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2016 YA GİRİŞ..
Yeni yılı bu yıl da evimizde karşıladık. 
Çoluk çocuk, kurduğumuz soframızda 

zevkle yemeğimizi yedikten sonra herkes 
gibi televizyonun karşısına geçerek, 
kendimizi beyaz camın sihrine kaptırdık.

Akıllı telefonlarımıza gelen kutlama 
mesajlarına yanıtlar verdik, faceboktan 
arkadaşlarla iletişim kurduk.

Bu akıllı telefonlar çok işe yarıyor.
Hele bizim gibi mesleği gazetecilik olan

lar artık yanlarında koca, koca fotoğraf 
makinası, ses alım cihazı taşımıyor. 4’de

Son günlerde yağan kar nedeniyle, 
hava ısısının düşmesi ve geceleri don 
olayının yaşanması zeytin üreticisini 
korkutmaya başladı. Haberi sayfa 2*de

Gemlik’in tanın 
mış simalarından 
eski Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanlarından 
Ahmet Şükret Sol
maz vefat etti. 
Haberi sayfa 4’de

Gıda 
sahtecileri 
açıklandı
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı'nın 
2015 yılında yaptı 
ğı kontrollerde 
belirlediği hileli 
gıda üreten 
firmaları ilan etti. 
Resmi gazetede 
yayınlanan ilan 
da, ilçemizden 
de Ege Sele 
Zeytincilik fir 
ması bulunuyor. 
Firmaların 
ürünlerine el 
koyup para 
cezası uygulandı. 
Sayfa 2’de

+arçe/ik
Yeni Nesil Yazar Kasalarda 
Biiyîik Değiştirme 
Kampanyası!
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Gıda sahtecileri açıklandı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2015 yılında yaptığı kontrollerde
belirlediği hileli gıda üreten firmaları ilan etti. Resmi gazetede
yayınlanan ilanda, ilçemizden de Ege Sele Zeytincilik firması bulunuyor
Gıda Tarım ve Hay 
vancılık Bakanlı 
ğı'nın geçtiğimiz yıl 
yaptığı kontrollerde 
belirlediği hileli 
gıda üreten firmala 
rı yılın son gününde 
ilan etti.
Tarım ve Hayvan 
cılık Bakanlığı'nın 
internet sitesinden 
yapılan duyuruda 
2015 yılında 724 bin 
379 resmi kontrol 
yapıldığı bildirildi. 
17 Aralık 2011 ta 
rihli Gıda ve Yemin 
Resmi Kontrolüne 
Dair Yönetmeliğin 
8 inci maddesi 
gereğince kişilerin 

hayatını ve 
sağlığını tehlikeye 
düşürecek şekilde 
bozulmuş, 
değiştirilmiş 
gıdaları üreten 
ve/veya satan 
firmanın adı, ürün 
adı, markası, 
parti ve/veya seri 
numarasının 
Bakanlık resmi in
ternet sitesinde 
Bakanlıkça ka
muoyunun bilgisine 
sunabileceği 
hükmü hatırlatıldı. 
Bu kapsamda, 
kişilerin hayatını ve 
sağlığını tehlikeye 
düşürecek şekilde 

bozulmuş ve değiş 
tirilmiş ürünlere ait 
bilgiler liste halinde 
yayınlandı. Sıvı 
yağdan, et ve süt 
ürünlerine kadar 
onlarca firma ve 
marka ne şekilde 
sahtecilik yapıldığı 
de belirterek 
kamuoyuna 
açıklandı.
Son günlerde 
zeytinyağı fiyatları 
nm artması nede 
niyle sızma zeytin 
yağı diye satılan 
yağların içine çiçek 
yağı, baharata 
boya, et ürünlerine 
sakatat, sütürün- 

lerine bitkisel yağ 
ve nişasta, bitkisel 
çaylarla içeceklere 
ilaç etken mad
deleri karıştırıldığı 
ortaya çıktı.
Bakanlığın taklit 
ve tağşiş yapan 
firmaların ürünle 
rine el koyup 
toplam 14 bin 
649 lira para 
cezası uyguladığı, 
insanların sağlığını 
tehlikeye düşüren, 
ürünlerinin 
içeriğinde ilaç 
etken maddesi 
bulunan firmalar 
hakkında ise 
Cumhuriyet

Savcıhğı'na suç 
duyurusutida 
bulunduğu da 
bildirildi.
Haberler.com’dan 
aldığımız bilgilere 
göre, bitkisel 
yağlar kategorisin 
de 27 firmanın 
kanuna aykırı 
üretim yaptığı 
belirlendi.
Bu kategori içerisin 
de ilçemizden 
Ege Sele Zeytinci
lik- Ayben 
Akarpınar Yaşkış 
firması NatÜrel 
Sızma Zeytinyağı 
(Yağ asitleri 
kompozis

yonu, sterol 
kompozisyonu, 
ECN-42 farkı 
(tohum yağlarının 
tespiti), trans yağ 
asitleri) Ege Sele 
ürünü ile gıda 
sahteciliği 
listesine alındı. 
Yönetmeliğin 8. 
maddesi gereği 
yapılan 
kontrollerde, 
firmaların resmi 
gazetede teşhir 
edileceği ve 
haklarında 
Savcılığa 
başvurularak 
dava açılacağı 
belirtiliyor

Zeylin üreticisinde don korkusu
2015 yılının son 
günlerinde başlayan 
kar yağışı zeytin 
üreticisinin 
korkmasına 
neden oldu. 
Geçtiğimiz yıllarda, 
kış aylarında yağan 
kar ve ardından 
meydana gelen don 
olayları üst üste 
zeytin üreticileri 
ağaçlarda meydana 
gelen donma 
nedeniyle ürün 
alamamış ve zor 
durumda kalmıştı. 
Ürün alamayan 
zeytin üreticileri, 
kredi borçlarının 
ertelenmesini 
istemişti.
Zeytin üreticilerinin 
borçlarının ertelen
mesi için Ziraat 
Odası, CHP ve MHP 
ilçe örgütleri 
konuyu Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi’ne taşımıştı. 
ZEYTİN ÜRETİCİSİ 
YİNE KORKUDA 
Son günlerde yağan 
kar nedeniyle, hava 
ısısının düşmesi 
ve geceleri don 
olayının yaşanması 
zeytin üreticisini 
korkutmaya başladı. 
Geçmiş yıllarda 
meydana gelen don 
olaylarının tekrar

etmesi halinde zor 
durumda kalacağını 
bilen üretici, ne 
yapacağını şaşırmış 
bir şekilde bekliyor. 
Zeytin ağaçları -5 
derecenin altında 
don tehlikesi ile 
karşı karşıya kalıyor 
ve göz yanıkları ile 
ağacın dallarında 
çatlaklar meydana 
gelerek, zeytin 
meyvası oluşu 
muna olumsuz 
etki yapıyor.
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada son 
günlerde yağan 
karın bölgemizde 
don olaylarına 

neden olmadığını, 
yer yer görülen 
yaprak dökülmeleri 
ve dal kırıklarının 
ise geçtiğimiz yıl 
zeytin ağaçlarına 
ilaçlama yapmayan 
bakırlı atmayan 
üreticilerin yer

lerinde görüldü 
ğünü söyledi. 
Çelik, köylerdeki 
oda temsilcileri ile 
temasa geçtiğini 
ve kendisine iletilen 
don olayının 
şimdilik görülmedi 
ğini belirtti.

I Bursa «e 
ilçelerimle 
sap salgını

Bursa ve ilçelerin 
de şap salgını 
sebebiyle 140 bin 
hayvan aşılandı. 
Bursa il Gıda 
Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürü Ömer 
Çelik, şap sal 
gınına karşı alarma 
geçtiklerini 
belirterek, "Şap 
hastalığı sebebi 
ile şu ana kadar 
140 bin büyük baş 
hayvan aşılandı. 
Bu A tipi virüs 
ülkemizde ilk 
defa görüldü. Şu 
anda Büyükorhan 
.Yenişehir, İznik, 
Nilüfer, İnegöl, 
Mudanya, 
Orhangazi, 
Mustafakemal 
paşa ilçelerinde 
hastalık görüldü" 
dedi.
Çelik, "ilimizde 
kayıtlı 187 bin

utılrlı M «Mı ilmi mimi

ABONE OLDUNUZ MU? ‘
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

büyükbaş hayvan
dan 140 bininin 
aşısı tamamlanmış 
olup, geri kalan 
hayvanların ise 
aşılanmasına 
devam ediliyor. 
İnegöl ilçesinde 
görülen şap 
hastalığı sonrası 
Şap Enstitüsü'ne 
gönderilen marazi 
maddenin daha 
önce ülkemizde 
görülen virüslerden 
farklı bir A tipi şap 
aşısı olduğu ortaya 
çıktı. Şap Enstitüsü 
tarafından onay
lanan hastalıkların 
tamamı A tipidir. 
İnegöl'de görülen 
hastalığın Kars'tan 
geldiği tespit edildi. 
Daha sonra başka 
yerlere de yayıldı. 
Araştırmalar ve 
aşılamalar devam 
ediyor" diye 
konuştu.
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3 ton mazot çaldılar
Bursa'da yapımı 
devam eden Şehir 
Hastanesi 
şantiyesinden 
3 ton mazot çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, şüpheliler 
gece saatlerinde 
şantiyeye gire 
rek, hortum 
sistemini kurdu.

Pıllsten dolanılırnılara karşı matı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Toplum 
Destekli Polislik 
Şube Müdürlüğü, 
yıllardır devam 
eden dolandırıcılık 
yöntemiyle ilgili 
halkı uyarmaya 
devam ediyor. 
SM operatörleri 
kullanılarak kendi
lerini polis, savcı 
diye tanıtıp para 
talep edenlere karşı 
vatandaşları uyaran 
afişler Toplum 

Mkıllil metanlara yılbaşı denetimi
içkili mekanlar 
yıl başı öncesi 
denetlendi 
Zabıta, Belediye 
Veteriner İşleri 
Müdürlüğü ve İlçe 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü ekip 
leri, ilçede bulunan 
restoranlar ve tekel 
bayilerini denetledi. 
16 içkili lokanta ile 
45 tekel bayii olmak 
üzere toplam 61

Ardından elektrik 
pompayla mazotu 
çevre 
yoluna park ettikleri 
araca aktaran 
hırsızlar, uzaklaştı. 
Sabah saatlerinde 
şantiyeye gelen 
yetkililer, 3 ton 
mazotun yerinde' 
olmadığını görünce 

Destekli Polislik 
Şube'Müdürlüğü 
tarafından halkın

kalabalık olduğu 
metro, otobüs 
durakları ve

işyerinin incelen 
diğini belirten 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Alper

Taban, "Denetim 
lerde 9207 sayılı 
yönetmelik 
dahilinde işyeri

güvenlik güçlerine 
haber verdi.
Polis, 3 ton mazotu 
çalan şüphelileri 
bulmak için 
tahkikat başlattı. 
Bursa Şehir 
Hastanesi'nin 
temeli dönemin 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent

Arınç ve Sağlık 
Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu'nun 
katıldığı törenle 
9 Mayıs 2015 
tarihinde atılmıştı. 
2017 sonunda 
tamamlanması 
beklenen hastane, 
3 bin 800 yataklı 
olacak 

caddelere asıldı. 
Afişte, "Sîzleri 
telefonla arayarak 
polisim, savcıyım, 
bankacıyım, 
sigortacıyım 
diyerek para talep 
eden kişilere 
aldanmayın.
Kimlik bilgilerinizi 
banka hesapları ve 
kredi kartı 
numaranızı 
kimseyle 
paylaşmayın" 
ikazında bulunuldu.

açma ve çalıştırma 
ruhsatına, 
temizlik ve hijyen 
kurallarına uyulup 
uyulmadığına, 
satılan alkollerin 
sahte olup 
olmadıklarına 
bakıldı. Yıl başı 
dolayısıyla alkollü 
içecek satışı ve 
sunumu yapan 
işyerlerine dene 
timlerimizi 
sıklaştırdık" dedi

Kapkaççı 
dehşeti!
İnegöl ilçesi'nde 
yolda yürüyen 52 
yaşındaki kadının 
sırtındaki çantayı 
alıp kaçan şüpheli 
yakalanamadı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
ifade veren S.B., 
içersinde kimlik ve 
cep telefonu 
bulunan çantasını 
çalan kişiden 
şikayetçi olmaya 
çağını söyledi. 
İnegöl'de Barbaros 
caddesi üzerinde 
yolda yürüyen 
S.B.'nin arkasından 
gelen 20 yaşlarında 
erkek olduğu 
belirtilen kişi, 
kadının çantasını 
kaparak kaçtı. 
Ne olduğunu 
anlamayan S.B. 
arkasından 
koştuğu şüpheliyi 
yakalayamadı. 
Haber verilmesi 
sonucu olay

Paralel yapı 
operasyonu... 

3 gözaltı
Kocaeli merkezli 
8 ilde gerçekleş 
tirilen operasyon 
kapsamında, 
Fetullah Gülen ile 4 
şüpheli hakkında 
yakalama kararı 
çıkartıldı.
Kocaeli Cumhu 
riyet Başsav 
cılığı'ndan yapılan 
yazılı açıklamada, 

yerine gelen 
ekipler çevrede 
yaptıkları aramada 
eşkali bildirilen 
şüphelinin izine 
rastlamadı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
ifade veren S.B. 
içersinde sadece 
kimlik ve cep tele
fonu bulunan 
çantasını alan 
kişiden "O bir 
hata yaptı. 
Belki suçunu 
anlamıştır.
Şikayetçi olarak 
daha fazla ceza 
almasını iste 
miyorum" 
diyerek şikayetiçi 
olmadığını söyledi, 
Polis, S.B.'nin 
şikayetçi 
olmamasına 
rağmen, 
kapkaççının 
yakalanması için 
çalışmasını 
sürdürüyor.

Kocaeli, Van, 
Bursa, Yalova, 
Bolu, İstanbul, 
Adıyaman ve 
Karabük'te 
belirlenen 
adreslere eş 
zamanlı 
gerçekleştiren 
operasyonda 14 
kişinin gözaltına 
alındığı anımsatıldı.
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Güne Bakı$
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

2016 YA GİRİŞ..

Yeniydi kimin nerede kutladığını 
gönderdikleri fotoğraflarla gördük

Saat 02.00 gibi uyumuşum.
Sabah gözümü her günkü saatte 

açtığımda bir şeyin değişmediğini 
gördüm.

2016 yılına soğuk biri gecede, kar 
yağışıyla girdik.

Pencereden Gemlik’e doğru 
baktığımda kentin üzerine örtmüş bir 
beyaz örtü ile karşılaştım.

Hoş geldin yeni yıl dedim.
Huzur getir, barış getir, sağlık mut

luluk getir diye içindem dileklerde bu
lundum.

Karda kışta çadırlarda yaşayanlar 
geldi gözlerimin önüne.

Odunu, kömürü olmayanlar geldi..
Sokaklarda yaşayanlar geldi...
Bir barınağı olmayanları düşündüm 

biran...
Devlet baba elini garibana uzatsa 

da, istemesini bilmeyenler geldi 
aklıma...

İnsanlık kendinden başkalarını da 
düşünmek dedim kendi kendime.

Hatta yalnız insanı değil, diğer 
canlıları da düşünmek gerekir.

Bu konuda gazetemiz yazarı emekli 
öğretmen Erhan İzgi ve eşi Emel İzgi 
geliyor hemen aklıma.

İzgi ailesi hayvan sever bir aile.
Kendi evlerinde baktıkları ŞİLA adlı 

köpekleri dışında kapılarının önünde 
her gün 2 -3 sokak köpeğini beslerler, 
onlara boş bir garajda yaptıkları 
barınakta bakarlar.

Bunun gibi kaç hayvan severimiz 
var.

Yeni yılı hepimiz yeni umutlarla 
karşıladık.

Kaybettiklerimizi saygıyla andık.
Ben de geçtiğimiz yıl en değerlim, 

beni dünyaya getiren annemi kaybet
tim.

O’nun için kaybettiklerimiz bizlerin 
kıymetlisidir diyorum.

Yeni yıla girerken, Fırfır Şükret’i, 
Marangoz Selami Amca’nın da ölüm 
haberleri geldi.

Üzüldüm.
Her ikisi de Gemlik’in sevilen 

insanlarıydı.
Yeni yılın beklentileri ile gündelik 

yaşantımıza dönrıuK.
Bilgisayarımızın karşısında, 

klavyenin tuşlarına basarak, Gemlik’in 
sorunlarını, güzelliklerini bu köşede 
sağ oldukça 2016 da da paylaşmaya 
devam edeceğim.

Hoş geldin yeni yıl.

Yeni yıla kayıplarla girdik

Şükret Solmaz ı (Fırfır) kaytıettilı
Gemlik’in tanınmış 
simalarından eski 
Esnaf ve Sanat 
karlar Odası 
Başkanlarından 
Ahmet Şükret Sol
maz vefat etti.
Uzun yıllardır 
Ahmet Dural 
Meydanı iskele 
Caddesi Çarşı 
Deresi bitişiğinde 
Balık restaurant 
işletmeciliği yapan 
aynı zamanda 
balıkçılıkla da 
uğraşan Fırfır 
lakaplı Şükret 
Solmaz bir 
süreden beri 
tedavi görüyordu. 
Solmaz, yeni yıla 
girdiğimiz ilk günü 
hayata gözlerini

kapadı.
Ahmet Şükret 
Solmaz, uzun 
yıllar eski Belediye 
Çarşısı içindeki 
çınarlı kahvenin 
işleticiliğini 
yaptıktan sonra

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Derneği 
başkanlığına 
seçildi. 
Derneğe ilk kez 
Demirsubaşı 
Mahallesi Bekar 
Sokak’ta bir idari

bina kazandırdı. 
Uzun yıllar dernek 
başkanlığı yaparak, 
derneğin bugün 
hizmet verdiği Emin 
Dalkıran Kordonu’n- 
daki lokal ve idari 
binasını satın alarak 
Gemlik esnafına 
hizmetini sağladı.

CENAZESİ 
BUGÜN 
Şükret Solmaz’ın 
cenazesi bugün 
işyerinin karşısında 
bulunan Merkez 
Solaksubaşı Cami
inde öğle namazı 
ardından kılınacak 
cenaze namazından 
sonra ilçe mezarh 
ğında toprağa 
verilecek.

Selami atarı da kaybettik
Gemlik’in tanınmış 
esnaflarından eski Avcılar 
Derneği Başkanı Selami 
Atar, vefat etti.
Uzun yıllar Demirsubaşı 
Mahallesi’nde maran 
gözlük mesleği yapan 
Selami Atar, 
Gemlik Avcılar Derneği 
kurucusu olarak uzun 
yıllar bu derneğin 
başkanlığında bulundu. 
Gemlik’te avcılığın

gelişmesine katkılar 
sağlayan Selami Atar, 
marangozluk mesleğinde 
de ilçemizde birçok 
eleman yetiştirdi.
97 yaşında olan Selami 
Atar’ın cenazesi 
bugün Çarşı Camiinde 
ikindi namazı sonrası 
kılınacak cenaze 
namazı ardından 
ilçe mezarh 
ğında toprağa verilecek.

Yapılan aramada silah, mermi ve uyuşturucu madde yakalandı

hlhtelKKİlKIfllMİl
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nün 
yeni yıla girerken 
yaptığı denetim
lerde silah ve 
uyuşturucu ele 
geçirildi.
Yılbaşının huzur 
içinde geçmesi için 
güvenlik önlemlerini 
arttıran ilçe Emniyet 
Müdürlüğü ana cad
delerde ve bazı iş 
yerlerinde yaptığı 
denetimlerde iki 
adet silah, bu 
silahlara ait şarjör 
ler, bir adet pompalı 
av tüfeği ve bu

tüfeğe ait dokuz 
adet fişek ile iki 
adet kuru sıkı ta
banca ve bu taban
caya ait atmış üç 
adet kuru sıkı mer

mi ile bir adet 
sustalı bıçak ve 
152 gram esrar 
maddesi ele 
geçirildiği öğrenildi. 
Yapılan açıklamada

üç şahıs gözaltına 
alınırken, Gaziantep 
ve Gemlik’te . 
araması süren iki 
şahıs yakalandı.



J Rfifi Tl'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR 
faıJUV I L KALİTELİ DÜĞÜN SAKALLI'DA YAPILIR

SALONLARIMIZI GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

BU KALİTE BU FİYATLAR İNANILMAZ 
AÇILIŞA ÖZEL FİYATLARI KAÇIRMAYIN

Eşref Dinçer Mh. Sıla Sk. No:2 
Kumla - Armutlu Çevre Yolu 
Gemlik/BURSA 
z^\ 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


GejnlikKBrfez Sayfa 6

Ula renk uygulanmıştır.



2 Ocak 2016 Cumartesi Gemlik Kmrfez Sayfa 7

TM teıılifc futaieni Msaz Deıû Issifne Diiilii
Birleşik Görev 
Kuvveti-151 
kapsamında Aden 
Körfezi ve Somali 
açıklarında görev 
yapan TCG Gemlik 
Firkateyni, 5 ay 
sonra Aksaz Deniz 
üssü'ne geldi.

ASKERLERİ 
AİLELERİ 
KARŞILADI

Aksaz Deniz üssün
deki 3 no'lu iskelede 
düzenlenen törene, 
Deniz Kuvvetleri 
Kuzey Görev Grup 
Komutanı Tuğamiral 
Ayhan Bay, Aksaz 
Deniz Üssü 
Komutanı Tuğamiral 
Namık Alper ile 
deniz üssünde 
görevli komutanlar 
ve TCG Gemlik'te 
görevli askerlerin 
aileleri katıldı.

KARŞILAMA 
SİRENİYLE

KARŞILANDILAR

Tören Deniz Kuvvet
leri Komutanı 
Oramiral Bülent 
Bostanoğlu'nun 
mesajının 
okunmasıyla 
başladı. Donanma 
Üssü'nün 
bulunduğu körfeze 
giriş yapan 
firkateyn, limanda 
demirli bulunan 
gemilerin çaldığı 
karşılama sireniyle 
karşılandı.
Karşılamanın 
ardından iskeleye 
yanaştırılan askeri 
geminin personeli, 
marş eşliğinde 
koşar adımlarla 
tören alanındaki 
yerini aldı. TCG 
Gemlik Firkateyni 
Komutanı Deniz 
Kurmay Yarbay 
Mehmet Elyürek, 
Tuğamiral Bay'a 
görçv sonu ra
porunu sundu.

YAKINLARIYLA 
KUCAKLAŞARAK 
HASRET 
GİDERDİLER

Tuğamiral Ayhan 
Bay ise gemi 
komutanı ve person
elini görevdeki 
başarılı 
çalışmalarından 
dolayı gemi 
komutanı ve person
elini kutladı. Törenin 
ardından askerler 
yakınlarıyla 

kucaklaşarak hasret 
giderdi. Asker 
ailelerinin 
buluşmasında 
duygulu anlar 
yaşandı. Göreve 
giderken yeni 
doğan bebeğini 
10 saat görebilen 
Astsubay İsmail 
Ballı, 5 aylık olan 
bebeğini kucağına 
alarak doyasıya 
sevdi.

200 ASKER 
GÖREV YAPTI

6 Ağustos 2015 
tarihinde çift yönlü 
gemi geçişlerine 
açılan Süveyş 
Kanalı'ndan hem 
Güney hem de 
Kuzey yönlü geçen 
ilk Türk savaş 
gemisi unvanını 
elinde bulunduran 
TCG Gemlik 
Firkateyni 5 
Ağustos'ta Aksaz 
Deniz Üssü'nden 
ayrılarak başladığı 5 
aylık görevinde, 2 

bin 350 saatte 21 bin 
600 deniz mili 
yol aldı.
Görev süresince 
dünyanın çevresini 
bir kereden fazla 
dolaşacak kadar 
yol kat eden 
TCG Gemlik'te, 200 
askeri personel 
görev yaptı.

5 ÜLKEDE
7 LİMANI ZİYARET 
ETTİ

Firkateyn, Bahreyn, 
Cibuti, Umman, 
Suudi Arabistan ve 
Kenya olmak üzere 
5 ülkede 7 limanı zi
yarette bulundu. 
Türk Deniz Kuvvet
lerine ait savaş 
gemisi TCG Gemlik, 
deniz korsanlarıyla 
mücadele 
kapsamında 
yürüttüğü komutayı 
21 Aralık'ta Pakistan 
Deniz Kuvvetleri'ne 
teslim etti.

Kar yağısı en cok onlara »raftı
Uludağ yolunda 
etkili olan kar yağışı 
sebebiyle zirveye 
çıkmak isteyen 
15’nci kilometreden 
itibaren zincir 
takmak zorunda 
kalıyor. Yol boyunca 
bekleyen zincirciler 
ise 30 liradan 
kiralayıp, 80 ila 100 
lira arasında satış 
gerçekleştiriyor. 
Bursa'da kar yağışı 
etkisini sürdürüyor. 
Kar yağışı sebebiyle 
Uludağ’a çıkmak 
isteyen vatandaşlar 
ise, zor anlar 
yaşıyor. Kar lastiği 
olan araçlar zirveye 
çıkabiliyor. Yağışın 
yoğun olduğu 15’nci 
kilometreden 

itibaren kar lastiği 
olmayan araçlar zin
cir takmak zorunda 
kalıyor. Zaman 
zaman sisinde 
olduğu yolda görüş 
mesafesi 10 metreye 
kadar düşüyor. Bazı 
kişilerde Uludağ yol
unda selfie çekerek, 
karın tadını 
çıkartıyor.

ZİNCİR 
SATICILARININ KAR 
ŞEVİNCİ 
Öte yandan Uludağ 
yolunda zincir sa
tanlar en çok kar 
yağışına sevindi. 
Sezon başından bu 
yana karın yağma 
masından dolayı zin
cir satamayan

vatandaşlar, yollar 
beyaza dönünce 
satışlara başladı. 80 
ila 100 lira arasında 
zincir sattıklarını 
açıklayan Bekir Ay, 
“Uludağ’a çıkama 
yan araçlara zincir 
satıyoruz. Aynı za

manda kiraladığımız 
da oluyor. Zincir 
fiyatları 80 ila 100 
lira arasında 
değişiyor. Son gün
lerde kar yağması 
bizim de yüzümüzü 
güldürdü” dedi.
Ankara’dan günübir

lik tatil için Uludağ’a 
geldiklerini ifade 
eden Kerim Aydemir 
ise, “Ankara’dan 
günübirlik tatil için 
geldik. Kar lastiği 
olmadığı için yolda 
kaldık. Buradan zin
cir satın aldık.

Uludağ’a böyle 
çıkacağız” diye 
konuştu.
KAR KALINLIĞI 52 
SANTİMETRE 
Meteoroloji 
yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
Uludağ'da kar 
kalınlığı 52 santime
treye ulaştı.
Önümüzdeki 5 gün 
boyunca Uludağ’da 
kar beklenirken, en 
düşük sıcaklık -16, 
en yüksek sıcaklık 
ise -7 olarak 
ölçüldü. Şehir 
merkezinde ise kar 
kalınlığı 8 santime
tre olarak ölçülür 
ken, sıcaklığı ise -2 
derece olduğu 
ölçüldü.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

o SAATTE TESLİM EDİLİR ' 51

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A GEMLİK 
matbaacilik -yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Nüfus cüzdanını kaybedene 
90 liralık ceza kalkıyor
Yeni torba kanun 
teklifi Meclis 
Başkanlığı'na 
sunuldu. Buna göre 
nüfus cüzdanlarını 
kaybedenlere ke
silen 90 TL'lik ceza 
kaldırılıyor.
Kimlik kartında yer 
alacak biyometrik 
verinin türü, niteliği 
ve alınma yaşı 
Bakanlıkça belir
lenecek. Biyometrik 
verisi alınacak 
kişilerin şahsen 
müracaatı esas ola
cak. Biyometrik 
verisi alınmayacak 
çocukların kimlik 
kartı müracaatı veli 
veya vasileri ile 
bildirim yükümlü 
lüğü bulunan kişiler 
tarafından yapıla 
cak. Merkezi veri 
tabanında tutulan 
biyometrik veriler 
kimlik doğrulama 
işlemleri dışında 
kullanılamayacak. 
KİMİN TESLİM

ALACAĞI BELİR- 
LENEBİLECEK 
Kişiler, müracaat 
sırasında yazılı mu
vafakati ile kimlik 
kartını teslim alacak 
kişiyi belirleyebile
cek. Kimlik kartı 
talebinde bulunan 
kişi ile nüfus kütük
lerinde kayıtlı 
kişinin aynı kişi olup 
olmadığı hususunda 
tereddüde 
düşülmesi halinde 
mülki idare ami 
rinin emri ile 
kolluk kuvvetlerine 
araştırma 
yaptırılacak 
Kimlik kartı hiçbir 
kişi veya kurum 
tarafından 
alıkonulamayacak. 
Evlenme işlemi 
tamamlandıktan 
sonra, çiftlere 
uluslararası aile 
cüzdanı verilecek. 
Uluslararası aile 
cüzdanı ve mavi kart 
Bakanlıkça belir

lenen tasarım ve 
sayıda Maliye 
Bakanlığı'nca 
bastırılacak.
DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞI'NA 
GÖNDERİLECEK 
Aile cüzdanları ve 
mavi kartlar Maliye 
Bakanlığı'nca yurt 
içinde nüfus mü 
dürlüklerine ve 
evlendirme 
memurluklarına ve 
rilmek üzere maliye 
yetkililerine, yurt 
dışında ise dış tem
silciliklere verilmek 
üzere Dışişleri 
Bakanlığı'na gön
derilecek. 
Uluslararası aile 
cüzdanları ve mavi 
kartların en fazla üç 
bin adedi, bedeli 
sonradan ödenmek 
üzere, müteakiben 
üç bin adetlik par
tiler halinde peşin 
para karşılığında 
nüfus müdürlüğüne 
verilecek

KAĞIT BEDELİ 
ALINMAYACAK 
Kimlik kartı, 
uluslararası aile 
cüzdanı ve mavi 
kart bedeli müracaat 
sırasında tahsil 
edilecek. Doğum 
bildiriminin kanuni 
süresi İçinde 
yapılması halinde ve 
Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu 
kapsamında düzen
lenecek kimlik 
kartlarından 
değerli kağıt bedeli 
alınmayacak.
Hatalı yazım ne
deniyle iade edilen 
uluslararası aile 
cüzdanları ve mavi 
kartlar değerli kağıt 
bedelinden 
düşülecek. Hatalı 
üretim ya da yazım 
nedeniyle kimlik 
kartlarının değiştiril 
mesi halinde kimlik 
kartı bedeli 
alınmayacak.

Yurt Dışına 25 Bin Lira 
ve Üzeri İle Çıkanlar 
Gümrüğe Bildirecek
Yolcu, beraberinde 
25 bin TL'yi aşan 
yurt dışı çıkışların 
da gümrük idare 
lerlne beyanda 
bulunacak. 
Türk parası 
kıymetini koruma 
hakkında 32 sayılı 
karara ilişkin 
karara ilişkin 
tebliğde değişiklik 
yapan tebliğ 
Resmi Gazete'de 

yayımlandı.
Tebliğle ilgili madd
eye eklenen fıkralar 
uyarınca, yolcu 
beraberi yapılan 
25 bin lirayı aşan 
Türk parası ve 
Türk parası ile 
ödemeyi sağlayan 
belge çıkışlarında 
gümrük idarelerine 
nakit beyan 

formu İle beyanda 
bulunulacak. 
Beyanda 
bulunulmaması 
veya yanlış ya da 
yanıltıcı beyanda 
bulunulduğunun 
tespiti halinde söz 
konusu değerler 
gümrük İdaresince 
muhafaza altına 
alınacak ve durum 
şüpheli kabul edil
erek Mali Suçları 
Araştırma Kurulu 
Başkanlığına 
bildirilecek. Güm
rük idareleri, yurt 
dışına yapılan 50 
bin dolar karşılığını 
aşan Türk parası 
çıkışlarına ilişkin 
bilgileri aylık 
olarak Merkez 
Bankası'na 
bildirecekler

0

fl!
ı

4-2- yıllık. tecrübemiz: ile 
hizmetinizdeyiz

I FATURA
SEVK İRSALİYESİ 

T 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

.. . -.... .■■-■^kl.mcilkorgan.zasvonvetan.timh^
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK

Tel: 0224 513 96 83
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Türkiye'nin İhracatı, 
kasımdayüzde 10,2 
azalarak 11 milyar 
738 milyon dolar 
oldu. Açık ise 4 mil
yar 238 milyon 
dolara geriledi.
Türkiye'nin İhracatı, 
kasımda geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 10,2 azalarak 
11 milyar 738 milyon 
dolar, ithalatı ise 
yüzde 25,3 azalarak 
15 milyar 974 milyon 
dolar oldu.
Kasımda dış ticaret 
açığı ise yüzde 49,1 
düşüşle 4 milyar 
236 milyon dolara 
geriledi.
Türkiye'nin ihracatı, 
kasımda bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 10,2 azalarak 
11 milyar 738 milyon 
dolar, ithalatı ise 
yüzde 25,3 azalarak 
15 milyar 974 milyon 
dolar olarak 
gerçekleşti.

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
ile Gümrük ve 
Ticaret Bakan 
lığı tarafından 
oluşturulan kasım 
ayına ilişkin geçici 
dış ticaret istatis 
tikleri açıklandı. 
Buna göre ihracat, 
kasımda geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 10,2 azalarak 

11 milyar 738 
milyon dolar, ithalat 
yüzde 25,3 azalarak 
15 milyar 974 
milyon dolar olarak 
hesaplandı.
Bu dönemde dış 
ticaret açığı ise 
yüzde 49,1 azalarak 
8 milyar 317 milyon 
dolardan 4 milyar 
236 milyon dolara 
geriledi.

İhracatın ithalatı 
karşılama oranı, 
geçen yılın kasım 
ayında yüzde 61,1 
iken, bu yılın 
aynı ayında yüzde 
73,5'e yükseldi. 
- Ocak-kasım 
dönemi
Yılın 11 ayında 
Türkiye'nin ihracatı, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 8,4 azalarak 
132 milyar 194 
milyon 403 bin 
dolara düştü.
İthalat da geçen 
yılın ocak-kasım 
dönemine göre 
yüzde 14,1 gerile 
yerek 189 milyar 
219 milyon 304 bin 
dolar oldu.
Söz konusu 
dönemde dış 
ticaret açığı ise 
yüzde 25 azalarak 
57 milyar 24 milyon 
901 bin dolar 
olarak gerçekleşti.

Pazarlarda barkod
dönemibasliMor

Türkiye 2016’yı 
karşılamaya hazır 
lanırken pazarlarda 
da pek çok yenilik 
kendini gösterecek. 
1 Ocak 2016'dan 
itibaren pazarda 
peynirler açık 
olarak 
satılamayacak 
hepsi vakumlu 
paketlerde olacak. 
Öte yandan peynir
ler Pazar esnafı 
tarafından 10 santi
grat derecenin 
altında muhafaza 
edilecek.

Tarladan gelen 
sebze meyvelerin 
üzerinde ise barkod 
bulunacak. Barkod 
numarasının 
bulunduğu kart
larda ürünün hangi 
bölgeden geldiği 
yazacak. Ürünün 
barkod numarasını 
alan kişi numarayı 
internete yazdığı 
zaman sebze veya 
meyvenin hangi 
tarladan çıktığını 
üreticinin ismini ve 
hasat tarihini 
öğrenebilecek.

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

KfiŞ€D€ BCKLîftiCK VOH 
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’ wwwsgemlikkorfezgazetesi.cöm||
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GEREKLİ TELEFONLAR
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

ULAŞIM

_______ HASTANELER 
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Haat. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

I Acıbadem 280 44 44

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

RESMİ DAİRELER1
Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
O rm. 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 1Ö 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 51318 46
İŞ-KUR 513 71 66

________ BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Arıza Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ ""
Bursa 2Ş6 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı <212) 516 12 12
Yalova (226)811'13 23
IDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________514 17 00
Akcan Petrol 9131070
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 913 0*1 03

Gemlik Karfez
4 ..«IKLİK'İK İLK aONLOK SİYASİ OAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAY|N 
YIL : 42 SAYI: 5363 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yyi : 
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

tEUllllllHilMI

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

MILTC k. DÜĞÜN SALONU

Pustu -Meşrubat-Çerez

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan yösferisi

BaOıfıl 
.^■4-

&*■* yiffl

âğ

201 oyalı
REZERVASYONLARIMIZ

İnternetten Cnnh fyyın- Sahne - Işıkyösterisi 
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

VİZYONYAPI
www.vizyonkd.com

Dr. Ziya Mya Man. ceylan sok. no : 20/4 Gemlik / bursa
SSM : 0.542 742 93 13 - 0 538 034 78 78

İNŞAAT TAAHHÜT SAN. TIC.

EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!
Akıllı Ev Sistemi 

Özel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

5+1 Dubleks Daireler O®@O

HAFRİYAT

Paıalel yapıya hir öaılıe öaha
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyrnân Soylu’nun talimatıyla Bur- 
sa’da paralel yapi^lâ bağlantılı oduğu iddfa edilen Rentıp, Bahar, Rentıp 
Diyaliz ve Gemlik RDS Hastanelerinin sözleşmeleri yenilenmedi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

HAMSİ FISTIVALİ...
Yârın başlayıp, 6 gün süreceği belirtilen 

Hamsi Festivali kutlamalarının bîr ilki 
yaşanacak Gemlik’te.

Gemlik Hamsi Festivali’ni, Gemlik 
Belediyesi, Gemlik Trabzonlular Derneği, 
Gemlik Giresunlular Derneği, Gemlik Sam
sunlular Derneği ve Gemlik Şavşatlılar 
Derneği ortaklaşa düzenliyor.

Ama, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Yıldırım Belediyesi bu festivale sponsor 
oluyorlar. Devamı sayfa 4'de 

AKP hükümetinin terörist ilan ettiği Fetullah 
Gülen cemaatine ait olduğu bilinen Bursa ve 
Gemlik’tiekl sağlık kurumlarıyla Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşmeleri 
yenilenmeyerek, paralel yapı 50 milyon liralık 
katılım payından yoksun kaldı. Rentıp, Bahar, 
Rentıp Diyaliz ve Gemlik RDS hastanelerinin 
sözleşmeleri yenilenmedi. Haberi sayfa 2’de

Ankara’da birinci olan Norveç ırkı 
kanaryası ile Portekiz’de yapılacak 

Dünya birinciliği yarışmasına gidecek 

Şampiyon kııslar 
ddü le doıımaıl ı
Gemlikli Ali 
Özkardeş’in 
yetiştirdiği 
kanaryalar 
Bursa birin 
düklerinden 
sonra Türkiye 
birincisi oldu. 
Özkardeş, 
Norveç ırkı 
kanâryası ile 
16-26 Ocak 
2016 tarihlerin 
de Portekiz’in 
Porta kentinde 
yapılacak olan 
Dünya birincili 
ğine gidiyor.
Haberi syf 4’de

+arçe//k
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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Gürhan ÇETİNKAYA
gurhancetinkaya@gmail.com

Buluşma
Savaş burada “akiller” nerede?

21. Yüzyıl’ın ilk on beş yılını geride bırak 
tığımız şu günlerde hala geçmişin feodal 
kalıntıları etken.

Rönesans’ı, reformları, aydınlanma dev 
rimlerini yaşayan, Ay’da ayak izleri olan, 
Mars’ı keşfetmesine ramak kalan insanoğ 
lu bir türlü arınamıyor.

Safralarını atamıyor. Barışı özümseyemi 
yor. Sınırları kaldıramıyor. Etnisiteden 
sıyrılamıyor.

Oysa; Toplumsal barışa en büyük dar
beyi insanları kimlikleri üzerinden 
değerlendirmek indiriyor.

Ne yazık ki...
Özellikle Ortadoğu ve çevresinde konuş 

lanmış ülkelerde bilinçli olarak kaşınan bu 
durum savaşın fitilini hep ateşli tutuyor.

Ortadoğu’da yaşanan bu etnik temelli 
ayrıştırma siyaseti kuşkusuz tesadüf 
değil.

En önemli etken yüksek rezervli petrol 
yatakları...

Ve insanoğlunun bir türlü dizginlene- 
meyen hırsı...

Suudi Arabistan’ın ruhuyla birlikte sattığı 
ve karşılığının sadece kraliyet ailesine 
yaradığı Petrodolarlar doğal olarak böl
geyi bataklığa dönüştürüyor.

ABD ve Avrupa ülkelerinin güç gösteri
sine sahne olan ülkelerde eh büyük yatayı 
giderek yoksullaşan halk alıyor.

Ekilen kin tohumları nefretle sulanmış , 
olan topraklarda hayat buluyor ve silah » 
sesleri hiç kesilmiyor.

O sesler ne yazık ki şimdilerde bizim 
kadim topraklarımızda daha da yükselerek 
duyuluyor.

Ne idüğü belirsiz “açılım politikası” yla 
varılan nokta da tamtamlar savaş için 
çalıyor.

Kardeş kardeşi vuruyor.
Merak ediyorum hal böyleyken açılım 

sürecinin akilleri ne yapıyorlar?
Kendilerini Dolmabahçe Sarayı’ndaki 

ofisinde ağırlayan zat-ı muhteremle nasıl 
bir hasbıhal içerisindeler?
Atanmış akiller sıfatıyla bölge bölge ge 

zerek yaptıkları görüş alışverişleri sonu
cunda edindikleri izlenimlere dayanarak 
sundukları raporda fotoğraf nasıl 
yansıtılmıştı? da...

ŞımâToörgelre savaş çlrtcı.
Geçenlerde Beştepe ‘den yükselen ses 

“arama toplantıları” yapılması gerekliliğini 
vurguladı.

Toplumun tüm bileşenlerinin görüşlerine 
başvuracağına dair bir duyuru yaptı.

Başbakanken Dolmabahçe’de sadece 
akillerle iş bitirmeyi uman muktedir 
Cumhurbaşkanlığı katına erince toplumun 
tuıh Kesılnıerıhaen mfedeı umar'dıau.

Her ne kadar “ainesi iştir kişinin lafına 
bakılmaz “ise de önemli, önemli olduğu 
Kaharöa ariraniıı'oır gdiışım.

Çünkü,
Bölgedeki ayrışma giderek derinleşiyor.
Çıkışlar kapatılıyor.
Bölgeyi içine düştüğü sarmaldan 

çıkarmak için özde sosyologlara, özde 
toplum önderlerine, özde aydınlara, özde 
sanatçılara yaşamsal önem içeren bir 
ödev düşüyor.

Barışı sağlayacak gerçekçi çözümler 
üretilir ve somut adımlar atılırsa ancak 
bataklık kurur.

Kardeşlik türküleri yeniden yankılanır 
yeşil ovalarda ve daha gür sesle yükselir 
mavi gökyüzüne...

Gemlik Belediye 
Meclisi, 2016 
yılının ilk toplantı 
sini Çarşamba 
günü yapacak. 
Belediye 
Başkanlığından 
belediye meclis 
üyelerine gönderi 
len yazıda, Gemlik 
Belediye Meclisi’nin 
2016 yılı Ocak ayı 
olağan toplantısını 
6 Ocak 2016 
Çarşamba günü 
saat 16.oo’da 
Belediye Ömer 
Kahraman Ek 
Hizmet Binası 
meclis salonunda 
yapılacağı bildirildi. 
Belediye Meclisi 
Ocak ayı ilk 
toplantısında daire 
müdürlüklerinden 
meclise gelen istek
ler ele alınacak. 
Bunlar arasında 
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü çatı 
eğimi şekillenmesi

Paralel yapıya bir darbe ilaha
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla 

Bursa’da paralel yapıyla bağlantılı oduğu iddia edilen Rentıp, Bahar, Rentıp 
Diyaliz ve Gemlik KDS Hastanelerinin sözleşmeleri yenilenmedi.

AKP hükümetinin 
terörist ilan ettiği 
Fetullah Gülen ce
maatine ait olduğu 
bilinen Bursa ve 
Gemlik’teki sağlık 
kurumlarıyla 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı 
ğı’nın sözleşmeleri 
yenilenmeyerek, 
paralel yapı 50 
milyon liralık katılım 
payından yoksun 
kaldı.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sü
leyman Soylu’nun 
talimatı ile başlatı 
lan ve SGK İl Müdü 
rü Erhan Karaca'nın 
koordinasyonunda 
yürütülen operas 
yonda, Bursa'daki 
Rentıp, Bahar, Ren 
tıp Diyaliz ve Gemlik 
RDS hastanelerinin 
sözleşmeleri paralel 
yapı iddiasıyla ye
nilenmedi. Bu 4 
hastanenin yılda 50 
milyon lira katılım 
payı aldığı bildirildi. 
FETÖ'ye kaynak 
aktarımındaki önem

ve malzemesinin 
belirlenmesi ile ilgili 
yazısı, şehir içi yol
larda bisiklet yolları, 
bisiklet istasyonları 
ve bisiklet yerleri 
tasarım ve yapımı 
ile ilgili 1/1000 
ölçekli uygulamalı 
imar planlarında 
düzenleme yapılma 
sı ile ilgili yazı, 
Kurtul, Orhaniye, 
Küçük Kumla 
Mahallelerindeki 

li kalemlerden biri 
olduğu ileri sürülen 
sağlık sektörünün 
devletle bağı ke
siliyor. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Süleyman 
Soylu’nun talimatı 
ile gerçekleştirilen 
ve Bursa’da SGK İl 
Müdürü Erhan Kara 
ca'nın koordinas 
yonunda yürütülen 
operasyonda, 
FETÖ'ye kaynak 
aktarımı yaptığı 
iddia edilen sağlık 
kurumlan ile sözleş 
me imzalanmadı. 
Ankara, İstanbul, 

imar plan değişikliği 
istemleri, Umurbey 
Mahallesi’nde 
169 ada ile 170 ada 
arasındaki yolun 
genişletilmesi, 
denetim korniş 
yonuna üye 
seçimi, zabıta 
personelinin fazla 
mesai ücretlerinin 
belirlenmesi gibi 
konular yer alıyor. 
Belediye Meclisi’nin 
Ocak ayı

İzmir, Bursa, Erzu
rum, Gaziantep, 
Konya, Şanlıurfa, 
Van ve Eskişehir'de 
bulunan 21 hasta
nenin yıllık 
cirolarının 400 mi
lyon lira seviyesin 
de olduğu ve bu 
hastanelerin gelir
lerinin büyük bir 
kısmını FETÖ'ye 
aktardıkları iddia 
edildi.
SGK, dördü Bur- 
sa'da olmak üzere 
21 hastane ile 
ilişiğini kesti. SGK 
ile anlaşma kapsa 
mında yüksek hasta 

toplantısının 
ikinci bölümünde 
ise komisyonlara 
gönderilen 
konuların raporla 
rının mecliste 
görüşülmesi 
yer alacak. 
Komisyon 
raporlarının tamamı 
imar komisyonunun 
ele aldığı imarla 
ilgili konular 
olduğu gündemde 
belirtildi.

sayısına ulaşabilen 
ve tedavi masrafla 
rının çoğunu devlet 
kasasından alan 
hastanelerin önemli 
bir gelir kapısı 
kapatılmış oldu. 
Bursa’da dört hasta
nenin SGK'dan 
aldıkları aylık öde
menin; Bahar Has
tanesi 2 milyon 200 
bin lira, Rentıp 1 mi
lyon 300 bin lira, 
Rentıp Diyaliz 430 
bin ve Gemlik RDS 
150 bin lira olmak 
üzere toplam 4 mi
lyon 100 bin lira 
olduğu öğrenildi.

mailto:gurhancetinkaya@gmail.com
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Bursa'ita kaçan stc ortağına seslenıli
Adana'da uyuşturu 
cu bağımlısı olduğu 
ileri sürülen 23 
yaşındaki Serhan 
K. ile 25 yaşındaki 
Ali H., markete girip 
işletmeci Ali 
Çürümez'in 135 
lirasını gasp etti. 
Yakalanan şüpheli 
terden Serhan K., 
gasp suçunu olayın 
ardından Bursa'ya 
kaçan arkadaşının 
işlediğini ileri sürüp 
teslim olması için 
çağrı yaptı.
Merkez Yüreğir 
İlçesi'nin Kışla 
Mâhallesİ'nde mar
ket çalıştıran Ali 
Çürümez'in işyerine 
26 Arâlık'ta gelen

mihar için çıklı iisiiOiiöa İçin inemeıli
Bursa'da bir intihar 
etmek için çatıya 
çıkan bir kişi intihar 
etmekten vaz 
geçince, üşüdüğü 
için inemediği 
çatıdan polis 
yardımıyla indirildi. 
Olay Osmangazi 
Alaaddinbey Mahal 
lesi'nde yaşandı. 
32 yaşındaki İsmail 
K. isimli şahıs, 
intihar etmek için, 
bir evin çatısına 
duvarlardan tırma 
narak çıktı. Çevre 
deki vatandaşlar 
çatıya çıkan şahsı 

yüzlerini atkı ile gi
zleyen eşofmanlı 2 
genç, bellerindeki 
tabancayı gösterip 
135 lira parayı gasp 
etti. Şikayet üzerine 
olay yerine gelen 
polis ekibi, 
soyguncuların , 
eşkalini belirleyip 
yakalamak için 
çalışma başlattı. 
Gaspçılardan 
birinin üzerindeki 
eşofmanın dikkat 
çekici renkler 
taşıdığını öğrenen 
polis, gidebile 
çekleri yerleri 
araştırırken, başka 
bir markette bu 
kişilerin güvenlik 
kamerası görüntü

fark edince polise 
haber verdi. Kısa 
sürede bölgeye 
gelen polis ekipleri 
bir süre İsmail K.'yı 
ikna etmeye 
çalıştılar. Polisin 
çabaları sonucu 

lerine ulaştı. 
Yüzleri maskeli 
olarak markete 
giren şüphelilerin 
görüntüsünü 
çevredeki vatandaş 
lara izlettiren 
polisler, süphelile 
rin Serhan K. ile Ali 
H. olduğunu tespit 
etti.

BURSA'YA KAÇTI 
Kimlikleri saptanan 
Serhan K., evine 
düzenlenen 
operasyonla 
yakalandı. Ali H.'nin 
ise Bursa'ya 
kaçtığı belirlendi. 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü'nde 
sorgulanan Serhan 

intihardan vaz 
geçen şahıs bu 
sefer de soğuktan 
vücudu hissizleş 
meye başladığı için 
çatıdan inemedi. 
Polisler çaresiz 
adamı indirmek için 

K. ifadesinde, 
"Paramız bitmişti, 
uyuşturucu 
alacaktık.
Arkadaşım soygun 
yapmayı teklif 
etti. Belinde silah 
vardı, benim de 
yanında olmamı 
istedi. Birlikte mar
kete girdik, silahı 
gösterip parayı aldı. 
Gaspı arkadaşım 
yaptı, ben sade 
ce yanında dur
dum" diyerek 
kendini savundu. 
Tutuklanan 
Serhan K., suç 
ortağının kendisini 
aklaması için de 
teslim ol çağrısını 
yaptı.

yoğun çaba sarf 
etti. Bu arada bir 
polis ise İsmail 
K.'nm düşmesini 
önlemek için çatıya 
çıktı. İsmail K. en 
son bina sahibinin 
bulunup çatının 
kapağının 
açtırılmasıyla 
aşağıya indirilebildi. 
Soğukta uzun süre 
bekleyen adam 
hemen ambulansa 
alınarak ilk müda
halesi yapıldı. İs
mail K.'nm neden 
intihara kalkıştığı 
ise bilinmiyor.

Kar yağısı nedeniyle 
iki araç birbirine girdi

Orhangazi de, kar 
yağışı ve buzlanma 
nedeniyle rampa 
dan inerken kayan 
cipin sürücüsü, 
kontrolü sağlama 
yacağını anlayınca 
araçtan atladı. 
Kayan cip, 15 
dakika önce kaya 
rak çite dayanan 
başka biri otomo
bile de çarparak 
birlikte şarampole 
uçtu. Kaza, yılbaşı 
gecesi TOKI konut 
lan mevkiinde 
meydana geldi. 
34 TV 4499 plakalı 
lüks cip, kar yağışı 
nedeniyle kayganla 
şan rampadan 
inerken kontrolden 
çıktı. Direksiyon 
hakimiyetini kay 
bettiğini anlayan 
sürücünün atladığı 
cip, 15 dakika önce 
aynı rampadan iner 
ken kayarak şaram 

polün çitlerine 
dayanan 16 VS 104 
plakalı otomobile 
çarptı. Çarpış 
manın etkisiyle iki 
araç da şarampole 
uçtu. Kazada şans, 
eseri can kaybı ya 
da yaralanma 
olmadı. Kazayı 
gören vatandaşlar 
ise durumu 112'ye 
bildirdi. Kaza 
nedeniyle ağır 
hasarın meydana 
geldiği araçları 
şarampolden 
çıkartmak için vinç 
çağırıldı. Otomobil 
ve cipi vince bağla 
mak için bir kişi 
vinç halatına bağ 
lanarak şarampole 
indirildi. 45 dakika 
lık çalışma ardın 
dan çıkartılan 
araçlar kurtarıcı 
araçlarına alınarak 
otoparka çekildi.

Psikolojisi hozHk nene 
sağlık ekiplerine saldırılı

Bursa'da, psikolojik 
sorunları olduğu be
lirtilen bir kişi ken
disini hastaneye 
götürmek için gelen 

ambulanstaki sağlık 
çalışanlarına döner 
bıçağı ile saldırdı. 
Ambulansın içine 
girerek kapıları kilit

leyin çalışanlar yara 
■anmaktan son anda 
kurtuldu. Aracın bir 
çok yerine vurarak 
hasar veren hasta 

ise polis tarafından 
sakinleştirildikten 
sonra aynı ambu
lans tarafından has
taneye kaldırıldı.

ET MANGAL - CAFE • KAHVALTI I
YENİLENEN YÜZÜMÜZLEHİZMETİNİZDEYİZİ

0 224 525 07 70
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadn_guler@hotmail.com

HAMSİ FESTİVALİ...

Kaymakamlık destek veriyor.
Hamsi Şenliklerinin İstanbul da 

yapıldığını televizyonlarda izliydrauK-
Gemlik’te de bir ‘Hamsi Festivali’ 

düzenlemek kimin fikri bilemiyıJ,un'-
Gemlik’e renk katmasını diliyorum.
Ancak, havanın böylesine soğuk 

olduğu bir günde yapılacak bu etkinliğe 
katılım sağlanabilecek mi?

Bedava hamsinin çekiciliği ile ilk gün 
yapılacak açılış, renkli geçebilir.

1.5 ton hamsi pişirilerek sıcak, şıcaK 
Gemliklilere dağıtılacak.

Bir yanda mangalda hamsi kokusu (ve 
ya tavada), öte yanda ağızlardan çıkan 
nefesin buharı karışacak havaya.

Kemençeler çalacak, Karadenizli 
sanatçılar katılımcıları coşturacak.

Gönderilen davetiyelerde yer kollu^u 
belirtilmemiş.

İlk gün büyük olasılıkla İskele 
Meydanında düzenlenecek olan etkinlik, 
daha sonraki günlerde Kapalı Spor Salo
nunda yapılmalı, yoksa buz gibi havada 
hamsiyi yiyenler, bir daha etkinllKlere 
katılmaz.

Karadeniz bölgesinden göç ederek 
yıllar önce Gemlik’e gelerek, ekmek 
peşinde koşan kardeşlerimizin dünür
lerinin yaşatılması güzel bir düşunce-

Gemlik Beledivesi organizasyoriunaa 
daha önce Yöresel Dernekler Kültür Fes
tivali düzenleniyordu. Bu şenliklöre Aa- 
radeniz yöresi derneklerde katılıyordu.

Bu kez Karadenizlilere özgü yeP1 Dir 
düzenleme yapılıyor.

Ardından Muştular, Vanlılar, Erzurum
lular, Tun celiler, Adıyamanhlar, İnegöl- 
lüler, Urfalılar, Artvinliler de kendilere 
özgü festivaller isterlerse şaşmayın.

Hamsi Festivalinin bence en ilginç 
yanı, hamsi ikramı olacak.

Halk, bedava balık ekmeğe ilgi 
gösterecek.

Bu arada Karadenizlilerin ortak ürünü 
olan, -aslında hamsi Türkiye’nin en ucuz 
ve en çok yenen balığıdır- Hamsi balığı 
adına festivaller düzenlerken, bu festi
val, Trabzonluları, Giresunluları, 
Samsunluları ve Şavşatlıları biraraya ge
tirecek.

Bu arada, Şavşat’ın Karadeniz ile ne 
ilişkisi var diye kendi kendime soTaum‘

Sonra bir Şavşat haritası aradım 
bilgisayarımda..

Şavşat’ın Karadenizle ilişkisinin 
olmadığını bir kez daha gördüm.

‘Şavşat nire, Karadeniz nire’ dedim 
kendi kendime.

1. Hamsi Festivali Gemliklilere hayırlı 
olsun.

Ankara’da birinci olan Norveç ırkı kanaryası ile 
Portekiz’de yapılacak Dünya birinciliği yarışmasına gidecek

Gemlikli kuş tutku 
nu Ali özkardeş’in 
yetiştirdiği ka
naryalar Bursa 
birinciliklerinden 
sonra 2015 yılında 
Denizli’de yapılan 
yarışmada 
kategorisinde 
Türkiye 
birincisi oldu. 
Kasım ayında 
Bursa’da yapılan 
yarışmada, 6 
kanaryası ile 6 
dereceye giren Ali 
Özkardeş’in kuşları, 
28-29 Aralık 2015 
günleri Ankara’da 
yapılan Türkiye 
finallerine katıldı. 
Norveç ırkı 
kanaryası kendi 
dalında Türkiye 
birincisi olarak, 
2015 yılına 
damgasını vurdu. 
Ali Özkardeş 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
binlerce kuşun 
arasından Norveç 
ırkı kanaryasının 
birinci gelmesin 
den mutluluk 
duyduğunu, Gem- 
lik’in adını kuşla 
rıyla duyurdu 
ğunu söyledi.
Özkardeş, birinci

gelen Norveç 
ırkı kanaryası ile 16- 
26 Ocak 2016 tarih
leri arasında 
Portekiz’in Porta 
kentinde yapılacak 
olan Dünya 
birinciliğine 
Türkiye’yi tem 
silen katılacağını 
belirterek, 
şunları söyledi: 
"Amatör bir 
kuşçunun kuş 
merakı Gemlik’ten 
türkiye birinciliğine 
kadar ulaşmasının 
sevinci yaşıyorum. 
Kuş yetiştirmeyi 
uzun yıllardan 
beri sürdürüyorum. 
Türkiye’yi temsil en 
Portekiz’de yapıla 
cak yarışmaya

katılmaktan dâ 
ayrıca onur duyu 
yorum. Yarışmalara 
Gemlik adına 
katılıyorum. 
Eğer kuşum ile

tere 
ceye girersem, 
bunu bütün 
Gemlik halkı 
adına almış 
olacağım.’*

COTANAKSPOR YÖNETİMİ İSTİFA ETTİ
Çotanakspor yöneti
cileri bir araya ge 
lerek acil durum 
değerlendirmesi 
yaptı. Yapılan 
görüşmelerde 
Çotanakspor yöneti
cilerinin hem basın 
da ve sosyal me
dyada çıkan haber
lerden rahatsızlık 
duydukları hem de 
işleri nedeniyle 
takıma zaman 
ayıramadıklarını be
lirterek, olağanüstü 
kongreye gitme 
kararı aldıkları belir
tildi. Çotanakspor 
yönetiminin istifası 
ve akabinde olağan 
üstü kongre kararı 
alınması ile birlikte

kongrenin 4 Ocak 
2016 tarihinde 
yapılmasına karar 
verildi. Bu tarihte 
kimse Yönetimi 
kurmazsa Dernekler 
Masasına ve 
kulüp anahtarı 
Kaymakamlığa 
teslim edilecek. 
Kulüp basın 
sözcüsü Yalçın

Fındık, kulüp 
başkanı İbrahim 
Ercan'ın istifasının 
nedeninin, kulübe 
yeterince destek 
verilmemesinden 
kaynaklandığını 
belirtti.
Fındık, Ercan'ın 
istifasına ilişkin 
yaptığı açıklamada, 
takımda devam

eden maddi 
problemleri istifa 
gerekçesi olarak 
gösterdi.
"Ancak şunu 
kamuoyu çok iyi 
biliyor ki bu 
istifanın nedeni 
maddi sıkıntılar ve 
kentin takıma 
destek vermeme
sidir.’’ denildi.

mailto:kadn_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

ŞÜKRET SOLMAZ

Gemlik turizmine 
öncülük eden, iz 
bırakan, sporda 
adını duyuran, Gem
lik esnafına uzun 
yıllar hizmet veren 
ve hizmet binası 
kazandıran hayat 
dolu, gırgır geçen 
çocukluk arkadaşım, 
aynı sokakta koşup, 
oynadığım Şükret

Reis (Solmaz)’ı 2016 
yılının ilk günü kay
bettik.

Şükret, güreş 
tutkunu idi.

Yıllarca güreş 
spor’u yaptı.

Bursa bölgesini 
temsil etti, dereceler 
aldı. Hakemlerin 
haksız bir kararına 
itirazı ağırca olunca 

ebedi boykot cezası 
aldı.

Yıllarca kahvehane 
çalıştırdı.

Belediye kahvesi 
nin gençler 
müşterisi idi.

Esprileri ile kırıp 
geçirirdi ortalığı.

Belediye kahvesi 
yıkılınca, balık 
lokantası olan 

işyerinde manavlık 
yaptı.

Dedik ya şen, 
şakrak ve de matrak, 
oluşundan manav 
dükkanı Rahmetliler, 
Faik Avcı, Dişçi Sadi 
Ertür, Dr. Abdullah 
Öztemiz, Rıza Çelebi 
ve bizlerin durak ve 
sohbet mekanımızdı.

Yanında Tarihi Ata- 
soy fırını nedeniyle 
meyve ve sebzeler 
bozulunca o işi 
bıraktı.

Bir sandal aldı. 
Tuttuğu balıkları, 
canlı balık lokantası 
adını verdiği bugün 
ki işyerinde halka 
sundum |

Şükret Reis’in yeri 
Boksör gibi ünlendi.

Seçkin zevatın 
vazgeçemediği bir 
işyeri oldu.

Esnaflığı yanında 
esnafın sevgi ve 
güveni ile Gemlik 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Derneği’nin uzun 
yıllar başkanlığını 
yaptı.

Bugün ki hizmet 
binasını o günün dar 
imkanlarına rağmen 
girişkenliği, azmi ve 
üst düzey yönetici 
lerle kurduğu sıcak 
ilişkiler sayesinde 
kazandırdı Gemlik’e.

İşin gereği, erken 
kalk, geç yat, günün 
yorgunluk ve 
gerginliği bünyede 
bazı rahatsızlığın ne
deni oldu.

Ciddi bir ameliyat 
geçirdi. Buna 
rağmen sevdiği işini 
bırakmadı, aynı 
tempo ile sürdürdü.

2015 yılında çok 
önemli arızalar be
lirdi bünyesinde. 
Kanser teşhisi 
kondu. Ameliyat te
davi ve 1 Ocak 2016 
mücadelelerle geçen 
bir hayatın sonu. 
Canlı, diri, yerinde 
duramayıp fır-fır 
dönen bir hayatın 
sonu.

Evet fır-fır Şükret’i 
de yolcu ettik 
sonsuzluğa.
Allah rahmet 

eylesin.
Sevenlerinin başı 

sağolsun.

I it mm» mili w 1ı ms mII II I I
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Gemlik Belediye- 
si’nin 2016 yılı 
Kültürel Etkinlik
leri Kapsamında 
Gemlik Giresun
lular, Gemlik 
Samsunlular, 
Gemlik Trabzon
lular ve Gemlik 
Şavşatlılar Kültür 
ve Dayanışma 
Dernekleri ile 
birlikte organize 
ettiği 1 Gelenek
sel Gemlik Hamsi 
ve Kültür Festi

vali 5 Ocak Salı 
günü start alıyor.
5 Ocak Şalı günü 
Gemlik İskele 
Meydanı Festival 
alanında Giresun
lular Dernek 
Başkanı Durmuş 
Uslu, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve Kay
makam Cahit 
Işık’ın konuşma 
larıyla başlayacak 
olan etkinliğin ilk 
gününde ke- 

mençe ve 
tulum eşliğinde 
Gemliklilere 
1,5 ton Hamsi 
dağıtılacak. Aynı 
gün yine İskele 
Meydanı Festival 
alanında Karade 
nizli sanatçı Elif 
ce Konseri ilçe 
halkı ile buluşa 
cak. 5 gün süre
cek etkinlikler 
kapsamında Ka
radeniz Yöresi 
Folklor gösteri

leri, kemençe ve 
tulum resitalleri, 
Karadenizli ünlü 
sunucu ve fıkra 
sanatçısı İdris 
Yıldız’ın göste 
rimi, yöresel sa 
natçılar ardı ardı 
na sahne alacak. 
Her gün saat 
14.oo ile akşam 
22.00 saatleri 
arasında devam 
edecek olan gös
teriler ve konser
ler, Pazar günü

yapılacak final 
ile son bulacak. 
Pazar günü 
saat 14.00’de 
katılımcılara 
plaket takdimi 
yapılacak. Aynı 
gün folklor gös
terileri, Hayri 
Yaşar Karagülle 
konseri güne 
renk katacak. 
Festivalin ge
leneksel hale 
getirileceği 
ifade edildi.

M
GEMLİK*^

rrıım.................. HAMSİ FESTİVALİ

i

1 E TON HAMSİ ■
•1» f İKRAMİMUZDUR DAA... JSS

Uludağ'da kar kalınlığı 60 santimetre oldu
Uludağ'dan kar 
görüntü detayları 
Uludağ'da kar 
kalınlığı 60 santime
tre oldu Kış tur
izminin önemli 
merkezlerinden 
Uludağ'da kar 
kalınlığı 60 santime
treye ulaştı. 
Bursa Meteoroloji 
Müdürlüğünden 
alınan bilgiye 
göre, iki gündür 
etkili olan yağışın

ardından Uludağ 
oteller bölgesinde 
kar kalınlığı 60 san
timetre oldu. Hava 
sıcaklığının gündüz 
sıfırın altında 8, 
gece ise sıfırın 
altında 18 derece 
ölçüldüğü Uludağ'da 
kar yağışının 
pazartesiye kadar 
aralıklarla devam 
etmesi bekleniyor. 
Karayolları ekip
lerinin çalışmalarını

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER auans 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

kV

sürdürdüğü 
Bursa-Uludağ kara 
yolunda, jandarma 
ekipleri buzlanma 
dolayısıyla tatilcileri 
zincirsiz araç 
kullanmamaları 
konusunda uyarıyor. 
Öte yandan yılbaşı 
tatilini Uludağ'da 
geçiren yerli ve 
yabancı turistler, 
pistlere çıkarak 
karın keyfini 
çıkardı.

.1 -•( 
t fil

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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55 iMııııııır İmim Killini
Bu yıl çalışma 
hayatında köklü 
değişiklikler 
yaşanacak, işçi 
memur, emekli, 
işsiz daha çok maaş 
alacak. 657 sayılı 
kanun tarihe 
karışacak 2016, 
Türkiye'de çalışma 
hayatıyla ilgili en 
önemli tarihlerden 
biri olarak kayda 
geçecek. Bu yılın 
özellikle asgari 
ücrete bağlı olarak 
gelirlerin arttığı bir 
yıl olacağını söyle 
mek mümkün. 
Hemen her kesimin 
gelirinde belli 
oranlarda artışlar 
yaşanacak.

TAZMİNATA 
GARANTİ 
Ama asıl reform 
diyebileceğimiz 
konular da günde 
me gelecek. Örneğin 
kıdem tazminat 
fonu. Türkiye'de 
çalışanların yüzde

98'inin tazminat 
sorunu bulunuyor. 
Yeni fon çalışanlar 
için bir güvence ha
line gelecek. Kazanıl 
mış haklardan geri 
dönülmeyecek bir 
yapının geleceğine 
inanıyoruz.
Tazminatlar işveren 
lerin insafına 
bırakılmayacak. 
Taşeron sisteminde 
köklü bir değişim 
göreceğiz. 2014'te 
başlayan reform bu 
alanda devam ede
cek. taşeron işçileri 
kadroya kavuşacak. 
MEMURA YENİ 
YASA

657 sayılı Devlet 
Memurları Kanu 
nu'nda da büyük bir 
değişim göreceğiz. 
50 yıllık bu kanun 
tarihe karışacak ve 
yepyeni bir kamu 
personel rejimine 
kavuşacağız. İşsizlik 
maaşı ile ilgili de 
önemli bir değişiklik 
yaşanacak. Asgari 
ücretin artması 
işsizlik maaşını yük
seltirken sistem de 
yenilenecek. Buna 
göre işsizlik maaşını 
almak kolaylaşırken 
10 ay olan üst sınır 
14'e çıkabilecek. 
Genel Sağlık

Sigortası (GSS) sis
teminde de bu yıl 
bazı revizyonlar 
yapılmasını bekli 
yoruz. Toplu İş Söz 
leşmesi'nde karara 
alınan birçok konu 
nun da bu dönemde 
çözülmesi bekleni 
yor. Üniversite işçile 
rinin memuriyete 
geçmesi, 4C'lilerin 
kadro sorunu, ka
muda mesainin 
cumaya göre ayar 
lanması, memurlara 
1 derece verilmesi, 
sağlık ve eğitim 
çalışanlarına erken 
emeklilik gibi konu
lar masada olacak.

İŞKÜR1 milyon gence 
istiMam sathili *
850 bin genci işe 
yerleştirme hede 
fini koyan İŞKUR, 
yıl bitmeden bu 
rakamı aştı. İŞKUR, 
11 ayda yaklaşık 1 
milyon genci işle 
buluşturduHüküme 
t, küresel ekonomik 
sıkıntılara karşı isti
hdamda sözünü 
tuttu, 1 milyon 
gence iş kapısı 
açtı. Bununla da 
kalmayacak küçük 
Ve orta boy işletme 
ler aracılığıyla üç 
yilda 3 milyon 
gence istihdam 
yaratılacak. Türkiye 
İş Kurumu da 
(İŞKUR) İşe yerleş 
tirmede rekor kırdı. 
Kurum, 2015 yılı 
İÇİh öngördüğü 850 
bin kişilik istihdam 
hedefini aşarak 
yılın son 11 ayında 
950 bine yakın 
kişiyi işgücüne 

kattı. İşverenin 
nitelikli personel 
ihtiyacı karşıla 
nırken özel sek
törde gerçekleş 
tirilen işe yerleş 
tirme sayısı bir 
önceki yıla göre 
yüzde 45 arttı. 
Hükümet, üretim 
ve istihdama 
destek paketi 
kapsamında önemli 
adımlar atmaya 
devam ediyor. 
İşsizlik oranını 
2023 yılına kadar 
yüzde 5'e düşür 
meyi hedeflerken, 
genç işsizlik oranı 
da genele yaklaştın 
lacak. Sosyal yar 
dım alanlardan 
çalışabilir olanların 
tamamına iş danış 
manlığı hizmeti 
verilecek. Bunların 
yüzde 25'i de bir 
yıl içinde işe 
yerleştirilecek.

FATURA

MADALYA

SEVK İRSALİYESİ • 
TAŞIMA İRSALİYESİ 

W- GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU

DAVETİYE

4-2- yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

~ ...........— "" AMaUKORGANİZASYONVETANmMHgg

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA

NİKAH ŞEKERİ 
BEBEK ŞEKERİ 

HEDİYELİK EŞYA 

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 
Tel: 0 224 513 96 83
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Yeni yıla zam yağmuru
Yeni yılın İlk günü 
zamlarla başladı. 
Hükümet, sigara ve 
alkol üzerinden 
aldığı vergi oranla 
rım artırdı, elektrik 
fiyatlarına İse Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurulu yüzde 6.8 
zam yaptı. Bir paket 
sigaradaki vergi 
yükü 4.40 liradan 
4.66 liraya yükseldi. 
Sigara firmaları 2 
yıldır zaten vergi 
artışlarını yansıtma 
dıklarım belirterek, 
zammın kaçınılmaz 
olduğunu dile ge
tirdiler. Vergi artı 
şından dolayı paket 
başına 1 liraya yakın 
bir fiyat artış oldu. 
PAKET BAŞINA 
VERGİ ARTIŞI 
YÜZDE 25
1 Kasım seçimle 
rinde gündeme 
gelen vaatlerin 
hayata geçirilmesi 
ile birlikte sadece 
emekli maaşları ile 
asgari ücret artı 
şından doıayı 
yaklaşık 20 milyar 
liralık yük geldi. 
2016 yılının tama 
mına ilişkin bütçe 
çalışmaları bir yan 
dan devam ederken, 
maliyetlerin nasıl 
karşılanacağına 
yönelik çalışmalar 
da yapılacak. Bunu 
ilk adımları sigara, 
içki ve elektrik 
zamları ile geldi. 
Sigara artışına yöne 
lik Bakanlar Kurulu 
kararı Resmi 
Gazete'de yayım 
landı. Sigara üzerin

den alınan asgari 
maktu vergi 0.2103 
liradan yüzde 5 
artışla 0.2210 liraya 
çıkarıldı. Asgari 
maktu bir paket 
sigara üzerinden 
alınan vergiyi 
içeriyor. Asgari 
maktu vergi böylece 
paket başına 4.20 
liradan 4.42 liraya 
çıktı. Bunun üstüne 
bir de maktu vergi 
ekleniyor. Maktu 
vergi de 0.1968 lira 
dan yüzde 25 artışla 
0.2468_liraya yük
seldi. Böylece bir 
paket başına vergi 
yükü 4.40 liradan 
4.66 liraya yükseldi. 
Maktu verginin 
artırılması hem yük
sek hem de düşük 
fiyattan satışa 
sunulan sigaraların 
fiyatını etkiliyor. 
Yapılan hesaplama 
ya göre 7.1 liranın 
altındaki sigaralarda 
her durumda 4.66 
liralık vergi öden
mek zorunda kalı 
nacak. Sigarada 
fiyat artışının 50 

kuruş ile 1 lira 
arasında olacağı 
tahmin ediliyor. 6 
liralık bir sigaraya 
eğer 1 liralık zam 
yapılırsa fiyat artış 
oranı yüzde 16 ola 
cak. 7 liralık bir 
sigara 8 lira olursa 
yine fiyat artış oranı 
yüzde 14 olacak. 
ELEKTRİĞE 
ZORUNLU ARTIŞ 
Elektriğe de bekle
nen zam geldi. 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK) elektrik 
fiyatlarını yüzde b.8 
oranında artırdı. 
Elektrik perakende 
satış fiyatlarındaki 
artış 1 Ocak 2016 
tarihinden itibaren 
geçerli olacak. 
AA'nın haberine 
göre elektrik dağıtım 
şirketlerinin 
yapması gereken 
zorunlu yatırım ve 
işletme giderleri, ile
tim yatırım ihtiyacı 
ve enerji maliyet
lerindeki artış se
bebi ile bir fiyat 
ayarlaması 

yapmanın zorunlu 
hale geldiğini be
lirten EPDK yetk
ilileri, yapılan 
hesaplamalar 
sonucu perakende 
elektrik satış 
fiyatlarının yüzde 6.8 
oranında artırıldığını 
kaydetti. Yeni 
döneme ilişkin 
dağıtım şirketlerinin 
yatırım ve işletme 
gideri bütçelerinin 
onaylandığını da 
ifade eden yetkililer, 
dağıtım şirketlerinin 
bu bütçeleri kulla
narak vatandaşa 
daha kaliteli hizmet 
sunacağını belirtti. 
Elektriğin enflasyon 
hesabındaki payı 
yüzde 3.05 
düzeyinde. Bu ne
denle enflasyona 
doğrudan etkisinin 
0.2 puan olacağı 
tahmin ediliyor. 
RAKININ VERGİSİ 
6.5 TL ARTACAK 
Bakanlar Kurulu 
kararı ile içkiden 
Alınan Özel" Tüketim 
Vergisi (ÖTV) de 
artırıldı. Biradan 
alınan vergi 0.89 li
radan 1.03 liraya, 
şarabın vergisi de 
alkol derecesine 
göre 131.05 liradan 
150.71 liraya 
yükseldi. Yapılan 
artıştan sonra daha 
önce 70’lik rakı 
üzerinden alınan 
vergi 42.1 lirayken, 
48.57 liraya çıkacak. 
Böylece rakının 
fiyatı sadece vergi 
artışından dolayı 6.5 
lira artacak.

Asgari ücretin 
1.300 liraya çıkma 
sıyla, her ay çalışan 
lara verilen Asgari 
Geçim İndirimi 
(AGİ) de yükseldi. 
Geçen yıl en düşük 
bekar çalışanlara 
ödenen 90 lira AGİ, 
bu yıl 123,53 liraya 
çıktı. Eşi çalışma 
yan ve evli olan 
kişiler çin bu rakam 
108 liradan 148 
liraya yükseldi. Eşi 
sigortalı olan çalı 
şanlara verilen 
aylık AGİ ise 123 
liraya ulaştı. Eşi 
emekli olan kişilere 
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verilen AGİ de aylık 
108 liradan 148 
liraya çıktı. AGİ 
ücretleri çalışan 
ların bekar, çocuk 
lu, evli olmasına 
göre farklılık gös
teriyor. AGİ'ler 
çalışanların ödeye 
ceği gelir vergisin
den düşüyor. 
Bu nedenle, bir 
çalışan için AGİ ne 
kadar yüksekse, 
gelir vergisinden 
indirilecek miktar 
da o kadar yüksek 
oluyor ve net 
maaşı o derece 
yükseliyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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6 gün sürecek Gemlik Hamsi ve Kültür Festivali bugün başlıyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

MÜSLÛMANLAR ARASINDA 
SÜNNİ, Şİİ KAVGASI...

Şöyle etrafıma bakıyorum, dünya yeni bir yıla 
girerken, Müslüman ülkelerde kan, gözyaşı ve 
ölüm hakim. Müslüman ülkelerin hiç birinde 
demokratik bir sistem yok.

Bir tek, Türkiye’de yanm yamalak işleyen 
demokrasi var.

Bunun nedeni ise; OsmanlI Devletinin yıkıl 
masından sonra, yurdu işgal eden emperyalist 
devletleri ve onun uzatması Yunanı, Kurtuluş 
Savaşı ile yurttan atılmasından sonra kurulan 
yeni devletin başındaki Mustafa Kemal’in laiklik 
anlayışı, din ile devlet işlerini birbirinden ayırma 
sı, İslamcı siyasileri, OsmanlI kalıntılarını kuru
lan devletten tasfiyesi sayesinde oldu. 4’de

Gemlik Belediyesi, Gemlik Trabzonlular, Gire
sunlular, Samsunlular ve Şavşatlılar Kültür ve 
Dayanışma Derneği’nin ortaklaşa düzenle 
diği 1. Gemlik Hamsi ve Kültür Festivali 
bugün başlıyor. Saat 14.oo’de İskele Meyda 
nı’nda Belediye Başkanı ve Kaymakamın 
konuşmasından sonra festival nedeniyle 1,5 
ton hamsi pişirilip dağıtılacak. Haberi 2’de

Azot taki patlama 
ile ilgili yargılama

Haşlıyor

Temmuz ayında Gemlik Gübre Fabrikası 
amonyum nitrak sirkülasyon hattında olu 
şan basınç sonucu meydana gelen patla
mada, Uğur Çavdar (32) ölmüş, Mustafa 
Karakol ise yaralanmıştı. Cumhuriyet 
Savcılığınca başlatılan soruşturma olay 
da kusurlu oldukları gerekçesiyle gerekli 
iş güvenliği önlemleri almadığı için 5 kişi 
hakkında ölüm ve yaralamaya neden ol
maktan dava açıldı. Haberi sayfa 2’de

+drçe//k
Yeni Nesil Yazar Kasalarda 
Biiyiik Değiştirme 
Kampanyası!

GENC-AL TİC. LTD. $Tİ
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85
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Temmuz ayında Gemlik Gübre Fabrikası amonyum nitrak sirkülasyon hattında oluşan basınç 
sonucu meydana gelen patlamada, Uğur Çavdar(32)ölmüş, Mustafa Karakol ise yaralanmıştı. 
Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma olayda kusurlu oldukları gerekçesiyle gerekil iş 
güvenliği önlemleri almadığı için 5 kişi hakkında ölüm ve yaralamaya neden olmaktan dava açıldı.
Gemlik Gübre 
Fabrikası’nda Tem
muz ayında mey
dana gelen patlama 
sonucu Uğur Çav
dar (32)’ın ölümüne 
Mustafa Karakol adlı 
işçinin ise 
yaralanmasına 
neden olan olayla il
gili Cumhuriyet 
Savcılığınca 
başlatılan soruştur 
ma tamamlanarak, 
fabrikada görevli 5 
kişi hakkında ‘Tak
sirle ölüme ve 
yaralamaya neden 
olmaktan’ 15 er yıla 
kadar hapis istemi 
ile dava açıldı, 
ilçemizdeki Gemlik 
Gübre Sanayi A.Ş.

Tesisleri'nde 19 
Temmuz 2015 tari
hinde amonyum 
nitrat sirkülasyon 
hattındaki tıkanma

yüzünden oluşan 
basıncın yol açtığı 
patlamada Uğur 
Çavdar (32) hayatını 
kaybetmiş, Mustafa

Karakol (28) ise 
yaralı kurtulmuştu. 
Patlamanın etkisiyle 
Gemsaz Bölgesinde 
bir çok ev ve iş

yerlerinin camları 
kırılırken, uzmanlar 
olayı "patlama 
fabrikanın amonyak 
bölümünde yaşan 
saydı 10 kilometre
lik bir alanda canlı 
kalmaz, toplu ölüm
ler olurdu" şeklinde 
yorumla mıştı. 
Yaşanan korkunç 
olayın üzerinden 
5,5 ay geçti. 
Cumhuriyet Savcıl 
ığı'nca yürütülen 
soruşturma 
tamamlandı.
Bilirkişi heyetinin 
raporuna göre 
olayda kusurlu 
oldukları gerekçe
siyle 5 kişi hakkında 
dava açıldı. İş 

güvenliğiyle ilgili 
gerekli tedbirleri 
almadıkları öne 
sürülen fabrikanın 
iş bölümlerinden 
sorumlu Murat T. 
(40), Eyubi Ensari 
M. (58), Ali Galip K. 
(62), İbrahim Mesut 
H. (31) ve Gökşen T. 
(52) hakkında, 'Tak
sirle ölüme ve 
yaralamaya neden 
olmaktan 15'eryıla 
kadar hapis is
temiyle dava açıldı. 
Haklarında dava 
açılan 5 kişi Mart 
ayında Bursa 1. Ağır 
Ceza Mahkemesin 
de tutuksuz olarak 
yargılanacak.
(haberler.com)

6 gün sürecek Gemlik Hamsi ve Kültür Festivali bugün başlıyor

fiemlilıliler hamsiye doyacak
Gemlik Belediyesi, 
Gemlik Trabzonlu
lar, Giresunlular, 
Samsunlular ve 
Şavşathlar Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği’nin 
ortaklaşa düzenle 
diği 1. Gemlik 
Hamsi ve Kültür 
Festivali bugün 
başlıyor.
Festival programına 
göre bugün saat 
14.oo’de başlayacak 
olan 1. Gemlik 
Hamsi ve Kültür 
Festivali İskele 
Meydam’nda 
start alacak.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
açılış konuşma 
sından sonra, Kay
makam Cahit Işık’ın 
konuşması ve 
kurdele kesimi 
ardından festivale 
katılan lara 1,5 
ton hamsi ikramı 
yapılacak.
Yıldırım Belediyesi 
folklor ekibinin 
kemençe ve tulum 
gösterisinin

ardından Karade 
nizli sanatçı Elifçe 
konser verecek.
6 Ocak 2016 
Çarşamba günü 
saat 15.oo’de 
kemençe show, 
16.30 tulum ile yöre
sel mahalli sanatçı, 
18.oo Idris Yıldız’ın 

fıkralarıyla gülece 
ğiz, 19.oo Kaptan 
Süleyman ile 
çoşacağız, üçüncü 
gün 7 Ocak 2016 
Perşembe günü 
ise saat 16.oo tulum 
ve kemençe show, 
17.30 Idris Yıldız 
fıkraları,

I8.00 Artvinli" 
Sanatçı Mesut 
torun konseri 
düzenlenecek. 
Dördüncü gün olan 
8 Ocak 2016 Cuma 
günü ise saat 16.oo 
Karadeniz Davul 
Zurna Ekisi gösteri 
si, 18.oo yöresel ka- 
radenizli Sanatçılar, 
19.oo Samsunlu 
Fehmi konseri, 
beşinci gün saat 
14.oo Karadenizli 
Mahalli sanatçılar, 
17.oo Yıldırım 
Belediye Sanatçısı 
sadullah öztürk 
ve Engin Sezer 
Konseri, 
altıncı gün olan 
10 Ocak 2016 
Pazar günü ise 
saat 14.oo 
Katılımcı ve 
Destekleyen Plaket 
takdimi, 15.oo 
folklor gösterileri, 
15.30 Hayri Yaşar 
Karagülle konseri 
ve saat 20.oo de 
Gemlik Hamsi ve 
Kültür etkinliği 
yapılacak.

Bursa'da'zamlı
ulaşım'tasladı

Yeni yılla birlikte 
başlayan zam 
sağanağından 
Bursa’daki kent 
içi ulaşım da 
nasibini aldı. 
Dolmuş ve taksiler 
bugünden itibaren 
zamlı kontak 
açacak.
Dolmuşlarda kısa 

KAYIP
GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
ALDIĞIM ŞAHSIMA AİT ÜZERİNDE 
KENDİ İMZAM BULUNAN NÜFUS 

CÜZDANIMIN FOTOKOPİSİNİ 31 ARALIK 
2015 GÜNÜ İSTANBUL’DA KAYBETTİM.

HÜKÜMSÜZDÜR. HATİCE ECEVİT

hat 2,25 
uzun hatlar ise 
2,50 TL olacak. 
Taksilerde ise 
kilometre başına 
2,70 TL ödenecek. 
Uludağ’a taksiyle 
gitmek isteyen 
vatandaşın ce
binden 130 TL 
çıkacak.

haberler.com
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Bursa’da bıçaklan 
mış olarak bulunan 
ve kimliği belli olma 
yan şahıs vücudun
daki dövmelerinden 
teşhis edildi. Polis 
çok geçmeden katil 
zanlılarına ulaşıp, 
olayın kiralanan 
aracın teslim 
edilmemesinden 
kaynaklandığını 
belirledi. Olay, Os- 
mangazi Demirkapı 
Mahallesinde mey
dana geldi. Demir 
kapı Caddesinde, 
yolun ortasında 
kanlar içinde yüz 
üstü yatan şahsı 
gören vatandaşlar 
112’ye haber verdi. 
Olay yerine gelen 
112 ekibi şahsın 
hayatını kaybet 
tiğini tespit etti ve 
durumu polise 
bildirdi. Kısa süre 
olay yerine gelen 
polis ekiplerinin 
bölgede yaptığı

laeiiııatı için iımıııtı soudı
Bursa’da şizofreni 
hastası Y.E., ağa 
beyinin gözünden 
ameliyat olması 
gerektiği için 
kuyumcu soymaya 
kalkıştı. Kuyumcu 
nun alarm butonu 
na basmasıyla 
kaçan Y.E, ağabe 
yinin hastanedeki 
odasında bulun 
du. Edinilen bilgiye 
göre, Geçit Mahalle 
si'nde kuyumcu 
işleten İ.G., sayım 
ve hesap yapmak 
için satışları durdur 
duğu sırada, şüp

tespit edildi.araştırma netice 
sinde olayı duyan 
ya da gören ve 
şahsı tanıyan kimse 
nin olmadığı anlaşıl 
dı. Nöbetçi Cumhu 
riyet Savcısı’nın 
gelmesiyle şahıs 
üzerinde yapılan 
inceleme sonucun 
da ise ensede ve 
sırtta olmak üzere 
iki adet bıçak 
darbesi tespit edil 
di. Ayrıca üzerinden 
kimlik çıkmayan 
şahsın sırtında 
“Only God can 
judge me” yazılı 
dövmesi olduğu 

heli Y.G. kuyumcu 
ya girdi. Kuyumcu 
I.G.'ye cumhuriyet 
altını olup olmadı 
ğını soran Y.E., 
"Satış yapılmıyor, 
pazartesi günü 
yardımcı olabiliriz" 
cevabını alması üze 
rine oradan çıkarak,

ŞÜPHELİLER 
YAKALANDI, 
ÖLENİN KİMLİĞİ 
BELLİ OLDU

Olayın ardından 
tahkikatını yoğun 
taştıran Cinayet 
Büro Amirliği ekip
leri, ölen şahsın 
Gökhan Şen (25) 
olduğunu belirledi. 
Uyuşturucudan 
kaydı olduğu ortaya 
çıkan Şen’in, 3 ay 
önce Volkan B.’den 
bir otomobil kirala 
dığı ve geri verme

20 dakika sonra 
elinde bir bıçakla 
geri döndü. Y.E, 
kuyumcuya bir 
poşet uzatarak 
doldurmasını söyle 
di. Kuyumcunun 
alarm butonuna 
basması üzerine 
kaçan Y.E. polis 

diği ortaya çıktı. 
Bunun üzerine 
Volkan B. ile Ömer 
G., Haşan C. ve 
ikram A., gözaltına 
alındı. Şüpheliler 
ilk sorgusunda 
olayı itiraf ederken, 
bıçağı Volkan B. ile 
Ömer G.’nin kullan 
dığı, diğer 2 şahsın 
da kavgaya karış 
tığı öğrenildi.
Oto kiralamacısı 
olan Volkan B., 
“Gezerken Gökhan 
ın 3 ay önce kira 
layıp, getirmediği 
otomobili gördüm. 
İçerisinde bir kişi 
vardı. Yanına 
gittiğimde otomo
bili Gökhan’ın 
kendisine sattığı 
söyledi. Gökhan’ın 
yerini bulduk. 
Tartışma kavgaya 
dönüştü” dedi. 
Polisin, olayla 
alakalı tahkikatı 
sürüyor.

tarafından Devlet 
Hastanesi'nde bir 
hasta odasında 
yakalandı.
Gözaltına alınan 
Y.E. karakolda 
verdiği ilk ifade 
de, ağabeyinin 
gözünden rahatsız 
olduğunu, tedavisi 
için 7 bin TL’ye 
ihtiyaç duyduklarını 
belirtti. Pişman 
olduğunu belirten 
Y.E.'nin şizofreni 
hastası olduğu 
öğrenilirken, 
olayla alakalı 
tahkikat başlatıldı.

Bursa’da faciaya 
kıl payı: 2 yaralı

Bursa’da kırmızı 
ışıkta geçen bir 
kamyonet sanayi 
tüpü taşıyan araçla 
çarpıştı. Bursa’da 
kırmızı ışıkta geçen 
bir kamyonet sana 
yi tüpü taşıyan 
araçla çarpıştı. 
Tüpler yola sav 
rulurken, 2 kişi 
yaralandı. Kaza.
Yıldırım 11 Eylül 
Caddesi'nde 
meydana geldi. 
İddiya göre, kırmızı 
ışıkta geçen 16 
BHG 33 plakalı 
kamyonet, sanayi 
tüpü taşıyan Ozan 
B. idaresindeki 16 
ZL 124 plakalı

Bu gazete 

Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

a
BYEGM 

kamyonetle 
çarpıştı. 
Çarpmanın etki 
siyle Ozan B. idare 
sindeki kamyonet 
devrilirken, tüpler 
yola savruldu. Olay 
yerine gelen 112 
ekipleri, her iki 
yaralıya müdahale 
etti. Yaralıların 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. 
Tüplerin yola 
savrulması üzerine 
patlama ihtimaline 
karşı olay yerine 
itfaiye ekipleri 
çağrıldı. Tüpleri 
inceleyen polisin 
kazayla alakalı 
tahkikatı sürüyor.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış
Kapalı Çarşı Yetkili Servisinde çalışanlar, yapılan değerlendirmede 

Genel Müdürlükçe ödüllendirildi.

MÛSLÛMANLAR ARASINDA 
SÜNNİ, Şİİ KAVGASI...

Orta Doğa dediğimiz coğrafyada 
yerleşmiş Müslüman devletler arasında 
tarih boyunca mezhep kavgaları sonucu 
savaşlar çıkmış, sunniler, Şiileri, Şiiler 
sunileri boğazlamışlar.

Bu durum dün neyse bugün de aynen 
devam ediyor.

ABD’nin Irak’a demokrasi getireceğim 
diye asker çıkarıp, Sadem Rejimini de
virmesinden sonra Irak bir mezhep 
savaşları bataklığı oldu.

Şii rejimi, sunnileri hor gördü, iç barış 
hiçbir zaman kurulamadı.

Sünni Türkiye’nin, komşusu Suriye 
deki şii Esat rejimini yıkmak için muha 
lifleri ABD’nin stratejisi doğrultusunda 
savaş başlatıldı.

Dünün Başbakanı Recep Tayyip Erdo 
ğan Şama girip Cuma namazı kılacaktı.

Devlet adamı olmak, iç ve dış politikada 
uzak görüşlü olmaktan geçer.

Bunun böyle olmadığını görüyoruz.
2.5 milyon Suriyeli göçmen sınırlarımızı 

açarak savaştan kaçarak Türkiye’ye 
sığındı.

Türk halkının vergilerinden alınan pa 
rayla hiç yoktan 4 milyon dolar bu insan 
ların yaşaması içini harcandı, harcanıyor.

Suriye deki iç savaş, suni, şii savaşı 
olduğu kadar bir din içi mezhep savaşıdır.

Sunniler Şii Esat rejimini yıkmak is
tiyor.

Zalim dedikleri yalnız Esat mı?
Bugün bizim hükümetin kankası olan 

suni İslam devletlerinin başındaki krallar, 
emirler çok mu demokratlar?

Bugün Türkiye’nin en güzel yerlerini 
satın alan arap emirlikleri mi demokrat, 
yoksa 47 kişi idam ederek dünya günde 
mine oturan Suudi Kralı mı?

Suudi Arabistan da şii çoğunluğu 47 
kişinin idam edilmesi Şii Iran ile Suni 
Suudi Arabistan’ı karşı karşıya getirdi.

Yaşanan olayları dünya ilgi ve merakla 
izliyor.

İslam ülkelerinin birbirlerini boğazla 
ması diğer din mensupları tarafından da 
memnuniyetle gözleniyor. Yeni başlayan 
bu savaşta bizim dünya lideri cumhurun 
başı, neden arabulucu olamıyor da, Hiristi 
yan Katolik Rusya’nın devlet başkanı 
Putin devreye giriyor.

Bu savaş yine güçlü devletlerin işine 
yarayacak.

Aynı dinin mensubu, farklı mezhep
lerdeki devletler ve topluluklarda nefret, 
kin tohumlan ekilecek.

Bu ekilen tohumlardan gelecek 
kuşaklar da aynı şekilde etkilenecek ve 
mezhep savaşlan devam edecek.

Tüm bu kavgalar ve savaşlar emperya 
üstlerin işine yarayacak.

Allah akıl dağıtırken bu çağ dışı kafalar 
neredeydi acaba?

IHİlSfflS
Yetkili Servis Elemanı Ali Öztürk, Türkiye genelinde 

8. oldu, 5 Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Gemlik Kapalı 
Çarşı Arçelik-Beko 
Yetkili Servisi 
Beyhan Molla’ya 
ait işyeri, Bursa ve 
ilçeleri arasındaki 
38 servis arasında 
en iyi teknik 
servis seçilirken, 
İstanbul’da yapılan 
ödül töreninde 
bu işyerinde 
çalışan Ali Öztürk, 
Türkiye genelindeki 
teknik adam 
değerlendirmesin 
de, ilk 10 arasına 
girerek, 5 Cum 
huriyet altını ile 
ödüllendirildi. 
Arçelik-Beko Genel 
Müdürlüğü’nce 
Teknik Servisler 
arasında il bazında 
yapılan yıllık 
puanlamada, en 
iyi servis sıralama 
sında, Gemlik 
Kapalı Çarşı Beyhan 
Molla’ya ait servisi 
Bursa birincisi 
seçilirken, bu

işyerinde çalışan 
teknik elemanlar 
Ali Öztürk, (5 
Cumhuriyet altını), 
Özay Yıldırım (2 
Cumhuriyet altını), 
Haşan Serpil (2 
Cumhuriyet altını) 
ile ödüllendirildi.

ALTINLARI
GENEL MÜDÜR 
VERDİ
Arçelik- Beko A.Ş. 
Genel Müdürlüğün 
ce Türkiye genelin 
de servis elemanları 
arasında yapılan 
puanlamada ise

Gemlik Kapalı 
Çarşı Arçelik-Beko 
Servisi teknik 
elemanı Ali Öztürk 
ilk 10 kişilik 
grupta 8. oldu. 
İstanbul Çayırova 
da bulanan 
Arçelik-Beko A.Ş. 
fabrikasında 
düzenlenen 
törende, Türkiye 
genelinde derece 
alanlara Genel 
Müdür Hüseyin 
Beyaztaş tarafından 
altın ödülleri 
dağıtıldı.
Daha önce Aralık 
ayında, Bursa 
Bölge Müdürü 
Alpay Solak, 
ilçemize gelerek 
Kapalı Çarşı 
Arçelik-Beko 
Yetkili Servisinde, 
işyeri sahibini 
Beyhan Molla ve 
çalışanlarını, bölge 
birincisi olmaları 
nedeniyle kutladı ve 
altınlarını dağıttı.

Gemlik Körfez
. ........................ ...........

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN



SALONLARIMIZI GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

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

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

NEŞET ERTAŞ YAZILIR, NEŞE, KEDER, AŞK OKUNUR
Aynen başlıkta 

olduğu gibi Neşet 
Usta’nın ismi, Neşet 
Ertaş olarak kaleme 
alınır. Neşe, keder ve 
aşk olarak okunur. 
Tabi, bunu anlamak 
için normal bir okur 
yazarlık yeterli 
değildir. Gönül 
gözüyle görebilmek 
yada okuyabilmek 
gerekir. Öyle son 
dönemlerde tele
vizyon kanallarında 
anlatılan ruhani 
gönül gözü açıklığı 
gibi birşey de değil 
anlatmak istediğim.

Babam ile aynı 
ruhun insanlarıyız 
demişti Neşet Usta 
babasını anlatırken. 
Ben de onu Kısaca 
tanımlarken aynı 
cümleyi kuracağım. 
Neşet Usta ile aynı 
ruhun insanlarıyız. 
Kimler mi?

Bizler, Tabi ki, 
Anadolu 
Coğrafyasına inanan 
insanlar. Tabi ki 
neşeli olduğu za
manlar tatlı dile 
güler yüzeyi, nar 
tanesini, gel yanıma 
gel geli, kaşların 
arasına yada bağa 
gel bostana geli 
dinleyenler veya 
kederli olduğu za
manlar neredesin 
seni, gönül dağını, 
yazımı kışa çevirdim, 
mühür gözlümü, 
kendim ettim kendim 
buldumu, hasret 
düştü gönlümeyi ve 
daha nicelerini 
dinleyenler...

İşte birliğimizi ve 
ortak duygularımızı 
bizlere en iyi şekilde 
aktarabilen ve 
hatırlatan sanatçıdır 
Neşet Ertaş. 
Kısacası bizden 

biridir. Halktan biri. 
Süleyman Demirel’in 
Cumhurbaşkanlığı 
sırasında kendisine 
teklif edilen devlet 
sanatçılığı ünvanını 
“Hepimiz bu devletin 
sanatçısıyız, ayrıca 
bir devlet sanatçılığı 
sıfatı bana ayrımcılık 
geliyor. Ben halkın 
sanatçısı olarak 
kalırsam benim için 
en büyük mutluluk 
bu”diyebilecek 
kadar da alçak 
gönüllü ve milliyetçi 
bir insandır Neşet 
Usta.

Bu güzel ülkenin 
hangi bölgesinden 
olursanız olun, 
türkülerinde kendi 
yörenize aıi 
yaşanmışlıkları, 
sevdalarınızı yada 
hayata dair 
yaptığınız hataları 
bulabileceğiniz 

türkülerdir eserleri.
Öyle alalade an

larda dinleseniz dahi 
sizleri bir yerinizden 
yakalar, içine çeker. 
Size ait birşeyler bul
durur içinde. Evet, 
usta ilkokul mezunu 
bile değildi ama 
yazdığı sözlerdeki 
içerikler nice 
sosyologların, 
psikologların tezle 
rine konu olabilecek 
düzeydeydi. Lütfen 
ustanın türkülerini 
bir de bu açılardan 
bakarak dinlemeyi 
deneyin.

Ulu arıyorsan, 
analar ulu. Sevmişiz 
gönülden, olmuşuz 
kulu. Analar 
insandır, biz 
insanoğlu. Şimdi 
bana bir sosyolog 
arkadaş bu sözü 
sosyolojik açıdan 
anlatsın. Usta’nın 
kadını toplum içinde 
koyduğu yere bir 
bakın.Ilimsizlik bilgi
sizlik yüzünden,ce
halet hortlayıp çıkar 
mı çıkar. Sevgisizlik, 
saygısızlık yüzünden 
insan insandan bıkar 
mı bıkar. Usta’nın 
ilime ve bilime 
verdiği öneme veya 
insani ilişkileri 
değerlendirmesine 
bakın lütfen.

Peki, Usta’nın 
türkülerinin

Japonya, A.B.D ve 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde 
derş olarak 
okutulduğunu ve bu 
üniversiteler 
tarafından ustanın 
sesinin dünyada 
ender bulunan 
kusursuz seslerden 
biri olarak 
tanımlandığını 
biliyor muydunuz?

Böyle olduğu halde 
ülkemizde son 
dönemlerde popüler 
kültürün bir sonucu 
olarak liseli ve 
üniversiteli gençleri 
miz koşar adım tele
vizyonlardaki şarkı 
yarışmalarına 
götürülüyorlar.

Neden mi? 
Kültürünü öğrene 
meşin, özben liğine 
yabancılaşsın diye. 
Daha da acısı bazı 
eğitimcilerde bu 
oyunda piyon olu 
yorlar. Hatta ve hatta 
gençlerden daha is
tekli oluyorlar bu 
programlara 
katılmaya. Umarım 
birgün bu eğitimcile 
rimiz oynanan oyu
nun farkına varırlar. 
Nasıl olur da kültür 
turlarında içinden 
geçildiği halde 
Kırşehir’deki Neşet 
Ertaş, Muharrem 
Ertaş Kabri veya 
Hacıbektaş’taki Aşık 

Mahsuni Şerif Kabri 
paylaşılmaz. Bu 
güzel insanların 
ülkemiz kültürüne 
kattığı değerler 
anlatılmaz.

Şahsım adına 
yaptığım tüm 
turlarda bu güzel 
insanların kabirlerini 
de programa 
alıyorum.

Onların hayatını 
anlatıyor ve dilim 
döndüğünce onlar
dan türküler okuyo
rum aracın içinde.

Sonuç olarak 
üzülüyorum bu 
ülkenin gençlerine. 
Her birinin çok çok 
iyi bilmesi gereken 
değerlerden uzak 
büyüyorlar. En 
kötüsü de onlara 
dayatma, sahte usta
lar öğretiliyor. Ne 
demek istediğimi arif 
olanlar anlarlar. Bu 
güzel toprakların 
gelmiş geçmiş iki 
büyük ustası vardır. 
Müzikte; Neşet 
Usta,edebiyatta 
Nazım Usta. Ya 
siyasette, devlet 
adamığında kimdir 
derseniz. Hiç 
şüphesiz, tüm 
dünyanın kabül ettiği 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ten başkası 
değildir.

Türkü tadında 
kalınız.

■EiftifföR sayısı mîiııiDi

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
Ekipleri, amansız 
kış şartlarında 
yaşayan evsiz 
ve kimsesiz 
iki vatandaşı 
donmaktan 
kurtardı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Barınma 
evine götürülen 
iki kişi, eksi 10 
dereceye kadar 

düşen hava 
şartlarında bir 
süreliğine bile olsa 
sıcak mekân ve 
sıcak yemeğe 
kavuşmuş oldular. 
Gemlik Belediyesi 
444 16 05 ihbar 
hattına gelen 
bilgiyi değerlen 
diren ekipler, 
vatandaşları 
Zabıta kanalıyla 
Bursa Büyükşehir 

Belediyesi 
Barınma Evine 
götürdüler. 
Uygulamanın 
bundan önceki 
yıllarda olduğu 
gibi bundan 
sonra da devam 
edeceği ifade 
edilerek, 
444 16 05 numaralı 
hatta bu konuda 
bilgi verilebileceği 
kaydedildi.

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
Ekipleri, Engelli 
Vatandaşlar ve 
Yayalara yönelik 
çalışmalar kapsa 
mında, motorlu 
araçların engelli 
veya yayalara yöne
lik kaldırım girişle 
rini kapatmalarına 
karşın delinatör 
uygulaması 
çalışmalarını artırdı. 
Bir yandan 
kaldırımları işgal 
eden araçlara uyarı 
ve caza yaptırımı 

çalışmalarını devam 
ettiren ekipler, 
öte yandan kaldırım 
girişlerine araç 
parklarını engelle
mek için delinatör 
monte edilmesi 
uygulamasını da 
artırdı. Gemlik 
Belediyesi Zabıta 
Müdürü Erol Bütün, 
ilçede yirmiye yakın 
mahalle, cadde ve 
sokakta sık kulla 
nıldığı tespit edilen 
kaldırımlara delina 
tör monte edildiğini 
belirterek, engelli 

vatandaşlar 
başta olmak üzere 
yayalara yönelik bu 
çalışmanın devam 
edeceğini söyledi. 
Araç sahiplerini de 
duyarlı olmaya 
davet eden Erol 
Bütün, kaldırım 
işgallerinin önüne 
sadece uyarı, 
cezai yaptırım 
gibi uygulamalarla 
değil, duyarlı 
davranarak da 
olumsuzlukların 
giderilebileceğine 
dikkat çekti.
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İîİSHİMftjM İşsizlere gürci ialıtr
MEB, şubat ayında 
30 bin öğretmen 
atayacak. Atanacak 
öğretmenlerin 
yüzde 70’i Doğu ve 
Güneydoğu’ya 
gönderilecek. Şubat 
ayında atanacak 30 
bin öğretmen atama 
sında ilk kez uygu 
lamaya geçirilecek 
stajyer öğretmenlik 
için danışman öğret 
menlerin seçimine 
başlandı. İl milli 
eğitim müdürlükleri, 
stajyer öğretmen 
lere yol gösterecek 
danışman öğretmen 
leri, 8 Ocak’a kadar 
belirlemek için 
harekete geçti. 
Danışman öğret 
mende aranacak 
özellikler şöyle: 
En az 10 yıl 
öğretmenlik yapmış, 
ulusal veya uluslar 
arası projelerde 
görev almış, sosyal 
ve kültürel faaliyet 
lere katılım sağla 
mış, iletişim be

ceresi ve temsil 
yeteneği güçlü, 
mesleğinde temayüz 
etmiş olmak.

HAFTADA 5 GÜN 
STAJ

Görevde 10 yılını 
tamamlamış danış 
man öğretmenler, 
yeni atananlara ders 
verecek. Atanan 
öğretmenlerin ders
lerine girmesini ve 
ders anlatım teknik 
lerini, öğrenci psiko 
lojisini, ödev verme 
yöntemini anla 

masını sağlayacak. 
Atanan öğretmenler, 
okul müdürü ve il 
milli eğitim müdü 
rünün yanında iş ve 
işlemleri de öğrene 
cek. Resmi yazışma 
ve kurumlar arası 
işlem yapma yön
temleri öğretilecek. 
Atanan öğretmenler 
haftanın 5 günü staj 
yapacak. 3 gün okul 
da, 1 gün okul müdü 
rünün yanında, 
1 gün de il milli 
eğitim müdürünün 
yanında iş 
öğrenecek.

ÖĞRETMENE 
‘DOĞU’ TEŞVİKİ

MEB’in Doğu ve 
Güneydoğu’ya gide
cek öğretmenlere 
vereceği ‘teşvik 
sistemi’ de netleş 
meye başladı. Çalış 
maya göre 2 yıllık 
mecburi hizmet 
süresinin sonunda, 
bölgede çalışmaya 
devam edenlere 
teşvik sağlanacak. 
Mecburi hizmeti 
izleyen yıllarda 
öğretmenlere her 
ay ilave ücret ödene 
cek. Bu öğretmen 
lere, memuriyette 
derece atlaması ve 
sonraki yıllarda 
istedikleri yerlere 
tayin yaptıra bil 
meleri için “hizmet 
puanı” teşviki 
uygulanacak.
Puanı yükselen 
öğretmenin derecesi 
yükselecek ve 
tayinlerde öncelik 
elde edecek.

İşsizlik maaşında 
alt limit 509 liradan 
659 liraya yükseldi, 
üst limit ise bin 
19 liradan bin 318 
liraya çıktı. Asgari 
ücretteki yüzde 
30’luk artış, İşsizlik 
Sigortası’ndan para 
alanları da etkiledi.
İşsizlik maaşının 
üst sınırı bin 19 
liradan bin 318 
liraya çıktı. Yasa 
uyarınca işsizlik 
maaşlarında alt ve 
üst limitler yürür
lükteki asgari 
ücrete göre belir
leniyor. İşsizlik 
maaşı bağlanırken, 
son 4 aylık dönem 
deki ortalama brüt 
kazanç dikkate 
alınıyor. Bu kazan 
cin yüzde 4O’ı 
tutarında işsizlik 
maaşı ödeniyor. 
Ancak, çalışırken 
alınan ücret tutarı 
ne olursa olsun 
bağlanacak işsizlik 
maaşı, brüt asgari 
ücretin yüzde 80’ini 

aşamıyor.

2 MİLYAR LİRA 
İŞSİZLİK MAAŞI 
ÖDENDİ
1 Ocak’tan itibaren 
yürürlüğe giren 
yeni asgari ücret 
dolayısıyla işsizlik 
maaşında alt limit 
509 liradan 659 
liraya yükseldi. 
Üst limit ise bin 
19 liradan bin 318 
liraya çıktı. İşsiz 
kalmadan önceki 
brüt maaşı 3 bin 
300 lira ve üzerinde 
olanların işsizlik 
maaşı, 1 Ocak’tan 
geçerli olmak üzere 
300 liraya kadar 
artacak. İşsizlik 
Sigortası’ndan 
2015’in ocak-kasım 
döneminde 1 milyar 
992 milyon lira 
tutarında işsizlik 
maaşı ödendi. 
İşsizlik maaşı tutarı 
2013’te 1 milyar 272 
milyon, 2014’te ise 
1 milyar 658 milyon 
lira oldu.

44.yıllıh tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

MATBAACILIK YAYINCILIK REKLAMCHJK ORGANİZASYON VE TANITIM HİZMETLERİ

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA
NİKAH ŞEKERİ
BEBEK ŞEKERİ 

HEDİYELİK EŞYA

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

Tel: 0 224 513 96 83
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Enflasyon Man testeam
Enflasyondaki yıllık 
artış yüzde 8,81 ile 
piyasa beklentisinin 
üzerinde gerçekle 
şirken, TL'deki 
değer kaybının 
bunda etkisinin 
belirleyici olduğu 
görülüyor.
Enflasyondaki yıllık 
artış yüzde 8,81 ile 
piyasa beklentisinin 
üzerinde gerçek 
leşirken, TL'deki 
değer kaybının 
bunda etkisinin 
belirleyici olduğu 
görülüyor. Ana 
listler, yıllık enflas 
yonunun 2015 
senesini yüzde 8,81 
seviyesinde tamam
larken, Merkez 
Bankası'nın yüzde 
7,9'luk resmi tah
mininin belirgin 
şekilde aşıldığını 
belirtiyor. Enflas 
yonun beklentilerin 
üzerinde gelmesin 
de yıl boyunca 
dolar/TL'de yaşanan 
yüksek oynaklığın 
en belirgin neden 
öidüğühâ dikkâti 
çeken analistler, 
kurda yaşanan 
hareketlerin özellik 
le işlenmemiş gıda 
ile lokanta ve oteller 
grubu fiyatlarında 
yüksek artışların 
yaşanmasına sebep 
olduğuna işaret 
ediyor. Analistler, 
2016 yılında petrol 
fiyatlarında yaşana 
bilecek düşüş, baz 
etkisi ve dolar/TL 
nin geçen yıla 
kıyasla daha stabil 
olmasının enflasyon

üzerindeki baskıyı 
azaltabileceğini 
kaydediyor. 2015 yılı 
enflasyon gerçekleş 
mesi ve 2016 yılı 
enflasyonuna ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulunan ekonomist 
Haluk Bürümcekçi, 
işlenmemiş gıda 
fiyatlarının yıllık 
bazda yükseliş 
eğilimini korurken, 
işlenmiş gıda 
fiyatlarında ise geri 

lî •**••* ■•*ICIII'7 CUjlIlIIIIIIIII ^uıid 
erdiğini ifade etti.

"Enflasyon açısın 
dan 2016 çok kritik 
bir yıl olacak"

Finansinvest 
Başekonomisti 
Burak Kanlı, kurdaki 
değer kaybının etki 
sinin hala enflasyon 
üzerinde etkili 
olduğuna dikkati 
çekti. Enflasyon 
bakımından 2016'nın 
çok kritik bir yıl 
olacağını vurgu

layan Kanlı, zira as
gari ücretteki artış 
ve gıda fiyatlarının 
yapısal sorunlar 
kaynaklı yüksek 
seyrinin enflasyon 
üzerinde ciddi 
yukarı yönlü riskler 
oluşturduğunu dile 
getirdi. Burak Kanlı, 
şunları kaydetti: 
"2014'teki yüzde 8,2, 
2015'teki yüzde 
8,8'in üzerine 
2016'da da enflas 
yOıîiiiîüiî yiiKSGti 
kalması, ekonomik 
birimlerin fiyatlama 
davranışlarında 
kalıcı bozulmaya yol 
açabilir ve bu da 
enflasyonun bir üst 
patikaya oturma 
riskini doğurur. İşte 
bu sebeple 2016 çok 
kritik bir yıl olacak. 
Zira, insanlar 'en
flasyon artık kalıcı 
olarak yüksek' 
algısına girerlerse, 
bunu düzeltmek çok 
daha uzun sure ala
bilir. Bizim 2016 için

enflasyon tahmini
miz yüzde 8,3 sevi 
yesinde."

"Fiyat istikrarı önce
likli makro konu ha
line geldi"

Ziraat Yatırım Ekono 
misti Bora Tamer 
Yılmaz, normal 
şartlarda teoriye 
göre tedarik 
zinciri sıralaması 
göz önünde 
büiüiıuüruiduğunda 
ÜFE'nin kur 
şokunu absorbe 
etmesinin beklen 
diğini söyledi. 
Enflasyon görünü 
■nündeki belirsizlik
lerin şu anda TL 
varlıklarda ve piya 
salarda satış baskı 
sının önemli sebe
bini oluşturduğunu 
ifade eden Yılmaz, 
fiyat istikrarının da 
bu yıl için öncelikli 
makro konu haline 
geldiğini sözlerine 
ekledi.

Aralık avının zam 
şampiyon» belli oldu

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri 
terine göre, sivri 
biber yüzde 
34,31'lik fiyat 
artışıyla Aralık ayı 
mn zam şampiyonu 
oldu. Türkiye İstatis 
tik Kurumu (TÜİK), 
2015 yılı Aralık ayı 
enflasyon rakam 
larını açıkladı.
Buna göre, en fazla 
düşen ürün yüzde 
34,31 ile sivri biber 
olurken, yüzde 
30,75 ile patlıcan 
ikinci, yüzde 14,89 
ile domates üçüncü 
oldu. En fazla artan 
ürünler sırasıyla 
şöyle oldu: "Yeşil 
soğan yüzde 13,47, 
nar yüzde 13,02, 
kabak yüzde 13,01, 
sarımsak yüzde 
10,81, yurt dışı bir 
hafta ve daha fazla 
süreli turlar yüzde 
9,62, kargo gönder 
me ücreti yüzde 
7,45, tv yayın 
masrafları diğer 
(çanak anten, uydu 
alıcısı) yüzde 6,59, 
beyaz lahana yüzde 
6,05, balık yüzde 
5,01, kasko ve 
zorunlu trafik sigor 

tası yüzde 2,45, 
ayçiçek yağı yüzde 
1,96, yumurta 
yüzde 1,55, no-frost 
buzdolabı yüzde 
1,53, ekmek yüzde 
1,52, LPG dolum 
ücreti yüzde 1,16, 
odun ücret yüzde 
1,02, su faturası 
yüzde 0,91".

EN FAZLA DÜŞEN 
PORTAKAL

Portakal, yüzde 
24,30 ile fiyatı en 
fazla düşen ürün 
olurken, kivi yüzde 
13,66 ile ikinci oldu. 
Kadın ceketi yüzde 
7,60 ile üçüncü 
sırada yer aldı. 
Fiyatı en fazla 
düşüş gösteren 
ürünler şöyle 
sıralandı: "Man
dalina yüzde 6,77, 
yurtiçi haftasonu 
turları yüzde 6,66, 
ıspanak yüzde 6,59, 
kazak (erkek için) 
yüzde 6,22, havuç 
yüzde 5,70, gömlek 
(kadın için) yüzde 
5,36, kaban (kadın 
için) yüzde 5,31, 
mazot yüzde 5,02 
şeklinde sıralandı.
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GEREKLİ TELEFONLAR ~

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.Saveılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet M0d. 513 10 28

BUBİM
Pamukkata 012 o o 20
DENİZ UÇAâl «13 «S 13
Paçaaua Atanla Seyahat 014 03 02
METRO «13 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
«Ozar Turizm 812 10 72
KanbaroÇlu-Eaadaç 014 40 40
Anrtur «14 47 71
Kamil Koç 012 01 03

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00

ı Sahil Dav. Hast. 513 23 29
M er. Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

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 Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KIIR Sia 71 66

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 51345 20

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

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

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

otobOs
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 45
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________ 514 17 00
Akcan Petrol 
mar-pet ;;
Tuncay Otogaz 313 10 45
Boysa Petrol «13 01 o 3

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5365 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Kocan kadar konuş 

2 diriliş 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15..
Düğün dernek 2 sünnet 

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

Delibal 
11:45-14:15-16:30- 

19:00-21:00... 
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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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

MI LTON „S
DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta -Meşrubat-Çerez

REZERVASYONLARIMIZ
Piyanist +Dj Performans
Saten Sandalye Giydirme
Nikah Masası - Volkan yösferisi BAŞLAMIŞTIR TTTMijtnmg

İnternettenGnnhSahne-Işıkgösterisi \£-r- ?
Servis ve ekipmanlar - Siirpriz gösteriler *"

W
facebook/miltondugun ~-

plus.google.com/miltondiigun *,'$ ,'fedl
Hükümet Konaği karşisi /.■
Tel ; 513 10 71 GEMLİK E

http://www.yigitinsaatgemlik.com
plus.google.com/miltondiigun


Gemliklilere 1,5 ton hamsi ekmek dağıtıldı. Festival, Pazar gününe kadar sürecek

1. temlik Hamsi Festiııali haşladı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmaii.com

HAMSİ KOYDUM IZGARAYA

Türkiye’de Nasrettin Hoca fıkralarından 
sonra en çok anlatılan fıkralar, Karadeniz 
fıkralarıdır.

Karadeniz denince iki şey gelir akla.
Birincisi Hamsi.
İkincisi ise Temel fıkralarıdır.
Rahmetli Çetin Altan, yazılarında mutlaka 

hoş fıkralara yer verirdi.
0 Karadeniz fıkralarını, kendine göre 

değiştirerek yazardı. Devamı sayfa 4’de

6 gün sürecek olan 1. Gemlik Hamsi ve Kültür Festivali, havanın yağışlı olması 
nedeniyle hizmete henüz açılmayan Kapalı Pazar Yeri’nde törenle başladı. 
Gemlik Belediyesi, Trabzon, Giresun, Şavşatlılar Derneği’nin katkıları, 
Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 
Hamsi ve Kültür Festivali’nde hamsi ekmek yemek için halk uzun kuyruklar 
oluşturdu. Festival programı Pazar gününe kadar sürecek. Haberi sayfa 2’de

+drcelik
*ı •■mrn-MMam- w.

+arce/ik
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@hotmaii.com
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t Gemlik Hamsi Festivali başlattı
6 gün sürecek olan 1. Gemlik Hamsi ve Kültür Festivali, havanın yağışlı, olması nedeniyle hizmete 
henüz açılmayan Kapalı Pazar Yeri’nde törenle başladı. Gemlik Belediyesi, Trabzon, Giresun, 
Şavşatlılar Derneği’nin katkıları, Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesinin destekleriyle düzen
lenen Hamsi ve Kültür Festivalinde hamsi ekmek yemek İçin halk uzun kuyruklar oluşturdu
1. Gemlik Hamsi ve 
Kültür Festivali, 
dün havanın yağışlı 
olması nedeniyle 
Gemlik Belediye
sinin hizmete 
açılmayan Kapalı 
Pazar Yeri’nde 
düzenlenen 
törenle başladı. 
Pazar gününe kadar 
devam edecek olan 
1. Gemlik Hamsi ve 
Kültür Festivali, 
havanın yağışlı ol 
ması nedeniyle bek
lenen ilgiyi görmedi. 
Kaymakam Cahit 
Işık, Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi 
Başkan Yardımcısı, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer 
Mete, Artvin Şavşat 
Belediye Başkanı, 
İlçe Jandarma 
Komutanı Coşkun 
Çorapçı, İlçe Em
niyet Müdürü Cafer 
Gündoğdu, Gemlik 
SGK Müdürü . 
İbrahim Topçu, 
dernek yöneticileri, 
Kent Konseyi 
Başkan ve yönetici
leri, muhtarlar, 
gaziler, belediye 
meclis üyeleri, 
siyasi parti temsilci
lerinin katıldığı 
Hamsi Festivaline, 
Bursa, Orhangazi, 
Mudanya’nın 
Karadenizliler 
Dernek yöneticileri 
de katıldı.
Törenin açılışında 
konuşan Belediye 
Başkanı Refik

Yılmaz, bugün 
Iskele’de yapılacak 
1. Gemlik Hamsi ve 
Kültür Festivali’nin 
hava muhalefeti ne
deniyle Kapalı Pazar 
yerine alındığını, bu 
yerin değişik amaç 
larla da kullanılabi 
leceğini söyledi. 
Gemlik’te Haziran 
ayında yapılan 
yöresel derneklerin 
şenliğinden sonra, 

bundan sonra 
zaman zaman da 
değişik aylarda 
farklı yörelerin 
kültür etkinliklerinin 
düzenleneceğini 
söyleyen Refik 
Yılmaz, şöyle 
konuştu: “Gemlik’te 
yaşayan Trabzonlu, 
Giresunlu, Şavşath 
hemşehrilerimiz 
ilçenin sosyal yaşa 
mini, siyasi yaşamı 

na ve ticaret hayatı 
nı başarıyla yürüt
mektedirler. Beledi 
ye olarak yöresel 
dernekleri destekli 
yoruz, ortak pro
jeleri ile ilgileniyo 
ruz. Hamsi balığı 
Türkiye’nin Kara 
deniz kıyısının bir 
kültürüdür. Değişik 
şekilde kullanılır. 
Sağlıklı ve ucuz bir 
besin kaynağıdır.

Gemlik’te sağlıklı ve 
ucuz besine dikkat 
çekmek için bu 
etkinliklerin düzen
lenmesine destek 
veriyoruz. Hamsinin 
çeşitli yemeklerinin 
yanında baklavası 
nın bile yapıldığı 
biliniyor. Her yerde 
hamsi festivalleri 
düzenleniyor. Gem
lik’te birlik ve bera 
bertiğin sağlanma 
sına katkı koyan ve 
emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. 
Pazar gününe 
kadar sürecek olan 
festivalin birlik, 
beraberlik ve 
dostluğa 
vesile olmasını 
diliyorum’’ 
Kaymakam Cahit 
ışık ise konuşma 
sında, festivallerin 
ve şenliklerin yapıl 
dığı kentlerde birlik, 
beraberlik ve 
kardeşlik duygula 
rını geliştirdiğini be
lirterek, 1. Gemlik 
Hamsi ve Kültür 
Festivalinin hayırlı 
olmasını diledi.

Daha sonra, birlikte 
kesilen kurdele ile 
1. Gemlik Hamsi ve 
Kültür Festivali 
başlatıldı.

UZUN KUYRUKLAR 
OLUŞTU 
Protokol, daha 
sonra hamsi balığı 
nın pişirildiği ve 
halka dağıtıldığı 
mangalların başına 
geçerek, hatıra 
fotoğrafı çektirirken, 
ekmek arası hamsi 
yemek isteyen 
Gemlikliler de uzun 
kuyruklar oluşturdu. 
Hamsi ekmek almak 
isteyenler zaman 
zaman itişmelere 
neden oldular.
Pazar gününe kadar 
sürecek olan festi
val kapsamında, 
festival programının 
yapılacağı kapalı 
pazar yerinde orga
nizasyon firması 
tarafından Türki 
ye’nin değişik yer
lerinden gelen satı 
cılar standlar açarak 
kendi yörelerinin 
ürünlerini satıyorlar.

Borsa üyeleri ve yakınları Medical Park Bursa Hastanesi hizmetlerinden indirimli yararlanabilecek

WlıwMcılhıiiltaııM
Gemlik Ticaret Bor 
sası ve Medical 
Park Bursa Hasta 
nesi arasında kap 
samlı indirim pro
tokolü imzalandı. 
Protokol kapsamın 
da, Gemlik Ticaret 
Borsası üyeleri ve 
birinci derece yakın 
lan, Medical Park 
Bursa Hastanesi'nin 

sunduğu sağlık 
hizmetlerinden 
indirimli olarak 
faydalanacaklar. 
Protokol imza 
törenine, Gemlik 
Ticaret Borsası 
Başkanı özden 
Çakır, Medical Park 
Bursa Hastanesi 
Kurumsal 
Pazarlama Müdürü

Ersan Hüseyin 
Dalbudak ve 
Medical Park Bursa 
Hastanesi Kurumsal 
Pazarlama Uzmanı 
Feray Bülte katıldı. 
İmza töreninde 
konuşan Gemlik 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı özden • 
Çakır, “Üyelerimizin

ve birinci derece 
yakınlarının tam 
teşekküllü Medical 
Park Bursa Has
tanesinden alacak 
ları iyi ve güvenilir 
sağlık hizmeti için 
bu protokolü 
imzaladık. Tüm 
üyelerimize hayırlı 
ve uğurlu olması 
diliyorum’’ dedi
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Kayıp lıız Bursa'ıla hulunaıı MaltaMOiıstleaıattıı
Eskişehir’de, “işe 
gidiyorum” diyerek 
evden ayrıldıktan 
sonra bir daha ken
disinden haber 
alınamayan 14 
yaşındaki kız 
çocuğu polis 
tarafından Bursa’da 
bulunarak ailesine 
teslim edildi.
Eskişehir İl Emniyet 
Müdürlüğü, konuyla 
ilgili yaptığı açıkla 
mada, Sabriye 
Yörük isimli 
vatandaşın 22 
Aralık 2015 tarihin 
de Emniyet Müdür 
lüğümüz Kurtuluş 
Polis Merkezi 
Amirliğimize gel
erek, 2001 doğumlu 
kızı G.S.’nin “işe 
gidiyorum” diyerek 
evden ayrıldığını ve 
bir daha kendisin
den haber alamadık 
larını anlatarak 
müracaatta 
bulunduğu hatır

lattı. Bunun üzerine 
Çocuk Şube Müdür 
lüğümüzce konu 
hakkında arama ve 
araştırma çalışma 
lan başlatıldığı be
lirtilen açıklamada, 
“Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk 
Şube Müdürlüğü ile 
yapılan koordineli 
çalışmalar neticesin 
de kayıp çocuk 
G.S., 2 Ocak 2016 
günü bulunarak 
ailesine teslim 

edilmiştir. Kayıp kız 
çocuğu, vermiş 
olduğu ifadesinde, 
'Bursa ilinde ikamet 
eden ablasını ziya 
ret ettiğini, buradan 
da otobüsle İnegöl 
ilçesinde bulunan 
ve sosyal medya 
kanalıyla tanışmış 
olduğu Buse isimli 
arkadaşının yanına 
gittiğini, kendi 
isteği ile burada 
kaldığını* belirt 
miştir” denildi.

Bursa'da evinden 4 
kamyon eski eşya 
çıkan kiracı, beledi 
ye ekiplerine eskici 
olduğunu söyleye 
rek tepki gösterdi. 
Soğanlı Mahallesi 
İlgaz Sokağı'ndaki 
bir konut, ev sahibi 
ve komşular tarafın 
dan çöp ev olduğu 
gerekçesiyle şika 
yet edildi. Mahke 
me kararıyla Os- 
mangazi Belediyesi 
ekipleri evi temiz 
lemeye gitti. Temiz
lik işleri ekipleri ile 
zabıta bir süre kapı 
açılmayınca çilingir 
çağırdı. Çilingir 
gelmeden kapıyı 
açmaya ikna olan 
ev sahibi Ahmet A. 
(32), evinde çöp 
olmadığını, eski 
eşyaları alıp sattı 
ğını iddia etti.
Evi inceleyen 
ekipler, kapısı dahi 
eşyalardan dolayı

açılamayan evdeki 
çöpleri boşalta 
paklarını söyledi. 
İçeri giren ekipler, 
evde yüzlerce kitap 
ve eski elektronik 
eşyayla karşılaştı. 
Ahmet A, zaman 
zaman temizlik 
ekiplerine tepki 
gösterirken, zabıta 
ekiplerini eşyalarını 
bir depoya götü 
receği konusunda 
ikna etti. Evden

4 kamyon eşya 
çıktı. Ev sahibi Ali 
Alkoç, 3 senedir 
kiraya zam yapa 
madiğini dile geti 
rerek, "3 senedir 
200 liraya oturuyor. 
Zam yapmayı 
bırak beni yıllardır 
eve sokmuyor. 
Burasını çöp 
eve çevirdi. Ben 
de belediyeye 
şikayette bulun
dum" dedi.

lnllilBMlllMİIW8llil|Wlllil
Bursa Keleş'te, 
Saadet Partisi (SP) 
İlçe Başkanı Fehmi 
Narin, hasta ziyare
tine geldiği Kütahya 
nm Tavşanlı İlçe- 
si'nde trafikte çıkan 
tartışmada başına 
şişeyle vurularak 
yaralandı. Olay 
Kütahya'nın 
Tavşanlı İlçesi'ndeki 
Doç. Dr. Mustafa
Kalemli Devlet 
Hastanesi önünde 
meydana geldi. 
Kardeşi 33 yaşın 
daki Hidayet Narin 
ile birlikte hasta

olan bir yakınını 
ziyaret eden SP 
Keleş İlçe Başkanı 
36 yaşındaki Fehmi 
Narin hastane bah 
çesinden otomo

biliyle ayrılırken ön
lerine çıkan başka 
bir otomobilde 
bulunan U.Ç. ve 
amcasının oğlu V.Ç. 
ile tartıştı. Tartışma 

büyüyüp kavgaya 
dönüşürken, U.Ç. 
şişeyle Fehmi Nar- 
in'in başına vurdu 
ve ardından da 
bıçak çekti. Hasta
nenin özel güvenlik 
görevlilerinin araya 
girmesinin ardından 
gelen polis ekipleri 
U.Ç. ve V.Ç.'yi 
gözaltına aldı. Te
davisi acil serviste 
yapılan ve başı 
sarılan Fehmi Narin 
kardeşi ile birlikte 
ifade vermek için 
polis merkezine 
götürüldü.

Mudanya'na tranx
tozası: 1 yaralı
Mudanyada direk
siyon hakimiyetini 
kaybettikten sonra 
yol kenarındaki 
tretuvara çarparak 
devrilen otomobilin 
sürücüsü, hafif 
yaralandı. Alınan 
bilgiye göre. 
Ramazan Dönmez 
in kullandığı 
42 UH 260 plakalı 
otomobil, ilçe 
girişinde direksi 

yon hakimiyetini 
kaybettikten sonra 
yol kenarındaki 
tretuvara çarparak 
devrildi.
Kazanın ardından 
sıkıştığı yerden 
vatandaşların 
yardımıyla çıkarılan 
ve Mudanya Devlet 
Hastanesine götü 
rülen sürücünün 
sağlık durumunun 
iyi olduğu bildirildi.
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Kadri GÜLER

Güne Bakış Müteahhitlerden “Bir eli de 
siz tutun” projesine destek

kadri_guler@hotmail. com

HAMSİ KOYDUM IZGARAYA
Sırası gelmişiken bir Temel fıkrası 

anlatalım.
"Dursun. Tpmel’i sevinelipörünce 

sormuş:
Ne oldi Temelum, çok sevinçlisun..
- Yahu arabayı sigorta yaptirdum. Bir 

gün sonra araba kaza yaptu.
- Eeee...
- Bir gün sonra evi mu sigorta yaptir

dum. Evim yandu.
- Ula herşeyin gitmiş da, niye sevine 

yisun..
He., he., bugün Fatmayi da sigorta yap

tu rdum!”
Evet, Karadeniz’in insanının zekasını ve 

hazır cevaplığını anlatır Temel fıkraları. 
Binlercesi halk tarafından üretilmiştir.

Bunları zevkle dinler, her ortamda 
çevremizle paylaşırız.

İşte bu Karadeniz kıyılarında yaşayan 
halkımızın bir bölümü 1980 li yıllardan 
sonra akın akın geldiler Gemlik’e.

Önceleri Trabzonlular geldiler, ardından 
Gemlik’in tarım ve inşaat işlerinde çalışan 
Giresunlular geldiler.

Gemlik’e Samsunlu ve Of yörelerinden 
gelenler Giresun dan gelenler kadar çok 
olmadı.

Bugün Karadeniz kıyılarından emekçi 
olarak ilçemize gelenler ve onların çocuk 
lan, ilçe siyasetinde kendilerine yer edin 
diler. Sayısal çoklukları bun da önemli bir 
etken oldu.

Hem şehircilik bunda etken oldu.
İnşaat ustaları müteahhit oldular, tica 

rete girenlerin çok başarıları var ilçemizde
Sözün kısası bugün Gemlik’te yaşayan 

Karadenizlileri her yerde, her işte görme 
miz mümkün.

Dün başlayan 1.Hamsi Festivali önceki 
gün yazdığım gibi hava muhalefetine 
uğradı.

Gemliklilere İskele Meydam’nda 
pişirilerek dağıtılacağı söylenen 1.5 ton 
hamsi balığı ve açılış törenleri hizmete 
açılmayan Kapalı Pazar Yeri’nde yapıldı.

Ben festivalin yapılacağı Pazar yerine 
hangi kapıdan girileceğim 
öğrendim.

Boş alan da bir sahne düzenlenmiş, 
protokolün gelmesi bekleniyor.

Bin yanda mangallar yanmış hamsi 
pişirmeyi bekliyor. Öte yanda hamsi festi
vali diye yapılan organizasyona gıda ve 
muhtelif eşyalar satıcıları da davet 
edilmiş, stantlar kuruluyor.

Kültür Festivali mi yoksa panayır mı 
biraz karışık. Hamsi Festivali belirtilen 
saatten 30 dakika sonra başladı.

Açılış konuşmaları yapılmadan halk 
hamsinin dağıtılacağı yerde uzun kuyruk 
oluşturmuş bekliyor.

Kimsenin açılışla falan ilgisi yok.
Halk ekmek arası balık derdinde.
Sanırım festivali düzenleyen organizas 

yon firmasının sahibi de Karadenizli.
Aldı mikrofonu eline hiç susmadı. 

Konuştu da konuştu.
Kapalı Pazar Yerinin güzelliğini anlata, 

anlata bitiremedi. Belediye Başkanına me
thiyeler düzdü durdu.

Sonuçta konuşmalardan sonra göster
melik kurdela kesildi ve Festival başladı.

Halk balık derdinde, protokol tören...
Pazar gününe kadar sürecek 1. Hamsi 

ve Kültür Festivali başlatılmış oldu.
İsteyen Karadeniz türküleri ve oyunları 

izler, isteyen alışveriş eder.

Bitlis Güzelsu . 
İlköğretim Okulu’na 
yapılacak olan 
yardıma, Gemlik 
Müteahhitler 
Derneği de tam 
destek verdi.
Gemlik Çamlıca 
2000 Lisesi tarafın 
dan organize edilen, 
Bitlis’in Güzelsu 
ilköğretim Okulun
daki öğrencilerin 
ihtiyaçlarının karşı 
lanması "Bir eli de 
siz tutun" başlıklı 
destek projesinde, 
kitap, kırtasiye 
malzemelerinin yanı

MİMİ FlllltlIliİüllllllMltlIf İlil
Kanal D ekranların 
da yayınlanan, 
Yönetmenliğini 
Sadullah Celen'in 
yaptığı, Senaryo 
sunu Deniz Dargı ve 
Cenk Boğatur'un 
kaleme aldığı 
“Güneşin Kızları" 
dizisinin yeni oyun
cusu Gemlikli 
model Furkan 
Özyılmaz oldu, 
özyılmaz, bir 
süredir modellik ya
parken, bir yandan 
oyunculuk için ken
disini geliştirdiğini 
ifade etti.
Özyılmaz yaptığı

Gemlik Atatepe 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, 
Özel Emircan Reha
bilitasyon Merkezin 
de eğitim gören öğ 
rencileri ziyaret etti. 
Atatepe Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi Sosyal 
Yardımlaşma 
Kulübü öğretmeni 
Hilal Peker ziyarette 
her iki okulun 
öğrencileri tanışıp, 
kaynaşma fırsatı 
bulduklarını söyledi. 
Gitar eşliğinde 
şarkıların söylendiği 
etkinlikte pasta da 
kesildi.
Gemlik Atatepe

sıra, öğrencilere 
ayakkabı yardımı 
yapılacağı da 
öğrenildi. Gemlik 
Müteahhitler Derne 
ği ile yapılan görüş 

açıklamada; "Model 
liği ve oyunculuğu 
çok sevdiğini, 
Güneşin Kızları gibi 
bir dizide oyunculuk 
kariyerime başla

Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
Müdürü Haşan 
Hüseyin Cesur; 
okul olarak bu tür 
projelerde bulun
maktan gurur duy 

me sonrasında, 
ayakkabı ihtiyaçları 
nın tamamının, 
Gemlik Müteahhitler 
Derneği tarafından 
karşılanacağı 

mak benim için 
güzel bir başlangıç 
oldu. Oyunculuk 
konusunda kendimi 
daha da geliştirerek 
ileride daha farklı 

duklarını söyledi, 
özel Emircan Reha- 
bilitaston Merkezi 
müdürü Tuğba Yiğit 
"Bu tür sosyal 
etkinliklerin, birey
lerin gelişimine çok

kaydedildi.
Dernek Başkanı 
Ömer Uslu; "Konu 
bize ulaştığında, 
ihtiyaç listesini 
görünce, bizler de 
duygulandık.
Bitlis deki çocuklar 
bizden destek 
bekliyor. Bizler 
de duyarsız 
kalamazdık.” dedi. 
Kampanyanın 
devam ettiği öğre 
nilirken, diğer 
ihtiyaçların karşılan 
ması ile okulla 
irtibata geçileceği 
belirtildi.

projelerde de 
yer almak istiyo
rum” dedi 
Gemlikli yakışıklı 
oyuncunun rol 
arkadaşları ise ; 
Emre Kınay, Evrim 
Alasya, Tolga 
Şarıtaş, Burcu 
Özberk, Berk Atan, 
Hande Erçel, Miray 
Akay, Meltem Gü 
lenç, Funda ilhan, 
Teoman Kumbara 
cıbaşı, Süreyya 
Güzel, İrem Helvacı 
oğlu, Sarpcan 
Köroğlu, Kanat 
Heparı ve Sarper 
Arda oldu.

olumlu katkıları 
olduğuna inanıyo 
rum. İlçemizdeki 
diğer okulları ve 
öğrencilerini de 
yanımızda görmek 
istiyoruz." dedi
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İKl'llilliatltlSlIlllllilllltlt M iratla tmıaMı

Bursa’nın ihracatı 
2015 yılında geçen 
yıla göre yüzde 8,5 
oranında gerileye 
rek 11 .6 milyar 
dolar seviyesinde 
kalırken bu rakam 
2010 yılından bu 
yana en düşük dış 
satış oldu.

GERİLEME 
YÜZDE 8,7

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi, "2015 yılı 
ihracatı önceki yıla 
göre yüzde 8,7 geri 
ledi" açıklamasını 
yaptı. Buna göre 
aralık ayı ihracatı 
2014 yılının aynı 
dönemine göre 
yüzde 12 düşüşle 
11 milyar 535 mil 
yon dolar oldu. 
Bursa’nın ihracatı

Bursa’da iki gece
den beri etkili olan 
şiddetli lodos hayatı 
olumsuz etkiledi. 
Bazı ağaçların 
dalları kırıldı, 
çöp konteynerleri 
devrildi, vatandaş 
lar ise sokakta yürü 
mekte güçlük çekti. 
Şiddetli lodos kent 

ise Türkiye ile para
lel olarak yüzde 8,5 
oranında geriledi. 
İhracat aralık ayında 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 9,5 oranında 
artarken, 1 milyar 
34 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 
Aylık ortalama 972 
milyon dolarlık dış 
satış gerçekleştiren 
Bursa, en çok ihra
cat gerçekleştiren 
ikinci il oldu. Otomo 
tivin başını çektiği 
ihracatta, Rusya 
etkisi hissedilmedi.

RUSYA ETKİSİ 
HİSSEDİLDİ

Türkiye’nin 
Rusya’ya olan 
ihracatı ise yüzde 
39,4 geriledi ve 3 

merkezinde etkisini 
sürdürüyor. Zaman 
zaman saatteki hızı 
50 km'yi bulan lo
dosun, Perşembe 
gününe kadar 
devam etmesi bek
leniyor. Lodos 
sebebiyle yolda 
yürümekte zorluk 
çeken vatandaşlar 

milyar 679 milyon 
dolar olarak gerçek 
leşti. 2014 yılında 
aylık ortalama 504 
milyon dolarlık mal 
sattığımız Rusya’ya 
bu yıl ise ortalama 
306 milyon dolarlık 
satış yaptık. Aralık 
ayındaki düşüş ise 
yüzde 52,4 seviye 
sinde oldu. Sektör
ler bazında bakıl 
dığında ise otomo
tiv başı çekiyor. 
Aralık ayında en 
fazla ihracata imsa 
atan sektörler sıra 
sıyla bir milyar 850 
milyon dolarla oto
motiv, bir milyar 
393 milyon dolarla 
hazırgiyim ve kon
feksiyon ile bir 
milyar 270 milyon 
dolarla kimyevi 
maddeler oldu.

ise şiddetli rüzgar
dan kendilerini 
koruma yolları 
arıyorlar. Meteo 
roloji Genel 
Müdürlüğü, 
vatandaşları yaşana 
bilecek olumsuz 
luklara karşı 
tedbirli olmaları 
yönünde uyardı.

Bursa’da toplu 
taşıma yapan halk 
otobüsü, minibüs, 
dolmuş ve taksiler 
kış lastiği konusun 
da trafik ekiplerince 
denetlendi. Kış 
lastiği takmayan 2 
ticari taksi para 
cezası kesilerek 
otoparka çekildi. 
Bursa’da ticari 
araçlarda kış lastiği 
takma mecburiyeti 
nin 14 Aralık 2015 
tarihinde başlama 
sının ardından 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerinin kontrol
leri sürüyor. Yıldı 
rım Eğitim Cad- 
desi’nde ticari 
araçlar üzerinde kış 
lastiği uygulaması 
yapan ekipler, çok

flltepe'den Uludağ çıkısı

BTSO Altıparmak 
Hizmet Binasında 
yapılan 2015-2016 
yılı fuarları hakkın 
daki basın toplan 
tısında konuşan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Uludağ’ın biran 
önce Milli Park 
statüsünden çık 
ması gerektiğini 
söyledi. Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi olarak hizmet 
anlamında Uludağ’a 
hiçbir işlem ger 
çekleştiremedik 

sayıda aracı kontrol 
etti. Ekipler, araç 
ların lastiklerinde 
bulunması şart olan 
’M+S' veya 'kar 
tanesi* işaretlerini 
kontrol etti. Ardın 
dan ufak araçlarda 
en az 1.6 milimetre, 
büyük araçlarda 4 
milimetre diş 
derinliği arandı.

FENNİ MUAYENEYİ 
GEÇEMEYEN 2 
TİCARİ TAKSİYE 
CEZA

Öte yandan ekipler, 
fenni muayeneyi 
geçemeyen 2 ticari 
taksiye 184 ve 502 
lira para cezası 
kesti. Bu iki aracın 
fenni muayeneye 
girdiği ve geçeme 

lerini belirten Al
tepe, “O kadar yapı 
lacak çok iş var ki; 
herkesin üzerine 
düşeni yapması 
gerekiyor. Biz de 
üzerimize düşeni 
yapmaya hazırız. 
Uludağ; Milli Park 
olduğu müddetçe 
orada biz bir şey 
yapamayız. Ne 
zaman Oteller Böl
gesi Milli Park'tan 
çıkarılır, o zaman 
biz oraya hizmet 
götürebiliriz. Şu 
şartlarda orada bir 
şey yapmak söz 

diği öğrenildi. Bu 
araçların eksiklik
lerini giderip tekrar 
muayeneye girme 
leri gerekirken 
trafiğe çıktığı belir
lendi. Vatandaşlar 
ise polisin kış 
lastiği uygulama 
sından oldukça 
memnun. Bu 
sayede kimsenin 
canının yanmayaca 
ğını dile getiren 
vatandaşlar, kont 
rollerin sürmesini 
istedi.Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
şehrin farklı 
noktalarında 
her gün kont 
rol yapıyor. Ekipler 
tek tek ticari araçla 
rı durdurarak lastik
lerini kontrol ediyor.

konusu değil.
Çünkü kayak pistini 
temizlemek için 
makine gönderi 
yoruz. ‘Burası Milli 
Park’ diyerek karşı 
çıkıyorlar. Bu kafa 
ile olmaz. Bunun 
değişmesi gereki 
yor. Oteller Bölgesi 
başta olmak üzere 
acilen Milli Park'tan 
çıkması gerekiyor. 
Çıkmazsa boşu 
boşuna konuşmaya 
gerek yok. Orman 
Bakanlığı gerekli 
açıklamayı yapar” 
dedi.
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Sigorta sektörü 
yetkilileri, 2015 yılını 
ise 3 milyarlık rekor 
zararla kapattıkları 
tahmininde bulun 
du. Şirketleri, ticari 
araçlardan ettikleri 
zararı vatandaştan 
karşılamayı planlı 
yor. Zorunlu trafik 
sigortası primlerin 
de son yıllarda 
yaşanan artışlar 
vatandaşı isyan 
ettirirken, taksi, 
kamyon, otobüs, 
minibüs gibi araç 
lara 'azami prim* 
uygulaması getirildi. 
Böylece 24 saat 
trafikte olan taksinin 
yıl içinde yaptığı 
kaza sayısı ve hasar 
miktarına bakılmak 
sızın sigorta primi 
5 bin 400 lirayla 
sınırlandırıldı.
Sigorta şirketleri, 
ticari araçlar nede 
niyle ortaya çıkacak 
zararları karşılamak 
için vatandaşın 
primlerini yükselt

meyi tartışırken, "Bu 
tıpkı kaçak elektrik 
kullananların fatura 
bedelini, dürüst 
vatandaşa ödet 
meye benziyor" 
yorumlarına neden 
oldu. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği 
(TOBB) gibi esnaf 
temsilcisi kuruluş 
ların hükümet üzerin 
deki baskısı sonucu 
Hazine, zorunlu 
trafik sigortasında 
2014 yılında başla 
nan 'serbest tarife' 
uygulamasını ticari 
araçlar için bitirdi. 
TOBB ve Türkiye 
Sigorta Reasürans 
ve Emeklilik Şirket 

leri Birliğine gönde 
rilen 27 Ekim 2015 
tarihli yazıda, 
"Kamyon, kamyo
net, minibüs, otobüs 
(sürücü dahil 18-30 
koltuk), otobüs 
(sürücü dahil 31 ve 
üstü koltuk) ve taksi 
araç türleri için 
28.10.2015 tarihin
den itibaren düzen
lenecek poliçelerde 
Karayolları Motorlu 
Araçlar Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigor 
tası (Trafik sigortası) 
branşında ruhsat 
sahibi sigorta 
şirketleri tarafın 
dan belirlenecek 
azami brüt prim

tutarlarının ekli tab 
loda yer alan prim 
tutarlarını geçeme 
yeceği karara bağ 
lanmıştır. Bilgi edinil 
meşini rica ederim" 
denildi.Yazıda, vergi 
ve komisyon dahil 
kamyonlar için 
azami prim tutarı 
6 bin; kamyonetler 
için 2 bin; minibüs 
için 3 bin 300; oto
büs 5700 (18-30 
koltuk): otobüs 
(31 ve üzeri koltuk) 
17 bin 700 ve tak
siler için 5 bin 400 
olarak belirlendiği 
bildirildi. Zorunlu 
trafik sigortasında 
sektörün 10 yılda 
7 milyar lira zarar 
ettiğini belirten 
sektör yetkilileri, 
2015 yılını ise 3 
milyarlık rekor 
zararla kapattıkları 
tahmininde 
bulunarak, şirket 
lerin bu yükü taşıya 
maz hale geldiğin 
dikkat çektiler.

1 Ocak 2016'da 
uygulanmaya başla 
nacak yönetmelikle 
sürücü kurslarına 
'trafik adabı* dersi 
eklendi. Kurslarda 
İlk Yardım, Trafik ve 
Çevre, Araç Tekniği 
olmak üzere 3 olan 
ders sayısı 4'e çıktı. 
Trafik Adabı dersin 
de emniyet şeridi 
nin neden ihlal 
edilmemesinden, 
sarı ışıkta neden 
korna çahnmaması 
gerektiğine kadar 
bir çok konu işlene 
cek. Trafik adabı 
dersi 4 saat olacak. 
Sınavda adaylara 
trafik adabı dersin
den 6 soru sorula
cak. Adaylara ehli 
yet sınavında 12'si 
İlk Yardım, 23'ü 
Trafik ve Çevre, 9'u 
Araç Tekniği ve 6'sı 
Trafik Adabı olmak 
üzere 50 soru soru
lacak. Adaylara 
yine geçmiş dönem 
lerde olduğu gibi 50 

soru için 60 dakika 
süre verilecek.

EHLİYETTE YENİ 
KURALLAR

Milli Eğitim Bakan 
lığı 2016 Yılı Özel 
Motorlu Taşıt 
Sürücü Kursiyerleri 
Sınavı e-Kılavuzu 
nu yayımladı.
Ölçme, Değerlen 
dirme ve Sınav 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ile Özel 
Öğretim Kurumlan 
Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırla 
nan kılavuzda yeni 
dönemde adayların 
yerine getirmesi 
gereken kurallar 
belirlendi. Kılavuz 
da belirlenen 
takvime göre Özel 
Motorlu Taşıt 
Sürücü Kursiyerleri 
Sınavı (MTSKS) 
yılda 6 kez yapıla 
cak. İlk sınav 13 
Şubat 2016-Cumar 
tesi günü yapılacak.

W

4-2- yıllık tecrübemizi ile 
hizmetinizdeyiz....

........

FATURA # 
SEVK İRSALİYESİ # 

TAŞIMA İRSALİYESİ # 
GİDER MAKBUZU # 

TAHSİLAT MAKBUZU # 
DAVETİYE # 

TAKVİM & KİTAP e 
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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2015 yılında ihracat yüzde 8.6 gerileyerek 143.9 milyar dolar, 
ithalat ise yüzde 14.5 gerileyerek 207.1 milyar dolar oldu
2015 yılında İhracat 
yüzde 8.6 gerile 
yerek 143.9 milyar 
dolar, ithalat İse 
yüzde 14.5 gerile 
yerek 207.1 milyar 
dolar oldu.
Dış ticaret açığı 
yüzde 25.5 geril
erken, ihracatın itha 
latı karşılama oranı 
İse yüzde 65.1'den 
yüzde 69.5'e yüksel 
di. Ekonomi Bakanı 
Mustafa Elitaş, 
"Rusya'nın gümrük
teki malları gerek 
siz yere beklet 
mesi, Türk firma 
lan yasaklayı 
cı, kısıtlayıcı 
muamelelere tabi 
tutması Dünya 
Ticaret Örgütü 
(DTÖ) kurallarına 
aykırı. Türkiye, 
DTÖ çerçevesinde 
sahip olduğu hakları 
sonuna kadar kul
lanacak" dedi.
Elitaş 2015 ihraca 
tına Euro/dolar 
paritesinden 12.9 
milyar dolar, emtia 
fiyatlardaki düşüş 
ten 11 milyar dolar, 
jeopolitik nedenler
den ise 5.9 milyar 
dolar negatif etki 
olduğunu söyledi. 
Elitaş, jeopolitik 
etkinin 2.4 milyar 
dolarının ise Rusya'
dan kaynaklandığını 
ifade etti.

İhracat yılı düşüşle tamamladı

RUSYA %40 DÜŞTÜ

Elitaş ve Türkiye 
ihracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı 
Mehmet Büyükekşi 
dün toplantı düzen 
leyerek 2015 yılına 
ilişkin dış ticaret 
veri'lerinf açıkladı. 
Rusya ile ihracatta 
1 Ocak-30 Kasım 
arasında yüzde 40’a 
yakın azalış ortaya 
çıktığını belirten 
Elitaş, Rusya'ya 
yapılan ihracatın 
1 Ocak-23 Kasım 
2014 itibarıyla 5 mil
yar 457 milyon dolar 
iken, 2015 yılı 
1 Ocak-23 Kasım 
döneminde 3 milyar 
400 milyon dolar 
olduğunu söyledi. 
Yaklaşık yüzde 38'lik 
bir azalmanın ortaya 

çıktığını kaydeden 
Elitaş, "2014 yılında 
1 Ocak-31 Aralık 
itibarıyla Rusya'ya 
yaptığımız ihracat 6 
milyar 72 milyon 
dolar olmuş. 2015 
yılında ise 3 milyar 
679 milyon dolar 
olmuş. Yani yüzde 
40 bir azalma ortaya 
çıkmış" bilgisini 
verdi.

MİKTAR BAZINDA 
ARTIŞ
Elitaş, Türkiye'nin 
yakın çevresinin 
siyasi ve ekonomik 
buhranına, dünya 
ekonomisinin için
den geçtiği durgun 
luğa rağmen yaka 
lanan 143.9 milyar 
dolarlık ihracat 
rakamının, oldukça 
önemli bir seviye 

olduğuna işaret 
ederek, ihracatın 
2015 yılında değer 
bazında düşse de 
miktar bazında 
yüzde 1.5 arttığını 
söyledi. Türkiye'nin 
son iki yıldır büyür 
ken dış ticaret açı 
ğını da aynı zaman 
da düşürmeyi başar 
dığına işaret eden 
Elitaş, 2015 yılında 
ihracatın sektör 
bazında TİM sınıflan 
dırmasında yer alan 
26 sektörün 23'ünde 
bir önceki yıla göre 
düşüş görüldüğünü, 
öte yandan kıymetli 
maden ve mücevher, 
fındık ve mamulleri, 
savunma ve havacı 
lık sanayi sektör
lerinde ihracatta 
artış yaşandığını 
anlattı.

9 milyon emekliHin 
beklediği gün geldi

SSK ve Bağ-Kur 
emeklileri, her yılın 
Ocak ve Temmuz 
aylarında bir önceki 
6 aylık dönemde 
gerçekleşen enflas 
yon oranında zam 
alıyor. Aralık ayı 
enflasyon rakam 
larının açıklanma 
sıyla Türkiye'de 
sayıları yaklaşık 9 
milyonu bulan SSK 
ve Bağ-kur emekli 
sinin, maaşlarına 
2016 yılı başında 
alacakları enflas 
yon zammı belli 
oldu. Enflasyon. 
Temmuz ayında 
yüzde 0,09, 
Ağustos ayında 
yüzde 0,40, Eylül 

KRŞCD6 B€KL€AA€K YOK
KALİTELİ KAŞSL-SR 
UYGUN FİYATLARLA 

GON İÇİNDE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 

Tel : (O.224-) 513 96 83 Fax s 513 35 9S

ayında yüzde 0,89, 
Ekim ayında yüzde 
1,55, Kasım ayında 
yüzde 0,67, Aralık 
ayında ise yüzde 
0,21 olarak gerçek 
leşti. Buna göre 
son 6 aylık enflas 
yon oranı toplamı 
yüzde 3,81 oldu. 
EMEKLİLERİN 
ALACAĞI ZAM 
FARKI
SSK ve Bağ-Kur 
emeklileri, Ocak'ta 
2015'in ikinci 
yarısında gerçek 
leşen enflasyon 
kadar zam alacak. 
Yanı SSK ve Bag- 
Kur emeklileri, 
yüzde 3,81 enflas 
yon farkı alacaklar.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com |
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Belediyenin şirketince yapılacak olan 970 dairelik toplu konut projesi tanıtıldı

■MİM lilllil İM
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ŞEHİDİN EVİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?
Televizyonlarda haber bültenlerini izlemek is

temiyorum.
Her gün şehit haberlerini duymak istemiyorum. 
Her gün şişirilmiş botlarla, Türkiye kıyılarından 

umuda yolculuk sırasında kıyıya vuran çocuk ce
setlerini görmek istemiyorum.

Dün sabah açık olan televizyondan Diyarbakır 
ın Sur ilçesinde süren savaşta şehit edilen 26 
yaşındaki Ordulu Uzman Çavuş Nuh özdemir’in 
olum haberini baba evine ulaştırmak için Akkuş 
ilçesinde yaşayan aileye askeri arazi araçla 4 
saatte ulaşılmış. Devamı sayfa 4’de

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından kurulan 
inşaat şirketi 
aracılığıyla yapıla 
cak olan 970 
konutluk Kentsel 
Dönüşüm projesi

konusunda
Belediye meclis 
üyeleri ve basına 
bilgi verdi.
Nisan-Mayıs ayları 
gibi Cihatlı Mahal 
leşi Toplu Konut 
Çalışması temelinin 
atılabileceğini

vurgulayan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
toplu konut 
için ilçede 
16 binin üzerinde 
bir talebin geldi 
ğini hatırlattı.
Haberi sayfa 2’de

Konuşmacılar, 
madde bağımlılığı 
konusunda ilginç 
açıklamalar yaptı 

llMiısıunıcıı 
bağımlılığı 

ilemücatlele 
yöntemleri 
anlatıldı

Gemlik Beledi 
yesi’nin Gemlik 
Kent Konseyi ile 
birlikte organize 
ettiği bilgilendir 
me toplantısında, 
“Uyuşturucu 
Bağımlılığı ile 
Mücadele ve 
Mücadele Yön
temleri” masa 
ya yatırıldı.
Haberi sayfa 2’de

^arce/fk
Yeni Nesil Yazar Kasalarda
Büyük Değiştirme
Kampanyası!

GENÇ-flL TİC. LTD. $Tİ
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Konuşmacılar, madde bağımlılığı konusunda ilginç açıklamalar yaptı

lnamtı LbmVi la a t nltıMı liftiiı ıl ulatıldı
Gemlik Belediye- 
si’nin Gemlik 
Kent Konseyi ile 
birlikte organize 
ettiği bilgilendirme 
toplantısında, 
“Uyuşturucu 
Bağımlılığı ile 
Mücadele ve Mü
cadele Yöntemleri” 
masaya yatırıldı. 
Bursa il Sağlığı 
Müdürlüğünden Dr. 
Cihat Yazar ve Dr. 
Mine Öztürk’ün 
konuşmacı olarak 
katıldığı toplantı, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Konferans 
Salonunda yapıldı. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu, Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Gençlik Hizmetleri 
İçe Spor Müdürü 

Ahmet Adil Tunç,

Jandarma Komutanı 
Coşkun Çorapçı’nın 
da izleyici olarak 
katıldığı toplantı 
sivil toplum 
örgütü yöneticileri 
tarafından da 
ilgi gördü.
Bilgilendirme 
Toplantısının açılış 
konuşmasını yapan 
Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim, uyuşturucu 
bağımlılığının dili, 
dini, ırkı, yaşı, rengi 
ve mezhebinin 
olmadığına dikkat 
çekerek, Gemlik

Belediyesi ve Sivil 
Toplum örgütleriyle 
birlikte başlattıkları 
uyuşturucu ile mü
cadele kapsamın 
daki organizas 
yonları devam et
tireceklerini söyledi. 
Dr. Cihat Yazar’da, 
madde bağımlılığını 
önleme konusunda 
bilgiler verdi.
Madde 
bağımlılığının 
tanımı, bağımlı 
kişilerin sosyal ve 
psikolojik profilleri 
konusunda da 
çarpıcı 

açıklamalarda bulu
nan Cihat Yazar, 
maddenin esiri olan 
birisinin ana ek 
şeninde o maddenin 
olduğunu, gerek o 
maddeyi arama, 
gerekse kullanma 
süreçlerinde başka 
bir şey düşüne 
meyen bir yapıya 
büründüğünü 
anımsattı.
Türkiye’de 
uyuşturucuya 
olan bağımlılık 
konusunda arkadaş 
etkisinin yüzde 42, 
merak olgusunun 

da yüzde 27 oldu 
ğuna dikkat çeken 
Dr. Cihat Yazar, arz 
ve talep azaltımı, 
eğitim, çevresel 
önlemler, koruyucu 
sağlık önlemleri ve 
psikolojik çalışma 
İar konusunda da 
bilgi verdi. 
Dr. Mine öztürk’te, 
Türkiye’nin Asya 
ve Avrupa ara 
sında uyuşturucu 
sevkiyatı anlamında 
geçiş noktasında 
bulunduğunu be
lirterek, son on 
yılda Türkiye’de 
yakalanan 
uyuşturucu madde 
oranının Avrupa 
Birliğine üye 
ülkelerde yakalanan 
uyuşturucu madde 
oranından oldukça 
fazla olduğunu 
kaydetti.

EN ÇOK ESRAR 
TÜKETİLİYOR

Türkiye’de halen en 
çok esrar tüketimi 
olduğunu savunan 
Mine öztürk, son 
yıllarda kullanımı 
artan sentetik 
uyuşturucu madde 
olgusuna da 
70 ilde rastlan 
dığını bildirdi. 
Sigara ve Alkol 
bağımlılık yaşının 
da 13-15’e indiğine 
dikkat çeken 
Dr. Mine öztürk, 
2014 yılında 8 
Bakanlığın birle 
şimi ve 15 çahştay 
toplantısı ile 
uyuşturucu ile 
mücadele 
konusunda ciddi 
mesafeler alındığını 
anlattı, öztürk, 
Bakanlık direktifleri 
doğrultusunda 
oluşturulan Bursa 
İl Aksiyon Grubu 
çalışmaları ve ön
lemler konusunda 
da bilgiler verdi.

Belediyenin şirketince yapilacak olan 970 dairelik toplu konut projesi tanıtıldı

KTKTEFE'OE KENTSEL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından kurulan 
inşaat şirketi 
aracılığıyla yapıla 
cak olan 970 
konutluk Kentsel 
Dönüşüm projesi 
konusunda Belediye 
meclis üyeleri ve 
basına bilgi verdi, 
önceki akşam 
Atatepe Sosyal 
Tesisleri’nde AKP, 
CHP, MHP ilçe 
Başkanları ile Gem
lik Belediye Meclis 
üyelerini yemekli 
toplantıda ağırlayan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, yapı 
lacak toplu konut 
larının projesinin 
tamamlanmak üzere 
olduğunu söyledi. 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Ahmet Avcı ve 
Kadir Erol’un ve 
Belediye Teknik 
Personelinin de

katıldığı yemekli 
organizasyonda, 
Gemlik Belediye- 
si’nin Toplu Konut 
çalışmaları ve 
Kentsel Dönüşüm 
Konusundaki 
Projeler masaya 
katılımcılara 
anlatıldı.
Gemlik Belediye- 
si’nin Cihattı Ma
hallesi Mevkiinde 
yapacağı 970 konut
luk proje konusun 
da İlçe Başkanları 
ve Belediye Meclis 
üyelerine bilgi veren 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, projesi

tamamlanmak üzere 
olan bu toplu konut 
çalışmasının yapım 
ihalesinin de önü 
müzdeki günlerde 
gerçekleşeceğini 
anlattı.
Nisan-Mayıs ayları 
gibi Cihattı Ma

hallesi Toplu Konut 
Çalışması temelinin 
atılabileceğini 
vurgulayan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, toplu konut 
için ilçede 16 binin 
üzerinde bir talebin 
geldiğini hatırlattı.

Kentsel Dönüşüm 
ve Toplu Konut 
Çalışmaları 
konusunda ilçe 
başkanları ve 
belediye meclis 
üyelerinden görüş 
isteyen Refik 
Yılmaz, “Toplu 
Konut Çalışmaları 
kapsamında, bele 
diyeye başvuran 
16 binin üzerindeki 
va tandaşlarımızın 
ihtiyaçlarını da 
göz önüne alarak, 
Kentsel Dönüşümü 
ve Toplu Konut 
alanlarını hep bir
likte planlayalım”

dedi.
Basına kapalı olarak 
gerçekleşen ikinci 
bölümde ise, İlçe 
Başkanları Zafer 
Işık, Mehmet Uğur 
Sertaslan ve Osman 
Durdu ve Belediye 
Meclis üyeleri de 
öneri, görüş ve 
fikirlerini 
açıkladılar.
Yaklaşık 4 saat 
süren Kentsel 
Dönüşüm Zirve 
sinden olumlu 
kararlar alındığını 
söyledi.
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, ilçenin 
geleceğini il
gilendiren bu 
tür önemli konu
larda, işbirliğine ve 
fikir alışverişine 
dayalı bu tür 
organizasyonları 
bundan önce 
olduğu gibi 
bundan sonra da 
devam ettirecek
lerini söyledi.
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Bursa’da kar 
küreme araçları için 
açılan ve araç 
trafiğine yasak olan 
tek şerittik yolda 
otomobil ile karşı 
yönden gelen 
kamyon çarpıştı. 
Kazada otomobilde 
bulunan 43 yaşın 
daki öğretmen 
Seda Turgut Kan- 
demir öldü, 4 kişi 
de yaralandı. Kaza, 
Bursa-Ankara 
Karayolu üzerinde 
meydana geldi. 
İnegöl'den Bursa 
yönüne giden Fikri 
Turgut (68), kullan 
dığı 77 DF 666 
plakalı otomobiliyle 
karayolunun 4'ncü 
kilometresinde kar 
temizleme ve küre 
me araçları için 
açılan, diğer araç 
ların geçişine yasak 
olan tek şeriflik 
yola girdi. İçinde 
sürücü Fikri Turgut,

kızı Seda Turgut 
Kandemir (43), 
Feride Turgut, 
Burcu Turgut ve 
Şeyda Özsümer’in 
bulunduğu otomo
bil, karşı yönden 
gelen Mehmet Tüze 
yönetimindeki 16 
KT 645 plakalı 
kamyonla çarpıştı. 
Kazada otomobilde 
bulunan 5 kişi 
yaralandı. Kamyon 
şoförü ve çevrede 
kilerin haber ver
mesi sonucu olay 
yerine gelen 112

Acil Servis ekip
lerinin yaptığı ilk 
müdahalenin 
ardından yaralılar, 
Çekirge Devlet 
Hastanesi, Mura 
diye Devlet Has
tanesi ve Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne kaldırıl 
dı. Hastanede tedavi 
ye alınan yaralılar 
dan öğretmen Seda 
Turgut Kandemir 
(43) doktorların 
yaptığı müdaha 
leye rağmen 
kurtarılamadı.

Bursa’da, bir Suri 
yeli'nin aracıyla 
şehir merkezinde 
seyrederken, 
hareket halindeki 
araç birden alev 
aldı. Olay Osman 
gazi de meydana 
geldi. Edinilen 
bilgilere göre 
Suriyeli Homam 
Hafez, 16 MA 532 
plakalı aracıyla 
şehir merkezinde 
seyir halindeydi. 
Atatürk caddesine 
giren Hafez, Ulu

Cami’nin önüne 
geldiği sırada araç 
aşırı ısınarak alev 
aldı. Telaşa kapılan 
Hafez ve yanındaki 
Suriyeli arkadaşı 
hemen araçtan 
indiler. Çevredeki 
vatandaşların ihba 
rıyla kısa sürede 
olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri 
araca müdahale ed
erek çok geçmeden 
yangını söndür 
düler. Suriyeli 
Hafez’in olayın 

nasıl geliştiğini 
bölgeye gelen 
polis ekiplerine 
Türkçe anlat 
maya çalışması 
ise ilginç görün
tüler oluştur 
du. Aracın 
söndürül 
meşinin ardından 
Homam Hafez 
ifadesi alınmak 
üzere polis 
merkezine 
götürülürken, 
polisin soruşturma 
sı devam ediyor.

Iliimün kıyısından döndüler
Bursa’da yağmurlu 
havanın da etkisiyle 
virajı alamayan 
ticari taksi az kalsın 
köprüden aşağı 
düşüyordu. Kaza 
merkez Osmangazi 
de meydana geldi. 
Edinilen bilgilere 
göre Mehmet Kara 
kontrolündeki yolcu 
taşıyan ticari taksi, 
İnönü Çaddesi'nden 
Haşim İşcan Cadde- 
si'ne girmek istedi. 
Ancak virajı ala
mayan araç burada 
demir bariyerlere 
çarpmasıyla köprü

den aşağı düşmek tuldu. Kazadan 
ten son anda kur- sonra şoför Mehmet

Kara ve yolcu 
Türkan Ay, aracı 
hemen terk ederken 
Ay'ın hafif bir 
şekilde yaralandığı 
görüldü. Bölgeye 
gelen 112 ekipleri 
Ay'a ilk müdahale 
sini burada yaptık 
tan sonra, Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
götürdü. Ay'ın 
olayın şokunu 
hemen atlatamadığı 
görülürken, "O an 
hiç bir bir şey 
anlamadım. Hala 
şoktayım” dedi.

Kontrolün çıkan 
otomobil lıkaniaya girdi
Mudanya da bir 
otomobil kontrol 
den çıkarak lokanta 
nın ön cephesine 
çarptı. Alınan bilgi 
ye göre, Cihan S. 
yönetimindeki 16 
JC 619 plakalı oto
mobil, sürücüsü 
nün direksiyon 
hakimiyetini kaybet 
mesi üzerine Bursa 
Deniz Otobüsleri 
(BUDO) İskelesi 
karşısındaki bir 
lokantanın ön 
cephesine çarpa

rak savruldu. Bu 
sırada lokantanın 
önünde bulunan 
bir kişi, savrulan 
otomobili fark edip 
kaçmayı başarır 
ken, kazanın saba 
hin erken saat
lerinde meydana 
gelmesi olası 
faciayı önledi. 
Kazadan yara 
almadan kurtulan 
ve alkollü olduğu 
ileri sürülen sürücü 
nün ehliyetine 
el konuldu.



7 Ocak 2016 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

ŞEHİDİN EVİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?
Televizyon kameraları Özdemir 

ailesinin tek katlı, tuğla evini gösterdi.
Çatısı olmayan, derme çatma tahtalarla 

kaplı çatının üzeri karlarla kaplı.
Evin iç bölümü sıvasız olduğu için, du

varlar soğuktan korunmak için naylonla 
kaplanmış.

Tek göz bir ev.
Ev demeye bin şahit lazım.
Ülkemin bu acı manzarası haberi izle 

yenlerin derinden etkilediklerini 
sanıyorum.

Tüylerim diken, diken oldu.
Bu çağda yoksulluğun böylesini gör 

mek, kış ayında evladını vatana savun 
ması ve korunması için subay yapmış bir 
ailenin içinde bulunduğu durumun 
hazinliği tüyler ürpertici.

26 yaşındaki Uzman Çavuş Nuh Özde 
mir, şehit edilmemiş olsaydı, anne ve 
babasının yaşadığı evimsi mekanı 
görmeyecektik.

0 insanlar gözler önünde acımasız kış 
koşullarında yaşamlarını bin bir zorlukla 
sürdürecekti.

Ozdemir ailesi gibi biliyorum ki bin
lerce, on binlerce aile var.

Ama bizim insanımızın kaderciliği ve 
sessizliği devletin göremediğini başka 
sına göstermek istemiyor.

Oğulları şehit olmasaydı, devlet onların 
kapısına basınla gitmeseydi şehit ailesinin 
yoksulluğu ortaya çıkmayacaktı.

Şimdi göreceksiniz, Özdemir ailesine 
herkes sahip çıkacak.

Çocuktan şehit olmadan göremedikleri 
yoksulluğun üzerini örtmeye çalışacaklar.

Ev, iş maddi ve manevi destek sözü 
verecekler.

Ya televizyon kameralarının göster 
mediği diğer yoksul aileler ne olacak?

2.5 milyon Suriyelinin barındırılıp, 
doyurulduğu bir ülkede, kendi yoksullarını 
göremeyen bir devlet, hükümet var.

O yoksulların çocukları, başkalarının 
mutlu yaşaması için ise canlarını veriyor
lar. Şehit haberleri bitmiyor.

Ülkenin bir bölümünde düzene ve dev 
lete başkaldırmış bir grup var.

Bu grup tarih içinde 50 kez 
başkaldırıyor.

Son başkaldırışı da diğerleri gibi etkisiz 
hale getirilecek.

Ülkede boş yere akan bu kardeş kanı, 
durdurulmalı.

Kurtuluş Savaşıyla Anadolu toprak 
larında yok olmak üzereyken kurulan yeni 
Türkiye Devletinin siyasal yapısı üniter bir 
yapıdır.

Bu yapıyı bozup, kürt halkının ayrıca 
kendi kendini yöneteceği bir öz yapıya 
geçmek için savaşmak, baş kaldırmak, 
Kürtlere de bir şey kazandırmayacak, her 
iki taraftan da gencecik insanlar bunun 
bedelini canlarıyla ödeyeceklerdir.

Bu savaş bitmeli, kürtler sorunlarını 
TBMM çatısı altında çözmenin yollarını 
aramalıdır.

Yoksa daha çok kan akacaktır.

MıhıııııirtsıMıımıı
Sah günü yağan 
sağanak yağmur 
Salı Pazarı’nda 
bir çok yeri 
göle çevirdi. 
Gemlik’in en büyük 
pazarının kurulduğu 
Salı Pazarı’nda 
esnafın tezgah 
açtığı Hürriyet Cad
desi ve çevresinde 
asfaltın bozukluğu 
su birikimlerine 
neden oluyor. 
Yağmurdan bran
dalarla korunan 
pazarcı esnafı da 
yollarda biriken 
yağmur sularından 
etkilenirken, 
vatandaşlarda pazar 
arabalarıyla sulara 
bata çıka alışveriş 
yapmak zorunda 
kalıyorlar.
Cadde ve sokak
larda yaptırılan 
asfaltların düzgün

Bölge Parkı nda iti hina yıkıldı
Gemlik Beledi 
yesi Fen İşleri 
Müdürlüğü Ekipleri, 
Eşref Dinçer 
Mahallesi Bölge 
Parkı alanı içinde 
yer alan ve daha 
önce kamulaştır 
ması yapılan iki 
bina ve iki 
ahırı yıktı.
Bir yandan kaçak 
yapılarla olan 
mücadelesini 
sürdüren, öte 
yandan da encümen 
kararları doğrultu 
sunda tehlike saçan 
ve bağımlıların 
mekânı haline gelen 
metruk binaların 
yıkımını gerçekleş 
tiren Belediye

olmaması, kentin 
birçok yerinde de 
aynı şekilde 
yağmurlu havalarda 
yollarda su birikinti
lerine neden oluyor.

Belediyece 
yaptırılan pazar 
yerinin bir an önce 
eksikliklerinin 
tamamlanarak, 
hizmete açılması

halinde yağmurlu 
havalarda ortaya 
çıkan bu tür 
görüntülerin 
yaşanmayacağı 
belirtiliyor.

ekipleri, Bölge 
Parkında başlattığı 
kamulaştırmaya 
dayalı yıkım 
çalışmalarını da

tamamladı.
Yıkılan iki bina ve 
iki ahırın, Bölge 
Parkı Genişleme 
Projesi

çerçevesinde 
tesis ve yeşil 
alan olarak 
değerlendirileceği 
açıklandı.
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BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Gemlik Belediyesi 
ile Gemlik Kent Kon
seyinin Sah günü 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Toplantı salonunda 
“Bağımlılık ile Mü
cadele” konulu bil
gilendirme toplantısı 
yapıldı.

Bağımlılık konu 
sunu Dr. Cihat Yazar 
mücadele konusunu 
Dr. Mine Öztürk 
anlattılar.

İnsanlığın en büyük 
belalarından biri 
olan uyuşturucu 
kullanımını önleyici 
bilgilendirme toplan 
tısında halkın ilgilisi 
yoktu. Toplantıyı 
protokol ile uyuştu 
rucu ile mücadele 
verenler ve verilme
sine inananlar izledi.

Türk toplumunda 

ilk bağımlılık tütün 
içimi ile başlanmıştır. 
6-7 yaşındaki sünnet 
çocuğunun dudağı 
na değmiştir tütün. 
Çocuk duygusal 
yönden ergenliğe 
ulaştığının bir nok
tada mutluluğunu 
yaşar böylelikle. 
Alkol, kumar da bir 
bağımlılıktır. Çocuk 
kumarla yılbaşı 
gecesi oynanan 
tombala ile tanışır. 
Evdeki büyüklerin 
içtikleri rakı, şarap, 
bira gibi alkollü iç 
kiler çocukta “kötü 
olsa, babam, annem, 
dedem içmezdi” di 
yerek özlem duyar 
alkole. İlk gençliğe 
ulaştığında tadına 
bakar, içki içmek 
tutku haline dönü 
şür. Alkol, uyuşturu 

cu, kumar tutkusu 
insan sağlığını, 
toplum sağlığını 
bozduğu bir gerçek.
Allah’ın insanoğ 

luna sunduğu en 
büyük nimet akıldır.

Uyuşturucu, alkol 
ve kumar akıl ve ruh 
sağlığını bozan en 
önemli kötü alışkan 
lıklardır.

İnsan sağlığını 
bozan bu kötü 
alışkanlıkları, aile 
görgüsünden, 
uyuşturucunun esiri 
olmuş arkadaş 
çevresinden, aile içi 
şiddetten, parçalan 
mış ailenin üzüntü 
ve kederinden 
uzaklaşabilmek 
arzusu ile edinilir. 
Bir daha o canavarın 
pençesinden kurtula 
bilirsen kurtul.

Toplumda saygınlı 
ğın biter sağlığı 
gider öz benliği kay
bolur yaşayan bir 
ölü, canlı cenaze ve 
en kötüsü canavar 
olur, canlara kıyar.

Görülüyor ki halk, 
insanımızı bu büyük 
beladan korumak 
için şimdiki gibi 
yapılan toplantılara 
ilgi göstermiyor.
Açık havada veri 

len konserler, tertip 
edilen eğlenceler 
arasında uzmanların 
yapacağı aydınlatıcı 
konuşmaların yararlı 
olacağına inanıyo 
rum. Böylece geniş 
halk kitlelerine 
ulaşılmış olunacak 
tır. Bilgilendirme 
yönünden.

Uyuşturucu 
tutkunu olmuş kim
selerin tedavileri akıl 
ve ruh sağlığı has
tanelerinde yapıl 
maktadır. Bu has
tanelerde tedavi 
görenler toplumu- 
muzda maalesef deli 
diye nitelendiriliyor. 
Aileler bir noktada 
akıl ve ruh sağlığı 
bozulmuş 

yakınlarının böyle 
nitelendirilmemesi 
noktasında telkinle 
sonuç almaya, kim
seler bilip anlamasın 
diye gizlemeye 
çalışıyor.

O nedenle, aile 
hekimlerinde 
psikolog ve psiki 
yatri uzmanlarında 
yer verilmelidir. 
Sağlıklı sonuç ala
bilmek için, hangi 
doktorun psikolog 
ve psikiyatr tedavi 
edici olduğunu belir
tir. Tabelalarda ayrım 
yapılmamalıdır. 
Böyle davranılmaz 
ise aile hekimi 
kliniğine başvuran 
larca hastanın hangi 
hastalığın olduğu 
görülüp anlaşılaca 
ğından tedaviye 
başvurmama yoluna 
gidilebilecektir.

Daha evvel ki bir 
yazımda da belirtti 
ğim gibi Gemlik 
eğitim, spor ve eği 
tim vakfı kurulmalı 
dır.

Gençliğimizi kötü 
alışkanlıklardan 
korumanın önemli 
bir yolu da budur.

Gençlerimiz spor, 
müzik, resim, tiyatro, 
saz eğitimlerine yön
lendirilmeli bu 
faaliyette bulunan 
kulüp ve dernekler 
finanse edilmelidir.

Gemlik çoğu ilimiz
den büyük yerleşim 
alanı olduğu gibi, bir 
sanayi ve liman 
şehridir.

Emniyet kadroları 
güçlendirilmelidir.

İlçenin önem arz 
eden bölgelerine 
sabit emniyet 
noktaları konularak, 
suça yönelimi 
caydırıcılığı 
sağlanmalıdır.

Beyin varlık 
sağlığının en önemli 
faktörü meşguliyette 
tedavidir.
Meşguliyetin ola
bilmesi için mali 
destek şarttır.

Bu ilçede yaşayan, 
bu ilçe ve kazanan
lar, halkına olan bor
cunu ödeyerek, 
sağlıklı, bilgili, 
kültürlü bir gelece 
ğin nesillerinin 
yetişmesine imkan 
sağlamalıdır.

BORÇEÛK B 0 WÜ N GTE RAKİP TANIMIYOB
Geçtiğimiz günlerde Bursa’da düzenlenen Şirketler Arası Turnuvada birinci olan Borçelik 

Bovvling takımı, Türkiye genelinde kurumsal firmaların katıldığı ve bu sene İstanbul’da 7.si 
düzenlenen “Şirketler Yarışıyor” bovvling turnuvasının da şampiyonu oldu.

Çalışmalara başla 
dığı günden bugüne 
elde ettiği başarı 
larla Borçelik ailesi 
nin gururu olan 
Borçelik Bovvling 
Takımı bu sene 7.si 
düzenlenen Şirketler 
Yarışıyor bovvling 
turnuvasını şampi 
yon olarak tamamla
yarak alanında Tür 
kiye’nin en iyisi 
oldu.
Türkiye genelinde 
10 kurumsal takımın 
yarıştığı turnuvada; 
birinci turu toplam 
803 puanla tamam
layan Borçelik Bovv 
ling takımı, ikinci 
tura lider olarak 
yükseldi.
Toplam 6 takımın 
yarıştığı ikinci turda 
da geleneği boz
mayan Borçelik, hu

turu da 767 puanla 
birinci bitirerek 
toplam 1570 puanla 
şampiyonluğa 
ulaştı.
Selçuk Ertaş’ın sayı 
kralı olduğu, Elif 
Tuğrul’unen skorer 
bayan ünvanını 
paylaştığı turnu
vada, Borçelik 
takımını Selçuk 
Ertaş, Hüseyin Efe, 
İbrahim Sarıca, Elif 
Tuğrul ve Rıdvan 
Fidan temsil etti. 
Ödül töreni 500’den 
fazla katılımcı ile 
gerçekleşti.
Borçelik Hakkında 
Borçelik, Türki 
ye’nin ilk özel ve 
ikinci en büyük 
yassı çelik üreticisi 
olarak 1990 yılında 
kuruldu. 1994, 2003 
ve 2008 yıllarında

gerçekleştirilen 
toplam 500 milyon 
USD’lik yatırımın 
ardından Borçelik’in 
kapasitesi 1,5 mil 
yon tona yükseldi. 
Bugün üç soğuk 
haddeleme ve üç 
sıcak daldırma gal
vaniz hattına sahrp 
olan Borçelik 900 

bin tonluk galvaniz 
kapasitesiyle 
Türkiye’nin en yük
sek üretim kapasite
sine sahip ve en 
modern galvanizli 
sac üreticisidir. 
Gemlik’te İstanbul 
ve Bursa’ya yakınlı 
ğıyla stratejik öne 
me sahip olan 240 

bin mz’lik tesisinde 
sıcak daldırma gal
vanizli çelik, soğuk 
haddelenmiş çelik 
ve sıcak haddelen 
miş (asitlenmiş ve 
yağlanmış) çelik 
gruplarında üretim 
yapılmaktadır. Bor 
çelik ticari, çekme, 
derin çekme, ekstra 

derin çekme, çift 
fazlı, fırında 
sertleşebilen, refos- 
forize, HSLA (düşük 
alaşımlı yüksek 
mukavemetli), ema 
yelik ve yapı çeliği 
kategorisindeki 
ürünlerini yüksek 
teknolojiyle üret
mektedir. Borusan 
Holding ve Arcelor- 
Mittal tarafından 
yönetilen Borçe
lik’in pazardaki 
güçlü konumunun 
temelinde dinamik 
iş gücü, yenilikçi 
yaklaşımı, kendini 
geliştirmek ve 
büyümek için 
yaptığı süreklilik 
arz eden yatırımları, 
müşteri odaklı 
hizmet ve kalite 
anlayışı yer 
almaktadır.

cGem ■ İ■ Körfez’ www.gem I i kkorfezgazetesi .com
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II

MaMtaniftmıııııM HM
ÖSYM'nin internet 
sitesindeki açıkla 
maya göre, 
ÖSYS başvuruları, 
bugünden itibaren 
20 Ocak 2016'ya 
kadar yapılabilecek. 
İnternet aracılığıyla 
bireysel başvuru, 
20 Ocak 2016 saat 
23.59'da sona ere
cek. Ücret ödeme 
için son tarih ise 21 
Ocak 2016 olarak 
belirlendi. 2016- 
ÖSYS başvuruları 2 
aşamadan oluşacak. 
Birinci aşamada 
aday bilgilerinin 
ÖSYM Aday İşlem 
leri Sistemi'ne 
işlenmesi ve onay 
kodunun sisteme 
girilmesi, ikinci 
aşamada ise sınav 
veya sınavsız geçiş 
ücretinin yatırılması 
gerekiyor. Milli 
Eğitim Bakanlığına 
(MEB) bağlı bir 
ortaöğretim kurum
dan mezun olanların 
ya da mezun

IOSYM
olacakların eğitim 
bilgileri, MEB e-okul 
sisteminden elekt 
ronik ortamda 
ÖSYM Aday İşlem 
leri Sistemi'ne 
aktarılacak. Adaylar 
bu bilgilerini baş 
vuru ekranında 
görebilecek. Eğitim 
bilgileri MEB e-okul 
sisteminde olmayıp 
ÖSYM Aday İşlem 
leri Sistemi'nde 
bulunanların bilgi
leri, MEB e-okul 
verilerine uyumlu 
olması amacıyla 
kılavuz ekinde yer 
alan Alan/Dal 
Dönüşüm Tablosu 
doğrultusunda 

güncedendi. 
Başvurular nasıl 
yapılacak? 
Bir ortaöğretim 
kurumunda eğitime 
devam eden son 
sınıf düzeyindeki 
adaylardan 
okulları başvuru 
merkezi olanlar, 
başvurularını bu
raya yapacak. ÖSYM 
Aday İşlemleri Sis
temi'nde geçerli 
fotoğrafı ve eğitim 
bilgisi bulunan 
adaylar, başvurula 
rım bireysel olarak 
internet aracılığıyla 
https://ais.osym. 
gov.tr adresinden 
yapacak.

"Belgeleri 
saklayın" uyarısı 
2016-ÖSYS'ye 
başvuru işlemleri, 
2016-ÖSYS 
Kılavuzu'nda 
ayrıntılı olarak yer 
alıyor. Adayların, 
başvuru koşulları, 
sınav, değerlendir 
me ve yerleştirme 
ile ilgili kuralları ve 
işlemlerin ayrıntılı 
belirtildiği kılavuzu 
dikkatle incelemeleri 
gerekiyor.
Adayların sınav, 
s.,n.a.ys,z Seçiş ücre
tini ödeyerek 
ÖSYS'ye başvuru 
işlemini tamamla 
diktan sonra, 
bilgilerini ÖSYM'nin 
https://ais.osym.gov 
•tr internet adresin
den tanınan süre 
içinde kontrol et
meleri ve ÖSYS'nin 
d'ger aşamalarında 
gerekebileceği için 
kŞ.y'J bilgilerinin bir 
dökümünü edinerek 
saklamaları istendi.

Bireysel Emeklilik 
Sistemi'nde (BES) 
biriken milyarlarca 
lira, reel sektör 
yatırımlarına kay
nak olacak. Halen 
finansal yatırım 
araçlarında değer 
lendirilen BES 
fonları Ar-Ge, konut 
ve altyapı projele 
rini finanse edecek. 
Mehmet Bostan, 
"Tüm dünyada 
emeklilik fonları 
reel sektörü destek
liyor" dedi. Bireysel 
Emeklilik Sistemin 
de (BES) toplanan 
paraların Türkiye 
nin ileri teknoloji 
yatırımlarının 
finansmanında 
kullanılması için 
çalışmalar hızlan 
dirildi. Bu amaçla 
ilk etapta henüz 6 
milyon katılımcı ve 
47 milyar lira se
viyesinde olan fon 
miktarının artın! 
ması planlanıyor. 
Bu hedefe ulaşmak 
için en önemli adım 

ise Hazine'nin hazi
ran ayında başlata 
cağı 'otomatik 
katılım' olacak. Söz 
konusu uygulama 
ile BES fonlarının 
2023'te 400 milyar 
liranın üzerine çık 
ması hedefleniyor. 
Bu miktarın yüzde 
20-30'luk kısmı da 
teknoloji yatırım 
larına yönlendirile
cek. Geçtiğimiz 
günlerde konuyla il
gili olarak Cumhur 
başkanlığı'na bir su 
num yapan Mehmet 
Bostan, BES fonla 
rımn büyük altyapı 
projelerinden, 
teknolojiye kadar 
geniş bir kapsamda 
kullanılabileceğini 
söyledi. Mehmet 
Bostan, Dünyada 
40 trilyon dolarlık 
emeklilik fonu 
bulunduğunu, 
bunların yüzde 
20'sinin ise alter
natif varlıklar de
nilen yerlere yönlen 
dirildiğini söyledi.

*

llATRâACILIK YAYINCILIK REKLAMCILIK ORGANİZASYON VETAN^ZM^,

FATURA

PLAKET & KUPA
MADALYA

4-2_ jpniK tecrübemiz i[
hizmetinizdeyiz

SEVK İRSALİYESİ
TAŞIMA İRSALİYESİ

GİDER MAKBUZU
TAHSİLAT MAKBUZU

DAVETİYE
TAKVİM & KİTAP

DERGİ & İLAN
KARTVİZİT & KAŞE

EL İLANI & BROŞÜR
CİLT YAPIMI

İLAN & REKLAM

NİKAH ŞEKERİ
BEBEK ŞEKERİ 

HEDİYELİK EŞYA

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

Tel: 0 224 513 96 83

https://ais.osym
https://ais.osym.gov
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Hüseyin Yeşil, "Elektrik faturalarına karartma uygulanmıştır. Bu karatma, 
çokça sözü edilen şeffaflık ilkesine aykırı olduğu gibi, tüketicinin 

bilgilenme hakkının gaspı anlamına geliyor.”
Elektrik fiyat tari 
feleri, yılbaşından 
itibaren yüzde 7'ye 
yakın zamlanırken, 
elektrik faturaların 
da yer alan çeşitli 
elektrik kalemleri tek 
bir başlık altında 
toplandı.Yani 1 
Ocak'tan itibaren 
yürürlüğe giren yeni 
tarife tablolarında 
elektrik faturalarında 
kayıp-kaçak, iletim, 
dağıtım ve perak
ende satış hizmet 
bedellerinin payının 
ne olduğunu görmek 
mümkün olmayacak. 
Aboneler bunların 
hepsini 'Dağıtım 
Bedeli' adı altında 
ödeyecek.

"FATURALARA 
KARARTMA"

Aktif enerji bedeli ile 
TRT fonu ve tnerjı 
fonu gibi yüzdesel 
olarak tahsil edilen 
bedeller aynen fatu
ralarda yer alacak. 
Sivil toplum temsil
cileri ise bu karara 
tepkili. Elektrik 
Mühendisleri Odası 
(EMO) Yönetim Ku
rulu Başkanı 
Hüseyin Yeşil, 
"Elektrik faturala 
nna karartma 
uygulanmıştır. Bu 
karatma, çokça sözü 
edilen şeffaflık ilke
sine aykırı olduğu

gibi, tüketicinin bil
gilenme hakkının 
gaspı anlamına 
geliyor.” dedi.

TEK KALEM HALİNE 
GETİRLİDİ

Yeni tarife döne
miyle birlikte, pera 
kende satış hizmet 
bedeli ve elektrik 
satın alış maliyeti, 
tek bir kalem haline 
getirilmiş olup; bu 
kalem içinde 
şirketlerin tahsil 
edecekleri brüt kâr 
marjı da yer 
almaktadır. Tarifede 
bu kalem 'perakende 
enerji bedeli' olarak 
isimlendirilmiştir. 
Tarifede 'dağıtım 
bedeli' olarak 
toplulaştırman kalem 
içerisine ise TEİAŞ 

adına tahsil edilen 
iletim bedeli, dağıtım 
şirketleri adına tah
sil edilen dağıtım 
bedeli ve yine 
dağıtım şirketlerine 
aktarılan kayıp- 
kaçak bedeli dahil 
edildi" dedi.

"KAMUOYUNUN 
TEPKİSİNDEN Gİ
ZLEMEK İÇİN"

Yeşil, faturalarda 
kayıp-kaçak hanesi 
nin kaldırılmasına 
yönelik, "Faturalarda 
da görülebilen 
kayıp-kaçak bedeli 
kamuoyunun tepkisi 
üzerine gizlenerek 
çıplak elektrik bedeli 
içine dahil edilmişti. 
Faturalarda görün
mez kılınmış olan 
kayıp-kaçak bedeli 

şimdi de tarife 
düzenlemesinde 
sır haline getirildi.

"MAHKEMELERE 
BİLDİRMELERİ 
GEREKİR"

Yargının verdiği 
karar ortada iken, 
kayıp-kaçak bedel
lerini önce faturada, 
şimdi de tarifede 
gizlemeye çalış 
makla bir sonuç 
elde edemeyecekler. 
Elektrik abonelerinin 
başvurduğu mahke 
melerin talepleri 
doğrultusunda; 
tahsil edilen kayıp- 
kaçak bedellerini 
dağıtım şirketleri 
ve EPDK mahke 
melere bildirmekle 
yükümlüdür" 
yorumunu yaptı.

Yeni asgari ücrette 
'Asgari Geçim in
dirimi' olarak 
adlandırılan vergi 
muafiyetinden 
kaynaklı miktar 
2016 yılında 1.300 
liraya yükselen yeni 
asgari ücrete dahil 
edildi. Asgari 
ücretlinin ve aile 
bireylerinin asgari 
geçim bedelini 
vergi dışı bırakmak 
için 2007'den 
itibaren uygulanan 
Asgari Geçim İn
dirimi (AGI) 1.300 
TL'lik yeni asgari 
ücretle ilgili en çok 
merak edilen konu
lardan biri. Bu 
miktarın yeni 
zammın içinde olup 
olmayacağı asgari 
ücretlinin en çok 
merak ettiği konu
lar arasındaydı. 
Hükümetten 
konuyla ilgili 
yapılan açıklama 
larda AGİ'nin zam 
ma dahil olacağının 
belirtilmesi ise as
gari ücretlilerde 
hayal kırıklığı 
yarattı. Asgari 
geçim indirimi; 
ücretin elde edildiği 
takvim yılı başında 
geçerli olan asgari 
ücretin yıllık brüt 
tutarının; mükelle 
fin kendisi için 
yüzde 50'si, çalış 
mayan ve herhangi 
bir geliri olmayan 
eşi için yüzde 10'u, 
çocukların her biri 
için ayrı ayrı olmak 
üzere; ilk iki çocuk 
için yüzde 7,5, 
üçüncü çocuk için 

yüzde 10, diğer 
çocuklar için yüzde 
5 oranında uygula 
nıyor. Buna göre 
2015 yılında bekar 
bir asgari ücretli 
kendisi için 90 lira 
aldı, 2016'da ise bu 
miktar 123 liraya 
yükseliyor. Eşi 
çalışmayan asgari 
ücretli miktar 148 
lira, aynı durumda 
bir çocuklu ise 166 
lira, iki çocuklu ise 
185 lira, üç çocuklu 
ise 209 liraya ulaşı 
yor. Ancak bu 
rakamlar 2016 
yılında 1.300 liraya 
yükselen yeni as
gari ücrete dahil 
edildi. Yani bu tutar, 
bekar bir mükellef 
için belirlenmiş 
olan 123 lira tutarın 
daki asgari geçim 
indirimini de içeri 
yor. Yani, 1.300 
liralık tutara ayrıca 
123 lira asgari 
geçim indirimi 
tutarı ilave edilmi 
yor. 2015'i net 1.000 
lira asgari ücret 
alarak kapatan bir 
çalışan zaten 100 
liralık bir zam alsa 
bile AGİ toplam tu
tara dahil edilme 
diği sürece yaklaşık 
1.250-1300 TL 
civarında bir maaş 
alacaktı. Bu ne
denle geçen yıl 
yapılan iki genel 
seçimin en çok 
konuşulan vaat
lerinden olan 'as
gari ücrette rahatla 
tacak yükseliş' bek
lentisi de başka ba
hara kalmış oldu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AKP’liler, Umurbey stadına MHP’lilerin ‘Celal Bayar’ adı verilmesi önergesini gündeme almadı■■hMi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

UMURBEY STADININ ADI KONUSU
Çarşamba günü yapılan Belediye Meclisi 

toplantısındaki en önemli konusu bence, Umur 
bey de yenilenen stada ad konması ile ilgili 
MHP önergesinin görüşülmesi konusuydu.

Biliyorsunuz, bu köşede bu konuyu daha 
önce ele almış, Umurbey stadına Belediye 
Meclis kararı olmadan, binlerinin keyfiyle, Bur- 
sa’ya o günlerde gelen Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyjp Erdoğan’ın adını vermişlerdi.

Bu keyfi tutum, tamamen, Cumhurbaşkanına 
yağ çekmekti. Devamı sayfa 4'de

Gemlik Belediyesi’nin 2016 yılının ilk toplantısına Umurbey’de yapılan 
stada konacak isim tartışma konusu oldu. Belediye Meclisi kararı 
alınmadan Umurbey Stadına Belediyece ‘Recep Tayyip Erdoğan 
Stadı’ adının konması üzerine, Çarşamba günü yapılan meclis 
toplantısına önerge veren MHP grubu, stad adının ‘Celal Bayar’ 
olmasını istedi ancak buna AKP’den misilleme geldi. AKP’liler sözlü 
önerge ile stadın adını ‘Recep Tayyip Erdoğan’ olmasını oy 

luvla belirlerken. MHP’nin öneraesi gündeme alınmadı. 2’de

Milli 
T 
MİMİM
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi, bu 
gün kooperatife 
zeytin veren ortak 
lara ödeme yapa 
cak. Gemlik Koo 
peratifi Başkanı 
Mehmet Beşli, 
zeytin alanlarının 
31 Aralık günü 
sona erdiğini, 
rekolte beyan
namesinin yüzde 
75’inin tuttuğunu, 
kooperatifin kam
panya döneminde 
2 milyon 850 bin 
kilogram ürün 
aldığını, ortakları I 
na 13 milyon 638 
bin lira ödeme 
yapılacağını 
söyledi.

+drce//7(
Yeni Nesil Yazar Kasalarda 
Büyük Değiştirme 
Kampanyası!

GENÇ-flLTİC LTD. ŞTİ
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Can Dündar ve Erdem Gül’e mektup gönderdiler...

CHP1İI1R TUTUKLU GMETECI1EBE SAHİP ÇIKTI
Gemlik CHP Yönetimi, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi 

Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e gönderdikleri 
mektupta Türkiye’de 12 Eylül döneminden daha vahim bur durum yaşandığını belirttiler

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu 
üyeleri ve Gençlik 
Kolları Türkiye’de 
tutuklu bulunan 
31 olan gazeteci 
bulunduğuna dikkat 
çekerek, “Şu an 
Türkiye’nin durumu 
12 Eylül 1980 darbe 
döneminden bile 
daha vahim bir 
durum yaşanmak 
tadır. Bugün ulus 
lararası ortamda 
Türkiye, dünyanın 
en büyük gazeteci 
cezaevi olarak 
görülmektedir. ” 
dediler.
Dün, Silivri Ceza
evinde tutuklu bu
lanan Cumhuriyet 
Gazetesi Genel 
Yayın Müdürü Can 
Dündar’a ve Ankara 
Temsilcisi Erdem 
Gül’e toplu mektup 
göndererek, 10

Ocak tarihinde 
kutlanacak olan 
Gazeteciler Günü 
olduğuna dikkat 
çekilerek, “Kimi 
zaman terör örgüt
lerinin, kimi zaman 
iktidarların hedef 
alıp tutukladığı, 
haber uğruna çatış 
malarının, gaz bom 
balarının, kurşunla 
rın ortasında kalan, 
uğradığı saldırıda 
bedenini değil, 
makinesini, kamera 
sini haber yazdır 
mak için olmazsa 
olmaz telefonunu 
korumaya çalışan 
gazetecilerin günü.” 
denilerek, “Biz, 
daima basının ve 
gazetecilerini arka 
sındayız” denildi. 
CHP’lilerin Can 
Dündar ve Erdem 
Gül’e gönderdikleri 
mektup şöyle: 
“Bugün Türkiye’de 

yaşanan ifade 
özgürlüğündeki 
gerilemenin en 
temel nedeni 
yargının bağımsız 
lığını yitirmiş 
olmasıdır.
Türkiye’de insanlar, 
haksız ve hukuksuz 
yere düzenlenen 
baskın ve gözaltı ile 
tutuklanıyor. Adalet 
mekanizmasındaki 
bu bozulma, ifade 
özgürlüğünün sağ 
/anmasının en temel 
bileşenlerinden 
olan özgür basına 
yönelik baskıyı ve 
otosansürü 
tetiklemektedir. 
“Batsın sizin 
gazeteciliğiniz” 
diyerek yapılan 
haberlere yönelik 
saldırgan bir tutum 
sergilenmektedir. 
Diğer yandan, 
“gazeteci kılığına 
girmiş teröristler” 

diyerek hedef gös
terilen gazeteciler 
sadece “gazetecilik 
mesleği faaliyet
lerinden” ötürü 
cezaevinde tutul 
maktadır. İfade 
özgürlüğünün 
en önemli unsurla 
rından olan basına 
yönelik böylesi bir 
baskı ortamında 
gazetecilerimiz çok 
zor günler geçiriyor. 
Gazetecilik etkin 
tikleri nedeniyle 
tutuklu olan gaze 
tecilerin yaptıkları 
haberler ya da köşe 
yazıları, hükümet 
karşıtı olarak nite
lendiriliyor. Sadece 
mesleki etkinlikteki 
davalar da bile 
terörle mücadele 
yasaları kullanıl 
maktadır. Siyasal ik
tidar tarafından uy
gunsuz bulunan 
görüş lerin açıklan 

masına "terör 
eylemi” muamelesi 
yapılmaktadır.
Geçtiğimiz 
günlerde MİT tırları 
soruşturması 
kapsamında ifade 
veren Cumhuriyet 
gazetesi genel 
yayın yönetmeni 
Can Dündar ile 
Ankara Temsilcisi 
Erdem Gül savcılık 
tarafından tutuk
lanma talebiyle 
mahkemeye sevk 
edilerek tutuklan 
mıştır. Gazetecile 
rimiz türlü suçla
malar ile tutuklan
maya devam ediyor 
ve basın özgürlük
leri kısıtlanıyor. 
Diğer yandan, 
10 Ocak Gazeteciler 
günüdür. Hani şu 
bir çırpıda okunu 
veren, seyredili 
veren haberlerin 
emekçilerin günü.

Kimi zaman terör 
örgütlerinin kimi 
zaman iktidarın 
hedef alıp tutuk 
landığı, haber 
uğruna çatışma 
ların, gaz bombala 
rının, kurşunların 
ortasında kalan 
uğradığı saldırıda 
bedenini değil, 
makinesini, kamera 
sini, haber yazdır 
mak için olmazsa 
olmaz telefonunu 
korumaya çalışan 
gazeteciler günü. 
Böyle bir günde 
tutuklanan gazete 
çilerimiz Can Dün
dar, Erdem Gül ve 
diğer gazetecileri 
mize bize verdikleri 
emekten dolayı 
teşekkür ediyoruz. 
Gazeteciler günleri 
kutlu olsun. Bizler 
daima basının ve 
gazetecilerin 
arkasındayız. ”

Gemlik, Umurbey ve Kumla Mahallelerinde altyapı çalışmaları sürüyor

BUSKİ YRZ-KIS DEMEDEN CfllIŞI YOR
BUSKİ tarafından 
sürdürülen alt 
yapı çalışmaları 
devam ediyor. 
Gemlik Ahmet Dural 
Meydanı, Atatürk 
Parkı, Gazino 
Sokak, Hükümet 
Binası ve çevresin 
de kanalizasyon ve 
içme suyu hattı 
yenileme çalışmaları 
yapan ekipler, 
moda sokaktaki 
kanalizasyon 
şebekesini de 
tamamıyla yeniledi. 
Gemlik Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı’ya 
teşekkür ederek, 
Gemlik’in alt yapısı 
mn baştan aşağıya 
yenilendiğini 
söyledi.
UMURBEY VE 
KUMLA’DA DURUM 
Umurbey ve 
Kumla alt yapı 
çalışmalarının da

devam ettiğini, 
Moda Sokak-Atatürk 
Kordonu bölgesin

deki yenileme 
çalışmalarının da 
tamamlandığını

hatırlatan Refik 
Yılmaz, çalışmaların 
kısa sürede

tamamlanacağını 
bildirdi.
Atatürk Parkı 
çevresinde devam 
eden çalışmalar 
nedeniyle Gemlik 
Bursa arasında 
yolcu taşıyan 
Halk Otobüsleri 
Merkez Solaksubaşı 
Camii önünden 
hareket ediyor.
Çalışmalar 
tamamlandıktan 
sonra otobüs 
lerin eski düze 
nine döneceği 
bildirildi.
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Bursa’d a seyir 
halindeki kamyon 
arka teker aksı 
kırılınca bariyerlere 
çarpıp devrildi. 
Bursa'da seyir 
halindeki kamyon 
arka teker aksı 
kırılınca bariyerlere 
çarpıp devrildi. 
Kaza sebebiyle 
İzmir Yolu'nda trafik 
durma noktasına 
geldi.
Kaza, .Acemler 
Metro İstasyonu'- 
nun önünde mey
dana geldi.

Abdullah A. 
idaresindeki bir 
kargo şirketine ait 
16 N 2354 plakalı 
kamyon direksiyon 
hakimiyetini kay
betti. Bariyerlere 
çarpan kamyon 
ardından devrildi. 
Abdullah A., kazayı 
yara almadan 
atlatırken, yanın 
daki ismi öğrenile 
meyen bir kişi ise 
112 ekipleri tarafın 
dan Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hasta 

neye götürülen 
şahsın durumunun 
iyi olduğu öğrenildi, 
TRAFİK DURDU 
Öte yandan kam 
yonun arka teker 
aksının kırıldığı ve 
iki tekerliğinin 
çıktığı belirlendi. 
Kaza sebebiyle 
İzmir yolu merkeze 
geliş istikametinde 
trafikte sıkıntılar 
yaşandı. Durma 
noktasına gelen 
trafik kamyonun 
çekilmesiyle 
yeniden açıldı.

Bursa’da yaşları 21 
ile 22 olan 2 genç 
kullandıkları 
uyuşturucu sebe
biyle hastanelik 
oldu. İki gencin de 
durumunun iyi 
olduğu açıklandı. 
İlk olay Mustafa 
kemalpaşaFevzide 
de Mahallesi 
Demirciler Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Devriye 
gezen polis ekip
leri, cadde üze 

rinde yerde yatan 
bir kişiyi gördü. 
Baygın halde bulu
nan 21 yaşındaki 
K.T. için 112 Acil 
Servis ekiplerine 
haber verildi. Olay 
yerine gelen sağlık 
ekipleri ilk müda
halenin ardından 
K.T.'yi hastaneye 
kaldırdı. İkinci olay 
ise Yıldırım 
Şükraniye Mahalle
sinde meydana 
geldi. Tanımadığı 

kişiden aldığı 
uyuşturucuyu 
kullanan 22 
yaşındaki O.Y., 
fenalaşarak hasta 
neye gitti. Yapılan 
ilk müdahalenin 
ardından tedavi 
altına alınan 
O.Y.'nin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Polis ekipleri iki 
ayrı olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Karacabey de 
yaşayan Erdal 
Adıyeke, eski nişan 
lısını ve eski nişanlı 
sının 15 gün sonra 
evleneceği İsmail 
İ.'yi pompalı tüfekle 
vurduktan sonra in
tihar etti. Karacabey 
de, Erdal Adıyeke, 
evlilik hazırlığı 
yapan eski nişanlısı 
Zeliha K.'yı ve.evle 
neceği İsmail İ.'yi 
pompalı tüfekle vur
duktan sonra intihar 
etti. Ağır yaralı 
Zeliha K. ile hafif, 
yaralanan İsmail İ.

hastaneye kaldın 
larak tedaviye 
alındı. Karacabey'de 
tavuk döner satan 
ve son aylarda 
işlerinin kötü gittiği 
iddia edilen Erdal 
Adıyeke, ayrıldığı 

nişanlısı Zeliha 
K.'nın bu hafta 
İsmail İ. ile evlene 
ceğini öğrenince 
çılgına döndü. 
Bugün.Zeliha K.'yı 
İsmail İ. ile kent 
meydanındaki bir 

kafeteryada gören 
Erdal Adıyeke 
pompalı tüfekle 
dehşet saçtı. 
Yanına gittiği Zeliha 
K.'yı boğazından 
yaralayan Erdal 
Adıyeke, kaçan İs
mail İ.'ye de ateş 
etti. Erdal Adıyeke, 
aynı silahla intihar 
etti. Olay sonrası 
112 Acil Servis 
ambulansı ile 
Karacabey Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

Bonzai Imllanaıı genç, 
baygı halde BuMı
Bursa'da uyuştu 
rucu madde bonzai 
kullandığı tespit 
edilen 19 yaşındaki 
genç, yol kenarın 
daki bir evin giriş 
merdivenlerine 
yığılıp kaldı. Bursa 
da, uyuşturucu 
madde bonzai 
kullandığı belirle 
nen bir genç, yol 
kenarında bir evin 
giriş merdivenle 
rinde kendinden 
geçmiş halde 

bulundu. Olay, Os- 
mangazi de mey
dana geldi. Ankara 
Yolu'ndan Gökdere 
Meydanı’na çıkışta 
yol kenarında bir 
evin giriş merdi
venlerinde yatan 
genci gören vatan 
daşlar polise haber 
verdi. Olay yerine 
gelen polis ekipleri, 
kendinden geçmiş 
haldeki E.C. (19) 
isimli genç için 
ambulans çağırdı.
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kadn_guler@hotmail.com

Güne Bakış
AKP’liler, Umurbey stadına MHP’lilerin ‘Celal Bayar’ adı verilmesi önergesini gündeme almadı

■nuuriHta
UMURBEY STADININ ADİ KONUSU

Akıllarınca, Cumhurbaşkanı Bursa’da 
açılışlar yaparsa, Umurbey Recep Tayyip 
Erdoğan stadını da açacaktı.

Ama bekledikleri olmadı.
Balon ellerinde patladı.
Ben o günlerde, bu isim konusunun 

yanlışlığına değinmiş, Umurbey stadına 
yakışan ismin, o beldede doğmuş, büyü 
müş Kurtuluş Savaşında kahramanlıklar 
yapmış, Milli Mücadeleye katılmış, milli 
Mücadelenin Galip Hocası, Atatürk hükü 
metlerinde bakanlıklar yapmış, başba 
kanlık yapmış, 1950 yılında ise halkın 
oyuyla ilk kez sivil Cumhurbaşkanı seçil 
miş olan Celal Bayar’ın adının verilme 
sini önermiştim.

Celal Bayar ölümünden sonra 
Umurbey’deki Anıt Mezara defnedildi.

Malını mülkünü kurduğu vakfa ve 
müze ile kütüofyaneve bıraktı.

Umurbey’in has evladı dururken, bele 
diyenin buraya yaptığı üç beş kuruşluk 
yatırım sonucu yenilenen stada isim 
aranıyorsa önce Umurbeylilere sormaları 
gerekirdi.

Umurbeyliler Refik Yılmaz’ın istediği 
Recep Tayyip Erdoğan adını isteyecekler 
miydi?

Yoksa Celal Bayar olmasını mı isteye
ceklerdi.

Bunu bile yapmadan, meclisten yasal 
olarak karar almadan, Cumhurbaşkam’na 
yağ çekmek içim' emrivaki yaparak, Re 
cep Tayyip Erdoğan adını stada verdiler.

Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyor 
sanız Gemlik’te örneğin yaptığınız Kapalı 
Pazar yerine koyabiiıroınız.

Ama, Pazar yeri Erdoğan ismine 
yakışmazdı. Pazar Yeri sonuçta bir 
alışveriş merkeziydi.

MHP Çarşamba günü konuyu meclise 
taşıdı ve stada Celal Bayar adı verilme 
sini yazılı bir önerge HP ısteaı.

AKP liler böyle bir önerge beklemi 
yarlardı.

O nedenle önergeyi görüşmeden 
toplantıya ara verildi.

Duyumuma göre Başkan Yılmaz, MHP 
İlçe başkanından önergeyi geri çek
melerini istemiş.

MHP Meclis grubu toplanarak, Celal 
Bayar adında ısrarcı pıauıar.

Bu kez AKP’liler yazılı önerge vereme- 
cekleri için sözlü önerge ile MHP nin 
önünü kestiler.

Mecliste çoğunluk AKP’de olunca iste
dikleri kararı alabiliyorlardı.

Öyle de oldu.
Osman Doğan‘ın tüm çabalara karşın 

Stada Recep Tayyip Erdoğan adını 
verdiler.

MHP’nin önergesini gündeme bile 
almadılar.

Ben buradan AKP’li meclis üyelerine 
sesleniyorum.

Sizin hiç mi vicdanınız, hiç mi aklınız 
ve milli kahramanlara karşı saygınız yok.

Birgün gelir, iktidarınız değişir, o 
tabela oradan sökülür.

Bunun mu olmasını istiyorsunuz?
Durumu, Recep Tayyip Erdoğan 

öğrense, “sökün o tabelayı” diyeceğine 
eminim.

Gemlik ikinci bir tabela vakası yaşıyor.
Birinde, “Gemlik’e doğru den izi göre

ceksiniz” diyen ünlü şairin tabelasına 
belediye başkanının fotoğrafı konmuştu.

Bu kez yanlış bir isim kondu Umurbey 
stadına.

2016 yılının ilk 
Belediye Meclis 
toplantısında 
Umurbey Stadına 
konacak isim 
konusunda tartışma 
ile başladı.
Ömer Kahraman Ek 
Hizmet Binasında 
Çarşamba günü 
yılın ilk toplantısını 
yapan Gemlik 
Belediye Meclisi, 
gündemindeki 
imarla ilgili konuları 
görüştükten sonra, 
siyasi partilerin 
meclis başkanlığına 
verdiği önergeleri 
ele aldı.

UMURBEY STADINA 
CELAL BAYAR 
ADINI
KOYMADILAR

Milliyetçi Hareket 
Partisi tarafından 
Meclis Başkanlığına 
verilen önergede, 
Ge.in.ljJf BeJedJyesû 
tarafından Umurbey 
de yaptırılan stada, 
Umurbeyli olan ve 
ölümünden sonra 
Umurbey’deki Anıt 
mezara defnedilen 
3. Cumhurbaş 
kanı Celal Bayar’ın 
adının verilmesi 
istendi.
MHP önergesinde 
şu görüşlere yer 
verildi:
“Türkiye Cumhuri 
yetinin seçilmiş 
ilk sivil cumhurbaş 
kanı, darbeciler 
yüzünden Yassı Ada 
da zulüm görmüş, 
Kayseri cezaevinde 
yıllarca çile çekmiş, 
yaşı nedeniyle ipten 
dönmüş, bu nedenle 
Türk milleti 
tarafından engin 
takdirle karşılanan 
Umurbeyli merhum 
3. Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ın adı 
nın Gemlik halkının 
kadirşinaslık örneği 
olarak, Umurbey 
de yapılan Stada 
verilmesini öneri 
yoruz.” 
MHP’lilerin bu öner
gesi görüşülmeden 
önce, Başkan 
Refik Yılmaz, meclis 
toplantısına bir 
süre ara verdi.
Bu arada MHP’lilerle 
görüşerek, Stada

Recep Tayyip 
Erdoğan adının 
verilmesinin destek
lenmesini istedi. 
Durumu arada 
değerlendiren 
MHP’liler, Umurbey 
Stadının adının 
“Celal Bayar” 
konulmasında 
ısrarcı oldular. 
Meclisin 2. oturu
munda, MHP’nin 
yazılı önergesine 
misilleme olarak, 
AKP’liler Umurbey 
Stadının adının 
“Recep Tayyip 
Erdoğan” olmasını 
sözlü olarak 
önerdiler.
Bu öneri tartışma 
lara neden oldu. 
MHP Grup sözcüsü 
Osman Doğan 
yaptığı konuşmada, 
“Bu önerge ile 
merhum Celal 
Bayar’ın kemiklerini 
sızlatıyorsunuz. 
En büyük haksızlığı 
da Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo 
ğan’a yapıyorsunuz. 
Çünkü, o insanın, 
bu yaptığınızdan 
haberi olsa, buna 
razı olmaz. Yaptığı 
nız dayatmadır, 
Gemlik halkına 
karşı ayıptır” dedi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ise 
tepkilere karşı, 
MHP’nin önergesine 

karşı kendilerinin de 
Recep Tavvip 
Erdoğan adının 
uygun bulduklarını 

'söyledi.
Aynı konuda 
AKP gurup sözcüsü 
Ercan Barutçuoğ 
lu’da Başkan 
Yılmaz’ın tezini 
savundu ve AKP’nin 
Recep Tayyip 
Erdoğan isminde 
karar aldığını 
belirtti.
CHP grubu adına 
söz alan grup 
sözcüsü Özgür 
Aksoy da MHP’nin 
önergesinin 
Umurbey de yapılan 
bir stada 3.
Cumhurbaşkanı 
çıkarmış bir yere, 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın adının 
verilmesinin doğru 
olmayacağını be
lirterek, MHP’lilerin 
önergesini destek
lediklerini söyledi. 
Yapılan oylamada, 
MHP’nin önergesi 
gündeme alınmaz 
ken, AKP’nin sözlü 
önergesi olan 
Umurbey Stadına 
“Recep Tayyip 
Erdoğan” adının 
verilmesi, 
AKP’lilerin oylarıyla 
kabul edildi.
MHP ve CHP’liler ise 
bu öneriye “hayır” 
oyu verdiler

Mecliste daha sonra 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Hukuk 
Fakültesi’nin Bursa 
ya taşınması 
konusu görüşüldü. 
MHP adına söz alan 
Osman Doğan 
belediye başkanına 
bu konuda ne 
düşündüğünü 
sordu.
Başkan Refik 
Yılmaz, Hukuk Fakül 
tesinin taşınma 
konusunda siyasi 
bir karar olduğunu, 
kendilerinin alınmış 
böyle bir kararları 
olmadığını be
lirterek, “Hukuk 
Fakültesi Gemlik’te 
kalacak” dedi. 
Osman Doğan ise 
bunu bir taahhüt 
olarak kabul ettik
lerini söyledi. 
Daha sonra 
Perşembe pazarının 
üzerinin kapatılması 
konusu üzerine 
Belediye Başkanı 
Yılmaz, pazarın 
üzerinin kapatılma 
sının pahalıya mal 
olacağını, belediye 
bütçesinde bu iş 
için ödenek ayrılma 
dığını söyledi. 
MHP grup sözcüsü 
Doğan ise, 
hazırlayacakları bir 
proje ile bu işin 
daha ucuza çıkabile 
ceğini söyledi.

mailto:kadn_guler@hotmail.com
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KONUK YAZAR
SONER KAYA (İş Güvenliği Uzmanı)

2016 YILI İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 
YENİLİKLER YILI OLACAK

Mavi Yaka OSGB 
olarak Gemlik’te 
2013 yılı Temmuz 
ayından beri hizmet 
vermekteyiz.

Firmamız İş 
güvenliği Uzmanı, 
İşyeri Hekimi, Diğer 
Sağlık personeli 
hizmetlerinin 
yanısıra İş güvenliği, 
Temel İlkyardım, acil 
eylem planı eğitimle 
ri de vermektedir.

Ayrıca, hizmet 
verdiğimiz firmaların 
çalışanlarına işbaşı 
sağlık raporu ver
mekteyiz.

iş güvenliği için 
gerekli olan ortam 
ölçümleri, periyodik 

kontroller ve kalite 
belgelendirme 
çalışmalarında pârt- 
ner firmalarımızla 
danışmahk vererek 
yardımcı olmaktayız.

Bilindiği üzere 
20.06.2012 yılında 
yürürlüğe giren 6331 
Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu 
çeşitli değişiklikler 
ve sırayla yürürlüğe 
giren maddeler ile 
2016 yılında tama
men yürürlüğe 
girmiş olacaktır.

Geçen yıl yapılan 
düzenlemeler ile iş 
Güvenliği Uzmanları, 
İşyeri Hekimlerinin 
çalışma süreleri 

arttırılarak Işyerlerin 
de daha uzun süre 
çalışmaları 
sağlanmıştır.

Düzenlemeler 
1.1.2016 tarihinde 
yürürlüğe girecek 
olup aşağıdaki 
şekilde gerçekleşe 
çektir.

İş Güvenliği 
Uzmanları

Az tehlikeli sınıfta 
yer alanlarda, çalı 
şan başına ayda en 
az 10 dakika. (Eskisi 
6 dakika)

Tehlikeli sınıfta yer 
alanlarda, çalışan 
başına ayda en az 20 
dakika. (Eskisi 8 
Dakika)

Çok tehlikeli sınıfta 
yer alanlarda, 
çalışan başına ayda 
en az 40 dakika. (Es
kisi 12 dakika)

İşyeri hekimleri 
Az tehlikeli sınıfta 

yer alanlarda, 
çalışan başına ayda 
en az 5 dakika. (Es
kisi 4 dakika)

Tehlikeli sınıfta yer 
alanlarda, çalışan 
başına ayda en az 10 
dakika. (Eskisi 6 
dakika)

Çok tehlikeli sınıfta 
yer alanlarda, 
çalışan başına ayda 
en az 15 dakika. (Es
kisi 8 dakika)

Yine aynı yönet
melikle Tam zamanlı 
Uzman Çalıştırma;

Az tehlikeli sınıfta 
1000 çalışanı olan 
firmalara; (Eski sayı 
2000 çalışandı)

Tehlikeli sınıfta 500 
çalışanı olan fir
malara; (Eski sayı 
1500 çalışandı)

Çok tehlikeli sınıfta 
250 çalışanı olan fir
malara; (Eski sayı

1000 çalışandı) 
Zorunlu hale getir

ildi
Şüphesiz Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı bu 
sürelerin arttırılması 
ile İSG Profesyonel
lerinin daha verimli 
çalışmalarını ve fir
malara faydalı 
olmalarını 
hedeflemiştir. Fakat 
İSG Profesyonel
lerinin maksimum 
aylık çalışma 
sürelerinin 195 saat 
olması nedeniyle 
daha az sayıda 
işyerlerine bakabile
cek olması da bir 
gerçektir. Bu ne
denle gerek bireysel 
çalışan İSG Profesy
onelleri gerekse 
OSGB firmaları daha 
önce aldıkları ücret
lerini yeni düzen
lemelere göre 
arttırmak zorunda 
kalacaktırlar.
Fiyatların arttırılması 
da işletmeler ile İSG 
profesyonellerini 
karşı karşıya 

bırakacak ve yeni 
arayışların 
çıkmasına neden 
olacaktır.

2016 yılında 
yürürlüğe girecek 
olan bir yenilik te 
01.07.2016 tarihi 
itibariyle 1 çalışanı 
olan tüm az tehlikeli 
işyerlerinin de artık 
yasa kapsamına 
girecek olmasıyla 
yasa kapsamı 
dışında kalan işyeri 
kalmayacaktır.

10 kişiye kadar 
çalışanı olan 
İşverenler alacakları 
eğitimle İŞ güvenliği 
uzmanı ve İşyeri 
hekimi görevini 
Kendileri yerine ge
tirebilecekleri gibi, 
OSGB lerden de 
hizmet alabilecek
lerdir. 10 kişiden 
fazla çalışanı olan 
işverenler İş Güvenli 
ği Uzmanı ve İşyeri 
Hekimi hizmetini OS- 
GB’lerden alabile
cekleri gibi kendi 
bünyesinde istihdam 
sağlayabilecektirler.

IİSE ÖĞRENCİLERİNE GÜVENLİ İNTERNET DERSİ

Gemlik Toplum 
Destekli Polisler 
Birimi tarafından 
lise öğrencilerine 
yönelik etkinlik 
programı devam 
ediyor.
Geçtiğimiz yıl uyuş 
turucu bağımlılığı 
konusunda tüm 
okullarda bilgilen 
dirme dersleri ve 

kurslar veren 
Toplum Destekli 
Polis Birimi ekipleri, 
bu yıl da sanal 
dünyanın olumsuz 
yönlerinin ele 
alındığı toplantılar 
da, “Güvenli Inter
net” konusunda 
çarpıcı bilgiler 
veriyorlar.
Baş komiser

Bahattin Taş, 
Toplum Destekli 
Polisler Derya 
Yelken, Mehmet 
Karaöz ve Feride 
Şan tarafından 
verilen derslerin ilki 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde 
yapıldı.
“Güvenli Internet” 
başlığı altında 

yaklaşık 400 öğrenci 
ve öğretmene, 
“İnternet Kullanımı 
ve İnternette 
karşılaşılabilecek 
olası tehlikeler, 
sosyal paylaşım 
siteleri, sanal 
dolandırıcılık, 
sosyal medya 
hesabı açarken 
dikkat edilmesi 

gereken hususlar, 
internette gizliliğin 
korunması, zararlı 
oyunlar ve siteler 
konusunda bilgiler 
verildi.
Slayt gösterimli 
sunumlarda 
bilgilendirirken 
eğlendiren, 
eğlendirirken hem 
güldürüp hem de 

düşündüren 
Toplum Destekli 
Polis Birimi yöneti
cileri, öğrencilerin 
sorularını da 
yanıtladılar.
Velilere de yönelik 
düşünülen etkinliğin 
yıl boyunca ilçedeki 
tüm okullarda 
devam edeceği 
ifade edildi.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GOİ.ER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK [
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Yüz binlerce öğrenciye kötü haber
ÖSYM'nin ek puan 
verdiği meslek lise 
leri mezunları bu yıl 
30 puana yakın 
puan kaybıyla sına 
va girecek. Bu yıl 
üniversite sınavına 
girecek, aralarında 
öğretmen, imam 
hatip, güzel sanatlar 
ve spor lisesi öğren 
çilerinin bulunduğu 
900 bin öğrenci, ek 
puan uygulamasın 
dan yararlanamayıp 
15-30 puan kaybe
decekler. Mesleki ve 
teknik liselerde oku 
yan öğrencilerin 

l yerleştirme puanları, 
tüm öğrencilerde 
olduğu gibi Orta 
öğretim Başarı 
Puanları'nın (OBP) 
0.12 katsayı ile 
çarpılması sonu
cunda hesaplanı 
yordu. Bu öğrenciler 
kendi alanlarında 
lisans programlarını 
tercih ettiklerinde 
bu kez yerleştirme 
puanlarına 0.06 ek 
puan katılıyordu. 
Örneğin öğretmen

liselerinde okuyan 
öğrenci öğretmenlik 
programlarını tercih 
ettiğinde lise mezu
niyet başarısına 
göre 30 ile 15 puan 
arasında ek puan 
alıyordu. Aynı 
durum imam hatip 
lisesi öğrencileri 
Arap Dili ve Edebiya 
tı ile ilahiyat fakül
telerini tercih ettik
lerinde de geçerli 
oluyordu. Güzel 
sanatlar ya da spor 
lisesi öğrencileri de 
rekreasyon ile spor 
yöneticiliği alanla 
rında okumak iste
diklerinde ek puan 
alma hakkına sahip 
ti. İşte tüm bu öğren 

çiler 2016'dan itiba 
ren ek puan alma 
hakkını kaybetti. 
ÖSYM'nin internet 
sitesinden yayınla 
nan 2016 ÖSYS 
Başvuru Kılavuzun 
da da bu değişiklik 
şöyle yer aldı: "Orta 
öğretim kurumlan 
mn belirtilen okul 
türü ve alanlarında 
mezun olanlar 
karşılarında yer alan 
yükseköğretim 
lisans program 
larına yerleştirilirken 
yerleştirme puanları 
OBP'nin 0.12 ile 
çarpılması ve YGS 
LYS puanlarına ek
lenmesi suretiyle 
elde edilecek ayrıca 

yerleştirme puan 
larına OBP'nin 0.06 
ile çarpılmasıyla 
elde edilecek ek 
puanlar katılacak. 
Ek puan 30 Mart 
2012 tarihi itibarıyla 
bir mesleğe yönelik 
program uygulayan 
ortaöğretim kurum 
larından mezun 
olayn veya öğrenim 
görmekte olan öğ 
renciler için uygu 
lanacak. İlgili orta 
öğretim kurumuna 
bu tarihten sonra 
kayıt olan adaylar 
için bu ek puanlar 
hesaplanmayacak. 
Bu yıl ek puanları 
kaldırılan mesleki 
ve teknik lise 
mezunlarının 
sınavsız geçiş 
leri ise devam edi 
yor. Mesleki ve tek 
mk lise mezunları 
eğer kendi alanları 
nın devamı niteli 
ğmdeki önlisans 
programlarında 
okumak istiyorsa

jakkına sahipler

Özel okullara kavına 
'sözleşme'dönemi nasladı
Milli Eğitim Bakan 
lığı, özel okullara 
kayıtta zorunlu ola 
rak öğrenci velisi 
ve kurum tarafın 
dan imzalanmak 
üzere "Öğrenci 
Kayıt Sözleşmesi" 
uygulaması başlattı 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğınca (MEB) başlatı 
lan uygulama 
uyarınca tüm özel 
okullar, 2016-2017 
eğitim öğretim yılın 
dan itibaren öğren 
ci kayıt işlemlerini, 
Milli Eğitim Bakan 
lığı Özel Öğretim 
Kurumlan Genel 
Müdürlüğünce 
hazırlanan "Öğrenci 
Kayıt Sözleşmesi" 
örneğine göre 
yapacak, imzalana 
cak sözleşmeyle 
öğrenci velilerinin 
kayıt ve sonraki 
sürece ilişkin hak 
ve yükümlülükleri 
önceden belirlen 
miş olacak. Sözleş 
me hükümlerine

göre, okulun ara 
sınıflarının eğitim 
ücretinin üst sınırı, 
bir önceki eğitim ve 
öğretim yılında ilan 
edilen ücretine 
(Y.İ,ÜFE+TÜFE)/2 
oranına, en fazla 
yüzde 5 oranında 
artış yapılarak 
hesaplanacak. 
Kurumlar, bir 
sonraki yılın 
eğitim-öğretim ve 
diğer ücretlerini 
ocak ayından 
itibaren mayıs 
sonuna kadar ilan 
edecek. Bu ilan
larda, ders yılı 
veya ders saati 
ücretiyle peşin 
veya taksitli 
ödemeler ve diğer 
indirimler de belir
tilecek. Özel okul 
lar, öğrenci veya 
velilerden beceri 
eğitimi, staj çalışma 
sı, yaz uygulaması 
adı altında ayrı 
bir ücret talep 
etmeyecek.
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IIlMl İİ İIH lillîi Millili
Bakan Işık, KOBİ'
lerin ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere 
geliştirilen KOBİ 
Gelişim Destek 
Programı (KO
BİGEL) ile 300 bin 
lirası hibe, 700 bin 
lirası faizsiz kredi 
olmak üzere toplam 
1 milyon liralık 
destek sağlanaca 
ğını bildirdi. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, 
Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme idaresi 
Başkanlığının (KOS- 
GEB), KOBİGEL 
destek programına 
ilişkin değerlendir 
melerde bulundu. 
KOBİ'lerin değişim 
ve dönüşüm süreç
lerini daha da hızlan 
dırmak için çağrı 
esaslı, sektörel ve 
bölgesel öncelikli 
ihtiyaçlara yönelik 
destek programı 
planladıklarını anla
tan Işık, "KOBİGEL 
bu ihtiyaçlardan 
yola çıkarak hazır 
lanmış yeni bir 
destekleme aracıdır. 
Programla, Türkiye 
nin ulusal ve ulus 
lararası hedefleri 
doğrultusunda 
küçük ve orta ölçek 
li işletmelerin ekono 
mideki paylarının ve 
etkinliklerinin arttırıl 
ması, rekabet güç
lerinin, sağladıkları 
katma değerin yük
seltilmesi amacıyla 
hazırlayacakları pro
jelerin desteklen-

meşini hedefliyo 
ruz" diye konuştu. 
Program kapsamın 
da desteklenecek 
projelerin süresinin 
azami 36 ay olaca 
ğını bildiren Işık, 
"KOBİGEL kapsa 
mında KOBİ'lerin 
yapacağı yatırımlara 
300 bin lirası hibe, 
700 bin lirası faizsiz 
kredi desteği olmak 
üzere toplam 1 mil 
yon liralık destek 
sağlanacak. Yatırım 
larda Devlet Yardım 
lan Hakkındaki 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla belirlenen 
bölgelere göre des 
tek oranı, birinci ve 
ikinci bölgelerde 
yüzde 60, üçüncü, 
dördüncü, beşinci 
ve altıncı bölgelerde 
ise yüzde 80 oldu" 
dedL.Desteklenecek 
proje giderlerinin 
çağrıya çıkılacak 
konuya göre 
belirleneceğine 

işaret eden Işık, 
savunma sanayi 
KOBİ'lerinin destek
lenmesine ilişkin 
belirlenecek oran ve 
limitlerle, KOBİ'lerin 
enerji verimliliğinin 
desteklenmesi için 
geliştireceği proje 
limit ve oranlarının 
aynı olmayacağının 
altını çizdi. KO
BİGEL sayesinde 
belirlenecek ko
nunun özel şartla 
rımn sürece dahil 
edilebileceğine 
değinen Işık, prog 
ram kapsamında 
seçilecek bölgeye 
veya hedef kitleye 
yönelik uygulamalar 
yapılabileceğini de 
söyledi. Işık, prog 
ramın uygulanması 
na ilişkin mevzuat 
ve sistem altyapısı 
nın kurulması için 
başlattıkları çalışma 
lan mart ayında 
tamamlamayı planla 
dıklarım kaydetti.

Bankalarda kuyruk 
ta ayrımcılık sona 
eriyor. Müşterisi 
olmadığı bankadan 
işlem yapmak iste 
yen vatandaşlar 
artık 1.5-2 saat şıra 
beklemeyecek. Özel 
bankaların, banka 
kartıyla değil de 
gişe işlemlerinden 
numara alan müşteri 
lerine yaşattığı Q- 
Matik çilesi sona 
eriyor. Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kuru 
mu (BDDK) banka 
müşterisi olmadığı 
için şubelerde 
saatlerce bekletilen 
vatandaşlardan 
gelen şikâyetler üze 
rine harekete geçti. 
Banka kartı ya da 
kimlik numarası ile 
değil de gişe işlem 
leri butonuna 
basarak sıra alan 
müşterileri 1.5-2 
saat bekleten 
bankalar hakkında 
işlem yapılacak. 
Kurum yetkilileri bir 
müşterinin maksi
mum 40 dakika 
bekletilebileceğini 
belirterek, bu 
durumun tüketici 
haklarına da aykırı 
olduğunu bildirdi.

ŞİKÂYETLERE
KUYRUK EKLENDİ

Gelen şikâyetlere 
yanıt veren bankalar 
ise, "Müşteriye en 
kısa sürede hizmet 
bizim için önemli. 
Vergi ödemeleri, 
işlem yoğunluğu 
nedeniyle bu tür

İHBAR, ŞİKAYET 
YÜZDE 60 ARTTI

gecikmeler ola
biliyor. Sırayı Q- 
matik önceliklendiri 
yor. Kimlik numarası 
ile alınınca müşteri 
miz olduğunu 
görüyoruz, ona göre 
numara veriyor. Bu 
şekilde uzun süre 
bekletilen vatandaş 
lardan özür diliyo 
ruz. Düzenleme 
yapacağız" açıklama 
sında bulunuyor.

ÖZELDE KUYRUK 
ZAMANI

Türkiye'nin sanal or
tamdaki şikâyet 
platformlarında da 
benzeri birçok örnek 
bulunuyor. Yaşlıların 
emekli aylığı kuyruk 
larını anımsatan 
vatandaşlar, "Eski
den kamu bankaları 
eleştirilirdi. Bugün 
emekliler kamu 
bankalarında işlem 
lerini beş on dakika 
da bitirip çıkıyor. 
Özel bankalar bizi 
kuyrukta bekletiyor" 
diye isyan etti.

BDDK'ya geçen yıl 
yapılan şahsi, 
e-posta aracılığıyla 
ulaşan ihbar ve 
şikâyet başvuruları 
yüzde 60'ın üzerinde 
arttırarak ve 28 bine 
yaklaştı. İhbar ve 
şikâyetlerle finansal 
tüketicilere ilişkin 
savcılıklardan 
intikal eden konu
larda 180'e yakın 
rapor düzenlendi. 
Şikâyetlerde başı 
çeken faizi, masraf 
ve komisyonlara 
yönelik konular, 
kredi kartları, mev 
duat ve katılım fonu 
hesapları ve birey
sel krediler izledi. 
Kredi kartına ilişkin 
şikâyet başvuruları 
yüzde 100'ün 
üzerinde artarken, 
çalıntı, kayıp, 
dolandırıcılık ilk 
sıralarda yer aldı. 
Düşüş gösteren 
tek konu ise borcun 
yeniden yapılandırıl 
ması oldu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

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

ULAŞIM
Pamukkale 
DENİZ UÇAÖI 
Pegaeus A km la Seyahat 
METRO
Aydın Turizm

Kamil Koç 81

HASTANELER
Devlet Hastanesi

Tomokay Tomografi 
Acıbadem

TAKSİLER

513 23 29
513 10 68
513 65 29
280 44 44

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. 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 Tanen Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR___________

BELEDİYE

y 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 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

Santral 
Başkanlık

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

51345 21-23
51345 20

51457 96
51323 25 

513 45 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı <
Yalova
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

256 77 84

(226) 811 İ3 23

513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

(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 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yani Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Boyza Pot rol

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
SEMLİK’İNİLK GÜNLÜK SİYASİ OAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 5368 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil)

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar gönleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Kocan kadar konuş 

2 diriliş 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15..
Düğün dernek 2 sünnet 

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

Delibal 
11:45-14:15-16:30- 

19:00-21:00... 
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikK^rfez
OEMLİK'İH İLK GÜNLÜK SİYA1I GAZETESİ

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN

facebook/mlltondugun 
plus.google.com/mlltondugun 

Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

MILTON
k. DÜĞÜN SALONU

GÜZEL ANLARINIZI I M
YAŞATMAK İÇİN VARIZ mF

2016>*yılı
Pıuamst +D/Performans *** <■■■
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ
Nikah Masası - Volkan yösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canlı fyıpn- Sahne - Işık gösterisi 
z > Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler

JİVMl www.gemlikmilton.com

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


EVİNİZİN KONTROLÜ SIZIN ELİNİZDE!
Akıllı Ev Sistemi 

Özel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

5+1 Dubleks Daireler

"” "•gcıuıınn.uı ıcrgarcıcsı.vuill JtSJr.

ViZYONYAPI
www.vizyonkd.com

Gemlik halkı madde bağımlılarına ve uyuşturucu satıcılarına karşı tek yumruk olmaya davet edildi

II II II

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

BU ÇIĞLIĞA SES VER YETER MİTİNGİ
Gemlik’te duyarlı vatandaşlar ve sivil toplumu 

kuruluşları, geçtiğimiz günlerde bir madde 
bağımlısının bıçaklı saldırısı ile hayatını genç 
yaşta kaybeden Düzgün Akyıldız’ın ardından, 
bu ölümlerin son bulması için “Bu çığlığa ses 
ver. Yeter Artık” yürüyüş basın açıklamasıyla 
son bulacak.

Gemlik geçtiğimiz yıllarda yaralamalar, cina 
yetler ve haraç toplama gibi olaylarla anılırken, 
gençlere yönelik uyuşturucu madde satımı ve 
uyuşturucu bağımlılarının giderek artması ile 
dikkatleri üzerinde topluyor. Devamı 4’de

Geçtiğimiz günler 
de, madde bağım 
lısı biri tarafından 
bıçaklı saldırı 
sonucu öldürülen 
Düzgün Akyıldız’ın 
ölümü üzerine, 
ailesi sivil toplum 
kuruluş ları, ilçe 
halkını uyuşturucu 
bağımlılarına karşı 
uyarmak için “Bu 
Çığlığa Ses Ver 
Yeter Artık” diyerek 
yürüyüş ve miting 
düzenlediler.
10 Ocak 2016 Pazar 
günü saat 14.oo’de 
Çarşı Deresi 
Taşköprü etrafında 
başlayacak olan 
yürüyüş, İskele 
Meydam’nda

yapılacak basın 
açıklamasıyla 
devam edecek. 
Gemlik halkının 
uyuşturucu madde 
bağımlılarına ve 
uyuşturucu 
satıcılarına karşı 
tek yumruk 
olmasını isteyen 
yürüyüşü 
düzenleyen insi 
yatif, dün Gemlik’te 
el ilanları dağıtarak, 
Gemlik halkını 
yürüyüşe destek ol
maya davet ettiler. 
“Madde bağımlıları 
şeninde evine zarar 
verebilir”, “Madde 
suçu işleyenlere, 
göz yumanlara 
seyirci kalma”,

“Madde bağımlılığı 
ve çeteleşmeye dur 
diyelim”, “Güvenilir, 
yaşanabilir bir 
Gemlik için sen de 
omuz ver”, “Acı ve 
gözyaşı istemiyor
sak madde kullanı 
mı ve ticaretine dur 
de”, “Susma, sus
tukça sıra sana 
gelecek”, “Senin 
de çocuğunun 
ölmesini istemiyor-
san Pazar günü 
tepkimize ortak ı 
başlıklarının 
bulunduğu el 
ilanında, madde 
bağımlısı kişi 
tarafından

o/”

geçtiğimiz günlerde 
öldürülen Düzgün

Akyıldız’ın fotoğrafı 
da bulunuyor.
Son yıllarda, 
Gemlik’te 
yaşanan madde 
bağımlılarının 
saldırıları ve madde 
bağımlıları ne
deniyle meydana 
gelen ölümler, 
Gemlik’in günde 
mine oturarak, 
bu konuda resmi 
kurumların 
mücadelelerine 
sivil toplum 
kuruluşları da 
katkı koyarak, 
madde bağımlı 
lıları ile savaşta 
ortak bir platform 
oluşturulmaya 
çalışılıyor.

+drcelik
I

&rce//k
Yeni Nesil Yazar Kasalarda

FBüyük Değiştirme
Kampanyası!

GENÇ-flL TİÇ. LTD. 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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Gemlik Belediyesi 
Balıkpazarı Mahal 
leşi Gençlik Merkezi 
hizmete açıldı. 
Kurtul, Umurbey, 
Engürücük, Cihatlı 
ve Gemlik Merkezi’n 
de bulunan Gençlik 
Merkezlerine bir 
yenisini daha ekle 
yen Gemlik Beledi 
yesi, 2016 yılının ilk 
tesisini de hizmete 
açmış oldu.
AKP Bursa Milletve 
kili İsmail Aydın, 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Em
niyet Müdürü Cafer 
Gündoğdu, İlçe 
Müftüsü Muammer 
Turan, AKP İlçe 
Başkanı Zafer Işık’ın 
da katıldığı törene 
Belediye Meclis 
üyeleri de ilgi

gösterdi.
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Ahmet Avcı ve Kadir 
Erol’un da hazır 
bulunduğu töreni 
Gemlik Belediyesi 
Bando Takımı da 
marşlarıyla renk 
lendirdi.
“Farklılıklarımız, 
zenginliğimizdir” 
diye başladığı 
konuşmasında, bir
lik, beraberlik ve 
kardeşlik mesajla 
rım yineleyen Yıl 
maz, Roman Kültürü 
Araştırma ve 
Dayanışma Derneği 
ile birlikte organize 
edilen Balıkpazarı 
Gençlik Merkezi’nin 
ilçeye hayırlı uğurlu 
olmasını diledi. 
Birlik, beraberlik, 
kardeşlik mesajları 

kapsamında Roman 
vatandaşlar olan 
güçlü ilişkilerin 
anlam ve önemine 
dikkat çeken Refik 
Yılmaz, “Yüzyıllardır 
müzik denilince, 
neşe denilince aklı 
miza ilk gelen 
Roman Kardeşleri 
mizle böyle bir tesi 
si hizmete açmanın 
mutluluğunu 
yaşıyoruz” dedi. 
Belediyeciliğin sade 
ce alt yapı demek 
olmadığını kayde
den Belediye Başka 
m Refik Yılmaz, 
sosyal, kültürel ve 
sportif ihtiyaçların 
karşılanması 
yönünde de önemli 
hizmet ve yatırımlar 
yapıldığını hatırlattı. 
Gemlik Belediye 
Bandosunun yeni 
den hizmete girdiği 

hi anımsatan Refik 
Yılmaz, “Çalgıcı 
Mektebi’nin de” 
önümüzdeki hafta 
açılacağını söyledi. 
AKP Bursa Mil
letvekili İsmail 
Aydın’da büyüyen 
ve gelişen Gemlik’in 
yeni bir tesise daha 
kavuştuğuna dikkat 
çekerek, insan 
merkezli, vatandaşla 
rın sorunlarının 
çözümüne odaklı 
belediyecilik ve 
siyaset anlayışının 
Gemlik’te hizmet ve 
yatırımlar ile pekişti 
ğini vurguladı.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a, 
hizmet ve yatırımları 
adına teşekkür eden 
İsmail Aydın, 
“Geleceğimiz olan 
gençlerin her türlü 
ihtiyaçlarını çözm

eye devam edece 
ğiz” diye konuştu. 
Gemlik Roman 
Kültürü Araştırma 
ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Ergun Taşoğlu’da 
konuşmasında, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
teşekkür ederek, 
Balıkpazarı Sem
tinin önemli bir 
tesise kavuştuğunu 
kaydetti.
Kaymakam Cahit 
Işık’ta, en büyük 

«yatırımın geleceğin 
emanetçisi olan 
gençlere yönelik 
yapılan yatırımlar 
olduğunu söyledi, 
ilçe Müftüsü Muam
mer Turan’ın duaları 
ve belediye bando 
su marşları eşliğin 
de hizmete giren 
Gemlik Belediyesi

Balıkpazarı Gençlik 
Merkezi’nin ilk zi
yaretçileri de pro
tokol üyeleri oldu. 
AKP Bursa Milletve 
kili İsmail Aydın, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Kay
makam Cahit Işık, 
Ak Parti İlçe Başka 
nı Zafer Işık, Muha 
rip Gaziler Derneği 
Başkanı Çetin Diz 
daroğlu bilardo 
masasında birer 
gösteri maçı yaptı 
lar. Gençlik Merke 
zinde bilardo masa 
sı, langırt, bilgisa
yar, kütüphane ve 
gaze te okuma köşe 
si ile mini toplantı 
salonu bulunuyor. 
Gençlik merkezi 
bölge halkı ve genç
lerinin yanı sıra, 
bayanlara yönelik 
de hizmet verecek.

MMltetBlMİllİI
Denizbank Gemlik 
Şubesi Müdürü 
Raif ibiş, ikinci 
kez emekli oldu. 
Gemlik’te uzun 
yıllar Ziraat Ban 
kası Gemlik Şube 
Müdürlüğü 
yaptıktan sonra 
Bursa Fomara 
Şubesi’nden 
emekli olan Raif 
İbiş, Gemlik’e 
Denizbank’ın 
açılması üzerine 
Gemlik Şubesi’ne 
müdür olarak 
görevlendirildi. 
Raif İbiş, 31 Aralık 
2015 tarihinden 
itibaren Deniz

bank ile olan 
ilişkileri sona 
erdirerek, 
ikinci kez 
emekli olmanın 
mutluluğunu 
yaşadı.
Gemlik’in sevilen 
banka müdür
lerinden olan Raif 
Ibiş’e ikinci 
emeklilik 
yaşamında mutlu
luklar dileriz. 
Denizbank Gemlik 
Şubesi’ne Raif 
Ibiş’ten sonra 
henüz yeni 
müdürün 
atanmadığı 
bildirildi.

Deniz otobüs 
seferlerine 
lodos engeli
Marmara'da etkili 
olan lodos vapur 
ve deniz otobüsü 
seferlerini etkiliyor. 
BUDOveİDO 
tarafından yapılan 
açıklamada deniz 
otobüsü sefer
lerinin iptal edil 
diği kaydedildi. 
İptal edilen 
BU DO seferleri 
şöyle:
18:00 İstanbul 
(Kabataş) - 
Bursa (Mudanya)

17:00 Armutlu 
(Ihlas) - Bursa 
(Mudanya)
17:00 Bursa 
(Mudanya) - 
İstanbul (Kabataş) 

iptal edilen İDO 
seferleri ise 
şöyle:
18:30 Bostancı - 
Yenikapı - 
Bandırma Deniz 
Otobüsü
18:40 Kadiköy- 
Yenikapı-Bursa 
Deniz Otobüsü



9 Ocak 2016 Cumartesi GemlikKörfez Sayfa 3

IMimttlHl
Bursa’da, kendi
lerini zenginmiş 
gibi gösterip, inter
net üzerinden aldık 
lan pahalı cep tele 
fonları karşılığında 
vatandaşları sahte 
para vererek dolan 
dıran evli çift, nefes 
kesen operasyonla 
gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, mali polis, 
2 kişinin kendileri 
ne zengin süsü 
vererek, sahte para 
karşılığında cep 
telefonu aldıkları 
bilgisine ulaştı.
Şahısların oturduğu 
ikameti tespit eden 
ekipler, operasyon 
düzenledi. Nilüfer 
de kiralık rezidans 
ta oturan evli çift, 
kapıyı polise açma 
dı. Bunun üzerine 
kapıyı koçbaşı ile 
kıran ekipler içeri 
girdi. Bu sırada 
S.M.A. ve E.Y.A.,

7 bin lira ve 600 
dolar sahte parayı 
poşetle bir alt kat
taki balkona atmak 
istedi. Poşetin açıl 
masıyla paraların 
bir kısmı yola 
savruldu. 
KENDİLERİNE 
ZENGİN SÜSÜ 
VERMİŞLER 
Öte yandan, S.M.A. 
ve E.Y.A.’nın inter
net üzerinden 
pahalı cep telefonu 

aldıkları belirlendi. 
Kendilerine zengin 
süsü veren çiftin, 
lüks araç kiralayıp, 
dolandıracakları 
kişileri kamera 
kaydı olmayan yer
lere çağırdıkları 
tespit edildi. Şüphe 
tilerin dış görüşüne 
inanan vatandaşlar 
ise aldıkları paraları 
kontrol etmeden 
uzaklaştı. Daha son 
ra paraların sahte 

olduğunu anlayan 
vatandaşlar, mali 
polise müracaat 
etti. Bursa’da yakla 
şık 5 kişi şüphelileri 
teşhis ederken, 
S.M.A. ve E.Y.A.’nın 
aynı yöntemle çok 
kişiyi dolandırdığı 
üzerinde duruluyor. 
Ayrıca S.M.A.’nın 
daha önceden de 
dolandırıcılık 
suçundan kaydı 
olduğu öğrenildi.

Mustafakemalpaşa 
da, uyuşturucu 
alemi yapılan eve 
operasyon düzenle 
yen polis, gençleri 
yarı baygın vaziyet 
te buldu. Züferbey 
Mahallesi’nde bir 
evde uyuşturucu 
alemi yapıldığı 
ihbarını alan 
emniyet ekipleri, 
bahse konu eve 
baskın yaptı. 
Eve giren ekipler 
uyuşturucu kul

lanan gençleri yarı 
baygın halde 
buldu. Evde yarı 
baygın halde bulu
nan A.A. (25), Ü.A. 
(22), M.G. (20), A.Y. 
(28), S.B. (27), F.Y. 
(20), Y.G. (28), E.S. 
(23) ve A.A. (20), 
hastanede sağlık 
kontrolünden 
geçirildikten 
sonra emniyete 
götürüldü.
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

İnegüllü nuhiluacı tıalllı karhanı
Mobilya fuarı için 
İstanbul'a stant 
kurmaya giden 
Yasin Ertaş (28), 
fuar alanındaki 
işlerin tamamlan 
masının ardından 
İnegöl'e dönmek 
için yola çıktı. 
Ertaş, özel aracıyla 
Ümifalan mevkiine 
geldiği sırada, 
iddiaya göre şoför 
değişimi için yol 
kenarında duran 
araca arkadan 
çarptı. Çarpmanın 
etkisi ile araçtan

fırlayan evli ve bir 
çocuk babası Ertaş 
olay yerinde öldü. 
Talihsiz mobilya 
çının cenazesi 
İnegöl'e bağlı

Hasanpaşa Ma
hallesi Camii'nde 
kılınacak cenaze 
namazının ardından 
toprağa verilecek. 
Ertaş'ın İnegöl

mobilya sektörünün 
öncü firmalarından
Family Mobilya 
firmasının sahibi 
Recep Ertaş'ın oğlu 
olduğu öğrenildi.

Yalova merkezli 
3 ilde terör örgütü 
DAEŞ'e yönelik eş 
zamanlı operas 
yonda gözaltına 
alınan 6 şüpheliden 
biri tutuklandı.
Yalova, Bursa ve 
Kocaeli'deki eş 
zamanlı operasyon 
da yakalanan 6 
zanlı, emniyetteki 
işlemlerinin ardın 
dan adliyeye sevk 
edildi. Zanlılardan 
biri savcılık tarafın 
dan serbest 
bırakıldı.

Mahkemeye 
çıkarılan zanlılar 
dan biri tutuklandı, 
4'ü adli kontrol 
şartıyla serbest 
bırakıldı.İI Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi 
ekiplerince terör 
örgütü DAEŞ'e 
yönelik eş zamanlı 
operasyonda 
Yalova'da 2, 
Orhangazi de 3 
ve Kocaeli'nin 
Karamürsel 
ilçesinde 1 kişi 
gözaltına alınmıştı.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Mahalle Afet Gönüllüleri artık son teknoloji telsizle haberleşecek

MM TELSİZ İHTİYftCI GİDERİIDİ
BU ÇIĞLIĞA SES VER YETER MİTİNGİ

2014 ve 2015 yıllarında uyuşturucu 
bağımlısı bazı kişilerin yaralama ve öldür 
me olaylarına karışması, daha öncede 
genç bir kızlınızın uyuşturucu kullandık 
tan sonra CIUS AVM’den kendini atarak 
intihan etmesi bu konuda dikkatleri 
uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara 
çevirmişti.

Gemlik ve zaman zaman da Bursa Em
niyetinin uyuşturucu satıcılarına karşı 
yaptıkları takıp ve baskınlar çoğalmasına 
karşın, madde bağımlılarının sayısı 
giderek artıyor.

Bu konu yalnız polisiye önlemlere 
sonlandırılamıyor.

İşin içine mutlaka ailenin ve toplumun 
duyarlı kesimlerinin müdahalesi 
gerekiyor.

Geçtiğimiz günlerde, Kent Konseyi 
öncülüğünde bu konuda bir toplantı 
düzenlendi.

Emniyet, okullarda uyuşturucu ve 
madde bağımlılığının zararları konusun 
da gençleri uyarıyor.

Buna karşın madde bağımlıları 
azalmıyor.

Madde bağımhlan, kullandıkları 
uyuşturucuyu bulamadıklannda ne hale 
geldiklerini Gemlik halkı çok iyi biliyor.

Bahâ bir ây Önce, kullandığı 
uyuşturucuyu bulamayan bir genç, 
Ticaret ve Sanayi Odası karşısında 10 
katlı bir binanın çatısından kendini at
maya kalkmadı mı?

Bunun etkisi geçmeden, daha bir yıllık 
evli olan Düzgün Akyıldız, hiç yoktan 
yere bir başka madde bağımlısı tarafın 
dan eşinin yanında kalbinden 
bıçaklanarak öldürüldü.

Yann, hangimizin başına böyle bir 
olayın gelmeyeceğini kim söyleyebilir.

Onun için, Gemlik halkı madde 
bağımlılarına uyuşturucu satanlara karşı 
duyarlı olmalı ve tepkisini göstermeli.

Bu ölümcül bağımlılık, gençleri çok 
çabuk etkisi altına alabiliyor.

Masum bir çekimlikle başlayan merak, 
giderek bir bağımlılık halini alıyor.

Ailelere o zaman ateş düşüyor. 
Hepimiz çocuk büyütüyoruz. 
Çocuklarımızın ailesine, çevresine ve 

ülkesine, sonrasında ise insanlığa yararlı 
bireyler olabilmesi için madde 
bağımlılığından uzak durmalan gerekir.

Yarın yapılacak olan “Bu çığlığa ses 
ver. Yeter artık.” yürüyüşüne destek ver.

Gemlik bu kez duyarsız kalma.
‘Hukuk Fakültesini kampüse götürü 

yoruz’ diyorlar sesin çıkmıyor, spor ku 
tüplerine yönetici bulunmuyor, destek ol
muyorsun, sokaklarda uyuşturucu 
bağımhlan gençleri öldürüyor bari bu kez 
sen de destek ol.

01 ki, yann senin de başına böyle bir 
felaket gelmesin.

Yapacağın şey madde bağımlılarına ve 
uyuşturucu satıcılanna karşı hep birlikte 
yüksek sesle haykırmak.

Bunu yap ki, yanna daha sağlam 
bakalım.

Bu pislikleri Gemlik’ten temizleyelim.

Gemlik Belediyesi, 
Mahalle Afet Gönül
lüleri Derneği (MAG- 
DER) Temsilcilerine 
son teknolojiye 
uyumlu 5 adet 
operasyon 1 adet 
de dual (araç) 
telsizi verdi.
Belediye Meclisi 
kararı uyarınca 
alınan telsizleri 
MAG-DER Gemlik 
Temsilcisi Yusuf 
Yumru, MAG-DER 
Bursa Başkan 
Yardımcısı Mesut 
Çaybaşı, Genel 
Sekreteri Ferdi 
Gül’e Zabıta Müdürü 
Erol Bütün ile bir
likte temsil eden 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, telsizlerin 
hayırlı olmasını 
diledi.

Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, 2016 da 
geçilen Role-Dijital 
Sisteme uyumlu 
çalışmada, MAG- 
DER yöneticilerine 
destek olmaktan 
büyük mutluluk duy 
duklarını söyledi. 
Başkan Yılmaz’ın 
gıyabında, Belediye

Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Zabıta 
Müdürü Erol Bütün 
ve Belediye Meclis 
üyelerine teşekkür 
eden Yusuf Yum- 
ru’da, önce sistemin 
yenilendiğine dikkat 
çekerek, ardından 
alınan teknolojiye 
ve sisteme uyumlu 
telsizler ile ilçenin

her noktasından 
ulaşılabileceğini 
söyledi. Gemlik’te 
afet durumunda 
iletişim problemi 
yaşanma yacağına 
dikkat çeken Yusuf 
Yumru, tatbikat ve 
çalışma ların artık 
daha rahat ortamda 
yapılabileceğini 
sözlerine ekledi.

METRUKBİHflYIKIMLflRIDEVAMEDİYOB
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlü 
ğü Ekiplerinin 
encümen kararı 
doğrultusunda 
yaptığı metruk bina 
yıkımları çalışmaları 
hız kesmiyor.
Toplum Destekli 
Polis Biriminin de 
destek verdiği 
yıkımlar, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Bölge 
Parkı ve çevresi, 
Hamidiye Mahallesi 
Çağlayan Sokak,

Yeni Mahalle ve 
çevresinde de sür 
dü. Uyuşturucu ve 
alkol bağımlılarının

mekânları haline 
gelen ve tehlike 
saçan metruk 
binaların yıkımı

konusunda büyük 
çaba gösteren 
ekipler, bir yıl içinde 
100’ün üzerinde 
metruk binanın 
yıkımını tamamla 
dılar. Kamulaştırılan 
çok sayıda binanın 
yanı sıra kaçak bi
nalarla mücadeleyi 
de devam ettiren 
Gemlik Belediyesi 
ekipleri, yıkım çalış 
malarının önümüz 
deki günlerde de 
devam edeceğini 
söylediler.

Aykentlilerden lÖSEV’e destek
özel Aykent 
İlköğretim Oku- 
lu’nda, sınıf 
öğretmeni Nihat 
Doğan liderliğinde 
lösemi hastası 
çocuklar yararına 
LÖSEV Vakfı ile 
ortaklaşa düzenle
nen LÖSEV standı 
her sene olduğu 
gibi bu senede 
açıldı.
4 yıldır düzenli 
olarak açılan stant 
ta hasta çocukların 
annelerinin yapmış 
olduğu el emeği be
bekler, yastıklar,

toplar, anahtarlıklar, 
nazarlıklar, keseler, 
rozetler, magnetler 
vb. ürünlerin yanı

sıra takvimler, kupa 
bardaklar, kitap 
ayraçları ve defter 
ler satışa sunuldu.

öğrenciler, öğret 
menler ve veliler 
standa büyük ilgi 
gösterdiler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

GEMLİK'TE FUTBOL BİTİYOR MU?
Sporun açılımında 

doğruluk, dürüstlük, 
iyi ahlaklılık, dostluk 
ve barış hakimdir. 
Bu saydığım kural
lara uygun olarak 
görevini kimler 
yapıyor acaba.

Bu gün bakıyoruz 
da büyük takımların 
taraftarlarının 
hangisi bu saydıkla 
rımı uyguluyor.

Hapı ve içkiyi içen 
maça koşuyor. İdare
ciler camiaları bir
birine düşürmek için 
son derece çirkin

açıklamalar yapa
biliyor.

Adapazar’ında ki 
olgunlar turnuvasını 
takip ediyoruz.' 
Sporcular birbirle 
rine acımasızca giri 
yorlar. Kavga ediyor
lar. Küfür ediyorlar. 
Seyirciler sahaya 
her şeyi atıyorlar. 
Adamlar zamanında 
hiçte iyi yönlendiril 
memişler. Belli ki 
kimseye saygıları 
yok. Daha hala 
olgun olamamışlar. 
Doğrusu toplumu- 

muza çok iyi örnek 
oluyorlar. Bazısına 
spor eleştirmenliği 
görevi vermişler. 
Yazık diyorum.

İşte Gemlikimizdeki 
takımlarımızı idare 
eden adamlarda da 
baştan saydığımız 
özellikler olması 
gerekir. Kazanmak 
her şey değildir. 
Kazanırken yitirdik
lerimizi iyi hesapla 
mamız gerekir. 
Yaptığımız işi hiç 
kimseyi kırmadan 
hayata geçirmeliyiz.

Gemliğin en büyük 
sorunu idari 
bazdadır. İdarecilik 
karşılıksız yapılan 
bir görevdir. 
Gerektiğinde zaman 
ve paradan 
fedakarlık söz 
konusudur.

Durum böyle olun 
ca işler zorlaşıyor. 
Ama gene de yüz 
yirmi bin nüfuslu ve 
18 bin öğrencisi olan 
bir toplumda spor 
idarecisi çok çıkma 
lıdır. Dini ve yöresel 
dernek sayısı bayağı 
vardır. Buraları idare 
eden sayıda bayağı 
fazladır. Sporda da 
neden idareci 
çıkmasın.

Birde işini en 
doğru yapmaya 
çalışan takımın 
Gemlik Belediye 
Spor olduğunu 
görüyoruz. Yeni 

seçilen idare 
heyetiyle birlikte 
yararlı organizas 
yonlara imza 
atıyorlar. Profes 
yönel takımlara fut
bolcu veriyorlar. On
larda işlerini yüzde 
elli oranında 
gerçekleştiriyorlar.

Bir yaş grubunun 
futbolcusu en az 8 
ay çalışmalıdır.

Müsabakalara 
girmelidir. Bunu 
gerçekleştirmek için 
kaliteli ve çok 
eğitmene ihtiyaç 
vardır. Sahaya ve 
ekipmana ihtiyaç 
vardır. Okullarla 
uyumlu bir şekilde 
bu işi yapmak 
gerekir.

Gemlik’in her ye 
rine servis uygula
man gerekir.

Zaman kaybını en 
aza indirmek gerekir.

Aileleri bu işin içine 
dahil etmek gerekir.

Takımlar adeta okul 
gibidirler. Takıma 
spor yapmaya gelen 
gençler vardır.
Yaptıkları sporun 
eğitimini almaya 
çalışırlar.

İyi eğitim, kaliteli 
öğretmenlerle olur. 
Spor öğretmeni de 
aynıdır. Eğer ileride 
iyi yerlere gelmek is
tiyorsan eğitmenin 
de kaliteli olması 
gerekir. Sana hiçbir 
şey vermeyen bir 
eğitici ile 
çalışmaman gerekir.

Gemlik’te kaç takım 
bu saydıklarımı ye 
rine getiriyor acaba. 
Başarısızlığın sebebi 
bu anlattıklarımdan 
dolayıdır. Gemlik’i 
yönetenlerin bu işe 
biraz daha sahip 
çıkması gerekir.

ini Misi fenimiiiııı Sokalı lıamıanlan unuttilmadı

Atık olarak 
değerlendirilen 
maddelerin çoğu 
geri dön üştü rü 
lebilir malzemeden 
oluştuğunu, 
atıkların yeniden 
geri dönüşüm 
halkasına katılması 
ve doğaya verilen 
zararın minimuma 
indirilebilmesi 

amacıylaAtatürk 
İlkokulu 
öğretmenleri 
Servet Atay ve 
Nuray Yılmaz okul 
salonunda defile 
düzenlediler. 
Defilede öğrenciler 
tasarladıkları 
kıyafetleri giyinip 
mankenlik yaptılar. 
Kıyafetlerde;

poşetten plastiğe, 
pet bardaklardan 
şişelere, gazetelere 
birçok atığın 
kullanıldığı 
görüldü.
Öğrenci ve veli 
lerden büyük ilgi 
gören defile 
katılım belgelerinin 
dağıtılmasıyla son 
buldu.

Gemlik Belediyesi 
Sağlık Müdürlüğü 
ekipleri, her kış se
zonunda olduğu 
gibi bu yılda sokak
taki dostlarımız hay 
vanların en büyük 
destekçisi oldu. 
Umurbey, 
Kurşunlu, Kumla 
ve Cumhuriyet 
Mahallelerinin yanı 
sıra ilçenin birçok 
bölgesinde hay 
vanlara yem, 
yemek, ekmek, 
saka tat ve hay 
van yemi 
dağıtan ekipler, 
hayvan severlerin 
sevindirdi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
talimatları 
doğrultusunda ilçe 
nin dört bir yanına 
dağılan ekipler, or 
manlık ve makilik 
alanda da hayvanla 
rın aç kalmaması

için çaba göster
diler. 2014-2015 
sezonunda hayvan
lara yaklaşık 
3 tonluk gıda 
yardımında 
bulunduklarını 
belirten Sağlık 
İşleri Müdürü 
Sabri Emre, son 
15 gün içinde de 
yaklaşık 500 
kiloluk bir dağıtım 
gerçekleştirdiklerin 
i söyledi.
BESAŞ ile yapılan 

anlaşma gereği her 
hafta yaklaşık 100 
kilogram ıskarta 
ekmeği martılara, 
kuşlara, kedi ve 
köpek evlerine 
bırak tıklarını ifade 
eden Gemlik 
Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürü 
Sabri Emre, bazı 
lokantaların da atık 
yemek konusunda 
belediyeye büyük 
destek verdiklerini 
söyledi.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

» 1 1 . T...... J»1, I',1 .1 1 HU . I.ı ............... .

* G ®rra lale Körfez’

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

www. g emI i kko rfezgazetes i. com
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GemllK-flluıiûva otoyolu açıl wor
İstanbul İzmir Oto 
yolu'nda ilk güzer
gah açılıyor. Otoyol 
projesi kapsamın 
daki Gemlik-Altın 
ova arasındaki 
yaklaşık 40 kilomet 
relikyol 15 Ocak 
tarihinde törenler 
hizmete açılacak. 
Türkiye Cumhuri 
yeti'nin en büyük 
yatırımı olan yakla 
şık 18 milyar liralık 
İstanbul Bursa İzmir 
otobanında çalış 
malar bütün hızıyla 
sürüyor. 384 kilomet 
relik otoyol ve 49 
kilometrelik bağlantı 
yollarıyla İstanbul 
ve İzmir arasını 
3 saate indirecek 
olan İstanbul İzmir 
Otoyolu'ndaki Kör- 
fez-Bursa arasındaki 
yaklaşık 40 kilomet 
relikyol 10 gün 
sonra hizmete 
açılacak.

EN BÜYÜK 
KAVŞAK BİTİYOR 
Yaklaşık 400 kilomet 
relik otoyol projesi

üzerindeki en büyük 
kavşak olarak inşa 
edilen ve yapımı 
yaklaşık 2 yıldır 
süren Karsak 
Kavşağındaki çalış 
malarda sona gelin 
di. Bugüne kadar 
tam 40 bini aşkın 
kamyon dolgu mal 
zemesi kullanılan 
kavşak ile Körfez 
Köprüsü arasındaki 
40 kilometrelik yo 
lun açılacağı müjde 
sini veren Bursa 
Valisi Münir Karal 
oğlu, "İstanbul-İzmir 
Otoyolu'nda tüm 
çalışmalar tüm hızıy 
la sürüyor. Köprü, 
tünel ve otoyol ile 

birlikte eş zamanlı 
olarak yapımında 
sonuna gelinen 
Karsak Kavşağı'nın 
bitimiyle Körfez ve 
Gemlik arasındaki 
40 kilometreyi 
hizmete açacağız.

"BURSA İLE 
İSTANBULU 
ENTEGRE EDECEK" 
Artık Bursa'dan 
Topçular'-a kadar 
otobanla<eyahat 
etme imkânı yakala 
yacağız. Bu proje 
Bursa için çok 
önemli. İstanbul ile 
Bursa'nın entegras 
yonunda; sanayide, 
ticarette, ekonomi 

de, turizmde önemli 
katkı sağlayacak. 
Şu anda gişelerin 
montajı tamamlan) 
yor. Kısa sürede 
faaliyete geçmiş 
olacak" dedi. Körfez 
Köprüsü'nün ise 
Mart ayı sonunda 
ya da Nisan ayı 
başında açılması 
planlanıyor.

AÇILIŞ 15 OCAK’DA 
Kamulaştırma hariç 
6,3 milyar dolar har
canacak projenin 
15 Ocak 2016 Cuma 
günü açılması plan
lanan Gebze-Gemlik 
otoyol açılışına 
Bursa milletvekilleri 
nin yanı sıra bakan 
ların da katılması 
planlanıyor.

DÜNYANIN 
EN UZUN 
KÖPRÜLERİNDEN 
Dünyanın en uzun 
asma köprülerinden 
olan Körfez Geçiş 
Köprüsü ise 2 bin 
682 metre uzunlu 
ğunda olacak.

Kredi karılarına
yüklendik

Yılbaşı haftasında 
kredi kartı ve banka 
kartıyla yapılan 
ödemeler 11 milyar 
Bankalararası Kart 
Merkezinden (BKM) 
edinilen bilgiye 
göre, 2015'in son 
gününde kartlı 
ödemelerin yüzde 
17’sİ internetten 
yapıldı. 31 Aralık 
2015'te ulaşılan bu 
oran, aralık ayının 
en yüksek seviye
sine çıktı. Yılbaşı 
alışverişlerinin 
yoğun olduğu 
26-31 Aralık tarih
lerinde yaklaşık 11 

milyar TL'lik kartlı 
ödeme yapıldı. Bu 
ödeme tutarı 
2014'ün aynı döne
mine göre yüzde 
18'lik bir artışa 
karşılık geldi. 
Bu harcamaların . 
yüzde 19'u 
"market", yüzde 
9'u "giyim ve akse 
suar", yüzde 7'si 
"elektronik ve bil
gisayar" alışveriş 
lerinden oluştu. 
Aynı dönemdeki 
harcamaların yüzde 
7'si "akaryakıt" ve 
yüzde 7'si de "gıda" 
alışverişi oldu.

W?’ W X
u V ’ i
4-2. yıllık tecrübemiz: ile 

hizmetinizdeyiz....

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 e 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA #

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

Tel: 0 224 513 96 83
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Pazar Byailan şaşırttı 0lı aıbil ırat lazan Hri i
Rusya'nın ithalat 
yasağının ardından 
düşüş beklenen 
sebze ve meyve 
fiyatlarında "don" 
etkisi baş gösterdi. 
Antalya'da donduru 
cu soğukların ardın 
dan toptancı halle 
rine ürün girişinin 
azalması nedeniyle 
sebze meyve ürün
leri yüzde 7 ile yüz 
de 85 arasında 
değişen oranlarda 
artış gösterdi. Antal 
ya Toptancı Haller 
Müdürü Demir, 
"Aslında bu artış 
normal. Mevsim 
ocak, örtü altı ürün
leri tükeniyor. Örtü 
altı ürünün yetiştiril 
mesi zahmetli, hava 
lann da etkisiyle 
üründe zayiat olun 
ca fiyatlarda yük
selme meydana 
geldi" yorumunu 
yaptı. Antalya'da 
dondurucu soğuk 
lann ardından 
toptancı hallerine 
ürün girişi azaldı, 
fiyatlar ise geçen 
aya göre yüzde 7 ile 
yüzde 85 arasında 
artış gösterdi. 
Sera sahipleri 
dondurucu soğukla 
mücadele ederken, 
seralarına kurduk 
lan soba ve yağmur 
lama sistemleriyle 
dona karşı önlem 
almaya çalışıyor. 
Buna rağmen bazı 
üreticilerin ürün
lerinde soğuk 
havalar nedeniyle 
zayiat oluştu. 
Antalya Toptancı

Haller Müdürü 
Dilaver Demir, Türki 
ye'nin en büyük hal
lerinden biri olan 
Antalya Toptancı 
Hali'nden İstanbul 
ve Ankara başta 
olmak üzere 81 ile 
sebze ve meyye 
gönderildiğini 
söyledi. Kış döne
minde hale günlük 
7-8 bin çiftçinin 2 
bin 500-3 bin ton 
sebze meyve getir 
diğini belirten 
Demir, "Son 3-4 
gündür hale gelen 
ürün miktarında 
azalma oldu. Gün
lük ortalama 2 bin 
500-3 bin ton sebze 
meyve gelirken 
soğuk hava 
nedeniyle bin 500-2 
bin ton ürün gelme 
ye başladı" ifadesini 
kullandı.
"ÜRÜN MİKTARIN 
DAKİ AZALMA Fİ 
YATLARI ARTIRDI" 
Ürün miktarındaki 
azalmanın fiyatları 
artırdığını vurgu
layan Demir, "Aslın 
da bu artış normal. 
Mevsim ocak, örtü 
altı ürünleri tükeni 
yor. Örtü altı ürünün 
yetiştirilmesi zah

metli, havaların da 
etkisiyle üründe za
yiat olunca fiyat
larda yükselme 
meydana geldi" 
diye konuştu.
Demir, Antalya 
Toptancı Hali'nden 
ihracatla birlikte 
günlük 40-50 tırın ve 
100’e yakın kamy
onun çıkış yaptığını 
ve Türkiye'nin 81 
iline yaş sebze mey 
ve ulaştırıldığını 
bildirdi. Demir, "Kış 
dönemi fakat ulaşım 
da bir sıkıntı yok. 
Araçlar rahatlıkla 
ulaşıyorlar. Bir tek 
Güneydoğu'ya 
gidişlerde ufak tefek 
aksamalar oluyor. 
Fiyat artışı ürün 
azlığına bağlı" dedi. 
Ocak ayı boyunca 
fiyatların düşmesini 
beklemediklerine 
işaret eden Demir, 
fiyatların şu anki 
seyrini koruyacağını 
dile getirdi. Çiftçi
lerin seralardaki 
ısıyı eksi derecelere 
düşürmemek için 
büyük mücadele 
verdiğini belirten 
Demir, ister istemez 
zayiatın da 
olduğunu kaydetti.

Otomobil ve hafif 
ticari araç toplam 
pazarı, 2015 yılında 
bir önceki yıla kıyas 
la yüzde 26,1 
büyüdü. Geçen yıl 
968 bin 17 araç 
satıldı. Otomobil ve 
hafif ticari araç 
toplam pazarı, 2015 
yılında bir önceki 
yıla kıyasla yüzde 
26,1 büyüdü. Geçen 
yıl 968 bin 17 araç 
satıldı. Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği'nden (ODD) 
yapılan açıklamaya 
göre, 2015 yılında 
otomobil ve hafif 
ticari araç toplam 

SflîlUK ZEYTİNİİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

pazarı, bir önceki 
yıla kıyasla yüzde 
26,1 büyüdü. Pazar 
da 2014 yılında 767 
bin 681 olan araç 
satış rakamı, 2015 
de 968 bin 17'ye 
çıktı. Otomobil 
satışları, 2015 yılın 
da yüzde 23,54 
artışla 725 bin 
596'ya yükseldi. 
2014'te 587 bin 331 
otomobil satışı 
yapılmıştı. Hafif 
ticari araç pazarı ise 
geçen yıl yüzde 
34,42 büyüdü. Hafif 
ticari araç satış 
rakamı 242 bin 421'e 
ulaştı. Bir önceki yıl 

bu rakam 180 bin 
350 adet düzeyin 
deydi.Geçen yıl 
1600cc altındaki 
otomobil satış 
larında yüzde 
24,52,1600-2000cc 
aralığında motor 
hacmine sahip 
otomobil satışla 
rında yüzde 2,54, 
2000cc üstü otomo
billerde ise yüzde 
9,37 artış görüldü. 
Aynı dönemde 85kW 
altı 38,121 kW üstü 
ise 82 olmak üzere 
toplam 120 elektrikli 
otomobil satışı 
gerçekleşti.

tiıilrlı ki tlıılı ilmi iueîesI
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‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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 
OrmBöl.Şef. 
Milli Eğt. Md.

121
186

513 45 03
514 OO 95
513 12 86

Bursa 2S6 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 04

Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74 VAPUR- FERİBOT
KAYMAKAMIIK Halk Kütüphane 513 13 53

Kaymakamlık 
C.Savcılığı

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

Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

C.Savcı Yrd.
Emniyet Mü d.

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

ULAŞIM özel İd. Md. 513 19 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00
Pamukkal*
DENİZ UÇAOl

612 OO 20
013 SS *13

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

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

Pagasus A km la Seyahat
METRO
Aydın Turizm
SOzar Turtam
Kanbarogiu-Eaaday

•13 20 77
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.

524 85 86
513 10 92
513 10 45

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29

Anıtur
Kamil Koç____________

614 47 7*1 İlçe Seç. Md. 513 77 73 Aygaz 513 12 95
513 16 37
513 75 58HASTANELER nam cgıum muo. 513 ıs 46

İŞ-KUR 513 7166
Habaş 
Mogaz

Devlet Hastanesi 517 34 OO BELEDİYE Ergaz 513 88 43
Sahil Dev. Kast. 513 23 29 Mllanaaz 513 22 59
Mor.Sag.Ocağı
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

51345 21 -23
513 45 20

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81.
Bütünler Llkltgaz 513 80 00TAKSİLER ______ BUSKİ 514 57 96

Körfez Taksi 
Çınar Taka! 
Güven Taksi 
Gsmlİk Taksi

1 Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67

İtfaiye 
Muhasebe Md.

513 23 25
51345 21-182

Akçagaz
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

513 32 40
513 23 24
517 33 94

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

51345 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Bayza Petrol

013 1O 79
013 30 33

013 O1 03

Gemlik KErfez
GENLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5369 

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)

HİISİHİIİ
VENÜS SİNEMASI

Kocan kadar konuş 
2 diriliş 

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

Düğün dernek 2 sünnet 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:30...
Delibal 

11:45-14:15-16:30- 
19:00-21:00... 
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


YİĞİT inşaat

DUGUN SALONU

GemlikKHrfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

GEMLİK KÖRFEZİNİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta - Meşrubat -Çerez 

Piunnist +Di Performans 
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ _________
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR |

İnternetten Cnnh typn- Snhne- Işıkgösterisi ~
Servis ve ekipmonkir - Sürpriz gösteriler 

www.gemnkmllton.com 
facebook/mlltondugun 

. plus.google.com/miltondugun 
’ HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI

Tel : 513 10 71 GEMLİK

1 987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.gemnkmllton.com
plus.google.com/miltondugun
http://www.yigitinsaatgemlik.com


Kuruluş:1973 CtOa*

11 Uçak ZUlö razartesi
www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

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

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

CİLT YAPIMI • REKLAM • MADALYA ■ KUPA • PLAKET

Gemlik halkı, uyuşturucu bağımlıları ve satıcılarını lanetleyerek, başka gençlerin ölmemesi için sonuna kadar mücadele kararı aldı

Katillere lanet yağdı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

BİNLER UYUŞTURUCU YA 
KARŞI YÜRÜDÜ...

Düzgün Akyıldız’ın bir madde bağımlısı 
tarafından öldürülmesi, ilçedeki bütün sorunlar 
bir tarafa iterek, uyuşturucu satıcıları ve madde 
bağımlılığı konusunu gündeme taşıdı.

Dün, ilçemizdeki siyasi parti, sivil toplum 
kuruluşları, sendikalar ve GalatasaraylIlar 
Taraftar Derneği’nin desteği ile ilçede son 
zamanların en büyük yürüyüş ve mitingi yapıldı.

Yürüyüş ve mitinge katılım için çağrılar günler 
öncesi yapıldı. Devamı sayfa 4 ’de

.w®

Gemlikliler, dün son olarak madde bağımlısı biri tarafından 
Düzgün Akyıldız’ın öldürülmesi üzerine, madde bağımlılığı ve 
uyuşturucu satıcılarıyla olan mücadele için yürüdü. 
Konuşmacılar, Gemlik’te güvenlik konusunda son yıllarda zaa 
fiyet yaşandığını, madde bağımlıları ve satıcılarının 
cezalarının arttırılmasını istediler. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik halkı, uyuşturucu bağımlıları ve satıcılarını lanetleyerek, başka gençlerin ölmemesi için sonuna kadar mücadele kararı aldı

Katillere lanet yağdı

Madde bağımlıları 
mn son yıllarda 
ilçemizde işlediği 
cinayetler nedeniyle 
yeni cinayetlerin 
işlenmemesi için, 
Dersimliler Kültür ve 
Dayanışma Derneği’ 
nin öncülüğünde, 
“Bu Çığlığa Ses Ver! 
Artık Yeter!” yürü 
yüş ve mitingine 
binlerce Gemlikli 
katılarak, “Anaların 
öfkesi katilleri 
boğacak” diye 
haykırdılar.
15 gün önce Demir 
subaşı Mahallesinde 
Cafe S’den eşi ile 
çıkan, Gemlik Gübre 
çalışanı Düzgün 
Akyıldız’ın madde 
bağımlısı Erşan Y. 
tarafından bıçakla 
narak öldürülmesi 
Gemlik’te madde 
bağımlıları cinayet
lerini yeniden gün
deme getirdi.
1 yıllık evli olan 
Düzgün Akyıldız’ın 
hiç yoktan yere 
yaşamının en güzel 
çağında katledilmesi 
Içemizde büyük 

tepkilere neden 
oldu.
Geride gözleri yaşlı 
bir anne, baba ile 
genç bir eş bırakan 
Düzgün Akyıldız’ın 
cenazesinin 
kaladırılmasından 
sonra başta Der
simliler Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
ilçemizdeki madde 
bağımlılarının neden 
olduğu ölüm olayla 
rina dikkat çekmek 
ve görevlileri uyar 
mak amacıyla 
yürüyüş ve miting 
düzenlediler 
TAŞKÖPRÜDEN 
İSKELE 
MEYDANI’NA 
YÜRÜDÜLER 
Yürüyüş ve mitingi 
hemşehri dernekleri, 
Kent Konseyi, Gem
lik Duyarlılar Derne 
ği, Hünkar Hacı

Bektaşi v'eı'ı uerne 
ği, Türk- Metal İş 
Sendikası, Petrol İş 
Sendikası ve siyasi 
partiler destekledi. 
CHP Bursa mil
letvekili Nurhayat 
Kayışoğlu, Akyıldız 
Ailesi, Düzgün Akyıl 
dız’ın eşi ve binlerce 
Gemlikli katıldı. 
Çarşı Deresi 
Taşköprü (Özgürlük 
Köprüsü) önünde 
toplanan Gemlikliler, 
sloganlar eşliğinde 
Orhangazi Cad
desinden, İstiklal 
Caddesine oradan 
da Düzgün Akyıl 
dız’ın katledildiği 
Cafe S önüne 
geldiler.

GENİŞ GÜVENLİK 
ÖNLEMİ ALINDI 
Yürüyüş nedeniyle 
dün polis geniş 
güvenlik önlemi 
aldı. Yürüyüş korte
jinin önünde Düz 
gün Akyıldız’ın 
büyük boy fotoğrafı 
yanında madde 
bağımlıları tarafın 
dan öldürülen ve 
ölümlerine neden 
olan Dilay Gül, 
Şükrü Kara, Kübra 
Oral, Faruk Ünal 
fotoğrafları yer aldı. 
Yürüyüşçüler yol 
boyunca, “Anaların 
öfkesi katilleri 
boğacak”, “Katiller 
hesap versin”,

"Âkyıi'dız Aı'fesı 
yalnız değildir”,” 
“Çetelerden hesap 
sorulacak”, “Gemlik 
susma, sustukça 
sıra sana gelecek.”, 
“Gemlik uyuma 
evlatlarına sahip 
çık” şeklinde slo
ganlar attılar, ıs 
lıklarla sloganlara 
eşlik edildi, alkış 
larla yol boyunca 
yüründü.
Yürüyüşçülere, yol 
kenarlarından ve 
balkonlardan destek 
gelirken, Düzgün 
Akyıldız’ın öldürül 
düğü Cafe S önünde 
kortej durdu.
Mumların yakıldığı 
kaldırıma çiçekler 
bırakılırken, Akyıl 
dız’ın annesinin 
feryadı, ağıtları 
yürekleri dağladı. 
“Yavrum, yavrum, 
Annem annem”, 
“Yakın bu lanet 
yeri”, “Benim bu 
ateşimi kim 
söndürecek” diye 
feryatlarda bulundu. 
Bir yıllık evliyken 
yanında eşinin 
katledilişini yaşayan 
eşi Irmak Akyıldız 
ise eşinin öldürül 
düğü yere çiçek 
bırakırken için için 
ağladığı gözlendi. 
Irmak Akyıldız, bir 
süre yerden kalka 
madı, kardeşinin 
desteği ve yakınla 

rımn kofuna gfrme- 
siyle yürüyebildi.

HESAP 
SORULSUN... . 
Yürüyüşçüler, İskele 
Meydanı Festival 
Alanında toplana 
rak, Düzgün Akyıldız 
ve madde bağımlıla 
rımn neden olduğu 
ölümlerde öldürülen 
ve ölenlerin anısına 
bir dakikalık saygı 
duruşunda bulundu. 
Akyıldız ailesi ile 
yürüyüşü ve mitingi 
organize eden 
destekleyen sivil 
toplum kuruluşla 
rımn temsilcileri 
platforma davet 
edildi. Daha sonra 
mitingi düzenleyen 
ve destek veren sivil 
toplum kuruluşları 
adına ve aile adına 
konuşmalar yapıldı. 
Akyıldız ailesi adına 
yapılan konuşmalar 
da, uzun zamandan- 
beri Gemlik’in her 
alanına yayılan uyuş 
turucu gerçeği nede 
niyle insanların en 
yakınlarını kaybetti 
ğini, ilçe sokakların 
da yürümenin bile 
imkansız hale geldi 
ği, suçsuz günahsız 
insanların katledil 
meşine sessiz 
kalındığı belirtildi. 
“Çocuklarımızın 
öldürülmesine ses
siz kalmayacağız” 

denilen konuşmada 
başta Düzgünlerin 
de öldürülmemesi 
için acıyı yaşamayı 
ertelediklerini belir
tilerek, “Bugün bu
rada ve bundan 
sonra madde bağım 
lıla rina ve satıcı la 
rina karşı omuz 
omuz yürüyeceğiz” 
denildi.
“Gemlik genelinde 
yaşanan bu kirliliğe 
karşı çocuklarımıza 
ve yaşam alanları 
miza sahip çıkaca 
ğız çıkmaya devam 
edeceğiz.
Düzgün’ü katleden 
elleri bir kez daha 
ailesi olarak toplu 
mumuz olarak siz 
lerle birlikte lanetli 
yoruz. Bu davanın 
takipçisi olacağız. 
Ve katilin en yüksek 
cezaya çarptırılması 
için oluşturacağımız 
kamuoyu ile sizlerle 
birlikte bu davaya 
omuz vermenizi 
bekliyoruz. Sizleri 
bugün olduğu gibi 
dava başladığında 
da sahip çıkmanızı 
bekliyoruz." den i le 
rek, “Uyuşturucu 
bağımlıları tarafın 
dan katledilen diğer 
gençlerimizi de 
anıyor, ailelerine 
sabırlar diliyoruz.” 
denildi.
Ardından Dersim 
liler Derneği Başka 

m tarafından sivil 
toplum kuruluşları 
mn ortak basın 
açıklaması okundu. 
Türkiye’nin farklı il 
ve ilçelerinden 
gelinmiş olsa da, 
ortak paydanın Gem 
lik olduğu bildirilen 
basın açıklama 
sın da, “Aslında 
farklılığımız zengin 
liğimizdir” denildi. 
Açıklamada, Gem
lik’in son zaman
larda en önemli 
sorununun güvenlik 
olduğu belirtilerek, 
“İlçemizde güvenlik 
sorunu ciddi bir 
sorun haline gelmiş, 
insanlarımız hayatla 
rımn baharında 
adeta pisi pisi 
ölmektedir.” denildi. 
Düzgün Akyıldız’ın 
hunharca katledil 
diği, cinayetlerde 
katillerin ortak 
noktalarının madde 
bağımlısı olmaları, 
kitap yerine silahı, 
iyilik yerine kötülü 
ğü, yaşamak yerine 
öldürmeyi, bilim ve 
sanat önderleri yeri 
ne mafya karakter
lerini örnek aldıkları 
belirtilirken, Gem
lik’te gençler için 
spor alanları açılma 
sı, Hukuk Fakül
tesinin Gemlik’ten 
gitmemesi için bir
likte mücadele 
edilmesi istendi.
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BıcailL sonatı insanına Imgasi: 3 mlı
Bursa'da boşanma 
kavgasında, 2 kişi 
bıçaklanırken, 1 kişi 
de sopayla yaralan 
dı. Olay, Nilüfer 
İhsaniye Mahalle- 
si'nde meydana 
geldi. Karısı F.Ş. 
den boşanmak 
isteyen K.Ş., arkada 
şıyla beraber oto
mobiliyle seyir 
halindeyken eşinin 
akrabaları E.A.V ve 
M.Ş., tarafından 
durduruldu. Araç
tan inen K.Ş. ve 
arkadaşı, E.A.V. ve 
M.Ş. ile tartışmaya 
başladı. Sözlü tartış 
ma bir süre sonra 
kavgaya dönüştü. 
Büyüyen kavgada 
K.Ş. sırtından aldığı 
3 bıçak darbesiyle, 
E.A.V. ise kolundan 
bıçakla yaralandı. 
Olayın ardından 
E.A.V. ve M.Ş., 
otomobilleriyle

Buyuk huzur onerasMonu
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Terör, 
Asayiş ve Narkotik 
ekiplerindeki 200 
polisin katıldığı 
‘Huzur operasyonu' 
düzenlendi. 800 
kişinin kimlik bilgi
lerinin sorgulandığı 
denetimde ruhsat 
sız olduğu belirle 
nen 10 işyeri mühür 
lenirken kapalı yer
lerde sigara içilme
sine izin verildiği 
saptanan gece 
kulüplerine para 
cezai işlem 
uygulandı. Halkın 
güven ve huzur

olay yerini terk etti. 
Ağır yaralanan K.Ş. 
yere yığıldı. Vatan 
daşların ihbarı üze 
rine olay yerine 
gelen sağlık ekipleri 
K.Ş.'yi ve sopayla 
kafasından darbe 
alan arkadaşını 
Çekirge Devlet Has- 
tanesi'ne kaldırdı. 
K.Ş.'nin hayati tehli 
kesinin bulunduğu 
öğrenildi. K.Ş.'nin 
yere yığılmasının 
ardından E.A.V.

ortamının sağlan 
ması ve olumsuz 
lukların önüne geçi 
lebilmesi amacıyla 
ekipler Yıldırım İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 

ve M.Ş.'nin 16 NSN 
plakalı otomobil
leriyle olay yerini 
terk ettiği belirlendi. 
Kolundan bıçakla 
yara alan E.A.V’nın 
hastaneye gitme ih
timaline karşı polis 
ekipleri hastaneler 
le irtibata geçti. 
Yaşanan olaydan 
1 saat sonra E.A.V. 
nin özel bir hastane 
ye tedavi olmaya 
gittiği öğrenildi. 
E.A.V, burada yapı 

görevlileri ile 'Huzur 
Operasyonu' düzen
lendi. 200 polisin 
katıldığı operasyon
larda trafikte hare 
ket halinde bulunan 

lan tedavisinin 
ardından gözaltına 
alındı. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Cinayet Büro 
Amirliği ve Nilüfer 
Suç Önleme ve 
Araştırma Bürosu 
ekipleri, E.A.V.'nin 
hastane bahçe 
sine park ettiği 
otomobilinde 
inceleme yaptı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

araçlar ve sürücü
leri denetlendi. Ayrı 
ca gece kulüpleri, 
kahve ve umuma 
açık yerlerde bulu
nan 800 kişi kimlik 
kontrolünden geçir
ildi. Aranan 3 kişi 
gözaltına alınırken 
işyerlerini kapatma 
saatine uymayan 
Tekel bayileri ile 
kapalı alanda sigara 
içilmesi izin veren 
gece kulüplerine 
cezai işlem uygulan 
dı. 10 işyeri ise ruh 
satsız çalıştırıldığı 
gerekçesiyle 
mühürlendi.

Gürhan ÇETİN KAYA
gurhancetinkaya@gmail.com

Buluşma
Sessizlik... Soğukluk... 

Işıksızlık...
Haber alma ve yayma özgürlüğü yoksa... 
Cezaevlerinde “gazetecilik” yaptıkları 

için tutuklu gazeteciler varsa...
Hukukun üstünlüğünün yerini üstünlerin 

hukuku almışsa...
Çalışamayan, çalıştırılmayan, susturulan 

gazetecilerin sayısı sürekli artıyorsa...
Çalışan gazeteciler günü de kutlanmaz.
Yazı da yazılmaz.

Çalıntı otomobil 
çetesine operasyon
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığınca 
6 ay süren teknik 
takip sonucu ger 
çekleştirilen ope 
rasyonda, çalıntı 
araçları parçala
yarak sattıkları 
iddia edilen 6 kişi 
gözaltına alındı. 
Operasyonda 
hakkında haciz ve 
yakalama kararı 
bulunan 5, çalıntı 
kaydı bulunan bir 
araç hak sahiple 
rine, Bulgaristan’
dan getirildikten 
sonra çalındığı 
bildirilen bir araç 
da Gümrük 
Müdürlüğü’ne tes
lim edildi. Orhan 
gazi’de geçen Tem
muz ayında Küçük 
Sanayi Sitesinde 
bulunan bir işyerin 
de çalıntı otoların 
parçalanarak satıl 
dığı ihbarının alın 
ması üzerine 
Orhangazi İlçe Jan
darma Komutanlığı 
ekiplerince gerekli 
adli izinler alınarak 

teknik takip yapıl 
dı. Şüpheliler K.K. 
ve T.Ü.'nün, hacizli 
ve rehin kaydı bu
lunan tamamen 
parçalanmış lüks 
model araçları, Os- 
manaazi Besvol 
Mevkiinde bulunan 
oto yedek parçası 
alım satımı yapan 
firmalar aracılığıyla 
piyasaya sürdük
leri tespit edildi. 
Jandarma, Orhan 
gazi ve Osmangazi 
de eş zamanlı ope 
rasyon gerçekleş 
tirerek, K.K. ve 
T.Ü.'nün yanı sıra 
M.G., T.Ş., C.Ü. ile 
T.Ü.'yü gözaltına 
aldı. Operasyonda, 
hakkında haciz ve 
yakalama kararı 
bulunan 5, çalıntı 
kaydı bulunan bir 
araç hak sahiple 
rine iade edilirken, 
Bulgaristan’dan 
getirildikten sonra 
çalınan bir araç da 
Bursa Gümrük 
Müdürlüğüne tes
lim edildi.

mailto:gurhancetinkaya@gmail.com


11 Ocak 2016 Pazartesi Sayfa 4Gemlik KŞrfez
OIHLIK'İH İLK O0HL0K OAZITUİ

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

BİNLER UYUŞTURUCU YA 
KARŞI YÜRÜDÜ...

Tunceli kökenli bir ailenin çocuğu 
olan Düzgün Akyıldız’ın ölümü üzerine 
Gemlik Dersimliler Kültür ve Dayanışma 
Derneği, madde bağımlıları ve satıcıları 
nın telin edilmesi için bir yürüyüş düzen
lenmesi karan alınca, diğer sivil toplum 
kuruluşları da buna destek verdi.

Binlerce kişi Çarşı Deresi, Taşköprü 
(Demokrasi Köprüsü) etrafında topla
narak. prognize bir sçkilde sloagnlarla 
Hürriyet Caddesi, Orhangazi Caddesi ve 
İstiklal Caddesi’nden Düzgün’ün katledil 
diği Cafe S’ in bulunduğu yere kadar 
yürüdü.

Burada Akyıldız’ın öldürüldüğü 
kaldırımda mumlar yakıldı, karanfiller 
bırakıldı.

Ancak, Düzgün’ün annesinin 
feryatları, eşinin kaldırıma eğilip, mumu 
yakışı, kaldırımda düştüğü yeri okşarken 
objektiflere takılan görüntüler yürekleri 
dağladı.

Binler uyuşturucu satıcılarıyla daha 
etkin mücadele edilmesini isterken veri 
len cezaların yetersiz olduğunu, polisin 
suçluyu yakaladığını, Adliyenin suçluyu 
bıraktığını, savcının yasaların yetersiz 
Hğinden söz ettiğini söylediler.

Yürüyüşe katılan tek milletvekili ise, 
Dersim kökenli CHP Bursa milletvekili 
Nurhayat Kayışoğlu’ydu.

Kayışoğlu, Gemliklilerin, uyuşturucu 
bağımlılarının cinayetlerine karşı duyar 
lılığını parlamentoya taşımalı.

Uyuşturucu satıcılarıyla ilgili piyasa 
larda suçun cezasının arttırılması yönün 
de yeni teklif hazırlamalı.

Gemlik için önemli olan bu yürüyüşte 
resmi hiçbir makamı göremedik.

Örneğin Kaymakam, Belediye Başkam 
gibi önemli isimler bu etkinlikte yer 
almadılar.

Temsilci de göndermediler.
MHP ilçe Başkam Osman Durdu’yu 

yürüyüşte gördüm.
CHP ilçe başkamın aradı gözlerim 

bulamadı. Ama parti yönetiminden birçok 
kişi vardı.

Böylesine ilçede her aileyi ilgilendiren 
bir konuda yapılan yürüyüşe Gemlikliler 
bence yeterli ilgi göstermediler.

Dün, madde bağımlılığına karşı on bin
ler yürümeliydi ki, Ankara bu sesi duy
sun.

Sivil toplum kuruluşları adına yapılan 
basın açıklamasında, Gemlik’te son 
yıllarda Gemlik’te en önemli sorunun 
güvenlik sorunu olduğunun altı çizildi.

İnsanların hayatlarının baharında pisi 
pisine öldüğü belirtildi.

Gemlik’te eskiden cinayetler daha çok 
kabadayılık, haraç alma, efelik, rajon 
yüzünden işlenirdi.

Son yıllarda ise bu tür cinayetlerin 
yerine madde bağımlılarının yoldan 
geçen masum bir kişiden para istemesi, 
vermemesi nedeniyle işlendiği gibi, 
Düzgün’ün ölümünde olduğu gibi kapı 
önünde, “Yolu aç” denmesi He de 
işlenebildiğine tanık olduk.

Gençler arasında uyuşturucu kulla 
nanların sayısı artıyor. Bu konuda Gem
lik adı en çok konuşulan ilçe oldu

Mevcut yasalar madde bağımlılarının 
rehabilitasyonun öngörüyor.

Madde bağımlısı bir suç ise, bunu 
bildiği için ‘girer, çıkarım ’ diyor.

Sözün kısası, herkes madde 
bağımlılarından çekiniyor.

Karşımıza çıkıp para isteyen veya bir 
talepte bulunan kişinin madde bağımlısı 
olup, olmadığını bilme şansımız yok. 
Ancak, emniyet bu kişileri çok iyi tanıyor.

Sonuç olarak, bu konuda yeni cinayet
lerin işlenmemesi için, bu kişiler daha 
sıkı izlenmesi, gerekirse rehabilite 
yapılması gerekir.

Ama en önemlisi ise, gençleri 
uyuşturucu maddeye alıştıran o simsar
lar ve onların arkasındaki babalardır.

Bu iş, yukarıdan aşağıya inilerek 
yapılmalı.

Yoksa, nice Düzgünler’i, Dilay’ları, 
Kübralar’ı, Şükrüleri kaybederiz.

Bursaray hilel aiseleri kapannor
Büyükşehir 
Belediyesi sınırları 
dahilinde Raylı 
Sistem ve Otobüs 
İşletmeciliği 
hizmetlerini yürüten 
BURULAŞ Genel 
Müdürlüğü, 
BURSARAY bilet 
gişelerinin 15 
Ocak’tan itibaren 
kapatılacağını 
duyurdu.
Gişelerden ve 
internet sitesinden 
yapılan duyuruda 
"15.01.2016 tarihi 
itibariyle tüm 
gişeler

kapatılacaktır. 
İşlemlerinizi kioks 
lardan (otomatik 
satış noktalarından) 
veya Bursakart ba

yilerinden yapa
bilirsiniz" denildi. 
Şehreküstü istasyo 
nunda kiokslardan 
yükleme yapan

yolculardan 
bazıları cihazı 
kullanamadıkları 
için yardım aldıkları 
gözlerden kaçmadı.

Holıta onerastfonlat sürecek
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Aşayiş 
Büro Amirliği ekip
leri farklı adreslere 
yaptığı baskınlarda, 
çok sayıda 
uyuşturucu madde 
ve silah ele geçirdi. 
Kumla, Cumhuriyet 
Mahallesi ve Gem
lik’te adreslere 
yapılan baskınlarda, 
4 adet tüfek, 1 adet 
tabanca, kullanıma 
ve satışa hazır 
halde çeşitli 
uyuşturucu 
maddeleri, çok 
sayıda fişek ve 
mermi ele geçirildi. 
Yapılan 
baskınlardan sonra 
da, 6 kişi yakala
narak emniyet 
müdürlüğüne

getirildi.
Asayiş Büro 
Amirliği yaptığı 
baskında ele 
geçirdiği 
malzemeleri de, 
Asayiş Büro’da 
basına sergiledi,

Son dönemlerde 
farklı operasyon
larla çok sayıda 
yasa dışı madde 
ele geçiren 
Aşayiş Büro’nın 
çalışmalarının 
aralıksız süreceği

de belirtildi. 
Baskınlarda 
yakalanan altı kişi, 
Gemlik İlçe Emni 
yet Müdürlüğünde 
yapılan ilk sorgula 
rının ardından adli 
yeye sevk edildi.

Uludağ'ıla Kar Kalınlığı 60 Santimetre
Kayak ve kış 
turizminin önemli 
merkezlerinden 
Uludağ'da, kar 
kalınlığı 60 santi 
metreye ulaştı. 
Bursa Meteoroloji 
Müdürlüğünden 
alınan bilgiye göre, 
lodosun etkisiyle 
50 santimetreye 
kadar düşen kar 
kalınlığı, "oteller 
bölgesi"nde son 
yağışların ardından 
60 santimetreyi
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" SİGARA ■ 
İÇME ALANLARI 
. MEVCUTTUR ,

Yuvarlak masa. şamdan atanda,İt». Fn5>a ne B.vai „„k uygu|anmaştır.

500 - 550 KİŞİLİK
Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Mor ve Ula renk uygulanmıştır.

750 -1000 KİŞİLİK / GEMLİK’İN EN MUHTEŞEM SALONU
Bu salonumuzda direk kolon yoktur. Bordo ve gold renk uygulanmıştır.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Amatör 
Küme 2. Grupta 
düşmeme mücade
lesi veren Gemlik 
Gençlerbirliği takımı 
Gemlik derbisinde 
Umurspor’u zevkli 
ve çekişmeli geçen 
maçta 4-1 yenerek 
kendisi için altın 
değerinde 3 puanın 
sahibi oldu. 
Karşılaşmanın bitiş 
düdüğüyle birlikte 
kendini yere bırakan 
Umurspor kalecisi 
Faruk Erdem’e 
sağlık görevlisi 
ile arkadaşları 
müdahale etti.
Yerinden kalkama 
yan talihsiz futbolcu 

için 112 Ambulansı 
gelirken boyunluk 
takılan futbolcu am
bulansa alınarak 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Has
tanesine kaldırıldı. 
Maça gol için 
başlayan Gençlerbir 
liği takımı 18. dakika 
da rakip kale önün 
de yaşanan karam- 
bolda topun Umur- 
spor’dan Hasan’ın 
eline çarpmasıyla 
penaltı kazandı.
Atışı kullanan Murat 
Ünaldı topu kaleci 
nin yanından filelere 
göndererek takımını 
1-0 öne geçirdi.
12. dakikada köşe 
atışında yaşanan 
karambolda be

raberlik golüne 
ulaşamayan Umur- 
spor 33. dakikada 
Adnan’ın faul 
atışında kaleci son 
anda topu tokatla
yarak kornere attı. 
İlk yarıda başka gol 
olmayınca devreyi 
Gençlerbirliği 
1-0 önde kapadı. 
İkinci yarıya fırtına 
gibi giren Bordo 
Mayililer 47. dakika 
da İlyas’ın golüyle 2- 
0 öne geçerek 3 
puan için umutlan 
dılar. Golün 2.
dakika sonrasında 
49. dakikada Umur- 
spor atağında ceza 
sahası içinde topun 
Seymen’in eline 
çarpmasıyla bu kez 

Umurspor penaltı 
kazandı. Atışı kul
lanan Mert kalecinin 
sağında topu ağlarla 
buluşturarak farkı 
yeniden bire indirin 
ce Umurspor 
umutlandı.
Üç puana şiddetle 
ihtiyacı olan Gençler 
birliği takımı gol için 
bastırırken Umur
spor ceza sahasına 
ortalanan topa kale
ciden önce yükselen 
Murat Ünaldı topu 
kafa ile ağlara gön
dererek skoru 3-1 ’e 
getirdi.
Maçın 86. dakikasın 
da günün başarılı 
ismi Murat Ünaldı 
sağdan ceza sahası 
na inerek topu

İlyas’a aktardı. 
Bu futbolcunun 
ağları bulan golüyle 
4-1 öne geçen Bor 
do Mavililer hake 
min bitiş düdüğüyle 
birlikte 3 puanı 
garantilediler. 
Karşılaşmanın so
nunda Umurspor 
kalecisi Faruk Er 
dem’in boynundan 
sakatlanarak has- 
teneye kaldırılması 
ise iki takım futbol 
cularını da üzüntüye 
boğdu.
SAHA : Gemlik Dış 
HAKEMLER: 
Engin Akar 6, 
Mehmet Mert Bülbül 
6, Hakan Özler 6,

GENÇLERBİRLİĞİ :

Mustafa 5, Sekan 6, 
Ekrem 6, Seymen 6, 
Süleyman 5, Murat 
Ünaldı 7, İlyas 6, 
Selim 5, Murat Aydın 
5, (Ali 1) Emre 6, 
Furkan 5, (Orhan 1)

UMURSPOR: Faruk 
4, Samet 4, Haşan 4, 
Cüneyt 4, Mert 5, 
Adnan 5, Bahadır 4, 
(Muharrem 1) 
Mustafa 5, Serdar 4, 
Mutlu 4, Selmani 4, 
(Muhammet 1)

GOLLER:
Dk. 18. (pen) 80. 
Murat Ünaldı, 
Dk. 4-86 İlyas, 
(Gençlerbirliği) 
Dk. 49. Mert, (pen) 
(Umurspor)
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye Kadınlar 
3. Ligi 2. Grupta 
mücadele eden 
Gemlik Zeytinspor 
takımı konuk ettiği 
rakibi Balıkesir 
Harb-İş Spor’u 4-2 
mağlup ederek 3 
puanın sahibi oldu. 
Sahaya “Şehidim 
Rahat Uyu” yazılı 
pnkartla çıkan ve 
seyircilerden alkış 
alan Zeytinspor 
evinde oynadığı 
müsabakalarda 
başarılı sonuçlara 
imza atan sarı 
siyahlı bayan 

M fil

t

kramponlar 
golcüsü Dilan’ın 
yıldızlaşarak 
4 gol attığı maçta 
sevinirken Buket 
Aksu’nun ilk yarının 
sonlarında ters 
düşmesiyle belin
den sakatlanarak 
112 Acil 
Ambulansıyla 
hastaneye 
kaldırılması 
üzüntü yarattı. 
Maça hızlı başlayan 
Zeytinspor 4. 
dakikada çalımlarla 
ceza sahasına giren 
Dilan’ın köşeden 
ağlara gönderdiği 
golle 1-0 öne geçti.

8. dakikada Buket’in 
üst direkten dönen 
topunun ardından 9. 
dakikada direkten 
dönen topuyla 
beraberliği kaçıran 
Harb-İş Spor maçın 
45. dakikasında 
kaptanları Sevim’in 
kaydettiği golle 
skoru 1-1 yaptı ve 
ilk yarı bu skorla 
bitti.
Bu arada takımlar 
soyunma odalarına 
giderken sakatlanan 
Buket Aksu için 
112 Ambulansı 
geldi. Talihsiz fut
bolcu Gemlik Muam
mer Ağım Devlet

Hastanesine 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
İkinci yarıya fırtına 
gibi giren Zeytin
spor golcüsü 
Dilan’ın 53. ve 55. 
dakikalarda kaydetti 
ği gollerle skoru 3-1 
yaptı ve rahatladı. 
68. dakikada 
Gülşah’la bir gol 
bulan skoru 3-2 
yapan Harb-İş Spor 
umutlanırken maçın 
73. dakikasında sah
neye çıkan maçın 
yıldızı Dilan 
takımının ve ken
disinin 4. ncü 
golünü atarak skoru 

4-2 yaptı. 
Karşılaşmanın 90. 
dakikasında Zeytin- 
spor’dan Yeşim ile 
Harb-İş Spor’dan 
Sevim ikinci sarıdan 
kırmızı kartla oyun 
dışında kalırken 
maçı Zeytinspor 4-2 
kazanmasını bildi.

SAHA : Gemlik Dış 
HAKEMLER: 
Habibe Yorgun 6, 
Ayça Soyutürk 6, 
Mehmet Mert 
Bülbül 6, 
ZEYTİNSPOR: 
Kardelen 5, Ayça 4, 
(Merve 4) Gamze 5, 
Ayşegül 5, Aslıhan 

6, Buket 5, (Ebru 2) 
Yeşim 5, Dilan 8, 
Melike 5, Beyza 5, 
Nazlıcan 5, 
HARB-İŞ SPOR: 
Hanife 3, Elifnur 4, 
Yeliz 4, Seda 4, Elif 
5, Sevim 6, Güişah 
6, Fatma 4, Sema 5, 
Gizem 4, Çağıl 5,

GOLLER : Dk. 4-53- 
55-73 Dilan, (Zeytin
spor) Dk. 45. Sevim, 
Dk. 68. Güişah, 
(Harb-İş Spor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 90. Yeşim, 
(Zeytinspor) Dk.
90. Sevim, (Har-İş 
Spor)
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Bazı kanunlar ile 
kanun hükmündeki 
kararnameleri onay 
ladı. Yeni düzenle 
melerle birlikte 
TSK'daki maaş 
larda artış sağlanır 
ken, er ve erbaşların 
harçlıkları da zam 
landı. Erdoğan, 
12 bin 500 öğretmen 
kadrosunun ihdası 
na da onay verdi. 
Er ve erbaşlar ile 
Kıbrıs'a giden asker 
lerin harçlıklarının 
hesaplanmasında 
esas alınan göste 
rge rakamlarının 
yüzde 100 artırılma 
sini öngöre düzen
lemeye göre 38 TL 
alan erler 76 TL, 
43 TL alan onbaşılar 
86 TL, 49 TL alan 
çavuşlar 97 TL ala
cak. Askeri öğren 
çilerin harçlıkları da 
artırılacak. Askeri 
öğrencilerin harçlık 
larının hesaplanma 
sında, "teğmen 
rütbesinin birinci 
kademe brüt aylığı" 
yerine, "6528 göster 
ge rakamının me 
mur aylık katsayı 
sıyla çarpımı sonu 
cu bulunacak tutar" 
esas alınacak.

DERECELERİ AR
TACAK, MAAŞLAR 
ARTACAK 
2003 öncesi ve 
sonrası göreve 
başlayan astsubay 
ların başlangıç 
derece kademeleri 
ile eğitim seviyele 
rine bağlı olarak

yapılan intibak 
işlemlerinde paralel
lik sağlanıyor. 
Türk Silahlı Kuvvet- 
leri'nde (TSK) söz 
leşmeli olarak istih
dam edilen erbaş ve 
erlerin brüt asgari 
ücret esas alınarak 
belirlenen maaşları, 
subay, astsubay ve 
uzman erbaşlar 
dahil TSK'daki 
kamu görevlileri 
gibi memur aylık 
katsayısı esas 
alınarak belirtene 
cek.

EMEKLİLİK YAŞI 
İÇİN TARİH UZADI 
Kanuna göre, devlet 
üniversitelerindeki 
öğretim üyelerinde 
emeklilik yaşının 
72 olmasına yönelik 
düzenleme 1 yıl 
uzatılarak, 31 Aralık 
2016'ya kadar 
geçerli olacak. 
Hazine’ye veya 
DSİ'ye ait deniz, iç 
sular ve karada yapı 
lacak su ürünleri 
üretim tesislerinde 
veya su ürünleri 
yetiştiriciliği yatırım 
larında ihtiyaç 

duyulan su ve su 
alanlarıyla deniz ve 
iç sulardaki su 
ürünleri istihsal 
hakkının kira teknik 
şartları, süreleri ve 
yıllık bedellerinin, 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
İlgınca belirlenme 
süresi 1 Ocak 
2017'ye kadar uzatı 
lacak. Vakıflar, burs 
vermek için 31 Ara 
hk 2016'ya kadar 
bağış alabilecek. 
Kamu İhale Kanu 
nu'nun, hizmet 
atımlarında ihale 
öncesi ilgili kuram
lardan uygun görüş 
alınması ve per
sonel çalıştırılma 
sına dayalı hizmet 
atımlarıyla ilgili 
sözleşmelerin 
uygulanması süre 
cinde yer alan görev 
tilerin sorumluluk 
lan ve bunlar hakkın 
daki idari yaptırım 
tan düzenleyen 
maddesinin ilgili 
fıkrasının bu yıl so
nunda dolacak olan 
yürürlük tarihi, 30 
Haziran 2016'ya 
kadar uzatılacak.

Asgari ücret desteğinde 
iki kritik değişiklik
1300 liraya yükselen 
asgari ücretin işve 
rene maliyetini 
azaltmak amacıyla 
sağlanacak devlet 
desteğinde değişik 
lik yapıldı. Asgari 
ücret artışı nede 
niyle işverene sağla 
nacak aylık 110 lira 
lık devlet desteği, 
100 liraya düştü. 
Ancak destekten 
yararlanabilecek işçi 
sayısı, 8,5 milyon
dan 11 milyona çıktı. 
Düzenlemenin Mec 
lis Plan ve Bütçe 
Komisyonu'ndaki 
görüşmeleri sırasın 
da Ak Parti millet 
vekilleri, yeni bir 
önerge verdi. Öner 
geyle 2016'da sağla 
nacak aylık 110 
liralık destek, 100 
liraya düşürüldü. 
İşverenin asgari 
ücret artışından 
kaynaklı aylık 274 
liralık ek maliyetinin

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

devlet tarafından 
karşılanan oranı, 
yüzde 40'dan yüzde 
36'ya düştü.

çalışan işçilerin 
yüzde 80'i için işve 
renlere destek veril 
meşinin önü açıldı.

KAPSAM 
GENİŞLEDİ 
Ancak devlet 
desteğinin, asgari 
ücretli işçiler 
dışında, 2015'de 
brüt maaşı 2 bin 550 
lira olan işçiler için 
de verilmesi 
sağlandı. Değişik 
likle, devlet desteği 
alınabilecek işçi 
sayısı 8.5 milyondan 
10 milyon 997 bine 
çıktı, özel sektörde

MADENCİLİKTE İKİ 
KAT DESTEK 
Madencilik sek
töründe ise devlet 
desteği, normalin iki 
katı oldu. Madenci
likte işverene, işçi 
başına 200 lira 
destek verilecek. 
Değişiklik, desteğin 
devlete maliyetini de 
arttırdı. İlk haliyle 
10,5 milyar lira olan 
maliyet, 11,5 milyar 
liraya yükseldi.

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlîkkoı^zgazetesi;çörhf|
GEBEKlI TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

K 
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B 
E 
R 
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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 Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Böl. Şef. 
Milli Eğt. Md.

121
186

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

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
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
Pamukkal»
DENİZ UÇAÖI
Pagaaus Akmla Seyahat
METRO
Aydın Turtam 
S Özer Turtam
Kanberoaiu-Eaaday
Anıtur
Kamil Koç

B12 OO 26

s*i4 es ez
B13 12 12
513 20 77

»14 47 71
512 O1 83

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

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

HASTANELER nam cgııım Mua. ou tö ao
İŞ-KUR 513 7166

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hest.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

51345 21 -23
51345 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 Anza

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

Yalnız 185

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

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) Ş55 60 31

VAPUR-FERİBOT

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 05 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 613 1O 70

513 30 33
, Tuncay Otogaz
Boyza Petrol 613 O1 03

Gemlik KHrfez
OIMLİK’İN İLK OONLOK SİYASİ OAZET1Sİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5370 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Kocan kadar konuş 

2 diriliş 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15..
Düğün dernek 2 sünnet 

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

Delibal 
11:45-14:15-16:30- 

19:00-21:00... 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ZOlöden beri... - »
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İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

İşyeri Hekimliği Hizmeti 
İşe Giriş Sağlık Raporu 
Temel İlkyardım fğitimi 
İş Güvenliği fğitimi

Acil Durum Planı Hizmetleri

OSGB
sîzi»

. Ç.S.G.B. • • .'ygüVENLlğmiZBİZİM İŞİMİZ
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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ViZYONYAPI
www.vizyonkd.coip

EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!
Akıllı Ev Sistemi 

Özel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

5+1 Dubleks Daireler

GemlikK
Kuruluş: 1973

1A i *■ *
FATURA • SEVK İRSALİYESİ - TAŞIMA İRSALİYESİ - GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE ■ TAKVİM • KİTAP ■ DERGİ - İLAN- 
CİLT YAPIMI - REKLAM - MADALYA - KUPA ■ PLAKET

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
12 Ocak 2016 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

Tel : O 224 513 96 83

Rahat nefes alabilmek için pencereyi açtı 4. kattan düştü
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YENİ YIL KAZIKLARI...
Yeni yıla zamlarla girdik.
İlk sürpriz UEDAŞ’tan geldi.
iş yerine gelen elektrik faturasının tutarı 

544.20 lira.
Bugüne kadar iş yerinde böyle yüksek bir 

fatura ödemedik.
Yanında BUSKİ’den gelen su faturası var.
O da işyerine ait.
6 metreküp su tüketilmiş, toplamda 83.00 

lira ödenecek. Devamı sayfa 4’de

İlçemizin Osmaniye Mahallesi Mercanlı 
Sokak’ta bulunan apartmanın dördüncü katın 
da yaşayan Mustafa Tiryaki (71) adındaki nefes 
darlığı bulunan şahıs saat 05.40 sıralarında 
evinin penceresinden düşerek öldü. Tiryaki’nln 
akciğer rahatsızlığı olduğu ve nefes darlığı 
çektiği rahat nefes almak İçin sabaha karşı 
evinin penceresini açtığı ve bilinmeyen bir ne
denle düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. 
Savcılık, olayla İlgili soruşturma başlattı.

Gemlik Açık Cezaevi’nde kalan S.A., 
G.K. ve E.H. gardiyanlar tarafından Bur- 
sa'ya sağlık kontrolüne getirilmek için 
yola çıktığı sırada İstanbul Bursa yolu 
Panayır kavşağında kırmızı ışığın yan 
masını fırsat bilerek firar ettiler. 3 şüp 
heli kısa sürede izini kaybettirdi. Kaçak 
mahkumlar polis ekipleri tarafından 
aranıypr. Haberi sayfa 3’de

http://www.vizyonkd.coip
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


12 Ocak 2016 Salı İGemlIk Körfez Sayfa 2
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HİÇ ŞÜPHE 

DUYULMAMALI...
Gemlik Belediye Meclisi’nin geçtiği 

miz Çarşamba günü yapılan Ocak ayı 
toplantısında, MHP grup sözcüsü 
Osman Doğan’ın “Hukuk Fakültesi 
Gemlik’ten gidecek mi?” sorusunu 
yönelttiği Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz, “Hukuk Fakültesi Gemlik’te 
kalacaktır.”cevabını vermiş.

Bunun üzerine, Osman Doğan, “Bu 
beyanınızı teminat kabul edebilir 
miyiz?” demiş.

Hiç şüphe duyulmamak.
Belediye Başkanı bu ilçenin 

varlıklarının korunmasından birinci 
derece sorumlu olan görevli.

Eski tabirle “Şehir Emini* yani şehrin 
teslim edildiği zat.

Belediye Başkanı aynı zamanda Gem
lik Üniversite Yaptırma, Yaşatma ve 
Koruma Derneği kurucu üyesidir.

Meslek yönünden hukukçu. Hukuk 
Fakültesi’nin Gemlik’te kurulması için 
uğraş vermiştir.

Taraflar arasında imzalanan pro
tokolle Hukuk Fakültesi’nin Gemlik’te 
kurulması sağlanmıştır. Hukuk Fakülte
si’nin Gemlik’ten Görükle’ye alınması 
hukuka aykırı.

Belediye Başkanı bu durumu dile ge
tirecek ve savunacak, gerçekleşme 
meşine görevi gereği mücadeie vere
cektir.

Gemlik’in imtiyaz sahibidir.
Daha önemlisi AKP iktidarının Gem

lik’te bir nevi temsilcisi, AKP’nin bakan 
ve milletvekilleri ile her zaman 
görüşüp, konuşan onların yardımlarını 
isteyecek ve sağlayacak konumda.

Bütün bu nedenlerledir ki; Belediye 
Başkanımızın “Hukuk Fakültesi Gem
lik’te kalacaktır.”beyanı afaki 
söylenmiş bir söz olmasa gerektir.

Hukuk Fakültesi’nin Gemlik’te 
kalacağından belirttiğim gerçekler 
karşısında hiç kimsenin şüphesi 
olmamalıdır.

İdari irade, siyasi iradenin ve de 
hukukun üstünde değildir.

Bunu böyle biliyor ve inanıyoruz.
40 yıl Görükle Kampüsü’ne bir hukuk 

fakültesinin kurulması doğrultusunda 
herhangi bir girişimde bulunmamış 
ların, bugün rahmetli Asım Kocabıyık 
büyüğümüzün Gemlik’e armağanı olan 
Hukuk Fakültesini Görükle Kam
püsü’ne almak istemeleri hiçte hoş ol
mayan, boşuna bir girişimdir.
AKP’yi Gemlik’te iktidar yapmış, 

Gemlik halkını üzecek, yıllarca eleştiri 
konusu olacak bir uygulamada 
bulunmayı AKP niye göze alsın ki?

Gemlik’ten Hukuk Fakültesi’ni 
Görükle Kampüsü’ne almak kimilerinin 
ümidi ve boşuna çabası.

Göreceğiz, ümitleri kursaklarında 
kalacak.

Rahmetli Asım Kocabıyık büyüğümüz 
mezarında huzur bulacaktır.

Gemlik’te inşaatlara 
beton taşıyan beton 
mikser kamyonları 
sıkı takibe alındı. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
Ekipleri, inşaatlara 
beton malzemesi 
taşırken, yollara 
dökülmesine engel 
olmayan çok sayıda 
aracın sahibi 
şirketlere ceza 
kesti.
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, daha önce 
uyarılan firmaların 
yollarda tahribata 
yol açıp, kirletmeye

B'tııiııalisııııııttniııııissiılilf
Saadet Partisi Gem
lik İlçe Başkanı Ah 
met Vakkas Yıldız, 
gündeme dair 
açıklamalar yaptı. 
Takım tutar gibi 
parti tutulmaması 
gerektiğini belirte 
rek, "Ben bu sözle 
rimle şu ya da bu 
partiyi eleştiriyor 
değilim. Gerçekleri 
ifade etmeye çalı 
şıyorum. Şu an en 
önemli gündemimiz 
terör olması gere 
kirken siyasetin 
gündeminde, bir 
sonuç çıkacağına 
inanma dığım 
Anayasa tartışma 
lan mevcut.”dedi 
Yıldız, Türkiye'nin 
de içinde bulundu 
ğu bölgenin kritik 
bir süreçten 
geçtiğini belirterek, 
"Türkiye de zor bir 
dönemden geçti. 
Bölge olarak da zor 
bir dönemden geçi 
yoruz. Türkiye, Cum 
huriyet tarihinin en 
güç en zor dönemin 

Kar yanışı geliyor!
Meteoroloji K. r ' ~~ nîınıinrlonMeteoroloji
uyardı;
yurdun geniş 
kesimini etkisi 
altına alacak kar 
yağışı geliyor. 
Meteoroloji 
Genel Müdürlü 
ğü'nün internet 
sayfasında yer 
alan uzun vadeli 
tahminlerde,

den geçiyor. Abartı 
değildir. Türkiye 
hiçbir zaman bu 
kadar yalnızlığa 
itilmemişti." 
İktidar sahiplerinin 
12-13 yıl önce 
"komşularla sıfır 
problem" dediğini 
ifade eden Yıldız, 
şöyle konuştu: 
"Bugün sıfır prob
lemi bir tarafa bira 
kalım, düşman olma 
dığımız bir komşu 
var mı? Takım tutar 
gibi parti tutmaya 
hm. Ben bu sözle 
rimle de şu ya da 
bu partiyi eleştiriyor 
değilim. Gerçekleri 
ifade etmeye çalışı 

yorum. Eğer miîîi 
görüş düşüncesi 
iktidarda olsaydı 
kana atimiz o ki 
bugün hem 
Türkiye'miz hem 
Ortadoğu hem de 
İslam âlemi bambaş 
ka bir durum içinde 
olurdu. Türkiye'nin 
en önemli sorunu 
terör ve işsizlik, 
özellikle gençlerde 
üniversite mezunla 
rında işsizlik yüzde 
25'e vurmuş du
rumda. Dört genç 
ten biri işsiz, terör 
alabildiğine koşu 
yor, koşturuyor. 
Neredeyse uluslara 
rası alana taşınma 

devam ettiklerini 
belirterek, kamu 
zararına yol açan 
davranışlara 
yaptırım 
uygulandığını 
söyledi.
5393 sayılı Kaba
hatler Kanunu 
uyarınca işlem 
yaptıklarını 
açıklayan Erol 
Bütün, denetim 
lerin devam 
edeceğini ifade 
ederek, inşaat 
firmalarının 
çevre sağlığı 
konusunda duyarlı 
olmalarını istedi.

durumuna gelmiş 
vaziyette." 
Anayasa tartışmala 
rından bir sonuç 
çıkmayacağına 
inandığını söyleyen 
Yıldız, şunları kay
detti: "Elbette ki bu 
anayasa değişme 
lidir. Bir darbe 
ürünü olduğu için 
değişmelidir. 
100’den fazla 
maddesi değişmiş, 
maddeler arasın 
daki bağ kopmuş 
tur. Bu yüzden de 
değişmelidir.
Yamalı bir bohçaya 
dönüştüğü için 
değişmelidir. Bu 
kadar değişikliğe 
rağmen bu ceberut 
durumunu, darbe 
ruhunu bünyesinde 
taşıdığı için değiş 
melidir. Ama şu an 
Türkiye'nin öncelikli 
acil meselesi bu 
mu? Bir şey çıka 
cak mı? Hayır.
Bunlar gündemi 
oyalamaktan başka 
bir şey değildir. ” 

pazar gününden
itibaren yurt 
genelinde soğuk 
hava dalgasına 
girilecek ve kar 
yağışı da 
beraberinde 
bekleniyor. 
Aynı zamanda 
buzlanma ve 
dona karşı 
uyarıldı.
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OH yeılei parça hcaicılarına Me
Bursa'da polisin 
düzenlediği operas 
yonda, 3 bin 
2 adet gümrük 
kaçağı oto yedek 
parçası ele geçirildi. 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya 
göre, merkez 
Osmangazi 
ilçesinde depo 
olarak kullanılan 
bir işyerinde güm

5 bin n ıleBeriıııleki laıuMan caimiar
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir 
vatandaş gözü gibi 
baktığı 5 bin lira 
değerindeki 8 tane 
tavuğunu hırsız 
lara kaptırdı. 
Olay Osmaniye 
Mahallesinde mey
dana geldi. Havanın 
kararmasını fırsat 
bilen hırsızlar 
O.K.'nin kümesine 
girdi. Kümeste bu
lunan 3 tane İsveç 
Paçalı tavuğu, 2

Oııııstıınıcu oaerasvonunıla 8 kişi tırtuklandı
Bursa'da polisin 5 
günde gerçekleş 
tirdiği 8 ayrı uyuş 
turucu operasyo 
nunda gözaltına 
alınan 17 kişiden 8'i 
tutuklandı. 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla Mü
cadele Şubesinden 
yapılan açıklamaya

rük kaçağı oto yedek parçası

tane Denizli horozu, horozunu alan 
2 tane hint tavuğu hırsızlar, olay 
ve 1 tane hint yerinden uzaklaştı.

göre, çeşitli ihbarlar 
üzerine kent genelin 
de uyuşturucu mad 
de ticareti yapan 
şahısların yakalan 
malarına yönelik 
operasyonlar 
düzenlendi.
Bu kapsamda 1-5 
Ocak tarihlerinde 
gerçekleştirilen 8 

ayrı operasyonda, 
1 kilogram sentetik 
kannobinoid mad
desi, 1 kilo 685 
gram esrar, 80 gram 
sentetik metamfeta- 
min, 70 ecstasy 
hap, 10 tabanca ve 
bu tabancalara ait 
çok sayıda mermi 
ele geçirilirken, 17 

bulunduğu ihbarını 
alan güvenlik 
güçleri, operas 
yon düzenledi. 
Söz konusu adreste 
yapılan aramada, 
değişik marka oto
mobillere ait 3 bin 2 
adet gümrük kaçağı 
yedek parça ele 
geçirilirken, N.Ç ve 
M.T gözaltına 
afındı.Zanhlar, 
sorgulamalarının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Hayvanları besle
mek için kümesin 
başına gelen 
O.K., tavukların 
olmadığını görünce 
şaşkına döndü. 
İlk olarak çevrede 
tavukları arayan 
O.K., daha sonra 
ise 5 bin lira değe 
rini bulan tavukları 
nın bulunması için 
polis merkezine 
gitti. Polis ekipleri 
olayla ilgili soruş 
turma başlattı.

kişi de gözaltına 
alındı.Sorgulamaları 
nın ardından adliye 
ye sevk edilen 17 
kişiden 8'i çıkarıl 
diktan nöbetçi mah 
kemece tutuklanır 
ken, 9 kişi de tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.

Kırmızı ışıkta firar! 
3 mahkum için alarm

Bursa’da cezaevi 
aracının kırmızı 
ışıkta durmasını 
fırsat bilen 3 
mahkum, gardiyan 
ların elinden 
kurtularak kaçtı. 
Olay, İstanbul 
Bursa yolu Panayır 
kavşağında mey
dana geldi. Gemlik 
Açık Cezaevi’nde 
kalan S.A., G.K. ve 
E.H. gardiyanlar 
tarafından Bur- 
sa'ya sağlık kont 
rolüne getirilmek

Hem Sigara Verdi, 
Hem Dayak Yedi
Bursa'da bir 
kişi, kendisinden 
sigara isteyen 
şahsa hem 
sigara verdi, 
hem dayak yedi. 
Doğanbey TOKİ 
konutları civarın 
da bekleyen Salih 
T.E’nin yanına 
tanımadığı bir kişi 
gelerek sigara 
istedi. Salih T.E, 
şahsa sigara 
verdi. Ancak 
şahıs Salih T.E'ye 
birden kafa atarak 
yere düşürdü. 
İsminin Mahsun K. 

için yola çıktı. 
Panayır 
lambalarında 
aracın kırmızı 
ışıkta durmasını 
fırsat bilen 3 kişi, 
araçtan atlayarak 
kaçmaya başladı. 
3 şüpheli kısa 
sürede izini 
kaybettirdi. 
Kaçan 
mahkumların 
yakalanması için 
polis ekipleri 
operasyon 
başlattı.

olduğu öğrenilen 
şahıs, bıçak 
çekerek Salih 
T.E’nin üzerindeki 
paraları istedi. 
Salih T. E, gasp 
çıyı iterek olay 
yerinden kaçıp 
kurtuldu.
Emniyet güçlerine 
haber veren 
Salih T.E, 
kendisini darp 
eden Mahsun 
K'den şikayetçi 
oldu.
Polisin olay 
alakalı tahkikatı 
sürüyor.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış

YENİ YIL KAZIKLARI...
Yani, suyun bana 1 metre küpünün 

maliyeti 13.86 lira.
Su bedeli 46.26 lira. Atık su bedeli 

18.48 lira, atık su kdv’si 5.40 lira, 
bakım bedeli 5.40 lira, kdv‘si 0.97 lira., 
katı atık toplama bedeli 5.95 lira, 
kdv‘si 1.07 lira: Toplam 83.00 lira..

Yeni yıl vatandaşın canını acıtmaya 
başladı.

Doğalgazın ne geleceğini bilmiyo
rum.

Uzun yıllar önce emekli oldum.
7 yıl öğretmenlik, 11 yıl esnaflık, 

sonra sosyal sigortalar kurumundan 
emeklilik.

Son zamlardan sonra bin 300 lira 
emekli maaşımın olduğunu bankadan 
öğreniyorum.

Diğer emekliler gibi kredi kullandım 
için, maaşımı tam olarak alamadı 
ğımdan, çoğu kaç Hra emekli 
maaşımın olduğunu bile bilemiyorum.

Bunun için matbaa ve gazetecilik He 
uğraşıyorum.

Yoksa diğer emekliler gibi açlığa 
talim edecektim.

Emekli olduktan sonra işyeri 
açtığım için devlet beni ve benim gibi 
emeklileri cezalandırdı.

Devlete katma değer sağladığımız 
için olsa gerek, emekli maaşımızın 
yüzde 10’nu kesiyorlardı. Ayda 180- 
190 Hra eksik maaş alıyorduk.

Neyse ki yapılan seçimlerde verilen 
söz ile bu haksız kesinti kaldırılıyor.

Hükümet ekmeklileri seyyanen 100 
Hra seçim rüşveti dağıtacak.

Bu da maaşımıza eklenecek.
Bozdur, bozdur harca..
Ay başıyla birlikte başta belediye 

lerde, tüm resmi evrakların onayında, 
resmi belgelerde, elektrik, su, doğal 
gaza zam geldi.

Piyasalardaki zamlar, verecekleri 
maaş artış oranını çoktan aştı.

Dünyada petrol fiyatları en düşük 
seviyelere indi.

Bir varil petrol 130 dolar 
civarlarından, 40 doların altına indi.

Ama, Türkiye de benzin ve mazotta 
beklenen indirim yok.

İşletmelerin en büyük giderleri 
akaryakıt ve enerjiye gidiyor.

Et fiyatlarını söylemiyorum.
Emeklilerin kilosu 35 -40 Hra olan 

kıymayı, 45-50 Hra olan bonfile, pirzo 
layı, 40 Hra olan daha etinden kaç kilo 
alabilir bir ayda?

Sizin anlayacağınız yeni yıla kazıkla 
girdik..

Ne zaman kazıksız yıllarda yaşaya 
cağız bilemiyorum.

Ülkede varsıl ile yoksul arasındaki 
fark giderek artıyor.

Gazeteciler Günümiuii kutladılar
10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü 
nedeniyle, gazete 
miz yetkilileri siyasi 
partiler, kurum ve 
kuruluşlar tarafın 
dan ziyaret edildi. 
10 Ocak tarihinde 
kutlanan Çalışan 
Gazeteciler 
Günü nedeniyle 
Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe Yönetimi 
ve gençlik kolundan 
bir grup gazetemizi 
ziyaret ederek, 
gazetemiz Yazı İşleri 
Müdürü Kadri Güler 
ve çalışanların 
günlerini kutla
yarak, çiçek 
verdiler.
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı yönetim 
kurulu üyeleri de 
Çalışan Gazeteciler 
Günü nedeniyle, 
Gemlik Körfez 
Gazetesi’nin çalışan la

Gemlik Temsilciliği 
yetkilileri de 
gazetemizi ziyaret

ederek, çalışan 
gazeteciler gününü 
kutladılar.

larının günlerini 
kutladılar.
Öte yandan, gazete

ciler günü nedeniyle 
Bursa İHH İnsani 
Yardım Derneği

TARIK TflHİŞ'IN İLK ŞİİR KİTIIBI ÇIKTI
Tarık Tanış’ın ilk 
şiir kitabı “Güneşin 
Hükmüdür” 
yayınlandı. 
Uzun süredir ilk 
şiir kitabının 
yayınlanması için 
çalışan gazetemiz 
yazarlarından Tarık 
Tanış’ın ilk kitabı 
“Güneşin Hük
müdür” Favori 
Yayınları tarafından 
yayınlandı. 
Gemlik’in sevilen 
ve sanal ortamda ve 
gazetemizde ilgiyle 
izlenen şair Tarık 
Tanış, yeni kitabının 
giriş bölümünde 
“hayata dair 
mektuplarımdır 
yazdıklarım / en 
güzel mektubum / 
oğluma’ dedi. 
Şiir kitabının arka 
kapağında ise; 
“Ben ektim mor 
laleleri / kırmızıya 
inat / hangi rengi 
değişsin dedim 
dağların / ilişsin 
kirpiliğin şavkına / 
seni gasp etsin / 
beni desin gözlerine 
/ dudaklarını sarsın 
ahvali / akşamın

teni vurmadan 
şehrin üstüne...” 
mısraları yer alıyor. 
Tarık Tanış’ın 100 
sayfa olan ilk şiir 
kitabı ‘Güneşin Hük
müdür’ de 60 şiir 
bulunuyor.
Gazetemize 
açıklama yapan

Tarık Tanış, 
“Basımı tamam
lanan bu hafta 
raflarda mütevazı 
yerini alacak elan 
ilk kitabım adına 
bana dürüst 
yayıncılığın ne 
olduğunu gösteren 
ticaretten çok

emeğe saygıyı 
ilke edinen ve 
editörlüğünü yapan 
Turgut Türksoy 
"Adamlığına " 
Yüzlerce şiir içinde 
haftalarca ter döküp 
şiir seçen Yazar 
Feride Serin'e 
Yüreğimin en genç 
yerinden teşekkür 
ediyorum. Dileğim 
yeni şiirlerle yeni 
kitaplarımı yayınlat 
mak” dedi.

Şiir kitabından 
bir alıntı:

soluk 
hadi 
soluk olsun 
körfezin bu durgun 
ahvali
iki kelam masal 
düşürelim 
mavinin menziline 
genzini yakalım 
hasretin 
ağustos misali 
efsunlayıp şehrin 
şark’una pusulaları 
göçsün fikrimiz 
mevsimlik 
kuşlar gibi 
ay ışığı düşmeden 
döşümüze...
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www.sakalli.com.tr f360°lSANAL TUR>

http://www.sakalli.com.tr
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

ARTVİN GİBİ BİR GEMLİK
Geçtiğimiz hafta 

ilçe olarak çok üzü 
cü bir olay yaşadık. 
Gencecik bir karde 
şimiz eşinin yanında 
bir hiç uğruna bıçak 
lanarak öldürürdü. 
Daha acısı da bu 
kardeşimizin herke 
sin sevgisini kazan 
mış ve toplumca 
sevilen iyi yürekli bir 
insan oluşuydu. 
Başlık özellikle Gem- 
lik’in yerlisi vatan 
daşlarımızı rahatsız 
etmiş olabilir. Burası 
Gemlik, bu başlıkta 
neyin nesi demiş 
olabilirler.

Ben, Artvinliyim 
ve memur bir ailenin 
çocuğuyum. Ailem 
yaklaşık 38 yıldır 
Gemlik'te yaşıyor. 
Birçok Artvinli gibi 
göçmüşler mem
leketten ve bu güzel 
ilçeye yerleşmişler. 
Artvin ekilebilir diki 
lebilir alan bakımın 

dan son derece fakir, 
tüm il sınırları 
içerisinde sahil 
ilçelerinde bulunan 
birkaç çay fabrikası 
ve Murgul İlçesi’nde 
bulunan bakır işleme 
fabrikası dışında 
sanayinin olmadığı 
bir ildir. Bu nedenle 
istihdam oranı son 
derece düşüktür. 
Bunun bilincinde 
olan insanımızda 
kendini eğitime 
vermiş ve mümkün 
olduğu kadar oku 
yup hayatlarını kur
tarmaya çalışmış 
lardır. Okuyan, 
meslek sahibi olan 
da göç etmiştir 
memleketten. En 
fazla da coğrafi 
şartların uygunluğu, 
iş imkanı gibi birçok 
avantajdan ötürü 
Bursa’ya göçler 
yaşanmıştır. Şu an 
Bursa merkez ve 
ilçelerinde yaklaşık

500.000 civarında 
Artvinli nüfusu 
bulunmaktadır.

Şimdi diyeceksiniz 
bu adam neden 
bunları anlatıyor.

Dilerseniz hemen 
sadete geleyim. 
Herşeyin başı 
eğitimdir. Artvin 
ülkemizin en fazla 
okuma yazma oranı 
na sahip illerinden 
biridir. Belki de okur 
yazarlığın en fazla 
olduğu ildir. Bu du
rumun oluşmasında 
Artvin’in Artvin 
Öğretmen Okulu gibi 
bir dev ve köklü bir 
eğitim yuvasına ev 
sahipliği yapmış 
olmasının payının da 
büyük olduğunu 
düşünmekteyim.

Şu an Artvin’deki 
birçok ilçede ceza 
infaz kurumu bulun 
mamaktadır. Birçoğu 
suç olmadığından 
dolayı kapatılmış ve 

toplum yararına 
kursların verildiği 
eğitim yuvalarına 
dönüştürürmüştür. 
Benim kentimde 
trafik ışığı da yoktur. 
Ülkemizde trafik ışığı 
olmayan tek kenttir 
Artvin. Kadına yöne
lik şiddetin olmadığı 
veya en az olduğu 
kenttir Artvin. 
Çünkü, kadını eşi 
olarak değil eşiti 
olarak görür.
Yetiştirdiği öğretmen 
lerin kalitesi sayesin 
de ülkemiz genelin
den çok daha önce 
aydınlanmanın başla 
dığı bir kenttir 
Artvin. İnsanların 
özünün sevgi, sözü 
nün sevgi olduğu bir 
kenttir Artvin. Suç 
olayı hiç mi olmuyor 
derseniz. Karadeniz 
genelinde yaşanan 
kız kaçırma olayları 
ve kişisel olayları 
saymazsak suç oranı 
da yok denecek 
kadar azdır.

Şimdi eğer sen, on 
yaşındaki çocuğu 
kahve ortamı çevre 
sinde büyütürsen, 
ortaokula hatta 
ilkokul son sınıfa 
gelir gelmez altına 
araba çekersen, ce
bine günlük elli veya 
yüz Türk Lirası harç 
lık verirsen, liseye 
geldiğinde cebine 
silah koyarsan, eline 
teşbih verirsen ya da 
tüm bunlara göz yu

marsan, efendiliği 
kabadayılık ile karış 
tırıp çocuğu özendi 
rirsen bu olayların 
sittin sene önüne 
geçemezsin. Bir gün 
ilçe merkezindeki 
otobüs duraklarının 
oraya gidip elinize 
bir çay kahve alıp 
çevrenizdeki 
yengeçleri izlerseniz, 
ne demek istediğimi 
rahatlıkla anlarsınız. 
Yengeçlerden kastım 
elini kolunu yengeç 
gibi açıp gezen 
gençlerdir.

Bu nedenle, rah
metli Düzgün Karde 
şimizin yürüyüşüne 
bizzat kendim de 
katılmış olmakla be
raber istediğimiz 
kadar yol yürüyelim 
bu durumu 
değiştiremeyiz. Bu iş 
polis ile kaba kuvvet 
ile ya da belli güç
lerin (çetelerin) şahsi 
çabalarıyla da Çözü 
lemez. Bu işi çöze
bilecek tek silah; 
eğitimdir, eğitimdir, 
eğitimdir. Gençlerimi 
zi eğitmediğimiz 
sürece bu işin önüne 
geçemeyiz.

Şahsım adına 
uyuşturucu veya 
madde bağımiıiığını 
engellemek için 
yapılan toplantı yada 
seminerlere de 
inanmıyorum. Hep
sinin reklam ve göz 
boyamadan ibaret 
olduğuna 

inanıyorum. Gerçek
ten bir şey yapmak 
istiyorsanız. İlçedeki 
okul sayısını artırın, 
ilçeye dolu dolu bir 
kütüphane 
kazandırın, kitap 
okuma yarışmaları 
düzenleyin, durumu 
kötü ailelerin 
çocuklarını tespit 
edin, uyuşturucu 
tacirlerinin eline 
geçmelerini yaptığı 
mz yardımlarla en
gelleyin. İlçedeki 
emekli öğretmenleri 
kullanın. Yeni yeni 
okuma kulüpleri, 
müzik kulüpleri, spor 
kulüpleri kurun. 
Sportif faliyetlere so
nuna kadar ve canı 
yürekten destek 
olun. İş bulamayan 
gençlere iş imkanı 
sağlayın. Serbest 
Bölgedeki 
işletmelere Gemlikli 
istihdam etme kotası 
koyun.

Ne bileyim, ne 
yaparsanız yapın 
ama yürekten yapın.

Çünkü, yaptığınız 
işlerin sahteliği o 
kadar sırıtıyor ki...

Yazıma son 
verirken hattini aşan 
ya da yanlış anla
maya neden olabile
cek cümlelerimden 
dolayı özür diler, 
Düzgün kardeşimize 
bir kez daha Cenab-ı 
Allah’tan rahmet ve 
kederli ailesine baş 
sağlığı dilerim.

V8S manionunıla son giin 20 Ocak
KARA GÖZLÜM

Sulh, sükun taşır yaprağında 
Şifası görünür sağlığında 
Öpücüğü, iz bırakmış yanağımda 
Ararım bulamam, kara gözlü zeytini 
Tadı, yıllar ötesinden gelen 
Namı, semada süzülüp yükselen 
Özelliğini havası, toprağıdır veren 
Koşarım, bulamam kara gözlü zeytini 
İnsanlar üretti enva-i çeşidini 
Yığında göremezler, eşini eşidini 
Tanrı farklı akıtmış çeşmesini 
Yanarım, bulamam kara gözlü zeytini 
Çok lafla sorun çözülmez 
Cefasın çekmeyene bal, pekmez 
Üretenden gayrisi gam çekmez 
Sorarım, bulamam kara gözlü zeytini 
Zeytinin bilirsen asıl değerini 
Ver altınla beslesin yiğidini 
İbrahim acı olsa da söyler, doğru 
bildiğini
Kararım yaşatmaktır, kara gözlü 
zeytini

Her yıl yaklaşık iki 
milyon adayın ter 
döktüğü Yüksek 
öğretime Geçiş 
Sınavı’nda 
başvurular 20 Ocak 
2016 tarihinde sona 
erecek.
Üsküdar Üniver
sitesi Tercih Danış 
manı, Uzman Psiko 
lojik Danışman Ece 
Tözeniş, başvurular 
öncesinde YGS 
barajının 140 puan
dan 150 puana yük
sel miş olmasının 
herkesi heyecanlan 
dırdığını belirterek, 
2016 yılındaki deği 
şiklikleri şöyle 
açıkladı:
Baraj için 20 net 
gerekiyor!
“Önceki yıllarda 16 
net ile 140 barajını 
geçen adaylar, bu 
yıl için 150 barajını 
geçmek için 20 net 
yapmak zorundalar.

Mesleki ek Orta 
öğretim Başarı Pua 
nı kaldırıldı!
2016 yılı için bir 
başka değişiklik ise 
liselerine 30 Mart 
2012 tarihinden 
sonra kayıt olan 
meslek liseliler için 
Y-YGS/LYS ’de 
mesleki ek OBP 
kaldırıldı. Her aday 
için hesaplanmış 
olan OBP; 0,12 
katsayısı ile 

çarpılarak sınav 
puanlarına ek
lenecek ve böylece 
adayların yerleştir 
me puanları hesa
planacak.” 
Kimler, nasıl 
başvuracak?
Tözeniş, bu süreçte 
önemli olanın kural 
ne olursa olsun 
kararlı çalışmaktan 
vazgeçmemek 
olduğunu vurgula
yarak, adayların

YGS-2016’ ya nasıl 
başvuracaklarını 
madde madde 
anlattı: “Başvurular 
6 Ocak 2016 tari
hinde başladı, 20 
Ocak 2016 tarihinde 
sona erecek. Ücret 
ödemesinde son 
gün 21 Ocak.
*Bir ortaöğretim ku- 
rumunda eğitime 
devam eden son 
sınıf düzeyindeki 
adaylardan kendi 
okulu başvuru mer 
kezi olanlar, başvu 
rularını kendi okul 
(arından yapacaklar. 
*ÖSYM Aday İşlem 
leri Sistemi’nde 
geçerli fotoğrafı ve 
eğitim bilgisi bulu
nan adaylar, 
başvurularını birey
sel olarak internet 
aracılığıyla 
https://ais.osym.go 
v.tr adresinden 
yapacaklar.

https://ais.osym.go
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ıtnislaSMilitaliB imla iril sn "Daha inişini 
yapmak zorundayız''

Galatasaray Spor 
Kulübünün taraftar 
gurubu olan 
ultrAslan’ın Gemlik 
temsilciliği yeni 
yılda yapacakları 
etkinlik, sosyal 
proje ve aktivitele 
rinin belirlenmesi 
için kahvaltıda bir 
araya geldi.
Elit Mola Cafe’de bir 
araya gelen ultrA- 
slan Gemlik yöne
timi ve üyelerini, 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
Gemlik İlçe Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç eşlik etti. 
ultrAslan Gemlik

Temsilcisi Sezgin 
Mutlu kahvaltı orga
nizasyonunun açılış 
konuşmasında; 
“ultrAslan 2001 
yılında Alpaslan 
Dikmen ve arkadaş 
lan tarafından kuru
lan bugün her il ve 
ilçede, bütün 
üniversitelerimizde 
ve sayısız ülkede 
temsilciliği bulunan 
dünyanın en büyük 
sivil toplum ve 
taraftar oluşumudur. 
ultrAslan gurubu 
nun faaliyetleri 
sadece holiganizm 
olarak algılan 
mamalı, gerek 
yaptığı kareografi ve 
görsel şovlarla 

dünyada adını söz 
ettiren bir çok 
sosyal sorumlülük 
projesine el atan, 
bugün doğuda her 
bir okulda bir 
tuğlası her sınıfta 
bir kitabı olan, 
merkez ve temsilci
likleriyle koordineli 
olarak huzur evi zi
yaretleri, kan bağışı 
kampanyası, çocuk 
esirgeme kuru
ntundaki çocukları 
miza oyuncak vs 
hediye edilmesi, 
ağaçlandırma pro
jeleri ve ihtiyaç 
sahiplerine yapılan 
yardımlarla bir çok 
konuya el atmış ve 
manifestosunda da 

belirttiği gibi bunu 
reklam malzemesi 
haline getirmemiş 
bir oluşumdur. 2007 
yılında ultrAslan 
Gemlik Temsilciliği 
2012 yılından itiba 
ren Sezgin Mutlu 
önderliğinde tüm 
faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 
Gurubumuzun 
amacı gençlerimizi 
kötü alışkah 
tıklardan uzaklaş 
tırarak bir aile 
ortamının sıcaklığı 
içinde ağabeyliği, 
kardeşliği öğreterek 
onların topluma ve 
vatana birer birey 
olarak yetişmesini 
sağlamaktır. ” dedi

Bursaspor Teknik 
Direktörü Hamza 
Hamzaoğlu, şampi 
yon bir kulübe 
geldiğini hatırlata 
rak, “Daha iyisini 
yapmak zorunda 
yiZ. Ben de Zaten 
butlun için geldim. 
Bunu yapabilirsem 
ben de kendimi iyi 
ve başarılı bir hoca 
olarak görebilirim” 
dedi.
Yeşil-beyazlı takı 
mın teknik direk
törü Hamza Hamza 
oğlu, kulübün res 
mi dergisine açık 
lamalarda bulundu. 
Galatasaray’dan 
ayrıldığına 
üzüldüğünü ifade 

eden Hamzaoğlu, 
“Bana göre hak 
etmediğim bir 
şekilde ayrıldığımı 
düşünüyorum. 
Ama futbolda 
bunlar oluyor. Bu 
kararları verenlere 
de her zaman saygı 
duyuyorum. Bir 
süre çalışmama 
kararı almıştım 
aslında. Bir sene 
çok yoğun 
geçmişti. Dinlen
mek istedim. Bu 
arada, 'Bursaspor 
Ertuğrul hoca ile 
ayrılınca acaba 
teklif gelirse olur 
mu?' diye kendi 
kendime düşünü 
yordum. “ dedi

c &u

DUGUN SALON

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

İnternetten Canlı fyym- Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmilton.com
Sk facebook/miltondugun

plus.google.com/miltondugun
Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

Piyanist +DjPerformans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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5 bin lirayı asmayan 
alışverişte vermeyin!
İzmir Ticaret Odası 
Başkanı Ekrem 
Demirtaş, "5 bin 
lirayı aşmadığı 
sürece mağaza 
kasasında kimlik 
numarası vermek 
zorunda değil" dedi. 
İzmir Ticaret Odası 
Başkanı Ekrem 
Demirtaş, e-fatura 
uygulaması kapsa 
mında İzmir'deki 
bazı mağazaların 
fatura düzenlemek 
için müşterile 
rinden TC kimlik 
numaralarını 
istediği iddialarına 
ilişkin, "Son tüketi
ciler, alışverişleri 5 
bin lirayı aşmadığı 
sürece mağaza 
kasasında kimlik 
numarası vermek 
zorunda değil" dedi. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığının 
ticarette zaman ve 
maliyetten tasarruf 
etmek için hayata 
geçirdiği e-fatura 
uygulaması 
kapsamında brüt 
satış hasılatı 10 
milyon lira ve üzeri 
olan mükellefler, 
1 Ocak 2016'dan 
itibaren faturalarını 
internet üzerinden 
ibraz etmeye 
başladı.
Uygulamaya göre 
e-fatura sistemine 
geçen iş yerleri, 
alışveriş sonrası 
oluşturdukları 
faturayı kasada 
müşterinin beyan 
ettiği mail adresine

gönderiyor. 
İzmir'deki bazı 
mağazalarda ise 
zorunlu olmamasına 
rağmen müşteri 
den TC kimlik 
numarasının 
istendiği iddia 
ediliyor. Tüketici
lerin güvenlik 
kaygısı nedeniyle 
kimlik numarasını 
vermek istememesi 
nedeniyle tartış 
malar yaşandığı be
lirtiliyor. İzmir Tica 
ret Odası Başkanı 
Ekrem Demirtaş, e- 
fatura ibrazı için 
kimlik numarasının 
ycı\£r\’ı T vııTFavıı’yi'ıTı, 
böyle bir zorunlulu 
ğun da bulunma 
dığını ifade etti. 
Sistemin mevcut 
fatura düzenleme 
terinden farkının 
bulunmadığını, 
müşterinin adı 
soyadı ve adresi 
dışında bilgiye 
ihtiyaç duyulma 
dığını dile getiren 
Demirtaş, şöyle 
konuştu:
"Nihai tüketicilere 
yapılan satışlar 

veya işler 
karşılığında 
düzenlenecek fatu
ralarda TC kimlik 
numarasına yer 
verilmesi yönünde 
bir zorunluluk 
bulunmamaktadır. 
Ancak nihai tüketi
ciye yapılan satış 
veya işin tutarı 
KDV hariç 5 bin 
lirayı aştığında, bu 
işlem BS formu ile 
bildirileceğinden 
ve söz konusu 
formda vergi kimlik 
numarasının 
bulunması zorunlu 
olduğundan, bu 
âau*Şı'aı~ ı'ÇTıî ûüzeıı- 
lenen faturalarda 
TC kimlik 
numarasına yer ver
mek gerekecektir. 
Yani son tüketiciler, 
alışverişleri 5 bin 
lirayı aşmadığı 
sürece mağaza 
kasasında kimlik 
numarası vermek 
zorunda değil. 
Uygulamada bazı 
yanlış anlamalar 
var. Üyelerimizi 
bu konuda 
bilgilendireceğiz"

Yeni ehliyetlerin 
dağıtımına başlandı
Eski tip sürücü 
belgeleri, 1 Ocak 
2016 tarihi itibarıyla 
yeni tip sürücü 
belgeleri ile 
değiştirilmeye 
başlandı.
Sürücü belgeleri 
5 yıl içerisinde 
değiştirilebilecek. 
Yeni tip sürücü 
belgeleri, 
uluslararası 
niteliğe sahip 
olacak ve diğer 
ülkelerde de geçerli 
olacak.

ONLINE RANDEVU 
DÖNEMİ
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, 
sürücü belgesi 
sahiplerinin işlerini

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

kolaylaştırmak 
amacıyla online 
randevu sisteminin 
hizmete başladığını 
duyurdu.
Vatandaşlar, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'ne ait 
"http://surucuran- 

devu.egm.gov.tr/" 
internet adresinden 
online randevu 
aldıktan sonra 
il/ilçe trafik tescil 
birimlerinde yeni 
tip sürücü belgesi 
işlemlerini 
gerçekleştirebilecek

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 

OKUYUNOKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ OAİBELEB DENİZ OTOBUSÎT

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79

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

121
186

513 45 03
514 00 95
51312 86

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

Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74 vapur . ffrIrrt
KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 

Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş.

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

Kaymakamlık 
C.Savcılığı

513 10 51 
51310 53
513 29 54 
513 10 28

raıova (zzuj öia iu zu
Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlaar (262) 655 80 31

C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

ULAŞIM Özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto 261 54 00
Ptmukkılt 012 OO 2e Tapu Sicl. Müd. 513 14 14 büs Terminali (18 Hat)
DENİZ UÇASI Müftülük 513 13 64
Psgssus Atanla Seyahat 
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kınberofllu-Esadıı 
Anrtur
Kamil Koç

614 83 G2
613 12 12
613 20 77

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

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

L 513 18 46
513 71 66

DAĞITICILAR
612 1O 72

612 O1 63

GEMDAŞ 
Aygaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58HASTANELER Halk Eğitim Müd 

İŞ-KUR
Habaş
Mogaz

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29

BELEDİYE_________Ergaz 
Milangaz

513 88 43
513 22 59

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

51345 21-23
51345 20

Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81

TAKSİLER_________ BUSKİ 514 57 96 Bütünler Likitgaz 513 80 00

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.

51323 25 
513 45 21-182

Akçagaz
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
TUncay Otogaz 
Beyza Petrol ____

913 30 33

513 O1 03

Gemlik KErfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GKZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5371 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

aiısiBiıi
VENÜS SİNEMASI

Kocan kadar konuş 
2 diriliş 

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

Düğün dernek 2 sünnet 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:30...
Delibal 

11:45-14:15-16:30- 
19:00-21:00... 
5133321

http://surucuran-
devu.egm.gov.tr/
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT inşaat
987

YAPI MALZGMGL6Rİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

M AVİV AKA-
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

OSGB
. Ç.S.G.B.
► YETKİ NO

818

2013'Jen beeri

SIZIR gGVEHLÎğÎKÎZ BİZİM İŞİMİZ
U 
u 
u 
u 
u 
u 

eîU

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti 
İşyeri Hekimliği Hizmeti 
İşe Giriş Sağlık Raporu

um
İş Güvenliği Eğitimi

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com
mailto:info@maviyaka.com.tr
http://www.maviyaka.com.tr


MİİBIİİMM Sultanahmet’te
patlama: 10 ölü

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

İMAM HATİPLİ TARTIŞMASI
Gemlik’te uyuşturucu bağımlılarının son 

zamanlarda üst üste işledikleri cinayetler, 
veya cinayetlere neden olmaları gündeme 
oturdu.

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur Sertaslan’ın uyuşturucu 
bağımlıları ve cinayetler konusunda yaptı 
ğı açıklama üzerine, eski AKP İlçe Başka 
nı Gemlik İmam Hatip Mezunları Derneği 
Başkanı Necdet Yılmaz arasında imam 
hatip okulları tartışması başladı. Sert 
aslan, 1924 yılında amacı Cumhuriyete 
bağlı aydın din adamı yetiştirmek olan 
imam hatip mekteplerini açan Cumhu 
riyet Halk Partilileri benim şahsımda 
imam hatiplere düşman ilan etmek, en 
hafif tabirle insafsızlıktır.” dedi. Syf2’de

Sultanahmet'teki patlamada ölen 10 
kişiden 9'unun Alman vatandaşı olduğu 
ortaya çıkarken ölen kişilerin kimlikleri de 
belli oldu. Haberi sayfa 2’de

Pazar günü yapılan yürüyüşe bazı siyasi 
partilerin katılmaması ise dikkat çekti.

Bu konuyu önceki günkü yazımda dile 
getirmiştim.

Yazımda, CHP İlçe Başkanı Mehmet Sert 
aslan’ı göremediğimi yazmıştım. Dev. 4’de

Celal Bayar'lı 
gençlerden 
2 birincilik

Bu yıl 8’ incisi düzenlenen Bursa Liselerarası Genç Starlar 
Müzik Yarışması’na 28 okuldan katılan öğrenciler 6 farklı ka 
tegoride yarıştı. Büyük çekişmeye sahne olan Pop Müzik 
dalında erkek solist kategorisinde iki birinci çıktı. 
C.B.A.L.öğrencisi Murathan Fidan, arkadaşları Sezgin Unurlu 
ve Ertuğrul Duman’la birlikte katıldığı yarışmada ve Özel Tan 
Anadolu Fen Lisesi birinciliği paylaştı. Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Siyasilerin imam Hatip tartışması
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan’ın uyuş 
turucu bağımlıları 
ve cinayetler 
konusunda yaptığı 
açıklama üzerine, 
eski AKP İlçe 
Başkanı Gemlik 
İmam Hatip 
Mezunları Derneği 
Başkanı Necdet 
Yılmaz arasında 
imam hatip okulları 
tartışması başladı. 
Yılmaz, bazı yerel 
basın organlarına 
yaptığı açıklamada 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan’ı 
“Uyuşturucu ile mü
cadele konusunda 
bile genlerindeki 
İmam Hatip düşman 
lığının bir kez daha 
ortaya çıkması 
ayrıca manidardır.” 
şeklindeki suçlama 
sına CHP ilçe başka 
nından tepki geldi. 
Dün, yazılı bir 
açıklama yapan 
Mehmet Uğur^*a 
Sertaslan, Gemlik’in 
uyuşturucu cinayet
leriyle anılır bir ilçe 
olduğunu, bu konu 
daki görüşlerini 
geçtiğimiz günlerde 
basın açıklamasıyla 
yaptığını belirterek, 
şunları söyledi. 
“Yaptığımız basın 
açıklamasının 
özünde ilçemizde 
sorumluluk sahibi 
makamları göreve 
davet ve madde 
bağımlılığı konusun 
da hassasiyet isteği 
miz varken bu

açıklama AKP eski 
ilçe başkanı Necdet 
Yılmaz’ın eleştiri 
sine konu olmuş.

İMAM HATİPLERİ 
CHP AÇTI 
Gemlik’te yaşayan 
ve bu ülkede son 13 
yılın sorumluluğunu 
sırtında taşıyan ikti
dar partisinin önde 
gelen isimlerinden 
biri olan Sayın 
Necdet Yılmaz, 
madde bağımlılığı 
konulu açıklama 
mızdan sorumluluk 
çıkarmak yerine, en 
iyi bildiği şeyi 
yapmış ve bizleri, 
“Genlerinde imam 
hatip düşmanlığı” 
olmakla suçlamış. 
Hukukçu olduğunu 
bildiğimiz sayın 
Yılmaz, meğer aynı 
zamanda Genetik 
Bilimciymiş!
Aslında her söyledi 
ğimize şaşı bakmayı 
alışkanlık haline ge
tiren sayın Yılmaz’ın 
bu iftirasına da 
şaşırmadık.
1924 yılında amacı 
Cumhuriyete bağlı 
aydın din adamı 
yetiştirmek olan 

imam hatip mektep
lerini açan Cumhu 
riyet Halk Partilileri 
benim şahsımda 
imam hatiplere 
düşman ilan etmek, 
en hafif tabirle insaf 
sizliktir. Hele, hele 
madde bağımlılığına 
ilişkin yaptığımız bir 
açıklamaya dayandı 
rarak bunu yapmak 
bize göre siyasi rant 
elde etmek adına 
toplumun dini 
duygularıyla oyna
mak, istismar 
etmek, bir grubu bir 
siyasi partiye düş 
man etmek gayre
tidir. Yaptığım açıkla 
mada, kaymakamlık 
makamının bir pro
jesinin olmadığını, 
emniyet mensupla 
rının uyuşuturucu 
tacirlerini ya da 
kullananları yakala 
yıp adalete teslim 
ettiklerini, ancak, 
hakimlerin yasaların 
ellerini kollarını 
bağladığını, uyuştu 
rucu madde kullanı 
mıyla ilgili yasal 
düzenlemeye 
ihtiyaç olduğunu, 
denetimde Serbest
lik süresinin 1 yıl 

dan 2 yıla çıkarıl 
ması gerektiğini 
söylediklerini, ceza
evlerinin kapasite 
sinin 168 bin olma 
sına karşın, 178 bin 
tutuklu ve hükümlü 
bulunduğunu, buna 
karşın Gemlik 
Belediye Başkanı 
nın ve AKP Iilerin 
yapılan uyuşturu 
cuyla mücadele 
yürüyüşünü katılma 
dıklarını, Belediye 
başkanının derdinin 
imam hatip lisesi 
yaptırmak olduğunu 
ve bu konuda açık 
lama yapmadığını 
söylediğini belirtti.” 
Sertlaslan açıklama 
sini şöyle sürdürdü: 
“Yaptığımız açıkla 
maya bizim imam 
hatip liselerine 
düşman olduğu 
muzu söylemek 
insafsızlık değil 
midir? Bu paragraf 
sorumluluk sahibi 
makamların uyuştu 
rucu konusunda 
çaresiz ya da 
bazılarının yetersiz 
kaldığının bir ifadesi 
değil midir? Gemlik, 
kamû oyunda 
uyuşturucu cinayet
leriyle anılırken, 
Belediye Başkanı 
eleştirmek hakkımız 
değil midir?
Belediye Başkanını 
tek derdi imam 
hatip lisesi açmak 
eleştirisine muhatap 
etmek haksızlık 
mıdır?
Gemlik Belediyesi, 
Refik Yılmaz 
başkanlığında kaç 
endüstri meslek li 

sesi, kaç Anadolu 
Lisesi açmıştır. 
Ya da Hukuk Fakül
temiz Gemlik’ten 
gitmesin diye ne 
yapmıştır?
Ya da gençler bu 
bataklığa sürüklen
mesin diye ne yap 
mıştır? İlçemizde 
amatör sporlar dip 
yaparken, belediye 
miz ne yapmıştır? 
Kültür sanat 
gelişsin, çocukları 
mız alternatif uğraşı 
lar sahibi olsun diye 
ne yapmıştır?
Tiyatro, sinema, 
konser denilince, 
Belediye Başkanımı 
zın aklına ne gelmek 
tedir? Sosyal hayat 
denilince belediye 
miz ne anlamakta 
dır? Sayın Necdet 
Yılmaz, bizim 
genetiğimizle il
gilenmek yerine, bu 
şehir neden bu hale 
geldi, sorusuna 
cevap arasın. 
Uyuşturucuyla mü
cadeleye ilişkin 
yapılan halk yürüyü 
şüne kendisi, par
tisinin yetkilileri, 
partisinin Belediye 
Başkanı neden 
katılmadı sorusuna 
cevap versin.
Başka okullar da 
okuyan çocukları 
mızı da zan altında 
bırakmaktan vazgeç 
sin. Unutmasın ki 
başka okullarda 
okuyan çocuklarda 
bizim çocuklarımız 
ve onlar da pırıl, 
pırıl bir nesil. 
Unutmasın ki sade 
ce imam hatiplerin 

değil bütün okulla 
rın amacı topluma 
sağlıklı nesiller 
kazandırmaktır. 
Bu okulların öğren 
çileri de tıpkı imam 
hatiplerdeki öğrenci 
terimiz gibi uyuştu 
rucudan uzak dur
mak isteyen çocuk 
larımızdır. Yoksa 
sayın Yılmaz’ın 
düşündüğü gibi 
bütün şer bu okul 
lardan çıkmakta 
değildir.
Meseleye bir bütün 
halinde bakmak 
yerine içinden 
cımbız la laf 
çıkarmak, bundan 
rant elde etme 
gayretine girmek 
sadece sığ siyaset
tir. Madde bağımlı 
lığı konusunda hem 
çocuklarımız hem 
de ailelerin eğitimi 
bize göre de şarttır. 
Ama, bu konuda 
eğitim kurumu 
olarak sadece imam 
hatipleri işaret et 
mek de geri kalan 
bütün eğitim kurum 
İarına haksızlıktır. 
Son olarak, sayın 
Necdet Yılmaz 
huzur içinde 
olsun.İmam 
Hatip Okulla rının 
güvencesi, bu 
okulları arka 
bahçesi gibi gören 
ve ilçe başkanlığı 
yaptığı Adalet ve 
Kalkınma partisi 
değil, diğer 
bütün kurumlan 
mızın olduğu gibi 
yine Cumhuriyet 
Halk Partisidir.”

Sultanahmet’te çatlama: 10 ölü
Sultanahmet'teki 
patlamada ölen 10 
kişiden 9'unun 
Alman vatandaşı 
olduğu ortaya 
çıkarken ölen 
kişilerin kimlikleri 
de belli oldu. 
Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, Almanya 
Başbakanı Angela 
Merkel'i arayarak 
İstanbul'da mey
dana gelen 
saldırıyla ilgili bilgi 
verdi. Başbakanlık 
kaynaklarından 
edinilen bilgiye 
göre; Davutoğlu, 
Merkel'e hayatını

kaybeden 10 kişiden 
çoğunluğunun 
Alman vatandaşı 
olması sebebiyle 
üzüntü ve 
taziyelerini iletti. 
Terörün tüm ülkeleri 
hedef aldığını 

belirttiği ifade edilen 
Davutoğlu'nun 
uluslararası terör 
örgütleriyle mü
cadelede 
Türkiye'nin kararlılı 
ğını vurguladığı 
öğrenildi.

Başbakan 
Davutoğlu'nun Al
manya Başbakanı 
Merkel'le yaptığı 
telefon görüşme 
sinde; Alman 
yaralıların tedavisi 
için gereken her 
şeyin yapılmakta 
olduğunun altını 
çizdiği belirtilirken 
soruşturmanın titiz
likle sürdürüldü 
ğünü ve gerekli 
bilgilerin Alman 
yetkililerle 
paylaşılacağını ifade 
ettiği öğrenildi. 
HAYATINI KAYBE
DENLERİN İSİMLERİ

BELLİ OLDU 
İstanbul Sultanah
met Meydanı'ndaki 
saldırı sonucu 10 
kişi yaşamını yi
tirirken, bu 
kişilerden 7'sinin 
isimleri belli oldu. 
İstanbul Sultanah
met Meydam'nda bir 
terör saldırısı 
düzenlendi. İstanbul 
Valiliği, 10 kişinin 
hayatını kaybettiğini 
15 kişinin de 
yaralandığını 
duyurdu.
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, Suriye 

kökenli bir canlı 
bombanın kendini 
patlattığını açıkladı. 
Sultanahmet 
saldırısında ölen
lerin isimleri belir
lendi.
Marianne Faber 
Adolf Jurgen Glo- 
rius
Rüdiger Kari Faber 
Steffen Höppner 
Rudolf Krollman 
Karin Erika Franke- 
Dütz
Gernot Eike Mildner 
Diğer üç kişinin ise 
kimliklerinin henüz 
belirlenememiş 
olduğu öğrenildi.
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Suriyeli Mu eşini imlimi Kayıp genç, ağaca 
asılı Bulundu

İnegöl de kendisin* 
den sonra eve 
gelen karısıyla 
"Neden geç 
geldin?" diyerek 
tartışan Suriyeli 
şahıs, eşi tarafın 
dan bıçaklandı. 
Hastaneye kaldın 
lan şahsın evdeki 
müdahale sırasında 
çıkartılan pantolonu 
ise, eşi tarafından 
emniyet otosuyla 
getirildi. Edinilen 
bilgiye göre, Kemal 
paşa Mahallesi İs
mail Çetinkaya Cad
desi numara 55 
adresinde ikamet 
eden Suriyeli

Peş peşe kazalar: 1 ölü, 2 »aralı
İnegöl de meydana 
gelen üç ayrı 
kazada 1 kişi öldü, 
2 kişi yaralandı. 
Kemalpaşa Mahal 
leşi Adnan Men 
deres Bulvarı 
üzerinde meydana 
gelen kazada,eşi 
ile birlikte kızını 
ziyaretten dönerken 
özel otomobilin 
çarptığı yaşlı adam 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgilere 
göre, eşiyle birlikte 
kızını ziyarete giden 
Rasim Coşkun 
(75), evine döner 
ken Hacı Lütfullah 
Camii önünde 
karşıdan karşıya 
geçmek istedi. 
Bu sırada Yeşil 
Camii istikametin 
den Hacı Lütfullah 
Camii istikametine 
seyreden Emirhan 
Ş. (18) yönetimin
deki özel otomobil 
yaşlı adama çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
ağır yaralanan 
Coşkun'a ilk müda
haleyi olay yerine

Muhammed A. (36), 
kendisinden sonra 
eve gelen eşi Evin 
Y. (40) ile tartıştı. 
Tartışmanın büyü 
mesi üzerine mut
faktaki ekmek bıça 
ğını alan Evin Y., 

gelen 112 Acil 
Servis ekipleri 
yaptı. Yaşlı adam, 
ambulansla kaldırıl 
dığı İnegöl Devlet 
Hastanesi'nde 
yapılan müdahale 
lere rağmen haya 
tını kaybetti.
Alanyurt Esentepe 
Mahallesi Hamza 
bey Caddesi 
üzerinde meydana

gelen kazada ise 
bir kişi yaralandı. 
Edinilen bilgilere 
göre, cadde üzerin 
de seyir halinde 
olan Turgut T. (45) 
yönetimindeki 
16 LHU 54 plakalı 
otomobil ile Esenler 
Caddesi üzerinde 
seyir halinde olan 
Ayşenur S. (32) 
yönetimindeki

eşini sol 
bacağından yara 
ladı. Sesleri du
yarak eve gelen 
komşularının haber 
vermesi üzerine 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 

ekibi, ilk müdaha
leyi evde yaptı. 
Ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Suriyeli 
şahıs tedavi altına 
alındı. Şahsın 
evdeki müdahale 
sırasında çıkartılan 
pantolonu ise, ken
disini hastanelik 
eden eşi tarafından 
ambulansın ardın 
dan ekip aracı ile 
hastaneye getirildi. 
Bir süre eşinin 
başında duran 
kadın, ifadesi 
alınmak üzere em
niyete götürüldü.

16 KNS 52 plakalı 
otomobil, iki 
caddenin kesiştiği 
kavşakta çarpıştı. 
Kazada araç 
sürücüleri yaralan- 
mazken, Turgut 
T.'nin kullandığı 
otomobilin arka 
koltuğunda oturan 
annesi Mihriban 
T. (88) hafif şekilde 
yaralandı. Küçük 
Sanayi Sitesi Ağaç 
İşleri Bölümü'nde 
meydana gelen 
kazada da bir 
kişi yaralandı. 
Tandoğan Caddesi 
üzerinde seyir 
halinde olan 
Sedat Gümüş (32) 
yönetimindeki 
motosiklet ile 
12. Sokak'tan 
Tandoğan Cadde- 
si'ne çıkmakta olan 
otomobil çarpıştı. 
Kazada yaralanan 
motosiklet sürücü 
sü, ambulansla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

Keleş de kendisin
den 2 gündür haber 
alınamayan genç 
ağaçta asılı halde 
bulundu. Edinilen 
bilgiye göre, Barak 
lı Mahallesi’nde 
ikamet eden Y.K. 
dan (29) haber ala
mayan ailesi, Keleş 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı'na 
başvurdu. Yapılan 
arama çalışmaları

lılıMımıln!
Doğa yürüyüşü 
yapmak için 
Uludağ'a çıkan iki 
arkadaş havanın 
kararmasıyla 
kayboldu. Uludağ 
eteklerine kadar 
inen İ.Y ve K.D., 
Bursa İl Afet ve 
Acil Durum Müdür 
lüğü'nü arayarak 
kaybolduklarını 
bildirdi. Yola çıkan 
Bursa İl AFAD 
ekibi Hamamlıkızık 
Mahallesi tarafın 

MM ABONE OLDUNUZ MU?

neticesinde Y.K., 
mahallenin üst 
kısmındaki orman 
lık alanda ağaçta 
asılı vaziyette bu
lundu. Y.K.’nın 
psikolojik problem
leri olduğu 
öğrenildi. Gencin 
cenazesi otopsi 
için Bursa Adli 
Tıp Kurumu’na 
gönderildi.

dan girerek kay
bolan şahıslara 
ulaşmaya çalıştı. 
AFAD ekipleri yapı 
lan arama ve kur
tarma faaliyeti 
sonucu kaybolan 
iki kişiye Dere 
kızık-Kürekli Şela 
leşi yakınlarındaki 
ormanlık alanda 
ulaşırken, kişilerin 
yapılan sağlık kon
trollerinde her
hangi sorununun 
olmadığı belirtildi.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUNMUlrlı ki Muti lîıüî unnıl
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İMAM HATİPLİ TARTIŞMASI
Sertaslan aradı, ardından CHP basın bürosundan 

açıklama geldi.
Sertaslan yürüyüşteymiş, ben görmemişim.
Siyasiler bir daha yürüyüşlerde gazetecilerin 

göreceği yerlerde bulunurlarsa yanlışlık olmaz.
Burasını geçelim.
Dün. bazı aşzetelerde eski AKP i leş Basmanı 

Necdet Yılmaz’ın CHP ilçe başkanı Sertaslan'ı 
açıklamasından dolayı kınadı haberi çıktı.

Sertaslan da bu konuda uzun bir açıklama 
yapmış.

Yılmaz, Sertaslan’ı uyuşturucuyla mücadele 
konusunda bile İmam Hatip düşmanlığı yapmakla 
suçladı, düşmanlığın genlerine işlediğini söyledi.

Sertaslan, buna cevap vermede gecikmedi.
Bugünkü gazetemizde bu konudaki haberi okur

sunuz.
Kısaca bunun iftira olduğunu, Türkiye de imam 

hatip okullarının amacının, Cumhuriyete aydın din 
adamı yetiştirmek olduğunu söyledi. Yılmaz’ı ve 
AKP’yi imam Hatipleri siyasetlerinin arka bahçesi 
yapmakla suçladı.

İmam Hatipler AKP iktidarı için önemlidir.
İmam Hatiplere sahip çıkmak onlann genlerinde 

var. Varsa yoksa İmam Hatipler...
Milli Eğ iti m’e bağlı okullar sanki bu ülkenin 

okulları değil, o okullarda okuyan çocuklar 
başkasının çocukları...

Bu doğal bir davranış.
Milli Selamet partisi, Fazilet partisi, milli Nizam 

Partisi gibi değişik adlarla kurulmuş olan siyasi par
tiler, cumhuriyetin laik ölmâsihi içlerine hiç Sindi
remediler.

Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 
saltanatı ve hilafeti kaldırdı. Hilafet, İslam dünyasının 
dini liderliğiydi. Ama o günlerde içi boşalmıştı. İslam 
dünyası halifeye karşı savaşıyordu. OsmanlIyı 
arkadan, vuruyordu. Aynı şimdi kendini halife ilan 
eden IŞİD in başının gibi.. Çatışma buradan başlıyor.

Mustafa Kemal, Türk toplumunu ümmet olmaktan 
çıkarıp, birey olmasını, din taassubundan kurtulup 
bilimin aydınlığında ilerlemesini istedi.

Arap harfleri yerine latin alfabesini getirdi, ölçü 
aletlerinde, takvimde dünya uluslarının kullandığı 
miladi takvimi kabul etti. Siyasi İslamcılar uzun süre 
ülkede iktidar olamadılar.

AKP kurucusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, siyasi 
İslamcı ranmetıı Necmettin trbaKanın öğrencisidir.

Ne öğrendiyse ondan öğrendi.
Taa ki ABD’den icazet alıp AKP’yi kurana kadar.
Türkiye’nin 2002 deki konjonktürü AKP’yi iktidar 

yaptı. AKP iktidar olurken, ABD ve batılı hristiyan 
ülkelerden destek aldı.

Erbakan’ın değimiyle Erdoğan, Milli Görüş 
gömleğini çıkarıp, ABD gömleği giydi.

Türkiye,Cumhuriyetinde, bilhassa MNP kurulduk
tan sonra, İmam Hatip okulları bu partinin arka 
bahçesi yapıldı. Burada, tümü olmasa da, yoksul 
halk çocuklarını siyasal islami doktrini ile 
yetiştirdiler.

Kavga bu.
Cumhurbaşkanının ve AKP’lilerin CHP 

düşmanlığı buradan geliyor.,
Bunlar Mustafa Kemal’i, İsmet İnönü’yü, Celal 

Bayar'ı sevmezler.
Nedeni belli.
FetuHah Gülen, cumhuriyet He kavga etmeden, 

hoşgörü kisvesi aibnda, eğitime el attı.
Hedefi devleti içinden kuşatıp siyasi islami 

kurmaktı. Projesi, okullarında ve dershanelerde altın 
nesil yetiştirmekti.

Bir yere kadar başanlı oldu da. Hatası Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yolsuzluğunu deşifre ettiler.

O zaman is değişti.
Nurcular ile Nakşilere arasındaki iktidar 

kavgasından sonra, AKP nurcuların Gülen cemaatini 
ve terörist ilan edip devlete içinde ve dışarıda tasfiye 
etti.

Yoksa, AKP tasfiye edilecekti, yolsuzluk yaptığı 
ses kayıtlarıyla ortaya çıkan Erdoğan cezaevine 
gidecekti. Bugün, Gülen'in yaptığını, Erdoğan ve 
AKP yapıyor.

Binleri dershaneler, özel okullar» He yapıyordu, 
Cumhurbaşkanının talimatıyla AKP iktidarı İmam 
hatip okulları ile yapıyor.

Gemlik’te 3. İmam Hatip Okulunun özdilek’in İs
temesinden ve halkın istemesinden değil, Cumhur 
başkanının İslamcı bir nesli imam Hatipler de 
yetiştirme projesindendir.

Bu böyle bilene.

Osmangazi 
Belediyesi 
tarafından bu yıl 
8’ incisi düzenlenen 
Bursa Liselerarası 
Genç Starlar Müzik 
Yarışması’na 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
katıldı.
Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi Osmangazi 
Salonu'nda 
gerçekleştirilen 
yarışmanın 
finali, muhteşem 
bir final gecesine
sahne oldu. 
28 okul, 6 farklı 
kategoride birincilik 
için mücadele 
ettiği yarışmada 
en iyi erkek solist, 
en iyi bayan solist, 
en iyi düzenleme, 
en iyi enstrüman 
grubu ve en iyi 
beste dallarında 
sahneye çıkan 
liseli gençler, 
müzik alanında 
tüm yeteneklerini 
ortaya koyarken, 
gerek seslendir 
dikleri eserler, 
gerekse de 
kullandıkları enst 
rümanlarla jüriyi ve 
salondakileri kendi
lerine hayran

bıraktı.
Büyük çekişmeye 
sahne olan Pop 
Müzik dalında erkek 
solist kategorisinde 
iki birinci çıktı. 
Jüri üyelerinin 
değerlendirmeleri 
sonucunda 
C.B.A.L.öğrencisi 
Murathan Fidan, 
arkadaşları Sezgin 
Unurfu ve Ertuğrul 
Duman’la birlikte 
katıldığı yarışmada 
ve Özel Tan 
Anadolu Fen Lisesi 
birinciliği paylaştı. 
Arkadaşlarımıza 
destek veren Müzik 
Öğretmenimiz 
Meltem Ergül: 
"O atmosferi

görmek, okul 
orkestrasıyla 
öyle bir müzik 
yarışmasına 
katılmak ve 
40 okul içerisinde 
Gemlik’ten katılan 
tek okul olarak 
erkek solist dalında 
finale kalmak ve 
ardından birinci 
olmak gerçekten

gurur kaynağıydı 
bizim için ayrıca, 
Murathan 
arkadaşımızı 
tebrik ediyor, okul 
müdürümüz Kâmil 
Beki’ye ve bizlere 
stüdyolarını açan 
Borçelik fabrikasına 
desteklerinden 
ötürü teşekkür 
ediyoruz.” dedi.

Saadet Parüller karatfil danıtn
Saadet Partisi Gem
lik İlçe Başkanh 
ğı’nın organize 
ettiği Milli Gazete 
nin 44 yaşında 
olması nedeniyle 
şehir içi hatlara 
karanfil ve Milli 
Gazete dağıtıldı. 
Saadet Partisi 
Gemlik Tats ve Üre
tim Başkanı Tarık 
Şeker, “44. Yılın ilk 
gazetesini vatandaş 
larımızla paylaşmak 
istedik. İçeriğinde

kişilerle değil kirli mücadele eden bir
fikirlerle, zihniyetler gazeteyi vatandaş 
le ve sistemlerle larımızla

buluşturduk. Şeker, 
gazete verdiği 
yolculara da ricada 
bulunarak Milli 
Gazeteyi yolculuk 
sonunda otur 
dukları koltukta 
unutmalarını istedi. 
Saadet Partisi 
Gençlik Kolları 
Başkanı Cihangir 
Dinç, Yolculuk için 
araçlara binen ve 
araçların içerisin 
deki halkla 
sohbet etti.
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II _ II V IInillilH
Bursa Organize 
Sanayi Bölgesinde 
27 bin metrekare 
alanda yapılması 
planlanan Uludağ 
Üniversitesi Teknik 
Bilimler Meslek 
Yüksekokulu için 
Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi 
Sanayicileri ve iş 
Adamları Derneği 
(BOSİAD) yönetimi 
Rektör Prof. Dr.
Yusuf Ulcay'ı 
ziyaret etti. Görüş 
alışverişinde bulun
mak üzere rektörlük 
makamında yapılan 
toplantıya BOSİAD 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İlker Oral'la 
birlikte Başkan 
Yardımcıları Abdul
lah Bayrak ve 
Haşan Candan ile 
Yönetim Kurulu 
üyesi Mefküre 
Zümbülova katıldı. 
Uludağ Üniversitesi 
Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekoku 
lu Müdürü Prof. Dr.

Mehmet Karahan'ın 
yanı sıra, Müdür 
Yardımcıları Doç. 
Dr. Yahya Ulusoy ve 
Dr. Ertan Güneş'in 
de hazır bulunduğu 
toplantıda, okulun 
mimari projesi de 
değerlendirildi.
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay, meslek 
yüksekokullarında 
uygulamaya ağırlık 
verilmesi gerektiğini 
vurgulayarak, "Bu 
okullarda görev ya
pacak hocalarımızın 
özel sektörde en az 
5 yıl çalışma tecrü 
besi olmalı. M YO 
kadrolarında akade 
mik kariyerden öte, 
uygulama alanında 
çalışmak isteyen 
hocalarımıza önce
lik vereceğiz. Önce
likli olarak akade 
mik çalışma yapmak 
isteyen persone
limiz de enstitü ve 
fakültelerimizde 
görev yapabilir.

MYO'larının ders 
müfredatında yüzde 
50 teoriye, yüzde 50 
uygulamaya ağırlık 
vereceğiz. Uygula 
mayı da öğrenciler 
en iyi sanayi böl
gesinde öğrenir. 
Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
yapılmasını hedefle 
eliğimiz Uludağ 
Üniversitesi Teknik 
Bilimler Meslek 
Yüksekokulu ve 
Sürekli Eğitim 
Merkezi öğrencile 
rimizi sektöre en

donanımlı şekilde 
hazırlar" dedi.
Teknik Bilimler 
Meslek Yük
sekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet 
Karahan ise yaptığı 
konuşmada, "Or 
ganize sanayi böl
geleri içinde kurula 
cak Meslek Yüksek 
Okulları, mes 
teki eğitimin kalite 
sini ve etkinliğini 
artırır. Bu model 
Kore ve Çin'de 
başarılı bir şekilde 
uygulanıyor. Bunu 

biz de uygula 
malıyız. OSB'de 
yapımını planladığı 
mız Teknik Bilimler 
MYO'nun yanına 
Sürekli Eğitim Mer 
kezi yapıp, sanayi 
nin kalifiye eleman 
ihtiyacını hızlı ve 
etkin bir şekilde 
karşılayabiliriz. 
Bursa sanayisinde 
hızlı bir büyüme var. 
Öğrenci sayımızdaki 
büyüme bu hızı 
karşılamıyor. Bizde 
ki 5 bin öğrenci 
Bursa'nın kalifiye 
eleman ihtiyacı 
için yeterli değil. 
O yüzden öğrenci 
sayımızı 2 katına 
çıkarmalıyız ve aynı 
zamanda sertifika 
programları ve 
modüler eğitimlerle 
mesleki eğitimi 
yaygınlaştır 
malıyız" açıklama 
sini yaptı.
BOSİAD Başkanı 
İlker Oral da 
"Hedefimiz Bursa

OSB'de yapımı 
planlanan Teknik 
Bilimler MYO'nu 
2018 eğitim- 
öğretim yılına 
yetiştirmek. Ayrıca 
OSB'de özel eğitim 
veren Endüstri 
Meslek Lisesi de 
yapmayı hedefli 
yoruz. Bu lise MYO 
ile ortak kullanım 
alanına sahip ola
bilir. Atölyeleri, 
cihazları ve uygu
lama alanlarını ortak 
paylaşabilir. Lisenin 
haricinde, Sürekli 
Eğitim Merkezi de 
sektörün ihtiyaç 
larını karşılamaya 
büyük katkı sağlar. 
Mutlaka meslek 
liseleri ve meslek 
yüksekokulları 
sanayi bölgelerinin 
içinde yer almalı. 
Bu noktada, üniver
sitemizle işbirliği 
protokolünü en 
kısa zamanda 
hayata geçirmeliyiz" 
şeklinde konuştu.

B I ■ II II II ■ ■ Ilı ıiıı M !■ im
Osmangazi Beledi 
yesi tarafından 
uzun ve titiz bir 
çalışma sonucu 
hazırlanan Soğanlı 
Kentsel Dönüşüm 
Projesi hızla yük
seliyor. Türkiye’nin 
dönüşümüne ışık 
tutacak olan dönü 
şümü yerinde ince 
leyen Osmangazi 
Belediye Başkam 
Mustafa Dündar, 
riskli bölgelerdeki 
vatandaşlarımızı 
yeni binalara taşı 
yarak diğer bölge 
terdeki dönüşümü 
bir an evvel başlat 
mak istediklerini 
söyledi. Osman 
gazi Belediyesi, 
Türkiye’nin dönüşü 
müne ışık tutacak 
bu kentsel dönü 
şüm projesi ile 
tarihi değerleri ko
ruyarak, yeni ve 
modern yaşama 
alanları oluşturmayı 
hedefliyor. Uzun 
vadede tüm Bursa 
için düşünülen 
kentsel dönüşümü 
hayata geçirmek

maksadıyla örnek 
bir projeye imza 
atan Osmangazi 
Belediyesi, Soğanlı 
Kentsel Dönüşüm 
ile Bursa’yı çarpık 
ve plansız görün
tüsünden kurtara
cak en önemli 
adımlarından birisi 
atmanın gururunu 
yaşıyor. Toplam 42 
hektarı kapsayan 
Soğanlı Kentsel 
Dönüşüm Projesi 
nin 35 hektarı 
rezerv, 7 hektarı da 
riskli alandan oluşu 
yor. Soğanlı’da 
gerçekleştirilen 

kentsel dönüşümün 
rezerv ve riskli alan 
olmak üzere iki 
etapta yapılacağını 
kaydeden Dündar, 
“Öncelikle rezerv 
alana konutlar inşa 
edilecek ve taşıma 
sistemi ile hiç 
kimse mağdur edil 
meyecek. insanlar 
başka bir mahalleye 
taşınmak zorunda 
bırakılmadan önce 
alan ve konut oluş, 
turup, daha sonra 
da bu konutlara 
taşınılacak. Tüm 
Soğanlı domino 
etkisi ile dönüştürü 

lecek. Buradaki 
dönüşüm dalga 
dalga ilçenin gene
line yayılacak.
ilk olarak Demirkapı 
ve Soğanlı'da 
riskli bölgelerdeki 
vatandaşların 
transferi gerçekleş 
tiritecek.
Yüzde 80’i yeşil 
alan olan Soğanlı 
Kentsel Dönüşüm 
Projesi, yatay 
şehirleşmenin 
yolunu açan, 
gerçek dönüşümün 
Bursa’ daki ilk 
örneği olacak" 
dedi.

Bursa'da, kuvvetli 
lodos yaşamı 
olumsuz yönde 
etkiliyor. Dün 
akşam saatlerin 
den itibaren etkili 
olmaya başlayan 
lodosun saatteki 
hızı, zaman zaman 
75 kilometreyi 
buldu. Lodos, bazı 
mahallelerde rek 
lam panolarını uçur 
du, çöp konteyner- 
lerini devirdi ve 
ağaç dallarının 

ABONE OLDUNUZ MU?
■noaısfflsnBi abone olun okuyun okutun

kırılmasına yol açtı. 
Kuvvetli lodosun 
savurduğu tabe 
laların isabet ettiği 
araçlarda maddi 
hasar oluştu, yaya 
lar yürümekte zor
luk çekti ve trafikte 
aksamalar mey
dana geldi. Bursa 
da, saatteki hızı 75 
kilometreyi bulan 
lodos nedeniyle 
sokakta yürüyen 
vatandaşlar zor 
anlar yaşadı.
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SitittıMifilaMıSS'liMM
Kursiyerleri direksi 
yon eğitimi ön sına 
vında başarılı olan 
ancak asıl sınavdaki 
başarı oranı yüzde 
55'in altında kalan 
sürücü kursları, bir 
dönem kursiyer 
kaydı yapamayacak. 
Milli Eğitim Bakan 
lığının (MEB), yeterli 
eğitim vermediği 
tespit edilen sürücü 
kursları için başlat 
tığı ceza uygulama 
sı kapsamında, 
kursiyerleri direksi 
yon eğitimi ön 
sınavında başarılı 
olan ancak asıl 
sınavdaki başarı 
oranı yüzde 55'in 
altında kalan kurs 
lar, bir dönem kur
siyer kaydı yapa
mayacak. MEB, 
5 Aralık 2015 tarihli 
Özel Motorlu Taşıt 
Sürücüleri Kursu 
Yönetmeliği hüküm
lerine göre düzenle
nen Özel Motorlu 
Taşıt Sürücüleri 
Kursu Direksiyon 
Eğitimi Dersi Sınav

Yönergesi'nde deği 
şikliğe gitti. Bakan 
lık, Avrupa Birliğinin 
(AB) teknik ye mali 
desteği ile Özel 
Öğretim Kurumlan 
Genel Müdürlüğün 
ce yürütülen, Sürü 
cü Eğitim ve Sınav 
Süreçlerinin Geliş 
tirilmesi Projesinde 
direksiyon sınavını 
yapan öğretmenle 
rin eğitimlerine 
ilişkin çıktıları da 
yönergeye yansıttı. 
Hizmet içi eğitimler, 
12 ders saati süre
cek. Ölçme, değer 
lendirme ve psiko- 
motor becerilerinin 
ele alınmasına 1 
saat, trafik mevzu 
atı ve trafik kuralla 
rina 3 saat, sınav 
değerlendirme for
muna 4 saat ayrıldı. 
Bakanlığın yeni 
düzenlemesinde di
reksiyon sınavını 
yapan sorumlu öğ 
retmenlere sürücü 
adayları gibi araç 
içinde eğitim 
zorunluluğu da

getirildi. Sınav 
sorumlularının, 
eğitim programında 
araç tanıma ve kul
lanma, sınav uygu
lama senaryoları 
konusunda 4 saatlik 
uygulamalı eğitim 
lere katılması gere 
kiyor. Bu eğitimler, 
kurslardan araç ki
ralanarak yapılacak. 
Sınav sorumlusu 
öğretmenlerin göre 
vine devam edebil 
mesi için hizmet içi 
eğitimden sonra 
ayrıca yapılacak 
sınavı geçmeleri 
gerekecek. Bu sına 
vı geçemeyen öğret 
menler, direksiyon 
sınavlarında görev 
alamayacak. Kurs 
tarafından yapılan 

direksiyon eğitimi 
dersi ön sınavında 
başarılı olan ve 
modül üzerinden 
onay verilerek milli 
eğitim müdürlüğü 
tarafından yapılan 
direksiyon eğitimi 
dersi sınavına giren 
kursiyerlerin başarı 
oranı yüzde 55'in 
altında kalırsa ilgili 
kurs hakkında 
inceleme ve soruş 
turma başlatılacak. 
Soruşturma sonun 
da düzenlenen 
raporda yeterli 
eğitim verilmediği 
nin tespit edilmesi 
halinde bir sonraki 
ayı takiben kursa bir 
dönem kursiyer 
kaydı yapılmasına 
izin verilmeyecek.

Terli cep'imalatımla
yüzde 70 artış

Yerli cep telefonu 
üretimi, geçen yıl 
bir önceki yıla 
göre yüzde 70,23 
artarak 1 milyon 
526 bin 326'ya yük
seldi. Yerli cep tele
fonu üretimi, geçen 
yıl bir önceki yıla 
göre yüzde 70,23 
artarak 1 milyon 
526 bin 326'ya yük
seldi. Bilgi Teknolo
jileri ve İletişim 
Kuruntunun (BTK) 
cep telefonu İthalat 
ve imalat istatistik
lerinden derlediği 
bilgilere göre, 
2Û14'te 16 milyon 
743 bin 7 cihaz İthal 
edilirken, geçen yıl 

bu rakam yüzde 
2,8 artışla 17 mil 
yon 205 bin 520’ye 
çıktı. Yurt dışından 
yolcu beraberinde 
getirilen cihaz 
sayısı ise 2014 
yılında 610 bin 
44 iken 2015'te 
yüzde 18,6 artışla 
723 bin 532 olarak 
gerçekleşti.
Cep telefonu yerli 
üretimi geçen yıl 
arttı. Geçen yıl, 
bir Önceki yıla 
göre yüzde 70,23 
lük artışla 896 bin 
608'den 1 milyon 
526 bin 326 cihaz 
imalat yoluyla 
kayıt altına alındı.

m
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İnternetten Cnnh Snhne - Işıkgösterisi
£■?' Servis ve ekjpmnnlnr - Sürpriz gösteriler

\ www.gemlikmilton.com
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2016 yılında kişi hasına 
düsen milli nelir düşecek
Hükümet 1 Kasım 
seçimleri öncesinde 
hazırladığı Orta 
Vadeli Program'dan 
vazgeçti ve yenisini 
hazırladı. Büyüme 
hedefi artırıldı, enf 
lasyonda artışın 
süreceği kesinleşti. 
11 Ekim 2015'te 
açıklanan ancak 
3 ay sonra değişti 
rilen yeni OVP'de 
seçimlerden önce 
açıklanan ve tartış 
malara neden olan 
kişi başına milli 
gelir hesabı Satın 
Alma Gücü Paritesi 
yerine eskisi gibi 
dolar olarak açıklan 
dı.

KİŞİ BAŞI DÜŞEN 
MİLLİ GELİR 
AZALACAK

Böylece 2015'te kişi 
başına milli gelirin 
10 bin doların altına 
düşeceği net şekil 
de ortaya çıktı. Yeni 
OVP'ye göre 2015'te 
kişi başına milli 
gelir 9.286 dolar, 
2016 içinse 9.364 
dolar olacak. 2014 
te kişi başına gelir 
10.390 dolardı.
2017'de kişi başına 
milli gelirin yeniden 
10 bin doların üstü 
ne çıkması hedef 
leniyor. Büyüme 
hedefi de değişik 
likten nasibini aldı. 
3 ay önce 2015 için 
büyüme tahmini 
yüzde 3.5 idi, bu 
yüzde 4'e çıkarıldı, 

2016 içinse yüzde 
4.0 olan hedef 
yüzde 4.5'a yüksel 
tildi. 2017 hedefi de 
bir önceki OVP'de 
yüzde 4.5'tu, yeni 
OVP'de yüzde 5.0 
olarak yer aldı.

ENFLASYON 
YÜKSELECEK

İşsizlik oranı yeni 
OVP'de 2015 yılı 
için yüzde 10.2, 
2016 yılı için yüzde 
10.2, 2017 yılı için 
yüzde 9.9 ve 2018 
yılı için ise yüzde 
9.6 olarak tahmin 
edildi. 1 Kasım 
seçimlerinden önce 
ki OVP'de ise işsiz 
lik oranı 2015 yılı 
için yüzde 10.5, 
2016 yılı için yüzde 
10.3, 2017 yılı için 
yüzde 10.2 ve 2018 
yılı için yüzde 9.9 
olarak tahmin edil 
mişti. Bu durumda 
2015,2016 ve 2017 
yıllarına ilişkin işsiz 
lik tahminleri aşağı 
ya çekilmiş oldu. 
Yeni OVP'de TÜFE 
tahminleri de gün
cedendi. Buna göre 
2016 yıl sonu TÜFE 
tahmini yüzde 7.5 
olarak açıklandı. Bir 
önceki OVP'de 2016 
yılı için TÜFE tahmi 
ni yüzde 6.5'ti. 2017 
yılı TÜFE hedefi de 
değiştirildi. Bir önce 
ki OVP'de 2017 yılı 
TÜFE yıl sonu 
tahmini yüzde 
5.5'ken, yeni

OVP'de yüzde 6.0'ya 
yükseltildi. 2018 yılı 
hedefi değiştiril 
medi ve yüzde 5.0 
olarak bırakıldı.
Başbakan Yardımcı 
sı Mehmet Şimşek 
açıklamasında her 
ne kadar enflas 
yonla mücadelede 
her yöntemin dene 
neceğini söylese 
de yüzde 7.5'e yük
seltilen hedef umut 
vermedi.

İHRACAT DA 
REVİZE YEDİ

Seçim öncesi açıkla 
nan OVP'ye göre, 
bu yıl için 150 mil
yar dolar olarak 
öngörülen ihracat, 
yeni OVP'de 155.5 
milyar dolara revize 
edildi. Bu rakam, 
2017 için 170 milyar 
dolar olarak tahmin 
edilirken, yeni OVP 
de 175.8 milyar 
dolar, 2018 için ise 
192.5 milyar dolar 
ken 201.4 milyar 
dolar düzeyinde 
öngörüldü. İthalat 
beklentisi, bu yıl 
için önceki OVP'de 
216.3 milyar dolar 
ken yeni OVP'de 
210.7 milyar dolar 
olarak öngörüldü. 
Bu rakam, 2017 için 
239.6 milyar dolar 
ken 243.1 milyar 
dolar, 2018 için ise 
265.6 milyar dolar 
ken, 273.2 milyar 
dolar olarak revize 
edildi.

Temiz enerjiye 
10 milyar H’lik yatırım

Ülke genelinde özel 
sektör tarafından 
yapımı tamamlanan 
99 hidroelektrik 
santralin (HES) 
Cumhurbaşkanı 
tarafından 14 Ocak 
ta Ankara'da gerçek 
■eştirilecek toplu 
açılış töreni ile 
hizmete alınacak. 
Temiz ve yenilene 
bilir enerjiye yapılan 
toplam 10 milyar 
liralık bu yatırımla 
ülke ekonomisine 
yılda 1.1 milyar lira 
katkı sağlanacak. 
Büyüyen ve gelişen 

ŞAHLIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

0543 58215 78

bir Türkiye olarak 
her geçen gün ener
jiye olan ihtiyacın 
arttığının altını çizen 
Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel 
Eroğlu "Artan bu 
enerji ihtiyacını 
karşılamak için 26 
Haziran 2003 tari
hinde Su Kullanım 
Hakkı Anlaşması ile 
üretimi özel sektöre 
açtık. Böylece ka
munun ve özel sek
törün gücünü 
birleştirerek HES- 
'lerden elektrik ener
jisi üretiminde 

büyük bir ivme 
yakaladık" dedi. 
Son 13 yılda özel 
sektör tarafından 
422 adet HES'in 
işletmeye alındığını 
belirten Eroğlu "Bu 
tesislerle yılda 
13.000 MW kurulu 
güç ile 40 milyar 
kVVh'lik üretim kapa
sitesine eriştik. HES 
projelerinin özel 
sektöre açılmasıyla 
devletin sırtından 
takriben 60 milyar 
dolarlık yatırım 
yükünü kaldırdık" 
diye konuştu.

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

tfaiye T10
’olis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
3olis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 1 o 92
İlçe Tanm 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 94

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

ULAŞIM 
Pamukkal* »12 OO 26
DENİZ UÇAÖI 613 6 6 13
Pegaaus Akml* Seyahat 614 03 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzer Turizm 612 1O 72
Kanbaroğlu-Eaadaş »14 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 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
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 6500
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
M er. 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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

Akcan Petrol S13 1O7»
MAR-PET »13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 46
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ.

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5372

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)

SEIIİISİHIH

VENÜS SİNEMASI
Kocan kadar konuş 

2 diriliş 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15..
Düğün dernek 2 sünnet 

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

Delibal 
11:45-14:15-16:30- 

19:00-21:00... 
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKErfez
OEMLİK'İN İLK OONLÜK 8İYA8İ OAZeTESİ

YİĞİT İNŞAAT

YAPI MALZGM6LGRİ 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

MAVİ YAKA A
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

U İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti 
U İşyeri Hekimliği Hizmeti 
II İşe Giriş Sağlık Raporu 
U Temel İlkyardım Eğitimi 
U İş Güvenliği Eğitimi 
U Risk Değerlendirmeleri 
U Acil Durum Plânı Hizmetleri

ÖİZİH
Ç.S.G.B.YES” güVEfiLlğİHİZ BİZİM İŞİMİZ

Dr. Ziya Kaya Mah. 
Hürriyet Sok. No: 60/A 

GEMLİK
Tel: 0 224 512 14 14 

info@maviyaka.com.tr 
www.maviyaka.com.tr,

http://www.yigitinsaatgemlik.com
mailto:info@maviyaka.com.tr
http://www.maviyaka.com.tr
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YILMAZ DAN SERTASLAN’A GÖNDERME

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ülkeyi bataklığa çevirdiler...
Nasıl bir batağın içine çekildiğini hep 

birlikte izliyoruz.
Gün geçmiyor ki kötü bir haber gelmesin.
Ülkenin bir yöresinde kent savaşı sürer 

ken, terörün büyük şehirlere sıçramasın 
dan korkuluyor.

Ama korkunun ölüme faydası yok sözün
deki gibi, bela bitmiyor.

Çünkü emperyalist ülkelerin Orta Doğu 
daki çıkarları nedeniyle bölgenin haritası 
değiştiriliyor. Devamı sayfa 4’de

CHP İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sertas 
lan’ın uyuşturucuyla mücadeleye konu 
sunda yaptığı açıklamaya eski AKP İlçe 
Başkanı ve Gemlik Hatip Mezunları Derneği 
Başkanı Necdet Yılmaz’m verdiği yanıta 
Sertaslan’ın karşılık vermesinden sonra, 
bu kez de tartışmaya Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz katıldı. Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz, “2009 yılında göreve geldiklerinde, 
38 kilometrelik tüm sahil şeridini içkili 
bölge ilan etmek, ilçenin tamamını açık 
meyhane haline getirmekle gençlere sahip 
çıkılmıyor.” dedi. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Devlet 
Hastanesi hızla

yükseliyor

İnşaatı devam eden yeni Gemlik Devlet 
Hastanesi hızla yükseliyor. Yetkililer, 
“Gemlik yaz aylarında nüfusu 150 bini 
bulan bir ilçemiz. İlçede yapımı süren yeni 
hastanemiz yüksek teknoloji ile 
donatılmış olarak Gemliklilere hizmet 
verecek” dedi. Açıklamada. 2016 yılının 
sonunda hastanenin hizmet vermeye 
başlaması planlandığı belirtildi. Syf 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com


14 Ocak 2016 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 2

YUM AZ’D AN SERTASLAN’A GÖNDERME

"Sahil şeritlini içkili tıölge yaptılar"
CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan’ın 
uyuşturucuyla 
mücadeleye 
konusunda yaptığı 
açıklamaya eski 
AKP İlçe Başkanı ve 
Gemlik Hatip 
Mezunları Derneği 
Başkanı Necdet 
Yılmaz’ın verdiği 
yanıta Sertaslan’ın 
karşılık vermesin
den sonra, bu kez 
de tartışmaya 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz katıldı. 
Yılmaz, dün 
Belediye basın 
bürosu aracılığıyla 
yaptığı yazılı açıkla 
mada en büyük 
yatırımlarının gençli 
ğe yapıldığını be
lirterek, “Gençler 
bizim baş 
tacımızdır” dedi. 
“CHP’nin 2009 da 
belediyede göreve 
geldiğinde, 38 kilo
metrelik tüm sahil 
şeridini içkili bölge 
ilan etmek, ilçenin 
tamamını açık

meyhane haline ge
tirmekle gençlere 
sahip çıkılmıyor.” 
diyen Refik Yılmaz, 
göreve geldiklerin 
den bu yana yakla 
şık beş yıl geçtiğini 
hatırlatarak, 
“Gençlere yönelik 
hizmet ve yatırımla 
nn sadece ilçe 
merkezi ile sınırlı 
kalmadığı, mahalle 
statüsüne dönüşen 
eski köylerde de 
devam ediyor. ” 
dedi.
Belediye Başkanlığı 
görevine geldikten 
sonra gençlere 

yönelik yaptığı 
hizmetleri uzun, 
uzun anlatan 
Yılmaz, ilçeye özel 
sektörle birlikte 8 
okul kazandır 
dıklarını, okulların 
ihtiyaçlarını 
karşıladıklarını, Milli 
Eğitim Müdürlüğü, 
İlçe Emniyet Müdür 
lüğü ve ilçe Spor 
Müdürlüğü ile bir
likte uyuşturucuyla 
savaş ettiklerini bu 
konulardaki finan 
sın belediyece karşı 
landıgını belirtti. 
Yılmaz açıklamasın 
da ilçe merkezi ve 

yeni kurulan mahal
lelerde gençlik 
merkezleri açıldığı 
m, Kurşunlu, Kumla 
ve Umurbey de 
futbol sahaları 
yapıldığını, Gemlik 
in ulusal ve uluslar 
arası organizasyon
lara ev sahipliği 
yaptığını, moto kros 
şampiyonahklarının, 
dragon festivali ve 
yelken yarışlarının 
gençlere yönelik 
önemli etkinlikler 
olarak öne çıktığını 
hatırlatarak, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ve Gem
lik Belediyesinin 
okullara yaptığı 
spor salonlarını 
örnek gösterdi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Uyuş 
turucu ile mücadele 
ve Gemlik’te 
uyuşturucu 
bağımlılığına bağlı 
intihar ve cinayet
lerin son bulması 
adına yapılan yürü 
yüşle ilgili de açıkla 
malarda

bulundu, Yürüyüşe 
daha önceden be
lirlen miş, İnegöl’de 
gerçekleşen bir 
program nedeniyle 
katılamadığını anla
tan Refik Yılmaz, 
Gemlik Belediye- 
si’nin uyuşturucu 
ile mücadele konu 
sundaki tavrının, 
projelerinin ve 
yatırımlarının belli 
olduğunu, bundan 
sonra da 
uyuşturucuya yöne
lik projelerden ve 
hizmetlerden taviz 
vermeyeceklerini 
sözlerine ekledi. 
Gemlik Belediye
sinin uyuşturucu 
İle amansız mü
cadelesinin metruk 
bina yıkımlarıyla 
sürdüğünü de vur
gulayan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, son iki yıl 
içinde 180’in 
üzerinde metruk 
binanın bağımlıların 
mekânı haline 
gelmemesi için 
yıkıldığını kaydetti.

CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan’ın 
gazetelere yönelik 
açıklamalarını da 
sert bir dille 
eleştirip, çarpıcı 
açıklamalarda 
bulunan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“2009 yılında 
göreve geldik
lerinde, 38 kilome
trelik tüm sahil 
şeridini içkili bölge 
İlan etmek, ilçenin 
tamamını açık 
meyhane haline ge
tirmekle gençlere 
sahip çıkılmıyor. 
Sadece Gemsaz 
Bölgesine hapsolan 
CHP ilçe Başkanın/ 
muhalefet gözlüğü 
nü çıkarıp, insaf 
gözlüğünü takarak, 
Gemlik’i dolaşmaya 
davet ediyorum. 
CHP zihniyeti her 
gün medya da 
manşetlere 
taşınarak gözler 
önüne serilmekte
dir.” dedi.

Mermer Atölyesi sahibi 
4 yerinden ‘DiçâKlanâı 

KAHVEHANEDE
BIÇAKLAMA
İlçemizde önceki 
akşam meydana 
gelen bıçaklı 
saldırıda şehir 
mezarlığı altında 
mermercilik yapan 
Hamdi K.. 
4 yerinden 
bıçaklandı. 
Öğrenildiğine 
göre olay Hürriyet 
Caddesi’nde 
bulunan bir 
kahvehanede 
meydana geldi. 
Gün batımından 
sonra meydana 
gelen olayda 
kahvehanede çıkan 
tartışma sonrası 

ABONE OLDUNUZ MU?
II İlımlını.ll^ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mermerci 
Hamdi K. basımları 
tarafından 4 
yerinden bıçakla 
yaralandı. 
Muammer Ağım 
Devlet Hastane
sine kaldırılan 
mermerci ilk 
müdahaleden 
sonra ameliyata 
alındığı öğrenildi. 
Olaydan sonra 
mermerci Hamdi 
K. yı yarala 
yanlar kaçtı. 
Polis olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

İnşaatı devam 
eden yeni Gemlik 
Devlet Hastanesi 
hızla yükseliyor. 
Yetkililer, “Gemlik 
yaz aylarında 
nüfusu 150 bini 
bulan bir ilçemiz. 
İlçede yapımı 
süren yeni 
hastanemiz 
yüksek teknolo 
ji ile donatılmış 
olarak Gemlik 
lilere hizmet 
verecek” dedi. 
Hastanenin bölgeye 
hizmet vereceğine 
dikkat çeken yetk
ililer, “Gemlik De
vlet Hastanesi 
Bursa’nın en özgün 
projelerinden biri
sidir. Çağdaş mi
marisi, dünya 
standartlarındaki 
kalitesi ve deprem 
yönetmeliklerine 
uygun olarak inşa 
edilmekte. Hastane
miz, İnegöl ve M. 
Kemalpaşa has
tanelerinden sonra

Bursa’nın 
güçlendirilmiş 
ilçe hastanesi 
eksikliğini gidere
cek. Türkiye’de 
birkaç hastanede 
mevcut olan ve 
dünyanın kullandığı 
en son teknoloji 
olan sismik izolatör 
sistemini burada 
kullanıyoruz. 
Hastane başta 
Gemlik olmak 
üzere Orhangazi,

Armutlu ve 
Çınarcık'tan gele
cek yaklaşık 150 bin 
va tandaşlarımıza 
hizmet edecek” 
şeklinde konuştu. 
Hastanenin 150 
yataklı olacağının 
bilgisini veren 
yetkililer, “Hasta 
nemiz 28 bin 556 
metrekare kapalı 
alana sahip olacak. 
İçerisinde yeni 
doğan, kadın 

doğum, çocuk, 
acil müdahale 
ve yoğun bakım 
üniteleri buluna 
cak. Hastanemizin 
şu an yüzde 25’i 
tamamlanmış 
durumda ve 
hastanemizi 
2016 yılının 
sonunda hizmet 
vermeye 
başlamasını 
planlıyoruz” 
diye konuştu.
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II I . I II llill II IIı llıll Eşinin gözleri önümle 
hayatını kavhetti

İnegöl de faaliyet 
gösteren bir 
fabrikada meydana 
gelen iş kazasında, 
kepçenin altında 
kalan işçi ölümden 
döndü. Olay, 
İnegöl Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
faaliyet gösteren 
bir fabrikada 
meydana geldi. 
Fabrikada çalışan 
Mahmut Baran 
isimli işçi, 
iddiaya göre,

■ II II 11.11

Terör orgııtıı operasyonu
2 kişi tuiuklanılı

Bursa'da terör 
örgütü PKK'nın 
gençlik yapılanma 
sı YDG-H'ye yöne
lik operasyonda 
gözaltına alınan 
3 kişiden 2'si tutuk 
landı. Alınan bilgiye 
göre, Cizre'den 
S'ürsâ*yâ yö'ıcu 
taşıyan ve İnegöl 
de durdurulan 
yolcu otobüsünde 
gözaltına alınan 
E.K. ile Bursa'nın 
merkez Yıldırım ve 
Osmangazi de yaka 
lanan S.B ve A.i, 
emniyetteki sorgu 
larının ardından 
"Terör örgütüne 
üye olmak* suçun
dan adiiyeye sevk 
edildi. Zanlılardan 
E.K. ve A.l. tutukla 
nırken, S.B. tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı. Öte yan
dan, İl Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, geçen yılın 
temmuz ayından 
bu yana gerçekleş 
tirdikleri operas 
yonlarda, terör 
örgütü PKK'nın

fabrika içerisinde 
çalıştığı sırada, 
kepçenin çarpması

sonucu yere düşe 
rek altında kaldı. 
Durumu fark etme

gençlik yapılan 
ması YDG-H üyesi 
olan 77 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Bunlardan 45'i 
tutuklandı, 12'si 
adli kontrol şartıy 
la, 20'si ise tutuk
suz yargılanmak 
uzeTe SeTueSı 
bırakıldı. Yakalanan 
bu kişilerin, örgüte 
eleman temin ettik
leri, Uludağ Üniver
sitesi ve bazı mahal 
lelerde yasa dışı 
sokak eylemlerine 
karıştıkları ileri 
sürüldü. Katıldıkları 
eylemlerde içinde 
bulundukları grup 
ile karşıt grupları 
provoke etmeyi ve 
böylece huzursuz 
luk yaratmayı plan 
ladıkları öne sürü 
len bu kişilerin, 
yaşı küçük çocuk 
lan protestolara 
katılmaya teşvik 
ettikleri, bazılarının 
bu eylemlerde iş 
yerlerine, ikamet 
lere ve araçlara 
zarar verdikleri, 
güvenlik güçlerine 
karşı koydukları 
iddia edildi.

İnegöl de bir kişi, 
domuz gribi şüphe 
siyle hastanede 
gözetim altına alın 
dı. Edinilen bilgiye 
göre, yüksek ateş 
şikayetiyle İne 
göl’deki özel bir 
hastaneye götü 
rülen genç kadının 
ilk muayenesinde 
H1N1 virüsünün 
neden olduğu 
domuz gribinin 
belirtileri görüldü. 
Bunun üzerine 
hastanın yatışına 
karar verileyerek 
gözlem altında 
alınmak istendi. 
İddiaya göre yatış 
yaparak tedaviyi 

yen kepçe opera 
törü, diğer çalışan 
ların bağırması 
üzerine kepçeyi 
durdurdu.
45 yaşındaki 
Mahmut Baran, 
çalışma arkadaşları 
tarafından kepçenin 
altından çıkarılarak, 
olay yerine gelen 
ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. 
Olayla ilgili 
başlatılan inceleme 
sürüyor.

kabul etmeyen 
kadın, ailesi tarafın 
dan İnegöl Devlet 
Hastanesine getir
ildi. İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servis bölümünde 
özel bölüme alınan 
kadın hastanın 
gerekli tahlilleri ve 
tetkikleri yapılırken, 
teşhis sonuçların 
çıkmasından sonra 
belli olacak.
Şüphe üzerine acil 
serviste görevli 
doktor, hemşire ve 
sağlık personeli ile 
acil servise gelen 
diğer hasta 
ve yakınlarına 
maske dağıtıldı.

Bursa'da eşiyle 
birlikte yürüyüşe 
çıkan yaşlı adam 
bir anda kalp krizi 
geçirdi. Yaşlı adam, 
eşinin gözleri 
önünde yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla 
madı. Olay, Osman 
gazi Haşim İşcan 
caddesi üzerinde, 
meydana geldi. 
Eşiyle birlikte 
yürüyüşe çıkan 61 
yaşındaki Sabahat
tin Turan, fenalık

Polis zehir tacirlerine 
göz açtırmıyor

İznik’te uyuşturucu 
satıcısı bir kişi 
İznik’te uyuşturucu 
satıcısı bir kişi 
tutuklandı. Olay, 
Kıhçaslan Cadde- 
si'nde meydana 
geldi. Bir süredir 
takipte olan V.A 
(18), bonzai çeşidi 
sentetik uyuşturu 
cuyu K.S'ye satmak 
isterken suçüstü 
yakalandı. Emniyet 
ekiplerince göz 
altına alınan V.A. 
uyuşturucu temin 
etmek ve satmak 
suçundan hakim 

geçirerek yere 
yığıldı. Eşinin 
haber vermesi üz
erine olay yerine 
gelen 112 Acil 
Sağlık Ekipleri 
yaptıkları ilk tetkik
lerin ardından 
Turan'ın kalp krizi 
geçirdiğini teşhis 
etti. Yaklaşık 20 
dakikalık kalp 
masajı uygulan 
masının ardından 
Turan kaldırıldığı 
özel hastanede 
hayatını kaybetti.

karşısına çıktı. V.A. 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
İznik polisi, bir baş 
ka satıcıya daha 
suç üstü yaptı. 
Mustafa Kemal 
Paşa Mahallesi'nde 
M.B'ye (28) sentetik 
uyuşturucu satmak 
isteyen M.E. (20) 
gözaltına alındı. 
Emniyetteki ifade 
lerinin ardından 
mahkemeye sevk 
edilen M.B. ve 
M.E.tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Ülkeyi bataklığa çevirdiler...
Müslüman ülkeler iç savasın 

batağına çekilerek, mezhep kavgasına 
tutuşturularak, parçalanıyor.

Yanı başımızda komşumuz olan 
Irak’ı bölenler, sıranın Suriye’ye geldi 
ğinde Türkiye’yi maşa olarak 
kullandılar.

Suriye’nin Esat rejiminden 
kurtulması adına başlatılan girişimlere 
önce Türkiye atladı.

Bir zamanlar Irak için, ‘1 verip 3 
alacağız’ diyenler gibi, Esat muhalif 
terini silahlandırıp, eğiten Türkiye 
oldu.

Esat’ı yıkıp sünni bir yapılanmaya 
gidilecekti.

3 günde Şam’da cuma namazı 
kılınacaktı.

Aradan 4 yıl geçti, Esat yerinde 
ama, Suriye bir bataklığa döndü.

İç savaşıp boyutlarıbizi de sardı.
Bir de İŞ İD belası hortlatıldı.
Önceleri ona da hoş görü ile 

baktılar.
Sünni İslamcı olduklarından, 

yaptıkları kıyımlara terör bile 
diyemediler.

İş, işten geçtikten, IŞID belası 
sınırımıza dayanasıya kadar bekledik
ten sonra, akılları başlarına geldi.

Süleyman Şah Türbesi’ne bile sahip 
çıkamadılar..

Bir gecede türbeyi söküp, sınırı 
miza taşıdılar. Unu başarıymış gibi 
sundular.

Bir yanda yarım bıraktıkları Açılım 
Süreci sonucu PKK’nın özerk yönetim 
kurma girişimleri için savaşın boyutla 
rını genişletmesi, öte yandan büyük 
şehirlerde her gün korkulu bekleyiş.

Daha Ankara Garında önünde pat
layan bombanın etkisi geçmeden, 
önceki gün İstanbul Sultan Ahmet 
meydanı yeniden kana bulandı.

AKP hükümetinin başarısız dış 
politikası sonucu, her yanımız 
düşmanla çevrildi.

Yurtta barış, dünyada barış sloga 
mm unutup, ıslam dünyasının lideri 
olma sevdası başımıza büyük belalar 
açıyor.

Sevda bununla da bitmiyor. Dış 
politikada tüm ilişkiler fiyasko ile 
sonuçlandı.

Tek sığınağımız, NATO ve ABD..
Hangi büyük şehirde canlı bomba 

patlayacak, diye korkulu bir bekleyiş 
sürüyor.

Bir kez belayı üzerine çekmeye
ceksin.

Çektiğinde sonucuna da ister iste
mez katlanılacak.

Her patlayan bomba, her yitirilen 
canın sorumlusu, yanlış dış politika 
yürüten iktidardır.

Terörün bir bela olduğunu bilmeyen 
yok. Onu davet etmeyeceksin.

Edersen, olan masum insanlara 
oluyor.

Yitirilen canların turizme kötü etkisi 
görülecek yakında.

Allah, yeni patlamalardan korusun 
bu ülkeyi. 

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri, Adliye 
Sarayı’nı gezerek, 
üniversiteye 
hazırlık için meslek 
araştırması yaptılar. 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi Okul

Müdürü Kamil Beki 
ile birlikte Gemlik 
Adliye Sarayı’na 
giden 12. sınıf 
öğrencileri, Adliye 
binasını gezdiler. 
Burada, avukatlık, 
savcılık ve hakimlik 
mesleği ile ilgili

bilgiler aldılar. 
Adliye Sarayı’nda 
duruşma salonlan, 
Baro Odası’nı da 
inceleyen öğrenci 
ler, Mart ayında 
YGS, haziran ayında 
yapılacak olan 
LYS sınavlarına

katılacaklar. 
Öğrenciler, 
sınavlar sonunda 
yapacakları 
tercihler ile 
geleceklerini be
lirleyecek meslek 
için araştırma 
yapıyorlar.

VEFAT VB TEŞEKKÜR
İSMAİL, ÖMER ALTININ, 

MELEK ALTAN’IN BABALARI 

İRRAHİM ALTIN I (DEMOKRAT) 
KAYBETTİK.

CENAZEMİZE KATILARAK, TELEFON, 
ELEKTRONİK POSTA İLE BİZLERİN ACILARINI 

PAYLAŞAN EŞ, DOST, ARKADAŞ VE 
AKRABALARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ 

AİLESİ

tlpman tecrübeliElGllldlI bay muhasebe 
■ ELEMANI ARANIYORAranıyor 02245140060

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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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 
zp\ 0554 577 46 77 

0541542 2100

Düğünler Gemlikli İçin Artık

HAYAL DEĞİL »l
Kişi başı 10 TL ’den başlayan

www.salcalli.com.tr

http://www.salcalli.com.tr
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bur- 
saray'daki sefer 
sıklığını arttırmak 
ve yolcu yoğunlu 
ğunu azaltmak için 
satın aldığı 60 yeni 
vagonu birer birer 
devreye alıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, ihalesi tamam 
lanan 60 trenin 
teslimatına başlan 
dı. Yoğunluğun 
yaşandığı saatlerde 
müşteri memnuniye 
tini arttırmak maksa 
dıyla alınan tren* 
lerin test aşama 
sında olduğunu be
lirten yetkililer, "Bü 
tün büyük şehirler 
de olduğu gibi, 
zirve saatlerde gün 
içi hizmet konforu
nun tam olarak 
sağlanması müm 
kün olamamaktadır. 
Mevcut tren işletim 
tarifesine göre, 
Arabayatağı istasyo 
nu ile Acemler istas

lodos flitim kar geliyor!
İstanbul ve Bursa 
başta olmak üzere 
birçok ili lodos 
vurdu. Meteoroloji 
lodos için yeni 
uyarı geçti. Cuma 
gününe kadar 
şiddetli rüzgar var 
sonra sıcaklık 
düşüyor kar yağışı 
tekrar başlıyor. 
18 Ocak Pazartesi 
gününden itibaren 
İstanbul ve Mar
mara Bölgesi'nde 
kar yağışı etkili ola
cak. İstanbul, 
Bursa, Eskişehir, 
Kocaeli, Kocaeli, 
Düzce ve Tekirdağ 
olmak üzere birçok 
ili lodos vurdu yeni 
hava durumu rapor 
larmı Meteoroloji 
açıkladı. Cuma 
gününe kadar 
şiddetli rüzgar 
var sonra birden 

yonu arasındaki 
ortak hatta sefer 
sıklığı 5 dakika, 
Emek ve üniversite 
hatlarında ise 10 
dakika olup, mev
cut vagon sayısına 
göre yolcu yoğun 
luğunun olduğu 
saatlerde 1 ve 2 
no'lu hatlarda dört 
vagonlu tren dizileri 
kullanılmaktadır" 
dedi. Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından ihalesi 
yapılan 60 yeni 
trenin teslimatına 
başlandığını dile

sıcaklık düşecek 
ve 18 Ocak Pazarte- 
si'den itibaren ise 
özellikle İstanbul 
ve Marmara Bölge 
sinde kar yağışı 
başlayacak.

LODOS VURDU!

Yeni raporlara göre 
sıcaklık 16 Ocak 
Cumartesi günün
den itibaren düşe 

getiren yetkililer, 
"Gelen iki aracın 
testleri yapılıyor. 
Mart ve Nisan 2016 
aylarında diğer 
araçlarla bir dizi 
oluşturularak işle 
time verilecek. 
Teslim edilen araç 
sayıları arttıkça, 
tren dizilerinin 
sayıları da 
arttırılarak daha iyi 
hizmet imkanı 
sağlanmış olacak. 
Ancak mevcut 
araçların kullanımı 
na da devam edile
cek" diye konuştu.

cek ve pazartesi 
kar yağışı görüle
cek. Meteoroloji 
Genel Müdürlü 
ğü'nün internet 
sayfasında yer alan 
uzun vadeli tahmin
lerde, pazar günün
den itibaren yurt 
genelinde soğuk 
hava dalgasına 
girilecek ve kar 
yağışı da berabe 
rinde bekleniyor.

Trafitte iamerah aolis devri

Orhangazi de trafik 
denetimlerinde 
kamera ve ses 
kaydı yapılmaya 
başlandı. Trafik 
polisleri uygulama 
İarını üniformala 
rının üzerine yerleş 
tirdikleri kamera ve 
ses kaydı yapan ci
hazlarla birlikte ya
pacak. ‘Trafikte 
Şeffaflık ve Güven 
Projesi’ kapsamın 
da trafik deneti
minde kullanılacak 
olan uygulama ile 
Orhangazi’de 
görevli trafik ekibi 
ne yaka kamerası 
takıldı. Trafik polisi 
nin yaka kamerası 
ile yaptığı ses ve 
görüntü kayıtları 
delil sayılacak. 
Kameralar, polis 
sürücülerle görüşür 
ken ses ve görüntü 
kaydı yapacak. 
Yaka kameraları ile 
trafikteki ihlallerin 
kayıt altına alınaca 
ğım ifade eden 
Trafik Büro Amiri

Uludağ'dan seMreıı lıalıer

Türkiye'nin önde 
gelen kış turizm 
merkezlerinden 
Uludağ'da kar kalın 
lığı 65 santimetre 
ye ulaştı. Kış turiz 
minin göz bebeği 
Uludağ'da lodos 
sebebiyle 50 santi 
metreye kadar

Birol Kaya, “Bun
daki amacımız, 
trafikteki ihlalleri 
tespit etmek, kayıt 
altına almak ve 
ondan da daha 
önemlisi vatandaşı 
mızın yapmış oldu 
ğumuz uygulama 
larda, özellikle de 
alkol uygulamaların 
da sıklıkla 
rastladığı 
mız polis vatandaş 
münasebetlerindeki 
bazı olumsuzluk 
ların daha sonra 
mahkeme aşamasın 
da şikayet konusu 
olduğunda çok net 
şekilde açıklığa 
kavuşması için 
arkadaşlarımızın 
yaptığı görevler 
esnasında 12 saat 
süreyle kayıt yapa
bilen bu kameraları 
kendilerine verece 
ğiz. Görev esnasın 
da arkadaşlarımız 
karşılarındaki muha 
tabına 'sizi kamera 
ya kaydediyorum 
şuandan itibaren 

düşen kar kalınlığı, 
yağan kar ile 65 
santimetreye ulaştı. 
Başlayan kar yağışı 
işletmecilerin 
yüzünü güldürür 
ken, meteorolojiden 
alınan bilgiye göre, 
kar kalınlığı 65 
santimetre olarak 

yaptığımız görüşme 
ler kayıt altına 
alınır' şeklindeki 
ikazın 
dan sonra kayıt 
altına alınacaktır” 
diye konuştu.
Alınan görüntüler 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü 
arşivinde 30 gün 
saklanacak. İtiraza 
veya soruşturmaya 
konu olabilecek 
görüntüler ise 6 ay 
süre ile saklanacak. 
Yürütülen adli ve 
idari soruşturma 
larda talep eden 
birimlere görün
tüler gönderilerek 
delil olarak 
kullanılması 
planlanıyor.Uygu- 
lama Orhangazi’de 
bir ekiple başladığı 
nı bildiren Trafik 
Büro Amiri Birol 
Kaya, Ekiplerimizde 
kamera uygulama 
sının başladığını 
söylerek sürücüleri 
dikkatli olmaları 
yönünde uyardı.

ölçüldü. Uludağ 
da önümüzdeki 
2 gün daha kar 
yağışının devam 
etmesi beklenir 
ken, hava sıcaklı 
ğımn eksi 2 derece 
ile 3 derece arasın 
da değişeceği 
bildirildi.
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Trafik sigortasında 
yüksek prim artışın 
dan kaçmak için 
vatandaş araçlarını 
kaza yapmayan 
akrabalarının üzeri 
ne almaya başladı. 
Böylece hasarsızlık 
indiriminden yarar 
lanıp fiyatı indiriyor. 
Trafik sigorta bedel
lerindeki yüksek 
artış, vatandaşları 
farklı arayışlara 
yöneltti. Zorunlu 
trafik sigorta prim
leri kazalardan 
dolayı aşırı yükse
len vatandaşlar, 
araçlarını kaza 
geçmişi olmayan 
yakınlarının ya da 
akrabalarının üzeri 
ne yapmaya başladı. 
Hazine Müsteşarlığı 
yetkilileri, yükselen 
primler nedeniyle 
vatandaşlardan 
gelen tepkileri değer 
lendirerek “Ücretler 
serbest piyasada 
belirleniyor. Primi 
yüksek bulan vatan 
daş, başka sigorta 

şirketini seçebilir. 
Vatandaş, kendisin
den istenen prime 
baksın, sonra da 
farklı sigorta 
şirketlerini araştır 
sın” dedi. Hazine 
yetkilileri, vatandaş 
ların yükselen prim
lere de çeşitli 
çözümler geliştir 
diğini belirterek 
“Kişinin kaza 
geçmişi varsa 
elbetteki primi yük
sek geliyor. Bu ne
denle kaza geçmişi 
olan kişiler, aracını 
kaza geçmişi ol
mayan bir yakınının 
üzerine geçiriyor. 
Ancak aracını ken
disi kullanmaya 
devam ediyor. 
Böylece, düşük 
primle sigorta 
yaptırmış oluyor” 
diye konuştu.
Yetkililer, Türkiye 
de çok yüksek sigor 
tasız araç sorunu 
olmadığını belir
tirken, sigortasız 
araçların büyük

bölümünün traktör 
ve motosiklet 
olduğunu ve yine 
onların da büyük 
bölümünün kırsalda 
olduğunu kaydetti.

"KASKO İLE 
BİRLEŞME YÜKÜ 
ARTIRIR"

Hazine yetkilileri, 
trafik sigortası ve 
kaskonun 
birleştirilmesi ve 
böylece sigorta 
maliyetlerinin 
düşürülmesi önem
ini de değerlendi 
rerek “Böyle bir 

birleşme, sürücü
lerin sigorta yükünü 
daha fazla artırır. 
Örnek olarak diye
lim ki zorunlu sig
orta yükü 3 bin lira, 
kasko yükü bin lira 
ise, 4 bin lira öde
mek zorunda kala
cak. İki sigorta 
nın birleşiminin 
yükü de yükselecek. 
Zorunlu sigorta 
karşıdaki kişinin 
hasarlarını, kasko 
ise kendindeki 
hasarlarını ödemek 
İçin. Yani uygulama 
amaçları farklı" 
diye konuştu.

önümüzdeki yıldan 
itibaren Uludağ 
Üniversitesindeki 
(UÜ) tüm fakülte ya 
da meslek yüksek 
okullarından birisi 
ni tercih edip yerle 
şen en yüksek 
puanlı ilk 5 öğren 
ciye burs verilecek. 
Öğrenci, bütün der
slerinden geçtiği ve 
2,5 not ortalamasını 
tutturduğu müdde
tçe mezun olana 
kadar bu bursu ala
bilecek. UÜ Sena 
tosu, önceki hafta 
yaptığı toplantı ile 
kendi fakülte ya da 
meslek yüksekokul 
larından herhangi 
birini seçen en 
başarılı ilk 5 öğren 
ciye en az Başba 
kanlık bursu kadar 
burs verilmesini 
karar bağladı. Üni 
versite bünyesin
deki tüm fakülte ve 
meslek yüksekokul 
larından herhangi 

birinin bölüm veya 
programını tercih 
eden ve buralara 
yerleşen en yüksek 
puanlı 5 öğrenciye 
aylık 400 ile 500 TL 
arasında değişen 
burslar verilecek.

İLK PROTOKOL 
ORHANGAZİ 
BELEDİYESİNDEN

Sponsor kurum 
arayışı içerisine 
giren üniversiteye 
ilk destek Orhan 
gazi Belediyesin
den geldi. Sponsor 
kurum arayışı içeri
sine giren üniver
siteye ilk destek 
Orhangazi Beledi 
yesi’nden geldi. 
Orhangazi Beledi 
yesi, Orhangazi 
Meslek Yüksekoku
lunu tercih edecek 
en başarılı ilk 5 
öğrenciye aylık 400 
TL burs vermeyi 
kabul etti.

MILTON
DUGUN SALON

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE & K 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN ■ *”
GÜZEL ANLARINIZI

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu-Meşrut-Çerez 2016 Vlh
Piyanist +Di Performans ](■■■
Saten Sandale Girdirme REZERVASYONLARIMIZ 
NikahMasası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR 

internetten Cnnh fyıpn- Snhne - Işıkyösferisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlifamilton.com 
faceboofa/miltondugunJEflk plus.google.com/mlltondugun 

1ŞP Hükümet Konaği karşisi
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlifamilton.com
plus.google.com/mlltondugun
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Suriyelilerin çalıştırıl 
masıyla ilgili düzen-* 
lemeden sendikalar 
tedirgin. Düzenle 
meye göre Suriyeli 
işçiler fabrikalarda 
yüzde 10'unu geç 
meyecek. Tarımda 
kotayı valilik belir 
leyecek. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nın Suri 
yeli sığınmacılara 
çalışma izni verilme
siyle ilgili yaptığı 
düzenleme Bakanlar 
Kurulu'nda ele 
alındı. Düzenleme 
önümüzdeki gün
lerde yönetmelik 
olarak yayınlanacak. 
Bu çalışmadan 
Türkiye'de resmi 
kayıtlara göre bulu
nan 2 milyon 411 
bin Suriyeli yararla 
nacak. Şu ana kadar 
7 bin 351 Suriyeliye 
çalışma izni verildi. 
Kaçak yollarla çalı 
şan Suriyeli sayısı 
ise 500 bini aşıyor. 
Bu çalışma ile 
Suriyeli göçmen
lerin Avrupa'ya 
kaçak yollardan git 
meşinin de önüne 
geçilmesi hedefleni 
yor.

YÜZDE 10'U 
GEÇMEYECEK

Düzenlemede Türk 
vatandaşlarının etki 
lenmemesi için bazı 
sınırlamalar yer ala
cak. Suriyeliler geçi 
ci kimlik düzenleme 
tarihinden 6 ay son 
ra çalışma için baş

vuru yapabilecek. 
Suriyeliler, sadece 
ikamet ettikleri 
illerde çalışabilecek. 
Suriyeli sayısı, çalış 
tıkları işyerindeki 
çalışanların yüzde 
10'unu geçemeye
cek. Geçici tarım 
işçisi olarak çalışa 
cak Suriyeliler için 
valiliklerden izni 
alınacak. Tarım 
işçisi olacak Suriyeli 
işçilerin kotalarını 
valilikler esnetebile
cek.

ASGARİ 
ÜCRET ALTINDA 
ÇALIŞIYORLAR

Uluslararası 
Çalışma Örgütü 
(ILO) Türkiye Ofisi, 
Suriyelilerin Türkiye 
de iş gücü piyasası 
üzerindeki etkileri 
ve istihdam şartla 
rıyla ilgili bir çalış 
ma yaptı. Çalıştırılan 
Suriyeli işçilerin 
üçte biri, asgari 
ücretin altında ücret 
alıyor. İşverenlerin 
yüzde 6O'ı ihtiyaç 

olduğunda Suriyeli 
çalıştırabileceğini, 
yüzde 64'ü de devlet 
desteği sağlanması 
halinde Suriyeli istih 
dam edebileceğini 
belirtiyor. Hiçbir 
şekilde Suriyeli 
çalıştırmayacağını 
söyleyenlerin oranı 
ise yüzde 32.

KAYIT DIŞI 
ARTACAK

Aksiyon İşçi 
Sendikaları Konfede 
rasyonu Başkanı 
Vedat Öztürk, yüzde 
10 Suriyeli işçi 
çalıştırma düzen
lemesinin kaçak 
Suriyeli çalıştırmayı 
kolaylaştıracağını 
söyledi. Birçok 
işletmenin resmi 
kayıtlarda yüzde 10 
Suriyeli çalıştırdığını 
göstereceğini ancak 
bu oranın gerçekte 
yüzde 30'u 
aşacağını kaydetti. 
Bunun da Türk 
işçileri olumsuz 
etkileyeceğini ifade 
etti.

Kahvaltılık fiyatları 
yüzde 20 zamlandı
Kahvaltının vazge 
çilmez ürünlerinden 
sucuk ve yumurta 
bir yılda yüzde 20 
zamlandı. Kahval 
tılık ürünlerin orta
lama fiyatı ise bir 
yılda yüzde 10 arttı. 
Dünyada gıda fiyat 
lan dip yaparken 
Türkiye'de fiyatlar 
rekor üstüne rekor 
kırdı. 2015 Ocak 
ayında 8 liradan 
satılan 30'lu yumur 
ta kolisi bir yılda 
yüzde 20 zamla- 
narak 9,75 liraya 
kadar yükseldi. 
Hatta bazı aylarda 
bu rakam 12 liraya 
kadar fırladı. Sektör 
temsilcileri bu 
durumun, Türkiye 
de kendini gösteren 
kuş gribinden kay 
naklandığını söyle 
se de, Kuzey Irak'ın 
Türk yumurtalarına 
koyduğu ambargo 
da iç piyasada 
fiyatları düşürmeye 
yetmedi.

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

0543 5821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEREYAĞ'A YÜZDE 
8 ZAM
Yumurta, tereyağ, 
zeytin, beyaz peynir 
ve sucuktan oluşan 
bir kahvaltı menü 
süne bir yılda yüzde 
10 zam geldi.
Tereyağ fiyatları bir 
yılda yüzde 8 zamla- 
narak 16,5 liradan 
17,85 liraya çıktı. Bir 
kilogram zeytin ise 
yüzde 5,8 zamla- 
narak 12,75 liradan 
13,5 liraya yükseldi.

SUCUK LÜKS OLDU 
Kahvaltılık grubun 

da yumurta kadar 
zamlanan bir diğer 
ürün ise sucuk oldu. 
Bir kilogram sucuk 
yüzde 19 zamla- 
narak 28 liradan 
33 liraya çıktı ve 
sucuk da lüks 
tüketim ürünlerin 
den biri haline geldi. 
Tüm bu ürün 
gruplarında zamlan- 
mayan tek ürün ise 
beyaz peynir oldu. 
2015 yılbaşında 
14 liradan satılan 
beyaz peynir bir 
yıl içinde hiç 
zam görmedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAŞ BESMİ DAİRELER

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

VAPUR-FERİBOT

itfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
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513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
186

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

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

513 13 53

Kaymakamlık 
C.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
Pamukkale
DENİZ UÇ Aâl
Peçasue A tun la Seyahat
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanbaroglu-E aaday
Anrtur
Kamil Koç

012 OO 26
013 OO 13

013 12 12 
013 20 77 
012 1O 72

S12 O1 03

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

513 14 14 
51313 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

HASTANELEB İŞ-KUR 513 7166
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.Oceğı
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
51345 20

TAKSİLEB 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 Anza

513 23 25 
51345 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185

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

DENİZ OTODUSÎT

DAĞITICILAB

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

GEMDAŞ 613 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 70
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 5373 
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)
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VENÜS SİNEMASI
Kocan kadar konuş 
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Düğün dernek 2 sünnet 
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19:00-21:00... 
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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İmam Hatip Okulu'yia başlayan siyasi tartışma tırmanıyor...

Sertaslan; "Refik Yılmaz 
mitomani hastası mı?”

KUMLAYA 
3. CAMİNİN 

TEMELİ ATILDI

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Siyasi atışmalar sürüyor...
Gazetemizin manşetini 3 gündür kapatan 

CHP ve AKP’liler arasındaki siyasi tartışma 
bugün yeni boyutlar kazandı.

Nasıl başladı bu tartışma.
Bir süre Önce madde bağımlısı biri tarafın 

dan bıçaklanarak öldürülen Düzgün 
Akyıldız'ın ölümü üzerine yapılan büyük 
yürüyüşe Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın 
katılmamasını eleştiren CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur Sertaslan, Yılmaz’/ gençliğe 
hizmete yerine, İmam Hatip Okulu açtır 
ma kİ a suçlamıştı. Devamı sayfa 4’de

Dünkü gazetemizde CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur Sertaslan’ın basına yaptığı 
açıklamayı sert bir şekilde cevaplayan 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz’a, CHPİlçe 
Başkanı Sertaslan yeniden cevap verdi. 
Sertaslan, Belediye Başkanı Yılmaz’ı yalan 
cılıkla suçlayarak, kamuoyuna gerçek dışı 
ve çarpıtılmış açıklama yaptığını belirterek 
bunlara cevap verdi. Siyasilerin atışması 
sürüyor. Haberi sayfa 2’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik 
Belediyesi ve Kumla Mahallesi Çamlık Tepe 
Camii Yaptırma Derneği tarafından yapılacak 
olan, turistik tatil bölgesi Kumla’nın üçüncü 
camiinin temeli düzenlenen törenle atıldı. 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Narlı Ma
hallesi Camii Temelinin de önümüzdeki gün
lerde atılacağını belirterek, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile birlikte yapılacak olan Kanal 
Kumla Projesi ile mahallenin prestijinin 
değişeceğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

http://www.vizyonkd.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İmam Hatip Okulu'yla başlayan siyasî tartışma tırmanıyor....

Sertaslan “Refik Yılmaz mitomani hastası mı?"
Dünkü gazetemizde CHP ilçe Başkanı Mehmet Uğur Sertas lan’ın basına yaptığı açıklamayı sert bir şekilde cevaplayan Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz’a, CHP ilçe Başkanı Sertaslan yeniden cevap verdi. Sertaslan, Belediye Başkanı Yılmaz’ı yalancılıkla suçla

yarak, kamuoyuna gerçek dışı ve çarpıtılmış açıklama yaptığını belirterek bunlara cevap verdi. Siyasilerin atışması sürüyor
3 gündür gazetemizde 
manşetleri dolduran 
siyasilerin tartışmasına 
bugün CHP İlçe Başka 
nı Mehmet Uğur Sertas 
lan’ın Belediye Başka 
nı Refik Yılmaz’a 
verdiği yanıtla yeniden 
alevlendi. Sertaslan, 
Yılmaz’ın mitomani 
hastası olduğunu be
lirterek, yalancılıkla 
suçladı.
Mitomani hastalığı, 
kendi söylediği yalan
lara inanma hastalığı 
dır. Bu tür hastalar 
hataları örtmek için 
sürekli yalana 
başvururlar.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur Ser
taslan yaptığı yazılı 
açıklamada siyasilerin 
görevleri sırasında 
ülkesine ve yaşadığı 
kente en iyi hizmeti 
vermesinin önemine 
değinerek, “Bu kişiler 
arasında ideolojik 
farklılıkların yanında 
çok temel bir fark daha 
vardır. Bu siyasetçi
lerin bir kısmı her za 
man doğruyu söyleme 
gayretindeyken, diğer 
kısmı ise sadece ve 
sadece YALAN söyle
meyi alışkanlık haline 
getirmiştir. Ve hatta 
yalan hayatlarının 
merkezine öylesine 
yerleşmiştir ki, kendi 
söyledikleri yalana 
kendileri de inanır 
olmuşlardır. Ve hatta 
bu durum Mitomani 
adıyla tanınan bir 
hastalık olarak da tıp 
literatüründeki yerini 
almıştır. Basına 
yansıyan son açıkla 
malarından sonra 
Gemlik Belediye Başka 
nı Sayın Refik Yılmaz 
acaba Mitomani hasta 

lığına mı yakalandı 
diye endişeye kapıl 
dik.” dedi.
Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz’ın açıklamala 
rını yanıtlayan Sert 
aslan şunları söyledi: 
“Gemrık'e 8 okul 
kazandırdıklarını ve 
bunlardan sadece 2 
sinin imam hatip okulu 
olduğunu söylemiş. 
Oysa biz biliyoruz ki, 
2009 yılından bu yana 
ilçemizde yapılan ve 
yapımı devam eden 
okul sayısı 8 dir ve 
bunların 4 tanesi Refik 
Yılmaz tarafından ha 
yata geçirilen projeler 
değildir. Atatürk ılkoku 
lu adından da anlaşıla 
cağı üzere (Atatürk'e 
ve onun Cumhuriye 
tine düşmanlıkları 
malum) Mehmet Turgut 
tarafından projelendiril 
miş, temeli Mehmet 
Turgut ve Fatih Meh 
met Güler tarafından 
atılmış, C.H.P. beledi 
yesi döneminde 
neredeyse tamamlan 
mıştır. Ayşe Ziver 
Karataş okulu yine 
C.H.P. belediyesi 
tarafından başlanmış 
ve bitirilmiştir.Ali 
Kütük okulunun pro
tokolü Fatih Mehmet 
GÜief tarafından 
imzalanmış, (hani şu 
bin türlü yalanla ifti
rayla görevden alınan 
ve hepsinden bir, bir 
aklanan belediye 
başkanımız) projeleri 
çizilmiş temelim bele 
diyeyi hileyle ele geçir 
dikten sonra Sayın 
Refik Yılmaz atmıştır. 
Cumhuriyet okulu ise 
dönemin 5 il genel 
meclisi üyelerinin 
ısrarlı takibi ve eski 
Gemlik kaymakamı 

mızın özel idare genel 
sekreteri olması 
sayesinde belediyenin 
hiçbir katkısı olmaksı 
zın yapılmıştır. Bu dört 
okulu çıkardığımızda 
geriye sadece yapımı 
süren iki imam hatip 
lisesi dışında okul 
kalmamaktadır. Bunun 
dışında iki firmayla 
protokol yapılmış, he 
nüz inşaatları başlama 
mıştır. Ayrıca bildiği 
miz kadarıyla Sayın 
Yılmaz başlanmayan 
bu iki okulunda imam 
hatip yapılmasını iste 
miş, ancak hayırsever 
ler bu isteğe olumsuz 
cevap vererek, birisini 
Fen Lisesi, diğerini 
Meslek Lisesi yapmayı 
taahhüt etmişlerdir. 
Sonuç olarak belediye 
başkanı tamamen ken 
di inisiyatifiyle 8 değil 
4 okul projesi organize 
etmiş ve tamamının 
imam hatip olmasını 
istemiştir, dedi. 
Sertaslan, CHP’nin 
göreve geldiğinde 38 
Kilometrelik sahil ban 
dini meyhaneye çevir 
diler iddiasına ise şu 
yanıtı verdi: "Bu kesin
likle doğru değildir. Bu 
38 km’İlk kuyruklu bir 
yalandır Kumla., Kur. 
Şühiü, Kâracââli ve Nâr 
lı sahilleri içki satışına 
zaten açıktı. Bizim 
belediyemizin yaptığı 
1. ve 2. sahili karanlık, 
atıl ve korumasız ol
maktan çıkarıp, günü 
birlik turizme ve resto 
ranlara açıp, ilçemizin 
cinayetlerle değil deni 
ziyle, sahiliyle, oalığıy 
la anılmasını sağla 
mak, çevre yerleşim 
yerlerinden insanların 
Mudanya’ya değil 
Gemlik’e ğelmesine 

yönelik bir programla 
madır. Sayın Refik 
Yılmaz ise sahillerimizi 
kendisine göre açık 
meyhane olmaktan 
kurtarıp madde bağım 
lılarının kol gezdiği 
güvenliksiz ve hatta 
cinayetlerin yaşandığı 
mekanlar haline ge
tirdi. Bu gün en çok 
olay olan bölge 1. ve 2. 
Sahil bölgesidir. Un
utma sın kİ, yürüyüş 
yapan bir kadın yurtta 
şımız madde bağımlısı 
bir genç tarafından 
kendisinin belediye 
başkanlığı zamanında 
ve tamda bu sahillerde 
hunharca katledilmiş 
tir. “Meyhane açmakla 
gençlere sahip çıkıl 
mıyor" diyerek bizim 
başka hiçbir şey 
yapmadığımızı söyle 
mıştir. Oysa C.H.P. 
belediyesinin göreve 
gelir gelmez ilk yaptığı 
hizmet Gemlik belediye 
sporu kurmak olmuş 
tur. Bu spor kulübü 
müzde bir çok branşta 
çoğu genç beş bin 
yurttaşımız sporla 
buluşmuş, sosyal ya 
şam merkezinde sayın 
Refik Yılmaz Belediye 
binası olarak yerleşene 
kadar bale, modern 
dans, hâik öyün'ıâfi, sat 
ranç ve yüzme kulüp
leri aracılığı ile kent 
sosyal hayatına katkı 
sağlanmıştır. Sayın 
Yılmaz’ın tabelasına 
önce kendi resmini 
koydurup sonra tabe 
layı komple söktürdü 
ğu büyük edebiyatçı ve 
şair Orhan Veli adına 
ülke çapında şiir yarış 
ması da, Orhan Veli 
kültür sanat günleri 
başlığıyla Ata ol 
Benramoğlu, Sinan

Meydan, Cezmi Ersöz, 
Sunay Akın, Nihat 
8ehram, Haluk Çetin, 

stün Dökmen. Cey
han Mumcu, Akif Oktay 
ve Müşvik Kenter gibi 
önemli isimlerin hal 
kımızla buluşmasını da 
bizim belediyemiz 
sağlamıştır, ilçemizde 
değişik tarihlerde 
Moda Tiyatrosu Adem 
gözünü açtı isimli 
oyunu, Nokta ile Virgül 
tiyatrosu rüyalar ülkesi 
çapraz ateş isimli 
oyunu, Samsun Sanat 
Tiyatrosu diriliş adlı 
oyunu, Süheyl-Behzat 
Uygur kardeşler tuhaf 
ikin adlı oyunu, Ferhan 
Şensoy işsizler cen
nete gider isimli oyunu 
yine belediyemiz 
aracılığı ile ve ücretsiz 
olarak halkımızın 
beğenisine sunmuştur. 
Venatta tamamı Gem
lik'ti gençlerden oluşan 
Seyr-ü Sefa isimli bir 
tiyatro topluluğunun 
kuruluşuna ön ayak 
olup dokuz canlı isimli 
oyunu sahnelemeleri 
sağlanmıştır. Bizzat 
beni Gemsaz bölge
sine hapsolmakla suç 
lamış ve şehir merke 
zinde dolaşmaya davet 
etmiş. Keşke. Sayın 
Yİıfhâz Belediyeden ve 
Belediyenin ortak oldu 
ğu kurumlardan aldığı 

■ maaşları bana verse de 
ben de Gemsaz’daki 
ekmek tekneme daha 
az gitsem ve şehir 
merkezinde de daha 
çok dolaşa bilsem. Söz 
kendisini şehrimizde 
dolaşırken koruyan 
korumalarını ben iste 
meyeceğim. Ayrıca, 
ben de tıpkı diğer 
siyasi parti ilçe baş 
kanları gibi halkı ilgilen 

diren her konuda ken 
tin her yerindeyim. 
Oysa belediye başka 
nımız madde bağımlı 
lığı sebebiyle kaybe
dilen hiç bir gencimizin 
uğrunda yapılan yürü 
yuşlerde bulunma 
mıştır. Düzgün AkyıldiZ 
için düzenlenen halk 
yürüyüşüne daha 
önceden belirlenmiş 
bir program nedeniyle 
Inegöre gittiği için 
katılamadığını söyle 
yen Yılmaz, bu progra 
mın ne olduğunu da 
belirtmemiştir. 
Öyle ya nasıl söylesin. 
Kendi kentinde yanılan 
halk yürüyüşü yerine 
İnegöl’de yapılan 
Posoflular Derneğinin 
olağan kongresine katı 
lannir belediye başka 
m bu tercihi nasıl 
savunsun. C.H.P. İstan
bul Gençlik Kolu 
Başkanımızı da terörist 
ilan etmiş Refik Yılmaz. 
Bu yalana ve iftiraya 
gençlerimiz cevap vere 
cek. Verecekte, şunu 
söylemeden geçeme 
yeceğim. Dikkatinizi 
çektiyse bütün yazı bo 
yunca belediye başka 
nı Refik Yılmaz’a * 
sayın sıfatıyla hitap 
ettim. Aslında çok 
saygı d'üy düğüTh İçin 
değil de, bu ülkede 
binlerce inşa nımızın 
ölümünden sorumlu, 
bebek katili, terörist 
başı, cani Abdullah 
Ocalan’la görüşen ve 
bu caniye sA YlN 
sıfatıyla hitap eden 
bir siyasipartinin 
belediye başkanının 
bize vatanseverlik 
dersi vermesine 
kızdığım için böyle 
hitap ettim SAYIN Refik 
Yılmaz’a."

KUMLA YA 3. CAMİNİN TEMELİ ATILDI
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Gemlik 
Belediyesi ve Kumla 
Mahallesi Çamlık 
Tepe Camii Yaptırma 
Demeği tarafından 
yapılacak olan, 
turistik tatil bölgesi 
Kumla’nın üçüncü 
camiinin temeli 
düzenlenen törenle 
atıldı.
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al- 
tepe, Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, 
Emniyet Müdürü 
Cafer Gündoğdu ve 
çok sayıda davetlinin 
katıldığı törende 400 
metrekare kapalı alan 
üzerine yapılacak 
olan Çamlık Tepe 
Camii’nin temeli 
atıldı.

Törenin açış konuş 
masını yapan Cami 
Yaptırma Derneği 
Başkanı Ferruh Se- 
vimgil, Belediye 
Başkanla» Recep 
Altepe ve Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
ederek, "Allah sevap 
kapısından geçmeyi 
bizlere de nasip etti. 
Kumla’nın ihtiyacı 

olan Çamlık Tepe 
Camiini hep birlikte 
yapacağız” dedi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da, son 
4 yıl içinde 7. Cami
inin de temelini 
atmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını kaydetti. 
Narlı Mahallesi 
Camii Temelinin de 
önümüzdeki günlerde 

atılacağını belirten 
Yılmaz, 160 Milyon 
Liralık Büyük Kumla 
Barajı İnşaatının 
devam ettiğini, 
Kumla Doğalgaz ve 
Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ alt 
yapı çalışmalarının da 
sürdüğünü anımsatan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz,

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile birlikte 
yapılacak olan Kanal 
Kumla Projesi ile 
mahallenin prestijinin 
değişeceğini söyledi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte- 
pe’ye de tüm hizmet 
ve yatırımlar adına 
teşekkür etti.

Kumlanın marka 
değeri yükseldi 
Kaymakam Cahit 
Işık’ta, Kamu, 
Hükümet, Büyükşehir 
ve Gemlik Belediyesi 
yatırımları ile Kum 
la’nın marka değeri 
nin yükseldiğini ifade 
ederek, Çamlık Tepe 
Camii’nin de şimdi 
den hayırlı uğurlu 
olmasını temenni etti. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Recep Altepe’de, 
güzel bir esere 
destek vermekten 
onur duyduklannı 
anlatarak, 
Türkiye’nin ve 
Bursa’nın Tanm, 
Ticaret, Sanayi, 
Turizm, Spor, Sağlık 
ve Eğitim alanlarında 
en büyük kalkınmayı 
gerçekleştirdiğine 
dikkat çekti.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olarak, 
dine, eğitime, kültüre, 
tarihe, sağlığa, 
ecdada sahip çıktık 
lan nı ve çıkmaya da 
devam edeceklerini 
vurgulayan Recep 
Altepe, Büyükşehir 
Belediyesinin her 
alanda destek olmayı 
ve yatırım yapmayı 
sürdüreceğini 
sözlerine ekledi.
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Jandarmalar kus uçurtmuyor
Bursa ve İnegöl jan
darma ekipleri, her 
türlü kaçakçılığın 
önüne geçmek için 
uygulamalarına 
devam ediyor.
İnegöl Jandarma 
Komutanlığı ekip* 
leri, Bursa Jandar 
ma Kaçakçılık ve 
Organize Suçİarlâ 
Mücadele (KOM) 
Şube Müdürlüğü, 
Bürsâ-Ankara 
karayolu üzerinde 
şüpheli araçlar ve 
şahıslara yönelik 
uygulama yaptı.

lamüııııiınlıı
Osmangazl de, 
uyuşturucu ticare 
ti yaptığı iddia 
edilen 2 kişinin 
oturduğu eve 
saldıran yaklaşık 
100 kişilik gruba 
polis ekipleri mü
dahalede bulündu. 
Ahnarj bilgiye 
göre, Panayır Mâ- 
hallesi'nde ikamet 
eden 100 kişilik 
grup, aynı mahalle 
deki Polat Sokakta 
bulunan bir bina 
da oturan ve uyuş 
turucu ticareti yap 
tığı öne sürülen 
U.l. (30) ile S.B'niti 
(33) evinin önünde 
toplandı. Evi taşla 
maya başlayan 
kalabalık daha 
sonra evin çevre
sine benzin döke 
rek yakmaya ça 
lıştı. Öfkeli kalaba 
lığı gören U.İ. ve 
S.B, evden çıkıp 
16 VM 066 plakalı 
otomobile bine 
rek, mahalleden 
uzaklaşmaya çalış

Özel eğitimli köpek 
lerin de katıldığı 
uygulamada, araç 
lar ve şahıslar didik 
dicllR arandı. İnegöl-

Bursa karayolu 
Kurşunlu kavşağı 
mevkiîfide yapılan 
uygulamada, şehir 
lerarası yolcu taşı

ti.- Şahısların Otö- 
mobile bindiğini 
gören bâzı kişiler, 
U.İ. ve S.B'yi dar 
bederek aracı 
taşladı. Olay yeri 
ne gelen polis 
ekipleri, söz konu 
su iki kişiyi güven 
İlkleri için gözaltı 
na alarak ekip oto 
süna bindirdi. 
Kalabalığın dağıl 
ması için biber 
gazı sıkan ekipler, 
sonuç alamayınca 
havdya uyarı ateşi 
açtı. Gerginliğin 
devam etmesi üze 
rine olay yerine 
çok sâyida çevik 
kuvvet ekibi ile 
ambulans sevk 
edildi. Olayın 
ardından U.İ.
ile S.B'nin ailesi, 
olası saldırıya 
karşı polis ekipleri 
nin geniş güvenlik 
önlemleri alan 
ekipler, evin 
çevresinde 
sabaha kadar 
nöbet tuttu.

MİMİM

Bursa'da su giderin 
den tırmanarak 
3, kattaki eve giren 
hırsızlar, ev sahibe 
sini darp etti. 
Nilüfer Cumhuriyet 
Mahallesi'nde su 
giderinden tırmana 
rak 3. kattaki eve 
giren hırsızlar, ev 
sahibesini darp etti. 
Gürültüye gelen 
kadının komşuları, 
ev sahibesini şoka 
girmiş halde buldu. 
Ev içinde ve çevre 
de araştırma yapan 
Bursa Emniyeti 
Hırsızlık Büro Amir 
liği ekipleri, hırsız 
ların kaçtıkları 
balkonun altında 

macıhğı yapan 
otobüsler, kamyon
lar ve özel araçlar 
ile sürücü ve araç 
lardaki şahıslar 
üzerinde arama 
yapıldı. Bomba, 
sahte alkol, uyuştu 
rucu maddeler, 
göçmen kaçakçılığı, 
insan ticareti gibi 
konular üzerinde 
durulurken, yolcu 
ların ve sürücülerin 
GBT sorgulama 
larını da yapan 
ekipler, suçlu 
lara geçit vermedi.

hırsızlardan birine 
ait kimlik buldu. 
Araştırma yapan 
ekipler merkez 
Yıldırım ilçesinde 
hırsızlardan K.Y'yi 
(18) evinde yakala 
dı. İfadesi alınan 
K.Y. diğer zanlıların 
isimlerini verdi. 
Araştırma yapan 
ekipler yaşı küçük 
olan G.K. (17) ve 
H.U'yu (20) hemen 
yakaladı. Çalınan 
eşyalar bulunarak 
sahiplerine teslim 
edilirken, K.Y. ve 
H.U. alınan ifadeleri 
nin ardından adli 
makamlara sevk 
edildi.

Bursa'da bir dergi 
temsilciliğine yöne
lik operasyonda 
terör örgütü IŞİD 
üyesi oldukları 
iddiasıyla gözaltına 
alınan 12 kişi, 
adfiyeye sevk edil 
di. Gözaltına alınan 
M.K, R.D, Ö.E, B.B, 
M.A, N.K, M.M.A.M, 
E.A, U.Y, Ö.D. ve 
İ.A, emniyetteki 
işlemlerinin ardın 
dan adliyeye gön
derildi. İl Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, Osman

Caıniılnsaiırwıııliıınleiiııfe|iı 
iMslııilnnliıHı

Bursa'da bir cami 
nin şadırvan ve 
tuvaletindeki 
musluklar çalındı. 
Alınan bilgiye 
göre, Yıldırım 
İmam Hatip Tatbi 
kat Camisi'ne ge 
len tuvalet görevli 
si, kapı kilidinin 
kırıldığını fark 
ederek, durumu 
polise bildirdi. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen polis 
ekipleri, yaptıkları 
incelemede, avlu

gazi Bağlarbaşı 
Mahallesi'nde bir 
dergi temsilciliğin 
deki bazı kişilerin, 
IŞİD üyesi olduk 
larını, Suriye'deki 
çatışma bölge 
İeriyle irtibatlı 
bulunduklarını, 
bazılarının çatışma 
bölgelerine gidip 
geldiğini, örgüte 
eleman ve maddi 
yardım temin ettik
lerini tespit etmişti. 
Dergiye yapılan o 
perasyonda toplan 
tı halindeki 12 kişi 
gözaltına alınmıştı.

daki şadırvan ile 
tuvalette bulunan 
muslukların çalın 
dığını tespit etti. 
Yapılan inceleme 
ler sonucu toplam 
14 musluğun 
çalındığı, eski 
olanlarının ise 
yerinden söküldü 
ğü halde bırakıl 
dığı belirlendi. 
Güvenlik güçleri, 
muslukları çalan 
kişi ya da kişileri 
yakalamak için 
çalışma başlattı.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış

Siyasi atışmalar sürüyor...
Bu açıklamaya hiç ilgisi olmayan, 

eski AKP ilçe Başkam ve Gemlik İmam 
Hatip Mezunlan Derneği Başkam yamt 
verdi.

Yılmaz, Sertaslan’ın genlerinde 
İmam Hatipli düşmanlığı yattığını” Heri 
sürmüştü.

Buna yanıt gecikmeden Sertaslan 
dan geldi.

Sertaslan, Yılmaz’a, Gemlik’in AKP’li 
belediye zamanında uyuşturucuyla anı 
lir olduğunu, Cumhuriyete bağlı aydın 
din adamı yetiştirmek için CHP’nin 
imam hatip okulları açtırdığı hatırlattı. 
Yılmaz’ı olaylara şaşı bakmakla 
suçladı. ”

Sertaslan açıklamasında Kaymakam 
lığı gençliğe yönelik projesi bulunmadı 
ğını, belediye başkanının tek derdinin 
ise imam hatip okulu açtırmak 
olduğunu söylemişti.

Bu tartışma böyle başladı.
Tabii bu suçlamalara Belediye 

Başkanı kayıtsız kalamadı. O da uzun 
bir açıklama yaparak Mehmet Uğur 
Sertaslan’a cevap verdi.

Uzun, uzun Gemlik gençliğine yaptı 
ğı hizmetleri anlattı, CHP’li belediye 
döneminde 38 kilometrelik sahil 
bandını içkıı'ı yerı'er atanına çevirdik
lerini CHP’nin gençliğe böyle hizmet 
yaptığını ima etti.

Dün ise CHP İlçe Başkanı Sertaslan 
bu iddialara yanıtsız bırakmadı.

Sertaslan’ın bugünkü açıklama 
larında siyasi literatürde az kullanılan 
bir deyim geçiyor.

Sertaslan Refik Yılmaz’ın adının 
geçtiği her cümlesinde SAYIN sözünü 
kullanırken, Yılmaz’ı MİTOMANI! ol
makla suçladı.

Mitomani’nin sözlük anlamını 
araştırdım, “Kendi yalanlarına inanma 
hastalığı” olduğunu ben de ilk kez 
öğrendim.

Siyasilerin tartışmaları onemıı.
Ülkenin bunca sorunu içinde Gemlik 

siyasetinin nelerle uğraştığına 
bakıyorum.

Ülke dün de yazadığım gibi kan 
gölüne çevrilmiş.

Dün PKK’lı hainler yine kanlı bir 
saldırı düzenlediler.

Güney Doğu da şehirler boşalıyor, 
halk günlerce sıkıyönetim altında 
ekmek bile bulmakta zorlandığı günler 
yaşadı.

Sokaklar savaş alanına döndü. 
Okullar kapandı, hastanelerde doktor
lar sığınaklarda can derdinde.

Ne oldu bu ülkeye, neden bu hale 
gelindi.

Bunun tahlilini iyi yapmalıyız.
Akademisyenlerin ülkenin bu haline 

yönelik durumunu anlatan bildiri 
yayınlamasına iktidardan ve başta 
Cumhurbaşkam’ndan tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanı ülkedeki gündemi 
değiştirip, savcılara konuşmalarıyla 
emirler verdi.

Demokratik bir ülkede akademisyen
ler konuşmayacak da yalnız yalancı 
siyasiler mi konuşacak.

Beğenirsin veya beğenmezsiniz 
ama, demokrasilerde başkalarının 
düşüncelerine de saygı gösterirsiniz.

Giderek totaliterleşen Türkiye’deki 
bu durum, kötüye gidişin göstergesidir

Cumhurbaşkanının konuşmasının 
ardından soruşturmalar başlatıldı. 
Binin üzerindeki akademisyeni vatan 
haini Han edecekler ve işlerine son 
verecekler. Kafa bu kafa oldukça biz 
hala boş tartışmalarla vakit geçiririz.

Gemlik Müteahhitler 
Derneği yönetimi, 
Gemlik Belediyesi 
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü perso 
neli ile Gemlik 
Bölge Parkında 
öğlen yemeğinde 
bir araya geldiler. 
Gemlik Müteahhitler 
Derneği Başkanı 
Ömer Uslu; “Gem- 
lik’e ve sektörümü 
ze değer katabilmek 
istiyoruz. Bu hedef 
le yola çıktık ve 
hedefimize uygun 
olarak çahşmala 
rımızı sürdürüyoruz. 
Kurumlarla olan 
ilişkilerimizi sıcak 
tutmak istiyoruz. 
Bizim için öncelik 
istişare ederek yol 
haritamızı çizmektir. 
Sorunların ana 
kaynağı diyalog 
eksikliğidir
Dernek olarak, sade 
ce sektörümüzle

Hamsi Ftsiirali geleneksel lıale gelece!
Gemlik Belediye
sinin 2016 yılı 
Kültürel Etkinlikleri 
kapsamında Gire
sunlular, Trabzonlu
lar, Samsunlular ve 
Artvin Şavşatlılar 
Kültür ve Dayanış 
ma Dernekleri ile 
birlikte organize 
ettiği “Hamsi 
Şenliğinin” ge
leneksel hale getiril 
mesi kararlaştırıldı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
eden Giresunlular 
Dernek Başkanı 
Durmuş Uslu ve 
Samsunlular Dernek 
Başkanı Mahmut 
Önder, 1. Hamsi

alakalı konularda 
değil, sosyal konu
lar ve Gemlik’i doğ 
rudan ilgilendiren 
meselelerle de 
katkıda bulunmayı 
düşünüyoruz. Gem
lik’te öncelik eğitim 
sonrasında ise İmar. 
Karşılıklı iletişim 
olursa, çözüme 
daha kolay ulaşıla 
cağına inanıyoruz. 
Bizim düşüncemize 
göre, özellikle Gem
lik’teki sorunların 
ana kaynağı diyalog 
eksikliğidir.

Festivaline verdiği 
desteklerden dolayı 
Refik Yılmaz’a teşek 
kür ederek, organi
zasyon anısına 
tabak hediye ettiler. 
Her organize edilen 
ilk şenliklerde 
aksaklıklar olabilece 
ğini belirten 
Belediye Başkanı

Sîzlerin de sorumlu 
olduğu halk var. 
Gemlik halkının 
mutlu olması, bizi 
de doğrudan ilgilen 
diriyor. Problem
lerde ortak çözüm
ler bulmak ve ortak 
noktada birleşmeyi 
arzu ediyoruz. Her 
kuruntumuzdan 
beklentimiz bu 
şekildedir” dedi. 
İmar İşleri Müdürü 
Müge Gürsoy ise; 
“Bizim de iş yoğun 
luğumuzdan dolayı 
kopukluk oluşuyor

Refik Yılmaz, “Çok 
güzel bir şenliğe 
hep birlikte imza 
attık. Bu yıl ki 
aksaklıklarımızı not 
aldık. Gelecek yıl ve 
sonraki yıllarda bu 
şenliği daha güzel 
hale getirebiliriz” 
dedi.
Derneklerin de

du. Bizler sadece 
anlayış bekliyoruz. 
Belediye personeli 
olarak, gayretle 
çalışıyor. Bazen 
vatandaşın veya 
müteahhitlerin 
basit gördüğü 
sorunlar, ileride 
daha büyük sorun
lara yer açı yor. Biz 
yönetme liğe göre 
davranıyo ruz. 
Alışkanlıkları aşıp, 
iletişim halin de 
olmak bizlerin de 
faydasına olacaktır’ 
şeklinde konuştu.

birkaç ay öncesin
den Hamsi Festiva
line hazırlanmalarını 
isteyen Refik 
Yılmaz, katkılar 
adına tüm dernek 
yöneticilerine de 
teşekkür etti. Gire
sunlular Dernek 
Başkanı Durmuş 
Uslu’da, 
önümüzdeki yıl 
tüm Karadeniz 
Bölgesi Derneklerini 
de kapsayan bir or
ganizasyon düzen I- 
eye çekleri sözünü 
ve rerek, “Gemlik 
Hemşeri Şenlikleri 
gibi Zeytin Festi 
vali gibi önemli bir 
şenliğe daha 
sahip oldu.” dedi

BEKO TR 200 MARKA NF AN20701287 NUMARALI 
YAZAR KASAMIZIN RUHSATIMIZI KAYBETTİK. 

HÜKÜMSÜZDÜR. 
VAHİDE UĞUR

FİPmÜRI TECRÜBELİElullldll bay muhasebe
ELEMANI ARANIYORAranıyor 02245140060



GEMLİK ŞUBESİ AÇILDI!!!

*) Rfifi TI’DENBAŞLAYANFİYATLAR 
AıJVV I L KALİTELİ DÜĞÜN SAKALLI'DA YAPILIR

SALONLARIMIZI GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

BU KALİTE BU FİYATLAR İNANILMAZ 
AÇILIŞA ÖZEL FİYATLARI KAÇIRMAYIN

Eşref Dinçer Mh. Sıla Sk. No:2 
Kumla - Armutlu Çevre Yolu 
Gemlik/BURSA 

05545774677 
05415422100

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
Düğünler Gemlikli İçin Artık 

HAYAL DEĞİLü!
Kişi başı 10 TL'den başlayan 

________Yemek Fiyatları

www.sakalli.com.tr

http://www.sakalli.com.tr
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Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Fuşya ve Beyaz renk uygulanmıştır.

Bu salonumuzda direk kolon yoktur. Bordo ve gold renk uygulanmıştır.

^ıiım,iıiwıııw
Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Mor ve Lila renk uygulanmıştır.

360'www.sakalli.com.tr

İÇME ALANLARI 
, MEVCUTTUR .

750 -1000 KİŞİLİK / GEMLİK’İN EN MUHTEŞEM SALONU

http://www.sakalli.com.tr
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

KÜÇÜK İŞLETMELERDE SOSYAL 
SORUMLULUK PROJELERİ

Sizce küçük işletmelerde 
yaşadıkları topluma sosyal so
rumluluk projeleri kapsamın da 
katkı sağlayabilirler mi?
Yukarıdaki sorunun cevabı 

istendiği takdirde evettir. Nasıl 
mı?

Bir işletme bir konuda uzman 
yada iyi olduğu için kurulur ve 
yaptığı işler ile hayatını idame 
ettirir. Bu nedenle her işletme 
dilerse yaşadığı topluma büyük 
yada küçük katkılar 
sağlayabilir. Bu düşünceden 
yola çıkarak Burtvin Turizm 
olarak 2015 yılında Çanakkale 
Zaferimizin lOO.yılı münase
betiyle birçok mahallede 
Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi ile birlikte hiçbir 
karşılık beklemeksizin sunum
lar yaptık'. Sâğöisun 
arkadaşlarımız bu görevi benim 
yapmamı uygun gördüler. 
Bende dilim döndüğünce, 
ondört yıldır savaş alanlarını 
yerli ve yabancı turistlere anla
tan bir kardeşiniz olarak 
sunumları gerçekleştirdim.

Şimdi sıra geldi 
yanıbaşımızdaki saklı, suskun 
cennet: İznik’i anlatmaya

Kurucusu olduğum Burtvin

Turizm ve Seyahat Acentası’nın 
2016 yılı sosyal sorumluluk 
faliyetleri kapsamında İznik 
Belediye Başkanlığı ile birlikte 
Bursa merkez ve ilçelerinde bu
lunan tüm okullarda ücretsiz 
İznik sunumları yapacağız. 
Böylece öğrenci kardeşlerimize 
ne derece önemli bir 
coğrafyada yaşadıklarını, 
bununla birlikte İznik’in tarihi 
değerlerini ve güzelliklerini an
latmaya çalışacağız.

Ücretsiz seminerlerden fay
dalanmak isteyen okullar beni 
veya İznik Belediye 
Başkanlığı’nı arayarak talep
lerini iletecekler ve diledikleri 
yerde ve zamanda bu 
hizmeti alabilecekler.

Bilgi paylaştıkça anlam ve 
değer kazatîfr

Bu nedenle bildiğinizi 
paylaşmak en kolay ve en 
ucuz eylemlerden biridir 
düşüncesindn yola çıkarak 
küçük bir işletme olarak bu 
projeyi hayata geçirdik.

Umarım bizim duyduğumuz 
heyecanı okullarımızdaki yö
neticilerimizde hisseder ve 
ücretsiz İznik seminerleri 
hususunda talepkar olurlar.

Iırsa’dadevfuaralanı
Bursa, 2016 yılında 
BTSO ve TÜYAP iş 
birliğiyle Türkiye 
nin fuar merkezi 
olacak. Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) ve 
TÜYAP, bu yıl 
Bursa’da gerçekleş 
tirilecek olan 15 
fuara 50 ülkeden 
2 bin 500 firma, 
75 ülkeden de 
1 milyon 200 bin 
ziyaretçinin gelme 
sini hedefliyor. 
BTSO Başkanı 
İbrahim Burkay, 
mevcut fuar alanı 
nın artık Bursa’ya 
yetmediğini, yeni 
bir fuar alanı yap
mak için Büyük 
şehir Belediyesi ile 
çalışma başlattık 
larını söyledi. Bur 
kay proje çalışma 
lan tamamlandığın 
da kamuoyuna 
konuyla ilgili ayrın 
tılı bilgi verecekle 
rini belirtti. Burkay, 
"Büyükşehir 
Belediyesi ve BTSO 
olarak dünyanın 
sayılı fuar merkez
lerinden birini Bur
sa’ya kazandıraca 
ğız, bu sene yapımı 
na başlayacağımız 
fuar alanı Türkiye 
nin en büyüğü 
olacak" dedi.
Burkay, dünyadaki 
bir çok üretim 
merkezlerinin

fuarcılıkla atağa 
geçtiğini, bu bölge 
nin en büyük üretim 
merkezi olan Bursa 
nın da fuarcılığın 
merkezi olacağını 
dile getirdi. TÜYAP 
Bursa Fuarcılık 
Genel Müdürü İlhan 
Ersözlü de, 2015 
yılında BTSO ile 
yapılan iş birliğinin 
şehrin fuarcılık 
vizyonuna yeni bir 
bakış açısı kazandır 
dığını söyledi. 
Ersözlü, "2015 yılın 
da 16 fuar organi 
zasyonuna 32 ülke
den 2 bin 18 firma 
katıldı. BTSO'nun 
Ticari Safari Proje- 
si’nin de katkısıyla 
düzenlediğimiz 
fuarlarda 70 ülke
den 953bin ziyaret 
çiyi ağırladık. Bursa 
dışından 448 bin zi
yaretçi geldi. Her 
gelen kişinin orta
lama 900 lira katkısı 
olduğunu düşünü 

rsek şehir ekonomi
sine 400 milyon 
liralık katkı sağla 
mış olduk" diye 
konuştu.

FUARLAR 
BURSA’NIN 
TANITIMI İÇİN 
ÇOK ÖNEMLİ 
Vali Münir Kara 
oğlu, el birliğiyle 
Bursa’yı fuarcılıkta 
önemli bir yere taşı 
dıklannı, 2015 yılı 
boyunca 3 bin 
profesyonel ziyaret 
çiyi ağırladıklarını 
belirtti. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe de, 
Bursa'nın önemli 
bir üretim şehri 
olduğuna işaret 
ederek, "En mühim 
eksikliğimiz kendi 
mizi dış dünyaya 
tanıtamamak. 
Bunu ne kadar 
başarırsak o kadar 
başarılı oluruz" 
şeklinde konuştu.

II Ilı I

Kestel de, 3 lira 
ödeyerek 3 kolon- 
luk kuponu maki 
neye oynatan 
talihli, yapılan 
çekilişte Şans 
Topu'nun büyük 
ikramiyesi olan 1 
milyon 479 bin 292 
lira 70 kuruş 
kazandı. Kestel, 
Aydın kırtasiyedeki 
makineye 3 lira 
ödeyerek 3 kolon 
oynatan talihlinin 
kim olduğu henüz 
ortaya çıkmadı. 
Şans topunun 
oynandığı bayiinin 
sahibi Müstakim 
Aydın, çok şanslı 
bir bayi olduklarını 
belirterek, “2011 
yılında Süper Loto

dan 9 milyon 518 
bin ve 2013 yılında 
da On Numara’dan 
65 bin lira ikramiye 
çıktı. Bu ikramiye 
lerin hepsi de maki- 
naya oynatılan 
kuponlara çıktı. 
Şans oyunu 

makinem talihlilere 
uğurlu geliyor” 
dedi. Aydın, talihliyi 
tanımadığını da be
lirterek, “Güle güle 
harcasın. Umarım 
ihtiyacı olan birine 
çıkmıştır” diye 
konuştu.

TFF Stadyum ve 
Güvenlik Müdürü 
Cenk Cem’in incele 
meşinin ardından 
dün Federasyon’- 
dan olumlu rapor 
geldi. İl Güvenlik 
Kurulu’nun da 
‘oynanabilir’ 
demesinin ardından 
sıkıntı son buldu. 
Bursaspor ligin 
ikinci yarısına yeni 
stadı Timsah Are- 
na’da başlıyor. 
Türkiye Futbol 
Federasyonu 
Stadyum ve Güven
lik Müdürü Cenk 
Cem, Timsah Are- 
na’da inceleme 
lerde bulunmuştu. 
TFF’nin aldığı karar 
sonucunda, Yeşil

Beyazlıların yeni 
statta maç yapması 
na engel kalmadı. 
Ardından il Güven
lik Kurulu toplantı 
yaptı. Bursa Emni 
yeti’nin güvenlik is
tekleri de yerine ge
tirilirken, II Güven 
lik Kurulu’ndan da 
‘maç oynanabilir’ 
kararı çıktı. Bu iki 
gelişmenin ardın 

dan Timsah 
Arena’da maç 
oynanması için 
engel kalmadı. 
Yeşil Beyazlılar, 
ikinci yarının ilk 
maçında pazar 
günü saat 16.00’da 
Trabzonspor ile 
karşılaşacak ve 
bu mücadele 
Timsah Arena’da 
oynanacak.



15 Ocak 2016 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 8

BilmMıtlıiıiiiııiıiliisi UMUM
EPDK'nın 2016 için 
serbest tüketici alt 
limitini aylık yakla 
şık 120 TL olarak 
belirlemesiyle 6 mil 
yona yakın tüketici 
elektrik tedarikçisini 
değiştirip, faturada 
yüzde 20'ye varan 
tasarruf sağlayabile 
cek. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kuru- 
mu'nun (EPDK) 
2016 yılı için serbest 
tüketici alt limitini 
aylık yaklaşık 120 
TL olarak belirleme
siyle birlikte 6 mil 
yona yakın tüketici 
elektrik tedarikçisini 
değiştirebilecek. 
EPDK tarafından 
düzenlenen serbest 
tüketici limitleri, be
lirlenen sınırın her 
yıl giderek düşmesi 
ve ey kullanıcılarını 
da içeren tüm abone 
gruplarının kapsa 
ma dahil edilmesiyle 
Türkiye'de yaklaşık 
6 milyon elektrik 
tüketicisini yakın 
dan ilgilendirir hale 

geldi. EPDK’nın 
2016 yılı düzenleme
sine göre 3 bin 600 
Kilowatt saat seviye 
sine düşürülen limit 
ise aylık yaklaşık 
120 TL'ye denk 
geliyor ve özellikle 
de toplam tüketici
lerin yüzde 81 'ini 
oluşturan mesken 
grubuna hitap 
ediyor. Türkiye'deki 
elektrik piyasasının 
gelişimini değerlen 
diren Encazip Yö
netici Ortağı Onur 
Orakçıoğlu, "Hede
fimiz yalnızca tüketi
cilere en ucuz elek 
trik tarifesini bul
mak değil, aynı za
manda sektördeki 
rekabetin tüketici 
lehine gelişmesini 
de sağlamak. Bunu 
bir anlamda rekabeti 
artırarak yapıyoruz. 
Unutmamak gerekir 
ki; rekabetin yoğun 
olduğu piyasalarda 
fiyatlar düşüş gös
terirken hizmet 
kalitesi de bir o

kadar yükselmekte
dir" dedi. Encazip’in 
diğer yönetici ortağı 
Çağada Kırım* 
"Tüketicilere en 
çok istedikleri şeyi, 
tâsarrufu sağlıyo 
ruz. İnternet sitesi 
ile tüketiciler kendi
lerine verilen haklar
dan en doğru şekil 
de yararlanabiliyor. 
Elektrik tedarikçisi 
değiştirmek Türk 
tüketicisi için çok 
yeni bir kavrâm 
ancak İnternet sitesi 
Sayesinde tüketici 
ler için hızlıca en 
cazip tedarikçiyi 
bulup yıllık 2 fatura 
tutarına kadar tasar

ruf etmek çok kolay 
bir hâle geldi.
Bu işin en büyük 
kazananı tüketici 
lerdir" ifadelerini 
kullandı. Tedarikçi 
değişimi sürecinde 
birim fiyatları, aylık 
fatura tutarı, sözleş 
me süresi, İndirim 
oranı ve teminat bil
gisi ğibi tüketicilerin 
dikkat,etmedi gere 
kenleri de teknolojik 
alt yapısı ile gösteri 
yor. Elektrik tedarik 
çilerinin de tüketici 
lere daha iyi hiz 
meti, daha cazip 
fiyatlarla sağlama 
lan için ortam 
sağlıyor.

2013’ten sonra 
bankalara aidatsız 
kart çıkarma zorun 
luluğu getirildi. 2.8 
milyon kişide bulu
nan aidatsız kart 
sayısı bugün 4 mil 
yona çıktı. Gümrük 
ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci’nin 
geçtiğimiz günlerde 
aidatsız kredi kartla 
rina yönelik açıkla 
malarının ardından, 
son iki yıldır sürekli 
gündemde olan söz 
konusu kartlarla il
gili verileri mercek 
altına aldık. Ulaşı 
lan rakamlara göre, 
Türkiye’de aidatsız 
kredi kartı sayısı 
4 milyona ulaşmış 
durumda. Türkiye 
de toplam 58 mil , 
yon adet kredi kartı 
olduğu göz önüne 
alındığında, aidat 
sız kredi kartlarının 
toplam içindeki 
payı sadece yüzde 
6.9 seviyesinde^ 
Verilerin detayla 
rina bakıldığında 
ise 4 milyon kartın

1.2 milyon adedinin 
Kasım 2013’te 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın “Kart 
çıkaran kuruluşlar, 
tüketicilere yıllık 
üyelik aidatı ve 
benzeri isim altında 
ücret tahsil etme 
dikleri bir kredi 
kartı türü sunmak 
zorundadır" yasa 
sının çıkmasının 
ardından alınan 
kartlar olduğu 
görülüyor. Kredi 
kartı özellikleri 
incelendiğinde hiç 
kuşkusuz en beğe 
nilen ve kullanılan 
özellik taksit uygu 
laması. Zaten araş 
firmalarda da kart 
kullanıcılarının yak 
laşık yüzde 30’u 
‘Kartınızın en 
beğenilen özelliği 
nedir’ sorusuna 
‘Taksit’ yanıtını 
veriyor. Türkiye’de 
hemen hemen 
tüm bankalar 
müşterilerine 
ücretsiz taksit 
imkânı sunuyorlar.

HM

GEMLİK KÖRFEZI’NIN DENİZLE gg]
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA VH
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M'ltilillilllİMIIIIİIIİ Bore kadar hacit dönemi
EY'nin her yıl açıkla 
dığı 'Birleşme ve 
Satın Alma* raporu 
na göre 2015'te 
dünyada birleşme 
ve satın alma işlem 
hacmi rekor artışla 
5.6 milyar dolara 
yükselirken, Türkiye 
de 7 milyar dolar 
düşüş oldu. Uluslar 
arası danışmanlık 
ve denetim şirketi 
EY'nin 'Birleşme ve 
Satın Alma İşlemleri 
2015 Raporu'na 
göre geçen yıl 
dünyada rekor bir 
artışla 5.6 trilyon 
dolarlık satın alma 
ve birleşme işlemi 
gerçekleşirken, 
Türkiye'de 7 milyar 
dolarlık bir düşüş 
yaşandı. Türkiye'de 
2014'te 22 milyar 
dolar olarak gerçek 
leşen satın alma ve 
birleşme işlemle 
rinin değeri 2015'te 
15 milyar dolara 
geriledi. EY'nin ra
poruna göre Türkiye 
de 2015'te değeri 
açıklanan 140 işlem 
le toplam 10.7 mil
yar dolar satın alma 
ve birleşme işlemi 
gerçekleşirken, bu 
rakam değeri açık 
ianmayan işlemlerle 
birlikte 15 milyar 
doları buldu. Toplam 
işlem adedi ise, 
2014'e benzer bir 
seyir izleyerek 319'u 
buldu. Dünyadaki 
artışı ABD ekonomi 
sindeki toparlan
maya bağlayan EY 
Türkiye Kurumsal

Finansman Bölümü 
Başkanı Müşfik Can- 
tekinler, artan jeo 
politik riskler ve 
ekonominin bekle
nen oranda büyüye- 
memesinin Türkiye 
de satın alma ve 
birleşme işlemlerin 
deki hacmin düşü 
şünde en önemli 
etkenler olduğuna 
dikkat çekti. 2015'te 
büyük hacimli kamu 
kaynaklı işlem sayı 
sının da az olduğu 
na değinen Cante 
kinler, "2015'e gir
erken, 2014'ün zor 
bir yıl olduğunu, 
2015'in daha iyi 
geçmesini beklediği 
mizi söylemiştik. 
Ancak beklediğimiz 
den de daha zor bir 
yıl oldu.” dedi. 
Yaşanan terör saldı 
rısı dahil bölgedeki 
gelişmelerin yatırım 
algısını oldukça 
ciddi ölçüde bozdu 
ğunu kaydeden 
Cantekinler, şöyle 
konuştu: "Evet bir 
sürü zorlu komşu 
muz var. Ama 
ülkeler komşularını 
seçemiyor. Son 
dönemde kötümser 

olmamıza neden ola 
rak pek çok olum 
s uzluk yaşanıyor. 
Ama ben yine de 
kötümser olmama 
taraftarıyım. Türkiye 
halen bölgesindeki 
en cazip en gelişmiş 
ülke. Bu kesin. Ama 
tabi yapmamız gere 
ken evödevlerimiz 
olduğunu unutma 
yalım. Her şeyden 
önce kaybettiğimiz 
bir büyüme hikaye 
miz var. Biz yeniden 
en az yüzde 5 büyü 
meyi sağlamalıyız.
Yapısal reformlar, 
AB uyum yasaları, 
hukukun üstünlüğü 
nün sağlanması ve 
her şeyden önemıTsı' 
toplumsal uzlaşma 
nın yeniden inşa 
edilmesi büyük 
önem taşıyor." 
dedi. Türkiye’nin 
projelerini gerçek 
leştirmesi halinde 
birleşme ve satın 
alma hacmi yıllık 30 
milyar dolar potansi 
yel taşıdığını bunun 
doğrudan yatırım 
larla birlikte 45-50 
milyar dolara çıkma 
sının mümkün 
olduğunu söyledi.

Yatırım ortamının 
iyileştirilmesi için 
düğmeye basan 
hükümet, iş 
dünyasına büyük bir 
müjde verecek. Bir 
borca karşılık tüm 
mal varlığının bloke 
edilmesi 
uygulaması sona 
erecek.

50 BİN TL ALTI 
Birçok alanda uygu
lanan "zorunlu ara 
buluculuk" sistemi
nin iş dünyasında 
da aktif kullanımı 
için düzenleme 
yapılacak. Öncelikli 
arabuluculuğun 
kullanılacağı alanlar 
genişletilecek. İşçi- 
işveren uyuşmaz 
tıkları, icra takiplerin 
de sistemin kullanıl 
ması planlanıyor. 
Ticari davalarda 
50 bin lira altındaki 
ihtilaflarda da ara 
bulucuya gidilmesi 
düşünülüyor. Ara 
buluculuk sistemini 
cazip hale getirmek 
için yargıya başvu 
rcFıT uı'r Kişiye süreç 
ve bunun maliyeti 
anlatılacak. Süre ve 
maliyeti gören kişi 
ler zaman ve para 
dan kazanmak için 
arabulucuya gitmeyi 
tercih edebilecek.

İCRA TAHKİMİ 
İcra ve İflas Kanu 
nunda bir değişiklik

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

yapılarak belgeye 
dayanmayan ve belli 
bir miktarın altında 
kalan alacaklar için 
oda ve borsa tahki 
mi zorunlu hale geti 
rilecek. Böylece 
hem icra daireleri 
üzerindeki yük 
hafifleyecek hem 
de tahkimin yaygın 
laştırılmasında 
önemli bir algı 
oluşturulacak.

TAMAMEN 
BLOKE YOK 
İş dünyasının en 
çok şikâyet ettiği 
konulardan biri 
çözülecek. Bir borca 
karşılık konan 
amme haczi ile 
tacirin tüm hesap 
larında yer alan ve 
borcu aşan miktar
daki mal varlığının 
haczedilmesi, mal 
varlığının bloke 
edilmesi uygulama 
sına son verilecek. 
Bunun yerine ala 
cakh kamu kurum 
lan öncelikle elekt 

ronik ortamda 
borçluların mal 
varlıkları (trafik, 
tapu kayıtları) ile 
banka hesaplarını 
görerek bunlardan 
borca yetecek 
kadarını belirleyip 
o kadarına el koya
cak. İflas erteleme 
sisteminin aksaklık 
lan giderilip daha 
iyi işlemesi 
sağlanacak.

ZORUNLU AVUKAT 
KALKABİLİR 
Sermayesi 250 bin 
lirayı aşan anonim 
şirketlerin avukat 
bulundurma 
zorunluluğu ile ilgili 
şikâyetler de 
değerlendirilecek. 
Gerekirse bu uygu
lamaya son verile
cek. Halen 52 bin 
237 şirket bu zorun
luluk nedeniyle 
avukat bulunduru 
yor. Bakanlar Ku
rulu kararı ile zorun
luluk kalkarsa sayı 
28 binlere düşecek.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon 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
Uman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
llçeTanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

1 VAPÜR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)IIIR Pamukkale 612 oo 26

DENİZ UÇ AĞI 913 66 13
Psgasus Akm la Seyahat S14 8 3 8 2
METRO 813 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Sdzar Turizm 812 1O 72
Kanberofllu-Esaday 814 48 48
Anıtur 814 47 71
Kamil Koç 612 0163

DAĞITICILAR

m 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 ÇO
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

B 
E

Devlat Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
Santral 5134521-23
Başkanlık 51345 20

iBUSKİ 5145796
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Anza Yalnız 185

E
R

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

Akcan Petrol a13 İO 7O
MAR-PET ata 30 33
Tuncay Otogaz 813 16 45
Beyza Petrol 613 0*1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 5374 
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)

lllllllllEliMİl
VENÜS SİNEMASI

Kocan kadar konuş 
2 diriliş 

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

Düğün dernek 2 sünnet 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:30...
Delibal 

11:45-14:15-16:30- 
19:00-21:00... 
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 

KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

GemlikKSrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK »IYASI GAZETESİ

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

www.yigitinsaatgemlik.com

■ V ■ 
YİĞİT

“I 987

MAVİ YAKA <
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

U İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

u 
u
u 
II 
u

İşyeri Hekimliği Hizmeti 
İşe Giriş Sağlık Raporu 
Temel İlkyardım Eğitimi 
İş Güvenliği Eğitimi 
Risk Değerlendirmeleri 
Acil Durum Planı Hizmetleri

OSGB
sizin

Ç.S.G.B. ...YET-NO güVEHLlğlMZBİZİM İŞİMİZ
Dr. Ziya Kaya Mah. 

Hürriyet Sok. No: 60/A 
GEMLİK

Tel: O 224 512 14 14 
info@maviyaka.com.tr 
www.maviyaka.com.tr

http://www.yigitinsaatgemlik.com
mailto:info@maviyaka.com.tr
http://www.maviyaka.com.tr
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GemlikKKrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kurul ilk toplantısını Pazartesi günü yapacak...

■ııiııııiMtanHi
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Olumlu bir adım...
İlçemiz Kaymakamı Cahit Işık, dün gönder 

diği bir açıklama ile ilçemizde son zaman
larda gündemin başına oturan madde 
bağımlılığı konusunda mücadele için bir 
komisyon kurulduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde hiç yoktan yere bir 
madde bağımlısı tarafından öldürülen Düz 
gün Akyıldız olayı Gemlik’te büyük tepki 
yaratmıştı.

Binlerce kişi, uyuşturucu satıcılarını ve 
ölümler nedeniyle madde bağımlıları için 
yürüyüş düzenledi.Devamı şayfa4’de

Gemlik Kaymakamlı 
ğı’ndan yapılan açık 
lamada, son gün
lerde Gemlik gün
demini meşgul eden 
madde kullanımının 
gerekli önlemler 
alınmadığın da hızlı 
bir şekilde yayılarak 
bireylerin ve toplu 
mun geleceğini teh 
dit edeceği için ilçe

mizde bu konuyla 
ilgili Madde Bağım 
lıhğı ile Mücadele 
Kurulu oluşturuldu 
ğu bildirildi.
Yapılan açıklamada, 
toplumun huzur ve 
güvenliğini derinden 
sarsan, özellikle 
gençler arasında 
yayılma eğilimi 
gösteren madde

Gemlik’e kruvaziyer 
getirilmesi için 
çalışma Haşladı 

kullanımının ön
lenebilmesi için, 
ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği 
yapılarak gerekli 
önlemlerin alınması, 
özellikle gençlerin ve 
bütün vatandaşla 
rımızın farkındalık 
larının arttırılması, 
bu konuda eğitim ve 
önleme faaliyetlerine

önem verilmesi 
gerektiği belirtildi. 
Yeni oluşturulan 
Madde Bağımlılı 
ğıyla Mücadele 
Kurulu, 18 Ocak 
2016 pazartesi 
günü saat 10.oo da, 
Atatepe Sosyal 
Tesisi’nde ilk top 
lantısını yapacak. 
Haberi sayfa 2’de

Yurt dışından turist taşıyan Kruvazör gemi
lerinin Gemlik Limam’na gelmesi için Deniz
cilik Topluluğu ve Burtim Turizm işletmesi 
çalışma başlattı. Gemlik Denizcilik Toplu 
luğu tarafın dan organize edile ceğini “Gem- 
lik’in geleceği: Yolcu Gemileri için Bir Uğrak 
Limanı” konulu panelin, Asım Koca bıyık 
Kültür Merkezi’nde yapılacağını, böyle bir 
panelin güney Marmara’da ilk kez düzen 
lendiği belirtildi. Haberi sayfa 4’de

<iENC-fll TIC. LTD. ŞTI İstiklal Cad. No:11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85 kutlu

1

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kurul ilk toplantısını Pazartesi günü yapacak...

MMDE BflĞIMUlIĞlYUl MÜCftDElE KUBU1U KUBULOII
Kaymakamlıktan 
yapılan açıklamada, 
son günlerde Gemlik 
gündemini meşgul 
eden madde kullanı 
minin gerekli önlem
ler alınmadığında 
hızlı bir şekilde 
yayılarak bireylerin 
ve toplumun 
geleceğini tehdit 
edeceği için ilçe 
mizde bu konuyla 
ilgili Madde Bağım 
lılığı ile Mücadele 
Kurulu oluşturul 
duğu bildirildi. 
Kaymakam Cahit 
Işık tarafından 
resmi kurumlara 
gönderdiği yazılı 
açıklamada, 
madde kullanımının 
toplumun ve birey
lerin sağlığını ve 

güvenliğini tehdit 
eden psikolojik, 
ekonomik, sosyal 
gibi birçok konuda 
önemli problemlere 
neden olduğu be
lirterek, gerekli ön
lemler alınmadığı 
takdirde hızlı bir 
şekilde yayılarak 
bireylerin ve 
toplumun geleceğini 
tehdit eden bu prob
lemle mücadelenin 
tüm paydaşlarla 
birlikte iş birliği 
ve koordinasyonla 
yapılması gerek 
tiğini hatırlattı. 
Kaymakam Işık 
açıklamasında, 
toplumun huzur ve 
güvenliğini derinden 
sarsan, özellikle 
gençler arasında 

yayılma eğilimi 
gösteren madde 
kullanımının ön
lenebilmesi için, 
ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği 
yapılarak gerekli 
önlemlerin alınması, 
özellikle gençlerin 
ve bütün vatandaşla 
rımızın farkındalık 
larının arttırılması, 
bu konuda eğitim ve 
önleme faaliyetlerine 
önem verilmesi 
gerektiği vurgula
narak, şu görüşlere 
yer verildi: 
"ilçemizde son 
yıllarda Kaymakam 
lık, Belediye, Em
niyet, Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
Kent Konseyi gibi 
kurumlarımızla

yapılan çalışmaların 
daha koordineli ve 
etkin biçimde yürütü 
lebilmesİ için, İlçe 
Madde Bağımlılığı ile 
Mücadele Kurulu 
kurulması 
ortaya çıkmıştır. 
Bu çerçevede, 
madde bağımlılığı lie 
mücadelede kurum
lar arası işbirliği ve 
koordinasyon 
sağlamak, temel 
stratejileri belir
lemek ve eylem 
planlarını hazırla 
mak, onaylamak, 
gerektiğinde değiş 
tirmek, güncellemek 
ve uygulamasını 
takip edip değerlen 
dirmek üzere Garni
zon Komutanı, 
Belediye Başkanı ve

Yardımcısı, Meslek 
Yüksek Okulu 
Müdürü, Cumhuriyet 
Savcısı, İlçe Jan
darma Komutanı, 
İlçe Emniyet 
Müdürü, Kent Kon
seyi Başkanı, Has
tane başhekimi, İlçe 
Yazı İşleri Müdürü, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü, Türkiye 
Barolar Birliği Tem
silcisi, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü, Gıda 
Tarım Hayvancılık 
Müdürü, Ceza 
İnfaz Kurumu İlçe 
Müdürü, Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
Müdürü, Sanayi ve 
Ticaret Odası Başka 
nı, Ticaret Borsası

Başkanı, Esnaf Oda 
sı Başkanı, Toplum 
Sağlığı Merkezi So
rumlu Hekimi, Güm
rük Müdürü, İlçe 
Müftüsünden 
oluşan İlçe madde 
Bağımlılığı ile Mü
cadele Kurulu 
oluşturulmuştur. 
Kurulun sekretarya 
hizmetleri, Toplum 
Sağlığı Merkezince 
yapılacaktır.” 
denildi.
Yeni oluşturulan 
Madde Bağımlıl 
ığıyla Mücadele
Kurulu, 18 Ocak 

2016 pazartesi 
günü saat 10.oo da, 
Atatepe Sosyal 
Tesisi’nde ilk 
toplantısını 
yapacak.

CHP'Lİ GEHÇLEB YRMflZ’I ELEŞTİRDİ
Cumhuriyet Halk Par
tisi Gemlik Gençlik 
Kolları Başkanı İlker 
Türkmen, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın CHP Genç
lik Kollan Genel 
Başkanı’na yönelik 
olarak yaptığı açıkla 
maya ve gençliğe 
yaptığı hizmetlere 
yanıt verdi. 
CHP Gençlik Kolu 
Başkanı Türkmen 
şunları söyledi': 
"Ne demiş Sayın 
Yılmaz, proje hizmet 
ve yatınmların en 
güzelini ve en büyük
lerini gençlere 
yönelik olduğunu 
vurgulamış. Merkez 
ve köylere Gençlik 
Merkezleri ve futbol 
sahalannı yapmak ve 
yenilemek olduğunu 
söylemiş. Şimdi biz 
de soruyoruz: 
Sayın Yılmaz, gençlik 
merkezi anlayışınız 
Bilardo ve langırttan

mı ibaret?
Neden bu merkezler 
sanata yönelik mesle 
ki eğitimlere yönelik 
değil? Köylere 
yapmış olduğunuz 
halı sahalarda bugü 
ne kadar kaç genci 
miz faydalandı? 
Köylerde genç mi 
kaldı? En son yaptığı 
nız Katırlı Sahasını da 
gördük. Neden hala 
Gemlik Spor’un saha 
bakımı hala neden 
bitirilemedi?
Gemlik Spor’un Bal

Liginde oynayacağını 
bilmiyor muydunuz?” 
İlker Türkmen, 
belediyle başkanının 
5 yıl süren görevinde 
gençlere yönelik 
hizmet verdiğini 
belirtirken, “5 yılda 
bizim saydığımız 
uyuşturucuya 5 kur
ban verildi görevde 
olduğunuz sürece, 
daha kaç kurban 
verecek” dedi.
Türkmen, Belediye 
Başkanı. Yılmaz’ın 
Uludağ Üniversitesi

Gemiik Yerfeşket»ınde 
spor tesisi ve yollar 
yaptığını söylediğini 
ancak, Hukuk Fakül
tesi Gemlik’ten gitme 
si konusunda neden 
bir şey yapılmadığını 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Yılmaz’ın, CHP’lilerin 
2009 yılında göreve 
geldiklerinde, 38 km’- 
lik tüm sahil şeridini 
içkili bölge ettiğini, 
ilçenin tamamını açık 
meyhane haline ge
tirip gençlere sahip 

çıkılmadığını CHP İlçe 
Başkanımızı Gemlik’i 
dolaşmaya davet 
ettiğini belirterek, 
Şimdi bizde 

soruyoruz göreve hile 
ile geldikten sonra 
31.10.2011 tarihinde 
sabah sporunu yapan 
bir vatandaşımızı 
madde bağımlısı 
tarafından hunharca 
katledilmedi mi? 
O bölgede neden 
hala bir güvenlik 
önlemi almadınız? 
Siz hiç 38 km sahilde 
gece yürüyüş yaptınız 
mı? Siz hiç Üniver
sitenin olduğu 
bölgeye gece gittiniz 
mi? İktidarda olan 
siz değil misiniz biz . 
bütün Gemlik’i 
gezerken siz neden 
Güvenlik güçleri ol
madan bir yere gide 
miyorsunuz? Kimden 
korkuyorsunuz.
Ve son olarak 
ne demiş Belediye

Başkanı olan Yılmaz 
Hendek siyasetinden 
bahsetmiş. Şimdi size 
soruyoruz Radyo 
programında terörist 
başına Sayın aziz 
şehitlerimize KELLE 
diyen kim? Açılım 
sürecinde Habur sınır 
kapısın dan terörist
leri kim karşıladı? 
Barzani ve Şivan 
Perverile Diyarba 
kırida kim şarkı 
söyledi? Açılım 
süresi boyunca Hen
dekler kazılırken 
bombalann üzerlerine 
asfalt döşenirken 
İstihbarat Teşkilatı 
kime bağlıydı ve 
ne iş yapıyordu? 
Suruç’da, Ankara’da 
ve en son Sultan Ah
met’te patlama 
olurken iktidarda 
hangi parti vardı? Bu 
kadar insan ölürken 
neden MİT Müsteşan 
ve İç İşleri Bakanı is
tifa etmedi ?”dedi

Saaadet Partisi Gemlik 
İlçe Yönetimi geçmişte 
olduğu gibi teşkilatı 
diri tutmak adına almış 
olduğu kararları uygu
lamaya geçiriyor. 
Saadet Partisi Gemlik 
Teşkilat Başkanı 
Hamza Aygün, 
"1 Kasım seçim
lerinden sonra ilçe 
yönetimi olarak

mahalleler adına yeni 
kararlar aldık. Mahalle 
Başkanlarımızla ilçe 
binamızda haftalık 
mahalle başkanları 
toplantısı düzenle 
mekteyiz. Mahallelerde 
daha aktif görev 
alabilecek başkanları 
tespit edip yönetim
lerini oluşturma 
adına toplantılarımızı 

düzenli bir şekilde 
her Çarşamba 
yapmaktayız. Aygün; 
neredeyse her gün 
bir yerlerde bomba 
patlıyor. Hedefin 
Türkiye olduğunu 
seçim çalışmalarında 
gittiğimiz her yerde 
anlattık. Terörü 
bitirecek kadroların 
Saadet Partisi

teşkilatlarında mevcut 
olduğunu belirtti. 
Bundan sonraki 
hedefimiz yeni ma 
halle yönetimlerimizle 
ev ev dolaşıp anlat 
mak olacak. Saadet 
Partisi’nin hedefi 
olan adil paylaşımın 
olduğu yeni bir dünya 
yı halkımızla birlikte 
kuracağız” dedi.



16 Ocak 2016 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 3

MteMıMııMlilIlHiıııfcîıM
Bursa’da, erkek 
arkadaşından ayrıl 
dığı için bunalıma 
girdiği iddia edilen 
genç kadın, Tarihi 
Setbaşı Köprüsü'ne 
çıkarak intihar et 
mek istedi. Genç 
kadın, polis ve 
sağlık ekiplerinin 
yardımıyla köprü
den güçlükle İn
dirildi. Olay, Os 
mangazi Setbaşı 
Köprüsü üzerinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, alkollü olduğu

Bursa’da bir iş 
merkezi inşaatının 
yanındaki yolun 
çökmesi mahalle 
liye büyük bir kor 
ku yaşatırken olay 
da şans eseri kim
senin zarar görme 
mesi derin bir ne 
fes aldırdı. Olay 
Nilüfer Karaman 
Mahallesi'nde 
gerçekleşti. Edini 
len bilgilere göre 
özel bir şirkete ait 
iş merkezi inşa 
atında, yağışlı 
havaların etkisiyle 
çökme meydana 
geldi. Çatırtıyı 
duyan mahalleli, 
pencere ve balkon

iddia edilen M.A. 
(22), erkek arkadaşı 
ile tartışmasının 
ardından sinirlene 
rek Tarihi Setbaşı 
Köprüsü'ne çıktı. 
M.A., vatandaşlara 

lara çıkarak çök 
me anına tanık 
oldular. Vatandaş 
ların ihbarıyla 
olay yerine gelen 
polis ve belediye 
ekipleri bölgede 
incelemelerde bu
lundu. Olayın geç 
saatlerde yaşan 
masından dolayı 
inşaatta çalışma 
olmaması ve çök 
me sırasında 
sokaktan kimse 
nin geçmemesi 
daha büyük bir 
facianın önüne 
geçti. Bölgenin 
yakınındaki 
evlerde tedirginlik 
devam ediyor. 

intihar edeceğini 
söyleyerek burada 
çığlık atmaya başla 
dı. Olay yerine 
gelen polis ekipleri 
M.A.'yi ikna edeme 
di. Polis ekiplerininI I I ■ ll| |H lll V ll lilllllllrtllMi 
IftıinaıılııaMı
Bursa’da askerden 
izne gelen gencin 
bir depoda bıçakla 
narak öldürülmüş 
halde bulunmasıyla 
ilgili bir kişi gözaltı 
na alındı. Gürsu da 
izne gelen gencin 
bir depoda bıçakla 
narak öldürülme
siyle ilgili 17 yaşın 
daki bir genç gözal 
tına alındı. Cinaye 
tin ardından olayı 
araştıran İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Cinayet 
Büro Amirliği 
ekipleri, Muğdat 
Duma'nın (21) 
arkadaşı C.Y. ile 
gece saatlerinde 
Atatürk Caddesi'n- 
deki boş inşaatın 
deposuna gittiğini, 
bu sırada tanıma 
dıkları Y.B. (17) 
ile arkadaşı Y.C'nin 

ikna çabaları fayda 
etmeyince köprüye 
itfaiye ve UMKE 
ekipleri sevk edildi. 
İtfaiye ekipleri M.A. 
nın atlama riskine 
karşı köprünün altı 
na şişme yatak açtı. 
Polislerin tüm çaba 
larına rağmen inti
har girişiminden 
vazgeçmeyen 
M.A.'nın, bir anlık 
dalgınlığından 
yararlanan polis ve 
itfaiye ekipleri, iple 
köprüye sarılarak 
etkisiz hale getirdik 

de aynı depoda 
alkol aldığını 
belirledi. Ekipler, 
burada Muğdat 
Durna ile Y.B. 
arasında tartışma 
çıktığını, tartışma 
nın kavgaya dönüş 
mesi üzerine de 
Y.B'nin yanındaki 
bıçakla Duma'yı 
bıçaklayarak olay 
yerinden kaçtığını 
tespit etti. Bunun 
üzerine harekete 
geçen ekipler, 
Y.B’yi Gürsu’daki 
evinde gözaltına 
aldı. Gözaltına 
alındıktan sonra 
Cinayet Büro 
Amirliği'ne getirilen 
Y.B, daha sonra 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü'ne 
götürüldü. Olayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

Mınltnta

Acemler'den Yakın 
Çevre Yolu'na girip 
İstanbul yönüne 
doğru giden çöp 
kamyonu, Botanik 
Park yakınlarında 
yoğun trafik yüzün
den durunca stop 
eden kamyonete 
arkadan çarptı.
Yol yağmur yüzün
den ıslandığı için

Bursa’da 17 kilo 
esrarla yakalanan 
2 zanlı, çıkarıldık 
lan mahkemece 
tutuklandı. Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü Narkotik Büro 
Amirliği ekipleri, 
A.A. (47) ve M.M 
nin (50) doğu ille 
rinden Bursa’ya 
uyuşturucu getir 
eliğini tespit etti. 
Şüphelileri takip 
eden ekipler, Yıldı 
rım’da bir depo 
kiraladıklarını ve 
uyuşturucu mad
deleri burada sak 
ladığını belirledi. 

BYEGM

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

S»

duramayan çöp 
kamyonu, kamyo
nete çarptıktan 
sonra kaldırıma 
devrildi. Ucuz atla 
tılan kazanın ardın 
dan trafik polisleri 
olay yerine giderek 
rapor tuttu. Çöp 
kamyonunun sürü 
cüsüne ayrıca alkol 
testi uygulandı.

Depoya yapılan 
operasyonda A.A. 
ve M.M. yakalanır 
ken, narkotik köpe 
ği Alfa, depoya 
zulalanmış 17 kilo 
316 gram esrarı 
buldu. Ayrıca 
aramalarda 2 adet 
hassas terazi, 
1 adet ruhsatsız 
tabancı ve 5 dolu 
fişek ele geçirildi. 
Emniyetteki ifade 
lerinin ardından 
adliyeye sevk 
edilen 2 kişi, 
çıkarıldıkları 
mahkemece 
tutuklandı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri__guler@hotmail.com

Gemlik'e M»eı getitilmesi
Olumlu bir adım.... iti» çalışma tıaslaflı

Bu konu, siyasilerin de açıklamalar 
yapmasına neden oldu.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sert 
aslan, suçlulan polisin yakaladığını, 
Adliyenin yasaların yetersizliği nede 
niyle suçluları bırakmak zorunda kaldı 
ğını, Kaymakamlığın bu konuda elinde 
oirprojesinin olmadığını söylemişti.

İşte Kaymakamlıktan gelen açıklama 
ortaya bir proje koyuyor.

Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının 
da içinde olduğu bir Madde Bağım 
lılarıyla Mücadele Komisyonu Kurul 
muş.

Kurulda, Garnizon Komutanı, Beledi 
ye Başkanı, Meslek Yüksek Okulu 
Müdürü, Cumhuriyet başsavcısı, İlçe 
Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet 
Müdürü, Kent Konseyi Başkanı, Has
tane Başhekimi, Yazı İşlen Müdürü, 
Milli Eğitim Müdürü, Gıda Tarım Hay
van cılık Müdürü, Gençlik Spor Müdü 
rü. C&a İnfaz Kurumu Müdürü, Baro
lar temsilcisi, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Müdürü, Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Ticaret Borsası, Esnaf Odası 
Başkanlığı, Toplum Sağlığı Merkezi. So
rumlu Hekimi, Gümrük Müdürü ve ffçe 
Müftüsü bu kurulda görev almış.

Bu kişiler Gemlik’ı yöneten ve Gem
lik’in güvenliğini sağlayan, ekonomi 
sinin oaşındaki kişilerdir.

Yani Gemlik’tir.
Pazartesi günü toplanarak konuyu 

tartışacaklar ve ne gibi önlemler alına 
cağını kararlaştıracaklar.

Alınacak kararlann uygulama konul 
masıdır önemli olan.

Yoksa, madde bağımlılarıyla mü
cadele zaten yapılmaktadır.

Ama, buna karşın neden Gemlik’te 
bu kişiler bağımlılığının ötesinde suça 
yöneliyorlar.

Neden saldırganlaşıp masum 
insanlann ölmesine neden oluyorlar.

Birkaç yıl önce Manastır Kordonun 
da yürüyüşe çıkan bir bayanın canice 
öldürülüşü, genç bir kızımızın madde 
kullandırılarak Cius AVM den atlaması, 
Düzgün Akyıldız’ın hiç yoktan 
öldürülüşü!

Bunlar toplumda giderek büyük tep
kilere neden oldu.

Gemlik tarihinde madde bağı mİ ila 
nna karşı bir araya geldi.

Hiçbir siyasi beklenti olmadan, salt 
insani duygularla oldu bu birliktelik.

Tepki biraz da devlet kurumlarınaydı.
İlçede bilinen madde bağımlılarının 

ellerini kollannı sallayarak dolaşması, 
tedavi görmemeleri, topluma kazandı 
nlmamalan, toplum içinde olumsuzluk
lara neden oluştu bu tepki.

Kurulan Komisyonun sağlıklı karar
lar alıp bunları uygulamaya koymusnn 
bekliyoruz.

Gemlik cinayetlerle anılmasın isti 
yoruz.

Yurt dışından turist 
taşıyan Kruvazör 
gemilerinin Gemlik 
Limam’na gelmesi 
için Denizcilik 
Topluluğu ve Burtim 
Turizm işletmesi 
çalışma başlattı. 
Gemlik’in 
geleceğinin büyük 
yolcu gemilerinin 
ilçemize gelerek 
Gemlik limanının 
bir uğrak yeri 
olması için panel 
düzenleneceğini 
söyleyen Uludağ 
Üniversitesi öğretim 
üyesi Emrah Murat 
Tacar, Bursa 
Valiliği, İznik 
Kaymakamlığı ve 
Belediye Başkanı, 
Gemlik Belediye 
Başkanı ile büyük 
turist taşıyan kru- 
vaziyer gemilerinin 
Gemlik limanına 
gelerek turistlerin 
Gemlik, İznik,Yalova 
ve Bursa yı gezme 
leri için girişim 
başlattıklarını, bu 
denle 9 Mart 2016 
Cuma günü 
Gemlik’te bir panel 
düzenleneceğini

TT

Ulu Şehirde Kardeş 
lik öyküsü projesi 
il çapındaki tüm res 
mi temel eğitim 
kuramlarında uygu
lamaya başlanırken, 
ilçemizde de proje 
uygulanmaya baş 
landı. “Paylaşmak 
Değerlidir” anlayışı 
ile yola çıkılarak 
tarih, kültür, ve 
değerlerine sahip

söyledi.
Tacar, panelin 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu tarafın 
dan organize edile 
ceğini “Gemlik’in 
geleceği: Yolcu 
Gemileri için Bir 
Uğrak Limanı” 
konulu panelin, 
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi’nde 
yapılacağını, 
böyle bir panelin 
güney Marmara da 
ilk kez düzenlen 
diğini söyledi. 
Tacar şöyle 
konuştu: “Güney 
Marmara BÖlge- 

çıkan bireylerin 
yetişmesini sağla 
yan farklı kültürlere 
sahip bireyler ara 
sında bilgi, dene 
yim, kültür, payla 
şımı, materyal, oyun 
cak, kitap, kırtasiye 
temizlik malzemesi, 
giyecek paylaşımı, 
ortak fidan dikimi 
ortak gezi vb. etkin 
ilklerin düzenlene 

si’nde reel kruvazi 
yer pazarı ve yeni 
fırsatları keşfetmek, 
kruvaziyer turizmi 
nin gelişimi gibi 
sorunlar panelde 
tartışılacaktır. Bursa 
da Anadolu’nun İlk 
başkenti, Hıristiyan 
lığın 3. kutsal kenti 
ve Anadolu tari
hinde dört büyük 
medeniyete başkent 
lik yapmış tek yerle 
şim yeri olan, İznik 
ve Kaplıcalar cen
neti Yalova bu böl 
geye değer katmak 
tadır. Panelden 
amacımız kruvazi 

ceği belirtildi. 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu ve Şehit 
Cemal İlkokulu 
Kardeş Okul planla 
masında etkinlikleri 
ni karşılıklı gerçek 
leştirmeye başladı. 
Okulda anasınıfları 
arası tanışma, 
okul ziyaretleri 
kıyafet ve temizlik 
malzemesi desteği, 

yer gemilerinin 
Gemlik limanına 
uğrak yeri olması 
için tartışma 
başlatmaktır.
Bu konuda 
Gemliklileri bil
gilendirmektir. 
Gemlik in mevcut 
turizm potansiyeli 
nin değerlen 
dirilmesi, Gemlik’in 
tüm bölgelerinin 
lojistik merkezi 
olması ve kruvazi 
yer limanı ile be 
raber Bursa, İznik 
Yalova’nın birlikte 
pazarlanmasının 
sağlanmasıdır’’ 

karşılılık öğrenci 
lerin hazırladığı 
drama etkinliklerin 
izleme faaliyet 
leri gerçekleştirildi.
Proje sene sonuna 
kadar planlandığı 
şekliyle diğer 
okullarda olduğu 
gibi devam 
edeceği okul 
müdürleri 
tarafından bildirildi.

mailto:kadri__guler@hotmail.com
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SPOR KÖŞESİ 
te&İİ Haydar YİĞİT

GEMLİK BELEDİYE SPOR
Bir spor kulübü 

düşünün 8 değişik 
branşta 800 
sporcuya hizmet 
veriyor.

Futbol, judo, atle
tizm, tenis, karate, 
masa tenisi, yüzme 
ve satranç dalında 
gençlere hizmet 
veriyor.

Ayrıca fitness, 
zumba ve pilates 
gibi etkinliklerle 
büyük yaş 
gruplarına da 

spor yapma imkanı 
sağlamaktadır.
Katıldığı tüm spor 
branşların da » 
başarılı olan takımı 
mız Gemliklinizin is
mini de çok iyi tem
sil etmektedir.

Bu kulübümüzün 
ismi Gemlik 
Belediyesi Spordur.

Kulüp başkanı Hu
lusi Gandar ve tüm 
yöneticiler Belediye 
meclis üyelerinden 
oluşuyor.

Özel yaşantılarında 
sevip saygı duyulan 
insanlar.

Hepsinin de ortak 
amacı spor yapan 
kişi sayısını bin iki 
yüz sayısına çıkar 
mak.

Daha sonra bu 
hedefin artması 
bekleniyor. Yani 
müm kün olduğu 
kadar fala kişiye 
spor yaptırmak 
amacı hedeflenmiş.

Futbol branşı

Bursa genelinde 183 
takım arasında ilk 
onda gözüküyor. 
Toplam yedi yaş 
grubunun tümünde 
Gemlik’imizi Elit 
Ligde temsil ediyor. 
Bursa’mızda bunu 
başaran takım adedi 
beşi geçmez.

Bunu başarmak 
büyük bir onurdur. 
Beş yılda yedi yaş 
grubu şampiyonluğu 
yaka lanmıştır.

Üç Bursa şampiyon 
luğu, üç Bursa 
dışında yarışlara 
katılma branşı vardır. 
Toplamda on bir 
sporcusunu değişik 
profesyonel takım 
altyapısına gönder 
miştir. Bunlardan 
üçü Bursa Spor 
altyapısına 
verilmiştir.

Judo, atletizm 
branşları futboldan 
sonra en başarılı 
branşlardır.
Judoda Avrupa 

şampiyonluğumuz 
bulunmaktadır.

Atletizmde Bursa 
dışı yarışmalarda 
bile derecelerimiz 
bulunmaktadır. 
Satrançta dünya 
şampiyonunu 
yenen sporcularımız 
bulunmaktadır.

Tüm branşlarda yö
neticileriyle uyum 
içerisinde çalışan 
seçilmiş eğitmenler 
vardır.

Gençlerimiz yararlı 
olan konularda 
kendilerine en 
güzel eğitici 
antrenmanlar 
sağlamaktadır. 
Branşlar arası 

koordinasyonda 
çok iyi durumdadır.

Tüm bunları 
sağlayan takım 
yöneticileridir.

Gemlik Belediye 
Spor örnek bir 
kulüptür.

Her şeyiyle açık bir 
politika gütmektedir. 
Gerçeğe en yakın 
olan bir spor 
politikası siyasetten 
uzak tamamen 
spora odaklanmış 
bir yönetim sistemi 
yakalanmıştır.

Kulüpler arası 
uyumu çok iyidir. 
Emekli olan 
Başkan Hulusi 
Gandar’ı her an 
kulübün başında 
bulabilirsiniz.

Tüm bu 
yazdıklarımı bilinsin 
diye yazıyorum

lüllIltııIlsHııHMIı
MMl'liılHllIllllllıMtf
Gemlik Özel Hatem 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu lisesi reh 
berlik servisi ve 
halkla ilişkiler biri 
mi tarafından ortak 
laşa hazırlanan 
“Görme Engelliler 
Haftası” kapsamın 
da bir sunum ger 
çekleştirildi.
Sunumda konuyla 
ilgili GAP görme 
engelliler okulunun 
hazırlamış olduğu 
belgesel öğrencile 
re izletildi. Aynı 
zamanda görme 
engelli bir bireyin 
sokakta bir günü 
ve karşılaştığı sıkın 
tılar izletilerek 
vatandaşlara bu 
konuda ne gibi 
görevler düştü 
ğü öğrencilere 
anlatıldı. Sunumun 
sonlarına doğru 
öğrencilere “eğer 
görme engelli 
olsalardı ne hisse

derlerdi” düşünce 
sini yaşatmak için 
daha önceden 
hazırlanan siyah 
göz bantlarını 
taktırarak görme 
engelli bireylerin 
izlediği gibi betim- 
lemeli anlatımla *’ 
Charlie’nin Çiko 
lata Fabrikası” 
isimli film izletildi. 
Filmin sonunda 
öğrencilere hafıza 

larında canlandır 
dıkları filmde merak 
ettikleri soruldu.
Öğrenciler filmi göz 
leri kapalı ve açık 
olduktan sonra 
kıyaslama yaptılar 
ve görme duyuları 
eksik olduğunda ne 
kadar eksik oldukla 
rını da filmin sonun 
da yaptıkları karşı 
(aştırmalarla 
anladılar.

Şehit Öğretmen 
Etem Yaşar İlk 
okulu öğretmenleri 
29 Kasım-10 Aralık 
2015 tarihleri arasın 
da Fransa Yves 
Robert 75018 
Paris’de ERES- 
MUS+Okul Eğitimi 
Personel Hareket 
liliği Projesi kapsa 
mında katıldıkları 
eğitimde edindikleri 
bilgileri Kardeş 
Okul Ayşe Ziver 
Karataş İlkokulu 
Öğretmenleri ile 
paylaştılar. Proje 
ekibinde görevli 
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz ile 
Rehber Öğretmen 
Merve Sezgin, 
Kardeş Okulları 
olan Ayşe Ziver

Eleman Aranıyor
TECRÜBELİ 

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR 

02245140060
GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

ALDIĞIM NÜFUS CÜZDANIM110 ARALIK 
2015 TARİHİNDE KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR.
MEHDİ ADIYAMAN 214 902 286 82

Karataş İlkokulu 
öğretmenlerine 
sunum yaparak 
bilgi paylaşımında 
bulundular. Öğret 
menlerin büyük 
ilgi gösterdikleri 
sunum çeşitli etkin
liklerle renklendi.
Ayşe Ziver Karataş 
İlkokulu idareci ve

öğretmenleri 
proje kapsamında 
edindikleri 
bilgileri biz 
lerle paylaşan 
Kardeş Okulumuz 
Şehit Öğretmen 
Etem Yaşar 
İlkokulu Proje ekibi 
ne teşekkürlerini 
ifade ettiler.

Kn$€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGLffl FİYATLARLA 

0SAATTETESLİU EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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MiiMiMaııı
Tarımın enerji tüketi
mindeki payının 
yüzde 5,35 olduğu 
nu söyleyen Güven 
di, enerji kullanımı 
kadar enerjinin etkin 
ve verimli kullanıl 
masının da büyük 
önem taşıdığını 
vurguladı.Tarım 
Kredi Genel Müdürü 
İrfan Güvendi, tarım 
da doğru olmayan 
uygulamaların yakıt 
masrafını yüzde 65 
civarında artırdığını 
söyledi. Enerji 
Verimliliği Haftası 
kapsamında düzen
lenen 7. Enerji 
Verimliliği Forumu 
ve Fuarı’nda konuş 
maçı olarak yer alan 
Tarım Kredi Genel 
Müdürü İrfan Güven 
di, tarımda enerji 
verimliliğinin önemi 
ne dikkat çekti. 
Tarımdaki modern 
teknolojik uygulama 
ların enerji tüketi
mini artırdığını, 
enerji ihtiyacının da 
ağırlıklı olarak fosil

yakıtlardan sağlan 
dığını söyleyen 
Güvendi, tarımda 
tüketilen birincil en
erjiler arasında pet 
rol, elektrik, doğal 
gaz, jeotermal ve 
diğer ısıların bulun 
duğunu ifade etti. 
Tarımın enerji tüketi
mindeki payının 
yüzde 5,35 olduğu 
nu söyleyen Güven 
di, Örneğin, bir trak 
törü çalıştırmak için 
mazot ve yağ gerek
lidir. Bir araştırma 
sonucuna göre, 
Orta Anadolu şartla 
rında 18-20 santimet 
re derinden sürüm 

yeterli oluyor ve 
daha derinden sürü 
mün verime etkisi 
yok. Ancak tarımsal 
ekipmanların yanlış 
kullanımı enerji tüke 
timini çoğaltıyor. 
Sürümde 20 santi 
metre yerine 25 san
timetreye inilmesi 
gibi doğru olmayan 
bu uygulama üreti 
min artmasına katkı 
sağlamadığı gibi, ya 
kıt masrafını yüzde 
65 arttırmakta. Meşe 
lenin özeti; masraf 
lan azaltırken, üre
timi arttırmanın 
yollarını bulabilmek 
diye konuştu.

Tarımsal destekleri 
derli toplu hale ge
tireceklerini belir 
ten Bakan Çelik, 
"Böylece çiftçi ne 
aldığını ve ne alaca 
ğını bilecek" dedi. 
Gıda Tarım ve Hay 
vancılık Bakanı Fa 
ruk Çelik, bakanlığın 
tarımsal destek 
politikalarıyla İlgili 
önemli düzenleme 
ler yapmayı planla 
dıklarım söyledi. 
Bakan Çelik, AK 
Parti Bursa Milletve 
kili Hüseyin Şahin, 
Bursa Ticaret Borsa 
sı ile Ticaret ve 
Sanayi Odaları yö
neticileri, İnegöl, 
Karacabey, Mustafa 
kemalpaşa ve Yeni 
şehir İlçeleri Ticaret 
Borsası ve Odaları 
yöneticilerinden 
oluşan heyeti kabul 
etti. Çelik, burada 
yaptığı konuşmada, 
Bursa'nın Türkiye 
nin tarımsal üretimi 
için önemine işaret 
ederek, yeni proje 
lerle şehrin ülke 

ekonomisi için daha 
da önemli bir nok
taya geleceğine 
inandığını belirtti. 
Bakanlığın destek 
politikalarına da 
değinen Çelik, "Des 
tek politikalarımızla 
ilgili düzenlemeler 
yapacağız. Söz 
konusu destekler, 
çok yaygın bir du
rumda. Biz hay*- 
vansal ve bitkisel 
desteklerin sayısını 
indirmeyi, bir araya 
toplamayı planlıyo 
ruz. Tarımsal destek 
leri derli toplu hale 
getireceğiz. Böylece 
çiftçi ne aldığını ve 
ne alacağını bile
cek" değerlendirme 
sinde bulundu. 
Bakan Çelik canlı 
hayvan borsalarıyla 
ilgili olarak da şunla 
rı kaydetti: "Borsa 
lar üreticinin değeri 
ni yükselten ve üre
timi anlamlı kılan 
yerler. Afyon'da 
canlı hayvan borsa 
sına gittik. Muazzam 
bir tesis yapılıyor.

Hayvan otelinden 
podyumuna, tribü 
nüne kadar her şey 
var. Hayvanı tribün
den ve aynı zaman 
da internet üzerin 
den de izliyorsun, 
seçiyorsun, tartısını 
yapıyorsun, alimim 
yapıyorsun, kesili 
yor ya da kesilmi 
yor. Hijyenik şartlar 
da alıp götürüyor
sun. Başka illerde 
de bu yönde çalış 
malar var. Umuyo 
ruz ki Bursa da önü 
müzdeki günlerde 
bu konuda ön plana 
çıkacak. Köylü, 
üreticinin ‘işletmeci 
anlayışıyla' donan 
malı. Böyle bir yeni 
bakış açısı taşıyalım 
ki, tarımı belli bir 
noktaya getirelim. 
Bu konuda en 
büyük desteği de 
sizden alacağız. 
"Biz doğruyu biliyo 
ruz' demiyoruz. Be
raber doğruyu bu 
lup, gerekli çözüm
leri üreteceğiz." 
şeklinde konuştu.

DUGUN SALON

BI«a str

facebook/miltondugun 
plus.google.com/miltondugun 

Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

İnternetten Cnnk tyın- Snhne 
Servis ve ekjpntnnkir - Şiir

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

Piyanist +Dj Performans 
Suten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan yösterisi

plus.google.com/miltondugun


16 Ocak 2016 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 9

hMıaiteıeilllllıllıılıftıııiinaıılııııı
I Doğum yapan, evlat 
I edinen memurlara 
I ve işçilere yeni hak- 
| lar getiren düzen- 
I lemeleri de içeren 
I tasarı Komisyonda 
I kabul edildi. Gelir 
I Vergisi Kanunu ve 
I Bazı Kanunlarda 
I Değişiklik Yapılma 
I sına Dair Kanun 
| Tasarısı, TBMM Plan 
I ve Bütçe Komisyo 
I nu'nda kabul edildi. 
I Tasarıya göre, ticari, 
I zirai veya mesleki 
I faaliyeti nedeniyle 
I adlarına ilk defa 
I gelir vergisi mükelle 
| fiyeti tesis olunan 
I ve mükellefiyet baş 
I langıç tarihi itiba 
I rıyla 29 yaşını dol 

durmamış tam 
mükellef gerçek 
kişilerin, faaliyete 
başladıkları takvim 
yılından itibaren üç 
vergilendirme döne 

| mi boyunca elde et
tikleri bu kazançla 
rın bir kısmı gelir 
vergisinden müstes 
na olacak. Memur 
ların doğum sonrası 
aylıksız izinde geçir 
dikleri her yıl için bir 
kademe ilerlemesi 
ve her 3 yıl için bir 
derece yükselmesi 
verilecek. Kadın 
memurlara doğum 
yapmaları halinde 
analık izni sonrasın 
da birinci doğumda 
2 ay, ikinci doğumda 
4 ay, sonraki doğum 
larda ise 6 ay, gün
lük çalışma süresi 
nin yarısı kadar, 
mali ve sosyal hak- 
larda herhangi bir

kesinti yapılmaksı 
zın çalışma imkanı 
tanınıyor. Çoğul 
doğumlarda söz 
konusu sürelere 
birer ay ilave edile
cek. Bebeğin engelli 
doğması halinde ise 
her halükarda 12 ay 
süreyle çalışan 
kadın memura yarı 
zamanlı çalışma 
imkanı getirilecek. 
Çocuğu olan veya 
evlat edinen memur 
anne ve babaya, 
çocuğun mecburi 
ilköğretim çağının 
başladığı tarihi takip 
eden ay başına ka 
dar normal çalışma 
süresinin yarısı ka 
dar çalışma imkanı 
getiriliyor. Yarım 
zamanlı çalışma 
hakkından yarar
lanamayacak me 
murlarla ilgili usul 
ve esasları belirleme 
ye Bakanlar Kurulu 
yetkili olacak. Do 
ğum nedeniyle kulla 
nılan aylıksız izin 
sürelerinin kademe 
ilerlemesi ve derece 
yükselmesinde de 
ğerlendirilmesine 
geçmişte kullanılan 
izinler kapsam dışı 
olacak. Doğum veya 
evlat edinmeye bağ 

lı, ilgili mevzuata 
göre yarım zamanlı 
çalışma hakkından 
yararlanmaları ne
deniyle mali hakları 
ile sosyal yardımları 
yarım ödenen memu 
rların, bu şekilde 
ödeme yapılan döne 
me ilişkin fiili hizmet 
süreleri ile prim öde 
me gün sayıları ya 
rım olarak hesapla 
nacak. Yarım zaman 
lı olarak çalışılmaya 
başlanan günü izle 
yen ay başından 
itibaren normal 
zamanlı çalışılması 
halinde ödenmesi 
gereken sigorta 
primine esas aylık 
kazanç ya da emekli 
keseneğine esas 
aylık tutarının yarısı 
üzerinden sigorta 
primi veya emekli 
keseneği ödenecek. 
Ancak, bunların ge 
nel sağlık sigortası 
primi sigortalı ve 
işveren yükümlülü 
ğünde herhangi 
bir değişiklik 
yapılmaksızın 
sigorta primine 
esas aylık kazanç ya 
da emekli kesene 
ğine esas aylık 
tutarının tamamı üze 
rinden ödenecek.

"Fakir Ailelere 
Kömür Yardımı 
Yapılmasına ilişkin 
Karar" Resmi Gaze 
tede yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Bakanlar Kurulu 
tarafından 11 Ocak 
ta alınan karar uya 
rınca, il I ve ilçe 
sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma vakıf 
larınca belirlenerek 
valiliklere bildirile
cek fakir aileler, 
müracaatta bulun 
maları halinde 500 
kilogram bedelsiz 
kömür sahibi ola
bilecek. Karara 
göre, dağıtılacak 
kömür 13 Ocak 2005 
tarihli ve 25699 sayı 
lı Resmi Gazete'de 
yayımlanan, "Isınma 
dan Kaynaklanan 
Hava Kirliliğininin 
Kontrolü Yönetme 
liği"ne uygun nite-

lllllli;illSIIWllllllİltlltllİİİKİ
Kamuda çalışan 
işçilere yapılacak 
ek ödemenin birinci 
yarısı 29 Ocak'ta, 
ikinci yarısı ise 
30 Haziran'da 
ödenecek. 6772 
Sayılı Kanun 
Kapsamına Giren 
Kurumlarda Çalışan 
İşçilere, 2016 
Yılında Yapıla 
cak İlave Tediyelerin 
Sürelerinin Belirlen
mesi Hakkında Ka 
rar Resmi Gazete'de

likte olacak. Valilik
lere yapılacak kö 
mür sevkiyatları 
Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığınca 
belirlenecek kriter
lere göre, ilgili kuru 
luşlar tarafından 
saptanan sevkiyat 
programı dahilinde 
yapılacak. Kömür
lerin fakir ailelere il 
içinde dağıtım orga
nizasyonunu valilik
ler üstlenirken, 
kömürün valiliklerce 
belirlenen teslimat 

yayımlandı. 
Bakanlar Kurulu'nca 
11 Ocak'ta kabul 
edilen karar, devlet 
ve devlete bağlı 
müesseselerde 
çalışan işçilere ek 
ödeme yapılması 
hakkındaki söz 
konusu kanun 
kapsamına giren 
kurumlarda çalışan 
işçilere 2016 yılında 
yapılacak ek 
ödemeleri düzen
liyor. Buna göre, 

noktalarına gönder
ilmesi işlemi Türki 
ye Kömür İşletme 
leri Kurumu (TKİ) ve 
Türkiye Taşkömürü 
Kurumu (TTK) genel 
müdürlüklerince 
yapılacak. Sevkiyat 
noktalarına getirilen 
kömürün nakliyatı, 
yine aynı kuruluş 
ların sorumluluğun 
da olacak ve şevki 
yat noktalarının 
konumuna göre 
saptanacak nakil 
araçlarıyla yapılacak 

söz konusu kanu 
nun birinci madde
sine göre yapılacak 
ek ödemenin birinci 
yarısı 29 Ocak'ta, 
ikinci yarısı ise 
30 Haziran'da 
ödenecek. Kanunun 
ikinci maddesine 
göre maden işletme 
lerinin, özellikle 
yer altı işlerinde 
çalışanlara yapıla 
cak ek ödemenin 
tamamı 26 Aralık'ta 
ödenecek.

‘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
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Mûd. 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 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

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

OTOBÜS
K ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 

büs Terminali (18 Hat)
DAĞITICILAR

GEMOAŞ 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 sı
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz____________ 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET ™ ’S
Tuncay Otogaz S13 16 49
Beyza Petrol 5*13 0*1 03

R 
E

Pamukkale 612 oo 26
DENİZ UÇAÖI 6-1'3 66 1 3
Pegasua Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 6*13 *12 *12
Aydın Turizm 6*13 20 77
Süzer Turizm 6*12 *1O 72
Kanberoglu-Eaaday 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

H 
B 
E 
R 
I

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Ha »t. 513 23 29
Mer.Se&.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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5375 

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)

VENÜS SİNEMASI
Kardeşim benim 

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

Kocan kadar konuş 
2 diriliş 

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

Düğün dernek 2 sünnet 
16:30-21:15...

Delibal 
11:45-14:00-19:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT inşaat
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

MRVİ YAKA . Ç.S.G.B.
► YEtKİ NO

818

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
2OI3'Jen beri
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U Acil Durum Plânı Hizmetleri
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Hürriyet Sok. No: 60/A 
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Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kentsel tasarım projesi tamamlandı.
I II II II»■m Mil

Mil

Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıkpazarı’na 
uyguladığı kentsel tasarım projesi ilçeye değer kattı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Gemliklilerin 
en önemli buluşma noktası olan Balıkpazarının ayrıcalıklı 

bir görünüme kavuşmuş olduğunu söyledi.

İM

CHP DE 4. DEVRİM
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 35. olağan 

kurultayı Ankara’da yapıldı.
7 seçimde de başarısız olan Genel 

Başkan Kemal Kıhçdaroğlu’nun tek aday 
olduğu kongreyi televizyondan izledim.

CHP kurultayları coşkulu olurdu, bu ku
rultayda coşku yoktu.

Sonu baştan belli olan bir kurultayın CHP 
ye ne sağlayacağı belli değil.

Siyasi partiler iktidar olmak için mücadele
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kaba çelik imalatlanyla soğuk 
bir görüntüye sahip olan Balıkpazarı’nın yenilenmesinin, bölge halkının 
en önemli isteklerinden biri olduğunu belirterek, Balıkpazarı’nın konforlu 
bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Haberi sayfa 2’de

verirler.

Bıçaklı yaralama 
ve ölümlerin adeta 
otomatiğe bağlan 
dığı ilçemizde, 
cumartesi akşamı 
meydana gelen 
olayda, şahısların 
bıçaklı kavgası 
kanlı bitti.
Lise öğrencisi 
2 genç arasında 
çıkan kavgada, S.Y. 
adlı şahıs E.G. adlı 
şahsı bıçakladı. 
Bıçaklanan şahsın 
durumunun iyi 
olduğu öğrenilir 
ken, S.Y. adlı şahıs 
olay yerinden kaçtı. 
Haberi sayfa 2’de

arcelik

Devamı sayfa 4’de

İstiklal Cad. No:11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

HEDiYF 
. keytını u»”' * -
*«*<■»! kUtlUGENÇ-flLTİC. LTD.JTİ

http://www.vizyonkd.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNK AYA
gurhancetinkaya@gmail.com

Buluşma
Zorbalar da bir gün gider...

Kötü günler yaşıyoruz.
AKP’nin güdümlü iç ve dış politikası 

güzel ülkemizi iyice yalnızlaştırdı.
Gerilimi tırmandırdı...
At izinin it izine karıştığı düzlemde iyiyle 

kötü iç içe girdi.
Kimin doğru kimin yanlış söylediğini 

ayırt etmek olanaksızlaştı.
Olumsuz bilgilendirme zihinleri 

bulandırdı.
Patlayan bombalar, kan kusan silahlar 

toplumsal ayrışmayı en üst noktaya 
taşıyor.

Elin emperyalistinin yaşamını en iyi 
düzeyde sürdürmesi uğruna kadın erkek, 
yaşlı genç birçok insan heder oluyor.

Onların enerjinin denetimini elinde tutma 
istekleri Ortadoğu’da sürekli savaşın fi
tilini ateşli tutuyor.

Her ülkede buldukları taşeronlarla yük
sek emellerini gerçekleştiriyorlar.

PKK, IŞİD gibi terör örgütleri ise taşeron 
ülkelerin gayr-ı resmi silahlı beslemeleri...

Amaçları bir yöntemleri farklı da olsa 
aslında hepsi aynı merkezden yemleniyor
lar.

Akıl ve bilimden yoksun eğitim yöntem
leri katkılı ve hormonlu yemlerle destek
lenerek toplumlar uyutuluyor. İnsanlar 
uyuşturuluyor.

Elbette ki...
Emperyal güçler ulus devlet biçiminde 

yapılanmalardan hoşlanmıyorlar.
Üniter yapıyı bozmak, milletleri bölmek 

işlerine geliyor.
Çünkü, Bizimde içinde bulunduğumuz 

coğrafyadaki enerji yatakları ve doğal zen 
ginliklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar.

özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün ay 
dınlattığı yoldan yürüyen ülkemiz yurttaş 
larının düşünceyle donanmasından ürküy- 
orlar...

Acı olan...
Her devirde değişen koşullara uygun 

politikacılar buluyorlar ve onları iktidara 
taşıyorlar.

Düşündünüz mü hiç?
Sosyalizm neden bu topraklarda kendine 

zemin bulamıyor?
Hak... Hukuk... Adalet... Eşit paylaşım 

neden sağlanamıyor?
Dinsel değerler ve etnik kökler neden 

sürekli kaşınıyor?
Sömürgen nitelikli ülkeler kendilerinden 

başka “bağımsız” toplumlar istemiyorlar 
da ondan...

Yazıyı “ancak bu böyle gitmeyecek” 
diyen Sarper özsan’ın yüreklere su ser
pen, umudu diri tutan şu sözleriyle bitire
lim;

Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve 
kandır

Ancak bu böyle gitmez sömürü devam 
etmez

Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her 
yerde

Yepyeni bir güneş doğar dağların 
doruklarından

Mutlu bir hayat filizlenir kavganın 
ufuklarından

Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen 
gündedir

Gün gelir gün gelir zorbalar kalmaz gider 
Devrimin şanlı yolunda kül gibi savrulur 

gider

Cumartesi akşamı yine bıçaklı yaralama oldu

Yaralamalar oıomotiğe iaiMı
Bıçaklı yaralama ve 
ölümlerin adeta 
otomatiğe bağlandığı 
ilçemizde, cumartesi 
akşamı meydana 
gelen olayda, 
şahısların bıçaklı 
kavgası kanlı bitti. 
Öğrenildiğine göre, 
Cumartesi günü 
akşamı Demirsubaşı 
Mahallesi Lise Cad- 
desi’nde lise 
öğrencisi olduğu be
lirtilen E.G. (17), S.Y. 
(17) arasında çıkan 
kavgada S.Y. yanında 
taşıdığı bıçağı 
E.G. ‘nin değişik 
yerlerine sapladı.

Olaydan sonra 
S. Y. kaçtı. 112 
Ambulansın 
gecikmesi üzerine 
İlçe içinde görev 
yapan motorbisikletli 
yunus ekipleri 
E.G. yi Muammer

Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne kaldırdı. 
Hastanenin acil 
servisinde yapılan 
müdahaleden sonra 
E.G. nin durumunun 
iyi olduğu açıklandı. 
Polis olayla ilgili

soruşturma başlattı. 
Geçtiğimiz hafta da 
Hürriyet Caddesi’nde 
bir kahvehanede 
çıkan tartışma 
sonucu mermerci 
Hamdi K. 
bıçaklanarak ağır 
yaralanmıştı. 
Aralık ayında ise, 
Demirsubaşı 
Mahallesi Cafe - S 
önünde meydana 
gelen olayda madde 
bağımlısı Erşan Y. 
Gemlik Gübre işçisi 
Düzgün Akyıldız’ı 
kalbinden bıçaklaya 
rak öldürmüştü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bahkpazarı’na uyguladığı 
kentsel tasarım projesi ilçeye değer kattı. Büyükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe, Gemliklilerin en önemli buluşma noktası olan Balıkpazarının
ayrıcalıklı bir görünüme kavuşmuş olduğunu söyledi.

Gemlik’te vatandaş 
ların en önemli 
buluşma noktaların 
dan biri olan Balık 
pazan’mn estetik bir 
yaşam alanına 
dönüştürülmesi 
amacıyla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
hazırlanan kentsel 
tasarım projesi 
tamamlandı.
Çalışmalar kapsamın 
da mevcut çelik 
konstrüksiyon çatı 
sökülürken, zemin 
den çatıya ve çevre
sine kadar tüm böl
gelerde yapılan 
ahşap uygulamalarla, 
Balıkpazarı estetik 
bir görünüme 
kavuşmuş oldu.

Konforlu bir 
yaşam alanı

Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kaba 
çelik imalatlarıyla 
soğuk bir görüntüye 
sahip olan 
Balıkpazarı’nın 
yenilenmesinin, böl 
ge halkının en önemli 
isteklerinden biri 
olduğunu söyledi. 
Gemlik’in en önemli 
buluşma noktaların

dan biri olan Balıkpa 
zarı’nın konforlu bir 
yapıya kavuştuğunu 
belirten Başkan Al
tepe, ‘‘Yeni uygulama 
ile Balıkpazarı yazın 
serin, kışın ise

soğuktan fazla 
etkilenmeyen bir 
yapı haline dönüştü. 
Ahşap uygulamalan 
ile estetik bir görü 
nüm kazandı.
Sadece merkezde

değil ilçelerimizde 
de yaşam alanlannın 
kalitesini yükselt 
meye yönelik çalışma 
lanmız bundan sonra 
da devam edecek" 
şeklinde konuştu.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:gurhancetinkaya@gmail.com
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Kaza sonrası ortalık karıştı
İnegöl de meydana 
gelen kazada bisik
letin çarptığı yaşlı 
adam yaralandı. 
Yaralanan yaşlı 
adamın yakınları ile 
bisiklet sürücüsü 
nün ailesi arasında 
kavga çıktı. Edinilen 
bilgilere göre, Has
tane Caddesi üze 
rinden karşıdan 
karşıya geçmeye 
çalışan 73 yaşında 
ki Muzaffer Ekren'e, 
cadde üzerinde 
seyir halinde olan 
Suriye uyruklu

MİgM

İnegöl’de, yağmur 
nedeniyle kaygan 
laşan yolda kont 
rolden çıkan 
otomobil ağaca 
çarptı. Kazada 
2 kişi yaralandı. 
Kurşunlu Mahalle
sinden Bursa- 
Ankara karayolu 
yönüne giden 
76 yaşındaki Cavit 
Ş. yönetimindeki 
16 JPK 36 plakalı 
otomobil, Haşan 
paşa Mevkii’nde, 
yağmur nedeniyle 
kayganlaşan yol

Cemal E. yönetimin
deki bisiklet çarptı. 
Çarpmanın etkisi ile 
yaşlı adam yaralan 
dı. Yaralı olay yeri 
ne gelen 112 Acil 
Servis Ambulansın 
daki sağlık ekipleri 

da kontrolden 
çıkarak ağaca 
çarptı. Kazada 
otomobil sürücü 
sü ile yanında 
bulunan 56 
yaşındaki Mustafa 
Ç. yaralandı. 
Yaralılar, haber 
verilmesi üzerine 
kaza yerine gelen 
112 acil servis 
ekiplerince İnegöl 
Devlet Hatane- 
si’ne kaldırıldı. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor. 

nin ilk müdahalesi 
nin ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine getiri 
lerek tedavi altına 
alındı. Kazada yaşlı 
adamın yaralandığı 
nı duyan yakınları

Baınıoda maiısur talan
kadını itfaiye tariardı
İnegölde evinin 
banyosunda kapı 
nin açılmaması ne
deniyle mahsur 
kalan yaşlı kadının 
imdadına itfaiye 
yetişti. Edinilen bil
gilere göre, Kemal 
paşa Mahallesi 
Çamdere Sokak’- 
taki 5 katlı binanın 
ikinci katında tek 
başına ikamet eden 
Emine İ. (80), duş 
almak için banyoya 
girdi. Kapıyı kapa 
tan yaşlı kadın, 
banyodan çıkmak 
istedi fakat kapıyı 
açamadı. Banyoda 
mahsur kalan yaşlı 
kadın, çaresizse 
bağırarak yardım 
istedi. Yardım 
çağrısını duyan 
komşuları durumu 
Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerine bildirdi 

ile bisiklet sürücü 
sü ve yakınları acil 
servise geldiler. 
Acil serviste karşı 
karşıya gelen taraf 
lar arasında oluşan 
sözlü münakaşa 
bir anda kavgaya 
dönüştü. Yaralı 
yaşlı adamın 
yakınlarından biri 
üzerinde taşıdığı 
bıçakla saldırmak 
isteyince, İnegöl 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri araya 
girerek kavgayı 
ayırdılar.

ler. Olay yerine 
gelen emniyet ekip
leri de yardım için 
İnegöl İtfaiye ekip
lerine haber verdi. 
Belirtilen adrese 
gelen İnegöl İtfaiye 
ekipleri, ikinci katın 
balkonuna çıkıp 
açık olan balkon 
kapısından içeri 
girerek banyo 
kapısını açtılar. 
İtfaiye ekiplerini 
gören yaşlı kadın 
rahat bir nefes 
alırken, fenalık 
geçiren yaşlı 
kadın için 112’ye 
haber verildi. Eve 
gelen sağlık ekip
leri yaşlı kadına 
evinde müdahale 
etti. Kendine gelen 
yaşlı kadın, kendisi 
için seferber 
olan ekiplere 
teşekkür etti.

Bursa'da bir 
camide klimadan 
yangın çıktı. Cuma 
vaktinin hemen 
öncesinde çıkan 
yangında içeride 
cami cemaati 
bulunmaması 
faciayı önledi. 
Olay, Yıldırım 
Selçukbey Mahal 
leşi Ülker Sokak'ta 
Nur Muhammed 
Camisi'nde mey
dana geldi. Yangın 
cuma vakti öncesi 
caminin klimalarla 
ısıtılması sırasında 
bir klimanın patla 
masıyla meydana 
geldi. Cami görev

lıısı'ia iıcim sıtul
İznik Devlet Has
tanesinde görevli 
veznedar, stajyer 
kızları taciz ettiği 
iddiasıyla tutuk 
landı. Olay, İznik 
Devlet Hastane 
si’nde meydana 
geldi. Veznedar 
A.Y.’nin (46) 
yaşları 17 ila 18 
olan iki sağlık staj 

BYEGM:

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

tisinin itfaiye ekip
lerine haber verme 
siyle olay yerine 
gelen ekipler, vakit 
kaybetmeden 
yangına müdahale 
ederek alevleri kısa 
sürede söndürdü. 
Olayın cuma nama 
zı esnasında 
gerçekleşmemesi 
facianın önüne 
geçerken cami 
görevlisi Zeki Uyar 
"Klima bir anda 
patlamış. Cuma 
vakti gerçekleş 
memesine şükre 
diyoruz. Camide 
büyük hasar 
oluştu" dedi.

yeri kızın ellerini 
tutup ‘dudakların 
ne güzel’ dediği 
iddia edildi.
Kızların şikayeti 
üzerine A.Y., 
gözaltına alındı. 
Suçlamaları 
reddeden şahıs, 
çıkarıldığı adli 
mercilerce 
tutuklandı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

CHP DE 4. DEVRİM
Sayın Kıhçdaroğlu, CHP Genel 

Başkanı olduktan sonra girdiği 7 
seçimde de AKP kazandı.

Her seçim sonrası oyların arttığın 
dan, sonuçların başarılı olduğundan 
söz etti.

Etti de, yüzde 24’lerde olan CHP 
oylarını, yüzde 30-35’1er bile çıkarta 
madılar.

İktidar olma umutları her secimden 
sonra, bir sonraki seçime ertelendi.

CHP ne zaman iktidar olacak?
Cumhuriyeti kuran bir partinin, dev 

let partisi olmaktan çıkıp, emekten 
yana sol bir parti olma iddiaları her 
seçimde boş çıkıyor.

Barış, demokrasi, özgürlük, emeğin 
hakkının alacağı bir düzen vaad eden 
CHP neden kabuğunu kıramıyor.

Neden, emekçi kesimlerden, düzenin 
ezdiği insanlardan, köylülerden oy 
alamıyor.

Bunlar tartışılacağına, hep başkanlık 
kavgaları, parti meclisine girme mü
cadeleleri ile geçer kurultaylar.

Dışa yansıması ise, içlerinde sürekli 
kavga eden bir parti görüntüsü verilir.

Oysa, dünyaya baktığımızda bir çok 
ülkede demokratik sol partiler 
iktidardadır.

Rahmetli Bülent Ecevit’in kurduğu 
57.hükümet sol olduğunu iddia eden 
DSP’nin yarım yamalak iktidarıyla son 
buldu.

0 iktidardaki, bıraktığı kötü miras 
sonucu yeni kurulan İslamcı AKP’yi ik
tidar yaptı.

CHP’nin sonu nedir?
Bunun araştırılması gerekir.
Batı demokrasilerinde bir siyasi lider 

seçim kaybettiğinde koltuğunu bırakıp 
gider.

Biz de genel başkanlık ölümüne dek 
sürer.

Kıhçdaroğlu nafif bir lider.
Ama olmuyor kardeşim, olmuyor.
7 seçim kaybedildi lider hala 

yerinde!.
Öncelik sorun, CHP içinden halkın 

beğenip oy vereceği, güveneceği bir 
lider çıkarmasıdır.

Dünkü Kurultayda 1200 kurultay 
delegesinin yarısından çoğu parti 
meclisine aday oldu.

Bu nedir?
Kıhçdaroğlu, konuşmasında esti, 

gürledi.
Cumhuriyetin kuruluşunun 100. 

yılında, 4. büyük devrimi yapacaklarını 
söyledi.

Neymiş 4. büyük devrim: “Özgürlük 
ve Demokrasi Mücadelesi”

Özgürlük ve demokrasi mücadelesi 
için 2023’ü beklemeye gerek mi var?

Kıhçdaroğlu, iktidar olmayı 2023 e 
ertelemiş görünüyor.

Her şeyin uygun olduğu 6 Haziran 
seçimleri ve 7 Kasım seçimlerinde ikti
dar olamayan bir daha zor iktidar olur.

Gemlik Müteahhitler 
Derneği Yönetimi, 
Gemlik Tapu Müdür 
lüğü’nü ziyaret etti. 
Tapu Müdürü Leyla 
Sarıbal Eğin ile görü 
şen Müteahhitler 
Derneği Yönetimi, 
Gemlik’in mimari 
durumu ve kentsel 
dönüşüm üzerine 
sohbet ettiler. 
Müteahhitler 
Derneği Başkanı 
Ömer Uslu; “Biz 
müteahhitler olarak 
ilişkilerin doğru 
şekilde yönetilme 
sini ve uyum içinde 
devam etmesini 
arzu ediyoruz. Gem
lik’te sektörse! an
lamda avantajları 
mız ve dezavantajla 
rımız var. Ovanın 
müsait olmadığı 
söylense de, mühen 
dişlikle daha güzel 
konuma getirilebilir. 
Doğru çalışılırsa, 
zemin sektörde en

önemli etken değil 
dir. Gemlik’in doğru 
planlama ve doğru 
yapılaşmayla, Türki 
ye’nin en güzel 
coğrafyalarından 
birinde, daha güzel 
bir kent kavuşma 
mız uzak ihtimal 
değildir. Geçmişte 
kurumlarla fazla 
istişare olmadı. 
Bizler, dernek 
olarak önceliğimizi 
buna verdik. Siz- 
lerin de, öncelikle

kentsel dönüşüm,
sonrasında Gem
lik’in durumu ile 
alakalı fikirlerinizi 
almak istiyoruz” 
dedi.
Gemlik Tapu Müdire 
si Leyla Sarıbal 
Eğin ise; “Diyalog 
eksikliğini ben de 
fark ettim. Pek çok 
kurum müdürü ile 
farklı şekilde tanış 
tık. Çözüm odaklı 
olmamız gerekiyor. 
Karşıdaki insan

bizim işimizin detayı 
nı bilmezse, yanlış 
anlayabiliyor. Kent 
sel Dönüşüm ile 
alakalı Afyon’da 
seminere gittik. Bu 
konuda devletin 
ciddi kaybı var. 
Muafiyetler, her şey 
kesinleşince başla 
mah. Bu anlamda, 
Genel Müdürlükten 
genelge gelecek. 
6306 sayılı yasanın 
doğru algılanmasını 
sağlayacağız" dedi.

HHMII
Memur-Sen ve 
Eğitim-Bir Sen 
Gemlik Temsilciliği 
üyelerine yönelik 
Çoruh Kitap Kitap 
Kırtasiye, Lens 
Optik ve Genç Bil
gisayar ile indirimli 
alışveriş imkanı 
sağlayacak anlaşma 
lar yaptı. 
Memur-Sen ve 
Eğitim-Bir Sen 
Gemlik Temsilcisi 
Halil Gemici üyele 
rine yönelik çeşitli 
firmalarla indirimli 
alışveriş imkanı 
sağlayacak bir dizi 
anlaşma içerisine 
girdiklerini ve

bunun ilk örneği 
olarak Çoruh Kitap 
Kırtasiye ile yüzde

30 indirimli, Lens 
Optik'le üyelerimizin 
ve birincisi dere-

cede yakınlarının 
yaptıkları alışveriş 
lerin de bütün 
ürünlerde yüzde 
25 indirim, Genç 
Bilgisayar ile 
yaptıkları bireysel 
alışverişlerinde 
Servis hizmetinde 
yüzde 35 Yazıcı 
mürekkebi 
yüzde 50; Toner 
dolumu hizmetinde 
yüzde 25; Hosting, 
web hizmetinde 
yüzde 50;
Donanım satışında 
yüzde 5 alışveriş 
anlaşması 
imzaladıklarını 
söyledi.

Eleman 
Aranıyor

TECRÜBELİ 
BAY MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR

02245140060



? Rflfi T l’DEN BAŞLAYAN FİYATLAR 
faıJvV I L KALİTELİDÜĞÜNSAKALLİ'DAYAPIlI

SALONLARIMIZI GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

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 

05415422100

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
Düğünler Gemlikli İçin Artık 

HAYAL DEĞİL!!!
Kişi başı 10 TL ’den başlayan

www.sakalli.com.tr

http://www.sakalli.com.tr
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UMURSPOR ŞOK OLDU
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Amatör 
Küme 2. grupta alt 
sıraları yakından 
ilgilendiren maçta 
Umurspor grubun 
sonuncusu Orh. 
Gençlerbirliği 
takımına maçın 
başında yediği 
golle 1-0 yenildi. 
Grupta düşecek 
takımları yakından 
ilgilendiren karşılaş 
mada penaltı atışın 
dan faydalanama 
yan kırmızı beyaz 
hlar 15. dakikada 
kalelerinde gördüğü 
golle sahadan yenik 
ayrılarak adeta şok 
oldular.
Maça mutlak 3 puan 
için çıkan Umurspor 
rakibine üstünlük 
kuramayınca 15. 
dakikada kaleye 
yaklaşık 25 metre
den Furkan’ın güzel 
golüyle yenik du
ruma düştü. Topu 
önünde bulan

Furkan güzel bir 
vuruşla açılan 
kalecinin üstünden 
kaydettiği golle Orh. 
Gençlerbirliği takı 
mini 1-0 öne geçiren 
golü kaydetti.
Yediği golden sonra 
beraberlik için bastı 
ran kırmızı beyazlı 
lar yakaladıkları 
pozisyonlardan fay
dalanamazken 42. 
dakikada Mutlu iyi 
vuramayınca ilk yarı 
golsüz kapandı. 
İkinci yarıya bera 
berlik için rakip 

kalede üst üste yaka 
ladığı gol pozis 
yonlarını değerlendi 
remeyen Umurspor 
60. dakikada 
Hasan’ın direk 
kırmızı kartla oyun 
dışında kalmasıyla 
sahada 10 kişi kaldı. 
Beraberlik için rakip 
kalede beraberlik 
sayısı arayan Umur
spor 80. dakikada 
oyuna yeni giren 
Selmani’nin düşürül 
mesiyle gole yaklaş 
tı. Atışı kullanan 
Mert’in vuruşunda 

kaleci İbrahim gole 
izin vermeyince 
Umurspor galibiyet 
için çıktığı karşılaş 
madan 1-0 yenik 
ayrıldı.
SAHA : Gemlik Dış 
HAKEMLER: 
Osman Aslan 7, 
Samet Noyan 6, 
Metin Mutlu 6, 
UMURSPOR : 
Faruk 4, Hakan 
Aydın 4, Haşan 3, 
Cüneyt 5, Mert 5, 
Adnan 5, Hakan 
Karadere 3, 
(Muharrem 1)

Bahadır 3, (Selmani 
3) Serdar 3, (Ahmet 
1) Mutlu 3, Mustafa 
3, 
ORH. GENÇLER 
BİRLİĞİ İbrahim 6, 
Halil 5, Furkan 6, 
Fikret 5, Burak 5, 
Hakan 5, Memet 4,

Emre 5, Onur 3, 
(Halit 1) Ahmet 5, 
Alican 3, (Sezgin 1) 
GOL: Dk. 15.
Furkan, (Orh. Genç 
lerbirliği) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 60. Haşan, 
(Umurspor)

ÇOTflNflKSPBil MI» i % 
his i

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gördüğü kırmızı 
kartlarla güç kaybe
den Çotanakspor 
grubun tecrübeli 
oyuncularından ku
rulu Hamitlerspor’a 
ilk yarıda yediği gol 
le 1-0 boyun eğdi. 
Süper Amatör Küme 
A grubunda orta 
sıralarda yer alan 
iki takımın mücade
lesinde gülen taraf 
Hamitlerspor oldu. 
Maça iyi başlayan 
ve gol arayan 
Hamitlerspor’da 10. 
dakikada Orkun’un 
kafa şutu yandan 
dışarı gitti. 21’de 
Erdal’ın yatarak 
kaleye gönderdiği 
sert şut direğe vu
rarak dışarı gider 
ken 27. dakikada 
gelişen atakta 
Orhan’ın sağdan 
kaleye kestiği topa 
altı pas içinde Fatih 
dokundu ve Hamit 
lerspor’u 1-0 öne 
geçirdi.
Yediği golden sonra 
beraberlik için rakip 
kaleye yüklenen 
Çotanakspor son

HAKEMLER: 
Burak Şahin 5, 
Onur Elçin 6, 
Osman Aslan 5,

vuruşlarda başarılı 
olamayınca ilk yarı 
1-0 Hamitlerspor’un 
üstünlüğüyle 
kapandı.
İkinci yarıya daha 
iyi başlayan taraf 
Çotanakspor oldu. 
57. dakikada Nedret- 
tin’in altı pasa 
kaestiği pasa ömral 
ayak koyamayınca 
beraberlik golü 
gelmedi.
60. dakikada ömral 
yakaladığı pozisyon 
da topa iyi vurama 
dı. Gol için rakip 
kalede baskı kuran 
Çotanakspor 65. 
dakikada Fatih’le 
73’te ise Nedrettin’le 
yakaladığı pozis 

yonlarda son vuruş 
lan iyi yapamadı. 
80. dakikada Hamit 
lerspor atağında 
Ömür’ün şutunda 
Çotanakspor kale
cisi Soner gole izin 
vermezken 87. daki 
kada oyuna yeni 
giren Tamer kale
ciyle karşı karşıya 
kaldığı pozisyonda 
Soner farkın artma 
sına izin vermedi.
Karşılaşmada başka 
gol olmayınca Hamit 
lerspor Çotanak 
spor engelini 1-0’ta 
geçerek play-off yol
unda çok önemli 3 
puanı kazanmasını 
bildi.
SAHA : Gemlik Dış

W
-S

ÇOTANAKSPOR: 
Soner 6, Onur 5, 
Emrah 5, Yadigar 5, 
Fatih 5, Ali Mert 4, 
Nedrettin 4, Ömral 
5, Aykut 4, (Fırat 1) 
Muhammed 4, 
Volkan 4, 
HAMİTLERSPOR : 
Deniz 5, Mehmet 5, 
Hüseyin 5, Tunahan 
4, Şahin 5, Orhan 5, 
İlker 4, (Ersen 1) 
ömür 5, Erdal 4, 
(Tamer 1) Fatih 5, 
Orkun 4,
GOL : Dk. 27. Fatih, 
(Hamitlerspor)
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İMtfİMİMlHMIİ
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, bu yıl istisna 
kapsamında olan 
diğer atamalarla bir
likte kamuya 97 bin 
yeni eleman almayı 
öngördüklerini 
söyledi. Ağbal, 2015 
Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Gerçekleşme 
Sonuçları ile 2016 
Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanun Tasarı 
sı'na ilişkin basın 
toplantısının ardın 
dan basın mensup 
larının sorularını 
yanıtladı. Kamuya 
alınacak personel 
sayısının sorulması 
üzerine Ağbal, 
bütçe kanununda 
öngörülen atama 
sayısının 56 bin 
olduğunu belirtti. 
Ağbal, "Biz normal 
de 2016 yılında is
tisna kapsamında

olan diğer atama 
larla beraber kamu 
ya 97 bin yeni ele
man alacağımızı 
öngörüyoruz" dedi. 
Söz konusu atamala 
rın yaklaşık 41 binin 
emniyet ve silahlı 
kuvvetler mensup 
lan, engelli, doktor, 
hakim ve savcı ben
zeri atamaları kapsa 
dığını bildiren 
Ağbal, "İlaveten 

bütçe kanununda 
verdiğimiz açıktan 
atama kontenjanları 
çerçevesinde de 
56 bin yeni kamu 
personeli işe 
başlayacak.
Bunun 30 bini 
şubat ayında Milli 
Eğitim Bakanlığı 
tarafından yapılacak 
öğretmen atamala 
rında kullanılacak” 
ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Türk mal 
larına karşı uygu 
ladığı ambargoya 
rağmen Rus firma 
lan Bursa pazarın 
dan vazgeçmi 
yor. Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası'nın 
(BTSO) Ticari Safari 
Projesi kapsamında 
Rusya'dan Bursa'ya 
gelen 25 firma tem
silcisi, bebe ve 
çocuk konfeksiyonu 
sektöründe faaliyet 
gösteren firmalarla 
ikili İş görüşmeleri 
gerçekleştirdi.
Bursa'yi fuarcılıkta 
Türkiye'nin merkezi 
haline getirmeyi 
hedefleyen BTSO 
öncülüğünde Bebe 
ve Çocuk Konfek
siyonu Sektörü 
Sanayici ve Işadam 
lan Derneği 
(BEKSİAD) ve

TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.ş» 
İşbirliğiyle hazırla 
nah JunioshoW 
Fuarı, bebe-çocuk 
konfeksiyonu 
üretiminin yüzde 
80'lne yakınım 
gerçekleştiren 
Bursalı firma 
lann gücünü sergi 
liyor Yaklaşık 150 
firmanın stant açtığı 
fuarda, firmalar 
ürünlerini tanıtırken, 

BTSO'nun Ticari Sa
fari Projesi kapsa 
mında aralarında 
İngiltere, Almanya; 
Gana, Ukrayna, Irân 
ve Suudi Arabistan 
gibi 30'u aşkın 
ülkeden gelen 300 
firmayla da İkili 
iş görüşmeleri 
gerçekleştiriyor 
Söz konusu yabancı 
ziyaretçiler arasında 
Rus firmaların 
ilgisi dikkat çekiyor

İssizlik rakamları S&u.
açıklandı İşsizlik oranı 

Eylül-Ekim-Kasım 
döneminde yüzde, 

10,5 oldu. 
Türkiye'de işsizlik 
oranı, geçen yılın 
ekim ayında bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 0,1 

puanlık artışla 
yüzde 10,5 se
viyesinde 
gerçekleşti. Söz 
konusu dönemde 
işsiz sayısı 104 bin 

kişi ârtarâk 
3 milyon 147 bin 
kişi Oldu.
işsizlik bir önceki 
döhemde de 
yüzde 10,3 olarak 

gerçekleşmişti. 
Tarımdışı işsizlik 
oranı ise Eylül- 
Ekim-Kasım 
döneminde yüzde 
12,6 oldu.

MİL
DUGUN SALON

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

İnternetten Cnnh ^ıpn- Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

₺ www.gemlikmllton.com
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun
P HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
> Tel : 513 10 71 GEMLİK

2016yılı
REZERVASYONLARIMIZ

Piyanist +DjPerformans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

http://www.gemlikmllton.com
plus.google.com/miltondugun
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İTO Başkanı İbrahim 
Çağlar, "Peşin vergi 
sistemi uygulaması 
bir an önce kaldırıl 
malı. Artık hukuken 
değil, fiilen kazandı 
ımızın vergisini 
ödeyelim" dedi. 
İTO Başkanı Çağlar, 
2016 yılında Türk iş 
adamlarının Önemli 
sorunlarla karşılaşa 
bileceğini belirterek, 
"Hükümetimiz güçlü 
reformlar yapma 
hazırlığında. Kayıt 
dişiliğin artmaması, 
istihdamın azalma 
ması, rekabet gücü 
müzün korunması 
için reel sektörün 
farklı kanallarla 
desteklenmesi çok 
önemli. Enflasyon 
dönemlerinden 
miras kalan peşin 
vergi uygulaması bir 
an önce kaldırılmalı. 
Artık hukuken değil, 
fiilen kazandığımızın 
vergisini ödeyelim" 
diye konuştu.
Çağlar, Türkiye’nin 
2016 yılı için belir 
lediği yüzde 4,5’lik 
büyüme hedefine 
ulaşması için reel 
sektöre yönelik 
bazı düzenlemelere 
ihtiyaç olduğunu 
vurgulayarak, önce
likle asgari ücretteki 
teşviki özel sektörde 
çalışan 12,5 milyon 
personelin tamamı 
için istediklerini 

Gemlik Körfez
I GEBLİl'll İLİ COMLOI SİYASİ GAZtTESl1

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

söyledi. KDV ödeme 
leri 1 ay sonra 
gerçekleştirilirken, 
KDV iadelerinin 
etkin şekilde 
yapılamadığını 
savunan Çağlar, 
"7-8 ay vadeli bir 
satışın KDV'sini 
dahi bir ay sonra 
ödüyoruz. KDV 
ödemelerinin 
sattığımız malın 
vadesine göre 
düzenlenmesini 
istiyoruz" ifadelerini 
kullandı.

"Petroldeki düşüş 
reel sektöre 
yansıtılmalı"

Çağlar, son bir yıl 
içerisinde enerji 
maliyetlerinde 
dünyada büyük bir 
düşüş görüldüğünü 
hatırlatarak, "Son 
bir buçuk yılda 
Brent petrolün varil 
fiyatı 115 dolarlar
dan, 30 dolarlara 
geriledi. Bu düşüş, 
ticarethanesinden 

üreticisine kadar 
belirli oranlarda reel 
sektöre yansıtılmalı" 
çağrısında bulundu. 
Finansmana erişim 
noktasında KOBİ'- 
lerin işletme ser
mayesi sıkıntısı 
çektiğinin altını 
çizen Çağlar, "Şahıs 
firmalarımıza da 
Hazine destekli 
kredi talebimize 
kulak verilmesi 
önemli. Şu anda 
esnaf ve sanatkar 
siciline kayıtlı olan
lara, 120 bin TL’ye 
kadar yüzde 4-5 
oranlarından kredi, 
30 bin TL’ye kadar 
faizsiz kredi, yine 
genç girişimcilere 
100 bin TL’ye kadar 
faizsiz kredi 
sağlanıyor. Bu 
imkanlardan sadece 
esnaf ve sanatkar 
siciline kayıtlı olan
lar değil, ticaret 
odalarına kayıtlı 
şahıs firmaları da 
yararlanabilmen” 
görüşünü paylaştı.

Rus hükümeti, bazı 
Türk şirketlerinin 
yaptırım kararların 
dan muaf tutulması 
na yönelik tasarı 
yayınladı. Rus hükü 
metinin resmi site 
sinde yayınlanan 
tasarıya göre, başta 
sebze ve meyve 
ithalatına yönelik 
ambargolar olmak 
üzere bazı sektör
lerde Türk şirketleri 
nin ticaretlerine 
devam edebilmele 
rini sağlayacak ku
rallar belirlenecek. 
Türkiye’den ithal 
edilen ürünlere 
yönelik uygulanan 
ambargonun ülkede 
hali hazırda yüksek 
seyreden enflasyon 
oranlarına yukarı 
yönlü baskı oluştur

Butsa'ıa il mlııı M ihm
Aktaş Holding'in 
Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 
30 milyon liralık 
yatırımı hizmete 
açıldı. Aktaş Hold
ing, yeni pazarlara 
daha hızlı ulaşmak, 
yeni yatırım alan 
larında entegre 
üretim sistemine 
geçmek için 
30 milyonluk 
yatırımla yeni üretim 
tesislerini hizmete 
açtı. Dünyanın dört 
bir noktasında

ması nedeniyle 
alınan bu karar, 
Türk vatandaşı olan 
veya Türk vatandaş 
lan tarafından kont 
rol edilen şirketlerin 
ve bazı Türk ürünleri 
nin Rus hükümeti 
nin yürürlüğe koydu 
ğu yaptırımlara dahil 
edilmemesine imkan 
tanıyacak. Rusya 
Ekonomik Kalkınma 
Bakanlığı da, 
Sberbank ve 
bazı şirketlerin 

faaliyetleri bulunan, 
6 kıtada 100’den 
fazla ülkeye doğru 
dan ürünlerini ihraç 
eden Aktaş Holding, 
Bursa’daki yapılan 
masında ve dönü 
şüm sürecinde çok 
önemli bir yer tutan 
yeni üretim tesisini 
6 ay gibi kısa bir 
sürede tamamladı. 
Farklı ürün grupla 
rımn da üretileceği 
fabrika hizmete 
açıldı. 20 bin met 
rekare kapalı alana

Türkiye’ye yönelik 
yaptırımların 
kapsamı dışında 
tutulması talebiyle 
başvuruda bulun 
duklarını açıkladı. 
Kararın yürürlüğe 
girmesi durumunda, 
yaptırım nedeniyle 
ülkeye sokulmayan 
ürünlerin yeri 
ekonomik açıdan 
doldurulamaz 
ise bu ürünlere 
yönelik ambargo 
esnetilebilecek.

sahip, tamamen 
Aktaş Holding’in 
üretim modeline 
uygun olarak inşa 
edilen tesislerde 
hava süspansiyon 
sistemleri üretimi ile 
birlikte, otomotiv 
ve savunma sek
törünün yanı sıra, 
inşaattan enerjiye 
kadar geniş bir yel
pazedeki ürünlerin 
inovatif bir 
anlayışıyla imal 
edilmesi 
hedefleniyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com |
GEREKLİ TELEFONLAR

KAYMAKAMLIK

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

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

ULAŞIM
Ptmukkal» 312 OO 28
DENİZ UÇAÖI 813 66 13

, Pagasu* Akınla Seyahat 814 0 3 02
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzer Turizm 612 1O 72
Kanberoglu-Esaday 614 48 46
Anıtur 614'47 71
Kamil Koç 612 01 03

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

I Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

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

RESMİ DAİRELER
Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
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 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

514 57 96
513 23 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTORÜSÜ
Bursa 
Mudanya 
Yenikapı (212
Yâlova (22e
IDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60

) 516 12 12
i) 811 13 23

513 23 94

VAPUR-FERİDOT
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
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Totalgaz 514 17 00
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Tuncay Otogaz
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Kardeşim benim 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Kocan kadar konuş 
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11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15.. 
Düğün dernek 2 sünnet 

16:30-21:15... 
Delibal 

11:45-14:00-19:00...

5133321
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Risk Değerlendirmeleri 
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Madde bağımlılığı ile mücadelede konusunda yapılan çalışmalar ve yapılması gerekenler konuşuldu
II

lİIlMlillIBlllllllllllllllllil
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

DAVA ÜZERİNE DAVA AÇTIRIYOR...
Cumhuriyetimiz kurulduktan bugüne 

kadar, devletin başına geçen Cumhurbaş 
kanlan arasında 12. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, kendisine hakaret edildiği 
nedeniyle en çok dava açan Cumhurbaş 
kanı olarak tarihe geçecek.

Ankara’da yaptırdığı 1100 odalı Ak Saray 
da Başbakan’dan daha çok danışmanı olan 
Cumhurbaşkanı’nın, hakaret davaları takip 
eden onlarca avukatı var. Devamı 4’de

Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik Belediye 
si ve Gemlik Kent 
Konseyi’nin birlikte 
organize ettiği, 
“Madde Bağımlılığı 
ile Mücadele” konulu 
toplantı Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Atatepe Sosyal 
Tesisleri’nde yapıldı. 
Madde bağımlılığı ile 
mücadele kurulunun 
yaptığı ilk toplantıda, 
mücadele konusunda 
yapılan çalışmalar ve 
yapılması gerekenler

ve teknik çalışmalar 
tamamlandıktan sonra 
ortalama altı ayda bir 
operasyonlar yapıldı 
ğını anlattı. Syf 2’de

geldiğini, 2’sinin yaşı 
18’den küçük 66 kişi 
nin yakalanıp, 2 kişi 
nin tutuklandığı bilgi 
sini verdi. Işık, hukuki

konuşuldu.
Kaymakam Cahit Işık, 
Gemlik’te 2015 yılında 
madde bağımlılığı ile 
ilgili 47 olay meydana

KUMLA SAHİLİNDE
nÖNÜStlM SÜRÜYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Kumla 
sahilinde başlattığı dönüşüm çalışmalarını _ kış 
aylarında da sürdürürken, çalışmaların yaz sezonuna 
kadar tamamlanması hedefleniyor. Haberi sayfa 2’de

<,ya ** ankartr*

GENÇ-fILTIC. LTD. ŞTIİstiklal Cad. No:11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Madde bağımlılığı île mücadelede konusunda yapılan çalışmalar ve yapılması gerekenler konuşuldu

Mt bağımlılığı ile mMe masamaMı
Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik Belediye 
si ve Gemlik Kent 
Konseyi’nin birlikte 
organize ettiği, 
“Madde Bağımlılığı ile 
Mücadele” konulu 
toplantı Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Atatepe Sosyal 
Tesisleri’nde yapıldı. 
Kaymakam Cahit Işık, 
Garnizon Komutanı P. 
Kurmay Albay Namık 
Kemal Çil, Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, 
Kent Konseyi Başka 
nı Mukaddes Serim, 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Ömer Mete, Em
niyet Müdürü Cafer 
Gündoğdu, Jandarma 
Komutanı Coşkun 
Çorapçı’nın ev sahipli 
ğinde gerçekleşen 
toplantı ilgi gördü. 
GTSO Yönetim Ku
rulu Başkanı Kemal 
Akıt, Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası 
Başkanı İsmail Beki, 
Sivil Toplum Örqulu 
Yöneticileri, Halk 
sağlığı ve Toplum 
Sağlığı Merkezleri Yö
neticileri, Hastane 
Başhekimi Dr. Şahme 
ran Çelenkoğlu’nun

da yer aldığı toplantı 
da, madde bağımlılığı 
ile mücadele 
konusunda yapılan 
çalışmalar ve 
yapılması gerekenler 
konuşuldu.
Madde Bağımlılığının 
bireylerin ve toplu 
mun geleceğini tehdit 
eden, huzur ve güven 
ligi derinden sarsan 
bir olgu olduğuna 
dikkat çeken Kay
makam Cahit Işık, 
madde bağımlılığına 
olan arz ve talep 
azaltımı konusunda 
gelinen noktayı anlat 
tı. Gemlik Belediyesi, 
Kent Konseyi, Em
niyet Müdürlüğü,

Gençlik Hizmetleri 
Spor Müdürlüğü ve 
Milli Eğitim Müdürlü 
ğü ile birlikte yapılan 
onlarca projenin alt 
yapısında da madde 
bağımlılığı konusun 
da bilinçlendirme, 
madde bağımlılığına 
yol açan koşulların 
giderilmesi ve öğren 
çiler ile velilere sahip 
çıkılmasının amaçlan 
dığını hatırlatan Kay
makam Cahit Işık, 
“Eğitimde Lider 
Öğretmenler”, “Kültü 
rüne Sahip Çık”, 
“0-18 Yaş Âile Eğitim 
Programlan”, “Öğren 
çilere öğlen yemeği 
verilmesi”, “Mutlu

Aile Mutlu Gelecek”, 
“Sporla Başarmak”, 
“Tek Ebeveynli 
Çocukların Eğitimi”, 
“Yetim Çocuklara 
Sahip Çıkalım” ve 
“Değerler Projesi” 
gibi projelerin devam 
edeceğini vurguladı. 
Gemlik’te 2015 yılında 
madde bağımlılığı ile 
ilgili 47 olay meydana 
geldiğini, 2’sinin yaşı 
18’den küçük 66 kişi 
nin yakalanıp, 2 kişi 
nin tutuklandığı bilgi 
sini veren Kaymakam 
Cahit Işık, hukuki ve 
teknik çalışmalar 
tamamlandıktan 
sonra ortalama altı 
ayda bir operasyonlar 

yapıldığını anlattı. 
Arz ve talep azaltımı 
na önem verdiklerini, 
çünkü bağımlılık 
sonrasında geri dönü 
şün zor ve pahalı 
olduğunu belirten 
Cahit Işık, Gemlik’te 
madde bağımlılığı 
oranını en asgariye 
indirmek için tüm 
birimlerin büyük bir 
mücadele verdiğini 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da, spor 
tesisleri, gençlik mer 
kezlerl ve gençlere 
yönelik yatırımları an
latarak, sportif, kültü 
rel ve sosyal tüm 
etkinliklerin maddi 
boyutunun da Gemlik 
Belediyesi tarafından 
karşılandığını 
hatırlattı.
Boşaltılan Adliye eski 
binasını da Gençlik 
Merkezi yapmak iste
diklerini ancak Mal 
Müdürlüğünün itirazı 
na takıldıklarını kay 
deden Refik Yılmaz, 
"Kaymakamlık 
kanalıyla Defterdar!ı 
ğa yazı yazılmasını ve 
bu itirazın kalkmasını 
istiyoruz. Biz burasını

Gençlik Merkezi yap
mak istiyoruz, kamu 
zaran olur diyorlar. 
Asıl gençleri kay be 
dersek kamu zaran 
olur” diye konuştu. 
Gemlik’te uluslararası 
düzeyde Karate, En- 
duro, Yelken, Moto 
kros, Judo ve Güreş 
tumuvalan düzenle 
nebildiğine dikkat 
çeken Belediye Başka 
nı Refik Yılmaz, 
madde bağımlılarının 
mekânları haline gel 
me potansiyeli olan 
180’nin üzerinde met 
ruk binayı da 
yıktıklarını anımsata 
rak, Gemlik Belediye 
sinin gençlere, tarihe, 
kültüre ve sanata 
yönelik yatırımlarının 
süreceğini belirtti. 
Kent Konseyi Başka 
nı Mukaddes Serim’ 
de, kültürel ve sportif 
organizasyonlann 
önemine vurgu ya
parak, hükümetin 
üniversite ve 
TEOG sınavlarında 
spor yapan gençlere 
puan verme 
uygulamasını da 
desteklediklerini 
açıkladı.

KUMLA SAHİLİNDİ DÜNİİŞÜM SÜRÜYOR
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Kumla sahilinde başlattığı dönüşüm çalışmalarını kış aylarında da sürdürürken, 

çalışmaların yaz sezonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Kumla sahilinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Kumla sahilinde uyguladıkları vizyon proje ile bölgenin değerinin kat kat artacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Gemlik 
Kumla’daki sahil 
düzenleme çalışma 
larını kış bastırma 
sına rağmen 
sürdürüyor. 
Çalışmalar kapsamın 
da sahil bandı boyun 
ca uzanan yolda mev
cut duvar ve bordür
ler yıkılarak yerine 
yaklaşık 922 metre 
betonarme duvar 
imalatı gerçekleştiril 
di. Yine sahil bandı 
boyunca uzanan 
yolda yaklaşık 4149 
metrekare renkli 
yürüyüş yolu imalatı 
tamamlanarak boyaya 
hazır hale getirildi. 
Sahilin plaj tarafında 
vatandaşların duş 
ihtiyacını karşılamak 
adına 12 adet duş 
ünitesi yapılarak 
hizmete açıldı.
Sahil bandı boyunca

uzanan yolda mevcut 
eski galvaniz tip 
aydınlatma direkleri 
sökülerek yerlerine 
dikilen 40 adet deko
ratif beyaz şaşırtmah 
aydınlatma direkleri 
hizmete açıldı, inşaat 
çalışmaları sırasında 
yol boyunca bazı 
ağaçlar Park Bahçeler 
Müdürlüğü gözeti

minde sökülüp başka 
yerlere nakledilirken, 
sökülen ağaçların 
yerlerine 20 tanesinin 
dikimi tamamlandı ve 
yaklaşık 185 adet 
ağaç daha dikilecek. 
Sahil Bandı boyunca 
uzanan yolda 1200 
metre uzunluğunda 
yaklaşık 10 metre 
genişliğinde parke 

araç yolu projelendi 
rilirken, alt yapı çalış 
malarının tamamlan 
masının ardından bu 
yolda da düzenleme 
çalışmaları yapılacak. 
Sahil bandı boyunca 
uzanan yolda 
yağmursuyu deşarj 
alt yapı çalışmaları 
BUSKİ tarafından 
tamamlandı.

Doğalgaz ve altyapı 
çalışmalarının tamam 
■anmasıyla birlikte, 
sahil düzenleme çalış 
malarının yaz sezonu 
başlamandan tamam 
lanması hedefleniyor.

Gemlik’e değer 
katacak 
Beraberindeki 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ile 
birlikte Kumla sahil 
bandında inceleme 
lerde bulunan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al
tepe, gerek BUSKİ 
gerekse Büyükşehir 
ekiplerinin hava 
şartlan elverdiği 
ölçüde çalışmalara 
ara vermeden devam 
ettiğini ve yaz gelme
den sahil bandındaki 
dönüşümün tamamla 
nacağını söyledi.
Çalışmaların ilçeye 

ayn bir vizyon 
katacağını ifade 
eden Başkan Altepe, 
"Tüm sahil bandını 
alt ve üst yapı olarak 
elden geçiriyoruz. 
Göçe kötü görünen, 
sağlıksız tüm 
imalatlar söküldü. 
Modern, sahil 
bandına değer kata
cak imalatlanmız da 
yaz sezonu girmeden 
tamamlanacak. 
Şimdiden bölgeye 
hazırlı olsun” dedi. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz da çalışmalar 
bittiğinde sadece 
Bursa’dan değil 
Türkiye’nin her 
köşesinde yerli 
turistleri Kumla’da 
ağırlayabileceklerini 
belirterek, bölgeye 
katkıları nedeniyle 
Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti
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Polisten sahte çek operasyonu
Sahte ve çalıntı çek
lerle vatandaşları 
dolandıran çete, 
Bursa polisinin 
yaptığı operasyonla 
çökertildi. Bursa 
Kaçakçılık ve Orga 
nize Suçlarla Müca 
dele Şube Müdürlü 
ğü Mali Suçlar Büro 
Amirliği ekipleri, 
yaptığı çalışmaların 
sonucunda, R.M. ve 
E.Ç.. isimli şahısla 
rın İstanbul'dan 
temin ettikleri sahte 
ve çalıntı çekleri, 
Bursa'daki bazı

MMMN

Bursa'da tamir 
için bırakılan oto
mobil alev aldı. İt
faiye ekipleri tara 
fından söndürülen 
otomobil kullanıla 
maz hale geldi. 
Nilüfer Küçük 
Sanayi Sitesi 7'nci 
Blok'ta bulunan 
oto döşeme atol 
yesinin önüne 
tamir için bırakılan 
otomobillerden 
biri bugün aniden 
alev alıp yanmaya 
başladı. Araç yan 
gını yoldan geçen 
vatandaşlar tara 
fından fark edildi.

kişilere satacakları 
bilgisine ulaştı.
Bursa polisi, şüphe 
lilerin Bursa'ya 
sahte çekler ile bir
likte gelecekleri 
ihbarını alır almaz

Haber verilmesi 
sonucu kısa süre 
de belirtilen adre 
se giden İtfaiye 
ekipleri, iki araç 
ile müdahale ettiği 
yangını, yanındaki 
diğer iki otomo
bile sıçramadan 
söndürdü. Elektrik 
kontağı veya ara 
cin yanındaki 
çöplerin yakılması 
sonucu çıktığı 
sanılan yangında 
otomobil kullanıla 
maz hale gelirken, 
yangınla ilgili 
soruşturmaya 
başlandı. 

harekete geçti. Bir 
alışveriş merkezinin 
içinde yapılan ope 
rasyon neticesinde 
şüpheli kardeşler 
E.Ç. ve B.Ç. ile 
arkadaşları R.M.

Yıldırım da, terlikle 
geldiği kuyumcuyu 
soymak isteyen 
şüpheli, istediğini 
alamayınca işyeri 
sahibini bıçakladık 
tan sonra kaçtı. 
Kuyumcu hastane 
ye kaldırılırken, 
saldırgan aranıyor. 
Olay, Yıldırım 
Davuddede Mahal 
leşi Kurtuluş Cad- 
desi'nde meydana 
geldi. Kuyumcu 
dükkanın karşısın 
da bulunan Davud
dede Camisi'nden 
çıkan ayağında 
terlik üzerinde 
lacivert mont ve 
kot pantolon bulu
nan 30 yaşlarındaki 
kişi, elinde bıçakla 
26 yaşındaki Samet 
Doğru'nun sahibi 

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi

T1*' iPad-iPhone
BYEGM uygulamasında 

yayımlanmaktadır.

yakalandı. Şüpheli 
lerin yanında 48 
adet sahte ve çalıntı 
çek ele geçirildi. 
Bunların yanında 
yine aramalar 
sonucunda çıkan 
1 adet tabanca, 
2 adet şarjör ve 
16 adet fişek, 
incelenmek üzere 
emniyete götürüldü. 
Emniyette yapılan 
sorgularının 
ardından adliye 
ye sevk edilen 
R.M., E.Ç. ve B.Ç. 
tutuklandı.

olduğu kuyumcuya 
girdi. İddiaya göre 
vitrindeki altınları 
almak isteyen 
şüpheli, kendisini 
engellemeye çalı 
şan işyeri sahibi 
Samet Doğru'yu 
göğsünden bıçakla 
dı. Daha sonra 
8 ayar bir kolyeyi 
alan şüpheli 
Ankara yolu is
tikametine doğru 
koşarak uzaklaştı. 
Haber verilmesi 
sonucu belirtilen 
adrese gelen polis 
çevrede şüpheliyi 
aradı. Yaralanan 
Samet Doğru, 
ambulansla kaldırıl 
dığı Muradiye 
Devlet Hastane
sinde tedavi 
altına alındı.

I İMİ raimi iilll

Bursa-Ankara kara 
yolunda dikkatsiz
lik sonucu iki oto
mobil ve bir beton 
mikserinin karıştığı 
zincirleme trafik 
kazasında 6 kişi 
yaralandı. Kazadan 
hafif yaralı olarak 
kurtulan 6 kişi 
ambulanslarla kal 
dırıldıkları İnegöl 
Devlet Hastane
sinde tedaviye 
alındılar. Kaza, İne 
göl de Bursa- 
Ankara karayolun 
da meydana geldi. 
İddiaya göre bir 
akaryakıt istasyo 
nundan Ankara 
yönüne gitmek 
üzere karayoluna 
aniden çıkan 
16 KAK 55 plakalı 
otomobilin sürücü 
sü İdris Yaşa, bu 
sırada seyir halin
deki Ahmet Çelik। 
yönetimindeki 16 
KKL 14 plakalı 
beton mikserine 
yandan çarptı. 
Kontrolden çıkan 
otomobil önce yağ 
mur suyu kanalına 
girdi daha sonra 
karşı şeride geçe 
rek durabildi. Bu 

sırada Ankara 
yönünden İnegöl'e 
seyir halinde olan 
sürücüsü Arslan 
Baykal'ın idaresin
deki 50 DR 822 
plakalı hafif ticari 
araç, önüne çıkan 
otomobile çarpa 
rak, yolun sağın 
daki şarampole 
yuvarlandı. Kazada 
16 KAK 55 plakalı 
otomobilin süHjcü 
şü 57 yaşındaki 
İdris Yaşa ile araç 
ta bulunan eşi 
51 yaşındaki 
Kıymet Yaşa ile 
tarlaya uçan hafif 
ticari aracın 
sürücüsü Arslan 
Baykal ve araçta 
bulunan 15 yaşın 
daki Yunus Emre 
Baykal, 17 yaşında 
ki Yasin Baykal ile 
Seher Baykal 
yaralandı. Kazadan 
hafif yaralı olarak 
kurtulan 6 kişi olay 
yerine gelen 
ambulanslarla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne kaldı 
rılarak, tedaviye 
alındı. Kazayla 
ilgili soruşturmaya 
başlandı.
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Güne Bakış CMINM MMEMAH BULUNDU
i Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com 

DAVA ÜZERİNE DAVA AÇTIRIYOR... 
Cumhuriyetimiz kurulduktan bugüne 

kadar, devletin başına geçen Cumhur 
başkanlan arasında 12. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, kendisine naka 
ret edildiği nedeniyle en çok dava açan 
Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçecek. 

Ankara’da yaptırdığı 1100 odalı Ak 
Saray’da Başbakandan daha çok danış 
manı olan Cumhurbaşkanı’hin, hakaret 
davaları takip eden onlarca avukatı var. 

Sarınım bu avukatlar basında, siyasi
lerin konuşmaları arasında, tweetlerde, 
facebook yorumlarında, televizyon prog 
ramlarında yapılan konuşmaları izleye 
rek, Cumhurbaşkanına hakaret yapılıp 
yapılmadığını araştırıyorlardı^ 

Cumhurbaşkanının avukatları bu kez 
önceki gün Ankara’da yapılan 35. CHP 
Kurultayında konuşan CHP Genel Baş 
kanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Dik
tatör bozuntusu!’’ dediği için 100 bin 
liralık tazminat davası açmış.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da 
Kılıçdaroğlu’nun konuşması için soruş 
turma başlatmıştı.

Anayasamızın 299. maddesi Cumhur 
başkanına hakaret başlığını taşır.

İşte Cumhurbaşkanının avukatları bu 
maddeye göre davalar açıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu için 1 yıldan 4 yıla 
kadar ceza istendiği gibi, Kılıçdaroğlu 
konuşmasını genel bir toplantıda (aleni) 
yaptığı için suçu 6/1 de arttınlacak.

Hem ceza davası, hem tazminat... 
İyi değil mi?
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaş 

kanlığı koltuğuna 10 Ağustos 2014 tari
hinde oturdu.

Sözcü Gazetesi’nin bir haberine göre, 
Cumhurbaşkanı göreve başladıktan 
sonra geçen 7 ayda, kendisine hakaret 
edildiği gerekçesiyle savcılıklarca 236 
soruşturma başlatılmış.

Hakaret soruşturmasında neler yok ki. 
Örneğin, Adanalı gazeteci Mine Bekir 

oğlu, fecebookta Cumhurbaşkanını 
tehdit ettiği için dava açılmış, Penguen 
adlı karikatür (mizah) dergisi yazarları 
kapak çizimlerinden dolayı açılan 
davada, 11 ay 20 şer gün ceza almışlar.

Erdoğan’ın denizli gezisi sırasında 
konvoya el kol hareketi yaptığı için so 
ruşturma açılan Diş Hekimi Deniz Demir 
ci ifadesinden sonra serbest bırakılmış.

Lise öğrencilerinden, siyasetçileri 
kadar uzanan büyük bir liste var 
Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı.

Demokrasiyle yönetilen gelişmiş bir 
ülkede, devletin en üstündeki kişiler, 
böyle abuk sabuk iddialarla soruşturma 
açtırır mı?

Bence bunların bir kısmı bizzat 
cumhurbaşkanının istemi ile, bir kısmı 
da çevresindeki dalkavukların 
işgüzarlığı ile oluyor.

12. Cumhurbaşkanımız, mevcut 
Anayasayı çiğneyerek, başbakanın yet 
kilerini içeren eylemler yapıyor.

Her gün televizyonlarda boy göstere 
rek, adata başbakan gibi hükümetin 
yapması gereken her konuya müdahale 
ediyor.

Beğenmediği konularda savcılara tali
matlar veriyor, ağır hakaretler ediyor...

Bugün devir AKP’nin devri, gün geliri 
bu düzen değişirse, bilin ki bu kez 
yargılanacak olan kişi Cumhurbaşkanı 
olacaktır.

Yurdun içinde ve dışında birçok olay 
yaşanıyor, bence Türkiye de yaşanan en 
büyük olay Cumhurbaşkanının kendi
sidir. Anayasal yetkilerini aşan bir Cum 
hurbaşkanı, eylem ve konuşmalarıyla 
ülkede barışı, huzuru sağlayamıyor.

Sorun bu..

Cuma günü akşamı 
Atatürk Caddesi 
üzerinde bulunan 
Endüstri Meslek 
Lisesi önünde park 
halindeyken çalınan 
Yusuf Albay’a ait 
16ZC446 plakalı 
Hyundai H100 2000 
model panelvan 
bulundu.
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
MOBESE kamerala 
rını incelemeye aldı. 
İlçe Emniyet Müdür 
lüğünün incelemeye 
aldığı MOBESE 
kayıtlarında Cuma

günü akşamı park 
halinde bulunan 
Yusuf Albay’a ait 
Hyundai marka 
panelvan etrafında 
saat 22.00 sularında 
dolaşan 18 yaşların 
da gencin olduğu

fark edildi.
Araç' etrafındaki 
gencin saat 23.oo 
sularında panelvanı 
çaldığı görüldü. 
Aracın, Pazar günü 
Roda imam Hatip 
Lisesi önünde terk

edilmiş halde 
bulunduğu 
öğrenildi.
Yusuf Albay 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
aracının bulunduğu 
için sevindiğini, 
araçtan sadece 
teybin çalındığını, 
bir teyp için 
bunların olmasına 
üzüldüğünü ve 
gencin bir an 
önce yakalanmasını 
istediğini söyledi. 
Aracı bırakıp 
kaçan genç, polis 
tarafından aranıyor.

GEBİOÖHİİŞÖMÜ YERİMOt ÖfiBEHPİltlI
Gemlik Atatürk 
ilkokulu 4. Sınıf 
Öğrencileri, “Geri 
Dönüşüm Projesi 
ve Uygulamalarım” 
yerinde öğrendiler. 
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdü 
rü Ahmet Dede- 
türk’ü sınıf öğret 
menleri Nuray 
Yılmaz ve Servet 
Atay ile birlikte 
Belediyede ziyaret 
eden on öğrenci, 
Belediyenin alt yapı 
ve temizlik işlerine 
yönelik çalışmaları 
nm yanı sıra, Geri 
Dönüşüm konusun 
da bilgiler aldılar. 
“Gemlik’i daha nasıl 
Temiz Tutarız?” 
temalı ders konusu 
kapsamında Temiz
lik İşleri Müdürü 
Ahmet Dedetürk’ten 
bilgiler alan Atatürk 
ilkokulu öğrencileri, 
konuya hâkimiyet

KAYIP

leri ve sorularıyla da 
takdir topladılar. 
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü olarak, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın di
rektifleri konusunda 
özellikle Geri 
Dönüşüm konusun 
da örnek projeleri 
uygulamaya koyduk 
larını vurgulayan 
Ahmet Dedetürk,

Atık Pil Toplama, Bit 
kisel Atık Yağ Topla 
ma ve Ambalajlı 
atıklar ile ilgili çalış 
maların birçok il 
belediyesinden da 
ha etkili olduğunu 
ifade etti. 2015 yılı 
içinde 700 kilogram 
atık pil, 4 bin 722 
kilogram bitkisel 
atık yağ ve 4 bin 170 
ton da ambalaj atık 
topladıklarını kayde

den Dedetürk, uygu 
lamayı Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve okul 
lar ile işbirliği çerçe 
vesinde bu yıl da 
devam ettirdiklerini 
hatırlattı. Öğrencile 
rin sorularını da 
yanıtla yan Ahmet 
Dedetürk, sohbet 
hava sında geçen 
röportaj sonrasında 
öğrencilere oyun
cak hediye etti.

KELEŞ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

FATMA KAYAR

Eleman 
Aranıyor

TECRÜBELİ 
BAY MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR

02245140060

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SALONLARIMIZI GÖRMEDEN
RAR VERMEYİNL

BU KALİTE BU FİYATLAR İNANILMAZ
AÇILIŞA ÖZEL FİYATLARI KAÇIRMAYIN

Eşref Dinçer Mh. Sıla Sk. No:2 
Kumla - Armutlu Çevre Yolu 
Gemlik/BURSA

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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Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Mor ve Lila renk uygulanmıştır.

Bu salonumuzda direk kolon yoktur. Bordo ve gold renk uygulanmıştır.

EMSİ

GemlikKSrfez

360'

■ SİGARA ■ 
İÇME ALANLARI 
. MEVCUTTUR

750 -1000 KİŞİLİK / GEMLİK’İN EN MUHTEŞEM SALONU

wwvv-sâka|li-com.tr



19 Ocak 2016 Salı Gemlik Körfez Sayfa 7

ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

M/S HAMDI KARAHASAN GEMİSİ YÜZER DENİZCİLİK MÜZESİ 
ve İLÇE KÜTÜPHANESİ OLSUN

Sizlerle Gemlik 
adına bir fikrimi da 
ha paylaşmak istiyo- 
rum.Bu fikir geçen 
hafta, bir sabah 
sahildeki çay bahçe 
lerinde gazeteleri 
okurken yanımdaki 
masadaki iki arkada 
şın sohbetine is
temeden kulak mi 
safiri olarak oluştu; 
‘’Bu gemide buraya 
iyi yakıştı.Gemlik’in 
sembolü oldu” dedi 
bir tanesi ve ben de 
o an şimşekler çaktı.

Hemen geminin 
yanına gidip,gemiyle 
ilgili teknik bilgileri 
almak istedim. Gemi 
1980 yılında Haliç 
Tersanesinde yapıl 
mış. Gemi ismini 
ülkemizin gemi inşa 
sektörüne ismini 
altın harflerle yazdır 
mış Hamdi Kara- 

hasan’dan almış.Bu 
arada değinmeden 
edemeyeceğim. Rah
metli Hamdi Bey’de 
Artvin Hopalı’y 
mış.Yani, 
hemşerimmiş.

Gemi, Burulaş 
(Bursa Ulaşım Toplu 
Taşım İşletmeciliği 
Turizm A.Ş) tarafın 
dan İstanbul Büyük 
şehir Belediyesin
den açık teklif usulü 
yapılan ihale ile 
250.000 TL + KDV 
bedel ile satın 
alınmış. Bir müddet 
Mudanya’da tutul
duktan sonra Gem- 
lik’e gönderilmiş ve 
yaz aylarında Gemlik 
ile Büyükada arasın 
da kişi başı 25 TL 
karşılığında seferler 
yapmaya başlamış. 
Yaklaşık 2 saat 40 
dakikaya Gemlik’ten 

kalkıp Büyükada’ya 
gidebiliyormuş.

Şimdiye kadar anlat 
tığım kısım olayın 
hikaye kısmıydı. 
Şimdi gelelim konu
muza. Şimdiye kadar 
en az dört yada beş 
yazımda Gemlik’e 
turist çekmek için en 
az üç müzemiz 
olmalıdır demiştim. 
Hatta, son yazımda 
kruvaziyerler Gem
lik’e geldiğinde 
turistin günübirlik 
olarak İznik veya 
Bursa Turlarına 
transferi yapılmadan 
önce Gemlik’e döviz 
bırakması için Gem
lik’te müze gezmesi 
veya Gemlik’te alış 
veriş yapması gerek 
tiğini belirtmiştim.

Alın size güzel ve 
kolay bir fırsat. 
Türkiye’nin İlk Yüzer 

yada Yaşayan Deniz
cilik Müzesi neden 
Gemlik’te olmasın. 
Bu geminin sahibi 
şu an Bursa Büyük 
şehir Belediyesi, 
Burulaş A.Ş çatısı 
altında kurulu BUDO 
(Bursa Deniz Oto
büsleri) şirketi veya 
direk BURULAŞ.

Peki, gemi sizce 
rasyonel kullanıla 
biliyor mu?

Geminin İstanbul 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nden 250.000 
TL+KDV gibi bir 
rakamla alınması 
gerçekten alkışlana 
cak bir durum.
Çünkü, yaptığım 
araştırmaya göre bu 
geminin motor ve 
pervanesi bile bu tu
tardan çok daha 
fazla edermiş.

Ancak, bu durum 
geminin rasyonel 
kullanılabildiğini 
ispatlamıyor. Ülke 
mizin birçok yerinde 
buna benzer şehir 
hatları vapurları 
satın alınarak başka 
amaçlar için kullanı 
hyor. En yakındaki 
örnek Mudanya 
Güzelyah’daki Otan
tik Otel, ayrıca diğer 
örneklerini de Yalova 
ve Kastamonu 
Cide’de görmek

mümkün.
Benim önerim şu; 

Belediyemiz veya 
Gemlik Halkı bu 
geminin müzeye 
dönüştürülmesi için 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne talepte 
bulunsun. Bu gemi
nin alt katı Denizcilik 
Müzesi ve üst katı 
İlçe Kütüphanesi 
olarak dizayn edil 
sin. Aynı, Çanakkale 
merkezde bulunan 
Nusrat Gemisi yada 
Samsun merkezde 
bulunan Bandırma 
Vapuru gibi halkın zi
yaretine açılsın. 
Gemi yaz aylarında 
Gemlik, Büyükada 
seferlerini yine 
yapsın. İçerisinde 
yapılacak küçük ye
nilemelerle yaz, kış 
nikah törenleri, 
doğum günleri ve 
özel günler için 
halka cüzi fiyatlara 
kiralansın.
Halihazırda gemi de 
bir cafeterya ve bar 
düzeni de bulun
makta. Bir düşünür 
müsünüz. Bu gemi 
her gittiği yerde in
sanlar müze olarak 
gemiyi ziyaret etmek 
isteyecek ve bu zi
yaretlerden de para 
kazanılacak.

Yani, gemi yaşayan 

bir müze olacak.
Hatta, gemiyi daha 

da rasyonel kullan
mak adına Büyükşe 
hir Belediyesi ile 
Uludağ Üniversitesi 
bir sözleşme yapa
bilir. Böylece, ileride 
açılması düşünülen 
Denizcilik Fakül- 
tesi’nin ihtiyacı olan 
teori ve pratik gemisi 
de tedarik edilmiş 
olacaktır. Böylece, 
geleceğin kaptanları, 
çarkçıları bu gemide 
pratik yapma 
şansına kavuşacak 
lardır. Lütfen, bir 
düşünün çok mu 
imkansız düşünceler 
bunlar.

Diyeceksiniz, bu 
çocuk durup durup 
bir şeyler çıkarıyor. 
İyi ya, en azından 
kahve köşelerinde 
oturup,haplanıp,otla 
nıp ülkeyi kahve 
masalarında 
kurtarmıyorum. 
Gemlik için, ülkem 
için projeler üretme 
ye çalışıyorum.

Olur yada olmaz. 
Dikkate alınır yada 
alınmaz.

Ben gündeme 
getiririm, fikir üre
tirim.

Talep edip, et
memek Gemlik 
Halkı’nın tercihidir.

GEMLİK SFOR: 78 ORHANGAZİ BELEDİYE SPOR KL: 53
Gemlikspor Yıldız 
basketbol takımı 
sahasında konuk 
ettiği Orhangazi 
Belediyespor 
Basketbol 
takımını rahat 
bir oyunla yendi. 
Gemlik spor 
salonunda oynanan 
maçta rakibine 
dört periyotta da 
üstünlük sağlayan 
takımımız ile 
periyotu 19-15, 
ikinci periyotu 
30-25, üçüncü 
periyotu 59-42 ve 
maçıda 78-53 lük 
skor ile önde 
tamamladı vesekiz 
maçta beşinci 
galibiyetini aldı. 
Takım kadrosu, 
Kaan Sönmez, 
M.Talha Toklu,

l Barış Can Güler, 
Mert Bilge, M.Onur 
Köse, N.Berat Atay,

Cavit Samanlı Er- 
batur Kara, Kaptan 
Ali Özgür Damar, 
Berkay Akbulut, 
Baran Efe Sıralaç, 
ve Yiğit Can

Sertkaya.
Gemlik spor takım 
sorumlusu İbrahim
Tokgöz, "Sekiz 
maçta beş galibiyet 
alarak ilk iki içeri 

sinde olma hede
fimizi devam 
ettirdik. Kalan 
Son iki maçımız 
Bursa’da ve bu 
maçları galibiyetle 

tamam lamayı 
hedefledik.
Takımımız her 
geçen gün daha 
iyi oyun oynuyor ve 
bu yıldızlar gele

cekte daha da iyi 
olacaklar. Hedef 
her zaman olduğu 
gibi Atamızın 
izinde, Ben sporcu
nun zeki, çevik 
ve ahlaklısını 
severim anlayışıyla 
sahaya çıkıp 
dostluk ve kardeşlik 
içerisinde maçı 
tamamlamaktır. 
Bu nedenle gün 
gelir yeneriz ve 
gün gelir yeniliriz. 
Önemli olan Sa
hadan dostça ve 
sakatlanmadan 
ayrılmaktır, 
çocuklarımızı kötü 
alışkanlıklardan 
uzak tutmaktır.
Bu hedefte ben ve 
Nuru İlah Targıt 
hocam ile yola 
çıktık ve yolumuza 
Yalnız da olsak 
devam ediyoruz." 
dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik K^fez
• GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ ÇAZITEŞİ
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IMWlil'MlMKİlİllİl Millili İMIİI
Tartışmalara neden 
olan elektrik fatura 
sındaki kayıp kaçak 
bedelinin iadesinin 
mümkün olduğu 
açıklandı. Bursa 
Tüketiciler Derneği 
Başkanı Sıtkı 
Yılmaz, elektrik 
faturalarında tüketi
ciden "kayıp- 
kaçak", "dağıtım 
bedeli", "iletim be
deli", "perakende 
satış hizmeti" ve 
"sayaç bedeli" ola 
rak alınan ücretlerin 
iadesinin mümkün 
olduğunu bildirdi. 
Yılmaz, dernek 
merkezinde düzenle 
diği basın toplan 
tısında, elektrik 
faturasındaki Kaçak 
bedeli ve diğer 
kalem bedellerinin 
tüketiciden alınma 
ması gerektiğini 
söyledi. Yargıtay 
Hukuk Genel Kuru
lunun kararını 
hatırlatan Yılmaz, 
"Elektrik enerjisinin 
nakli esnasında 
meydana gelen

kayıp ile başka 
kişiler tarafından 
hırsızlanmak sure 
tiyle kullanılan elek
trik bedellerini ku
rallara uyan abone 
lerden tahsili yoluna 
gitmek, hukuk dev 
leti ve adalet düşün 
çeleriyle bağdaşma 
maktadır" dedi.
Yılmaz, Kurul'un 
kayıp-kaçak be
delinin tüketiciden 
tahsil edilemeyece 
ği, tahakkuk ettirilen 
kayıp-kaçak bedeli 
nin tüketiciye iade 
edilmesi gerektiği, 
EPDK'ya elektrik 
fiyatını belirleme 
konusunda sınırsız 
yetki ve görev veril 

mediği, elektrik 
kaybını önleme, 
hırsızlıkları engelle 
me, hırsızı takip 
edip bedeli ondan 
tahsil etmek görevi 
verildiği kararının, 
tüketicilerde umut 
yarattığını vurgula 
dı. Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulunun bu 
kararıyla Yargıtay 
3. Hukuk Dairesinin 
içtihat değişikliğine 
gittiğini belirten 
Yılmaz, "Bunun 
Daire'nin elektrik 
dağıtım şirketlerinin 
abonelerden sadece 
kullandığı elektrik 
tüketimine karşılık 
geleceği faturayı 
tahsil edebileceği, 

bunun dışında kalan 
elektrik kaybı be
delinin veya elektrik 
hırsızlığı nedeniyle 
ortaya çıkan kaçak 
bedelin aboneden 
tahsil edilemeyeceği 
şeklindeki kararı 
tüketicinin umudu 
nu pekiştirmişti" 
diye konuştu. Kent
teki elektrik dağıtım 
şirketinin, tüketici 
lehine verilen 
hakem heyeti kararı 
nın iptali için Bursa 
4. Tüketici Mahkeme 
sinde dava açtığını 
anlatan Yılmaz, 
şunları kaydetti: 
"Bursa 4. Tüketici 
Mahkemesi, Yargı 
tay Hukuk Genel 
Kurulu ve Yargıtay 
3. Hukuk Dairesinin 
kararlarına, gerekçe 
li kararında yer vere 
rek abonelerden 
alınan kayıp-kaçak 
ve başka ad altında 
hiçbir şekilde bir 
ücretin tahsil 
edilemeyeceğine 
hükmetti.” şeklinde 
konuştu.

Bursa’da kar yağışı 
etkisini sürdürür 
ken, kış turizminin 
gözde mekanların 
dan Uludağ’da da 
kar kalınlığı 1 met 
reyi buldu. Karla 
kaplanan Uludağ 
yolunda karayolları 
ekipleri 24 saat 
aralıksız çalışmaları 
nı sürdürüyor. 
Türkiye'nin en 
önemli kış turizm 
merkezlerinden biri 
olan Uludağ'da de 
vam eden kar yağışı 
tatilciler başta 
olmak üzere işletme 
sahiplerini sevindir 
di. Yaklaşık 1 met 
reyi bulan kar 
kalınlığı yüzleri 
güldürürken, ula 

şım ise olumsuz 
etkilemeye devam 
ediyor. Uludağ 
yolunda da sabah 
saatlerinden 
itibaren etkili olan 
kar yağışı yolu 
ulaşıma kapattı. 
Kar yağışı, 24 saat 
aralıksız çalışan 
karayolları ve jan
darma ekiplerini 
harekete geçirdi. 
Yolların kapanma 
ması için sürekli 
olarak tuzlama ve 
küreme yapan kara 
yolları ekiplerine, 
jandarma ekipleri 
de muhtemel 
kazaları önlemek 
için araçlarda zincir 
kontrolü yaparak 
yardımcı oldu.
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Türkiye ekonomisin
deki yüzde 28.72'llk 
kayıt dişilik OECD 
nin 34 ülkesinin en 
yükseği. ABD sade 
ce yüzde 7.95 olan 
kayıt dışı ekonomi 
oranıyla OECD'nin 
en iyisi. Türkiye, 
ekonomisindeki 
kayıtdışı oranıyla 
34 OECD ülkesini 
geride bırakmayı 
başardı. Türkiye 
ekonomisinin yüzde 
28.72'si kayıt dışı, 
ikincilik yüzde 28.70 
ile Estonya ve yüzde 
2810 ile Meksika'da. 
ABD yüzde 7.95, 
İsviçre ise yüzde 
8.07'lik kayıt dışı 
ekonomi oranıyla 
son sıralarda yer 
alıyor. Boğaziçi 
Üniversitesi Ekono 
mi Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr.Cey- 
hun Elgin'in araştır 
masına göre Türkiye 
de son 10 yılda kayıt 
dışı ekonomide 
hiçbir başarı 
sağlanamadı. 
1950'lerde yüzde 
50'yi aşan kayıt dışı 
ekonomi oranı 
1990'ların sonlarına 
doğru yüzde 30 se
viyelerine düşürül 
dü. Ancak bu yıllar 
dan sonra yüzde 27- 
29 arasında kayıtdışı 
ekonomi kronikleşti. 
Elgin, ayrıca 2023 
simülasyonu da 
yaptı. Buna göre

S®®!®
EHJ

Türkiye ekonomisi 
nin 2023’e gelindiğin 
de yüzde 24'ü kayıt 
dışı olacak. Yine çok 
büyük bir değişiklik 
yaşanmayacağını 
söyleyen Elgin kayıt 
dışı ekonomiyi 
azaltmak için çare 
nin ekonomiyi büyüt 
mekten geçtiğini 
vurguladı.
ÖDENMEYEN 
MESAİ
Elgin Türkiye'nin de 
aralarında olduğu 
161 ülkede kayıt dışı 
ekonominin izini 
sürdü. Ölçülmesi 
çok zor olan ve 
nokta vuruşu 
yapılması pek 
mümkün olmayan 
kayıtdışında bu 
çal'şımayla trend' 
hakkında çok 
iyi bilgi sahibi 
olunabildiğini vur
gularken Türkiye'de 
son 10 yılda kayıt 
dışı ekonomideki 
azalmama trendine 
dikkat çekti. Elgin'in 
araştırmasına göre 
1950'den 90'ların 

sonuna kadar kayıt 
dışı ekonomide 
düşüş trendi çok 
açık. Ancak son 
10 yılda kayıt dışı 
ekonomi yerinde 
sayıyor. Kayıt dışı 
ekonominin sadece 
vergi kaçırma ve 
kayıt dışı istih
damdan oluşmadı 
ğını belirten Elgin 
teknolojinin gelişme 
siyle kişilerin birbir- 
leriyle yaptığı alış 
veriş, işporta tezgah 
lan hatta ödenme 
yen fazla mesai 
ücretlerinin de 
kayıtdışı 
ekonomiyi besle 
diğine işaret etti. 
Elgin "Her ülkede 
değişmeyen tek 
gerçek var ki*kayıt 
dışı maliyeti azalt
mak için tercih edili 
yor. 2007'den beri 
dolar bazında büyü 
me gösteremeyen 
Türkiye ekonomisin 
de kayıt dışındaki 
sabitlik de çok 
sürpriz değil" 
diye konuşuyor.

Baba ya da annesini 
kaybeden on bin
lerce bekâr kadın, 
devletten 900 ile 2 
bin TL arasında 
yetim aylığı alıyor. 
SGK ise yaptığı ani 
denetimlerde, 22 bin 
çiftin bu maaş için 
resmi olarak boşan 
dığını ancak birlikte 
yaşamaya devam 
ettiğini ortaya 
çıkardı. Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK), yetim aylıkla 
rındaki usulsüzlük
lerin peşini bırak 
mıyor. Denetim
lerde, Türkiye gene 
linde 22 bin kadının 
devletten yetim 
maaşı alabilmek için 
anlaşmalı olarak 
boşandığı ancak 
‘evliliklerinin devam 
ettiği’ belirlendi. 
SGK denetmenleri, 
polis eşliğinde boşa 
nan kadınların kapı 
sini çaldı. Eve giren 
ekipler erkek ayakka 
bısı, vitrin ve masa 
üzerinde bulunan 
fotoğraflara baka

SATILIK ZEYTİNÜK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

0 543 58215 78

rak, evde kocanın 
yaşayıp yaşama 
dığını belirlemeye 
çalıştı. Bu yönde 
bilgiye ulaşılması 
durumunda çift 
hakkında suç duyu
rusunda bulunuldu. 
Maaşları kesilerek, 
ödenenlerin de geri 
alınması için dava 
açıldı.

İHBARCI ANNE VE 
KARDEŞ

Anlaşmalı 
boşanmaları ihbar 
edenlerin çoğunun 
ise maaşları düşen 
anne ve kız 
kardeşler olduğu 
ortaya çıktı. Eşinden 
ayrılan bir kadın 
yetim aylığı aldığın 

da, annesi ve kız 
kardeşlerinin aldığı 
maaşlarda da düşüş 
oluyor. Maaşı düşen 
anne ve kardeşler 
‘Alo 170’i arayıp 
ihbarda bulunuyor. 
İhbarcılar, kocanın 
eve ne zaman gel 
diğini ve hangi 
saatlerde çalıştığını 
da bildirerek, yaka 
lanması için yardım 
cı oluyor. Denet- 
menler, anlaşmalı 
boşanmaların yanı 
sıra maaş alabilmek 
için özellikle genç 
kadınların 70-80 
yaşındaki akrabaları 
ile evlilik yaptığını 
da tespit etti. 
Sahte evliliklerin 
iptali ve maaş kesin
tisi için dava açıldı.

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Okullarda eğitime bir günlük ara verildi

Okullara kar tatili Marmarabirlik'ten son
ödeme 19 Şubatta

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

2015-2016 iş yılı 
ürün alım kampan 
yası kapsamında 187 
milyon TL’lik ürün 
alımı gerçekleştiren 
Marmarabirlik, bugü 
ne kadar ortaklarına 
101 milyon TL’lik 
ödeme yaptı.
Kalan ödeme 19 
Şubat’ta yapılacak. 
Ürün alım bedel

lerinin yüzde 6O’ı 
olan 101 milyon 
TL’nin kampanya 
süresi içinde ödendi 
ğini belirtilen açıkla 
mada, “Marmara 
birlik, son 5 yıldır 
ürün bedellerini 
neredey se peşin 
öder duruma gel 
miştir.” denildi.
Haberi sayfa 2’de

DİLİPAK GEMLİK’E ABONE OLDU 
Akit Gazetesi’nin İslamcı yazarı Abdurrah- 

man Dilipak, Gemlik Belediyesi’nin davetli 
si olarak ilçemize bir kez daha konuşmacı 
olarak geliyor.

Dikkat ediyorum, Gemlik Belediyesi’nin 
sosyal ve kültürel olaylara bakışı tam bir is- 
lamı çerçeve içine sıkışmış durumda.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 2014 yerel 
seçimlerinde Gemlikli seçmenlerin yüzde 
38.9’unun oyunu aldı. Devamı syf4’de

Bursa Valiliği resmi 
internet sitesinden 
yapılan açıklamada 
20 Ocak 2016 
okulların kar ve don 
olayı nede ni ile tatil 
edildiği duyuruldu. 
Valilik resmi sitesin
den dün akşam 
yapılan açıklama şu 
şekildedir: "Meteo
roloji Genel Müdürlü 
ğünden alınan bil
gilere göre; bu gece 
ve yann (Çarşamba) 
sabah saatlerinde

kuvvetli olmak üzere 
buzlanma ve don olayı 
beklendiğinden ilimiz 
genelinde tüm ana 
okullan, ilk ve orta 
okullar ile liselerde 
20 Ocak 2016 Çarşam 
ba günü bir gün süre 
ile eğitim ve öğretime 
ara verilmesi uygun 
görülmüştür. Aynı gün 
kamu kurum ve kuru 
tuşlarında çalışan 
engelli personel ile 
hamile personel idari 
izinli sayılacaklardır."

27ioımrofiliGemlikte 
hurdacıya saunaya kanılılar
27 ton profil yüklü TIR'ı çaldıkları iddia edilen 
şüpheliler, polis ekiplerinin takibi sonucu 24 
saat geçmeden yakalandı. Tır'a bağlı 16 ZZ 
352 plakalı dorseyi Orhangazi Gemiç Mahal 
leşi civarında terk edilmiş halde buldu. Hır 
sızların dorsedeki 27 ton profili önce Gem- 
lik’e, ardından da Bursa daki başka bir 
hurdacıya indirdiği öğrenildi. Sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirlilften son ödeme li Şubatta
2015-2016 iş yılı ürün 
alım kampanyası 
kapsamında 187 
milyon TL’lik ürün 
alımı gerçekleştiren 
Marmarabirlik, bugü 
ne kadar ortaklarına 
101 milyon TL’lik 
ödeme yaptı.
Kalan ödemeyi 19 
Şubatta yapacak 
olan Marmarabirlik, 
üretici ortaklarına 34 
milyon TL’lik de kredi 
tahsisatında bulundu. 
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 26 
Ekim’de başlayan 
ürün alım kampanya 
sının sona erdiğini 
belirterek, kampanya 
kapsamında 187 mi
lyon TL’lik ürün alımı 
gerçekleştirildiğini 
söyledi. Ürün alım be
dellerinin yüzde 6O’ı 
olan 101 milyon 
TL’nin kampanya 
süresi içinde ödendi 
ğini ifade eden Asa,

“Marmarabirlik, son 5 
yıldır ürün bedellerini 
neredeyse peşin öder 
duruma gelmiştir. 
Geriye kalan yüzde 
40’lık ödemeyi de bir 
kuruş bile kredi kul
lanmadan, kendi öz 
kaynaklanmızla 19 
Şubat’ta yapacağız. 
Son ödeme ile birlikte 
ortaklanmıza borcu
muz kalmayacaktır" 
dedi.

“101 MİLYON 
LİRAYI ÖZ 
KAYNAKLARIMIZLA 
ÖDEDİK” 
Kampanya dönemini 
değerlendiren Başkan 
Asa, “Bu sene kam
panya dönemi, daha 
önceki yıllar ile 
mukayese edildiğin 
de, yıl sonuna kadar 
uzayan ödeme sis
temi bitmiş, ödemeler 
kısa vadede yapılma 
ya başlanmıştır. 
Geçmiş yıllarda bir

kampanya döneminin 
tamamında ödenen 
miktar, bu kampanya 
döneminde yüzde 60 
kapsamında ödenmiş 
tir. Marmarabirlik, 
ödemelerle ilgili geç 
miş yıllardaki belirsiz
lik günlerini geride 
bırakmıştır. Son 5 
yılda olduğu gibi bu 
yıl da yüksek miktarlı 
alım kampanyasını 
kredi kullanmadan 
tamamladık.
Dolayısıyla Marmara- 

birlik’in kaynaklannı 
düzenli bir şekilde 
kullanmak zorunda 
yız" diye konuştu.

“REKOR SATIŞ, 
PEŞİN ÖDEME” 
Asa, Marmarabirlik’in 
ödemelerindeki olum 
lu tablonun artan 
satış rakamlarından 
kaynaklandığına 
işaret ederek, “Mar
marabirlik’in alımlan 
arttıkça, tutar da 
artmıştır ancak buna 

rağmen ödemede 
ortaklanna sıkıntı 
yaşatmamaktadır. 
Bunun sebebi de Mar
marabirlik’in daha 
çok satmasıdır. Yılda 
37 bin ton ambalajlı 
ürün satışı, ürün 
ahmlanna da olumlu 
yansımaya başlamış 
tır. Marmarabirlik, 
hiçbir yardım alma 
dan kendi ayaklan üz
erinde duran bir ku
rumdur. Böyle bir 
kurumun 187 milyon 
TL’yi kredi kullanma 
dan ödeyebilmesi 
için satıştannı her yıl 
artırması gerekmek 
tedir" ifadelerini 
kullandı.

“34 MİLYON LİRALIK 
AYNİ KREDİ 
DESTEĞİ”
Başkan Asa, Marmara 
birlik’te 2010 yılından 
bu yana her yıl üreti
ciye gübre ve zirai 
ilaç desteği verdik

lerini de belirterek, 
şöyle devam etti: 
“ürün atımlarımız 
bitti, ödemelerimiz de 
tamamlanmak üzere 
ancak Marmarabir
lik’in üreticisine verdi 
ği destek bununla 
sınırlı kalmıyor. Bu yıl 
da ortaklarımızın 
ihtiyacı olan gübre ve 
zirai ilaç dağıtımına 
başlamış bulunmakta 
yız. Bir taraftan ürün 
bedeli ödemeleri 
devam ederken, 
diğer taraftan 
ortaklanmıza bir son
raki yılın ürün bedel
lerinden kesil mek 
üzere toplam 34 mi
lyon TL’lik kredi 
tahsisatında bulun
duk. Ortaklanmızın da 
gerek ödemelerdeki 
olumlu tabloy u, gerek 
se kredi tahsisatında 
ki destekleri göz 
önüne alarak kuru
ntuna sahip çıkmaları 
gerekmektedir. ”

II II II I II IIffiıSMMtııuııaım
Gemlik Belediyesi ile 
Hizmet İş Sendikası 
arasında 2016 ve 
2017 yılını kapsayan 
Toplu İş Sözleşme 
görüşmelerinin ikinci 
oturumu geçtiğimiz 
hafta yapıldı. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir Erol 
başkanlığında topla 
nan heyetler, 110 
işçiyi kapsayan 82 
maddelik taslak 
üzerinde istişare 
çalışmalarını 
devam ettirdiler. 
Gemlik Belediyesini 
temsilen Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, İnsan 
Kaynakları ve Eğitim 
Müdürü Yunus 
Emre Yılmaz, Mali 
Hizmetler Müdürü 
Emine Aksel Tümer, 
Yazı işleri Müdürü 
Faruk Bilgili, Avukat 
Aydın Haşan ile 
Hizmet İş Sendikasını

temsilen Hizmet İş 
Sendikası Bursa 
Şube Başkanı Meh 
met Keskin, Genel 
Sekreteri Selim Bal, 
İşyeri Temsilcileri 
Recep Yazıcı, Sami 
Kara’ da toplantıda 
hazır bulundu. 
110 işçiyi kapsayan 
82 maddelik taslak 
üzerinde devam eden 
görüşmelerde kalan 
13 maddenin 10 mad
desi karara bağlana 
rak mutlu sona hızla 
yaklaşıldı. Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol, bundan 

önce olduğu gibi bu 
yılda görüşmelerin 
karşılıklı saygı ve 
güven çerçevesinde 
devam ettiğini be
lirterek, "İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın" 
ilkesiyle hareket et
tiklerini kaydetti. 
Kadir Erol, 
27.01.2016 Çarşamba 
günü saat 14.00’da 
yapılası kararlaştı 
nlan 3. Oturumda 
kalan 3 maddede de 
hayırlısı ile anlaşarak 
mutlu sona ulaşacak 
lanna inandığını 
belirtti.

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
Ekiplerinin Sah 
Pazarında yaptıkları 
denetimler hız 
kesmiyor.
Sah Pazarının 
ortasında veya 
çevresinde kayıt dışı 
seyyar satış yapan 
esnafları daha önce 
uyaran ekipler, uyarı 
lan dikkate almayan 
esnafların tezgâhları 
nı toplayarak, 5326 
sayılı kabahatler 
kanununa göre işlem 
yaptılar. Vergisini 
veren, Belediyeye 
kayıtlı esnafın 
korunmasına yönelik 
denetimlerin aynı 
zamanda haksız reka
betin de önüne 
geçtiğini vurgulayan 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, Sah pazarı 
esnafının ve 
vatandaşların tep
kisini çeken kayıt

dışı seyyar esnaf 
sorununu bu

denetimlerle çözdük
lerini söyledi.

MIH 
im imi imim

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri ilçede bulu
nan süper marketleri denetledi. Gemlik Belediyesi Encü
men karan uyarınca kapanış saatleri denetimi yapan 
ekipler, yaz aylarında 23.00 olan kapanış saatlerinin kış 
ayiannda 22.00 ye çekildiğini hatırlattılar. Haziran ayına 
kadar sürecek olan kapanış saati uygulamasının tebliğinin 
yapıldığını ifade eden Zabıta Müdürü Erol Bütün, şu ana 
kadar cezai yaptınma gerek duyulmadığını ifade ederek, 
gerek gıda maddeleri ve etiket, gerekse kapanış saati 
uygulaması denetimlerinin devam edeceğini vurguladı.
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21 m millili Gemlik’te Mtıııa satmana kalktılar
27 ton profil yüklü 
TIR'ı çaldıkları İddia 
edilen şüpheliler, 
polis ekiplerinin ta 
kibi sonucu 24 saat 
geçmeden yakalan 
dı. 16 Y 3420 plakalı 
TlR'a Gebze'den pro
fil yükleyen Melih B. 
(57) aracını Orhan 
gazi terminali karşı 
sında Yalova Bursa 
karayolu kenarına 
park etti, gece araba 
sının çalındığını fark 
eden sürücü polise 
haber verdi, ihbar 

üzerine harekete 
geçen Orhangazi 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, Orhangazi 
merkezden başlaya 
rak yakın bölgede 
araştırma başladı.
Başta güvenlik.kame 
raları olmak üzere 
Tır'dakl yükün boşal 
tılabileceği bütün 
olası noktalar araş 
tırıldı. Tır'ın 
16 Y 3420 plakalı 
Sekicisi Orhangazi 

ireğil Mahallesi 
yakınlarında İznik

yolu üzerinde terk 
edilmiş halde bulun 
du. Bunun üzerine 
araştırmalarını geniş 
leten polis, Tır'a

bağlı 16ZZ352 
plakalı dorseyi ise 
Orhangazi Gemiç 
Mahallesi civarında 
terk edilmiş halde 

buldu. Hırsızların 
dorsedeki 27 ton 
profili önce Gem- 
lik’e, ardından da 
Bursadaki başka bir 
hurdacıya indirdiği 
öğrenildi. Harekete 
geçen ekipler Gemlik 
ve Bursa'daki hurda 
işletmelerinde ilgili 
kişileri gözaltına 
aldı. Şahıslar Orhan 
gazi Emniyet Müdür 
lüğü'ne getirilerek 
burada ifadeleri 
alındı. Tır'ı çaldıkları 
iddia edilen K.Ö.(30) 

ve R.K. (25) Orhan 
gazideki evlerinde 
gözaltına alındı. 
Emniyet Müdürlüğü 
ne getirilen şüpheli 
ler buradaki işlem 
lerin ardından 
Adliye'ye sevk 
edildi. Tır'ı çaldıkları 
ileri sürülen ve kayın 
birader-enişte 
oldukları öğrenilen 
K.Ö. ve R.K. olayın 
üzerinden 24 saat 
geçmeden tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

iıMıâlıııM Telelın aolandırıcılanna 
gObinlLsinikaptırdı

İnegöl de çalıştığı 
fabrikada molaya 
çıkmak için ahşap 
banttan inmek iste 
yen 33 yaşındaki 
genç, ağır yaralan 
dı. Edinilen bilgile 
re göre, Mobilya 
ihtisas Organize 
Sanayi Bölgesin 
de faaliyet göste 
ren fabrikada çalı 
şan 33 yaşındaki 
S.Ş., yemek mola 
sı için ahşap band 
inin seviyesinden 
aşağıya inmek 
istedi. Bu sırada 
dengesini kaybe 
derek yaklaşık

3.5 metre yüksek
likten beton zem
ine düşerek ağır 
yaralandı. Ağır 
yaralanan gencin 
yardımına arkadaş 
lan yetişti. Yaralı 
işçi, olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis Ambulan 
sındaki sağlık 
ekibinin ilk müda 
halesinin ardından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisine getirile 
rek tedavi altına 
alındı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Bursa'da kendileri 
ni kamu görevlisi 
olarak tanıtan 
dolandırıcıya ina 
nan 91 yaşındaki 
adam, 90 bin lira 
parayı kendi elleri 
ile şüphelilerin 
hesabına yatırdı. 
Yatırılan para kısa 
sürede çekilince 
polis de şaşkınlık 
yaşadı. Olay, 
Osmangazi Atatürk 
Caddesi'nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, kimliği 
belirsiz şahıslar, 
Fehmi D.'yi (91) 
aradı. Kendisini 
polis olarak tanıtan 
şüpheli, "Terör 
örgütü hesabınızı 
ele geçirdi. Bunun 
için hesabınızı kont 
rol etmemiz gereki 
yor. Hesabınızdaki 
parayı çekin, vere 
ceğimiz hesaba 
yatırın" dedi.Bunun 
üzerine paniğe 

kapılan Fehmi D., 
hesabından 90 bin 
lira çekti. Dolandın 
cıların verdiği hesa 
ba parayı yatıran 
Fehmi D., bir süre 
sonra kendisini 
arayan numaraya 
ulaşamadı. Banka 
görevlileri ile konu 
şan yaşlı adam, 
dolandırıldığını 
anladı. Fehmi D., 
daha sonra polisi 
arayarak müraca 
atta bulundu. Kısa 
bir süre sonra 
bankaya gelen 
polis ekipleri, yaşlı 
adamı ifadesini 
almak üzere polis 
karakoluna götür 
dü. Fehmi D.'nin 
yatırdığı paranın 
anında dolandırıcı 
lar tarafından' 
çekildiği belirlendi. 
Benzer olaylara 
karşı vatandaşları 
uyaran polisin, 
olayla alakalı 
tahkikatı sürüyor.

Bursada ualıseıl

Şizofren hastası 
adam annesini 
öldürdükten sonra 
kendisini kamından 
yaraladı. Edinilen 
bilgiye göre olay 
Elmasbahçeler Ma
hallesi Baş Sokakta 
meydana geldi. 20 
yıldır şizofren hasta 
sı olan Selçuk B. 
(39) oturdukları 
evde annesi 
Muazzez B.'yi (67) 
bıçaklayarak öldür 
dükten sonra ken

ffgîİÎM ABONE OLDUNUZ HU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

dini karnını keserek 
yaraladı. Olay yeri 
ne gelen polis ekip
leri eve itfaiye mer
diveni' yardimıyfa 
balkondan girdi. 
Ekipler eve girdik
lerinde anne 
Muazzez B.'nin 
kanlar içindeki 
cansız bedeni ile 
karşılaştı. Karnın 
dan yaralı Selçuk 
B. ambulansla 
Bursa Devlet has
tanesine kaldırıldı.
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İzinsiz yapıldığı iddiaları sürerken....

Güne Bakış Deniz uçağı iskelesi tamamlandı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

DİLİPAK GEMLİK’E ABONE OLDU
Geriye kalan yüzde 60.1’i ise Yılmaz’a 
oy yermedi.
Yılmaz, gerek 2014 yılında yapılan 

yerel seçimlerde, gerekse, Fatih Meh 
met Güler’in görevden alınmasından 
sonra yerine oturduğu 3.5 yıllık dö 
nemde, AKP’nin çizgisinde, kendi siya 
si inancına göre konuşmacılan Gem
lik’e getirdi.

Bunların tümü İslamcı kökenden 
gelen konuşmacılar oldu.

Gerek edebiyatçılar, gazeteciler, ilahi 
yatçıların tümü AKP’li gibi düşünenler 
için görüşlerini açıkladılar.

Bunun nedeni ise, Belediye Başkanı 
ve kadrosunun aldıkları eğitimden 
kaynaklanıyor.

Başkan Yılmaz, İmam Hatip Okulunu 
bitirdikten sonra, Hukuk Fakültesi’ne 
giderken, -kendi açıklamasına göre
nim Yayma Cemiyetine devam etti.

O kurumun burslarıyla okudu, okulu 
bitirip hayata atıldı.

Bu kurumların siyasi yapılan bellidir.
Nasıl bir Nur cemaati.olan Fettullah 

Gülen Cemaati varsa, İlim Yayma 
Cemiyetleri de Nakşı bir kurum olarak, 
burs verdikleri gençleri etkiler.

Bence sorunun temeli bu.
Dünyaya bakış açısının dar bir 

çerçevede içine sıkıştırılmış olması...
Siyasi İslamcılık 1965 yılından sonra 

merhum Necmettin Erbakan’ın kurdu 
ğu şhyasi partiler vasıtasıyla temsil

Ben buradan Sayın Yılmaz’a Gem
lik’te kendisine oy vermeyen yüzde 
31.8 oy alan MHP’li, yüzde 22.5 oy alan 
CHP’h, yüzde 3.6 oranında oy alan SP’ 
H yüzde 1.5 oy alan HDP’tilerin dünya 
görüşlerine hitap edecek bir konuş 
macıyı neden Gemlik’e getirmediğini 
sormak istiyorum.

Gemlik Belediyesinin imkanlarını 
yalnız AKP düşüncesindeki kişiler mi 
anlatacak.

Farklı kişileri getirin ki insanlar farklı 
düşünceleri dinleyip ona göre yorum 
yapsın.

Âbdurrahman Dilipak mesleğini ya
parken inancından hiç ödün vermeden 
bugünlere kadar gelmiş bir meslekta 
şıpındır.

İslamcı bir yazardır.
Bu onun dünya görüşüdür, saygı 

duyanm. Ama hep Addurrahman Dili- 
pak derseniz ‘DUR’ derim.

Gemlik’te, Addurrahman Dilipak gibi 
düşünmeyenlerin de varolduğunu 
anımsatınm.

Gemlik’in Belediye Başkanı olmak 
yalnız kendisine oy verenlerin 
görüşlerine saygı duymakla olmaz, oy 
vermeyenlerinde görüşlerine saygı ile 
olur.

Belediyenin kültür etkinliklerine 
bakın, kararı siz verin.

Balıkçı kuruluşları 
ile Büyükşehir 
Belediyesi BURU 
LAŞ arasında Gem
lik Balıkçı Barınağı 
içine izinsiz Deniz 
Uçağı İskelesi 
yapımı için çıkan 
tartışmalarda 
BURULAŞ bildiğini 
okudu ve iskelenin 
bir bölümünü 
tamamladı.
Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Merkez Su 
Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Zeki Hazer, 
kullanım hakkı Ba 
kanlar Kurulu kara 
rıyla Gemlik Beledi 
yesi’ne devredilen 
Balıkçı Barınağında, 
balıkçılara yönelik 
hizmetler beklerken, 
Gemlik Iskelesi’n 
den İstanbul’a 
yolcu taşıyan Deniz 
Uçağı’na barınak 
içinde onarım iske
lesi adı altında 
aslında sefer iske
lesinin kaçak olarak 
yapıldığını belirte 
rek, durumu 
Kaymakamlığa, 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne, Gem
lik Belediyesi’ne ve 
değişik bakanlıklara 
şikayet etti. 
Bakanlıklardan izin
lerin alındığını 
açıklayan BURULAŞ

Cuma günü son kez hutbeye çıkıp, vaaz verecek, namaz kıldıracak 

Süleyman Yedek emekli oluyor
Gemlik’te 25 yıldır 
din görevlisi olarak 
çalışan merkez 
Solaksubaşı Camii 
imamı Süleyman 
Yedek emekli olu 
yor. Diyanet işlerin 
de din adamlığı 
görevine Artvin de 
başlayan Süleyman 
Yedek, 25 yıl önce 
Kurşunlu köyü 
imamlığına atandı. 
Burada 5 yıl çalışan 
Yedek, daha sonra 
Gemlik Merkez

CDP TEKSTİL KOLL. ŞTİ ADINA AŞAĞIDAKİ BELGELER 
KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR 

06/12/2012tarih 24-349 tescil nolu ön statü belgesi 
27/05/2013 tarih 11869 tescil nolu ön statü belgesi 
05/02/2013tarih 2511 tescil nolu ön statü belgesi 
21/02/2013 tarih 3815 tescil nolu ön statü belgesi 
30/10/2012 tarih 21293 tescil nolu ön statü belgesi 

15/01/2013 tarih 895 tescil nolu ön statü belgesi 
04/01/2013 tarih 251 tescil nolu ön statü belgesi 

25/06/2013 tarih 14-272 tescil nolu ön statü belgesi

yetkililerine karşın, 
gazetemizin yaptığı 
araştırmada gerekli 
izinlerin alınmadığı 
ortaya çıkmıştı. 
Hâzineye ait olan 
Balıkçı barınakları 
mn işleteme hakkı 
Balıkçı Barınağı 
Yönetmenliğine 
göre o bölgedeki 
Balıkçı Koopera 
tiflerinde olmasına 
karşın, 1984 yılında 
Gemlik Belediyesi

Solaksubaşı Camii 
imam hatipliği 
görevine getirildi. 
Cuma günü son kez 
hutbe okuyup vaaz 
vereceğini ve Cuma 
namazı kıldıracağını 
söyleyen Yedek, 
32 yıllık hizmetini 
sonlandıracağını 
söyledi. Emeklilik 
süresinin geçme
sine karşın görevi 
bu güne kadar 
sürdürdüğünü be
lirten ilçenin sevilen 

nin istemi ile 
Gemlik Balıkçı 
Barınağı’nın 
kullanım hakkı 
Gemlik Belediye
sine verilmişti. 
Bu hakkın, Belediye 
Meclis kararı 
olmadan, Büyükşe 
hir Belediyesi’nin 
bir kuruluşu olan 
BURULAŞ’a deniz 
uçağı için iskele 
yapma İzninin 
verilmesi ise ayrı

imamı Süleyman 
Yedek şunları söyle 
di. “Gemlik’te hiz 
met yaptığım sürece 
kürsüye siyaseti

bir tartışma 
konusu olmuştu. 
Kaymakamlık, 
Liman Başkanlığı, 
Sahil Muhafaza 
Bölge Komutanh 
ğının defalarca 
müdahalesine 
karşın BURULAŞ 
iskelenin yapımını 
sürdürdü, çevre 
sine tel örgülerle 
çevrildi ve deniz 
içindeki kızağı 
tamamladı.

sokmadım. Her 
görüşte insana eşit 
yaklaştım. Onları 
Allah’ın birer kulu 
olarak gördüm. 
Bundan sonra da 
Gemlik’e emekli bir 
din görevlisi olarak 
hizmetimi sürdü re 
ceğim. Üzerime 
düşen her türlü 
işte Gemlik için 
koşacağım.
Gemlik halkından 
helallik istiyorum” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CBflL kapalı spor salonuna kavuştu
Gemlik Belediye
sinin öncülüğünde 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin 
katkılarıyla yapılan 
spor tesislerine bir 
yenisi daha eklendi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Bahçesine 
yaptığı Kapalı Spor 
Salonu açılışa hazır 
hale geldi.
Gemlik’in son 4 yıl 
içindeki 12. Spor 
tesisi unvanına 
sahip olan Spor Sa
lonunu Büyükşehir 
Belediye Meclis 
üyesi Ercan Barut 
«ve Ak Parti 

şkanı Zafer 
Işık İle birlikte ge 
zen Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
Okul Müdürü Kamil 
Beki’den çalışmalar 
İle ilgili bilgi aldı.

Soyunma Odaları, 
Tuvaletler, Duş 
Kabinler, Voleybol, 
Basketbol başta 
olmak üzere salon 
sporları için uygun 
dizayn edilen ve 
öğrencilerle gençle 
re yönelik tribünleri 
ile dikkat çeken 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Kapalı Spor 
Salonunun önümüz 

deki günlerde resmi 
açılışının yapılacağı 
nı belirten Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye 
teşekkür etti. 
Gemlik İmam Hatip 
Lisesi Spor Salo
nunun üç yıl önce 
hizmete girdiğini 
anımsatan Yılmaz, 
Lale Kemal Kılıç 
Okulu Spor Salonu 

nun özel sektör iş 
birliğiyle yapılacağı 
nı, 11 Eylül Spor Sa
lonu için 3 katlı 
binanın kamulaştırıl 
masının tamamlan 
dığını, salonun 
yapılacağı yerde iki 
katlı bir başka bina 
nın daha kamulaştır 
masının yapılacağı 
nı vurguladı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, ilçenin 
2016 yılı içinde spor 

tesisi sayısının 
artacağını açıkladı. 
Gemlik’in yanı sıra, 
okullar, mahalle 
statüsüne dönüşün 
beldeler ve köylerde 
de spor tesisi ham
lesinin sürdüğüne 
dikkat çeken Bele 
diye Başkanı Refik 
Yılmaz, “Gençler ve 
çocuklar bizim baş 
tacımız, geleceğimiz 
dir. Bizler de gelece 
ğimize yatırım yapı 
yoruz. Bir yandan 
spor tesisi sayılarını 
artırıyoruz, öte yan
dan da gençlik mer 
kezleri sayısını çığ 
gibi büyütüyoruz" 
dedi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclis 
Üyesi Ercan Barut 
çuoğlu’da, ilçeye 
oldukça yakışacak 
bir tesisin daha 
tamamlandığını be

lirterek, resmi açılı 
şın Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
uygun olacağı pro
grama göre en kısa 
zamanda yapılaca 
ğım müjdeledi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, “Tesis 
varsa, başarı da 
geliyor. Bu tesiste 
sizlerde bizleri başa 
ularınızla onurlandı 
ra caksınız. Şimdi 
den hayırlı uğurlu 
olsun” dedi. Yılmaz 
Celal Bayar Lisesi 
öğrencileri ile bir
likte bu yıl 4 branşta 
mücadele eden ve 
Gemlik’i bir kez da 
ha Türkiye şampi 
yonasında temsil 
edecek olan İmam 
Hatip Okulu voley
bol takımlarına 
başarılar temen
nisinde bulundular.

Siltr-I lılıl siihh iıMIlerl sahiylenıi bıUv
Gemlik'te, Anadolu 
Gençlik Derneği 
(AGD) tarafından 
düzenlenen "Siyer-i 
Nebi" yarışmasında 
dereceye giren 
öğrencilere ödülleri 
verildi.
AGD Gemlik İlçe 
Liseliler Başkanı 
Serbay Yalçın, 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesinde 
düzenlenen prog 
ramda, derneğin 
genel merkezi 
tarafından ülke 
genelinde düzenle
nen yarışmaya, 
Gemlik genelinde 
8 Lisemizden de

KAYIP AĞRI MERKEZ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
ALDIĞIM NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. MUHAMMED ULUTAŞ

Eleman 
Aranıyor

TECRÜBELİ 
BAY MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR

022451400 60

başvurduğunu 
söyledi.
Gemlik birincisi, 
İkincisinin ve 
üçüncüsünün Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesinden çıktığını 

belirten Yalçın, 
“Derneğimiz, ülke 
çapında Ankara 
merkezli faaliyet 
gösteren bir sivil 
toplum kuruluşudur 
ve tek amacı

gençleri manevi 
anlamında 
güçlendirmek, 
sevgi ve kardeşliği 
yayacak bir nesil 
ye tiş tir m ektir.
Bu anlamda der 
nek üyeleri olarak 
çalışmalar yürüt
mekteyiz ayrıca 
yarışmada 
1. olan Kaya 
Kahraman'/, 2. 
olan Hüseyin 
Fırat'ı ve 3. olan 
Sabriye Yılancı 
kardeşlerimizi 
tebrik eder başarıla 
rının devamını 
dileriz." diye 
konuştu.

Ulu Setlime Kamedik 
Öyküleri etkinliği yanılıl

Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü kapsa 
mındaki “Ulu 
Şehirde Kardeşlik 
Öyküleri” projesi 
ve Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü 
kapsamındaki “Mü
nazara Etkinlikleri” 
kardeş okullar olan 
Roda Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
ve Özdilek Cevdet- 
Aynur Mayruk 
Kız Anadolu 
imam Hatip Lisesi 
tarafından 
gerçekleştirildi. 
Bu bağlamda 
sosyal etkinlikler 
yönetmeliği çerçe 
vesinde öğrencile 
rin sosyal ve 
kültürel yönden 
gelişmeleri, güncel 
konular hakkında 
bilgi ve fikir sahibi 
olmaları, çok 
boyutlu düşünüp 
fikirlerini zengin bir 
şekilde değerlen 
dirmeleri, tartışma 
usul ve kültürlerine 
bağlı kalmaları, 

topluluk önünde 
kendilerini ifade 
etme yeteneği 
kazanmaları ama 
cıyla Özdilek Cev 
det-Aynur Mayruk 
Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi kon
ferans salonunda 
bir program 
gerçekleştirildi. 
Programın başında 
Roda Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
öğrencileri seçkin 
şiirlerden bir gös
teri sundular. İki 
okuldan toplam 
8 öğrencinin 
karşılaştığı mü
nazara etkinliğinde 
ise Roda Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi 88 puanla 
yarışmayı kazandı. 
Etkinlik sonunda 
kardeşliğin, 
dostluğun ve 
birliğin öneminden 
bahseden okul 
yöneticileri ve 
öğret menleri, 
öğrencileri tebrik 
etti.
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Türkiye'de bir ilk Bursa’da
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Tıp Fakültesi 
bünyesinde kurulan 
iyi Hekimlik Uygu 
lamaları ve Simü 
lasyon Merkezi 
(USİM) açıldı. 
Merkezde tıp fakül
tesi öğrencileri 
sanal hastalar ile 
birebir uygulama 
yaparak eğitim ala
bilecek. USİM’in 
açılış törenine 
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu, Büyük 
şehir Belediye 
Başkan Vekili 
Abdülkadir Karlık, 
UÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay akade 
misyenler ve tıp 
fakültesi öğrencileri 
katıldı. Açılış 
töreninde konuşan 
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu, Türkiye 
de son 15 yılda 
sağlıkta büyük iler
lemeler sağlandı 
ğını söyledi. Vali 
Münir Karaloğlu, 
sağlıkta dönüşüm 
projesi ile halkın 
sağlık kurumlarına

erişim ve bu alanda 
hizmet almasının 
çok kolaylaştığını 
vurguladı. Vali 
Münir Karaloğlu, 
şöyle devam etti: 
"Bugün herkesin 
istediği her hastane 
de sağlık hizmeti 
alabildiği ve artık 
hasta haklarından, 
hasta güvenliğinden 
ve hastanın doktoru 
nu seçme imkânla 
rım konuştuğumuz 
bir ortama geldik. 
Artık öğrencilerimi 
ze hekimlik bilgi ve 
becerilerinin yanın 
da en az onun kadar 
önemli olan iletişim 
becerilerinin de 
öğrencilerimize bu 
simülasyon merke 

zinde öğrenim süre 
ci içerisinde verili 
yor olmasını da çok 
önemli buluyorum. 
İletişim becerisinin 
de hekimlik mesle 
ğinde önemli oldu 
ğunu hepimiz biliyo 
ruz." şeklinde konuş 
tu. UÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay ise 
3’üncü nesil üniver
site vizyonu ile haya 
ta geçirdikleri çalış 
maların, Uludağ 
Üniversitesi’ni daha 
iyi bir konuma getir 
meye deyam ettiğini 
söyledi. İnsanların 
kaliteli sağlık hizme 
ti alabilmesi, fiziksel 
yatırımlar kadar nite 
likli sağlık kadrola 
rının yetiştirilmesi 

ile mümkün olacağı 
nı belirten Rektör 
Prof.Dr. Yusuf Ulcay, 
şöyle dedi: "Bu 
noktada, tıp fakülte 
mizin eğitim anlayı 
şında da değişime 
ve teknolojiye ayak 
uyduracak iyileştir 
me çalışmaları 
gerçekleştiriyoruz. 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde 
öğretim görmeye 
hak kazanan öğren 
çilerimiz artık çok 
daha şanslılar. 
Türkiye’de ilk defa 
başlattığımız İyi 
Hekimlik Uygulama 
lan Merkezimizde 
yetişecek doktorla 
rımız, daha ilk yıl 
dan itibaren birçok 
tıbbı uygulamayı 
simülasyon sistemi 
ile görme imkanı 
bulacaklar. Böylece 
mezunlarımız, 
Türkiye’deki birçok 
tıp fakültesine göre 
daha donanımlı 
ve daha deneyimli 
birer hekim olarak 
yetişecekler."

1 Ocak 2016'dan 
itibaren İlk defa 
ehliyet alacakların 
gireceği direksiyon 
sınavlarında, kullan 
dıkları aracın teknik 
özelliklerini bilme 
yen sürücü adayları 
başarısız sayılacak. 
Sürücü adaylarının 
sınava eklenen ilk 
5 dakikalık sürede, 
aracın kaputunu 
açarak motor yağı 
nın, soğutma suyu
nun, ayrıca bagaj
daki stepne ve 
krikonun yerini 
göstermesi, hatta 
lastiklerin havasına 
bakması zorunlu 
olacak. Sınav sıra 
sında adaylardan 
ani fren yapmaları 

istenecek; yeni 
dönemde de aday 
ların en çok zorlan 
dığı geri geri iki 
duba arasına park 
etme kuralı da 
aynen geçerli ola
cak. Orta Anadolu 
Sürücü Kursları ve 
Eğitimcileri Federas 
yonu Başkam Lok
man Yıldırım, Yeni 
düzenlemeyle direk 
siyon sınavlarına 
başlar başlamaz 
araç bilgisini sorgu
lamaya ilişkin 14 
sorudan 5'ine hatalı 
yanıt verenin sına 
vına son verilece 
ğlni ve adayın tek 
rar başvuru yapma 
sı gerekeceği" 
bilgilerini paylaştı.

GEMLİK KÖRFEZI’NIN DENİZLE O JKT 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA IH

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN lif
GÜZEL ANLARINIZI

YAŞATMAK İÇİN VARIZ (M
Tuştu -Meşrnbut-Çerez .
Piyanist +Di Performans yill
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ

Nikah Masası - Volkan yösterisi BAŞLAMIŞTIR 
İnternetten Canlı ^yın- Sahne - Işıkyösterisi 

Servis ve ekipmanlar - Sürpriz Gösteriler 
www.gemlikmilton.com 

facebook/miltondugun
RE A plus.google.com/miltondugun
A HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI

; A Tel : 513 10 71 GEMLİK

MILTON 
^.DÜÖÜN SALONUMA

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Memma neni zam noHa
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu, 
emeklilikte yaşa 
takılanlarla ilgili bir 
düzenlemenin ol 
mayacağını bildirdi.

“BU BEKLENTİLERİ 
MAALESEF 
KARŞILAYAMA 
YACAĞIZ”

Emeklilikte yaşa 
takılanların da bek
lenti içinde olduğu 
belirtilerek, bu 
dönem bununla ilgili 
bir düzenleme olup 
olmayacağı sorusu 
na Bakan Soylu, 
“Muhakkak ki 
'emeklilikte yaşa 
takılanlar* diye bir 
kavram üretildi. Biz 
elimizde imkan 
olsun bu konuların 
her birisine çok açık 
bir şekilde onların 
da istifade edebile 
ceği şekilde düzen
lemeler yerine ge
tiriyoruz. Bunu da 
bilmenizi isteriz. 
Emeklilikte yaşa 
takılmak şu demek
tir; primini ödemiş 
aslında prim günü 
dolmuş fakat yaş 
gelmediği için o 
limiti dolduramadığı 
için emekli olabilme 
fırsatına henüz 
sahip olamamış. Bu 
ne olacak? Özellikle 
yaş ile ilgili gerçek 
leştirilen düzenle

meler, reformlar, 
yenilenmeler ihtiyaç 
tan kaynaklanır. 
Bu ülkede 34-35 
yaşında insanlar 
emekli oldu ve biz 
her birimiz bu erken 
emekliliğin çok uzun 
süreli emekli maaşı 
ödemenin ve çok 
uzun süreli çalışma 
manın maliyetini 
ödedik, hala ödeme 
ye devam ediyoruz. 
Dün yaşla ilgili ve 
sürelerle ilgili 
vermiş olduğumuz 
kararı bugün eğer 
ters çevirip, geriye 
döndürüp erken 
emeklilik diye bir 
anlayışı getirirsek, 
1999-2000 ve
2001’de IMF kapısı 
na gidip hadi bize 
500 milyon dolar 
para verin de emekli 
maaşlarımızı ödeye
bilelim dediğimiz 
güne takılırız. Aynı o 
günün benzeriyle 
birlikte oluruz. Bu 
dün yapılan reform
lara da bugün 
Türkiyenin ayakla 

rımn üzerinde 
durma konusunda 
ortaya koyduğu 
çabaya da yarın 
gelecek nesillerimi 
ze de doğru yapıl 
mamış bir iş olur. 
Onun için biz refor
mumuzun sahibiyiz. 
Reformumuzun 
takipçisiyiz.
Türkiye’de özellikle 
sosyal'güvenlik sis
temimizin gelir ve 
gider arasındaki 
dengesinin aktüerye 
hesabının sorum- 
lusuyuz. Çok üzüle 
rek ifade etmek is
tiyorum ki, bu re
form çalışan insan 
larımızın hangi yaş 
ta emekli olacakla 
rım bir şekilde 
biçimlendirmiş, 
netleştirmiş ve 
ortaya koymuştur. 
Onun için üzüldü 
ğüm kısım şu kısım, 
bu beklentileri 
maalesef karşılaya 
mayacağız” açıkla 
masında bulundu.

Bu ay maaşları 
yüzde 6 + yüzde 
0.90 artırılan memur 
lara, yeni zam yolda 
Memurların maaşla 
rina ve emekli ikra 
miyelerine 'derece* 
zammı geliyor. 
Bu ay maaşlarına 
yüzde 6 zam ve yüz 
de 0.90 enflasyon 
farkı yansıtılan 
memurlar, Şubat'ta 
da derece zammına 
kavuşuyor. Toplu 
sözleşme görüşme 
lerinde mutabakata 
varılan 'ilave 1 dere 
ce* uygulaması 
hayata geçirildi. 15 
Ocak 2016'da görev 
de bulunan kamu 
görevlilerinden

SGK'danbiiyiikdeğisiklik
Sosyal Güvenlik Ku
rumu (SGK), Sağlık 
Uygulamaları 
Tebliğinde (SUT), 
Kurum ile sözleşme 
si bulunmayan özel 
hastaneleri ve vatan 
daşları yakından il
gilendiren değişik 
likler yaptı. Acil 
hastaların SGK ile 
sözleşmesi olmayan 
hastanelerin acil 
servislerine başvur 
ması kolaylaştırıldı. 
Vatandaşlar kendi
lerine en yakın has
tanenin acil servis 
hizmetinden yarar- 
lanabilecekler.Önce 
ki tebliğe göre,

daha önce ilave bir 
derece verilmemiş 
olanlara 1 derece 
verildi. Yapılan 
hesaplamalara göre; 
bu uygulama ile 
kamu görevlilerinin 
maaşlarında 300 
liraya varan artış 
görülecek. Derece 
artışı kamu görevlile 
rinin emeklilik ikra 
miyelerini de artıra 

sigortalı bir vatanda 
şın acil durumlarda 
SGK ile sözleşmesi 
bulunmayan has
tanelerin acil servis
lerine gidip tedavi 
olabilmesi için "acil 
müdahale edilme 
mesi halinde uzuv 
kaybı ve/veya vücut 

cak. Polislere ve 
uzman erbaş,uzman 
jandarmalara ayrıca 
gösterge artışı da 
yolda. Meclis'teki 
tasarının yasalaşma 
sıyla göstergeler 
2 bin 200'den 3 bine 
yükseltilecek. Bu da 
hem maaşlara hem 
de emekli olurken 
ödenecek ikramiye 
ye yansıyacak.

fonksiyonunu 
kaybetme riskinin 
bulunması" koşulu 
aranıyordu. Böyle 
bir risk olmadan 
sözleşmesiz hasta
nenin acil servisine 
gidenlerin tedavi 
giderleri SGK'ca 
karşılanmıyordu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye *19
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom.__________51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM
Pamukkal» 812 OO 25
DENİZ UÇAâl 813 88 13
Paoaaua Akmla Seyahat 814 33 32
METRO 813 12 12
Aydın Turizm 813 20 77
80ıar Turizm 812 1O 72
Kanberofilu-Eaaday 81A 46 43
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hart. 513 23 29
M er. Safi.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

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

RESMİ DAİRELER
Telefon 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
Karayollan 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu 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________ 5134521-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 2325
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 510 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

1IAPUB - 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 20
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00 *
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_______  514 17 00
Akçen Petrol S1S 1O 7B
MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz 613 16 46
Beyza Petrol ®i3_oi_Q3_

Gemlik Kartel
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 5378 
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
Kardeşim benim 

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

Kocan kadar konuş 
2 diriliş 

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

Düğün demek 2 sünnet 
16:30-21:15...

Delibal 
11:45-14:00-19:00...

5133321

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

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ
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Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel : 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

MAVİ YAKA <
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

OSGB
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İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti 
İşyeri Hekimliği Hizmeti 
İşe Giriş Sağlık Raporu 
Temel İlkyardım Eğitimi 
İş Güvenliği Eğitimi 
Risk Değerlendirmeleri 
Acil Durum Planı Hizmetleri

Dr. Ziya Kaya Mah. 
Hürriyet Sok. No: 60/A 

GEMLİK 
Tel: O 224 512 14 14 

info@maviyaka.com.tr 
www.maviyaka.com.tr

http://www.yigitinsaatgemlik.com
mailto:info@maviyaka.com.tr
http://www.maviyaka.com.tr
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TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE • TAKVİM - KİTAP • DERGİ - İLAN- 

CİLT YAPIMI • REKLAM - MADALYA - KUPA - PLAKET

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
21 Ocak 2016 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

Tel : O 224 513 96 83

ASAYİŞ ŞUBESİ 2016 YILINDA DA HIZINI KESMEDİ.. ASINI KOCABIYIK
CAMİİNİN PENCERE

SÜSLEMELERİ YAKIŞTI

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Borusan Holding’in 
Onursal Başkanı 
Merhum Asım Koca 
bıyık tarafından 
yaptınlan Merkez
Asım Kocabıyık 
Camiinin inşaatı 
sürerken iç ve dış 
mekan çalışmaları

SAPLA SAMAN MESELESİ..
Türkçemizde bazı atasözlerini çocuklu 

ğumuzdan beri biliriz.
Nedir bunlar derseniz birkaç örnek 

verebilirim.
“Damlaya, damlaya göl olur”, “Sakla 

samanı gelir zamanı”, “İtle yatan 
pireyle kalkar”, “Üzüm üzüme baka, 
baka kararır”, Sabah ola hayır ola”, 
“Sabreden derviş, muradına ermiş.”, 
“Sapla samanı ayırmalı” ...Dev. 4fde

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro 
Amirliği ekipleri, yılbaşından bugüne kadar 
yaptığı çalışmalarla yaralama, oto hırsızlığı, 
ruhsatsız silah taşıma olaylarıyla ilgili 26 
kişinin yakalan dığını açıkladı. Sayfa 2’de

sürüyor. Mahyadan 
sonra pencerelerinin 
de Osmanh mimarisi 
örneklerine uygun 
olarak süslemelerin 
yapılmaya başlama 
siy la camiinin dış 
görüntüsü güzelleş 
tirdi. Sayfa 2’de

+drcelik r ■
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ASAYİŞ ŞUBESİ 2016 YILINDA DA HIZINI KESMEDİ..

20 CMMOE 26 SUÇLIIYU YflKALaBILfiR
Gemlik ilçe 
Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği 
ekipleri, yılbaşın 
dan bugüne 
kadar yaptığı 
çalışmalarla 
yaralama, oto 
hırsızlığı, ruhsatsız 
silah taşıma 
olaylarıyla ilgili 
26 kişinin yakalan 
dığını açıkladı. 
2016 yılında ilçe 
içindeki suçlularla 
ilgili olarak çalışma 
(arını kesmeden 
sürdüren Asayiş 
Büro Amirliği 

ekipleri, yakalanan 
26 kişiyi Adliye’ye 
sevk etti.
Bu kişilerden 11’i 
tutuklanarak, 
Bursa E Tipi 
Kapalı Cezaevine 
gönderildiği 
belirlendi.

EMNİYET 
MÜDÜRÜNÜN 
SİLAHI BULUNDU 
Yakalanan 
şahıslarda çeşitli 
markalarda 5 ta
banca ile bunlara 
ait mermileri, 
6 av tüfeği ve 
50 adet av tüfeği 

fişeği ile 5 bıçak 
ele geçirildi. 
Öte yandan, 
Asayiş Büro 
Amirliği’ne bağlı 
infaz ekiplerinin de 
çeşitli suçlardan 
aranan 20 şahsı 
yakaladığı, 
bunların 10’unun 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildiği 
belirtildi.
Yakalanan şahıslar 
daki tabancalardan 
birinin Çanakkale 
Emniyet Amirine 
ait olduğu 
öğrenildi.

ASIM KOCABIYIK 
CAMİİNİN PENCERE 

SÜSLEMELERİ YAKIŞTI

Güngör Paker, aynı mekanda 1942 yılından 
beri baba mesleğini sürdürüyor

Mesleğinin İnamın 
58 yılıl ıı makas sa Ilıyor

Borusan Holding’in 
Onursal Başkanı 
Merhum Asım 
Kocabıyık tarafından 
yaptırılan Merkez 
Asım Kocabıyık 
Camiinin inşaatı 
sürerken iç ve dış 

Gemlik Ksrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

'Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mekan çalışmaları 
sürüyor.
Kaba inşaatı 
tamamlanan Asım 
Kocabıyık Camiinin 
iki minaresi arasına 
asılan mahyadan 
sonra pencerelerinin 

de OsmanlI 
mimarisi örnekle 
rine uygun olarak 
süslemelerin 
yapılmaya başlama 
sıyla camiinin 
dış görüntüsü 
güzelleştirdi.

Gemlik’te berberlerin 
duayeni Güngör 
Paker, 1942 yılından 
beri baba mesleğini 
İstiklal Caddesi’n 
deki işyerinde 
sürdürüyor. 
Gemlik’in en kıdemli 
berberi ünvanına 
sahip olan Güngör 
Paker, baba 
mesleği olan erkek 
berberliğini İstiklal 
Caddesi Gürle iş 
Merkezi bitişiğindeki 
işyerinde hizmet 
veriyor.
Babasının bıraktığı 
mesleği sürdüren 
Güngör Paker, 
çok sayıda çırak 
yetiştirdiğini, ancak 
son yıllarda çırak 
bulmakta zorlandık 
larını belirterek, 
şunları söyledi: 
“Mübadele ile 
Gemlik’e Girit’ten 
gelen babam, aynı 
dükkanda 1942 
yılında berberliğe 
başladı. Babamın 
vefatından sonra 
mesleği ben devral 
dım. 58 yıldır baba 
mesleğini yürütü 
yorum. Berberlik 
el sanatıdır.
Bu nedenle,

kaybolan diğer 
meslekler gibi 
olmamasından 
dolayı bu sanatı 
yapanları müşteri 
leri bırakmazlar. 
58 yıllık meslek 
hayatımda Gemlik’in 
birçok tanınmış kişi 
sinin traşını yaptım. 
Çok insan tanıdım. 
Berberlik mesleğinin 
devam edebilmesi 
için usta çırak 

ilişkisi önemlidir. 
Ancak, çırak 
yetiştirme de 
başlayan sıkıntılar, 
mesleğin de 
geleceğini tehlike 
ye sokuyor. Günü 
müzde berberlik 
mesleği de okul 
larda öğretilmeli. 
Böy lece, bu 
meslekte çırak 
sorunu ortadan 
kalkar.”

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursada halikçı dükkanını yaktılar
Bursa'da benzin 
dökülerek kundak
lanan balıkçı alev 
alev yandı. Olayı 
gerçekleştiren kişile 
rin de yanmaktan 
son anda kurtulduğu 
ortaya çıktı. Olay, 
İnegöl Akhisar ma- 
hallesi'nde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, Akhisar 
Mahallesi Gazi Mus 
tafa Kemal Atatürk 
Caddesi üzerinde 
faaliyet gösteren 
Resul Çelik’e ait

balıkçıda yangın 
çıktı. Yangını gören 
mahalle sakinleri du
rumu İnegöl İtfaiye 
sine bildirdi. Yangın 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri yangını kısa 
sürede kontrol altına 
alarak söndürdüler.
Yangın sonucunda 
işyerinde bulunan 
tüm eşyalar ile bir 
adet motosiklet ve 
bot motoru da tama
men yandı. Bidon
daki benzini boşaltıp 
çakmağı yakan

kundakçılardan biri 
benzinin alev alma 
sıyla yanmaktan zor 
kurtuldu. Kundakçı 
lar yangının büyüme

siyle olay yerinden 
kaçarak uzaklaştılar. 
İşyeri sahibi Resul 
Çelik, bir yıl içerisin 
de aynı cadde

üzerinde 20 hırsızlık 
olayının meydana 
geldiğini söyleyerek, 
"Bizim dükkan da 3 
kez soyuldu" dedi. 
Olayın sebebini bil 
mediğini, kimşeyle 
husumetti olmadığını 
anlatan Çelik,“Petrol 
istasyonundan iki 
kişi benzin alarak 
gelip burada kundak 
lama yapıyorlar. Be 
yaz montlu şahsın 
yüzü yanıyor. Şahıs 
lar olayı gerçekleş 
tirdikten sonra kaçıp 

kayıplara karıştı. 
Artık yakında çelik 
kasayla gezeceğim. 
Korkumuz bir gün 
bizlerin de yatarken 
hırsızların alıp 
götürmesi. Buna bir 
an önce çözüm 
bulunması istiyo
rum. Emniyet ekip
leri ek kısa zamanda 
bu olayı gerçekleşti 
ren şahısları bulmala 
rım istiyorum. 
Yaklaşık 70 bin TL 
zararımız oldu.” 
şeklinde konuştu.

hHaiiMiıaı

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Güven 
lik Şube Müdürlü 
ğü ekipleri, il gene 
linde kişilerin 
hayatını ve sağlı 
ğını tehlikeye 
sokacak taklit ilaç 
ve bitkisel gıda 
takviyeleri satan 
kişilerin tespiti ve 
yakalanmalarına 
yönelik operasyon 
düzenledi.

PİYASA DEĞERİ 
200 BİN LİRA...
Edinilen bilgiye 
göre, 13 Aralık 
Çarşamba günü 
Osmangazi de 
faaliyet gösteren 

bir iş yeri ve bu İş 
yerine ait depoda 
yapılan aramalar 
da piyasa değeri 
yaklaşık 200 bin 
lira olan 11 bin 
460 adet enerji 
içeceği, 4 bin 20 
adet gıda takviyeli 
ürün ile 19 bin 530 
adet ambalaj mal 
zemesi olmak 
üzere toplam 35 
bin 10 adet ürün 
ele geçirildi.
Düzenlenen ope 
rasyonda yaka 
lanan A.A. isimli 
şüpheli şahıs 
alırdan ifadesinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

II

İnegöl de 2’si 
çocuk 4 kişilik aile 
karbonmonoksit 
gazından etkile 
nerek hastanelik 
oldu. Edinilen bil
gilere göre, Turgut 
alp Mahallesi Göç
men Sokak'ta ika 
met eden Kaya 
ailesi, havanın 
soğuk olması ne
deniyle sobayı ya 
nık bırakıp yattı. 
İddiaya göre, çocuk 
lardan birinin ağla 
ması üzerine uya 
nan baba Haşan 
Kaya (30) ile anne 
Sibel Kaya (27), 
odanın duman ve 

koku içinde olduğu 
nu fark etti. Genç 
çift, dumanın geri 
tepmesi sonucu 
oluşan karbonmo 
noksitten etkilenen 
4 yaşındaki Sıraç 
Kaya ve 2 yaşında 
ki Hüseyin Kaya’yı 
alarak evden dışarı 
çıktı. Karbonmo 
noksitten etkilenen 
4 kişilik aile, özel 
araçla İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine 
götürülerek tedavi 
altına alındı. Anne 
nin sağlık durumu
nun ciddiyetini 
koruduğu bildirildi.

İznik de bir apart 
manın çatı katında 
henüz belirlene
meyen bir nedenle 
çıkan yangında, 
maddi hasar mey
dana geldi. Alınan 
bilgiye göre, ilçe 
ye bağlı Gollüce 
Mahallesi’ndeki 
Ahmet Ayar'a ait 
3 katlı apartmanın 
çatı katında yan 
gın çıktı. Yangın, 
kısa sürede tüm 
katı sardı. Bu sıra 
da apartman sakin 

leri yangını fark 
ederek, sokağa 
çıktı. Yangına ilk 
müdahaleyi vatan 
daşlar, kendi 
imkanlarıyla yaptı. 
Daha sonra veri 
len ihbar üzerine 
olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri, 
yangının diğer 
katlara sıçrama 
sini önledi.
Yangında, 
evin çatı katı 
kullanılamaz 
hale geldi.
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Güne Bakış Metruk binalar »ıkiMı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

SAPLA SAMAN MESELESİ...
Ata sözlerimiz o kadar çoktur ki, her 

biri yaşamın süzgecinden geçerek 
bugünlere kadar gelmiş, halk dilinde 
yaşamış ve kabullenmiş gerçekleri 
yansıtır.

Nereden çıktı bu atasözleri diye
bilirsiniz.

Dün, gazetemizde de yayınlanan bir 
haber bana ata sözlerimizi anımsattı.

Bunlar içinde en uygunu hangisidir 
diye düşündüm.

Yerel yönetimlerin her biri ayrı kamu 
kurumlandır.

Yöneticileri ise halk tarafından 
seçilmiş kişilerdir.

Her birinin bütçesi, çalışma program 
lan ayndır.

Belediyeler yapacakları çalışmaları ve 
bunlara ait bütçeyi hazırlayıp Belediye 
meclislerine sunarak onaylarını alır.

Belediye yöneticileri meclislerinden 
çıkmış aldığı kararlan uygulayan icra 
organlarıdır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, adı 
üstünde büyük belediyedir.

Bir bakıma anadır, babadır.
İlçe belediyeleri, Büyükşehir Belediye 

Meclisine üye verir.
Büyükşehir Belediye Meclisi ilçelere 

hizmet götürür
Bunun için bütçesinden kaynak ayırır.
Her iş program ile yapılır...
Bursa Büyükşehir Belediyesi doğal 

olarak Gemlik ilçesine de hizmetler 
yapıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Gemlik seçmeninden 
2014 yerel seçimlerinde 25122 oy aldı.
İki dönemdir görevde olan Altepe, 

Gemlik’te büyük bazı projelere el attı.
Bunlardan biri Meydan Projesidir.
BUSKl’nin Antma Projesidir, altyapı 

çahşmalandır.
Kamulaştırmalardır.
Eski tarihi yapıların onan İması 

topluma kazandınlmasıdır.
İlçe ortasından geçen Çarşı Dere

sinin hatalı da olsa yenilenmesidir.
Kıyıların düzenlenmesidir.
Deniz uçağının Gemlik’e getirilme

sidir.
Bazı okullara kapalı spor tesisi 

kazandırılmasıdır.
Bunlar yazımı yazarken aklıma gelen

lerdir.
Anlamadığım, Bursa Büyükşehir 

Belediyesince yapılan bu hizmetler, 
bizim Belediye Başkanımızca sahiple
niliyor.

Celal Bayar Anadolu Lisesine, 
Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı, 
Kapalı Spor Salonu sonunda 
tamamlanıyor.

Belediye Başkanı. AKP ilçe Başkanı 
ve meclis üyeleriyle salonu ziyaret 
ediyorlar.
Bu durum basın bürosunca haber 

yapılıyor.
Sanki Salonu Gemlik Belediyesi 

yapmış gibi demeçler veriliyor.
Belediyece bastırılan takvimlere, 

Büyükşehir Belediyesince yapılan 
hizmetler konuyor.

Olacak şey mı bu?

Hamidiye Mahallesi 
Menekşe Sokak'ta 
ve Ihlamur Sokak’ta 
bulunan metruk 
binalar kimliği 
belirlenemeyen 
şahıslar tarafından 
değişik amaçlarla 
kullanıldığının 
belli olması üzerine, 
belediye tarafından 
yıktırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Hamidiye 
Mahallesi Menekşe 
Sokak 27 nolu bina 
ile Ihlamur Sokak’ta 
No 16-16/A daki 
binanın içine 
değişik kişilerin 
çıktığı mahalle 
sakinlerince İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğüne 
bildirilince, Toplum 
Destekli Polis Büro 
Amirliği binalara 
girip çıkanları 
gözlem altına aldı. 
Yapılan araştırma 
dan sonra, bina 
sahipleri ile görüşü 
lerek, polisin

düzenlediği rapor 
sonucu iki bina da 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri ekipleri

tarafından yıkıldı. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada,

toplum destekli 
polis bürosunun 
toplumun huzuru 
için çalışmalar 
sürdürdüğünü, 
metruk binalar ile 
ilgili vatandaşların 
hassasiyetlerini 
dikkate alarak, 
bu binaların 
çevreye zarar 
vermesi halinde 
Belediyeden 
aldıkları destekle 
binaların yıktırıldığı 
açıklandı.

"Teröre karsı birlik olmalıyız”
Saadet Partisi Gem
lik İlçe Başkanlığı 
Dersimliler Derne 
ği’ni ziyaret etti.
Yıldız, “Düzgün 
kardeşimiz için Al
lah'tan rahmet dili 
yorum. Hepimizin 
başı sağolsun. Gem 
lik’in şu an en bü 
yük sorunu uyuştu 
rucu kullanımıdır. 
Bunun sebepleri de 
eğitim sisteminin 
çökmüş olmasın 
dan kaynaklan
makta. Gemlik’teki 
olaylara baktığı 
mızda yaralama ve 
ölüm olaylarına 
karışan kişilerin yaş 
ortalaması 20’dir. 14 
yıl önce 20 yaşında 
ki bir genç ilköğreti

me başlamamış 6 
yaşında bir çocuk 
tu. Bu da bizlere 
gösteriyor ki meclis 
teki partiler görev
lerini yapmamak 
tadır. Peki neden 
gençler bu hale 
geldi. Ülkede ekono 
minin kötüye gittiği 
ni ve her geçen gün 
işsizlik ve borçlu 
sayısının arttığını, 
birçok kişinin bor
cunu ödeyemediği 
için sıkıntıya düştü

ğünü, kadına şiddet 
ve intihara teşeb 
büs vakalarında, 
sokakta insan öldür 
me ve yaralama 
olayların da artış 
görülmeye başladı. 
Aile yapısı bu şekil 
deyken iyi bir eğ i 
tim alamamış ve 
ekonomik sıkıntılar 
la büyüyen gençlik 
ise çok ucuza hatta 
1 liraya satılan sen
tetik uyuşturucular 
kullandı. Meclis bun

lara da önlem alama 
yınca emniyet 
güçlerimiz elleri ve 
kollan bağlı bir 
şekilde kaldı.” dedi 
Dersimliler Demek 
Başkanı Murat 
Kocamış, “Madde 
bağımhğına dur 
demek için yapılan 
yürüyüşe kayma 
kamlık ve belediye 
nin ilgisiz kalması 
bizi üzmüştür.
Yapmış olduğumuz 
yürüyüş farkındahk 
oluşturmuştur.
Yürüyüşten sonra 
madde bağımlılığı 
zirvesi düzenlen 
miştir. Bu zirvenin 
alacağı kararların 
takipçisi olacağız” 
dedi

Eleman 
Aranıyor

FORKLİFT KULLANABİLEN 
OPERATÖRLER ARANIYOR

02245247524

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SALONLARIMIZI GÖRMEDEN j

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/05415422100
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Uygun Fiyatlarla Yemekli 
Düğünler Gemlikli İçin Artık 

HAYAL DEĞİL!!!
Kişi başı 10 TL ’den başlayan

http://www.sakalli.com.tr
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Eylül Misali
Tank TANIŞ

İki Göz Oda...
iki göz oda 
dar koridor 
bacası gürgen dumanlı

o sokağın son ihtiyarı 
ahşap tek katlı

şizofren kara perdeler
akşamın kirini örtünce başlar hüznü 
fasıl
tirbuşona uzatınca başını şarabi
şişesi ayaz bir mantarın
gece idamları gibi sessiz koparır
başını gövdesinden

sigarayı katık eden senfoniler iner
dilin döndüğünce o türkülerin
kıyısına
mayıs gibi kokarda o ucuz asmadan
sökülen üzüm tortusu
dilin tadının iklimini değiştirir
üşürsün tırnak diplerine kadar

sırnaşırsın şubat'tan korkan kedi
misali kuzineye
öyle demlenir aşkın rızkına düşen
son hece
saçları beyaz öyküler anlatırsın 
o asırlık duvara gözlerini kırpınca 
fırçası beyaz badana

susarsın yarım uykulara
mor bir şiltenin uçlarını kaplayınca 
omuzları açık yorganlar çekiştirir 
ıbrieup rüyanın mtâaninı...

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

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

Eleman 
Aranıyor

Özel Aykent İlköğretim Okulu tarafından her yıl düzenlenen 
bursluluk sınavı 28 Şubat 2016 günü yapılacak. Sınavların bu yıl 

iki oturumda yapılacağı, 4. sınıflara birinci oturum, 5-6-7. sınıf 
öğrencilerine ikinci oturumda yapılacağı açıklandı.

özel Aykent llköğ 
retim Okulu, Burslu
luk Belirleme Sınavı 
bu yıl da yapılacak. 
Sınavlara 4-5-6 ve 
7. sınıf öğrenciler 
katılabilecek.
Sınavlar, Türkçe, 
Matematik, Fen Bil
gisi, Sosyal Bilgiler 
ve İngilizce ders
lerinden öğrencile 
rin bu yıl okudukları 
müfredata uygun 
olarak hazırlandığı 
belirtildi.
özel Aykent ilköğre 
tim Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, burslu
luk oranı ve konten 
janı belirleme yet 
kişinin okula ait 
olduğunu, 4.5.6 sınıf

lara 80, 7. sınıflara 
90 soru sorulacağı, 
sınavların iki otu
rum halinde yapıla 
cağını söyledi.
4. sınıflara birinci 
oturum 10.oo-12.oo 
saatleri arasında, 
5.6.7. sınıflara ikinci 
oturum 12.30-14.30

saatlerinde yapıla 
cak. Sınav günü 
birinci oturum için 
Gemlik’te Manastır 
BP - İskele Meydanı 
ve Orhangazi Çarşı 
Meydanı’ndan 
09.15’te, ikinci otu
rum için aynı yerler
den saat 11.30’ta

servis kaldırılacak. 
İşler, başvuruların 
24 Şubat 2016 Çar 
şamba günü mesai 
bitiminde sona ere 
ceğini, sınavın ise 
28 Şubat 2016 Pazar 
günü okullarında 
yapılacağını bildirdi. 
Ödüller ve bursların 
okula kayıt olma 
şartını bağlı olduğu 
nu belirten işler, 
sınavlarda 490-500 
puan arası alanlara 
yüzde 100, 480-490 
puan arası alanlara 
yüzde 75,470-480 
puan arası alanlara 
yüzde 50, 460-470 
puan arası alanlara 
yüzde 25, 450-460 
puan arası alanlara 
yüzde 10 indirim 
uygulanacak.

Çınar İIRokulu’nda Okuma Bayramı
Çınar İlkokulu 1/B 
Sınıfı Öğretmeni 
Nurgül Levent 
Güler, veliler ve 
sınıf öğrencilerinin 
katılımıyla “Okuma 
Şenliği” düzenledi. 
Şenlikte sunuculu 
ğu okulun Din 
Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmeni 
Halime Alkan’ın 
aynı sınıfa giden 
kızı Ebru Alkan 
yaptı. Öğrenciler 
şiirler okudu,
bilmeceler sordu ve 
“Atatürk Çocukları” 
adlı şarkıyı söyledi 
ler. Seyredenleri 
kendilerine hayran 
bırakan öğrencilere 
sınıf öğretmenleri

Nurgül Levent 
Güler hazırlamış 
oldukları okuma 
belgelerini dağıttı. 
Bu arada bu 
organizasyona 
emek veren veli

annelere (Ayşegül 
Aktaş, Selma Çetin, 
Gülseren Camcı, 
Ayşe Genç, Sibel 
Çetin ve Azime 
Yiğit) de katılımla 
rından dolayı

teşekkür belgesi 
takdim edildi. 
Veliler de sınıf 
öğretmenle ri okul 
müdürü İlkay 
Erdem’e plaket 
verildi

TECRÜBELİ 
BAY MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR

022451400 60

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi

J iPad-iPhone
BYEGM uygulamasında 

yayımlanmaktadır.

Ma abone oldunuz»
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www,gemliW(orfezgazeiesi.com

orfezgazeiesi.com
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Türkiye'den Oünyaya en fazla otomobil satan II Bursa oldu
Bursa Türkiye'nin 
otomobil ihracatının 
üçte birinden fazlası 
nı tek başına gerçek 
(eştirdi. Bu ili sıra 
sıyla İstanbul, Ko
caeli ve Sakarya 
takip etti. Türk oto
motiv sektörünün 
2015 yılındaki

21 milyar 156 mil 
yon 308 bin dolarlık 
ihracatının yüzde 
85,73'ünü (18 milyar 
137 milyon 948 bin 
dolar) Marmara Böl
gesindeki 4 il sırt 
ladı. "Otomotivin 
kalbi" olarak nite
lendirilen Bursa sek

töre! ihracatın üçte 
birinden fazla 
sim (yüzde 33,41) 
tek başına gerçek 
leştirirdi. Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçı 
lan Birliği (OİB) 
kayıtlarından derle 
diği bilgilere göre, 
otomotiv endüstri 

sinin 2014'te 22 mil
yar 269 milyon 926 
bin dolar olan ihra 
çatı, 2015'te yüzde 
5'lik düşüşle 21 mil
yar 156 milyon 
308 bin dolara geri 
ledi. OYAK Renault, 
Tofaş ve Karsan gibi 
ana sanayi devleri

nin yanı sıra çok 
sayıda yan sanayi 
firmasına ev sahipli 
ği yapan ve sektöre 
yön veren Bursa'nın 
2014'te 7 milyar 449 
milyon 884 bin dola 
ra dayanan ihracatı, 
2015'te 7 milyar 
69 milyon 431 bin

dolara geriledi, 
ihracatındaki 
düşüşe rağmen 
Bursa, yüzde 
33,41 ’lik payla 
toplam otomotiv 
ihracatının üçte 
birinden fazlasını 
tek başına 
gerçekleştirdi.

630 ton atıl pil toplamlı Bakan'dan öğretmenlere müjde
Taşınabilir Pil Üreti
cileri ve İthalatçıları 
Derneği (TAP) Genel 
Sekreteri Neslihan 
Bahar, 2014 yılında 
555 ton, geçen yıl 
sonu itibarıyla ise 
630 ton atık pil 
topladıklarını 
bildirdi. Hedefi 
aştıklarını ifade 
eden Bahar, atık 
pil konusunda 
duyarlılığın arttığını 
vurguladı. Toplanan 
pillerin önemli bir 
miktarının okullar
dan geldiğine 
dikkati çeken Bahar,

her ilde en çok atık 
pil toplayan 3 okulu 
ödüllendirdiklerini 
belirtti. Üniversite 
lerde atık pil bilinci 
nin az olduğunun 
altını çizen Bahar, 

"5 atık pil getir, 
konser biletini kap' 
sloganıyla üniver
site gençliğini de 
kampanyalarına 
dahil etmek istedik
lerini dile getirdi.

Bakan Nabi Avcı, 
katıldığı programda 
öğretmen atama 
larıyla ilgili açıkla 
ma yaptı. Avcı, 30 
bin öğretmen atama 
sının 11 Şubat'ta 
yapılacağını söyle 
di. Bakan Avcı ata
malar için branş 
dağılımlarının ise 
27 Ocak'ta açıklana 
cağını belirtti. Ata
malar için başvuru 
ların 2-8 Şubat tarih 
leri arasında alına 
cağını belirten Milli 
Eğitim Bakanı, ata 
nan öğretmenlere

verilecek oryantas 
yon eğitimlerini, 
öğretmenlerin istek 
lerine bağlı olarak 
bulundukları ya da 
atandıkları ilde ala
bileceklerini söyle 
di. Avcı, oryantas 
yon eğitimlerini 

alacak öğretmenle 
re deneyimli öğret 
menlerin danışman 
hk edeceğini belir 
terek, eğitimleri 
sürecince ve eğitim 
(erini tamamladıkla 
rında maaşlarını ala 
bileceklerini söyledi

w, tihsa •
5j8w|

facebook/miltondugun 
plus.google.com/miltondugun 

HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

^DUGUN SALON

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

-Meşrubut-Çerez 0(1 *1 fi wı 11
Piyanist Performans ° X1"

Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 
NikahMasası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canlı fyym- Sahne
Servis ve ekipmanlar -Sürpriz gösteriler Ç <

www.gemlikmilton.com

plus.google.com/miltondugun
http://www.gemlikmilton.com
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HimııllHıtfeıi
Komşu ülkelerdeki 
sorunlar, genel 
seçim ve Rusya 
krizinin damga 
vurduğu 2015 yılın 
da Bursa'da 54 bin 
430 kişi işini kay
betti. Bir önceki yıl 
bu rakam 46 bin 76 
olarak kayıtlara geç 
mişti. Türkiye'nin en 
önemli sorunlarının 
başında gelen işsiz 
lik, son yıllarda 
atılan Önemli adım 
lara rağmen artmaya 
devam ediyor. 
Türkiye genelinde 
ekim döneminde 
işsiz sayısı 3 milyon 
147 kişiye, işsizlik 
oranı da yüzde 10,5 
ile 7 ayın zirvesine 
çıkarken, yaşanan 
olumsuz gelişmeler 
den Bursa'nın da 
payını aldığı ortaya 
çıktı. Türkiye geneli 
ile ilgili henüz 
netleşmeyen veriler, 
Bursa'da belli oldu. 
İŞKUR İl Müdürlüğü 
verilerine göre, 
Bursa'da geçen yıl 
54 bin 430 kişi işsiz 
kaldı. Bunların 28 
bin 32'si işsizlik 
ödeneği almaya hak 
kazandı. Bir önceki 
yıl 46 bin 76 kişi 
işini kaybet 
miş, 25 bin 704 
kişiye işsizlik maaşı 
bağlanmıştı.

İŞKUR'DAN 33 BİN 
KİŞİYE İŞ 
Söz konusu dönem 
de Bursa'da iş 
arayanların sayısı 
95 bin 36'dan 104 
bin 74'e çıkarken,

arası takip etti.açık iş sayısı da 71 
bin 545'ten 88 bin 
259'a yükseldi. İşini 
kaybedenlerin sayısı 
artarken, İŞKUR 
Bursa'nın işe yerleş 
tirdiği işsiz sayısın 
da da yükseliş oldu. 
2014 yılında 27 bin 
367 kişiye ekmek 
kapısı açan Kurum, 
2015 yılında bu 
sayıyı 33 bin 863'e 
çıkarmayı başardı.

İŞE EN ÇOK 
ERKEKLE 
ALINIYOR 
2015 yılında işe 
yerleştirme sayıları 
na cinsiyet açısın 
dan bakıldığında, 
önceki yıl olduğu 
gibi erkeklerin 
üstünlüğü göze 
çarpıyor. Kurum 
tarafından, işe 
yerleştirilen erkek 
sayısı 21 bin 610 
olurken, kadınlar 
12 bin 253'te kaldı. 
2015 yıl sonu itiba 
riyle 213 bin 696 
kayıtlı işgücünde 
en büyük payı 45 
bin 567 kişi ile 25-29 
arası yaş grubu aldı. 
Bu grubu, 37 bin 
554 kişi ile 30-34 yaş 

5 BİN 500 KİŞİ 
TOPLUM YARARINA 
İŞTE ÇALIŞTI 
Kurum verilerine 
göre, Toplum 
Yararına Çalışma 
Programı'nda 2015 
yılı içinde Milli 
eğitim, Orman 
Bölge, Yerel Yöne
timler ve İlçe Kayma 
kamhklan'nda 6 
aylık ve 9 aylık 
süreler halinde 5 bin 
568 kişi istihdam 
edildi. 63 programda 
2 bin 999 kişi, 2016 
yılında da program 
siıresiıiüe çdiışnîdya 
devam edecek.

1.526 KİŞİYE 
GİRİŞİMCİLİK 
EĞİTİMİ 
İŞKUR Bursa 
tarafından önceki 
yıl bin 590 kişiye 
girişimcilik eğitimi 
verilirken, 2015 
yılında söz konusu 
rakam, bin 526 ile 
yatay seyretti. Kur
siyerlerin 775'ini 
kadınlar oluşturur 
ken, erkeklerin 
sayısı 751 olarak 
kayıtlara geçti.

Türkiye'de çalışma 
izni verilen Suriyeli 
mültecilere en 
düşük maaş 1300 
lira verilecek. Bakan 
lar Kurulu’nca imza
lanarak yürürlüğe 
giren yönetmelikle 
Türkiye’deki Suriye 
vatandaşlarına 
çalışma izni verildi. 
Suriyeliler, geçici 
koruma kimlik bel
gesi aldıktan 6 ay 
sonra bakanlığa 
çalışma izni için 
başvuru yapabile
cekler. TBMM Mili 
Savunma Korniş 
yonu Başkan Vekili 
ve AK Parti Bursa 
Milletvekili Hüseyin 
Şahin, geçici koru 
ma sağlanan 
Türkiye’deki yaban 
cıların istihdamıyla 
ilgili yaşanan sorun 
ların yasal mevzuat 
çerçevesinde çözü 
me kavuşturuldu 
ğunu belirtti. Şahin, 
Suriye’deki iç savaş 
nedeniyle Türkiye 
ye sıöınan Suriyeli 
lerin, belirli koşullar 
da çalışmalarına izin 
verildiğini söyledi. 
Hüseyin Şahin, ya 
bancılar ve Uluslar 
arası Koruma Ka
nunu ile geçici Ko
ruma Yönetme 
liği’nin ilgili madde 
leri kapsamında 
yeni yönetmelik 
hazırlandığını belir 
terek, Türkiye’deki 
geçici koruma sağla 
nan yabancıların 
çalıştırılmasına 
ilişkin düzenlemenin 
11 Ocak’ta Bakanlar

çalıştırılabilecek.” 
dedi.

Kurul tarafından 
imzalanarak yürür 
lüğe girdiğini bildir 
di. Yönetmelik gere 
ği, geçici koruma 
kimlik belgesi alan 
yabancıların, belge 
düzenleme tarihin
den 6 ay sonra çalış 
ma izni alabileceğini 
ifade eden Şahin, 
geçici koruma sağla 
nan yabancıların 
İçişleri Bakanlığınca 
ikametlerine izin 
verilen illerde çalış 
ma için başvuru 
yapabileceklerini 
söyledi.

YÜZDE 10 KOTASI 
Hüseyin Şahin, 
“Çalışmalarına izin 
verilen yabancı işçi 
sayısı, işyerindeki 
Türk vatandaşı 
sayısının yüzde 
10’unu geçemeye
cek. Ancak, başvuru 
tarihi itibariyle, geri 
ye dönük 4 haftalık 
sürede, açık iş pozis 
yonunun kapatılama 
dığının işveren tara 
fından belgelenmesi 
halinde yüzde 10 
kotası uygulanma 
yacaktır.10 kişiden 
az eleman çalışan 
işyerlerinde ise en 
fazla bir kişi

ASGARİ ÜCRET 
UYGULANACAK 
Milletvekili Hüseyin 

Şahin, hazırlanan 
yönetmeliğe göre 
çalıştırılacak yaban 
cılara asgari ücretin 
altında maaş verile 
meyeceğine de işa 
ret etti. Suriyelilerin, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Mevzuatı 
bakımından Türk 
vatandaşları ile aynı 
hak ve yükümlülük
lere sahip olacakla 
rını kaydeden Millet 
vekili Şahin, sağlık 
ve eğitim personeli 
olarak çalışmak 
isteyen yabancıların 
ilgili bakanlıklardan 
olumlu görüş alma 
lan gerektiğinin de 
altını çizdi. Milletve 
kili Şahin, kamu 
yararına çalışan 
dernekler statüsün
deki dernekler ile 
vergi muafiyeti tanı 
nan vakıfların insani 
yardım hizmeti faali 
yetlerinde yabancı 
vatandaşları çalıştı 
rabilmek için bakan 
lığa başvurabile 
çeklerini sözlerine 
ekledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODUSÜu 

E 
M

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

İ10
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 77 84
Mudanya 544 30 so
Yenlkapi (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94

Gar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş.

513 11 74
513 13 53 VAPUR- FERİROT

KAYMAKAMLIK 513 10 57
513 13 08
513 11 33

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

L 
i

Kaymakamlık 
C.Savcılığı

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

Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

1 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 Şehirlerarası Oto- 261 54 00

DENİZ UÇ Aöl
612 OO 25
613 66 13

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

R Psgasus Akmls Seyahat 
METRO

614 63 62
513 12 12 Gümrük Md.

Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

524 85 86 
ki 2 in oo DAĞITICILAR

E
Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
KanbaroQlu-Eaadaş 
Anıtur 
Kamil Koç

612 1O 72

512 O1 63

OTO TU az
513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66

GEMDAŞ 
Ay gaz 
Habaş

513 29 29
513 12 95
513 16 37H HASTANELER Mogaz 513 75 58

D
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.

517 34 00
513 23 29

BELEDİYE_________ Ergaz
Milangaz

513 88 43
513 22 59B 

E
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 Likitgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 6500
514 59 81E TAKSİLER_________ BUSKİ 514 5796 Bütünler Likitgaz 513 80 00

R Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 

1 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

AKçagaz 
Totalgaz

□ 14 OO IV
514 17 00

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

613 1O 79
013 30 33

013 O1 03

Gemlik KErfez
OEHLİK'İN İLK aÜNLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 42 SAYI: 5379 

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)

ıuılı$lı»ıiM
VENÜS SİNEMASI

Kardeşim benim 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Kocan kadar konuş 

2 diriliş 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15..
Düğün dernek 2 sünnet 

16:30-21:15...
Delibal 

11:45-14:00-19:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

MRVİ YRKR< OSGB

• ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

U İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

u 
u 
u 
u 
u 
u

İşyeri Hekimliği Hizmeti 
İşe Giriş Sağlık Raporu 
Temel İlkyardım Eğitimi 
İş Güvenliği Eğitimi 

Risk Değerlendirmeleri 
Acil Durum Planı Hizmetleri

§İZİH
Ç.S.G.B.y™"° EHUğlHIZBİZİM İŞİMİZ

Dr. Ziya Kaya Mah. 
Hürriyet Sok. No: 60/A 

GEMLİK
Tel :0 224 512 14 14 

info@maviyaka.com.tr 
www.maviyaka.com.tr

http://www.yigitinsaatgemlik.com
mailto:info@maviyaka.com.tr
http://www.maviyaka.com.tr


İstiklal Caddesi nde MİMM
trafik felç durumda

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

MUSTAFA KOÇ
Türk sanayisinin önemli isimlerinden 

Mustafa Koç, beklenmedik bir yaşta, 
kalbine yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Dün, televizyon kanallarında bu 
konuda gün boyu haberler yapıldı.

Medyanın böylesi büyük bir sermaye 
grubunun başında olan genç bir 
işadamının kaybı üzerine, ölüm 
haberini görmemezlikten gelemezdi.

Devamı sayfa 4’de

Gün geçtikçe trafiğe çıkan araç sayısının 
artması ilçemizde yetersiz olan yollarda 
sıkışıklıklara neden oluyor İlçe trafiği sabah saat 
O8.00 ile öğleden sonra 14.oo-16.oo arasında İs
tiklal Caddesi’nde kilitleniyor. Trafiğinih sıkıştığı 
saatlerde ilçe trafik amirliğinin aktif çalışma 
yapması isteniyor. Haberi sayfa 2’de

Koç Holding Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Mustafa Koç, kalp 
krizi geçirdi. İlk ola 
rak Beykoz Devlet 
Hastanesi'ne kaldı 
rılan 55 yaşındaki 
Koç daha sonra he
likopterle Amerikan 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Mustafa Koç 
tüm müdahalelere 
rağmen hayatını kay
betti. Beykoz Devlet 
Hastanesi Başheki 
mi Op.Dr. Süleyman 
Erdoğdu tarafından 
yapılan yazılı açıkla 
mada şöyle denildi: 
"Sayın Mustafa Koç 
Sabah sporu esna 
sında fenalaşıp düş 
mesi üzerine spor 
hocası ve yakın 
koruması tarafından 
ilk yardım desteği al
maya başlamış. Acil 
1İ2 ekibi çağrılmış. 
15 dakika sonra 
Beykoz Devlet Has
tanesi Aciline saat

08.10 da ulaştırılmış 
tır. Hasta ilk geldiğin 
de siyanoze, asistoli 
(morarmış, oksijen
siz kalmış) halinde 
idi, acilen entübe 
edilerek resistasyon 
(kalp masajı, solu 
num desteği) baş 
landı. 1 saat sonra 
Amerikan Hastane- 
si'nden gelen kendi 
doktor ekibiyle bir
likte, kalp akciğer 
pompasına bağlana 
rak saat 10.10 da 
hastanemizin acilin
den ambulansla 
alınarak helikopterle 
Amerikan Hastane
si'ne şevki sağlan 
di" denildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP’li gençler Uğur 
Mumcuyu unutmadı
24 Ocak Pazar günü, Kayıkhaneden İskele 
Meydanı’na kadar Anma Yürüyüşü düzenlendi

bahaAzU^urMümaj^ydukDün.DahaÇok Uğur Mumaı'yuz Şimdi

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gençlik 
Kolları, gazeteci 
yazar, araştırmacı 
Uğur Mumcu’nun 
ölümünün 23. yılında 
anma yürüyüşü 
düzenledi.
CHP Gençlik 
Kolları’ndan yapılan 
açıklamada, Uğur

Mumcu’nun 
katledildiği 
24 Ocak Pazar 
günü saat 18.oo de 
Kayıkhane 
Mevkiinden 
başlayacak olan 
yürüyüşün 
İskele Meydanı’nda 
son bulacağı 
belirtildi.

“Daha az Uğur 
Mumcu’yduk dün, 
daha çok Uğur 
Mumcuyuz bugün. 
Uğur Mumcu 
anma yürüyüşü 
düzenliyoruz.” 
diyen CHP’li gençler, 
Gemlik halkının 
yürüyüşe katılmasını 
istedi.

CHP Gençlik 
Kolları 24 Ocak 
günleri, Uğur 
Mumcu’nun 
karanlık kişiler 
tarafından katledilişi 
kınanarak, katillerin 
bulunması isteniyor 
ve Mumcu’nun 
kimliği ve mücadelesi 
anlatıyorlar.

|Ugur MUMCUl 
Anma Yürüyüşü
54 OCAK PAZARSAAT 18:OO'DA 

KAYIKHANEDEN İSKELE MEYDANINA

Gemlik Gençlik Kolu

Belediyeye gecen iöı arazileri satışa mili
Gemlik Belediyesi, 
köy statüsünden 
mahalle statüsüne 
geçen Kurtul, 
Gençali, Karacaali 
ve Umurbey mahal
lelerindeki taşınmaz 
lan satışa çıkardı. 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı internet 
sitesi ihaleler 
bölümünde derlenen 
bilgilere göre, 
5 Şubat 2016 Cuma 
günü saat O9.oo’da 
başlayacak.

İhalelere göre, 
Kurtul Köyü’nde 20 
bin metrekare tarla 
400 bin lira tahmini 
bedelle, Gençali Ma
hallesi’nde 200 bin 
metrekare zeytinlik 
10 bin lira tahmini 
bedelle, yine Gençali 
Mahallesi’nde 1414 
metrekare zeytinlik 
15 bin lira, 5950 
metre kare zeytinlik 
60 bin, 325 metrekare 
zeytinlik bin lira, 4800 
metre kare tarla 40

M ■ —

1878

bin lira, 5400 metre 
kare zeytinlik 175 bin 
lira, 2307 metrekare 
zeytinlik 20 bin lira, 
493 metrekare zeytin-

lik 5 bin lira, 354 
metre kare arsa 20 
bin lira, Karacaali 
Mahallesi’nde 444 
metrekare fırın ve 
bahçesi 150 bin 
lira, Umurbey’de 
362 metrekare
2,5 kat işyeri (Kayalar 
Kafe) 350 bin liradan 
satışa çıkacak.
İlgilenenlerin Beledi 
yeye başvurarak 
ihale şartnamesini 
alabilecekleri belir
tilirken, mülkiyeti 

yine Gemlik 
Belediyesi’ne ait 
olan otopark, 
wc ve bir dükkan 
bir ve üç yıllığına 
kiraya çıkartıldı. 
9 Şubat 2016 günü 
saat 10.oo da 
Belediye’de, Belediye 
Encümeni huzurunda 
yapılacak olan açık 
teklif ile işyerleri 
kiraya verilecek. 
Bunlar, Hamidiye 
Mahallesi katlı 
otoparkı, 3 yıllığına 

tahmini bedeli 
800 liradan, 
İskele Meydanı’ndaki 
bay, bayan engelli 
tuvaleti bir yıllığı 
165 liradan, 
Hamidiye Mahallesi 
boş otopark alanı 
bir yıllığı 800 
liradan, Kurtul 
Mahallesindeki 
bir dükkan 
3 yıllığına yıllığı 
70 lira muhammen 
bedelle ihaleye 
çıkarılıyor.

Mal Caddesi nde ıralik felç durumda
İlçe merkezinin en 
büyük dertlerinden 
biri olan İstiklal Cad- 
desi’nde trafik belirli 
saatlerde kilitlenerek 
felç hale geliyor. 
Gün geçtikçe artan 
trafiğe çıkan araç 
sayısının artması 
ilçemizde yetersiz 
olan yollarda 
sıkışıklıklara neden 
oluyor.
İlçe trafiği sabah saat 
O8.oo ile öğleden 
sonra 14.oo-16.oo

arasında İstiklal Cad- 
desi’nde kilitleniyor. 
Çalışma saatlerinin 
başlangıç ve çıkışına 
denk gelen zaman 
diliminde İstiklal Cad- 
desi’nde geliş ve 
çıkış yolunda uzun 
kuyruklar oluşuyor. 
İlçe trafiğinin sıkıştığı 
saatlerde kontrollerin 
arttırılarak, trafiğin 
açılması için ilçe 
trafik amirliğinin 
aktif çalışma 
yapması isteniyor.

Gemlik Karfez
İlittHİOI >İ1Mİ Mlttiir .

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Kazazedelere yardım ederten can ı nılan oldu
Bursa’da meydana 
gelen tek taraflı bir 
kazayı gören ve sürü 
cüsüne yardım 
etmek için duran 
vatandaşlar, akıl 
almaz bir kazaya 
kurban gitti. 2 kişi 
öldü, biri ağır 2 kişi 
de yaralandı. Olay, 
Mustafakemalpaşa 
Bursa-lzmir karayo 
lunda meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, Önlerinde 
seyreden bir otomo
bilin yolda kayarak

kaza yaptığını gören 
diğer sürücüler, kaza 
yapan otomobilde 
sıkışan sürücüye 
yardım etmek istedi. 
Dakikalar sonra, 
kaza yerine hızla 
yaklaşan bir servis 
minibüsü önce kaza 
yapan otomobili, 
daha sonra da yardı 
ma koşan vatandaş 
lan adeta biçti. 16 
DM 123 plakalı oto
mobili ile Bursa is
tikametine seyreden 
Ahmet T (23) aniden

otomobilin hakimi 
yetini kaybederek 
yolda kaymaya başla 
di. Bariyerlere çarpa 
rak duran otomobil

sürücüsü araçta 
sıkıştı. Önlerinde 
meydana gelen kaza 
yı gören ve kazazede 
ye yardım etmek için

duran Arif Özeroğlu 
(50) ile bir başka 
sürücü Mürsel Yıldız 
(47), önce 112 acil 
servisi aradı daha 
sonra hemen emni 
yet şeridinden geriye 
doğru koşarak sıkı 
şan sürücüyü araç
tan çıkarmaya 
çalıştı. Yaşanan talih 
siz olayda, kazazede 
ye yardım etmek için 
duran 50 yaşındaki 
Arif Özeroğlu olay 
yerinde, yine bir baş 
ka duyarlı sürücü

Mürsel Yıldız ise 
kaldırıldığı İlçe de
vlet hastanesinde 
hayatlarını kaybet
tiler. Hastaneye 
kaldırılan yaralılar 
dan Ahmet, durumu
nun ağır olması 
nedeniyle Uludağ 
Üniversitesi tıp 
fakültesine sevk 
edilirken, kazadan 
yaralı kurtulan mini 
büs şoförü Alkan Y. 
ise gözaltına alındı. 
Olayla ilgili - 
soruşturma sürüyor.

İBMMl 6 işçi zehirlenıli

Bursa-Ankara 
karayolunda iki 
aracın çarpışması 
sonucu meydana 
gelen kazada 5 
kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Şehitler Ma
hallesinden İn
egöl istikametine 
dönüş yapmak 
isteyen Mehmet 
Şah Demir (46) 
yönetimindeki 
16 LZ 223 plakalı 
hafif ticari araca 
Şehitler Mahallesi 
kavşağında İnegöl 
istikametinden 
Bursa istikameti 
ne seyir halindeki 
Cemal Karataş 
yönetimindeki 17

EK 349 plakalı 
özel otomobil çarp 
tı. Kaza sonucu 
ticari araç sürücü 
sü Mehmet Şah 
Demir ile Ahmet 
Mücahit Demir 
(15), Remzi Demir 
(27), Ayfer Küçük 
(45) ve Filiz Küçük 
(46) yaralandı. 
Yaralılara ilk müda 
haleyi haber veril 
mesi üzerine kaza 
yerine gelen 112 
sağlık görevlileri 
yaptı. Ambulansla 
rla İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisine kaldın 
lan yaralılar, bu
rada müşahede 
altına alındılar.

Bursa’da Tophane 
Meydam'nda, İne 
göl’de zamanında 
bitirilmeyen fabrika 
yüzünden işlenen 
ve kameralar 
cinayetin karar 
duruşmasının 
ardından, tarafları 
buluşturan kişinin 
iş yerine silahlı 
saldırı düzenlendi. 
Saldırıda tarafları 
buluşturan iş yeri 
sahibi ile eşi 
yaralandı. Karar 
duruşmasında, olay 
sırasında senedi 
yırtan Abdulhakim 
Yılmaz’a 2 yıl 6 ay 
hapis cezası verildi. 
Duruşmanın 

ardından İnegöl’e 
dönen Abdulhakim 
Yılmaz’ın Alan yurt 
yolu üzerinde 
faaliyet gösteren 
iş yerine silahlı 
saldırı düzenlendi. 
Silahlı saldırı sonu
cunda iş yeri sahibi 
ve eşi yaralandı. 
Yaralı iş yeri sahibi 
ve eşi, olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ambulansla 
rında görevli sağlık 
ekibinin ilk müda
halesinin ardından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
servisine götürü 
lerek tedavi 
altına alındılar.

İznik'te bir atölye 
de çalışan 6 kadın 
sobadan sızan 
gazdan zehirlene 
rek hastaneye 
kaldırıldı. Olay 
İznik de meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, bir 
tespih atölyesin 
de, sobadan çıkan 
karbonmonoksit 
gazından 6 kadın 
çalışan zehirlendi. 
Zehirlenenlerden 
Süreyya T. ambu
lans ile hastaneye 
kaldırıldırılırken,

Gemlik ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Nurdan E., Kıymet 
A.C., Gülsen K., 
Bilge G. ve Tülay 
E. baş dönmesi 
ve mide bulantısı 
Şikayeti yaşayarak 
İznik Devlet 
Hastanesine 
müracaat etti. 
Acil serviste 
tedavi altına 
alınan ve sobadan 
çıkan gazdan 
zehirlendikleri 
anlaşılan kadın 
çalışanların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi.

# Ih I arıV 4>v |
ET MANGAL - CAFE ■ KAHVALTI * 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE HİZMETİNİZDEYİZ I 
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MUSTAFA KOÇ...
Koç Holding, rahmetli Vehbi Koç'un eliy 

le büyüttüğü, ölümünden önce de çocuk 
larına bıraktığı bir büyük sanayi 
kuruluşudur.

Koç grubu dünyanın 500 büyük şirketleri 
arasında yer alıyor.

Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’tan 
sonra, oğlu Rahmi Koç’un yönetimine 
geçti. Rahmi Koç ise bu işi oğlu Mustafa 
Koç’a devrederek, holdingin yönetimini 
dışarıdan izledi.

İş yaşamından uzaklaşarak denizlere 
açıldı.

Okyanusları yatıyla aştı.
Koç Holdingin 3. kuşak gençler eliyle 

büyümesi devam ederken, acı haber dün 
sabah Türkiye’de duyuldu.

Vehbi Koç’un yaşam öyküsünü, gençlik 
yıllarımda kendi yazdırdığı kitabından 
okumuştum.

O kitabın yazılmasının nedeni ise, 1970’li 
yıllarda sanırım yazar Erol Toy’un yazdığı 
“İmparator” adlı kitaptı.
Erol Toy, o yıllarda bu kitabıyla büyük 

sansasyona neden olmuştu.
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Ankara 

da küçük bir mahalle bakkalı olan Vehbi 
Koç ve dayısının öyküsüydü bu kitabın 
özeti.

Vehbi Koç’un, bakkallıktan imparator 
luğa yükselişinin öyküsü...

TBMM sinin Ankara da kurulması kararı 
nı veren Mustafa Kemal, milletvekillerini 
Ankara’ya toplarken, çekilen sıkıntılarda, 
meclis binasının yapımında malzeme 
bulunmasında, Vehbi Koç’un devletin hi
mayesine girmesi ve yavaş yavaş devlet 
eliyle büyümesidir hikaye.

Cumhuriyetin kuruluşunda çok az sayıda 
olan ticaretle uğraşan Müslüman işadamı 
na ihtiyaç vardı. Vehbi Koç’a genç Cumhu 
riyetin ilk özel teşebbüscü işadamlarından 
oldu.

Kısacası Türkiye’nin ilk milli burjuvası.
Koç Ailesi, Türkiye sanayisinin 

gelişmesinde etkin rol oynadı.
Haklarında çok şey konuşuldu, çok şey 

yazıldı, çizildi.
3. kuşak Mustafa Koç, Holdingin Yönetim 

Kurulu Başkanlığı yapıyordu.
Bünyesindeki fabrikalarda ve kurumlarda 

105 bin personel çalıştırıyordu Holding.
Türkiye’nin tüketim ekonomisine geç 

meşinde Koç grubunun etkisi büyük oldu.
Büyük Holdinglerin patronlarının 

çocuklarının tümü iyi eğitim aldılar.
Mustafa Koç, ABD de işletme okudu.
Aldığı eğitimden sonra Türkiye’ye 

döndüğünde alt kademelerden iş yaşamı 
na başlayarak, dedesi ve babasının 
koltuğuna oturdu.

Koç Holdingin Türkiye ekonomisindeki 
yeri büyük.

Cumhuriyetin ilk kuşağından gelen bir 
jenerasyon olan Koç grubu, AKP iktidarı 
tarafından pek sıcak bakılmadı.

Nedeni ise AB yanlısı olmaları, Cumhuri 
yetin kurucusu Mustafa Kemal’e olan 
sevgileri, modern kişilikleri, AKP’nin 
siyasi zihniyetlerine uymaması nedeniyle 
iktidar tarafından önleri hep kesildi.

İzmir- İstanbul otoban ihalesini almala 
rina karşın, zamanın başbakanı tarafından 
ihale iptal edildi.

Ölüm Allah’ın emridir.
Kimi erken, kimi zamanı daha var derken 

aramızdan göçer gider.
Önemli olan arkada iz bırakmaktır.
Güzel anılmaktır.

1 Ocak 2016 tari
hinde yürürlüğe 
giren sürücü 
belgesi alacak 
sürücü adaylar için 
belirlenen yeni 
kuralların anlatıldığı 
bir bilgilendirme 
toplantısı 
gerçekleştirildi. 
Atatürk İlkokulu 
Toplantı Salonunda 
gerçekleştirilen 
toplantı özel 
öğretim Biriminden 
sorumlu ilçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
inan ve bölüm 
şefleri tarafından 
yapıldı. 
Toplantıya ilçe 
mizde Sınav Uygu
lama ve Değerlen 
dirme Komisyo 
nunda görev alan 
130 öğretmen

katıldı. 
Sunumla destekle
nen toplantıda 
değerlendirme 
kriterlerinin bu
lundu ğu araç 
bilgisi sorgulama, 
sürüş becerisi ve 
trafik becerisi ve 
trafik algısına yöne
lik davranışlar, 
aracı çalıştırma ve 
harekete geçirme

usul ve kuralları, 
kontrolsüz ve sinyal 
vermeden çıkış 
yapma davranışı, 
tehlikeli davranışlar, 
şerit izleme ve 
değiştirme kuralları, 
önündeki aracı 
sollayıp geçme 
kuralları, kavşağa 
yaklaşmada ve 
kavşaklarda uygun 
davranışlar, eğimli

yolda aracı dur
durma ve kaldırma 
becerisi gibi 
konular üzerinde 
duruldu.
Ayrıca Komisyon 
üyesi öğretmen 
lerin 12 saatlik 
hizmetiçi eğitim 
programına 
katılmaları için 
çalışmaların devam 
ettiği bildirildi.

90 oin esnafın aidat borcu 20 milyon lirayı aslı
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği Başkanı Arif 
Tak, odalara kayıtlı 
90 bin esnafın 
geriye dönük aidat 
borçlarının 20 mil

yon lirayı aştığını 
belirterek, Bursa 
esnafına çağrıda 
bulundu. Başkan 
Tak, "Devlete 
ödenen vergi ne 
ise odalara da

ödenen aidat 
aynı nitelikte. 
Esnafımızın bu 
aidatları odalarına 
ödemedikleri tak
dirde nitelikli
hizmeti almaların

da zorluk çekerler. 
Bir an önce 
ödemeleri gereki 
yor. Aksi taktirde 
hukuksal süreç 
başlatıla çaktır" 
dedi.

TÜRK KIZIİAY DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUBESİ BflSKflNLIGIHDflN

KONGRE İLANI
Türk Kızılay Derneği Gemlik Şubesi’nin Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Şubat 

2016 Perşembe günü, saat 10.oo ‘da Dernek binamızda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı yer v£ saane 

tekrarlanacaktır.
Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU
Gündem:
1 - Açılış, yoklama
2- İstiklal marşımızın okunması ve Atatürk ve Cumhuriyet şehitlerine saygı duruşu
3- Yönetim kurulu çalışma raporlarının okunması ve görüşülerek kabul veya reddi
4- Denetleme Kurulu Raporunun okunması görüşülüp kabul veya reddi
5- 2013-2014-2015 yılına ait gelir gider hesaplarının okunması, görüşülmesi ve ibra 

edilmesi
6- Yeni yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
7- Gelecek dönem tahmini gelir gider cetvelinin okunması ve görüşülmesi
8- Dilekler, istekler
9- Kapanış

Eleman 
Aranıyor

FORKLİFT KULLANABİLEN 
OPERATÖRLER ARANIYOR
02245247524-«530148NI3
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SALON
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MESCİD 
MEVCUTTUR

BU KABİLE 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
www.saRalli.com.tr

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
Düğünler Gemlikli İçin Artık 

HAYAL DEĞİL!!!
Kişi başı 10 TL ’den başlayan 

Yemek Fiyatları

http://www.saRalli.com.tr
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<1 AYRINTI
Erhan İZGİ

TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?
Uzun zamandan 

beri Ortadoğu kan 
gölüne döndürüldü. 
Islâm coğrafyasında 
Müslümanlar “Alla 
h-ü ekber” diyerek 
birbirini boğazlıyor. 
Hani Müslümanlar 
kardeşti?

Ortadoğu’da 
ülkelerin sınırları 
yeniden düzenlen! 
yor ve bu gerçekleşti 
rilirken yeraltı ve 
yerüstü enerji kay
nak lan egemen güç
lerin eline geçiyor. 
ABD’nin yıllar önce 
hazırlayıp peyderpey 
işleme koyduğu 
“Büyük Ortadoğu 
Projesi” artık gün 
yüzüne çıkmaya 

başlıyor. Irak’ta 
öldürülen yüz bin
lerce insandan sopra 
sıra Suriye’ye dolaylı 
olarak da Türkiye ve 
İran’a uzanıyordu. 
İran izlediği tutarlı ve 
kararlı politikalar 
sayesinde kendini 
büyük ölçüde ko
ruma altına almayı 
başardı. YaTürkiye 
ne yaptı? Ülkeyi 
yönetenlerin tutarlı 
ve akılcı siyaseti 
izleyememeleri ne
deniyle Türkiye bir 
batağa sürükledi.

Halkımız 2016 
yılına kan, acı ve 
gözyaşıyla giriş 
yaptı.

Yıllardır izlenen 

yanlış politikalar 
ülkeyi bu noktaya 
getirdi. Her gün 
asker, polis ve sivil 
vatandaşlarımız 
ölüyor. Birçok eve 
kor ateşler düşüyor. 
Ateş düştüğü yeri 
yaktığı için bu olay
dan etkilenmeyenler 
fazlaca tepki göster
miyor. Toplum öyle
sine kanıksadı ki 
sanki sıradan bir 
olaymış gibi düşün 
meye başladı.

Ülkede yaşanan 
terör olayları 
toplumda bir korku 
ye tedirginlik yarattı. 
İnsanımız mutsuz, 
huzursuz, yarınından 
endişeli bir yaşamı 

sürdürmek zorunda 
bırakıldı.

Ne acıdır ki 
yaşanan bunca acı 
ve sıkıntıya karşın 
hükümet yetkilileri 
sözüm ona olaylarla 
mücadele ediyormuş 
gibi yaparak 
çaresizliğini ortaya 
koyuyor. Toplumun 
bütün sıkıntıları, 
acıları bir yana itil
erek yeni anayasa 
yapma ve başkanlık 
sistemini tartışmaya 
açarakgündemi 
değiştirmeye 
çalışıyorlar. Gerçek
ten şu an toplumun 
gündeminde ne var? 
Terör, işsizlik, yok
sulluk, adaletsizlik, 
şiddet vb...

Siyasi iktidarın 
gündeminde yeni 
anayasa ve başkan 
lık...
Halkımızı başkanlık 
ve yeni anayasa ne 
kadar ilgilendiriyor? 
Zerre kadar ilgilen 
dirmiyor...
İnsanlarımız karnını 
doyurma 

çabasında... 
Vatandaş, huzur is
tiyor, barış istiyor, 
her akşam 
televizyonlarını 
açtığında artık şehit 
haberlerini, her gün 
kadınların 
öldürüldüğünü duy
mak istemiyor, gece 
yatağına karnı tok, 
huzurla girip uymak 
istiyor.

Vatandaş çocukla 
rımn karnını doyur
mak, onlara iyi bir 
gelecek bırakmak is
tiyor.
13 yıldan beri ülkeyi 
yöneten siyasi ikti
dar ne yazık ki 
ülkede bir kaos 
yaratmış, Ortadoğu 
bataklığına girmekte 
bir sakınca görme 
miş, içte barışı ve 
huzuru sağlaya 
madiği gibi dışta da 
sağlayamamış, 
bütün komşularıyla 
da kötü olmuştur. 
Halkın sorunları dağ 
gibi büyürken gün
demde hangi konu
lar...

Varsa yoksa yeni 
anayasa ve 
başkanlık sistemi... 
İktidarıyla ve 
muhalefetiyle 
şapkanın çıkarılıp 
düşünülmesi gerekli 
bir zaman...

Bu sıkıntılar ancak 
ortak akılla aşılabilir. 
Ben bilirim, ben 
yaparım safsatasın 
dan vaz geçilmeli... 
Şu an toplumun 
ayrışmaya değil, 
bütünleşmeye, 
kucaklaşmaya, 
dayanışmaya ihtiyacı 
var. Bunlar yapılmaz 
sa sonradan bu 
sorumluluğun 
altından kimse 
kalkamaz.

Hükümet freni pat
layan bir kamyon 
gibi son sürat git
mektedir.

Böylesi bir gidişin 
sonu hiç iyi olacağa 
benzemiyor.
Hani bir söz var: “ 
Bindik bir alamete 
gidiyoruz kıyamete” 
Sonumuzu Allah 
hayır ede...

TürtiMe Yıldızlar Karate Samnimnası Gemlik'te
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlü 
ğü’nden gazete 
mize gönderilen 
açıklamada, 
27-31 Ocak günleri 
Yıldızlar Türkiye 
Karate Şampiyona 
sının yapılacağı 
belirtildi. 
Açıklamaya şu 
şekilde devam 
edildi: “Gemlik 
Kaymakamlığı, 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı, Gemlik 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdür 
lüğü ve Türkiye Karate Federasyonu 

işbirliği ile BP (Cas-
trol) ana sponsorlu 
ğunda gerçekleşti

rilecek olan Türkiye 
Yıldızlar Karate

Şampiyonası (Kız- 
Erkek) 27-31 Ocak 
2016 tarihleri 
arasında Gemlik İlçe 
Spor Salonu’nda 
yapılacaktır.
Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı, 
Gemlik Kent Kon
seyi, Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası ve 
Gemlik Belediye 
Sporun da katkı 
sunduğu şampiyo 
naya 81 ilden i ki bin 
beşyüze yakın 
sporcunun katılma 
sı bekleniyor. 
Karate Yıldız Milli 
Takım seçmelerinin

de yapılacağı 
şampiyona da 
95 hakem 
görev alacak.
27 Ocak Çarşamba 
günü başlayacak 
müsabakalar 09.00- 
20.00 saatleri 
arasında 
yapılacaktır.
Açılış Seremonisi 
ise 29 Ocak Cuma 
Günü saat 17.00’de 
gerçekleştirilecektir. 
Tüm halkımızı 
5 gün boyunca 
sürecek olan Türki 
ye Yıldızlar Karate 
Şampiyonası’na 
bekliyoruz”

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Eleman 
Aranıyor

TECRÜBELİ 
BAY MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR

022451400 60

KRŞCD4 B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEM! İK
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Fikri Işık, Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletme 
leri Geliştirme 
İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) Girişimci 
lik Destek Programı 
kapsamında, bugü 
ne kadar 380 bin 
kişinin uygulamalı 
girişimcilik eğitim 
lerini tamamlayarak, 
girişimcilik sertifika 
sı aldığını belirterek, 
"Sertifikalarını alan 
380 bin kişi arasın 
dan bugüne kadar 
22 bin 350 girişimci 
KOSGEB desteğiyle 
işletmesini kurdu ve 
kendi işinin patronu 
oldu" dedi. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, 
KOSGEB destek 
lerine ilişkin 
açıklamalarda bu
lundu. KOSGEB'in 
girişimcilik 
desteğinden faydala 
nan girişimci sayısı 
nın her geçen yıl 
daha da arttığına 
dikkati çeken Işık, 
bu sayının 2011 
yılında 2 bin 397, 
2012'de 4 bin 969,

2013'te 8 bin 66, 
2014'te 10 bin 199, 
geçen yıl ise 11 bini 
bulduğunu söyledi. 
Fikri Işık, Türkiye 
deki girişimci sayı 
sim arttırmak için 
gayret gösterdik
lerini dile getirerek, 
kendi işinin patronu 
olmak isteyenlere, 
desteklerden yarar 
■anmaları konusun 
da çağrıda bulundu. 
"Destekler bir nevi 
başlangıç sermayesi 
niteliğinde" ifadesini 
kullanan Işık, revize 
edilen Girişimcilik 
Destek Programı ile 
yeni girişimcilere 
verilen desteğin 
hibe kısmının 30 bin 
liradan 50 bin liraya, 

sabit yatırım desteği 
adı altındaki faizsiz 
kredi desteğinin ise 
70 bin liradan 100 
bin liraya çıkarıldı 
ğını bildirdi. Girişim 
cilik Destek Progra 
mı kapsamında 
bugüne kadar 380 
bin kişinin uygula 
malı girişimcilik 
eğitimlerini tamam
layarak girişimcilik 
sertifikası aldığını 
belirten Işık, sertifi 
kalarını alan 380 bin 
kişi arasından da 
bugüne kadar 22 bin 
350 girişimcinin 
KOSGEB desteğiyle 
işletmesini 
kurduğunu ve kendi 
işinin patronu 
olduğunu söyledi.

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), Türkiye 
deki oda ve borsa 
lar arasında en fazla 
Ur-Ge Projesi yürü 
ten oda oldu. BTSO 
7 Ur-Ge Projesi ile 
üyelerine eğitim, 
danışmanlık, yurt 
dışı pazarlama ve 
tanıtım faaliyetlerin 
de kullanabilecek
leri 31,5 milyon 
dolarlık kaynak 
sağladı. BTSO, 
üyelerini uluslar 
arası alanda da söz 
sahibi yapmak adı 
na Ekonomi Bakan 
lığı destekli Uluslar 
arası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi (Ur- 
Ge) projeleri yürütü 
yor. Bursa iş dünya 
sı, BTSO’nun 
hazırladığı her Ur- 
Ge projesi için ayrı 
olmak üzere eğitim, 
danışmanlık ve 
tanıtım giderleri için 
4,5 milyon dolarlık 
desteklerden yarar 
lanıyor. Uzay, savun 
ma ve havacılık,

raylı sistemler, bebe 
çocuk konfeksiyo 
nu, makine ve kim 
ya sektörlerinde Ur- 
Ge projelerini başa 
rıyla yürüten BTSO 
nun, gıda ve tekstil 
sektörlerinde faali 
yet gösteren firma 
lar için geliştirdiği 
projeler de Ekonomi 
Bakanlığı tarafından 
başarılı bulunarak 
onaylandı. Böylece 
BTSO, 7 Ur-Ge pro
jesi ile Türkiye’deki 
oda ve borsalar 
arasında en fazla 
Ur-Ge projesi yürü 
ten oda konumuna 
yükseldi. BTSO 
nun yürüttüğü Ur- 
Ge projelerinden 
uzay, savunma ve 

havacılık sektörün 
de faaliyet gösteren 
27 firma, raylı sis
temlerde 31, bebe- 
çocuk konfeksiyonu 
sektöründe 34, maki 
ne sektöründe 31, 
kimya sektöründe 
ise 19 firma faydala 
nıyor. Yeni Ur-Ge 
projeleri kapsamın 
da ise gıda sek
töründen 22, tekstil 
sektöründen ise 33 
firma söz konusu 
desteklerden yarar
lanma hakkına 
sahip oldu. Böylece 
BTSO, üyelerine 
merkezi bütçeden 
31,5 milyon dolarlık 
kaynaktan yarar
lanma imkanı 
sağlamış oldu.

DUGUN SALON

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun 
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 

Tel : 513 10 71 GEMLİK

Pustu -Meşrubat- Çerez on 1 fi vı I
Piyanist +l)i Performans IO yİ
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ
Nikah Masası - Volkan Gösterisi

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Kıdem tazminatı 
modeli belli oldu. 
Yeni modele göre, 
her çalışanın birey
sel hesabı olacak. 
İşveren bireysel 
kıdem tazminatı 
hesabına her ay 
prim yatıracak, 
isteyen birikimini 
altında, isteyen 
dövizde değerlen 
direbilecek. Kazanıl 
mış tüm haklar ko
runacak. Milyon
larca çalışanı ilgilen 
diren kıdem tazmi 
natı modeli somut 
(aştırıldı. Bireysel 
kıdem fonu siste 
miyle milyonlarca 
işçiyi kapsayan, 
kazanılan hakların 
korunduğu, yeni işe 
girenin katılımının 
zorunlu olduğu 
kıdem hesabına 
geçiliyor. Yeni mode 
le göre, her çalışa 
nın bireysel hesabı 
olacak. İşveren 
bireysel kıdem tazmi 
natı hesabına her ay 
prim yatıracak. 
Bireysel emeklilik 
hesabı gibi kıdem 

fonuna da belli bir 
süre dokunulmaya
cak. Ancak sınırlı 
özel durumlarda 
erken çekme imkânı 
olacak. Tazminat 
birikiminin bir kısmı 
m fon, bir kısmını 
ise hesap sahibi 
yönetebilecek. BES 
şirketleri de kıdem 
tazminatı hesapla 
rım yönetmek için 
hâzineden yetki ala
cak. Emeklilik 
şirketini işveren 
seçecek. Çalışan 
birikimini tahvil, 
döviz, altın, hisse 
senedi, katılım ban 
kası gibi istediği 
araçlarda değerlendi 
rebilecek. Tercih 
yapmazsa bir bölü 
mü kamu borçlanma 
araçlarına yatınla 

cak. Her ay sonunda 
hesabın hangi nok
tada olduğu ve 
neması takip edile 
bilecek. Fon siste 
miyle hem kazanılan 
hem de gelecek hak
lar korunacak.
Yeni işe girenlerde 
fona katılım zorunlu, 
eski çalışanlarda 
isteğe bağlı olacak. 
Çalışanla işveren 
uzlaşırsa yeni 
sisteme geçiş de 
mümkün olacak. 
İşten ayrılma duru
munda aynı hesap 
üzerinden kıdem 
hakkı sürecek. İşten 
çıkarılan gibi istifa 
eden de kıdemini 
alabilecek. Yeni 
sistemle bir gün 
çalışanın bile kıdem 
hakkı olacak.

Tüketici güven en
deksi, ocakta geçen 
aya göre yüzde 
2,7 düşüş gösterdi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
ocak 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, ocakta geçen 
aya göre yüzde 2,7 
azaldı. Aralıkta 73,58 
olan endeks bu ay 
71,62 oldu. Hanenin 
maddi durum bek
lentisi endeksi de 
söz konusu dönem 
de yüzde 1,1 düşüş 
kaydetti. Geçen ay 
93,19 olan endeks, 
bu ay 92,17'ye ger
iledi. Bu düşüş, 
gelecek 12 aylık 
dönemde hanenin 
maddi durumunun 
daha iyi olacağını 
bekleyenlerin 
oranının azalma

sından kaynaklandı. 
Genel ekonomik 
durum beklentisi 
yüzde 4,3 azaldı 
Aralıkta 99,91 olan 
genel ekonomik 
durum beklentisi 
endeksi, yüzde 4,3 
gerileyerek ocakta 
95,65 değerine düş 
tü. Söz konusu 
azalış gelecek 12 
aylık dönemde 
genel ekonomik du
rumun daha iyi 
olacağı yönünde 
beklentisi olan 
tüketicilerin sayısı 
nın bir önceki aya 
göre düştüğünü 
gösteriyor. İşsiz 
sayısı beklentisi 
endeksi de aynı 

dönemde yüzde 
6,2 azalarak ocakta 
73,57 oldu. Bu 
düşüş, gelecek 
12 aylık dönemde 
işsiz sayısında 
azalış bekleyenlerin 
oranındaki gerileme
den kaynaklandı. 
Tasarruf etme 
ihtimali endeksi de 
bu dönemde yüzde 
10,1 arttı. Aralıkta 
22,79 olan endeks 
değeri, ocakta 
25,09'a yükseldi. 
Artış, tüketicilerin 
gelecek 12 aylık 
dönemde tasarruf 
etme ihtimallerinin 
bir önceki aya 
göre arttığına 
işaret ediyor.

Kıdem tazminatı 
modeli belli oldu. 
Yeni modele göre, 
her çalışanın birey
sel hesabı olacak. 
İşveren bireysel 
kıdem tazminatı 
hesabına her ay prim 
yatıracak. İsteyen 

birikimini altında, 
isteyen dövizde 
değerlendirebilecek. 
Kazanılmış tüm hak
lar korunacak. 
Milyonlarca çalışanı 
ilgilendiren kıdem 
tazminatı modeli 
somut

■aştırıldı. Bireysel 
kıdem fonu siste 
miyle milyonlarca 
işçiyi kapsayan, 
kazanılan hakların 
korunduğu, yeni işe 
girenin katılımının 
zorunlu olduğu 
kıdem hesabına 

geçiliyor. Yeni mode 
le göre, her çalışa 
nın bireysel hesabı 
olacak. İşveren birey 
sel kıdem tazmi 
natı hesabına her ay 
prim yatıracak.
Bireysel emeklilik 
hesabı gibi kıdem fo
nuna da belli bir süre 
dokunulamayacak. 
Ancak sınırlı özel du
rumlarda erken 
çekme imkânı ola

cak. Tazminat biriki
minin bir kısmı 
m fon, bir kısmını ise 
hesap sahibi yönete
bilecek. BES şirket 
leri de kıdem tazmi 
natı hesaplarını 
yönetmek için 
hâzineden yetki ala
cak. Emeklilik şirke 
tini işveren seçecek. 
Çalışan birikimini 
tahvil, döviz, altın, 
hisse senedi, katılım 

bankası gibi istediği 
araçlarda değerlendi 
rebilecek. Tercih 
yapmazsa bir bölü 
mü kamu borçlanma 
araçlarına yatınla 
cak. Her ay sonunda 
hesabın hangi nok
tada olduğu ve 
neması takip edile 
bilecek. Fon siste 
miyle hem kazanılan 
hem de gelecek hak
lar korunacak.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

KAYMAKAMLIK

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

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

ULAŞIM

HASTANELER

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu 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

BELEBİYE

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

BENİZ OTOBÜSÜ

TAKSİLER

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

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

517 33 94

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

VAPBB- FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhisar

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

OTOBÜS__________
Şehirlerarası Oto
büs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR________
GEMDAŞ 
Ay gaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz
Totalgaz__________

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 4Ş 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

Akcan Potrol 
M AR-P ET 
TUncay Otogaz 
Boyza Petrol

013 1O 79
013 30 33

013 O1 03

Gemlik Karfez
OEMLİK’İN İLK KÖKLÜK SİYASİ SAZETtli

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5380 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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kardeşim benim: 
11:30-14:00-16:30-

19:00-21:15..
kocan kadar konuş 2 
diriliş: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:15...

delibal: 11:45- 
14:45-20:45...

köstebekgiller gölgenin 
tılsımı: 11:00-13:00-

17:00-19:00..
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EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!
Akıllı Ev Sistemi 

Özel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

5+1 Dubleks Daireler

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
23 Ocak 2016 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

GEMLİK’TE OLAYSIZ GÜN YOK..■Mıumı BABA KAZA YAPTI
İÇOCUĞU ÖLDÜ

Olaysız gün yok..
Sevgili okurlarım.
Gemlik dün yine olaylı bir gün yaşadı.
Sabah işe başlamadan, bir gece önce 

yaşanan silahlı saldırı olayını duydum.
Daha işe başlamadan, Ataköy 

civarında meydana gelen ölümlü kaza 
haberi, bir süre sonra Cihattı Mahallesi 
kavşağındaki Viyadük ayakları altında 
meydana gelen 3 araçlı trafik kazası.

Devamı sayfa 4’de

Önceki akşam saatlerinde meydana gelen olay 
da A.B. adlı şahıs, trafikte tartıştığı baba ve 
oğlunu silahla ayaklarından yaraladı. Edinilen 
bilgiye göre, A.Ö. ve M.K. ve oğlu E.K. arka 
daşlarıyla araçla giderken yolda meydana ge 
len sıkıştırma nedeniyle çıkan tartışmada, A.B. 
nin yüründüğü sırada kavga yaşandığı öğrenil 
di. A.Ö’nün silahını alarak M.E ve oğlu E.K’nın 
Çevre Yolun da bulunan Çınar İlköğretim 
Okulu yakınlarında aracının önünü keserek,

İlçemizde dün sabah 
saatlerinde meydana 
gelen kazada 
babanın kullandığı 
araç refüje çarpınca 
içinde bulunan 21 
yaşındaki kızı ile 
8 yaşındaki oğlu 
hayatını kaybetti.

Yalova’dan İzmir’e 
akraba ziyaretine git
mekte olan baba 
Necdet Başer’in 
kullandığı araç, Ata 
Mahallesi girişinde 
direksiyon hakimiye 
tini kaybedince kaza 
meydana geldi. 2’de

RL DAHA 
CANLARINDAN 
OLUYORLARDI

Gemlik-Orhangazi 
otoyolunda dün 
meydana gelen 
kazada 3’lü 
trafik kazası 
meydana geldi. 
Kazada üç kişi 
çeşitli yerlerinden

yaralandılar. 
Kazada iki araç 
kullanılamaz 
hale gelirken, 
Gemlik-Orhangazi 
otoyolu trafiğe 
kapandı.
Haberi sayfa 2’de

ayaklarından yaraladı. Haberi sayfa 2’de

http://www.vizyonkd.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BABA KAZA YAPTI 2 ÇOCUĞU ÖLDÜ
Yalova’dan İzmir e akraba ziyaretine giden Necdet Başer’in kullandığı kamyonet, Ata Mahallesi girişinde 
kaza yaptı. Kazada arka koltukta oturan 8 yaşındaki Emre ile 21 yaşındaki Rabia hayatın; kaybetti.
İlçemizde dün sabah 
saatlerinde meydana 
gelen kazada babanın 
kullandığı araç refüje 
çarpınca içinde bulu
nan 21 yaşındaki kızı 
ile 8 yaşındaki oğlu 
hayatını kaybetti. 
Acı haber Ata Ma
hallesi girişinde, 
Necdet B.(48) nin

kullandığı 35 TUD 46 
plakalı araç, orta 
refüjde bulunan 
bariyerlere çarptı. 
Kaza sonrası aracın 
arka koltuğunda otu
ran Rabia Başer (21) 
ve kardeşi Yunus Em 
re Başer (8) olay yerin 
de hayatını kaybetti. 
Kazazedelerin Yalo-

va'daki evlerinden 
İzmir'e akraba ziyare
tine gittikleri öğrenildi 
İki kardeşin cenazesi 
nöbetçi savcının in
celemesinin ardından 
otopsi yapılmak üzere 
Bursa Adli Tıp Kuru 
mu morguna gönde 
rilirken, kazada iki 
evladını kaybeden

Baba Necdet B. ise 
polis tarafından gözal 
tına alınarak ifadesine 
başvuruldu.
Olaydan sonra 
ölenlerin yakınları 
Gemlik’e akın 
ederek gözyaşlarını 
tutamadı.
Savcılık olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

KAPIKAYALARDA VİYADÜK ALTINDA KAZA

M DAHA CaHlflRIN DAN OLUYORLARDI

Gemlik-Orhangazi 
otoyolunda dün 
meydana gelen 
kazada 3’lü trafik 
kazası meydana geldi. 
Kazada üç kişi 
çeşitli yerlerinden 
yaralandılar.
Dün saat 10.00 
sıralarında Orhanga 
zi’den Gemlik yönüne 
gelmekte olan Necdet 
Aslan yönetimindeki 
34J 6757 plakalı özel

araç Cihatlı Köyü 
kavşağında yapılmak 
ta olan İstanbul -İzmir 
otobanının Viyadük 
ayağında yolun tek 
şeride verilmesi ne
deniyle karşı yönden 
gelen Münir Eğir’in 
kullandığı 16 LV 523 
plakalı özel araca 
önden çarptı. 
Çarpmanın şiddeti ile 
savrulan 34 J 6757 
plakalı Audi marka

araç arkadan 
gelmekte olan Fatih 
Yavuz’un kullandığı 
23 HR 283 plakalı özel 
araca da çarparak 
durdu. Kazada iki 
araç kullanılamaz 
hale gelirken, 
34 J 6757 plakalı 
araçta bulunan üç 
kişi yaralanarak 
ambulansla Muammer 
Ağım Devlet Hastane
sine kaldırıldı.

Yol saatlerce 
trafiğe kapandı. 
Kaza nedeniyle Gem
lik-Orhangazi Kara 
yolu uzun süre 
trafiğe kapandı. 
Araçların kaldırılma 
sından sonra yol 
trafiğe açılmasına 
karşın tek şerit olan 
yolda biriken trafiğin 
rahatlaması saatler 
aldı. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.

GEMLİK’TE OLAYSIZ GÜN YOK..

UM İlE efiUINI AYAKLARINDAN VURDULAR
Önceki akşam saat
lerinde meydan gelen 
olayda A.B. adlı 
şahıs, trafikte tartış 
tığı baba ve oğlunu 
silahla ayakların 
dan yaraladı.
Olay Perşembe günü 
saat 17.30 sıralarında 
meydana geldiği 
öğrenildi. Alınan bil
giye göre, A.Ö ve 
Giresun kökenli M.K 
ve oğlu E.K arkadaşla 
rıyla araçla yolda 
meydana gelen 

sıkıştırma nedeniyle 
çıkan tartışmada, 
A.B’nin üzerine 
yüründüğü kavga 
yaşandığı belirtildi. 
Bunun üzerine 
A.Ö’nün silahını 
alarak M.E ve oğlu 
E.K’nın Çevre Yolun 
da bulunan Çınar 
ilköğretim Okulu 
yakınlarında aracının 
önünü keserek, 
ayaklarından 
yaraladı. Olaydan 
sonra serbest bölge 

civarındaki araçtaki 
diğer şahısları 
vurmaya gittiği 
öğrenilirken, polis 
silahlı saldırganın 
peşine düştü.
M.E ve E.K 112 Acil 
Ambulansı ile Muam
mer Ağım Devlet Has
tanesine kaldırılırken, 
M.K nın ayağına 
saplanan kurşun 
yapılan müdahale 
ile çıkarıldı.
Polis silahlı yaralama 
yapan A.B’yi arıyor.
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îillNlUÜKIlIlItîlitlIl
Yenişehir de tartışan 
4 kişi silahlarına 
sarıldı. Birbirlerine 
tabanca ve bıçakla 
saldıran 4 kişiden 
3'ü çeşitli yerlerin 
den yaralanarak 
hastaneye kaldırıldı. 
Olay, Yenişehir 
Kurtuluş Mahalle* 
si'nde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, I.Z., 
bilinmeyen bir 
sebepten dolayı 
F.B., S.K. ve Ö.K. 
ile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
büyümesiyle I.Z.,

karşısındaki 3 kişiye 
belindeki bıçakla 
saldırdı. Daha sonra 
silahına sarılan 
İ.Z., 3 kişiye kurşun 
yağdırdı. Çeşitli 
yerlerinden yarala 
nan 3 kişi Yenişehir 
Devlet Hastanesine 

kaldırılarak, 
ilk müdahalenin 
ardından Bursa’daki 
hastanelere sevk 
edildi. Olayla ilgili 
soruşturma başlatı 
lirken, I.Z. polis 
ekipleri tarafından 
gözaltına alındı.

Tuna Mahallesi'nde 
oturan 8 aylık 
hamile 19 yaşındaki 
Ç.Ş., sancılanınca 
tuvalete gitti. 
İddiaya göre, genç 
kadının karnındaki 
erkek bebek ölü 
olarak dünyaya 
geldi. Birlikte yaşa 
dığı S.D. (39) ile 
gayri meşru ilişki 
sonucu dünyaya 
gelen bebeğin 
ardından Ç.Ş., 
kanaması dinme 
yince Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne gitti. 
Doktorlar, genç

kadının evde doğum 
yaptığını öğrenince 
durumu polise bildir 
di. Ekipler, kadının 
birlikte yaşadığı 
S.D.'yi gözaltına 
aldı. S.D. bebeği 
eski Gemlik yolunda 
ki çöp konteynerini 
attığını söyledi.

Gözaltındaki S.D. 
hakkında, 'Kasten 
öldürmenin ihmali 
davranış netice 
si gerçekleşmesi' 
suçlamasıyla yasal 
işlem yapıldı. 
Adliyeye sekv 
edilen S.D. mahke
mece tutuklandı.

HüSlaM

Yenişehir de çıkan 
kavgada, 3 kişi 
bıçak ve silahla 
yaralandı. Alınan 
bilgiye göre, 
Kurtuluş Mahalle 
si Desovalı Sokak 
ta F.B, S.K. ve B.K. 
ile karşılaşan F.Z. 
arasında henüz 
belirlenemeyen 
nedenle tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşme 
si üzerine F.Z, 
bıçak ve tabanca 
ile 3 kişiyi yarala 
yıp, olay yerinden 
kaçtı. Yaralılar, 112 
acil servis ekiple 

rince kaldırıldıkları 
Yenişehir Devlet 
Hastanesindeki 
müdahalenin 
ardından Bursa 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştır 
ma Hastanesine 
sevk edildi. Olay 
yerinden kaçan 
F.Z, yaralıların 
yakınlarınca İlçe 
Mezarlığı civarın 
da yakalanarak 
polis ekiplerine 
teslim edildi. 
Gözaltına alınan 
zanlı, ifadesinin 
ardından adliyeye 
sevk edilecek.

Bursa’da, görev 
başındaki trafik 
polisi otosuna 
başka bir otomobil 
çarptı. Aracı kulla 
nan trafik polisi 
yaralandı. Kaza, 
Yıldırım 11 Eylül 
Bulvarı Millet 
Mahallesi yakınla 
rında meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, ara 
sokaktan 11 Eylül 
Bulvarı’na çıkan 
trafik polisi aracına, 
bulvarda seyreden 
M.Ş. idaresindeki 
otomobil çarptı. 
Kazada savrulan 

ekip otosunun 
sürücüsü, polis 
memuru, Fatih G. 
yaralandı. Kısa 
sürede olay yerine 
gelen 112 ekibi 
yaralı polise ilk 
müdahadesinin 
ardından tedavisi 
yapılmak üzere 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne götü 
rüldü. Yaralı 
memurun hayati 
tehlikesinin bulun 
madiği öğrenildi. 
Polis ekipleri 
kazayla ilgili 
tahkikat başlattı.

Bursa-İzmir Otoyo 
lu’nda arızalı bir 
otomobili çekerek 
U dönüşü yapan 
minibüsü son 
anda fark eden 
minivan sürücüsü 
karşı yöne geçti. 
Hızla gelen araçla 
rın arasında kalan 
minivan bir mini 
büsün çarpma 
sıyla paramparça 
oldu. Karacabey 
yakınlarında 
meydana gelen 
kaza emniyet ke
merinin ne kadar 
önemli olduğu bir 

kez daha gözler 
önüne serdi.
Emniyet kemerleri 
takılı olan sürücü 
ve yolcu akıl 
almaz kazayı hafif 
sıyrıklarla atlatır 
ken, her ihtimale 
karşı olay yerine 
112 ekipleri 
çağrıldı. Yapılan 
ilk kontrollerin 
ardından sürücü 
ve yolcu hastane 
ye kaldırıldı. Olay 
yerine gelen polis 
ekipleri kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Olaysız gün yok..
Allah’tan, yaralılar kazayı hafif 

atlattılar.
Araçların birinin ön takımları tama

men parçalanmış durumdaydı.
Diğerlerinde de önemli hasarlarla 

kaza ucuz atlatıldı.
Trafik kazaları bir yana konursa, 

Gemlik’i ilgilendiren olaya, 2 kişinin 
ayaklarından vurulma olayıydı.

Bıçaklı saldırılar, tabancalı yarala
malar adeta Gemlik’in bir parçası 
oldu.
Madde bağımlısı birinin hiç yoktan 

Cafe S önünde Düzgün Akyıldız’ı 
kalbinden vurarak öldürmesinden 
sonra ard arda 2 bıçaklama olayı 
daha yaşandı.

Geçtiğimiz hafta Lise Caddesi’nde 
Öğrenciler arasında meydana gelen 
bıçaklı yaralama derken, önceki 
akşam da silahla yaralama..

Olayları dışarıdan izleyenler, Gem
lik’te ne oluyor diyorlar.

Gemlik nüfusu 100 bini aşan büyük 
bir kent oldu.

İşsizliğin giderek arttığı Gemlik’te, 
sokaklarda gençlere uyuşturucu sa
tanlarla mücadele sürerken, uyuştu 
rucu batağına batmış madde bağımlı 
lan maalesef yaralama ve ölümle 
sonuçlanan olaylara karışıyorlar.

Bu kişilere gerekli rehabilitasyon 
verilmiyor.

Uyuşturucu kullananlar, hastaneye 
sevk ediliyor, orada bir süre tutulduk
tan sonra ise insanlar arasına 
karışıyorlar.

Olaylar bitmeden devam ediyor.
Her olay medyada yer aldığında 

dışarıdan Gemlik’in imajı sarsılıyor.
Tam bitti derken bir yenisi çıkıyor.
Bu konuda Kaymakamlıkça 

başlatılan çalışmalar nasıl sonuç 
verecek bilinmiyor.
Ancak, bu konuda ilçede bilinen 

isimler mutlaka markaja alınmalı, on
lara göz açtırılmamak.Yoksa bir masumun aana canı ya 
nabilir.

KAMER GENÇ TE ÖLDÜ
Türk siyasi yaşamının unutulmaz 

renkli simalarından biri olan Kamer 
Genç, bir süredir kanser tedavisi 
görüyordu.

Televizyon ve haber ajansları Kamer 
Genç’in ölüm haberini verdi.
Kamer Genç, sağlığında geçtiğimiz 

yıllarda birçok kez Gemlik’e gelerek 
konuşmacı oldu.

12 Eylül döneminde Danıştay üyesi 
olan Kamer Genç, siyaset yaşamında 
uzun süre Tunceli Milletvekili olarak 
parlamentoda görev yaptı.

Rahatsızlanınca siyasetten ve med 
yadan uzak kaldı.

O’nun sağlık haberleri zaman, 
zaman gazetelerde haber yapıldı.

Kamer Genç, bu kez mecliste 
yaptığı konuşmalarla değil, yaşamını 
yitirmesi dolayısıyla son defa haber 
oluyor.

Toprağı bol olsun, ışık saçsın.
Kasım Gülek gibi, siyaset 

dünyasının unutulmazları arasında 
yer alacaktır.

WiM»illi«llll|l»MİIİI!lll»
Bursa merkez ile, 
ilçe Oda ve Borsa 
Genel Sekreterleri 
arasında mesleki 
dayanışmayı 
arttırmak, işbirliğini 
geliştirmek ve ortak 
çalışmalara imza 
atmak için, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
odasının ev sahip 
liğinde Gemlik 
Ata tepe Tesis
lerinde kahvaltı 
verildi.
Kahvaltılı toplantıya 
Bursa TSO Genel 
Sekreter Yardımcı 
lan, Okay Civelek, 
Haşan Erdem, 
GTSO Genel 
Sekreteri Agah

—

Arda, Yenişehir TSO İnegöl TSO Genel
Genel Sekreteri 
Mehmet Gökgöz,

Sekreteri, Mustafa 
Şentürk, Bursa TB

Genel Sekreteri 
Fehmi Yıldız, 
Karacabey TSO, 
Genel Sekreteri, 
Özgür Carh, 
Gemlik TB Genel 
Sekreteri, 
Melih Karbay, 
Gemlik TB Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Bahadır Selvi 
M.Kemalpaşa TB 
Genel Sekreteri, 
Okan Çakır, 
M.Kemalpaşa 
TSO Genel 
Sekreteri, Birol 
Denizli, Yenişehir 
TB Genel Sek 
reteri Murat 
Özlü iştirak 
ettiler.

Umurbey Sanat ve Kültür Derneği konseri bugün yapılacak

2016'NIN İLK KONSERİ
Umurbey Sanat ve 
Kültür Derneği 
korosu bugün 
2016 yılının ilk 
konserini verecek. 
Mehmet Taşpınar’ın 
şefliğinde Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezinde saat 
20.15 te başlayacak 
olan konserin 
birinci bölümünde 
Hüzzam makamında 
eserler yer 
alırken, ikinci 
bölümünde ise 
solo ve koro karışık makamlarda 

Türk sanat müziği
eserlerini seslen 
direcekler.

Konsere, Gemlik 
halkı davet edildi

Ido'dan yarıyıl tatili indirimi
İDO, yarıyıl tatilinde 
yoğunluğu karşılaya 
bilmek için sefer 
sayısını 16 ek se
ferle bin 90'a çıkar 
dı. İDO, yarıyıl tatili 
boyunca ise yolcula 
rı için tüm dış hat
larda avantajlı fiyat
lar sunuyor. 
İDO bu sene yarıyıl 
tatili döneminde, ek 
seferlerle birlikte, 
deniz otobüsü ve 
hızlı feribot dış

hatlarında yaklaşık 
600 bin kişilik yolcu 
ve 100 bin araç 
kapasitesi sunuyor. 
Yoğunluğu karşıla 
yabilmek için deniz 
otobüsü sefer
lerinde 10, hızlı feri
bot seferlerinde 
6, toplam 16 ek 
sefer açıklayan İDO, 
Pendik-Yalova hızlı 
feribot hattında 5 
TL'den başlayan 
yolcu ve 19 TL'den

başlayan araç 
fiyatlarıyla 
ekonomik açıdan 
da çok avantajlı.
Sömestr tatilinde 
yoğunluğun en fazla 
hissedileceği Eski- 
hisar-Topçular 
araba vapuru hattın 
da da indirim var. 
İDO, 22 Ocak 2016 
Cuma günü 
başlayacak ve 
7 Şubat 2016 Pazar 
gününe kadar

devam edecek 
yarıyıl tatil döne
minde, yolcularına 
eksiksiz hizmet 
verebilmek, 
özellikle tatilin 
başlangıç ve bitiş 
tarihlerinde 
seyahate çıkacak 
ailelerin oluştura 
cağı yoğunluğu 
karşılayabilmek 
için ek tedbirler 
aldı, yeni seferler 
açıkladı.

nailin GEMLİK İLÇE TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KHVIP ALDIĞIM EHLİYETİMİ 15 OCAK 2016 GÜNÜ KAYBETTİM.nnı II HÜKÜMSÜZDÜR. ONUR ÖZELDİZ
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SALONLARIMIZI GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN
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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 

H AYALDEĞİL!!!
Kişi başı 10 TL ’den başlayan 

Yemek Fiyatları

www.sakalli.com.tr

http://www.sakalli.com.tr


Sayfa 6GemlikKErfez



23 Ocak 2016 Cumartesi Gemlik K jrfez Sayfa 7

M SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

1 1 ............—■■■ ... ...........-

GEMLİK SPOR VE ÇOTANAK SPOR
Spor idareciliği 

kolay bir iş değildir. 
Ama zorda değildir. 
Aman sendecilikle 
yapılmaması lazım. 
Bir işi ya tam 
yapacaksın ya da hiç 
yapmayacaksın.

Bu bir gönül hizme
tidir. Vatanını ve 
insanını sevmeyen 
bu işi yapamaz.

Zira buralar insana 

hizmet amaçlı ve 
toplum sağlığını 
direk etkileyen 
kuramlardır.

İdari kadrolarda iyi 
yapılanma olursa 
birde bizim gibi 
amanı bol ve 
koşuşturmayı seven 
birkaç kişiyi işin 
içine dahil ederse 
başarırısın.

Gerek idari kadro 

gerekse koşuşturma 
grubunda insanların 
güvendiği bireylerin 
görev alması çok 
önemlidir. Oyak 
Reno Spor 
kulübümüz sadece 
bir kötü niyetli 
idareci yüzünden 
kapatılmıştır. Burada 
işin ciddiyeti hemen 
öne çıkıyor. Gem- 
lik’imizde durum 

aynı mıdır acaba? 
Kulüpler üretken 

olmalıdır. Ticari bir 
şirket anlayışı 
içerisinde yönetilme
lidir. Gelir gider den
gelerini sağlaması 
gerekir. Devlet bu 
konuda her türlü 
imkanı sunmuştur. 
Gelir getirici fikirleri 
bulup hayata 
geçirmek lazım. 
Sadece hazırı 
harcamakla bu iş 
olmaz. Birde bu 
akarlar sürekli 
olursa kulübün 
sırtı yere gelmez.

Bakıyoruz Gemlik 
Sporumuz ve 
Çotanak Sporu
muzda sorun aynı. 
Para sorunu 
yaşanıyor.

Sporcular moral 
olarak kötü dürüm
dalar. Ödeme 
olmayınca işler 
olumsuz gelişiyor. 
Başarı ivmesi 
aşağıya doğru 
gitmeye başlıyor. 
Sporcularda yüzde 
yüz haklı. Ama idare 
çilerde haklı. 
Burada sorun iyi 
yapılanmamamdan 
kaynaklanıyor. Gelir 
getirici imkanlar 
hayata geçirilmemiş. 
Herkes idareciden 
gelecek paraya 
bakıyor.

Bursa ilçelerine 
bakınız hemen 
hemen tümü pro
fesyonel Liglerde 
oynamasına rağmen 
bir tek Gemlik’imizi 

bu Liglerde göremi 
yoruz. Birinci neden ■ 
hiçbir zaman pro
fesyonel Lig hedef 
lenmemiş.

İkinci nedende pro
fesyonel takım 
yapılanması hiç 
oluşturulmamış. 
Yani hiç istenmemiş. 
Eğer böyle bir takım | 
Gemiik’in vizyonuna 
olumsuz bir katkı 
sunacaksa gen 
profesyonellik 
olmasın. Şayet 
Gemlik’imizin 
ekonomisine, 
tanıtımına, vizyc 
misyonuna büyük 
katkı sunacaksa pro
fesyonellik bence 
düşünülmeli. Ama 
şirket gibi yönetilen 
bir Gemlik Spor.

YERİ YIL TEBRİK KARTLARIMIZA CEVAP BELDİ!
Son zamanlarda 
ülkemizin daha çok 
birlik beraberliğe 
ihtiyaç duyduğu bir 
dönem yaşandığı 
göz önünde bulun
durularak manevi 
desteklerimizi 
ulaştırmak, moral, 
motivasyon 
sağlamak amaçlı; 
Çınar İlöğretim 
Okulu Okul Müdürü

İlkay Erdem 
başkanlığında bir 
yeni yıl tebrik kartı 
yazma etkinliği 
düzenlendi.
Özellikle şehit 
haberlerinin sıkça 
geldiği polis ve 
askeri karakollar 
seçildi. Okulun 
Türkçe Öğretmeni 
Şule Ertürk’ün katkı 
verdiği bu etkinliğe 

okulun diğer 
Türkçe Öğretmen 
leri de destek verdi. 
Gönderilen yeni yıl 
tebrik kartlarına 
polis karakollarında 
görev yapan polis 
memuru ağabeyle 
rinden ve ablaların 
dan tek tek cevap 
geldi. Ayrıca Nusay
bin Emniyet Müdürü 
Kadir Şen

göndermiş olduğu 
resmi mektupta 
bizim de yeni 
yılımızı kutlarken 
böyle bir etkinliğin 
teşkilatlarına 
büyük moral 
kaynağı olduğunu, 
kendilerini 
derinden 
etkilediğini ve 
daha mutlu ettiğini 
belirtti.

Yüzüinlerce öğretmenin diploması incelenecek
MEB sahte diplo
mayla öğretmenlik 
yaptığı tespit edilen 
71 öğretmenin 
görevine son verdi. 
MEB ayrıca, KP

SS'nin ilk uygulan 
dığı 1999 yılından 
bu yana yapılan ata
malara ait, geriye 
dönük bütün 
öğretmenlerin

diplomalarının mer
cek altına alındığı 
ayrıntılı inceleme 
süreci başlattı. 
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı'nın "sahte 

diplomalarla öğret 
menlik yapanların 
tespit edildiğini" 
açıklamasının 
ardından gündeme 
gelen diploma

sahteciliğiyle ilgili 
detaylar belli ol 
maya başladı.
MEB Rehberlik ve 
Denetim Başkanı 
Atıf Ala, sahte

diplomalı 
öğretmenlik 
yapanlarla ilgili 
yürütülen süreç 
hakkında açıkla 
malarda bulundu

Eleman 
aranıyor

FORKLİFT KULLANABİLEN 
OPERATÖRLER ARANIYOR 
02MSM1S24-I53IMIMU

BYEGM

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında

■ yayımlanmaktadır. ‘

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Eleman 
aranıyor

TECRÜBELİ 
BAY MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR

02245140060

KAŞ£D€ BCKLCMCK YOK

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak Mo:5/A 

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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llhWCİII!İHflİWfflCI 18 milyon öğrenci karnesini aldı
Uludağ Üniversitesi 
öğrencileri tarafın 
dan üretilen yüzde 
6O'ı yerli Formula 
aracı UR-02, uluslar 
arası yarışlarda 
Türkiye'yi en iyi 
şekilde temsil etti. 
UR-02 Formula 
aracı, iyileştirilmiş 
versiyonu ile Rusya 
daki 2 zaferinin 
ardından yerini UR- 
04'e bırakacak. Ulu 
dağ Üniversitesi 
Otomotiv Mühendis 
liği Bölümü öğrenci 
leri 4. Formula 
aracına imza attı. 
Ürettikleri UR01 
isimli araçlarıyla 
2012 yılı Temmuz 
ayında İngiltere’nin 
Silverstone pistinde 
boy gösteren ilk 
Türk takımı olan 
Uludağ Racing;

tamamen kendi 
tasarımları olan UR- 
02 Formula aracının 
geliştirilmiş versiy
onu ile Formula Stu- 
dent Russia yarışla 
rında 2 ayrı üçüncü 
lük kupası kazandı. 
Uludağ Racing 
Takımı, yeni yarışlar 
da daha yüksek 
başarılar elde etmek 
için UR-04 aracını 
üretecek.Tamamen 
öğrencilerin tasarı 

mı olacak olan araç, 
yarışma kuralları ve 
güvenlik tedbirlerine 
uygun olacak ve 
yüzde 60'ın üzerinde 
yerlilik oranına 
sahip olacak. UR-02, 
100 kilometre hıza 
4 saniye gibi kısa bir 
sürede çıkarken 
yeni araçta bu süre 
nin kısaltılması ve 
ağırlığın azaltılması 
hedeflerin başında 
geliyor.

Okul öncesi eğitim 
kurumlan ile İlk ve 
orta dereceli okullar 
da okuyan yaklaşık 
18 milyon öğrenci 
için yarıyıl tatili 
başladı. Okul 
öncesi eğitim 
kurumlan ile ilk ve 
orta dereceli okul 
larda okuyan 
yaklaşık 18 milyon 
öğrenci, karne 
alarak 2 hafta 
sürecek yarıyıl 
tatiline girdi. Okul 
öncesinde 1 milyon 
181 bin 143, ilk 
okulda 5 milyon 360 
bin 703, ortaokulda 
4 milyon 873 bin 
431, ortaöğretimde 
4 milyon 244 bin 
699 öğrenci ile açık 
öğretim okullarında 
okuyanlar dahil 
olmak üzere

17 milyon 535 bin 
236 öğrenci yarıyıl 
tatiline girdi. Bakan 
lıkta görev yapan 
985 bin 362 öğret 
men de yarıyıl tatili 
yapacak. Ayrıca, 
kamplarda 80 bin, 
devlet okullarında 
70 bin, şehirlerdeki 
geçici eğitim mer 
kezlerinde 165 bin 
olmak üzere 315 bin 
Suriyeli öğrenci de 
yarıyıl tatiline 
başladı. Diyarbakır 

ve Şırnak'a bağlı 
3 ilçedeki 81 bini 
aşkın öğrenci ise 
terör saldırılar 
nedeniyle karne 
sevinci yaşayamadı. 
Bakanlık, yarıyıl 
tatilinde 30 bin 
öğretmenin 
atamasını da 
gerçekleştirilecek. 
Öğretmen ataması 
için başvurular 
2-8 Şubat'ta alına 
cak, atamalar 11 
Şubat'ta yapılacak.

2Q16KPSSSııaw 
MawıılamM

Kamu Personel Seç 
me Sınavı (2016 KPSS 
Lisans) (Genel Yete 
nek, Genel Kültür, 
Eğitim Bilimleri) 22 
Mayıs 2016'da gerçek

■eştirilecek, sonuçlar 
9 Haziran 2016'da 
duyurulacak. Sınava 
başvurular ise 17-31 
Mart 2016’da alınacak. 
KPSS Lisans Alan Bil

gisi, 29 Mayıs 2016'da 
yapılacak, sonuçlar 
9 Haziran 2016'da 
açıklanacak. Sınav 
başvuruları 17-31 Mart 
2016'da alına

cak. KPSS Öğretmen 
lik Alan Bilgisi (ÖABT), 
24 Temmuz 2016'da 
yapılacak, sonuçlar 
11 Ağustos 2016'da 
duyurulacak.

DUGUN SALON

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KORFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

İnternetten Canlı fyıpn- Sahne - Işıkgösferisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmilton.com
Rk facebook/miltondugun
■flk plus.google.com/miltondugun
P* HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
r Tel : 513 10 71 GEMLİK

2016 yılı 
REZERVASYONLARIMIZ

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


23 Ocak 2016 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 9

Konat şansları yiizie 10,6 arttı!
Türkiye nın önemli 
miktarda sebze- 
meyve üretiminin 
sağlandığı Antalya 
da etkili olan fırtına 
nedeniyle fiyatların 
yükselmesi bekle 
nirken, SGK'nın 
fırtınada zarar 
görenlerin prim 
borçlarını ertele 
mesi, fiyatların yük
selmesini engelledi. 
Geçen ay Rusya'nın 
uyguladığı ambar
goya rağmen fiyat 
ların düşmemesi ne
deniyle şok yaşayan 
tüketici, bu kez 
fırtına nedeniyle 
zam telaşına girdi. 
SGK'nın fırtınada 
zarar görenlerin 
prim borçlarını 
ertelemesi, piyasada 

yaşanabilecek 
hareketliliği engelle 
di. Üreticinin zarar 
görmesi nedeniyle 
fiyatların yükselece 
ği endişesini 
yaşayan vatan 
daşlar ise pazarda 
rahat nefes aldı. 
Son iki haftadır aynı 
seviyelerde giden 
meyve ve sebze 
fiyatlarında değişim 
yaşanmadı. Fırtına 

nın hemen ardından 
sadece Demre'de 
600- 700 dönümlük 
bir alanın zarar 
gördüğünü belirten 
Antalya Ziraat Odası 
Başkanı Nazif Alp, 
"Geniş çaplı zarar 
tespit raporu 
tamamlanmak 
üzere. Raporu en 
kısa zamanda ilgili 
bakanlıklara 
ulaştıracağız" dedi.

Türkiye genelinde 
satış sonucu el 
değiştiren konut 
sayısı, 2015'te bir 
önceki yıla göre 
yüzde 10,6 artışla 
1 milyon 289 bin 320 
oldu. Türkiye istatis
tik Kurumu (TÜİK) 
2015 yılına ilişkin 
konut satış istatis
tiklerini açıkladı. 
Buna göre, geçen 
yıl satış sonucu el 
değiştiren konut 
sayısı, bir önceki 
yıla göre yüzde 10,6 
artışla 1 milyon 289 
bin 320 oldu. Konut 
satışlarında, İstan
bul 239 bin 767 ile 
en yüksek payı aldı. 
İstanbul'u, 146 bin 
537 konut satışıyla 
Ankara, 77 bin 796 
konut satışıyla İzmir

izledi. En az satış 
ise 139 konut ile 
Hakkari'de görüldü. 
Türkiye genelinde 
satılan konutların 
434 bin 388'i ipotek 
li, 854 bin 932'si de 
diğer satış türünde 
gerçekleşti. Yabancı 
lara yapılan konut 
satışları 2015'te bir 
önceki yıla göre 
yüzde 20,4 arttı. 
Geçen yıl yabancı 
lara 22 bin 830 
konut satışı yapıldı.

Yabancılara konut 
satışlarında ilk sıra 
yı 7 bin 493 konut ile 
İstanbul, ikinci 
sırayı 6 bin 72 konut 
ile Antalya aldı. 
Bu ili bin 501 konut 
satışı ile Bursa ve 
bin 425 konut satışı 
ile Yalova takip etti. 
Geçen yıl en çok 
konut satışı Irak 
vatandaşlarına ya 
pildi. Irak vatandaş 
lan Türkiye'de 4 bin 
228 konut satın aldı.

MFistmıiiıiUiiııctlM
TÜİK Başkanı Ay
demir bu yıl TÜFE 
sepetine elbise, çiğ 
köfte, pizza ve avu 
katlık ücretlerinin 
eklendiğini, sepet
ten bezelye, telefon 
kartı, özel dershane 
ve CD ücretlerinin 
çıkarıldığını bildirdi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
'TÜFE sepeti'ni gün- 
celledi. TÜİK Başka 
nı Birol Aydemir 
düzenlediği basın 
toplantısında TÜFE 
sepetine bu yıl el
bise, çiğ köfte, pizza

ve avukatlık ücret
lerinin de eklendi 
ğini kaydetti. Ayde 
mir, "Bu yıl TÜFE 
sepetinden, 2000 cc 
otomobil, bezelye, 
dikiş ipliği, ilk yar 
dım aletleri, mektup 
gönderme ücreti 
(APS), telefon kart 

ücreti, DVD oynatıcı, 
yazıcı, müzik CD, 
boş DVD, özel der
shane ücreti (TEOG 
Hazırlık - 8. Sınıf), 
özel dershane ücreti 
(üniversite hazırlık) 
ve elektrikli epi- 
lasyon aletleri 
çıkarıldı" dedi.

İş kuran gençlere 
vergi muafiyetini 
düzenleyen kanun 
tasarısı Meclis'te 
kabul edildi. Tasarı 
nın kabul edilen ilk 
7 maddesine göre, 
ilk defa iş kuran 
genç girişimcilere 
3 yıl boyunca 
kazançlarının bir 
kısmına gelir vergisi 
muafiyeti getirile
cek. Ticari, zirai 
veya mesleki faali 
yeti nedeniyle ilk 
defa gelir vergisi 
mükellefi olan, 29 
yaşını doldurmamış 
tam mükellef gerçek

kişilerin, faaliyete 
başladıkları takvim 
yılından itibaren üç 
vergilendirme döne 
mi boyunca elde et
tikleri bu kazanç 
ların bir kısmı gelir 
vergisinden müstes 
na olacak. Tasarının 
getirdiği bir diğer 
düzenleme de basit 

usulde vergilendin 
len esnaf için.
Ticari kazancı basit 
usuldeki mükellef 
lerin sadece basit 
usulde tespit edilen 
ticari kazançlarının 
8 bin lirasına kadar 
olan kısmı üzerin 
den gelir vergisi 
alınmayacak.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

G
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
«Jandarma K.

110
155
156

513 10 55
.1. ■ Polis Karakolu 513 18 79

Gar. Kom. 513 12 06
W. KAYMAKAMLIK ~ ~
S Kaymakamlık 513 10 51W C.Savcılığı 513 10 53

i I C.SavcıYrd. 513 29 54ŞH Emniyet Müd. 513 10 28
J _____ ULAŞIM_________

I Pamukkale #12 OO 25
DENİZ UÇAâl B13 66 13
Pagasus Akml* Seyahat 61 A 03 62 
METRO 613 12 12

I Aydın Turizm 613 20 77
80zar Turizm 612 10 72
Kanbarofllu-Esadaç 614 46 40
Anıtur 614 47 71

I Kamil Koç 812 O1 83

î ■ ___ HASTANELER________
MM Devlet Hastanesi 517 34 00
• M Sahil Dev. Hast. 513 23 29

Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
B Tomokay Tomografi 513 65 29

■ ■ Acıbadem 280 44 44

■ I 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

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_________
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

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

1IAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (262) 655 60 31

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 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 6p00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________ 514 17 00
Akcan Petrol 3-13 10 79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 46
Beyza Petrol 513 0103

Gemlik KErfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5381 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IEIIİISİIEUIMİİ

VENÜS SİNEMASI 
kardeşim benim: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15..
kocan kadar konuş 2 
diriliş: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:15...

delibal: 11:45- 
14:45-20:45... 

köstebekgiiler gölgenin 
tılsımı: 11:00-13:00- 

17:00-19:00..

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


OEMLlK’lN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YİĞİT
198 "7

inşaat
YAPI MALZGMGLGRİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 

KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

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

www.yigitinsaatgemlik.com

MAVİ YAKA OSGB

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

U İş Güvenliği Uzmanlığı tiizmeti

u 
u 
u 
u 
u 
u

İşyeri Hekimliği tiizmeti 
İşe Giriş Sağlık Raporu 
Temel İlkyardım Eğitimi 
İş Güvenliği Eğitimi 
Risk Değerlendirmeleri 
Pcil Durum Planı Hizmetleri

ÖİZÎH
Ç.S.G.B. güVEHLİğÎHİZBİZİM İŞİMİZ

Dr. Ziya Kaya Mah. 
Hürriyet Sok. No: 60/A 

GEMLİK 
Tel: O 224 512 14 14 

info@maviyaka.com.tr 
www.maviyaka.com.tr

http://www.yigitinsaatgemlik.com
mailto:info@maviyaka.com.tr
http://www.maviyaka.com.tr


MM
CHP Gençlik Kolları, basın ve devrim şehitlerini unutmadı.

MUMCULAR UNUTULMUYOR..
Türkiye Cumhuriyetinin her döne

minde karanlık sayfalar vardır.
Bu kararlıkları aydınlığa çıkarmak için 

uğraşanlar aydınlardır.
Uğur Mumcu, Türkiye CumhuriyetTnin 

yetiştirdiği aydın bir gazeteciydi.
Mustafa Kemal’in aydınlatıcı düşünce 

lerini kendine rehber edinmişti.
Hem yazıyor, hem araştırıyordu.

Devamı sayfa 4’de

Gazeteci, araştırmacı yazar Uğur Mumcu ölümünün 23. yılında Gemlik’te 
CHP Gençlik Kolu’nun düzenlediği yürüyüş ve basın açıklamasıyla anıldı. 
CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Kayışoğlu, Erkan Aydın’ın katıldığı 
yürüyüş Kayıkhane Mevkiinden Festival alanına kadar sürdü. Burada yapı 
lan basın açıklamasında CHP Gemlik İlçe Gençlik Kolu Başkanı İlker 
Türkmen, “Yolumuza ışık tutanlar, ülkemizi daha iyi yarınlara 
hazırlayanlardır. Dün, daha az Mumcuyduk, şimdi daha çok Uğur Mum
cuyuz diyerek mücadelemize devam ediyoruz." dedi. Haberi sayfa 2’de

OIIMII
Gemlik polisi, 
Cuma günü akşa 
mı ilçenin umuma 
açık yerlerinde ve 
yollarda huzur 
operasyonu yaptı. 
İlçe Emniyet Mü 
dürlüğü’ne bağlı 
polislerin katıldığı 
huzur operasyo 
nunda araçlar, 
kahveha neler, 
restaurantlar, 
cafelerde kimlik 
kontrolü yapıldı. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ’nden 
yapılan açıklama 
da huzur ope 
rasyonlarının 
süreceği belirtildi
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CHP Gençlik Kolları, basın ve devrim şehitlerini unutmadı.

Zor yıllar...
Bulunduğumuz coğrafya çok değerli. 
Değerli olduğu kadar da önemli... 
Üzerine Mustafa Kemal Atatürk’ün ve 

özgürlüğü içselleştirmiş Türk Halkı’nın 
verdiği bağımsızlık mücadelesinde yedi 
düvelde açtığı kuyruk acısını da ek
leyin.

İnanca, dirence diz çöken emperyalist 
unutabilir mi?
Onun için,
İçeride her daim buldukları payan

dalarla elele kinlerini öfkelerini kusarak 
kaybettiklerini kurtarmak için yıllardır 
debelenip duruyorlar.
Ancak;
Hiç bu kadar kesilmemişti soluk.
Düşünenlerden geçtik düşünme olası 

lığı olanlar bile yaftalanıyor.
Işıklar içinde yatsın Uğur Mumcu bu 

günleri dünden öngörmüştü ve kalemiy 
le uyarmıştı.
Özellikle Rabıta aracılığıyla ortaya 

koyduğu somut belgeler bugünlere ışık 
tutuyordu.

Ama...
Karanlıklar ilişkiler kurarak Türkiye 

Cumhuriyeti’nin hukuku üstün tutan, 
laik, devrimci, çağdaş yapısını bozmaya 
yeltenen güruh soğuk bir ocak günü 
Uğur Mumcu’yu da aramızdan aldı.

Daha önce birçok aydını aldığı gibi...
.Ardından da bir bir hedeflerini 

gerçekleştirdi.
Şimdi gelinen noktada çekilen büyük 

fotoğraftan yansıyanlar çok net.
Uydurma suçlamalarla ordunun gür 

çıkan sesi, aydının soluğu kesildi.
Havuç sopa güdülemesiyle “yetmez 

ama evetçiler” gazete köşelerine ve 
ekranlara serpiştirildi.

Devletin olanakları göstere göstere 
şıhlara, şeyhlere, cemaatlere aktarıldı.

Tüm bunlar olurken Uğur Mumcu’nun 
halkından vefa isteyen “vurulduk ey 
halkım unutma bizi” dileğine aldığı 
karşılık yalın bir biçimde ortada...
Tablo zifiri karanlık...
Ne ki güneş bir gün illa doğacak... 
Soğuyan yüreKıeri ısftaca'K.
Kararan köşeleri aydınlatacak.
O vakit;
Ülkenin üzerine çökenler ışığı gören 

hamam böcekleri gibi kaçacak delik 
arayacak.

Yitirdiklerimiz
Uğur Mumcu’nun karanlık, kirli ve 

Kâml'eııör tararından aramizaan 
alınışının yıldönümüne yakın günlerde;

Önce Cumhuriyetin sorumlu evladı, 
yiğit sanayicisi Mustafa V. Koç’u, 
Ardından Cumhuriyetin yılmaz 

savunucusu'ftaırrer'Gen^ı, 
Son olarak da Anadolu aydınlan 

masının savaşçısı, dil devriminin nite
likli kalemi Tahsin Yücel’i yitirdik.
Sevgili Koç, düşünceleri ve duruşuyla 

her daim genç Kamer Genç, Değerli 
Yücel Öğretmen

Sonsuzluğa uğurlanırken ardınızda 
kalıcı ve hoş sedalar bıraktınız.
Işıklar içinde yatın. 

Gazeteci, araştırmacı 
yazar Uğur Mumcu 
ölümünün 23. yılında 
Gemlik’te CHP Genç
lik Kolu’nun düzenle 
diği yürüyüş ve basın 
açıklamasıyla anıldı. 
Dün saat 18.50 de 
Kayıkhane Mevkiin
den meşalelerle 
başlayan yürüyüşe, 
CHP Bursa milletve 
killeri Nurhayat 
Kayışoğlu, Erkan 
Aydın, CHP İlçe 
Başkanı Mehmet Ser- 
tasîan, yönetim ku
rulu üyeleri, Gençlik 
Kolları yönetimi ve 
üyeleri, Kadın Kolu 
yönetici ve üyeleri, 
belediye meclis 
üyeleri, eski Belediye 
Meclis üyeleri, eski 
U.Ü Rektör Yardımcı 
sı Prof. Dr. Müfit Par
lak, partiler ve vatan 
daşlar, Mudanya CHP 
Gençlik Kolu temsil
cileri katıldılar.
Kayıkhane Mevkiin
den Atatürk Kordonu 
boyunca sloganlarla 
başlayan yürüyüş, 
İskele Meydanı Festi
val Alanı’na kadar 
sürdü. Yürüyüş 
sırasında, “Devrim 
Şehitleri Ölüm
süzdür.”, “Uğur'un 
kalemi”, “Susma sus
tukça sıra sana gele
cek.”, “Gemlik Uyu 
ma devrim şehitlerine 
sahip çık”, “Basın 
şehitleri unutulmaz.” 
sloganları atıldı. 
Festival Alanında 
konuşan CHP Gemlik 
İle Gençlik Kolu 
Başkanı İlker Türk
men, “Yolumuza ışık 
tutanlar, ülkemizi da 
ha iyi yannlara hazır 
/ayanlardır. ” dedi. 
Türkmen konuşma 
sında, Uğur Mumcu, 
Muammer Aksoy, 
Bahriye Üçok, Gaffar 
Okan ve nicelerinin 
tam bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti adına 
hayatlarını verdik
lerini belirterek, “Biz- 
lerin daha iyi bir 
hayat sürmesi için bu 
yolda hayatlarını 
veren aydınlarımıza 
selam olsun” dedi. 
Türkmen, konuşma 
sini şöyle sürdürdü: 
“Uğur Mumcu, bilgi 
sahibi olmadan fikir 
sahibi olanların aksi 
ne, Türk ulusuna ve 
Türk Cumhuriyetine 
yönelik ulus ötesi 
komploların derin 
komuta merkezlerini,

azmettiricilerini 
keşfedip, tetikçilerin 
ardındakilere dikkat 
çekmenin bedelini 
hayatı ile ödedi. Türk 
ulusunun fikri hür, 
vicdanı hür, seçkin 
evlatlarını katillerin 
den birinci derecede 
sorumlu emberya 
lizmdir. Faili meçhul 
cinayetler için par
mak oynatmayan 
ların; kitapları, söz 
cükleri, eylemleri, 
düşünceleri, tutukla 
dığı bu günde aslında 
ülkemizde bundan 
23 yıl öncesine göre 
değişen hiçbir şeyin 
olmadığını bir kez 
daha görüyoruz.
Dün, düşünceleri, 
konuşanlan susturan 
bir devlet vardı. Bu 
gün ise muhalifleri,

düşünen ve konu 
şanları gözaltına alıp 
tutuklayan, ön infaz 
ile içeride tutarken 
yıllar süren yargıla 
malar ile cezaevlerin 
de adeta işkence 
eden yeni bir derin 
devlet var. Mumcula 

nn, Aksoylan n, 
Okanlann, Diriklerin 
failleri hala karanlıkta 
bekliyor. Dün, daha 
az Mumcuyduk, 
şimdi daha çok Uğur 
Mumcuyuz diyerek 
mücadelemize devam 
ediyoruz.”
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Ölüm ramak kalıt1
Mustafakemalpaşa 
yakınlarında üç gün 
önce meydana 
gelen trafik kazasın 
da ölü sayısı üçe 
yükseldi. Edinilen 
bilgiye göre, 
Mustafakemalpaşa 
daki akrabalarına 
ziyaret için Bursa'- 
daki evinden babası 
na ait 16 DM 123 
plakalı otomobil ile 
yola çıkan Uzman 
Çavuş Ahmet Tekin 
(24), Bursa-lzmir 
yolunda direksiyon 
hakimiyetini kaybe 
derek bariyerlere

çarptı. Arabada sıkı 
şan Ahmet Tekin'e 
yardıma giden iki 
kişi, başka bir ara 
cin çarpması üzeri 
ne öldü. Otomobil 
den ağır yaralı ola 
rak kurtarılan Tekin, 
Mustafakemalpaşa

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Buradan 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edilen uzman çavuş, 
üç gündür verdiği 
ölüm kalım mücade 
leşini kaybetti.

Bursa'da seyir halin
deki bir tankeri geç 
mek isteyen sürücü, 
önündeki park halin
deki araca çarptı. 
Aracın önünde 
duran bir kişi ise 
ezilmekten son 
anda kurtuldu. 
Aracın önünde 
duran bir kişi ise 
ezilmekten son anda 
kurtuldu. Kazalar 
saniye saniye 
kameralara yansıdı. 
Görüntülerdeki ilk 
kaza merkez Oş- 
mangazi ilçesi İnönü 
caddesinde mey

dana geldi. Ticari bir 
taksi yanında seyre
den tankeri geçmek 
istedi. O sırada 
önünde duran oto
mobili hesaplaya
mayan taksi 
sürücüsü, araca

çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle park 
halindeki aracın 
önünde duran 
şahıs son anda 
kaçtı. Araçlarda 
maddi hasar 
oluştu.

Mi İM Mı MttkiMı

İnegöl de meyda 
na gelen kazada 
2 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kemalpaşa 
Mahallesi'nde 
seyir halinde olan 
44 yaşındaki Fahri 
Keskin idaresin
deki 16 PU 654 
özel otomobil, 
Uğur Polat yöneti
mindeki 16 JAL 46 
plakalı özel 
otomobille çarpış 
tı. Çarpışmanın 
etkisiyle araçlar
dan biri yoldan 
çıkarak yeşil alana 

savruldu. Sürücü 
ler Uğur Polat ve 
Fahri Keskin 
yaralandı. Sıkışan 
sürücüler itfaiye 
ekipleri tarafından 
kurtarıldı. İki yara 
h, sağlık ekipleri 
nin ilk müdahale 
sinin ardından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Yaralıların sağlık 
durumlarının iyiye 
gittiği, ikaza ile 
alakalı tahkikatın 
sürdüğü bildirildi.

İnegöl'de, bir 
koltuk döşemehane 
sinin çatı katında 
çıkan yangın itfai 
yenin zamanında 
müdahalesiyle 
söndü rûlüfken, 
üç iş yerinde maddi 
hasar meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 
sanayi bölgesinde 
üç katlı koltuk döşe 
mehane£inin çatı 
katında sobadan 
sıçrayan kıvılcımlar 
dan dolayı yangın 
çıktı. Yangını fark 

eden çalışanların 
haber vermesi üze 
rine kısa sürede üç 
araçla yangın yeri 
ne gelerek müda
hale eden itfaiye 
ekipleri, yangını 
kontrol altına 
alarak söndürdü. 
Yangın da koltuk 
döşemehanesi 
kullanılamaz hale 
gelirken, bitişikteki 
iki iş yerinde de 
maddi hasar mey
dana geldi. Olayla 
alakalı oruşturma 
başlatıldı.

İnegöl de park 
halindeki bir araç 
yandı. Edinilen 
bilgiye göre, 
İrfan Sağlam'a ait 
park halindeki 
16 BB 636 plakalı 
özel otomobilin 
motor kısmından 
dumanlar çıktı 
ğını gören ma
halle sakinleri, 
durumu itfaiyeye 
bildirdi. İtfaiye 
ekipleri gelene 
kadar mahalle 
sakinleri ellerin 
de kovalarla 
yangına müdahale 
etti. İtfaiye ekipleri 
yanan aracı 
söndürdü. Özel

otomobilin ön 
kısmında hasar 
oluşurken, olayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER

■jfl kadri_guler@hotmail.com

MUMCULAR UNUTULMUYOR..
Araştırmacı oagetecilik o’nun 

yazılarıyla basın tarihimizde yerini aldı.
Fikri hür. vicdajıı hür birevlerin 

yetişmesi için çabaladı yaşamı 
boyunca.

Devrim Gazetesinden ayrılıp, Cum 
huriyet Gazetesinde yazmaya başla 
dığında, hiçbir yazısını kaçırmadan 
okudum.
Ertesi gün ne yazacak diye beklerdim.
Evinden çıkıp arabasına bindikten 

sonra patlayan bomba sonucu bir 
yaşamını yitiresiye kadar okudum 
yazılarını.

Uğur Mumcu, ulusalcı, kuvvayi milliye 
ruhunu içinde taşıyan, aydınlıkçı, çağ 
daş, devrimci, emekten yana bir gazete
ciydi.

Yolunu Mustafa Kemal’in düşünceleri 
çizmişti.

Ülke üzerinde oynanan çirkin oyunla 
rın kaynağını biliyordu.

Hergün cinayetlerin işlendiği, Kema 
list aydınların birer, birer öldürüldüğü, 
gençlerin sokaklarda bir birine kırdırıl 
dığı bir Türkiye’nin kimler tarafından bu 
hale getirildiğinin şifrelerini çözmüş, 
bunların üzerine, üzerine gitmeye 
başlamıştı.

Bir yanda dış güçler, bir yanda siyasi 
İslamcılar ve radikal İslamcılar, cum 
hurıyetin temel ilkelerini yok etmek için 
el ele çalışıyorlardı.

Mumcu bunları bir, bir belgeleriyle 
araştırıp buldu ve yazdı.
Arının kovanına çomak sokmuştu.
Devlet içindeki derin kolları görmüştü.
Bu onun bedeninin yok edilmesine 

yetti.
O yıllarda Abdi İpekçi, Mehmet Cengiz 

Göral, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, 
Ümit Kaftancıoğlu, Cahit Orhan 
Tütengil, Onat Kutlar, Gaffar Okan gibi 
saymakla bitmeyecek bir çok aydın 
insanımız değişik mihraklar tarafından 
yok edildiler.

Bugün Uğur Mumcu’nun ölümünden 
23 yıl geçtiği halde Mumcu ve Mumcu
lar unutulmuyor..

Gazetemiz Sorumlu müdürü Av. 
Mehmet Cengiz Göral da 3 Temmuz 
1979 günü Bursa Sakaldöken Cad
desinde evine girerken bu melun odak
lar tarafından katledildi.

Aradan 32 yıl geçti her yıl Cengiz i 
anıyoruz.

Dün akşam saatlerinde soğuk bir 
havada kalpaksız Kuvvayi Milliyecisi 
Uğur Mumcu, sevenlerince anıldı.

O’nu öldürüldüğünden sonra yapılan 
büyük cenaze törenindeki, gibi “Yiğidim 
Aslanım” türküsü ile uğurladık.

Uğur Mumcular susturulamıyor.
Aradan 23 yıl geçtikten sonra ne 

hazindir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
yeniden baskıcı bir iktidar dönemini 
yaşıyor.

Atatürk düşüncesinin düşmanları 
bugün iktidardırlar.

Ülkenin idari yapısını bozmak için 
giriştikleri yolda yanl'oiKiarı 
yetmiyormuş gibi dış ilişkilerde de 
ülkeyi itibarsız hale getirdiler.
Bugün cumhuriyet tarihinin en çok 

gazetecisi bu iktidar zamanında ceza 
evlerine tıkıldı.

Bugünler de gelip geçecek, iktidarları 
zamanında zalimlik yapanlar unutula
cak ama Mumcu gibiler hep yaşayacak.

Umurbey Sanat ve Kültür Derneği konserleri başladı

ilk kanser İlgi gönlü

Umurbey Sanat ve 
Kültür Derneği ko
rosunun 2016 
yılının ilk konseri 
başarı ile icra edildi. 
Mehmet Taşpınar’ın 
şefliğinde Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezinde 
Cumartesi günü 
saat 20:15 de 
başlayan konser 
büyük ilgi gördü. 
Birinci bölümünde 
Hüzzam makamında 
eserler yer alırken, 
ikinci bölümünde 
ise solo ve koro 
karışık makamlarda

Türk sanat 
müziği eserleri 
seslendirildi. 
Hüzzam eserlerden 
“Seyre daldık 
gonca-i han dam, 
Ayrılık ümitlerin 
ötesinde bir şehir, 
Gecenin mate mini 
aşkıma örtüp sara 
yım, Akşamın oldu 
ğu yerde bekle di 
yorsun, Aylar yıllar 
geçti, Ömrümün son 
demi, Beklerim her 
gün, Gülmek ne 
güzel şey, Uzun 
yıllar ötesinden adlı 
eserler seslendirildi.

II. Bölümde solo 
şarkılar yer aldı. 
“Yalnız kalan ruhu
mun acısı çok de
rindir” Ece Yalabık, 
“Hani bırakıp gider 
ken seni” Yaren 
Ömürler-Dilek 
Deliçay, “Gurbet 
içimde bir ok” Sude 
Gülsün, “Bahçada 
yeşil çınar” Elif 
Yalabık, “Sabahın 
seherinde” Berceste 
Eser, “Gözlerimden 
.hayalin” Nebi Tülek 
“Tadı yok sensiz 
geçen” Meltem 
Paker, “Ne yeşili

ne siyahı” Gamze 
Gezgin, "Özlediğim 
şarkısın kulaklarım 
da” Arzu Yurt, 
“Sevmekten kim 
usanır” Engin 
Sağlık, “Geçsin 
günler, haftalar” 
Özlem Ergun, 
“Neden saçla nn 
beyazlamış 
arkadaş” Haşan 
Sivri seslendirdi.
Koronun Rüya 
gibi bir hatıra 
şarkısını 
seslendirmesiyle 
konser sona 
erdi.

Eleman 
Aranıyor

BAY & BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR 
GSM: 053074619 03

Eleman 
Aranıyor

FORKLİFT KULLANABİLEN 
OPERATÖRLER ARANIYOR
02245247524- 0 53ei4860S3

„ "TECRÜBELİ
BAY MUHASEBE

ELEMANI ARANIYOR
Aranıyor 0 224 514 00 oo

KAYIP GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

HAŞAN OKUMUŞ

mailto:kadri_guler@hotmail.com


? Rnn TI'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR 
4ı3UV I L KALİTELİ DÜĞÜN SAKALLI'DA YAPILIR
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Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Fuşya ve Beyaz renk uygulanmıştır.

Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Mor ve Lila renk uygulanmıştır.
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500 - 550 KİŞİLİK
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İÇME ALANLARI 
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AYRINTI
Erhan İZGİ

UMURBEY KÜLTÜR SANAT DERNEĞI’NİN ETKİNLİĞİ
Soğuk bir ocak 

ayında insanın içini 
ısıtan bir müzik şöle 
nine ne dersiniz? 
İşte böylesine güzel 
bir etkinliği gerçek 
leştiren Umurbey 
Kültür Sanat Derne 
ğine teşekkürler.

Umurbey Kültür ve 
Sanat Derneği 
Atatürk’ün: “Müzik 
hayatın neşesi, ruhu, 
sevinci ve her şeyi 
dir.” Sözüne gerçek
lik kazandırdı.Uzun 
bir çalışma ve emek 
sonucunda seslen 
dirdikleri şarkılarla 
izleyenlere güzel bir 
gece yaşattılar.

Konserin başlangı 
çında perde açıldığın 
da pırıl pırıl, aydınlık 
yüzlü insanları gör 
düğümde müthiş 
etkilendim. 
Hanımların ve bey
lerin kıyafetleri sade, 
yalın; fakat gayet 

güzeldi. Atatürk 
Cumhuriyeti’nin■ 
bireyleri böylesine 
güzel olduğu için bu 
manzaradan hem 
duygulandım hem de 
etkilendim. Hiçbir 
yapaylığa ve göste 
rişe yer vermemeleri 
sadeliği seçmeleri, 
onları daha da güzel 
kılmıştı.

Konser için seçilen 
şarkıların gerçekten 
kulağımızda yer 
etmiş şarkılar olması 
bizi duygulandırdı, 
kimi zaman hüzün
lendirdi, bazıları 
geçmişe götürüp 
birçok anımızı anım 
şamamıza neden 
oldu. Dışarısı soğuk 
tu; fakat salon ger 
çekten koro tarafın 
dan seslendirilen 
şarkılarla öylesine 
ısıtılmıştı ki gelen
lerin memnuniyeti 
yüzlerinden okunu 

yordu.
Koroyu oluşturan 

lar öylesine güzel 
kaynaşmış ki bir- 
biriyle en küçüğün 
den en büyüğüne 
kadar güzel bir uyum 
sergileniyordu. Her 
biri görevini büyük 
bir titizlikle yerine 
getirmenin huzurunu 
yaşıyordu. Hele yaşı 
biraz ilerlemiş olanla 
rı gıptayla seyrettim, 
yaşama umutlarını 
yitirmemeleri, bu 
yaşta olmalarına 
karşın üreten ortaya 
güzel şeyler koyan, 
başkalarına da olum 
lu örnek olan bu 
güzel insanları yü 
rekten kutluyorum. 
“Güneş nasıl dünya 
mızı aydınlatırsa, 
sanat da ruhumuzun 
ışığıdır.” Ruhu
muzun ışığı olan ve 
onu sürekli aydınlat 
maya çalışan insan-' 

lara ne denli 
teşekkür etsek azdır.

Program iki bölüm
den oluşuyordu.

I. Bölüm hüzzam 
eserlerden meydana 
geliyordu ve genelde 
koro seslendiriyordu 
şarkıları. “ Seyre 
daldık gonca-i han 
dam, Ayrılık ümit
lerin ötesinde bir 
şehir, Gecenin mate 
mini aşkıma örtüp 
sarayım, Akşamın 
olduğu yerde bekle 
diyorsun, Aylar yıllar 
geçti, Ömrümün son 
demi, Beklerim her 
gün, Gülmek ne 
güzel şey, Uzun 
yıllar ötesinden... 
gibi şarkılarla din
leyicilere güzel anlar 
yaşattılar.

II. Bölümde solo 
şarkılar yer almıştı. 
“Yalnız kalan ruhu
mun acısı çok de
rindir, seslendi 
ren-Ece Yalabık, 
Hani bırakıp gider 
ken seni, seslendi 
ren-Yaren Ömürler- 
Dilek Deliçay, Gurbet 
içimde bir ok, seslen 
diren -Sude Gülsün, 
Bahçada yeşil çınar, 
seşlendiren- Elif Yala 
bık, Sabahın se
herinde, seslendi 
ren-Berceste Eser, 

Gözlerimden ha 
yalin, seslendiren- 
Nebi Tülek , Tadı yok 
sensiz geçen, 
seslendiren-Meltem 
Paker, Ne yeşili ne 
siyahı, seslendiren- 
Gamze Gezgin, 
Özlediğim şarkısın 
kulaklarımda, 
seslendiren-Arzu 
Yurt, Sevmekten kim 
usanır, seslendiren- 
Engin Sağlık, Geçsin 
günler, haftalar, 
seslendiren -Özlem 
Ergun, Neden saçla 
rın beyazlamış 
arkadaş, seslendi 
ren-Hasan Sivri ve 
korodan Rüya gibi 
bir hatıra şarkısıyla 
konser noktalandı.

Bu gecenin düzen
lenmesinde emeği 
geçen başta Şef: 
Mehmet Taşpınar’a 
yürekten teşekkürler. 
Saz heyetinde yer 
alan Haşan Sosyal, 
Kamuran Kaya, Nebi 
Tülek, Ali Çalanh, 
Işık Karlıtepe, 
Gökhan Kiviz, Çağrı 
Tekiroğlu gerçekten 
görevlerini başarıyla 
yerine getirdi.

Hepsi de kendi 
alanlarında birer 
uzman.
Teşekkürler...

Koroda yer alan

Zeki Sağlık, Mehmet 
Fıçıcı, Ali Koksal, 
Oğuzhan Keleş, 
Hüseyin Çelik, Vey
sel Kabataş, Furkan 
Gül, Ece yalabık, 
Yaren Ömürler, Dilek 
Deliçay, Sude Gül
sün, Elif Yalabık, 
Berte Eser, Meltem 
Paker, Gamze Gez
gin, Arzu Yurt, Engin 
Sağlık, Özlem Ergun, 
Haşan Sivri ve ismin 
anımsayamadığım 
daha nice değerli 
kişiler şarkıları canla 
başla seslendirerek 
gönlümüzü aydınlat 
tılar, tümünü başarı 
sından dolayı kutlu 
yorum.

Programı sunan 
değerli öğretme ni 
miz Nurhan Orhan’a 
da teşekkürler. Ger 
çekten böyiesi bir 
etkinliğin gerçek leş 
meşine destek olan 
ismini anamadığım 
bütün herkese gönül 
den teşekkürler.
“Güneşin çiçekleri 

renklendirmesi gibi, 
sanat da hayata renk 
verir.” der bir düşü 
nür. Hayatımızın 
renklenmesini, ruhu
muzun aydınlan ma 
sini istiyorsak 
yaşantımızda sanata 
yer açalım.

GEMLİKSPOR’DA REVİZYON
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sezona maddi 
sıkıntılarla baş 
layan ve ilerleyen 
haftalarda maddi 
sıkıntılarla birlikte 
maçlara çıkamama 
tehlikesi de yaşayan 
ve futbolcularının 
büyük bölümü bira 
kan Gemlikspor’da 
yeniden kadro 
yapılanmasına 
gidiliyor.
Gemlikspor Başkanı 
Cumhur Aydın, 
“Gemlikspor’un 
batmayacak bir 
gemi” olduğunun 
altını çizerek “Bu 
gemiyi kesinlikle 
terk etmeyeceğiz. 
Kimse bunu bizden 
beklemesin” 
diyerek zor günler 
geçirmekte olan 
kulübüne sahip 
çıkmakta kararlı 
olduğunu söyledi. 
Sezona kötü 
başladıklarını ancak 
yine de maçlara 
çıktıklarınrifade 
eden Aydın, Vezöna 
maddi sıkıntılarla 
başlayan takımda 
sezon ortasına

gelindiğinde futbol 
cuların hemen 
hemen hepsinin 
takımı terk ettikle 
rini ve eski kadro
dan bir-iki futbolcu 
larının kaldığını, 
ancak yeniden re
vizyona gidilerek bir 
Jcadro oluşturmakta 
olduklarını söyledi.

Gemlikspor Başkanı 
Cumhur Aydın, 
Tokat Tural Spor’da 
uzun yıllar çalışmış 
Ekrem Erdoğdu ile , 
Yardımcısı Mehmet 
Acar hocalarla 
anlaştıklarını ve 
BAL ligi maçlarına 
hazırlanmaya baş 
ladıklarını belirtti.

Yeniden kadro oluş 
turmanın maddi 
sıkıntılar nedeniyle 
zorluklarına da deği 
nen Başkan Aydın, 
Kars Sarıkamış’tan 
Suriye asıllı kaleci 
Samir Müslümane 
ve Mahmut Pınar’ı 
kadrolarına kattıkla 
ı4nı ayrıca, Burdur 

Bucakspor’dan 
Şaban Aksoy ve 
Gökhan Aksoy’u, 
Karabükspor’dan 
Melih Çan’ı, 
Adapazan’ndan 
Kemal Ağaoğlu’nu, 
Bordospor’dan Ali 
Can Güngör’ü, Çota 
nakspor’dan Tuncay 
Söylev’i, Uşak

Belediye’den Yavuz 
Derelioğlu’nu, 
Adana Demirspor’- 
dan Emre Kuş’u 
kadrolarına katarak 
yeni sezona hazır 
(andıklarını söyledi. 
İkinci yarının ilk 
maçını deplas
manda Altınova ile 
yaptıktan sonra ik
inci hafta maçlarını 
büyük aksilikler ol
mazsa taraftarları 
önünde Umurbey 
Recep Tayyip Erdo 
ğan stadında oyna
mak için Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’dan 
söz aldıklarını 
müjdeleyen Gemlik
spor Kulüp Başkanı 
Cumhur Aydın, 
yaşanan maddi 
sıkıntılara rağmen 
takımı yalnız 
bırakmayacaklarını 
söyledi. Başkan 
Aydın, yeniden re
vizyona uğrayan 
Gemlikspor’un dış 
sahada yaptığı 
antrenmanlarında 
futbolcuları yalnız 
bırakmayarak 
onlara destek ve 
mora I veriyor.
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Üreticinin kar seınnci
Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği 
(TZOB) Genel 
Başkanı Şemsi 
Bayraktar, kar yağış 
larının, kış kuraklı 
ğını ortadan kaldır 
dığını, üreticiyi 
sevindirdiğini be
lirtti. Bayraktar, 
yazılı açıklama 
sında, üreticinin 
hububat ekiminin 
ardından geçen yılın 
kasım ve aralıkta 
beklenen yağışı 
alamadığını, ocak 
ayının ilk günlerin 
den itibaren ülke 
genelinde yağmur 
ve kar şeklinde 
gerçekleşen yağışla 
rın kış kuraklığını 
ortadan kaldırdığını 
ifade etti. Kar 
yağışının hububat 
için oldukça faydalı

olduğuna dikkat 
çeken Bayraktar, 
“Kışın yağan ve 
toprak üzerinde 
kalan kar, yavaş 
yavaş eriyerek, 
adeta ‘damla su
lama' etkisi göstere
cek şekilde toprağa 
karışmaktadır. Böyle 
ce toprakta yeterli 
nem sağlarken, 
yazın olabilecek 
kuraklığa karşı bitki
leri adeta sigorta 
etmektedir. Son 
günlerde gerçekle 

şen kar yağışı 
günlük hayatı olum
suz etkilese de 
kış kuraklığını orta 
dan kaldırdı, üreti
ciyi sevindirdi. Özel
likle iç Anadolu 
Bölgemizde Kasım- 
Arahk aylarında 
tarlasına hububat 
eken çiftçimiz, 
yağışların yetersiz 
olması nedeniyle 
hububatın çürüme 
sinden ve gelişeme 
meşinden endişe 
ediyordu” dedi.

2015'te yüzde 10,6 
artışla 1 milyon 289 
bin 320’ye ulaşan 
konut satış adedin 
de Cumhuriyet tari
hinin satış rekoru 
kırıldı. Konut satış 
rakamları 2015'te 
de artmaya devam 
etti. Geçen yıl yüzde 
10.6 artışla 1 milyon 
289 btı 320'ye 
ulaşan konut satış 
adedinde Cumhu 
riyet tarihinin satış 
rekoru kırıldı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
tarafından bugün 
açıklanan konut 
satış istatistiklerine 
göre konut satışla 
rında, İstanbul 239 
bin 767 ile en yük
sek payı alırken onu 
146 bin 537 konut 
satışıyla Ankara, 77

bin 796 konut 
satışıyla İzmir izledi. 
En az satış ise 139 
konut İle Hakkari'de 
görüldü. Konut 
satış rakamları son 
3 yılda sırasıyla 
1 milyon 157 bin 
190,1 milyon 165 
bin 381 ve 1 milyon 
289 bin 320 şeklin 
de gerçekleşti. 
Sektör temsilcileri, 
TÜİK'in açıkladığı 
veriler doğrultusun 
da konut satış 

rakamlarını değer 
lendirdi.Gayrimen 
kul ve Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı 
Derneği (GYODER) 
Başkan Yardımcısı 
Haluk Sur, konut 
satışında Cumhuri 
yet tarihinin rekoru
nun kırıldığını söyle 
di. Sur, "Türkiye'de 
konut sektörünün 
yenilenme ihtiyacı, 
nüfus artış hızı bu 
sonucu doğurdu" 
şeklinde konuştu.

BBEBvramIamaa Hükümet, üniversite veMlıMte BOÜCİB sîiasss1” 

tornli® SS£L 
primlerini, 2 yıl boyun

ca devlet ödüyor, borç 
lar siliniyor. Geçtiğimiz 
dönemde özellikle 18 
ile 25 yaş arasındaki 
gençlerin büyük bir 
problemi ortaya çıkmış 
tı. Bu gençler aileleri 

nln yanında kalıyor ve 
eğer eğitime devam 
edemiyorlarsa kayma 
kamlıklara gidip gelir 
testi yaptırarak her ay 
ortaya çıkan primi 
ödemek zorundaydılar.

Eğer bunu yapmazlar 
sa kendilerine yüklü 
miktarda prim borcu 
çıkacak ve üstelik 
hastaneden de sosyal 

4 güvenlik şemsiyesi ile 
yararlanamayacaklardı

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

internetten Canlı )hıpn- Sahne - Işık gösterisi
Servis ve ekip inanlar - Sürpriz gösteriler 

a www.gemlifemilton.com
M facebook/miltondugun
Effiı plus.google.com/miltondugun 
P HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI

Tel : 513 10 71 GEMLİK

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

Piganist +Dj Performans 
Saten S antla!ge Gigctirme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

MİLTON 
b₺JDÜĞÜN SALONU^*’

http://www.gemlifemilton.com
plus.google.com/miltondugun
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İMiocmlaiaralrtieslmlMft İlaç iiyatlarına zam geliyor I
Binali Yıldırım, 
Kazakistan'daki 
Baykonur Uzay 
Üssü'nden 16 
Ekim'de gönderilen 
Türksat 4B uydusu
nun Türksat AŞ'ye 
yörüngede teslim 
edildiğini söyledi. 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldı 
rım, Kazakistan'daki 
Baykonur Uzay 
Üssü'nden 16 Ekim 
de gönderilen Türk
sat 4B uydusunun 
50 derece doğu 
boylamındaki nihai 
yörüngesine 24 
Ekim'de yerleştiğini 
anımsattı.Test 
süreci tamamlanan 
uydunun Türksat 
AŞ'ye yörüngede

teslim edildiğini, 
uydunun, Türkiye 
nin yanı sıra Avru 
pa, Afrika, Ortado 
ğu, Orta Asya ile 
Türk Cumhuriyet
lerini kapsayan 
bölgede iletişim ve 
geniş bant hizmet
leri vereceğini dile 
getiren Yıldırım, 
"Tam kapasite 
hizmet vermeye 
başlayan uydu 

sayesinde, uydudan 
daha uygun 
maliyetle yüksek 
hızlı internet erişimi 
sağlanacak. Özel
likle zor coğrafi 
şartlar nedeniyle 
karasal altyapının 
götürülmesinde 
zorlanılan bölgelere 
hızlı ve genişbant 
interneti uydu 
üzerinden verilecek*' 
diye konuştu.

Ekonomi Koordi
nasyon Kurulu'nda 
Sağlık Bakanlığı 
temsilcileri ile ilaç 
sanayicileri ilaç 
fiyatlarına yüzde 10- 
20 arasında zam 
yapılması konusun 
da karara vardı. 
Sağlık Bakanlığı ve 
sanayiciler arasında 
ilaç fiyatlarına yöne
lik görüşmeler sona 
erdi. Buna göre Eko 
nomi Koordinasyon 
Kurulu (EKK), bir li
raya kadar olan 
ilaçlarda yüzde 20, 
bir ila 2 lira arasın 
daki ilaçlarda yüzde 
18, 2 ila 3 lira arasın 
daki ilaçlarda yüzde 
16, 3 ile 4 lira arasın 
daki ilaçlarda yüzde 
14, 4 ile 5 lira arasın 
daki ilaçlarda yüzde

12, 5 ile 6 lira arasın 
daki ilaçlarda yüzde 
10 zam yapılmasına 
karar verdi. Bazı ilaç 
larda kamu kurum 
Iskontosu da azaltıla 
cak. Eczacılar, 
piyasada bulunma 
yan ilaçlar için döviz 
kurunun güncellen
mesi gerektiğini 
savunuyorlardı.
Kur güncellemesine 
rağmen Türkiye'de 
ilaç, en ucuz Avrupa 

ülkesindekinden 
bile yaklaşık yüzde 
80 daha ucuza 
satılmaya devam 
ediyor. Bu nedenle 
ilaç firmaları kar 
etmedikleri bir 
ürünü Türkiye’ye 
getirmemeye ilacı 
başka ülkelerde 
satmaya başlamıştı. 
Bu da ülkede bulu
namayan ilaçlar 
listesi oluşmasına 
neden olmuştu.

ismi Miti w müİii itlim
Asgari ücretin bin 
300 liraya çıkması 
ile kaçak işçi çalış 
tırma oranlan da 
artıyor. SGK dene
timlerini sıklaştırdı. 
1 yıl kaçak işçi çalış 
tırmanın cezası 
49 bin lira oldu. 
Asgari ücret 1300 
TL oldu. Asgari 
ücretteki bu artış 
sonrası birçok 
işverenin kaçak işçi 
çalıştırmaya başla 
dığı iddiaları Sosyal 
Güvenlik Kurumu'nu 
(SGK) harekete 
geçirdi. SGK, kaçak 
işçi çalıştırma ile

ilgili denetimlerini 
sıklaştırdı. Kaçak 
işçi çalıştırdığı 
tespit edilen işletme 
lere para cezası 
kesiliyor. Sosyal 
Güvenlik Kurumu, 
kayıt dışı istihdamla 
mücadele kapsamın 
da şirketleri yakın 
dan takip ediyor.

SGK, asgari ücrette 
yapılan artış sonra 
sında kaçak işçi 
denetimlerini arttır 
dı. Her ilde bulunan 
bin 500 sosyal 
güvenlik denetmeni, 
kaçak işçi tespitinin 
yanı sıra sahte 
sigorta denetimi 
de yapıyor.

Yaşam endeksinde 
İsparta, eğitim 
endeksinde Tunceli, 
çalışma hayatı 
endeksinde 
Zonguldak, gelir ve 
servet endeksinde 
ise İstanbul ilk 
sırada yer aldı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2015 yılına ilişkin 
ilerde Yaşam tn- 
deksi'ni açıkladı. 
Buna göre, İsparta, 
yaşam endeksinde 
en yüksek endeks 
değeri 0,6745 ile ilk 
sırayı aldı. İsparta’yı 
sırasıyla 0,6737 ile

Sakarya ve 0,6553 
ile Bolu takip etti. 
Endekste son sırayı 
en düşük endeks 
değeri 0,2765 ile 
Muş aldı. Muş’u 
sırasıyla 0,2936 ile 
Mardin ve 0,2975 ile 
Ağrı izledi. Barınma 
ve yaşam alanı 
olarak kullanılan ve 

özellikleri itibarıyla 
birey ve hane halkı 
nın yaşam kalite 
sinde etken olan 
konut boyutu 
endeksinde en 
yüksek değeri 
0,9369 ile Sakarya 
aldı. Sakarya’nın 
ardından 0,9304 
ile Sinop yer aldı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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gebekUteueonuib BESMİ DAİBELEB DENİZ OTObJsIT
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.

51310 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

ULAŞIM

SOMr Turizm
KanbsroQlu-EB9da,
Anıttır

Sahil Dav. Haat.

METRO

DENİZ UÇAOl

HASTANELER

513 23 29

513 65 29
280 44 44

Tomokay Tomografi

TAKSİ LEB
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

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md.
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel id. 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 11 33
513 10 95
513 37 42

513 13 64
524 85 86
513 10 92

513 18 46
513 71 66

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı <
Yalova 
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

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

VAPUB - FEBİBOT
Yalova

Eskihlaar

(220) 814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

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

DAĞITICILAR

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

514 57 96
513 23 25

513 45 21-182
513 45 21-111 

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akçen Petrol 
MAR-PET

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 Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5382 

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

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

Tel :513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

almiHGii
VENÜS SİNEMASI 

kardeşim benim: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15..
kocan kadar konuş 2 
diriliş: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:15...

delibal: 11:45- 
14:45-20:45... 

köstebekgiller gölgenin 
tılsımı: 11:00-13:00- 

17:00-19:00..

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MAVİ YAKA-
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

OSGB
. Ç.S.G.B.
► YETKİ NO

818

2013'den L

ÖÎZİH güVEHLİğİHİZ BİZİM İŞİMİZ
^nınızöLyrz..*. km

u 
u 
u 
u 
u 
u 
u

İş Güvenliği Uzmanlığı tiizmeti 
İşyeri Hekimliği tiizmeti 
İşe Giriş Sağlık Raporu 
Temel İlkyardım Eğitimi 
İş Güvenliği Eğitimi 
Risk Değerlendirmeleri 
Acil Durum Planı Hizmetleri

Dr. Ziya Kaya Mah. 
Hürriyet Sok. No: 60/A 

GEMLİK
Tel: O 224 512 14 14 

info@maviyaka.com.tr 
www.maviyaka.com.tr

mailto:info@maviyaka.com.tr
http://www.maviyaka.com.tr


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

CİLT YAPIMI - REKLAM ■ MADALYA • KUPA - PLAKET

’6 Ocak 2016 Sah
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

Tel : O 224 513 96 83

Borçelik Fabrikasında meydana geldiği iddia edilen olaya sendika tepki koydu

KMİMTÜR CİIIIİ İŞİHDEN OlDÜ
Borçelik Fabrikası’nda çalışan Murat Burhan adlı işçi, çizdiği 

karikatür nedeniyle işten çıkarıldığını iddia etti.

Zabıta Müdürü Erol Bütün, Vizyon Yapı 
sorumlusuna hakaretten dava açtı.

ZABimlLEVİZYONYAPI
II II

MISHİSISIIIM

BELEDİYE VE VİZYON YAPI 
SÜRTÜŞMESİ...

Gemlik Belediyesi ile ilçemizde ilk 
Kentsel Dönüşümü uygulayan firma 
olan Vizyon Yapı arasındaki sürtüşme 
devam ediyor.
Bir belediye ile bir firma arasında 

neden sürtüşme yaşansın diye sora
bilirsiniz.

Yerel gazeteleri izleyenler bu konuda 
az çok bilgi sahibidir. Devamı 4’de

Borçelik Fabrikası’nda 7 yıldır galvaniz üretme 
bölümünde çalışan Murat Burhan adlı işçi 
bursa.com haber sitesine yaptığı açıklamada, 
yukarıda görülen karikatürde bir işçinin başın 
da Borusan amblemi koyup ‘Zam isteyenlerin 
hepsini buraya gömdük yer kalmadı’ yazısı ne
deniyle, işten tazminatsız olarak çıkarıldığını 
iddia etti. Murat Burhan, fabrika hakkında dava 
açtığını belirtirken, Metal işçileri Birliği’nin sos 
yal medyadan Borusan Holding Yönetim Ku
rulu Başkanı Ahmet Kocabıyık’a mesajlar 
yağdırdığı bildirildi. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile 
Vizyon Yapı şirketi arasındaki gerginlik 
mahkemelik oldu. Kentsel dönüşümü ilçe 
mizde ilk kez uygulayan Vizyon Yapı Li 
mited Şirketi’nin Günaydın Sitesi’nde yap 
tığı inşaat sırasında hafriyat konusunda 
Gemlik Belediyesiyle girdiği anlaşmazlık 
devam ediyor. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
bursa.com
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Zabıta Müdürü Erol Bütün, Vizyon Yapı sorumlusuna hakaretten dava açtı.«Mm m imi Sililim
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü ile 
Vizyon Yapı şirketi 
arasındaki gerginlik 
mahkemelik oldu. 
Kentsel dönüşümü 
ilçemizde ilk kez 
uygulayan Vizyon 
Yapı Limited 
Şirketi’nin Günaydın 
Sitesi’nde yaptığı 
inşaat sırasında 
hafriyat konusunda 
Gemlik Belediye 
siyle girdiği anlaş 
mazlık devam ediyor. 
Gemlik Belediye 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, Vizyon Yapı 
Şirketi’nin Günaydın 
Sitesi’ndeki hafriyat 
sırasında çevreyi 
kirletmesi üzerine 
firmaya ceza uygulan 
dığını ve hakaretle 
karşılaştığını 
iddia etti.
Gemlik Belediyesi 
Basın Bürosu’ndan 
yapılan yazılı açıkla 
mayı aynen yayınlı 
yoruz.
Kirlilik Yarattılar . 
“Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü

ekipleri, Vatan 
daşlann yanı sıra 
Emniyet Müdürlüğü 
nün şikâyetlerini 
yerinde inceleyerek 
değerlendirince 
başına gelmedik 
kalmadı. Cumhuriyet 
Mahallesi Manastır 
Mevkiinde inşaat 
çalışması yapan 
Vizyon Yapı Şirketini 
daha önce de hafri 
Mttfa/mjıı yola saçma 
ması konusunda 
uyanp, ceza kesen 
ekipler, olumsuz 

uygulama devam 
edince, vatandaş ve 
Emniyet Müdürlüğü 
şikâyetlerini dikkate 
alarak bir kez daha 
inşaata gittiler. 
Burada daha önce 
ceza konusu olan 
hafriyat döküntü
lerinin kaldırılmama 
sının yanı sıra yeni 
hafriyat döküntü
lerinin de yola ve 
caddeye saçıldığını 
gören ekipler, encü
men kararını uygula
yarak Vizyon Yapı

Şirketine bir kez daha 
5326 Sayılı Kaba
hatler Kanunu 
gereğince 219 lira 
para cezası kestiler. 
Hafriyat döküntü
lerinin görsel kirlilik 
ve pislik yaratmasının 
yanı sıra sokak ve 
caddelerde trafik 
kazası riski de yarat 
tığına dikkat çeken 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, firmalar 
arasında ve inşaat 
şirketleri bazında 
ayrım yapılmadığını 

vurgulayarak, kirlilik 
ve telafisi mümkün 
olmayan riskli durum
lar konusunda eşit 
mesafede hassasiyet 
gösterdiklerini dile 
getirdiler. Zabıta 
Müdürlüğü ekiplerine 
yönelik, tehdit, küfür 
ve beddualar da bu 
hassasiyet sonra 
sında başladı. 
Ceza makbuzunu 
tebliğe giden Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri, 
şirket yetkililerinden 
Tuncay Kınık tarafın 
dan önce küfürle 
karşılandılar. Ardın 
dan Zabıta Müdürü 
Erol Bütün’ün maka 
mına gelen Tuncay 
Kınık, bu kez ceza 
makbuzunu Bütün’ün 
masasına fırlatarak, 
tehdit edip, beddualar 
yağdırdı. Gemlik 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, konuyu 
yargıya taşıdıklarını 
kaydederek, yasa ve 
encümen kararlarını 
uygulamayı sürdüre
ceklerini söyledi. 
Erol Bütün, firmanın 

ihlaller zincirine 
devam ettiğinden 
yakınarak, hem 
vatandaşın, hem de 
Emniyet yetkililerin 
bu ihlallerden 
yıldığına dikkat çekti. 
Bütün, “Aynı inşaat 
firmasının Günaydın 
Sitesini inşaa ed
erken ortaya çıkardığı 
Kültür Merkezi önün
deki toprak kayması 
riskini gidememiştir. 
Aynı bölgedeki birçok 
esnaf ve pazarcılann 
mağduriyeti sürmek
tedir. Belediyenin il
gili birimleri bu 
şirkete, verdikleri 
zaran gidermeleri 
konusunda yazılar 
yazdılar. Şirket önce 
bu konuda gerekeni 
yapmalıdır” dedi.
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, benzer 
hakaret ve tehditlerde 
de yargı yoluna baş 
vuracaklarını belirte 
rek, aksini düşünen 
lere de yargı yolunun 
açık olduğunu 
sözlerine ekledi.

Borçelik Fabrikasında meydana geldiği iddia edilen olaya sendika tepki koydu

KflRİKflTÜR ÇİZDİ İSİNDEN OLDU
Borçelik Fabrîkası’nda çalışan Murat Burhan adlı işçi, çizdiği 

karikatür nedeniyle işten çıkarıldığını iddia etti.
“Cumartesi günü 
işten çıkışı verilen 
7 yıllık Borçelik işçisi 
Murat Burhan’ın 
bursa.com’a 
anlattığına göre 
olay şöyle gelişti: 
Paraya ihtiyacı olan 
ve tazminat almak 
için işten çıkarılmak 
isteyen Recep Tezel 
adlı iş arkadaşı, 
kendisinden bir 
karikatür çizmesini 
istedi. Burhan’ın 
karikatür yeteneği 
vardı ve daha önce de 
bir karikatür çizmiş, 
vardiya amiri 
tarafından uyarılmıştı. 
Murat Burhan, uyarı 
aldığı karikatürde, 
Borusan amblemine 
“Alaycı Kuş” kondur 
muştu.
Karikatürde iki kişinin 
başına Borçelik ve 
MESS’in logolarını 
koydu.

Recep Tezel de bu 
karikatürü facebook 
sayfasından paylaştı. 
Ancak çizginin 
Murat Burhan’a ait

olduğu anlaşılınca, 
Tezel’in işe devamına 
karar verildi, 
Burhan işten 
çıkarıldı.

Murat Burhan, 
yasal haklarını 
aramak üzere ilgili 
kurumlara ve yargı 
başvurduğunu

söyledi. 
Bu arada Metal 
İşçileri Birliği de, 
sosyal medya 
üzerinden

Borusan Holding 
patronu Ahmet 
Kocabıyık’a 
seslendi.
“Sanata trilyonlar 
yatıran Kocabıyık, 
karikatür çizen 
işçiyi nasıl atarsın?” 
başlıklı açıklamada 
şöyle denildi: 
“Ey Borusan 
patronu Ahmet 
Kocabıyık, ücretlere 
zam isteğini 
karikatür çizerek 
anlatan bir işçi 
kardeşimiz Borçe- 
lik'te işten atıldı. 
Sana küfür etmedi, 
hakaret etmedi.
Sadece düşün 
cesini sanat 
yoluyla gösterdi. 
Bunun için 
ekmeğiyle oynadı 
senin yöneticilerin. 
Kültüre, sanata 
trilyonlar yatır 

ma kİ a övünüyorsun.”
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TetsBiairikasııtiaiortııttıraMB Mu Hıkı *
Bursa'da organize 
sanayi bölgesinde 
bulunan bir tekstil 
fabrikasında çıkan 
yangın fabrika 
çalışanları ve itfaiye 
ekiplerinin müdaha 
leşiyle kısa sürede 
söndürüldü. Korku
tan yangın, yaklaşık 
bir ay önce aynı 
bölgede meydana 
gelen ve 36 saat 
söndürülemeyen 
fabrika yangınını 
akıllara getirdi. Olay, 
Osmangazi Demirtaş 
Mahallesi'nde bulu
nan Demirtaş Orga

Orhangazi de dere 
ye uçan otomobi 
lin sürücüsü haya 
tını kaybetti. Kaza 
Orhangazi-İznik 
yolunda mezbaha 
yanındaki köprüde 
meydana geldi. 
Ergin Özer (40) 
idaresindeki 16 FN 
679 plakalı otomo
bil, köprüden 
uçarak dereye 
düştü. Derede ters 
dönen otomobilin 
sürücüsü için 
vatandaşlar sefer
ber oldu. Taşan 
dereye giremeyen 
vatandaşlar du

nize Sanayi Bölge- 
si'nde (DOSAB) 
meydana geldi. 
Tekstil boyama ve 
apre konusunda 
faaliyet gösteren bir 
şirkete ait fabrikanın 
boya atölyesinde, 
sabah saatlerinde 
belirlenemeyen bir 

rumu itfaiyeye 
bildirdi.Olay yeri 
ne gelen ekipler, 
çekici yardımı ile 
önce otomobili 
düzeltti. Otomobil 
sürücüsü Özer 
Ergin’i kurtarmak 
için ekipler ve 
vatandaşlar uzun 
süre uğraştı. 
Orhangazi’de bir 
fabrikada çalıştığı 
tespit edilen 
Özer Ergin’in 
cansız bedeni 
sudan çıkarıldık 
tan sonra Devlet 
Hastanesi morgu 
na kaldırıldı.

sebepten yangın 
çıktı. Yangına ilk mü
dahaleyi yapan fab
rika çalışanlarının 
itfaiyeye haber ver
mesiyle bölgeye 
kısa sürede beş ekip 
sevk edildi. İtfaiye 
ekiplerinin de müda
halesiyle yangın

PKK operasyonunda 
3 kişi tutuklandı

Bursa'da, sosyal 
medya üzerinden 
terör örgütü PKK 
nın talimatlarını 
içeren ve örgüte 
sempatizan ve 
eleman toplamak 
amacıyla payla 
şımlarda bulunduk 
lan iddiasıyla 
gözaltına alınan 
3 kişi tutuklandı. 
Alınan bilgiye göre, 
F.Ş. H.E. ve E.K'nın 
terör orgutu PKK 
nın eylem ve faali 
yetlerini meşru 
göstermek suretiyle 
sosyal medya üze 
rinden örgütü 
destekleyen kitleyi 
canlı tutmak, eylem 
ve etkinliklere sevk 
etmek, örgüte 
sempatizan topla
mak ve terör 
örgütüne eleman 
temin etmek

kısa sürede söndü 
rüldü. Olayda her
hangi bir can kaybı 
ve ya yaralanma 
yaşanmazken fab
rikada maddi hasar 
meydana geldi. 
Yangının söndürül 
meşinin ardından 
fabrika çalışanları ve 
itfaiye ekipleri içeri 
deki tekstil ürün
lerini dışarı çıkar 
tarak hasar tespiti 
yaptılar. İtfaiye ekip
leri yangının çıkış 
sebebini araştırırken 
polis de olay ile ilgili 
soruşturma başlattı.

amacıyla örgütün 
talimatlarını da 
içeren paylaşımlar 
yaptıkları tespit 
edildi. Bursa 
Cumhuriyet 
Başsavcılığının 
talimatı üzerine 
harekete geçen 
İl Emniyet Müdür 
lüğü Terörle 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, F.Ş, H.E. 
ve E.K'yı gözaltına 
aldı. Zanlılara ait 
evlerde yapılan 
aramalarda ruhsat 
sız av tüfeği ve 
örgüt mensupla 
rina ait üç fotoğraf 
ele geçirildi. 
Emniyetteki işlem 
lerinin ardından 
adliyeye sevk 
edilen zanlılar, 
çıkarıldıkları 
nöbetçi mahke
mece tutuklandı.

Bursa’da devrilen 
bir tır alev alarak 
yandı. Kaza, 
Bursa-Yalova yolu 
Dürdane rampala 
rında meydana 
geldi. İstanbul 
istikametine seyir 
halinde olan talaş 
yüklü tır, virajı 
alamayarak yan 
yattı. Birden alev 
alan tır’ı söndürmek 
için itfaiye ekipleri

İznik'te bir otelde 
temizlik görevlisi 
olarak çalışan 
2 kadın çamaşır 
suyundan zehirlen 
di. Edinilen bilgiye 
göre, bir otelde 
temizlik görevlileri 
H.Y (43) ve S.E (45) 
kapalı alanda kul 
(andıkları çamaşır 
suyu yüzünden 
zehirlendiler.
Kusma ve baş

ne haber verildi. 
Kısa bir müddet 
sonra olay yerine 
gelen itfaiye ekip
leri yanan aracı 
söndürdü.Yarala 
nan Tır sürücüsü 
112 ekipleri tarafın 
dan hastaneye 
kaldırılırken, kaza 
sebebiyle trafik 
kilitlendi. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

dönmesi nedeniyle 
otel görevlilerince 
İznik Devlet Has
tanesine getirilen 
temizlik görevlisi 
kadınlar, tedavi 
altına alındı.
Çamaşır suyundan 
yayılan koku 
nedeniyle zehirle 
nen H.Y ve S.E'nin 
hayati tehlikelerinin 
bulunmadığı 
öğrenildi.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

BELEDİYE VE VİZYON YAPI 
SÜRTÜŞMESİ...

Vizyon Yapı’nın Gemlik’te ilk kez Ma 
nastır bölgesinde başlattıkları Kentsel 
dönüşüm projesini Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkam Recep Altepe 
başlattı.
AKP hükümetinin bir projesinin bir 

firma tarafından yaşama geçirilmesi 
medyatik bir olay oldu.

Çarşaf, çarşaf haberler yapıldı.
İlk proje devam ederken, firma 100 

dairelik Günaydın Sitesi yönetimiyle 
anlaştı ve 2. kentsel dönüşüm, bu site 
de başladı.

Vizyon Yapı firması sahipleri titiz in
sanlar.

Kentsel dönüşümün başlaması için 
geçen süreçte sitede oturan muhalif 
bazı kişilerle zaman kaybedildi.

Sonuçta çoğunluğun istediği şekilde 
inşaat başladı.

Firma bu sırada aynı bölgede Avcılar 
sitesinde de site sakinleriyle anlaşarak 
yeni bir kentsel dönüşüme hazırlık 
yaptı.

Günaydın Sitesi’nin hafriyat çalış 
maları sırasında yaşanan olumsuzluk
lar, Belediye zabıtasının firmayla 
sürekli ceza kesmesine neden oldu.

Bardağı taşıran olay inşaat hafriyatını 
Kentsel Dönüşüm yasasına göre hafri 
yat dökülen yerden ücret alınmamasın 
dan çıktı. Belediye Vizyon Yapı’nın 
kamyonlarından döküm parası alınca 
sürtüşme büyüdü. Vizyon Yapı’nın 
itirazları olumsuz sonuç alınca hafriyat 
yüklü kamyonlar, belediyenin kapısına 
dayandı.

Polisin iknası sonucu belediye önüne 
dökülecek hafriyat engellendi.

O günden sonra cezalar hiç durmadı.
Dün, Belediye Basın Bürosu’ndan 

gelen haber ilginçti.
Haberler, firma yetkilisinin Zabıta 

Müdürü’ne cezalar nedeniyle hakaret 
ettiği, küfür ettiğini bildiriliyordu.

Böyle bir haberin resmi bir kurum 
olan belediyeden gelmesi anlamlıdır.

Bu konuda açıklama yapan kişi devlet 
memurudur. Amirlerine danışmadan 
açıklama yapamaz.

Bir kamu görevlisine hakaret edilmiş 
se bunun yolu yargıdır.

Kendine küfür edenin haberini 
yaptırmak değildir. Bu nedenle haberi 
manidar buluyorum.

Zabıta Müdürü yerel veya bölge gaze 
telerine gidip, olayı anlatmış olsaydı, 
haberi o gazeteler yapsaydı durum 
farklı olurdu. Ama böyle bir haberin 
belediyeden gelmesini, yıllarını bu 
mesleğe vermiş biri olarak ilk kez 
görüyorum.

Gemlik Müteahhitler 
Derneği, kurum 
ziyaretleri kapsa 
mında, Gemlik 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer 
Mete’yi makamında 
ziyaret ettiler.
Dernek Başkanı 
Ömer Uslu; “Gem
lik’te yaşanan 
pek çok olayın, 
yapılaşmanın kötü 
olduğu bölgelere 
rastlaması sadece 
tesadüf olamaz.
Yeteri sosyal donatı 
alanları, sosyal 
hayatı ve ya pil aş 
ması modern olan 
bölgeleri inceledi 
ğinizde, suç oranı 
nın da düştüğünü 
görmemiz mümkün. 
Gemlik’te öncelikle 
çarpık yapılaşmayı, 
modern yapılaşma

KARİKATÜR NEDENİYLE 
İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİ 
Bursa com. haber sitesi geçtiğimiz 

günlerde Borçelik Fabrikasında çizdiği 
karikatür nedeniyle,işten çıkarıldığını 
iddia eden Murat Burhan adlı kişinin 
haberini yayınladı.

Haber gerçekten ilginçti.
Gazetemizde bu konudaki haberi 

okuduğunuzda bilgi edineceksiniz.
Merak ediyorum ve Borçelik ilgilileri 

ne sesleniyorum, bu haber doğru mu?
İşten çıkarılma, çizilen karikatür ne

deniyle mi oldu?
Eğer haber doğruysa, bu konu 

çalışma hayatına tarihine geçecek il
ginç bir olaylar arasında yer alır.

BADEM hizmete açıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Ruh 
Sağlığını koruyan 
ve geliştiren 
psikolojik danışman 
lık hizmeti etki 
alanını genişletiyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal 
İşler Şube Müdürlü 
ğü bünyesinde, 
Incirli'den sonra 
Gemlik'te de Bursa 
Aile Danışmanlık ve 
Eğitim Merkezi 
(BADEM) hizmete 
girdi. Aralık 2015 
tarihinden bu yana 
çalışmalara başla 
yan ve İncirli ile 
Gemlik'te toplam 
119 kişiye danış 
manlık hizmeti 
veren kurum, doğru 
ebeveynlik semineri 
ile de 264 aileye 
ulaşmayı başardı.

ile değiştirmemiz 
gerekiyor.
Kurulularımızın 
fikirlerini almayı 
kendimize yol 
olarak belirledik. 
Bugüne kadar zi
yaret ettiğimiz ku- 
rumlardan da, çok 
anlamlı fikirler 
edindik" dedi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Gemlik 
Paşa Konağında 
hizmete giren 
BADEM açılışını 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili Emine 
Yavuz Gözgeç, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Şükrü 
Köse, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık ve Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz birlikte 
yaptılar.
Proje Kapsamında 
4 psikolog ve 1 
aşistan ile çalıştık 
larını açıklayan Ku
rumsal İletişim So
rumlusu Betül 
Şenlik, slayt göste 
rimli sunumla 
Bursa Aile Danış 
manlık ve Eğitim

Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer 
Mete ise; “Gemlik’te 
öncelikle Adliye 
sorunu var. Yeni 
Adliye konusunu 
yakından takip 
ediyoruz. Hisar 
bölgesine yapılacak 
adliye binası, 
Gemlik Adliyesine

Merkezi çalışmaları 
ve hedeflerini anlat 
tı. Ebeveynlerin 
aralarındaki ilişkiler 
de yıpranmaların 
olmasının ailelerin 
gittikçe zayıflama 
sına sebep olduğu 
nu vurgulayan 
Betül Şenlik, 
"Bu proje; merkezi 
ne aileyi alan, başta 
eşler olmak üzere 
aile fertlerinin hay
atla ve birbirleriyle 
bağlarını kuvvetlen 
direrek daha güçlü 
bir aile olmalarını 
amaçlayan sosyal 
bir projedir" dedi.
Betül Şenlik, Uzman 
kadrolar tarafından 
ücretsiz olarak 
çocuk, ergen ve 
yetişkinlere psiko 
lojik danışmanlık, 
Aile danışmanlığı 

önemli bir kazanç 
olacaktır. Adliye 
binaları da, pek çok 
kamu binası gibi 
Gemlik’te yapılaş 
ma mağduru konu
munda. Modern 
yapılaşma ve dönü 
şümü bizler de des 
tekliyoruz” şeklinde 
konuştu.

ve evlilik danışman 
lığının yanı sıra 
anne baba eğitimle 
ri, kişisel gelişim 
eğitimleri, grup ve 
atölye çalışmaları 
ile önleyici ruh 
sağlığı proje 
hizmetleri de 
vereceklerini kay
detti. Son bir ay 
içinde 58 çocuğun 
taramasının yapıldı 
ğını, 264 kişiye 
ulaşılıp, 119 kişiye 
de danışmanlık 
hizmeti verdiklerini 
bildiren Şenlik, 
okul ziyaretleri, 
seminerler, birebir 
danışmanlık 
hizmeti ve amaçlara 
yönelik faaliyetleri 
Paşa Konağında 
devam ettire 
çeklerini sözlerine 
ekledi.

Gemlik KŞrfez
B98HBSinQEQBI3S9QB&EKSESHHH

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN



GEMLİK ŞUBESİ AÇILDI!!!

? cnn ti'denba^layanfİyatlar 
faıJVV I L KALİTELİ DÜĞÜN SAKALLI'DA YAPILIR

BU KALİTE BU FİYATLAR İNANILMAZ 
AÇILIŞA ÖZEL FİYATLARI KAÇIRMAYIN

•

Eşref Dinçer Mh. Sıla Sk. No:2
Kumla - Armutlu Çevre Yolu
Gemlik/BURSA ■TT’

7^X0554 577 46 77
\S/ 0541542 2100

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
“‘“»ünler Gemlikli İçin Artık 

lAYAL DEĞİL!!! 
Kişi başı 10 TL’den başlayan 

Yemek Fiyatları

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

GEMLİK’E KRUVAZİYER GELMEZSE 
İZNİK’E AMPHİBUS GELİR

Öncelikle Kru- 
vaziyer Limanı proje
sine gösterdiğiniz 
yoğun ilgi için çok 
teşekkür ederim.

Bu proje kısa vad
ede gerçekleşeme 
yecek kadar büyük 
bir proje olmakla 
birlikte esnafın ve 
halkın sahiplenmesi 

ile en fazla beş yıl 
içerisinde Gemlik 
Körfezi’nde bu gemi
leri görebiliriz. Bu 
durumu hızlandır 
mak ve kamuoyu 
yaratmak amacıyla 
Burtvin Turizm ve 
Uludağ Üniversitesi 
Denizcilik Topluluğu 
olarak 9 Mart

Çarşamba Günü 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezi’nde bir 
panel düzenledik. 
Tüm Gemliklileri 
Gemlik’in kaderini 
değiştirecek bu pro 
jeye destek vermek 
amacıyla panelimize 
bekleriz.

Varsayalım pro
jemiz istediğimiz gibi 
gitmedi ve başarılı 
olamadık. 
Yılacakmıyız ? Hayır. 
Kruvaziyerler Gem- 
lik’e gelmezse o za
manda İznik’e amphi 
bus gelir. Bu hafta 
içi, İznik ve Uluabat 
Gölleri için am- 
phibus alımı talep 
dilekçemi Burulaş 
A.Ş, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi ve 
Bursa Valiliği’ne 
verdim. Bu proje 
benim 2003 yılında 
turizm fakültesinden 
mezun olduğumdan 
beri aklımda olan ve 
fark yaratabileceğine 
inandığım bir pro
jedir.

Peki, amphi bus 
nedir? Amphi bus 
Avrupa’da Macaris

tan, Ingiltere ve özel
likle Hollanda’da 
yoğun şekilde 
kullanılan bir otobüs 
türüdür. En önemli 
özelliği de karada ve 
suda kullanılabilme 
sidir. Bir düşünün 
İznik gibi bir açık 
hava müzesini 
gezdikten sonra aynı 
otobüs ile otobüsten 
inmeden İznik 
Gölü’ne dahyorsu 
nuz ve İznik Gölü 
altında bulunan batık 
köy ile diğer 
kalıntıları izleyebil! 
yorsunuz. Bu araç 
İznik Gölü haricinde 
Uluabat Gölü’nde de 
kullanılabilir. Özel
likle amphibusun 
yedi, sekiz kişilik 
otomobil boyutunda 
olanları bu göl için 
ideal olabilir. Çünkü, 

Bursa Ortadoğulu 
turistin yoğun ilgi 
gösterdiği bir desti- 
nasyon ve Ortadoğu 
lu aileler genelde 
ailece tek taşıtta 
olmayı tercih 
ederler.

Uluabat Gölü’nün 
derinliğinin 
1.5 metreden fazla 
olmayışı, çevresinin 
korunaklı olması 
gibi özellikler 
amphi bus’u bu 
gölde daha kullanılır 
kılabilir.

Ne denilebilir ki, 
umarım birileri pro
jelerimi fark eder ve 
en azından yapılabi 
lirliğini sorgular. 
Onlar farkedip 
sorgulayana kadar 
projelerimi köşem 
den paylaşmaya 
devam edeceğim.

ulMslanGemlilı Aksam Yemeninde Buluşlu
ultrAslanGemlik 
ailesi Umurbey 
Aytepe'de birlik ve 
beraberliğin, arka 
daşlık, ağabeylik, 
kardeşlik kaynaş 
masını ve aile 
ortamını her zaman 
her platform da 
daha üst seviyede 
tutma yolunda bir 
etkinliğe daha imza 
attı. Ünlü Emlak 
sahibi İrfan Ünlü 
sponsorluğunda 
gerçekleşen çiğ 
köfte organizas 
yonuna katılım 
oldukça yüksekti. 
Her defasında Gem
likli gençleri kötü 
alışkanlıklardan 
uzak tutma yolunda 
hızlı adımlar atan 
ultrAslanGemlik

taraftar gurubu, üye 
leri ile birlikte maç 
dışında da sürekli 
etkinlikler yaparak 
gençleri yalnız bırak 
mıyor. ultrAslan 
Gemlik’in etkinliğine 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, .Ünlü Emlak 
Sahibi İrfan Ünlü, 

Taşar Zeytincilik Yö
neticisi Hamza 
Taşan, GemlikLife 
Genel Yayın Yönet
meni Feyzi Sarıkaya 
ve bir çok Galata 
saray sevdalısı eşlik 
etti. Gurup adına 
açıklama yapan ul
trAslanGemlik tem
silcisi Sezgin Mutlu;

"Bugün burada 
olma sebeplerimiz
den öncelikli olanı 
birlik beraberliği 
mizin kardeşliğimi 
zin ne derece güzel 
ne derece anlamlı 
olduğunu herkese 
göstermektir. Biz 
geleneklerin aksine 
bir bilet alıpta 

sadece maça giden 
değil, ülkemizin 
doğusunda yardıma 
muhtaç ailelerin ve 
çocukların ihtiyaçla 
rını gideren, her 
okulda mutlaka bir 
tuğlası olan, Kızı 
lay’a sürekli olarak 
kan bağışın da bulu
nan bir sivil toplum 

örgütüyüz. Bu gibi 
sosyal sorumluluk 
projelerinde her 
zaman yerimizi 
alacağımızı belirt
mek isterim." 
dedi.
ultrAslanGemlik 
temsilcisi Sezgin 
Mutlu konuşmaların 
ardından yapılan 
tüm etkinliklerde 
desteğini esirge
meyen Gemlik İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran'a, gecenin 
sponsoru olan 
İrfan Ünlü'ye 
plaket takdim 
ederek teşekkürle 
rini iletti. Gece, 
yakılan meşaleler 
ve tezahüratlarla 
sona erdi.

tınman BAY & BAYAN
ElCIHdlI ELEMANLAR ARANIYOR

Aranıyor gsm=05397461903
Elaman FORKLİFT KULLANABİLEN 
ElCllldlI OPERATÖRLER ARANIYOR 

Aranıyor 02245247524-ımuııııs

tıemaıı 
Aranıyor
TECRÜBELİ 

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR

02245140B68
' ‘Geftlİik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çin’den Avrupa’ya 
uzanan tarihi İpek 
Yolu üzerinde 
asırlarca en önemli 
merkez olan Bursa, 
yeniden ipek böceği, 
koza, ipek ve el 
dokuma üretimi ile 
dünya vitrinine 
çıkıyor. Dağ yöre 
sinde böcek besle
mek için özel dutluk
lar kurduran, el 
dokumaları için tez
gahlar yaptıran 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, yaklaşık 
250 kişiye istihdam 
imkanı sağlayarak 
tarihte bulunmaz 
Bursa kumaşı olarak 
bilinen ipekli doku 
maları yeniden üret
tirmeye başladı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, yaptığı

çalışmalarla Bursa 
ipeğinin yeniden 
dünya vitrininde söz 
sahibi olmasını 
sağlayacak. Tarihi 
Bursa ipeği kozadan 
yeniden hayat bu
lurken, köylerde 
kadınların renk renk 
ipliklerden dokudu 
ğu ipek halılar ise 
göz kamaştırıyor. 
Bursa ipeğinin yeni 
den hayat bulması 

fikriyle başlatılan 
proje kapsamında 
Büyükorhan, 
Harmancık, Keleş, 
Büyükorhan, İnegöl 
ve Mustafakemal 
paşa’nın çeşitli 
mahallelerinde 
açılan kurs merkez
lerinde dokunan 
halıların ‘Hüdavendi- 
gar’ adıyla markala 
şarak stantlarda yeri 
ni almaya başladı.

Gaz fiyatlarında 
belirleyici olan 
petrolün fiyatı son 
3 yılda 116 dolardan 
28 dolara geriledi. 
Ancak buna rağmen 
184 dolarlık doğal 
gaz vatandaşa 340 
dolara satılıyor. Gaz 
fiyatlarında belirle 
yici olan petrolün 
fiyatı son 3 yılda 
116 dolardan 28 
dolara geriledi. Ben
zin ve motorinde 
olduğu gibi doğal 
gazdan yüksek 
vergi alınmıyor. 
Buna rağmen kamu 
şirketi BOTAŞ, 
ısrarla gazda indi 
rim yapmıyor. 200 
dolar civarı fiyatla 
alınan doğalgaz, 
abonelere 340 dolar 
gibi fahiş fiyatla 
satılıyor. Türkiye

yıllık doğalgaz tüke- 8,48, Nijerya da 2,87
timi 49,2 milyar met 
reküp (2014). İhtiya 
cin tamama yakını 
ithalat yoluyla karşı 
lanıyor. İthalatta 
(boru gazı) Rusya 
54,76 oran ile ilk 
sırada (Kamu-özel 
dahil), Iran 18,13 
oran ile ikinci ve 
Azerbaycan 12,33 
pay ile üçüncü 
sırada yer alıyor. 
LNG'de ise (sıvılaştı 
rılmış gaz) Cezayir 

paya sahip. Acil 
durumlarda da gaz 
açığını kapatmak 
için spot LNG alımı 
yapılıyor. Satışa 
sunulan doğalgazın 
yüzde 48'i elektrik 
üretiminde, yüzde 
25'i sanayi ve 
yüzde 19'u da 
konutlarda tüketil! 
yor. Geri kalan 
bölüm ise gübre, 
ulaşım, hizmet gibi 
sektörlere gidiyor.

Bakan’dan KM 
müjdesi

Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, KDV iadelerine 
ilişkin hazırladıkları 
eylem planıyla iadelerin 
hızlanacağını ve gerek
siz bürokratik işlemle 
rin sona ereceğini 

bildirdi. Mükelleflerden 
gelen KDV iadelerine 
ilişkin talepleri dikkate 
alan Ağbal, Gelir 
İdaresi Başkanlığını 
(GİB) harekete geçirdi. 
GİB tarafından hazır 

lanan "KDV İadelerinin 
Etkinleştiri I mesi ve 
Hızlandırılması, İade 
Süreçlerinin Standart 
laştırılması Eylem 
Planı" hazırlıklarında 
sona yaklaşıldı. Ağbal, 

KDV iadelerinin 
sonuçlandırılmasına 
ilişkin de ihtisas vergi 
daireleri gibi alternatif 
modeller üzerinde 
çalışılacağını belirtti.

Mi!'

i2016 yılı

MILTOKB.

bU)UGUN SALON

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta -Meşrubat-Çerez
Pignnist +DjPerforın^
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 
Nikah Masası - Volkan yösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Cunh \ripn~ Snhne - Işık gösterisi 
Servis ve ekjpvnnnlnr - 8iripriz gösteriler 

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/mlltondugun
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/mlltondugun
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Erdem Başçı, 
Önümüzdeki üç yıllık 
dönemde enflas 
yonun kademeli 
olarak düşürülece 
ğini belirterek, 
"Artık o problemi de 
Îözeceğiz" dedi.

ürkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB) Başkanı 
Erdem Başçı, İsvİç 
re’nin Davos kasaba 
sında düzenlenen 
46. "Dünya Ekono 
mik Forumu"nda 
(WEF) sorularım 
yanıtladı. Enflasyon 
görünümüne ilişkin 
yılın ilk toplantısı 
öncesinde, enflas 
yonla mücadele 
çalışmalarına deği 
nen Başçı, şöyle 
konuştu:"Orada da

herkesi ikna etme 
miz gerekiyor ki enf 
lasyon Orta Vadeli 
Programda bu sene 
sonu için öngörülen 
yüzde 7,5, gelecek 
sene yüzde 6,0, 
2018 yılında ise 
yüzde 5’li rakama 
doğru ilerleyebile
cek. Bunun için de 
gereken çaba gös
terilecek ama çok 
boyutlu bir çaba. 
Tek boyutlu değil. 
İki tane mesaj ver

mek gerekiyor. 
Bir tanesi; enflasyo 
nu düşürmek konu 
sunda kararlıyız. 
Hükümet de kendi 
üzerine düşeni yap
mak konusunda 
kararlı. 2016 yılı 
enflasyonla mücade 
lenin başlangıç yılı 
olacak. O daha 
sonra 2017 ve 
2018’de devam 
edecek ve artık o 
problemi de 
çözeceğiz." dedi.

Zorunlu trafik 
sigortasında yüksek 
fiyat dönemi bitiyor. 
Hazine Müsteşar 
lığı ’n ı n teknik düzey 
de devam ettiği 
çalışmanın yaklaşık 
2 ay içinde tamam 
lanması öngörülü 
yor. 16.5 milyon 
taşıt sahibini ilgilen 
diren zorunlu trafik 
sigortasında yüksek 
fiyat dönemi bitiyor. 
Hazine Müsteşarlığı 
mn teknik düzeyde 
devam ettiği çalışma 
ile trafik sigortasının 
fiyatlandırmasına 
kalıcı çözüm bulunu 
yor. Öncelikli olarak 
Destekten Yoksun 
Kalma Tazminatı’nın 
hesaplamasına stan 
dart getirilecek. 
Sigorta şirketlerinin

uzun süredir pahalı 
poliçeye gerekçe 
gösterdiği standart 
hesaplama yöntemi 
Karayolları Trafik 
Kanunu’nda yapıla 
cak değişiklik ile 
kalıcı hale gelecek. 
Böylece bedeni 
zararlarda ödenecek 
rakam belirlendikten 
sonra yeniden 
mahkeme kanalıyla 
değişmeyecek. 
Böylece sigorta 
şirketleri yüklü 

miktarda karşılık 
ayırmayacak. Ekono İ 
miden Sorumlu 
Başbakan Yardımcı 
sı Mehmet Şimşek’e 
sunulacak çalışma 
mn 1-2 ay içinde 
tamamlanması 
öngörülüyor.
Tavan fiyat uygula 
ması ilk etapta 
düşünülmüyor.
Yüksek fiyat çözül 
mezşe tavan fiyat 
uygulaması da gün
deme gelebilecek.

BıMaıIBlalmlıııaisclli
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Tüfenkci, 
kooperatifler aracılı 
ğıyla 2015 yılında 
kullandırılan toplam 
kredi hacminin, 
bir önceki yıldan 
devredenle birlikte 
16 milyar 159 
milyon liraya 
ulaştığını açıkladı. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, "Koopera 
tifler aracılığıyla 
2015 yılında kullan 
dırılan toplam kredi 
hacmi, bir önceki 
yıldan devreden ile 
birlikte 16 milyar

159 milyon liraya 
ulaştı. 2002'de 154 
milyon lira olan 
toplam kredi hacmi, 
100 kattan fazla artış 
sağlandı" dedi.
Tüfenkci, yaptığı 
açıklamada, koope 
ratifler aracılığıyla 
kullandırılan kredi-

(erin esnaf ve 
sanatkarın yüzünü 
güldürdüğünü 
söyledi. 2015'te 
Kredi ve kefalet 
kooperatifleri 
aracılığıyla kredi 
kullanan ortak 
sayısı 353 bin 
627’ye ulaştı.

2015'e yüzde 0.85 ile 
başlayan konut 
faizleri yıl içinde 
1.10 bandına yük
seldi. Aylık faiz 
oranı artışı 25 baz 
puanı bulurken, 
tüketici 100 bin için 
21 bin TL fark 
ödeyecek. Konut 
kredisi faiz 
oranlarının son 
1 yılda yüzde 
0.85'lerden yüzde 
1.10 bandına yük
selmesi, ev almak 
isteyen tüketiciye 
ek maliyet olarak 
yansıdı. Geçen yıla 
yüzde 0.85 aylık faiz

t’- 
£•

oranıyla başlayan 
konut kredileri, yıl 
içerisinde jeopolitik 
riskler ve küresel 
ekonomiye ilişkin 
belirsizlikler yüzün
den son bir yılda 
yüzde 1.10 bandına 
yükseldi. Amerika 
Merkez Bankası

FED'in uzun süredir 
bütün dünyada 
beklenen ve 
10 yılın ardından 
aldığı faizleri 
artırma kararı bütün 
dünyada etkili oldu. 
Türkiye'de de konut 
kredisi oranlarına 
yansımaları oldu.
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat 105
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

_________ ULAŞIM_________
Pamuktan* 2 OO 26
DENİZ UÇAâl B13 86 13
Pagaaus Atanla Seyahat 614 S 3 6 2 
METRO 
Aydın Turizm 
SOzar Turizm 
Kanbero0lu«Eaaday 
Anıtur 
Kamil Koç

HASTANELER
Devlat Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

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

RESMİ DAİBEIEB
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 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 4521-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 513 2325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

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

VAPUR-FERİBOT
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 S13 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totatgaz___________ 514 17 00
Akçen Petrol 513 10 70
MAR-PET 813 30 33
Tuncay Otogaz s*i3 10 45
Beyza Petrol________ aı_3_o_i_Q3_

Gemlik KErfez
SEMLİK'İN |LK OÛNLÛK IİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5383 

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)

GENIİI Silili MI
VENÜS SİNEMASI 

kardeşim benim: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15..
kocan kadar konuş 2 
diriliş: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:15...

delibal: 11:45- 
14:45-20:45... 

köstebekgiller gölgenin 
tılsımı: 11:00-13:00- 

17:00-19:00..
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cqm
mailto:korfezofset@hotmail.com


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

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
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GemlikKHrfez
GEMLİK'İN İLK BÖNLÜK »IYA8İ GAZETESİ
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Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com
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İşyeri Hekimliği Hizmeti 
İşe Giriş Sağlık Raporu 
Temel İlkyardım Eğitimi 
İş Güvenliği Eğitimi 

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
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Gemlik’in mezarlık sorununu çözdü, kamulaştırma başlıyor

W mezarlıt ıwl hulunau
Kadri GÜLER
kadri_gu ler@hotmai I .com

Güne Bakış

DİLİPAK’IN HAYALLERİ...

Akit Gazetesi’nin ünlü İslamcı yazarı 
Abdurrahman Dilipak, ikinci kez ilçemi 
ze Gemlik Belediyesi tarafından davet 
edilerek, “Yeni Dünyanın şekillendiği 
Ortadoğu da Türkiye’nin rolü” konusun 
da konferans verdi.

Dilipak’ın konuşmasını Belediye Ba 
sın Bürosundan gelen haber üzerinden 
değerlendirmek istedim.

Devamı sayfa 4’de

Mevzuattaki sıkıntıdan 
dolayı uzun zamandır 
mezarlık alanı oluşturanla 
yan Gemlik Belediyesi 
nin imdadına Büyükşehir 
Belediyesi yetişti.
Hamidiye Mahallesi’nde 
marjinal bir arazinin 
mezarlık olarak kamulaş 
tırıldığını belirten Büyük 
şehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, konuya 
ilişkin son düzenlemele 
rin yapıldığını söyledi. 
Haberi sayfa 2’de

IfonOlBIC OOOtİllO Gemlik Belediyesi gereken firma şubelerinvtltlllllu Zabıta Müdürlüğü Ekip- den birisinin 22.17’de,
■lıvmAifon f İVItlOİAVA lerinin KurumsalMar- diğerinin de 22.30’da Ulllll<iy<IH IHIII<II<II<I ketlere yönelik denetim kapandığını ekipler fir- 
n A?n L Aailrli leri devam ediyor. Saat maya para cezası kesti.
Utr£<l ItCOİlIll 22.00’de kapan ması Haberi sayfa 2’de
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Gemlik’in mezarlık sorununu çözdü, kamulaştırma başlıyor

Yeni mezarlık yeri bulundu

Mevzuattaki sıkıntı 
dan dolayı uzun 
zamandır mezarlık 
alanı oluşturamadan 
Gemlik Belediyesinin 
imdadına Büyükşehir 
Belediyesi yetişti. 
Hamidiye Mahalle- 
si’nde marjinal bir 
arazinin mezarlık 
olarak kamulaştırıl 
dığını belirten 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al- 
tepe, konuya ilişkin 

son düzenlemelerin 
yapıldığını söyledi. 
Gemlik ilçesinde 
vatandaşların en 
önemli ihtiyaçların 
dan biri olan mezarlık 
sorunu, Büyükşehir 
Belediyesinin olaya 
müdahil olmasıyla 
aşılıyor. Çalışmalar 
kapsamında Hamidi 
ye Mahal leşi’ndeki 
tarıma elverişli ol
mayan bir arazide 
kamulaştırma 

çalışmaları 
tamamlanırken, 
alanın son düzenleme 
çalışmaları da hızla 
sürüyor.
Bursa’nın olduğu 
kadar ilçelerin de 
birer yaşanabilir 
merkezler olması 
yönündeki çalışmaları 
yoğunlaştırarak 
sürdürdüklerini be
lirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe,

Gemlik’in en büyük 
talebi olan mezarlık 
alanının da bu 
çalışmalar kapsamın 
da oluşturulduğunu 
ifade etti. Hamidiye 
Mahallesi’nde yapıla 
cak yeni mezarlıkla 
ilgili kamulaştırma 
çalışmalarının 
bittiğini, alandaki son 
düzenlemelerin 
yapıldığını kaydeden 
Başkan Altepe, 
“Burada düzen

lenecek mezarlıkla 
birlikte inşallah 
Gemlik biraz daha 
rahatlamış olacak. 
Şimdiden tüm Gemlik 
halkına hayırlı uğurlu 
olsun" dedi.

Marjinal tarım 
arazisi ne demek?
Marjinal tarım 
arazisi, mutlak 
tarım arazileri, 
özel ürün arazileri 
ve dikili tarım arazileri 

dışında kalan, 
toprak ve topoğrafık 
sınırlamaları ne
deniyle üzerinde 
sadece geleneksel 
toprak işlemeli 
tarımın yapıldığı 
arazilere deniyor. 
Bu araziler, yerel 
önemi olan ve 
kullanım kararla 
nmn yerel ihtiyaçlara 
göre belirlendiği 
araziler olarak 
ifade ediliyor.

Itanaııs saatine mımaııan firmalara ceza lıesllıll
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
Ekiplerinin Kurumsal 
Marketlere yönelik 
denetimleri devam 
ediyor. Belediye 
Encümeninin aldığı 
karar uyarınca kapa 
niş saatlerine uyma 
yan firmalara geçtiği 
miz haftalarda 
uyarıda bulunan 
Zabıta ekipleri, bu

hafta yaptığı denetim
lerde bir firmanın 
ilçede bulunan iki 
şubesinin bu karara 
uymadığını tespit etti. 
Saat 22.00’de kapan 
ması gereken firma 
şubelerinden birisinin 
22.17’de, diğerinin de 
22.30’da kapandığını 
tespit eden Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri 
firmaya 5326 Sayılı

Kabahatler Kanunu 
nun ilgili maddeleri 
uyarınca 219’ar lira 
para cezası kesti. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, denetimlerin 
devam edeceğini 
belirterek, yasalara 
uyma konusunda tüm 
firmaların özen göster 
mesi beklediklerini 
yineledi.

Kar yağışı bugün de sürecek
Türkiye'yi etkisi altına 
alan kar yağışı ve 
soğuk hava hayatı 
olumsuz etkiliyor. 
Meteoroloji’den 
yapılan açıklamada, 
kar yağışının ilçe 
mizde bugün de 
süreceği belirtildi. 
Hayatı olumsuz etk
ileyen soğuk hava 
kentin değişik yer
lerinde buzlanmaya 
neden oldu.

Meteorolojiden alınan 
bilgiye göre; hafif 
olmak üzere kar 
yağışının yer yer 
görüleceği, kar 
yağışından dolayı 
hava ısısının daha da 
soğuyacağı belirtil
erek, özellikle sürücü
lerin don ve buzlan 
maya karşı dikkatli 
olmaları istendi.
Yalova-Bursa yolunda 
kar yağışının yoğun

olduğu Süpürgelik mevkiini açık tutmak

için dün Karayolları 
ekipleri seferber oldu. 
Bursa Deniz Otobüs
leri (BUDO), olumsuz 
hava koşulları ne
deniyle bazı sefer
lerini iptal etti. 
BUDO'dan yapılan 
açıklamaya göre, İs
tanbul (Kabataş)- 
Bursa (Mudanya) 
10.45 ve 12.30, Bursa 
(Mudanya)-lstanbul 
(Kabataş) 12.00 ve

15.00 seferleri 
olumsuz hava 
koşulları yüzünden 
yapılamadı.
Saat 15.30'daki İstan
bul (Kabataş)-Bursa 
(Mudanya) ve İstan
bul (Kabataş)-Ar- 
mutlu (İhlas) ile 
17.00'deki Armutlu 
(Ihlas)-Bursa (Mu
danya) seferleri de 
aynı gerekçeyle iptal 
edildi.
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iaOı, coaıilaıııı aleti triHusııia lııruriı
Bursa'da bir evde 
elektrik kontağından 
yangın çıkarken, 
fedakar baba, alev
lerin arasına dalarak 
çocuklarını kurtardı. 
Yıldırım Teferrüç Ma
hallesi Çınar Sokak 
ta 3 katlı evin zemin 
katında kirada otu
ran Kenan (28) ve 
Hatice Gürdağ (25) 
çiftinin evinde elek 
trik kontağından 
yangın çıktı. Kısa 
sürede yangın 
büyüdü. Evde alev
lerin arasında mah
sur kalan Hilal (10),

Mustafakemal 
paşa’da emniyet 
güçleri zehir 
tacirlerine göz 
açtırmıyor. 
Emniyet ekip 
leri, yaptıkları 
istihbarat çalışma 
larında ilçeye 
yüklü miktarda 
uyuşturucu hap 
getirileceğini 
tespit etti. Buna 
göre hazırlık 
yapan ekipler, 
Roman mahallesi 
nin giriş ve çıkışı 
nı kontrol altına 
aldı. Mahalleye 
yaya olarak gelen 
iki şahsı takibe 
alan ekipler, hare

Nehir (11) ve 7 aylık 
Kadir bebeğin 
yardımına babası 
Kenan Gürdağ 
koştu. Çocuklarını 
diğer odaya alan 
Gürdağ, evin camını 
kırdı. Ardından 
çocuklarını camdan 

ketlerinden şüphe 
lendikleri şahısları 
3 saat boyunca 
takip etti. Şahısla 
rın ticari taksi ve 
motosikletlerle 
geldikleri tespit 
edildi. Nefes 
kesen takip sonra 
sı bir benzinlikte 
yapılan baskında, 
araç içerisinde 
998 adet uyuşturu 
cu hap ele geçirilir 
ken, 4 kişi de 
gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 
4 zanlı adliyeye 
sevk edildi.
Nöbetçi mahkeme 
ye çıkarılan 
4 zanlı tutuklandı. 

komşularına vererek 
kurtaran baba, 
büyük fedakarlık 
örneği gösterdi. 
Daha sonra olay yer
ine 112 ve 110 ekip
leri geldi. 110 
ekipleri, kısa sürede 
yangına müdahale

Güuenlikcinin ilikkal 
Suriyeli’yi ele verdi

Bursa’da elinde bir 
bavulla Bursaray'a 
binmek üzere 
Cumalıkızk İstas 
yonu'na gelen 
Suriye uyruklu 
kişinin hareket
lerinden şüphele 
nen güvenlik görev 
lisi Kemal Turhan, 
arama yaptı. Bavul 
içinde 80 karton 
kaçak sigara 
olduğunu gören 
Turhan durumu 
polise bildirdi.

edip kontrol altına 
aldı. Daha sonra 112 
ekipleri Kadir bebeği 
komşularından 
alarak ambulansa 
taşıdı. Baba ve 
çocuklarıryyüz- 
lerinde dumandan 
dolayı siyanhk 
olduğu görüldü. 
Olay yerinde yapılan 
ilk müdahalenin^ 
ardından 5 kişi ' 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Polisin 
yangınla alakalı 
tahkikatı sürüyor.

Suriyeli zanlı 
hakkında yasal 
işlem yapılmak 
üzere emniyete 
götürülürken kaçak 
sigaralara ise el 
konuldu. BURULAŞ 
Genel Müdürü 
Levent Fidansoy 
ve Osmangazi İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ufuk Akan, güven
lik görevlisini so
rumluluk bilincin 
den dolayı kutla
yarak ödüllendirdi.

Bursa Şehirlerarası 
Otobüs Terminalin 
deki şüpheli koli 
polis ekiplerini 
harekete geçirdi. 
Sıcak dakikaların 
yaşandığı terminal 
de patlatılan 
koliden yumurta 
çıktı. Olay, Bursa 
Şehirlerarası 
Otobüs Terminalin 
de meydana geldi. 
Terminal girişinde 
şüpheli koli ihbarı

Obezite ambulansıyla 
hastanene kaldırıldı

Evinde rahatsızlan 
ması üzerine has
taneye kaldırılan ve 
kalp ritm bozukluğu 
teşhisi konulan 170 
kiloluk kadın, Mu
danya’dan İnegöl 
Devlet Hastanesine 
obezite ambulan 
sıyla getirilerek 
yoğun bakım ünite 
sinde tedavi altına 
alındı. Edinilen bil
gilere göre, Mu
danya da ikamet 
eden 45 yaşındaki 

alan polise ekipleri, 
otobüs terminalin 
de geniş güvenlik 
önlemi aldı. 
Çevredeki vatan 
daşların meraklı 
bakışları arasında 
harekete geçen 
bomba imha 
uzmanı koliyi 
patlattı. Kolinin 
içinden yumurta 
çıktı. Polis ekipleri 
soruşturma 
başlattı.

obezite hastası 
Dudu Ş. kalp rahat 
sizliği şikayetiyle 
Mudanya Devlet 
Hastanesine kaldı 
rıldı. Ritm bozuklu 
ğu teşhisi konulan 
hastanın şevkine 
karar verildi. Hasta 
kadın, Mudanya 
daki ilk tedavinin 
ardından obezite 
ambulansı ile dok
tor kontrolünde İne 
göl Devlet Hastane
sine sevk edildi.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

DİLİPAK’IN HAYALLERİ...
Yaklaşık bir, bir buçuk saat süren bir 

konferansın özeti diyebileceğimiz notlardan 
oluşan haber, bazı ipuçlarını veriyor.

Dilipak, AKP ideolojilerini benimsemiş, 
hatta yol göstericisi olmuş bir yazar.

Yazar, 13 yıldır iktidarda olan AKP hükü 
metinin bir çeşit propagandistliğini yapıyor.

Türkiye’nin yönetenlerini gerçek konumla 
rını değil, başarısızlıklarını başarı diye gös 
tererek AKP’nin uyguladığı politikaların 
ülkemizi dünyanın lideri konumuna 
getireceğini iddia ediyor.
Aslında toplumun öyle inanmasını istiyor

lar.
Kapitalist bir dünyanın parçası olan Türki 

ye’yi farklı gösteriyorlar.
Emperyalist ülkelerin Orta doğudaki 

politikalarının uygulayıcısı olma sevdasına 
gönüllü katılan Türkiye’nin bir zamanların 
başbakanını dünya lideri olarak gösteriyor
lar, toplumun böyle inanmasını istiyorlar.

Dilipak’ın “Türkiye kendi köyünün muhtarı 
değil, yeryüzünün varisi olmak istiyor.” 
Yeni bir dünya kurulacak ve biz o dünyanın 
önderi olacağız. Buna tüm ülke olarak hazır 
olmalıyız" sözlerini iyi irdelemek ve anla
mak gerekir.

Düşünceler bir temenninin ötesinde 
İnancı da yansıtıyor.

AKP, ideologları aracılığıyla, Cumhurbaş 
kanı Erdoğan’ı dünya lideri olduğuna, Türki 
ye’nin de kurulacak yeni dünyanın lideri 
olacağını beyinlerine kazımak istiyorlar.

Oysa, AKP iktidarı boyunca, gerek iç, 
gerekse dış politikalarını başarısızlık üzeri 
ne kurulduğu yaşanan olaylarla kanıtlandı.

ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesinin eş 
başkanlığına soyunan bir başbakan, 
Suriye’nin parçalanmasında sorumlu oldu. 
Bugün Suriye de yaşanan akan kanın ve 
acının sorumlusu AKP iktidarıdır.

Bir haftada Şam’ı işgal edip, Cuma namazı 
kılacak kadar hayalcilik üzerine kurulu olan 
bir dış politika ellerinde patladı.

Şimdi inkar ettikleri, Suriye deki Esat Reji
mini devirmek için Irak’ta doğan ve büyü 
yen gerici sünni İslami hareketi önceleri her 
çeşit desteğini verdikten sonra baktılar ki 
bunların niyetleri farklı, tavır değiştirdiler ve 
batının yanında yer aıaııar.

Bugün İŞID canavarının doğmasında 
Türkiye’nin hiç mi etkisi oımaaı.

Kimse kimseyi kandırmasın, ABD kapitaliz 
mi ve batı kapitalizminin gelişmesinde kızıl 
derililer, siyah Afrikalı zenciler nasıl sömü 
rüldüyse, bir zamanlar dünyanın 110 ülke 
sini fetheden dedelerimiz de gittikleri yer
lere gülsuyu mu döktüler.

Her fetih kılıç ile insanları öldürerek 
gerçekleşti.

Sonra o ülkeler haraca bağlandı.
Dilipak, Davos’ta sürdürülebilir bir kap i ta 

lizmin restorasyonundan bahisle, Türki 
ye’nin bu değişimden yeni bir güç olarak 
çıkacağını iddia ediyor.

Bunlar bir zamanların Enver Paşası gibi 
hayal görüyorlar.

Dünyayı iyi tahlil edemiyorlar.
O’nun için Türkiye yi dünyada yalnız 

bıraktıklarının bile farkında değiller.

Gemlik’te Konferans Veren Abdurrahman Dilipak:

AKP hükümetinin 
destekleyen AKİT 
Gazetesinin yazarı 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı dünya 
lideri gören gazeteci 
yazar Abdurrahman 
Dilipak, Gemlik Bele 
diyesi’nin organize 
ettiği konferansta 
yaptığı konuşmada 
“Türkiye kendi köyü 
nün muhtarı değil, 
yeryüzünün varisi 
olmak istiyor. Türki 
ye’nin üzerinde oy
nanan tüm oyunların 
da merkezi bunlar 
dır”, “Yeni bir dünya 
kurulacak ve biz o 
dünyanın önderi 
olacağız. Buna tüm 
ülke olarak hazır 
olmalıyız" dedi.
Asım Kocabıyık Kül 
tür Merkezinde düzen 
lenen, “Yeni Dünya 
nın Şekillendiği Or- 
tado ğu’da Türki 
ye’nin Rolü” konulu

İİIİİOM
GemlikLife köşe 
yazarlarından Melek 
Güleç, uzun zaman 
dır üzerinde çalış 
mış olduğu romanı 
Keleş Belediyesi 
sponsorluğunda 
çıktı. Adronos adını 
verdiği kitabını 
yayınlayan Melek 
Güleç, uzun bir 
araştırmanın sonu
cunda çıkardığı 
kitabını şöyle 
anlatıyor; "Yörelerin 
özgünlüğünü, sakin 
terinin tarihsel, 
ekonomik, sosyolo
jik ve kültürel bağ 
lamda diğer yöre 
sakinlerinin dene 
yim ve uygulama 
larından, farklı olanı 
ortaya koymaları ile 

KAYIP GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

İLKNUR EKER

konferansta dünya 
sömürgecilik tarihi, 
savaşlar, açlıklar, 
kıtlık ve Kapitalizmin 
geldiği yer konusun 
da çarpıcı açıklama 
lar da bulunan Ab
durrahman Dilipak, 
“Batının çağdaş 
medeniyeti Kızılderi 
lilerin kanı, kara deri 
lilerin gözyaşı, sarı 
derililerin kültürleri 
üzerinde kuruldu.” 
dedi
“Batı sömürgeciliği 
nin mantığında gü 
nümüzde 1 damla 
kan 1 damla petrol 
oldu” diyen Dilipak, 
dünyanın en zengin 
61 kişisinin serve
tinin, geride kalanla 
rın yarısının toplam 
servetinden daha 
fazla olduğunu, buna 
karşın başta Nijer 
olmak üzere sömürü 
len birçok ülkede 
yoksulluk hiyerarşisi 

oluşur. Araştırma 
larım esnasında 
ziyaret ettiğim, köy 
ve köy altı yerleşke 
ler, bugün idari 
anlamda farklı il 
sınırları içerisinde 
kalmasına rağmen 
tarihsel, ekonomik, 
sosyolojik ve kültü 
rel bağlamda aynı 
deneyimi yaşamış 

içinde de aynı para 
doksun bulunduğunu 
vurguladı.
Davos’ta toplanan 
dünya liderlerinin 
4. Sanayi Devrimini 
gerçekleştirip, ger 
çekleştirmeyecekle 
rini değil, sürdürü 
lebilir bir kapitaliz 
min restorasyon 
dönemini tartıştıkla 
rını öne süren Abdur
rahman Dilipak, Tür 
kiye’nin bu kapitalist 
sömürgeci düzende 
yeni bir güç olarak 
ortaya çıktığını söyle 
di. Dilipak, IMF kapıla 
rında 6 ay bekletilen 
bir ülke seviyesin
den, Somali’ye, Suri 
ye halkına 7 milyar 
dolarla sahip çıkan 
Türkiye seviyesine 
gelindiğini, Atalarımı 
zın fethettiği 110 ülke 
ye artık THY ile 
gidildiğini söyledi.
Dilipak, geçen yıl yap 

olmalarından dolayı 
kendi içinde, özgün 
bir mikro kültürü 
oluşturmaktadır. Bu 
eser, 32 bölümden 
oluşmakta olup, 
bölümler, gerçek 
yer adları, yaşanmış 
hikayeler ve gerçek 
isimlerden oluşmak 
tadır. Kültürel 
mirasın, deyimlerin, 

tığı konuşmasındaki 
gibi gençlere Ingiliz 
ce, Arapça ve bir 
üçüncü dil daha 
öğrenmeleri istedi. 
Gençlerin sadece dil 
bilmekle yetinmeme 
sini, tarih, edebiyat, 
sanat ve sporla da 
uğraşmasını isteyen 
Abdurrahman Dili
pak, “Yeni bir dünya 
kurulacak ve biz o 
dünyanın önderi ola 
cağız. Buna tüm ülke 
olarak hazır olmalı 
yız” dedi.
Oysa Türkiye Işid’in 
önünü kesmek is
tiyor. Rusya’nın, 
İran’ın, ABD’nin gözü 
de burada. Türkiye 
kendi köyünün 
muhtarı değil, 
yeryüzünün varisi 
olmak istiyor. 
Türkiye’nin üzerinde 
oynanan tüm oyunla 
rın da merkezi 
bunlardır" dedi.

atasözlerinin, öğele 
rin, manilerin, sanat 
çıların, çokça işlen 
diği bu kitabın; az 
bir bölümü kurgu 
dur. Kahramanlar
dan bir kaçını oku 
yucu ile buluşturma 
noktasında emeği 
geçen Keleş Beledi 
yesine de şükranla 
rımı sunarım." 
Güleç, Karikatür 
alanında yaptığı 
çizimler ile 
uluslararası başarı 
ya imza atan, 
karate sporunda 
aldığı başarılar 
ile uluslararası 
derecelere sahip 
olan kızı Sıla’ya 
ithafen çıkardığını 
söyledi.



n E AA Tl'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR 
faıJVV I L KALİTELİ DÜĞÜN SAKALLIDA YAPILIR

SALONLARIMIZI GÖRMEDEN;

BU KALİTE BU FİYATLAR İNA

MESGID 
MEVCUTTURJ

NILMAZ
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


salonJ

500 - 550 KİŞİLİK

www.sakalli.com.tr 360°
SANALTUR.

H» “M

’&tigün Safatıto^ “ SİGARA
: İÇME ALANLARI 
t MEVCUTTUR ,

Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Fuşya ve Beyaz renk uygulanmıştır.

SALON Li Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Mor ve Lila renk uygulanmıştır.

Z 750 - 1000 KİŞİLİK 7 GEMLIK’IN EN MUHTEŞEM SALONU
Bu salonumuzda direk kolon yoktur. Bordo ve gold renk uygulanmıştır.

http://www.sakalli.com.tr
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Belediyespor ü-14 şampiyonluğa Itosuiior
U-14 Elit Lig 2. Grup 
ta mücadele eden 
Gemlik Belediye 
Spor Futbol takımı 
arka arkaya 4 maçını 
birden kazanarak 
ikinci sıraya yük
seldi. Ligin bitimine 
iki maç kala en 
azından ikinciliği 
korumaya çalışacak 
olan temsilcimizin 
hedefinde Türkiye 
Şampiyonası finalleri 
var. Kural gereği 
gruplarında ilk iki 
sırayı alan takımlar 
direk olarak Türkiye 
Şampiyonasına

katılabiliyorlar. 
Gemlik Belediye 
Spor U-14 futbol 
takımı, en önemli

rakiplerinden birisi 
olan Yeni Karaman 
Sporu deplasmanda 
2-0 yenerek, ligin

bitimine iki maç kala 
avantaj elde etti.
Hürriyet Sahasında 
oynanan karşılaşma

da baştan sona üs 
tün bir oyun sergile 
yen temsilcimiz, ilk 
yarıda Mert’in penaltı 
golü ve ikinci yarıda 
da Fikret’in güzel 
golüyle sahadan net 
skorla galip ayrılma 
yı başardı. Sahanın 
en iyi futbolcuları 
olan Mert ve Fikret 
güzel oyunlarıyla 
dikkat çekerken, 
otoritelerin de radarı 
na girmeyi başardı 
lar. Maç sonunda fut
bolculara Park Tesis
lerinde yemek veren 
Gemlik Belediye

Spor Başkanı Hulusi I 
Gandar, U-14 liginde 
mücadele eden fut
bol cularının ilçenin 
gururu olmayı hak 
ettiklerini ifade 
ederek, başarılarının 
devamını diledi. 
Hem Belediye Başka 
nı Refik Yılmaz’ın 
hem de yönetim
lerinin birçok spor 
branşında büyük 
destekleri olduğuna 
dikkat çeken Hulusi 
Gandar, teknik direk
tör Haydar Yiğit ve 
futbolcuları tek 
tek tebrik etti.

Mılıı tel lalı Sıln Iımuasını 101 Mı
Büyük bir heyecan 
ve rekabete sahne 
olan Gemlik 
Anadolu Lisesi 
sınıflar arası Hah 
saha turnuvası 
10 B sınıfının 
şampiyonluğuyla 
sonuçlandı. 
İki hafta süren 
turnuva ya 9 AC, 9 
BD, 10 A, 10 B, 10 C, 
11B, 11 C, 12AB, 12 
C, 12 D, 12 F, 12 GH 
sınıfları olmak üzere 
12 takım katıldı. 
100'ü aşkın öğrenci 
nin forma giydiği 
turnuvada okul

öğretmen lerinden 
Şuayb Serdaroğlu, 
Ersin Yaprak, Serdar 
Gürbüz ve M.Serdar 
Kurtoğlu’da yer aldı.

Bayraktar halı sa
hada gerçekleştirilen 
turnuva sonunda 
Abdüdülkadir Ayışık, 
Batuhan Kılıç, Mert

Bilge, Hayrettin 
Özdemir, Musa 
Özpolat, Ramazan 
Erdoğan, Furkan 
Karaaslan ve Şuayb

Serdaroğlu'dan 
oluşan 10 B sınıfı 
şampiyon olurken, 
Muratcan Süren, 
Alperen Cücük, 
Muhammed 
Gümüşoğlu, Mert 
Aslan, Dursun Berk 
Okur, İbrahim Akçay, 
Adem Yıldırım, Onur 
Özdemir ve Serdar 
Gürbüz'den oluşan 
12 C sınıfı ikinci, 
Mert Toplu, Önder 
Güreşçi, Serhat 
Manav, Furkan 
Koşum, Oğuzhan 
Demirci, Furkan 
Cinci, Ali Kılıç,

Osman Yaman ve 
Orhan Selçuk'tan 
oluşan12 F sınıfı da 
üçüncü oldu.
İlk üçe giren 
takımların bütün 
öğrencilerine başarı 
madalyaları ve 
birinci olan takıma 
şampiyonluk 
kupası okul müdürü 
Hayrettin Arıcı 
tarafından verildi. 
Arıcı dereceye 
giren takımları 
tebrik ederken 
turnuvaya katılan 
bütün öğrencileri 
de kutladı.

FiPitıan BAY & BAYANElCIHdlH ELEMANLAR ARANIYOR
Aranıyor gsm : o 539 74619 93

Mnıtınn FORKLÎFT KULLANABİLEN 
EİCHİdlE OPERATÖRLER ARANIYOR

Aranıyor 02245247524- o530148so83

Eleman 
Aranıyor
TECRÜBELİ 

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR 

02245140060
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Türkiye banka kartı 
ve kredi kartı sayıla 
rının toplamında 
Avrupa birincisi 
oldu. Bankalararası 
Kart Merkezi (BKM) 
Genel Müdürü Dr. 
Soner Canko, 
Türkiye'nin, ödeme 
sistemlerinde 2015'i 
yüksek performans 
la tamamladığını be
lirterek, "2015 yılın 
da kartlı alışveriş 
lerin toplam tutarı 
526 milyar TL'ye 
ulaştı. 171 milyon 
adete ulaşan kart 
sayısıyla Türkiye, 
Avrupa liginde ilk 
sıraya yerleşti" dedi. 
Türkiye ödeme sis
temlerinde 2015 
yılındaki gelişmeleri 
değerlendiren 
Canko, 2015'in

Türkiye ödeme sis
temleri sektöründe 
son yıllarda yapılan 
önemli çalışmaların 
etkisinin ortaya 
çıktığı ve adeta 
bunların karşılığının 
alındığı iyi bir yıl 
olduğuna dikkati 
çekti. Canko, 
Türkiye’nin 2015'i 
yüksek performans 
la kapadığını belirte 
rek, "Daha çok kart 
kullandığımız, öde 
melerin daha hızlı, 
daha kolay yapıldığı, 

böylece ülke ekono 
misine daha çok 
zaman ve tasarruf 
yaratıldığı bir yılı 
kapadık" dedi.
Geçen yıl dört önem 
li gelişme olduğunu 
anlatan Canko, nakit 
siz toplum hedefine 
hizmet eden, 
Türkiye ekonomisi 
nin verimliliği ve 
hızına katkı yapan 
pek çok projenin 
sonuçlarını 2015 
yılında almaya başla 
dıklarını ifade etti.

Tazminat oranlarının 
artırılması ve bu ay 
yapılan çifte zam ile 
memurların emekli 
maaşı 200-250 lira, 
ikramiyesi 6 bin-8 
bin lira civarında 
arttı. Emeklilik 
tazminat oranlarının 
artırılması ve bu ay 
yapılan çifte zam, 
emeklilik için 
2016'yı bekleyenleri 
kazançlı çıkardı. 
Hem emekli maaş 
lan hem de emeklilik 
ikramiyeleri arttı. 
Şimdi emekli olan 
memur, daha fazla 
emekli maaşı ve 
ikramiyesi alacak. 
Toplu sözleşme 
görüşmelerinde 
varılan mutabakat 
doğrultusunda 
emeklilik tazminat 
yansıtma oranları 
15 puan artırılmıştı.

m '

1 Ocak itibariyle 
toplu sözleşme 
hükümleri yürürlüğe 
girdi. 15 Ocak itiba 
riyle de yüzde 6 zam 
ve 0.90 enflasyon 
farkı maaşlara 
yansıdı. Bu gelişme 
ler, memurların 
emekli oldukları 
zaman aldıkları ikra 
miyeyi ve emekli 
maaşlarını yükseltti. 
Memur-Sen Başkan 
Yardımcısı Hacı 
Bayram Tonbul, 
toplu sözleşmeden 
önce emekli olanlar 

ve Ocak-Temmuz 
2016 arasında emek 
li olacak öğretmen, 
memur, mühendis 
ve şube müdürlerini 
karşılaştırdıklarını 
belirterek, "Bu 
unvanların emekli 
maaşlarında 200 ile 
250 lira, emekli 
ikramiyesinde ise 
6 bin ile 8 bin lira 
arasında bir fark 
çıktı. Yani 2016'da 
emekli olacak 
kamu görevlileri 
daha kazançlı 
olacak" dedi.

MTV ödeme
süresi uzatıldı

Motorlu Taşıtlar Ver- 
gisi'nin son ödeme 
günü pazar gününe 
gelince süre
1 gün uzatıldı. Motorlu 
Taşıtlar Vergisi'nin ilk 
taksitini ödemek için

son gün 31 Ocak 
tan bir Şubat'a 
uzatıldı. Gelir İdaresi 
Başkanlığı'ndan 
yapılan açıkla 
maya göre, 31 Ocak’ın 
pazar gününe gelmesi

nedeniyle son 
ödeme günü
1 Şubat'a alındı. 
MTV'de ikinci 
taksit temmuz 
ayında ödene 
cek.
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Yoksulluk sının 5 bin liraya dayandı
Türk-lş'iparaştırma 
sına göre, ocak 
ayında 4 kişilik bir 
ailenin açlık sınırı 
bin 447lira, yoksul
luk sımn4bin 714 
lira oldu, Türk-lş 
tarafından, çalışan 
ların geçim koşulla 
rmı ortaya koymak 
ve temel ihtiyaç 
maddelerindeki fiyat 
değişikliğinin aile 
bütçesine yansıma 
larım belirlemek 
amacıyla her ay 
yaptırılan "açlık ve 
yoksulluk sınırı" 
araştırjhasının 2016 
Ocak ayı sonuçları 
açıklandı. Araştırma 
ya göre>4 kişilik bir 
ailenin sağlıklı, den
geli ve yeterli besle 
nebilmesi için

yapması gereken 
gıda harcaması 
tutarı (açlık sınırı) 
bin 447 lira 20 kuruş, 
gıda harcaması ile 
giyim, konut (kira, 
elektrik, su, yakıt), 
ulaşım, eğitim, sağ 
lık ve benzeri ihtiyaç 
lar için yapılması 
zorunlu diğer 
harcamaların toplam 
tutarı (yoksulluk 
sınırı) ise 4 bin 714 
lira oldu. Ocakta 

bekar bir çalışaniri^ 
yaşama maliyeti,ise ; 
bin 781 lira 84 kuruş 
olarak hesaplandı,< 
Gıda enflasyonunda 
son 12 ay itibariyi^ - 
artış oranı yüzde ₺ 
15,15 oldu. Yıllık ®r<: 
talama artış orani^.' 
ise yüzde 14,36 
olarak hesaplandı. 
Ocak ayındaki yük
sek oranlı artışta';?' 
özellikle ekmek.ve 
soğukların artmasıy 

la sebze fiyatında 
görülen artış etkili 
Oldu. Ekmeğin kilo- 
gram fiyatı 5 lira 
oldu. Araştırmaya 
göre, ekmek, pirinç, 
un, makarna, irmik 

^gibi ürünlerin 
bulunduğu grupta, 

'< ekmekte beklenen 
^diŞat artışı yüzde 25, 

ekmeğin kilogram 
Cİiyatı ise 5 lira oldu. 
/ Ancak, bazı fırınların 
«rekabet nedeniyle 
eski fiyat üzerinden 

^satışlarını sürdürdü 
L ğü dikkati çekti. Aile 

'bütçesinde ve gele 
J^heksel beslenmede 
Sağırlıklı yeri olan 
Çekmeğin fiyatında 
Enflasyonun 3 katı 

oranında artış sofra 
etkiledi.

Merkez Bankası 
Başkanı Başçı, 2016 
sonunda enflas 
yonun, orta noktası 
7,5 olmak üzere 
yüzde 6,1 ile yüzde 
8,9 aralığında 
gerçekleşeceğini 
tahmin ettiklerini 
bildirdi. Merkez 
Bankası Başkanı 
Erdem Başçı, 2016 
yılının ilk çeyreğine 
ilişkin "Enflasyon 
Raporu”nun tanıtımı 
amacıyla düzenle

nen toplantıda 
sunum yaptı. 
Merkez Bankası 
Başkanı Erdem 
Başçı "Tek faize 
geçebilir miyiz, geç 
meli miyiz? O soru
nun cevabı: Henüz 
değil. Çünkü bu 
geniş faiz koridoru, 
geçmişte küresel 
oynaklıkların yük
sek olduğu dönem
lerde bize oldukça 
faydalı oldu, yardım 
cı oldu" dedi.

Sanayîüretiminin 
öncü göstergesi 
kapasite kullanı 
mında, yeni yılın ilk 
verisi kötü geldi. 
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB)tarafından 
düzenlenen ve ocak 
ayında imalat 
sanayinde faaliyet 
gösteren 2 bin 107 
iş yerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen 
imalat sanayi kapa
site kullanım oranı 
çalışması sonuçları 
açıklandı. Buna 
göre, 2016 Ocak'ta 
imalat sanayi gene

linde kapasite kulla 
mmı, bir önceki aya 
kıyasla 0,9 puan 
düşerken, geçen 
yılın aynı ayına 
kıyasla 1,2 puan 
arttı ve yüzde 74,9 
seviyesinde gerçek 
leşti. Bu oran, 
Ağustos 2015'ten bu 
yana görülen en 

düşük seviye olarak 
kayıtlara geçti. s: 
Aynı dönemde 
imalat sanayi ■ 
genelinde mevsim 
sel etkilerden aririr^ 
dirilmiş kapasite 
kullanım oranı ise ' 
0,2 puan azalışla 
yüzde 75,2'ye ’’ 
geriledi. , ■■

Katı alık miktarı 16 milyonü huiau
İmalat sanayinde 

[fâaliyet gösteren 
[. işyerleri tarafından 
i 2014 yılında 16 mil 

yon ton atık oluştu 
ruldu ve bu atığın 

[1 milyon tonunun 
tehlikeli nitelikte 

-/olduğu tespit edildi. 
[Türkiye İstatistik 
Ikurumu (TÜİK), 
2014 yılına ilişkin 

[-"İmalat Sanayi Su, 
, Atıksu ve Atık İsta- 
;tistikleri"ni açıkladı, 
ı Buna göre, işyerleri 
2014 yılında 2,4 mil
yar metreküp su 
,çekti. Çekilen suyun 
yüzde 70,7'si deniz

den, yüzde 14,5'i 
kuyudan, yüzde 3,8'i 
organize sanayi böl
gesi (OSB) şebeke 
sinden, yüzde 3,5'i 
barajdan, yüzde 
2,7'si akarsudan, 
yüzde 1,5'i şehir 
şebekesinden,yüzde 
1,3'ü kaynaktan ve 

yüzde 2'si diğer su 
kaynaklarından 
temin edildi. Çekilen 
suyun yüzde 77,4'ü 
soğutma suyu ola 
rak kullanıldı, işyer 
leri tarafından bu 
dönemde toplam 1,9 
milyar metreküp 
atıksu deşarj edildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ 0T0DÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
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Milli Eğt. Md. 513 11 74
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Askerlik Şb. 513 10 57
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Nüfus Md. 513 37 42
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Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
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büs Terminali (18 Hat)

90
 1 kamuMcale »12 OO 2 6
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Totalgaz 514 17 00
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Sahil Dev. Hast 513 23 29
A|0r.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

RELEDİYE
O 
E

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

i 99 TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çıriar Taksi 513 24 67
Gbven Taksi 513 32 40
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Manastır Taksi 517 33 94
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M AR-PET 619* 30' 33
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Boyza Petrol
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5384 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com
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GÜLER AJANS 
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İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 
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tılsımı: 11:00-13:00- 

17:00-19:00..
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CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, Belediyenin köy mallarını satışa çıkarmasını kınadı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Köy arazilerinin satışı yargıda
Gemlik Belediye Meclisi’nin Ocak ayı 

ilk toplantısında Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın verdiği bir önerge 
hemen görüşülerek karara bağlanmıştı.

Neydi bu önerge diye sorarsanız, 
Bütün şehir yasası ile köy statüsündeki 
yerleşim alanlarının yerel belediyelere 
bağlanarak köylükten çıkarılıp, mahal 
leye dönüştürülmesi sonucu köy tüzel 
kişiliğine ait tüm atanır ve taşınmaz 
mallar Belediyelere geçmişti.

Devamı sayfa 4’de

Cumhuriyet Halk Partisi 
İlçe Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan yaptığı 
basın toplantısında, köy 
iken mahalleye dönü 
şen yerlerdeki eski 
köy tüzel kişiliklerine 
ait olan malların Gemlik 
Belediyesi tarafından 
satışa çıkarılmasına 
tepki koydu. Satış 
uygulamasına Gem
lik’ten başlandığını 
bunun ise dikkat çekici 
olduğu belirtildi. 2’de

Mİ OSMflH DtMİRTnŞ 
jumiH

Susurluk’ta kurduğu Ali Osman Demirtaş Vakfı ile engelli 
vatandaşlar için rehabilitasyon merkezi işletiyor. Gemlik Narh Ma- 
hallesi'nde orman arazisine bitişik 39 dönüm arazi satın alarak bu
raya da yaşlılar için Huzurevi Kurma girişimlerine . başladı. 
Belediyeye başvuran Demirtaş, satın aldığı arazinin imara 
açılmasını istiyor. Araziyi düzleten Demirtaş, belediyenin plan 
değişikliğini yaparsa, 216 kişilik huzurevi inşaa edecek. 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, Belediyenin köy mallarını satışa çıkarmasını kınadı.

Sertaslanf 'Bu satışlar fla yargıdan döner
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur Sert 
aslan yaptığı basın 
toplantısında, köy 
iken mahalleye 
dönüşen yerlerdeki 
eski köy tüzel kişilik 
lerine ait olan malla 
rın Gemlik Belediyesi 
tarafından satışa 
çıkarılmasına tepki 
koydu.
Cumhuriyet Halk Parti 
İlçe merkezinde dün 
saat 13.00’de düzen
lenen basın toplantı 
sına, CHP ilçe yöne
timi, kadın ve gençlik 
kolla rı üyeleri ile 
Belediye meclis ve 
partili üyeleri katıldı. 
Sertaslan yaptığı 
açıklamada, 6360 
sayılı bütün şehir 
yasası ile köy muhtar 
tıkları üzerine kayıtlı 
olan yüzbinlerce 
dönüm tarla, arsa ve 
mera vasfındaki 
arazilerle, köy konağı, 
çay bahçesi, dükkan 
gibi pek çok menkul 
ve gayrimenkulün or
taya çıkardığı rantına 
Ak Parti’nin göz 
koyduğunu söyledi. 
Sertaslan, "Biz, 2014 
yılında çıkarılan yasa 
bu yasaya karşı halkı 
mızı bilgilendirmek ve 
bu yasanın çıkmasına 
engel olmak için 
gerekli çabayı ortaya 
koyuş ve muhalefet 
görevini yerine getir 
miştik. Yaptığımız köy 
ziyaretlerinde AKP 
zihniyetinin köylünün 
alın teri ile ortaya

çıkmış bu değerleri 
haraç mezat satacağı 
nı ve bunu yaparken 
köylüye danışma 
gereğini bile hissettir 
meyeceğini söylemiş 
tir. Sonuç ortada 
keşke, biz haksız 
çıksaydık." dedi.

GEMLİK’TEN 
BAŞLAMIŞ 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
satış uygulamasına 
Gemlik’ten başlandığı 
nı bunun ise dikkat 
çekici olduğunu 
söyledi. Sertaslan, 
"Bursa’da pek çok 
AKP’li belediye 
varken, satış işlemle 
rine ilişkin kararın 
ilk olarak ilçemizde 
alınmış olması da 
Belediye Başkanı 
SAYIN Refik Yılmaz’a 
MİRASYEDİ BAŞKAN 
diye hitap eden 
meclis üyelerimizin 
ne kadar haklı oldu 
ğunu ortaya çıkar 
mıştır. Göreve geldiği 
andan itibaren şehrin 

her yanına "Çalışınca 
oluyor” sözleriyle do
natan başkan Yılmaz, 
çalışmak yerine elde 
avuçta ne varsa sat
mak üzere kurulu bir 
başkanlık modeli 
benimsemiştir. 
Mahkemeden dönen 
ve iki şirkete 25 mil 
yon bedel ile satışı 
yapılan araziden baş 
layan bu satış odaklı 
yönetim anlayışı son 
olarak da köy mallan 
nın satış kararı iie 
devam etmişti. Arada 
satış işlemi olan 
Kumla’daki benzinlik, 
Ata Mahallesi’ndeki 
arsa ve Umurbey’de 
ki zeytin satış yer
lerinin satış kararını 
söylemiyoruz. ” 
şeklinde konuştu.
Sertaslan, "Satılacak 
arazinin köylerde 
toplam 413 dönüm 
tarla, 177 dönüm 
zeytinlik, 69 dönüm 
arsa, evler, fınnlar, 
dükkanlar, çay bahçe 
si, düğün salonu, 
benzin istasyonu,

imarlı otel arsalan ve 
yahutta şehir merke 
zinde AVM bile var” 
dedi. CHP İlçe 
Başkanı, Belediye 
Başkanı Yılmaz’a 
yönelttiği sorularla da 
bu malların edinilme 
sinde emeği olup 
olmadığı, kendisinin 
edindiği malları ileri 
de çocuğu tarafından 
satılmak istenirse, ne 
düşüneceğini, bu 
malların size kalan bir 
miras olduğunu mu 
düşündüğünü, bu 
yerlerin gerçek sahibi 
olan köylüye satma * 
konusunda danışılıp 
danışılmadığını, 
satılması istenen yer
lerin kaç adet, kaç 
dönüm olduğunu 
merak ettiniz mi? 
59 dönüm arazinin 
satıldığı gibi bu arazi
leri de üç kuruşa 
satma gibi niyet
lerinin olup olmadığı, 
seçim çalışmalarında 
bu yerlerin satışını 
halka söylenip

söylenmediğini 
sordu.
Sertaslan, mecliste 
satış ile ilgili alınan 
kararın tartışılmadan 
alındığını ve CHP’li 
üyelerce konunun 
yargıya taşındığını 
belirterek; "Köylümü 
zün hakkının korun 
ması noktasında asıl 
görev hak sahibi olan 
köylümüze düşmek 
tedir. Bizler, bu konu 
da ilişkin bilgilendir 
meleri yapmak üzere 
bütün köylerimizi 
kapı kapı dolaşaca 
ğız. Atalardan kalma 
bu yerlere birlikte 
sahip çıkmayı öğrene 
ceğiz. Biliyoruz ki 
köylümüz, halkımız 
bu konuda sesini 
yükseltirse ancak 
o zaman Başkan 
Yılmaz bu sevdadan 
vazgeçer” dedi. 
Sertaslan, köy 
mallannın Belediye 
tarafından 5 Şubat 
tarihinde satışının 
başlayacağını

belirtirken, Cihatlı 
köyünde hiçbir 
köy arazinin satışa 
çıkartıl mamasının 
manidar olduğunu 
söyledi. CHP 
Belediye Meclisi 
Grup Sözcüsü özgür 
Aksoy ise konuşma 
sında, konunun 
Belediye Meclisi’nde 
hiç görüşülmeden 
Ak Partililerin 
oylan ile satış 
karannın alındığını, 
belediye mülklerinin 
tamamının nerede 
kullanılacağının 
belirtilmeden 
satılmasının hukuk
suz olduğunu be
lirterek, "Başkan 
Yılmaz seçim öncesi 
bu arazileri satacağını 
söylemeliydi ama, 
kafalannda gizli 
hesaplar yaparak 
onlan bugün uygula
maya geçiriyor” dedi. 
Sertaslan, satışın 
yargıdan döneceğini 
düşündüklerini 
söyledi.

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Efendioğlu eşini kaybetti

Etenılioğlu ailesi »asta
Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Ergün Efendioğlu’nun 
eşi Emine Efendioğlu 
(48) ziyaret için gittiği 
memleketi Trabzon’da 
hayatını kaybetti. 
Acı haberi alır almaz 
Umurbey’deki evin
den Trabzon’a giden 
Ergün Efendioğlu, 
büyük bir şok yaşadı. 
Emine Efendioğlu 
nun vefatı, Efendioğlu 
ailesi ve sevenlerini 

yasa boğdu. Emine 
Efendioğlu, bugün 
öğlen vakti Gazi 
Orhanbey Camiinde 
kılınacak cenaze 
namazının ardından 
Gedelek’teki aile 
mezarlığında toprağa 
verilecek.
Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası yönetim 
kurulu başkanı 
hayırsever işadamı 
Ergün Efendioğlu’nun 
eşi Emine Efendioğlu, 
bir yakınlarının cena 

zesi için gittiği mem
leketindeki baba 
evinde odasında ölü 
olarak bulundu.
ACI HABER 
ÇABUK ULAŞTI 
önceki akşam ulaşan 
acı haber üzerine 
Trabzon’a giden 
Ergün Efendioğlu 
büyük bir şok yaşadı. 
Sabah saatlerinde 
Trabzon’dan alınan 
Emine Erdoğan’ın 
cenazesi, uçakla 
İstanbul Atatürk

Havalimanına getiril 
di. Cenaze daha son 
ra Orhangazi’ye getiri 
lerek devlet hastanesi 
morguna kaldırıldı. 
CENAZE BUGÜN 
ORHANGAZİ’DE 
Orhangazi TSO yöne
tim kurulu başkanı 
Ergün Efendioğlu’nun 
eşi, Efendioğlu AŞ 
yönetim kurulu üyele 
ri Erol ve Erkan Efen 
dioğlu’nun yengeleri 
olan 3 çocuk annesi 
Emine Efendioğlu,

bugün öğlen vakti 
Gazi Orhanbey 
Camii’nde kılınacak 
olan cenaze namazı

nın ardından 
Gedelek’teki aile 
mezarlığında 
toprağa verilecek.
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Teşekkür
Türkiye’de birçok ilke öncülük edip Bursa'mn ilk “Kentsel 

Dönüşüm Projesine” imza atarak; Gemlik ismini ilklerle, şirket 
ismini de inşaat sektöründe başarı, güven ve kalite ile 
özdeşleştirilen firmamıza yönelik, herkesçe malum mihraklarca 
bir süredir bir karalama kampanyası sürdürülmektedir.

Bu kapsamda yerel basına yansıyan son haberlerde 
tarafımıza isnat edilen, asılsız, mesnetsiz ve insafsız iddialar 
neticesinde, bizlere ulaşarak desteklerini ifade eden;

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, 
Siyasi parti temsilcilerine, 

Kamu kuruluşu çalışanlarına, 
Meslektaşlarımıza,

Çözüm ortağımız olan firma temsilcilerine, 
İbrahim Reis Sitesi, Günaydın Sitesi ve 

Avcılar Sitesi Maliklerine, 
Çalışanlarımıza, 

ve tüm Gemlik Halkına
verdikleri manevi desteklerinden dolayı Vizyon Yapı Ailesi 

olarak sonsuz teşekkürlerimiz sunuyoruz.
Sizlerin desteği ve güveni ile bugüne kadar olduğu gibi 

bundan sonra da Türkiye’ye örnek ve öncü çalışmalar ve kentsel 
dönüşüm projeleri ile yürüyüşümüz devam edecektir.

Bu yürüyüşü engelleme gayretleri de her zaman olduğu 
gibi yine sonuçsuz kalacaktır.

Rızık verici, yegâne güç ve kudret sahibi olan Cenab-ı 
Hak’tır.

VIZYONYAPI
Kentsel Dönüşümün Mimarı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Köy arazilerinin satışı yargıda
AKP’li Belediye Başkan imiz köylerdeki tüzel 

mülklerin envanterini çıkartmış, bunların 
büyük çoğunluğunun satılmasını istiyordu.

Önerge okunduktan sonra hemen oylatarak 
AKP’lilerin oylan ile satış kabul edildi.

Muhalefet partileri buna karşı çıktılar.
CHP sözcüsü avukat Özgür Aksoy, başkana 

kaç arazinin satılacağını bilip bilmediğini 
sordu? Başkan satılacak arazinin sayısını ve 
kaç dönüm olduğunu bilmiyordu.

Aksoy, usulen verilen önergenin görüşül 
meşinden sonra oylanması gerektiğini 
anımsattı. Ama dinleyen olmadı.

Tartışma kabulden sonra sürdü.
Aksoy, Borusan ve Çimtaş’a satılan araziler 

le ilgili de aynı şeyi yaptıklarını ve satışın 
yargıdan döndüğünü hatırlatarak, bu konuyu 
yargıya taşımak istemediklerini, ancak, başka 
yapacakları bir şey kalmayınca zorunlu olarak 
yargıya başvurduklarını hatırlattı.

Sonuçta karar çıkmıştı.
Refik Yılmaz, “Siz zaten hayır oyu vere

ceksiniz biliyorum” dedi.
Gemlik Belediye Meclisinde AKP li üyelerin 

oyları, MHP ve CHP’li üyelerin toplamından 
çok olduğu için istedikleri kararı 
çıkarabiliyorlar.

Ancak, Belediye Yasasına göre, mecliste bir 
karar çıkarken, bunun usulleri var.

Aynı TBMM deki gibi.
Buna uyulmadığında iş yargıya giderse 

alınan karar bozuluyor.
Dün CHP ilçe Başkanı Mehmet Sertaslan, 

yaptığı basın toplantısında köy tüzel kişiliğin 
den belediye geçen mülklerin 416 dönüm 
tarla, 117 dönüm zeytinlik, 69 dönüm arsa, 
evler, fırınlar, dükkanlar, çay bahçeleri 
olduğunu açıkladı.

5 Şubat günü ise bu mülklerden bir kısmının 
satışa çıkacağını söyledi.

CHP olarak belediyenin bütün mülklerinin 
satılmasına karşı olduklarını belirterek, Refik 
Yılmaz’ı kötü bir mirasyedi olarak tanımla 
yarak kınadı. “Satmaya karar verdiğiniz bu 
mallann edinilmesinde hiç emeğiniz var mı?” 
diye sordu.

Meclis grup sözcüsü Özgür Aksoy ise, 
belediyelerin mülklerinin bir bölümünü sata
bileceklerini, ancak, bu satışın gelirinin 
nerede kullanılacağını, kaç lira edebileceğini, 
önceden hesaplayıp, Meclise bilgi vermeleri 
gerektiğini, belediyelerde meclisin, başkanın 
ve encümenin görevlerinin ayrı, ayrı olduğu 
nu, hiçbirinin bir diğerinin görevini üstlenme 
yeceğini söyleyerek, belediyenin bütün malla 
nnın satılması konusunda Refik Yılmaz’ın 
seçimlerde halka bir vaadi olmadığını da be
lirtti.

Önümüzdeki günlerde Gemlik’te tartışılacak 
bir konu da belediyenin mülklerin satışı ola
cak. CHP şimdi köylere giderek köylüye bu 
durumu anlatacak.

DEMİRTAŞ HUZUREVİ KURUYOR
Milletvekili seçimlerinde Bursa bağımsız mil

letvekili olan Ali Osman Demirtaş, boş mey
danlara yaptığı mitinglerle kendini tanıtmıştı.
Ali Osman Demirtaş kendi adına kurduğu 

Vakıf ile Balıkesir Susurluk ta engellilere ait 
bir rehabilitasyon merkezi açtı.

Şimdi de Narlı Mahallesinde aldığı 40 dönüm 
lük arazide yabancıları da konuk edileceği bir 
Huzurevi yapmaya çalışıyor.

Bununla uğraşırken, sorunlar yaşıyor.
Ama tam 565 sayfa tutarında kalın bir kitap 

bastırarak, yaşamını anlatmış..
Arzu edenler bu kitabı internet üzerinden 

temin edebilirler.
Demirtaş’ın renkli kişiliğini oradan en ince 

detayına kadar öğrenebilirler.

Mİ İSIMI MİS MIHI MI
Susurluk’ta kurduğu Ali Osman Demirtaş Vakfı ile engelli vatandaşlar için rehabilitas 
yon merkezi işletiyor. Gemlik Narlı Mahallesi’nde orman arazisine bitişik 39 dönüm arazi 
satın alarak buraya da yaşlılar için Huzurevi Kurma girişimlerine başladı.
Belediyeye başvuran Demirtaş, satın aldığı arazinin imara açılmasını istiyor. Araziyi dü
zleten Demirtaş, belediyenin plan değişikliğini yaparsa, 216 kişilik huzurevi inşaa ede
cek. Yurt dışından yaşlıların da bakımının yapılacağını belirtilen Huzurevinin yapımı 
konusunda komşu arazi sahipleriyle sorunlar yaşanıyor.
Kadri GÜLER
(Gemlik KÖRFEZ-Haber) 
Renkli kişiliği ile 
tanınan, kendi adına 
2009 yılında Vakıf 
kurarak, Balıkesir’in 
Susurluk İlçesinde, 
ana karayolu karşı 
sında 17 dönümlük 
arazi üzerinde 
Dezavantajlı En
gellilerin Topluma 
Rehabitasyonu’nu 
sağlayabilmek için 
kurduğu, Ali Osman 
Demirtaş Vakfı tesis
lerinde engellilerin 
rehabilitasyonunu 
yapan Gemlikli Ali 
Osman Demirtaş, 
hayatını anlattığı 
“Yaşadım” adlı 565 
sayfalık kitap yazdı. 
Ali Osman Demirtaş 
Vakfı yayınları olarak 
Eskişehir Emek 
Yayınevi tarafından 
basılan kitabın kapa 
ğında “Adanmış bir 
yaşam Öyküsü” sözü 
kitabın adının altında 
yer alırken, “Kendi
nizi, kendiniz dışında 
kilere yardım etmek 
için adayabiliyorsa 
nız, Yaşıyorsunuz 
dur. "ifadesi 
bulunuyor.
2015 yılının son 
aylarında basıldığı 
belirtilen kitapta, 
Ali Osman 
Demirtaş’ın yaşam 
öyküsü yer alıyor. 
Başından geçen her 
olayı kitabına koyan 
Ali Osman Demirtaş, 
kitabının sonlarında 
Narlı Köyü üzerlerin 
de aldığı büyük 
araziye yapmayı 
projelendirdiği “Narlı 
Huzurevi Kompleksi” 
için yaptığı çalışmala 
rı anlatıyor.
Demirtaş, bu arada 
araziye elektrik ge
tirmek için verdiği 
mücadeleyi anlatır 
ken, aldığı vakıf 
arazisinin çevresin
deki mal sahiplerinin 
kimler olduğunu şifai 
olarak kendisine

bildirilmesini 
istediğini ancak yazılı 
müracaat etmesini 
isteyerek işi yokuşa 
sürdüğünü belirterek, 
kitabında “Daha 
sonra öğrendim ki bu, 
kişi emlak komisyon
cusu ve banka 
müdürü ile işbirliği 
yaparak menfaat 
sağlıyormuş. Zaten 
benim ömrümde 
rüşvetle ilgim olmadı 
aklım dan da 
geçmedi” diyerek, 
Gemlik Malmüdürü 
Arif Uçar’ı ve daire 
elemanlarına ağır 
ithamlarda bu
lunuyor.
Kaymakam Cahit Işık 
tan söz ederken ise, 
‘Beyefendi’ sözcü 
ğünü kullanıyor.

NARLI YA HUZUREVİ 
Ali Osman Demirtaş, 
Narlı Mahallesinin 
üstlerinde satın aldığı 
39 dönümlük araziye 
Huzurevi kurmak için 
2 girişim başlattı. 
Ali Osman Demirtaş 
Vakfı’na ait internet 
sitesinde verilen bil
gilere göre, vakfın 
çok geniş amaçları 
bulunuyor.
Bunların başında 
“Yurt içinde ve Yurt 
dışında Çalışmalar 
yapmak, Her Türlü

Bakıma Muhtaç Yaşlı 
ve Engelliye yatılı 
bakım hizmeti ver
mek, engellilere tertip 
edilecek kurslar 
vasıtası ile Mesleki 
Beceri kazandırarak 
kendi kendilerinin 
bağımsız yaşamala 
nnı sağlatmak, 
yeteneği olanlara 
yüksek tahsil yaptırt 
mak, panel, konfe 
rans, seminer, etkin
lik ve benzeri hizmet 
ler vermek, özürlüsü 
olmayan aileleri özür 
lü konusunda bil
gilendirmek. ” geliyor.

ARAZİYİ DÜZELTTİ 
Ali Osman Demirtaş, 
aldığı arazide arazi 
düzletme çalışmaları 
yaparken, buraya 
yurt dışından da ge
tire ceği yaşlılar için 
Huzur evi yapacağını 
çevresindekilere 
anlattığı öğrenildi. 
İmar sahası dışında 
olan bu alana Huzur 
evinin nasıl yapıla 
cağı konusu ise 
açıklık kazanamadı. 
Ali Osman Demir 
taş’ın Gemlik Beledi 
ye Başkanlığı’na 
başvurarak, bu böl
genin imar sahası 
içine alınmasını ve 
huzurevi yapılmasını 
izin verilmesi istedi 

ği, başvuru dilekçe 
sinin Belediye İmar 
Komisyonunda 
bulunduğu öğrenildi. 
Satın aldığı arazinin 
çevresindeki bazı 
mülk sahipleriyle 
anlaşmazlığa düşen 
Ali Osman Demirtaş, 
satın aldığı araziye 
elektrik getirmek için 
TEDAŞ’a başvur 
duğu, arazisinin 
bitişiğindeki araziye 
kadar mal sahip
lerinin getirdiği elek
trikten yararlanmak 
istemesi üzerine 
sorunlar yaşandığı 
biliyor.
Ali Osman Demirtaş, 
arazisine imar 
getirebilse, 168 odalı, 
215 kişilik, 250 me
trekare yüzme havu
zlu, bin metrekarelik 
konfe rans salonu, 
3 bin metrekarelik 
otopar kı, 2125 
metrekare cami ve 
avlusu, 3 bin me
trekare mezarlığı, 4 
bin metrekare spor 
tesisi, bin metrekare 
kanatlı kanatsız 
hayvan kümesleri, 
7500 metrekare 
meyve bahçesi, 
10 bin 949 metrekare 
gezinti yeri ve hay
van otlağı olan bir 
tesis kurmayı 
planladığı öğrenildi.

Gemlik KGfrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BU KALİTE BU FİYATLAR İNANILMAZ
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Eşref Dinçer Mh. Sıla Sk. No:2 
Kumla - Armutlu Çevre Yolu 
Gemlik/BURSA 

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
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ACIMIZ BÜYÜK
Ailemizin fertlerinden, 

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
ERGÜN EFENDİOĞLUnun 

çok değerli eşi, 
EMRE, HALİS VE MERVE EFENDİOĞLU nun 

anneleri, 
EFENDİOĞLU AŞ Yönetim Kurulu üyeleri 

EROL ve ERKAN EFENDİOĞLU'nun 
yengeleri

EMİNE EFENDİOĞLU
vefat etmiştir

Merhume'nin cenazesi, 28 Ocak Perşembe (BUGÜN) Öğlen namazını müteakip
Orhangazi Gazi Orhan bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Orhangazİ-Gedelek'teki 

aile kabristanında toprağa verilecektir. Tüm eş dost ve akrabalarımıza duyurulur.

BAŞIMIZ SAĞOLSIIN
EFENDİOĞLU AİLESİ
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Öğretmen atamalarında branşların kontenjanları belli oldu
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı, 2016 Şubat döne 
mi 30 bin öğretmen 
lik için başvuru ve 
atama duyurusuna 
ilişkin branş 
dağılımını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), 2016 Şubat 
dönemi 30 bin öğret 
menlik için başvuru 
ve atama duyurusu 
na ilişkin branş 
dağılımını açıkladı.

En fazla atama, sınıf, 
İngilizce ile din kültü 
rü ve ahlak bilgisi 
öğretmenliğine 
olacak. Bakanlıktan 
yapılan açıklamada, 
öğretmen atamasına 

ilişkin branş dağdı 
minin bakanlığın 
internet sayfasında 
yayınlandığı bildiril 
di. Açıklamada, 
"Bakanlığımıza bağlı 
eğitim kuramlarının 

öğretmen ihtiyacının 
karşılanmasına 
yönelik olarak ilk 
atama, yeniden 
atama ve kurumlar 
arası yeniden atama 
ve milli sporcuların 

ataması kapsamında 
atama yapılacak 
alanlar ile başvuruya 
esas olacak 
taban puan ve 
kontenjan listesinde 
belirtildi.

Eleman BAYAN KUAFÖR SALONUNDA ÇALIŞACAK USTA VE KALFALAR ARANIYOR
m--------------------- BEYAZ KELEBEK GÜZELLİK SALONU AAU A E AA AA1 MAranıyor SSM: 0 530 2874127

Flaman BAY & BAYANCICHItHI ELEMANLAR ARANIYOR
Aranıyor gsm: o 539 74619 03
Elaman FORKLİFT KULLANABİLEN ElCindH OPERATÖRLER ARANIYOR 

aranıyor 02245247524-ossoımoss

Eleman 
Aranıyor
TECRÜBELİ

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR 

0224514011611

ftisfy -Meşrubut-Çerez

REZERVASYONLARIMIZ
BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Piyanist +DjPerformans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Votkan yösterisi

İnternetten Canlı fyıpn- Sahne - Işık gösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmllton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikmllton.com
plus.google.com/miltondugun
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Kamuoyunda yoğun 
şikayete konu olan 
ve geçen yıla göre 
4 kat daha zamlanan 
zorunlu trafik 
sigortası priminin, 
30 yaşın altındakiler 
ve eski model araç 
sahiplerine daha 
yüksek oranda 
çıktığı belirtildi. 
Konya Ticaret Odası 
(KTO) Sigortacılık 
Meslek Komitesi 
Başkanı Rafet 
Bircan, yaptığı 
açıklamada, araç 
sigortalarının geçen 
yıla göre 3-4 kat 
zamlanması 
nın vatandaşlar 
arasında hoşnutsuz 
luğa neden olduğu 
nu söyledi. Fiyat 
artışlarının başında

ölümlü ve yaralama 
lı kazalardan dolayı 
ödenen tazminat 
ların geldiğine dikka 
ti çeken Bircan, 
"Sigorta şirketleri 
10 yıl önce sattıkları 
bir poliçeden, yargı 
kararı çıkmasından 
ötürü bedeni zarar
lar ödemeye başla 
dı. Fiyat artışında en 
büyük etken bu" 
dedi. Bircan, zorun 
lu trafik sigortaların 
da ölümlü ve yara 

lamalı kazalarda 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) payı 
ayrıldığını, bu oran 
da az da olsa artış 
yaşandığını kaydet 
ti. Sigorta şirketle 
rinin 2007'de 
serbest tarifeye 
geçtiğini anımsatan 
Bircan, buna bağlı 
olarak rekabetin 
doğduğunu ve fiyat 
ların bir süre düşük 
seviyede kaldığını 
ifade etti.

TANAP boru hattı 
inşaatı ihalesi sonuç 
landı. Projenin Eski 
şehir-Yunanistan 
sınırı boru hattı 
inşaatını, Punj 
Lloyd-Limak 
yapacak. Trans 
Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi 
(TANAP) boru hattı 
inşaatının Eskişe 
hir'den Yunanistan 
sınırına kadar olan 
459 kilometrelik 
bölümünü, Punj 
Lloyd-Limak iş 
ortaklığı yapacak. 
TANAP Doğalgaz 
İletim AŞ'den yapı 
lan yazılı açıklama 
da, 48 inç kara keşi 
mi Lot-4 boru hattı 
inşaat ihalesine 
ilişkin başvuruların 
değerlendirmesi

sonucunda Punj 
Lloyd-Limak iş 
ortaklığı ile sözleş 
me imzalandığı 
bildirildi. Açıklama 
da, "Eskişehir’den 
başlayarak Bilecik, 
Kütahya, Bursa, 
Balıkesir, Çanak 
kale, Tekirdağ ve 
Edirne illerinden 
geçip Türkiye-Yu- 
nanistan sınırında 
Edirne’nin İpsala 
llçesi’nde son bula

cak olan 48 inç 
çapındaki 459 
kilometrelik 
kısmının inşaatı için 
ön yeterlik almış 
yerli ve yabancı 
11 firmanın 8 Hazi
ran 2015 tarihinde 
davet edilmesiyle 
başlayan ihale 
sürecinin sonu
cunda Punj Lloyd- 
Limak İş Ortaklığı ile 
sözleşme imzalandı" 
ifadesi kullanıldı.

imıaiııiiiıaıMlM Elita$:’H için ithal izni veTeceği/
AB ve EFTA ülkeleri 
toplamında otomo
tiv pazarı 2015 
yılında yüzde 9,6 
büyürken Türkiye, 
otomotiv satışların 
da 2015 yılı ocak- 
aralık döneminde 
yüzde 25,23'lük 
artışla Avrupa sırala 
masında 6'ncı oldu. 
Otomotiv Distribütör 
leri Derneği (ODD) 
tarafından, Avrupa 
Otomobil Üreticileri 
Birliği (ACEA) veri
leri esas alınarak 
hazırlanan "2015 yılı 
Avrupa Otomotiv 
Pazar Değerlendir

mesi" yayımlandı. 
Buna göre, Türkiye, 
2015 yılı ocak-arahk 
döneminde yüzde 
25,23 artış ile 
Avrupa otomotiv 
satışları sıralamasın 
da 6. ülke konumun 
da yer aldı. Pazar, 
bu dönemde Avrupa 
Birliği (AB) ve Avru 

pa Serbest Ticaret 
Birliği (EFTA) ülke 
leri toplamına göre 
2014 yılına kıyasla 
yüzde 9,6 büyüdü 
ve toplam 16 milyon 
358 bin 82 adete 
ulaşıldı. 2014 yılında 
14 milyon 927 bin 
75 adet satış 
gerçekleşmişti.

Ekonomi Bakanı 
Elitaş, et fiyatlarını 
biraz daha disipline 
edebilmek, tüketici 
nin zararlarını önle 
yebilmek için ithalat 
izni vereceklerini 
belirtti. Yaş sebze 
meyvede ortaya 
çıkan mevsimsel bir 
etki olduğuna işaret 
eden Elitaş, hava 
şartlarından kaynak 
lanan bir durum 
olduğunu, bunun 
düzelmesi ile 
fiyatların uygun hale 
geleceğini anlattı. 
Elitaş, kırmızı et 
fiyatlarındaki artışın 
da enflasyonu etki

leyen negatif unsur 
lardan biri olduğunu 
vurgulayarak, şöyle 
konuştu: "Bizim 
AB anlaşması gere 
ğince 20 bin tona 
yakın bir et ithala 
timiz var. O konu ile 
ilgili arkadaşlarımız 
çalışıyorlar. Et 
fiyatlarını biraz daha 
disipline edebilmek, 
tüketicinin zararla 

rım önleyebilmek 
için ithal izni vere 
ceğiz. Bosna 
Hersek'ten 15 bin 
ton taahhüt ettiğimiz 
bir et alımı vardı. 
Hemen hemen 9 bin 
tonunu gerçekleş 
tirdiler. Bu sene ve 
önümüzdeki sene 6 
bin 500 ton da ora 
dan et ithalatı ger 
çekleşecek. ” dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 15®
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığl 513 10 53
C.SavcıYrd. 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
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Pamukkal* 612 OO 26
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Paçaaus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
80zer Turizm 612 1O 72
KanberoÇlu-Eaadaç 614 46 40
Anttur 614 47 71
Kemli Koç 612 0163

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 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
BütOnler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Davlat HaeUnosl 517 34 00
Sahil Dev. Ha at. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 58
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

BELEDİYE
Santral 513 4521-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

Akcan Petrol 913 1O 70
MAR-PET si3 30 33
Tuncay Otogaz 613 16 as
Beyza Petrol S13 O1 03

Gemlik KBrfez
GIMLİK'İN İLK OONLOK SİYAKİ aAZKTISİ . .

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5385 

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)

lElllltalM
VENÜS SİNEMASI 

kardeşim benim: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15..
kocan kadar konuş 2 
diriliş: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:15...

delibal: 11:45- 
14:45-20:45... 

köstebekgiller gölgenin 
tılsımı: 11:00-13:00- 

17:00-19:00..

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT İNŞAAT
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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

’IN ■ ı-s
A

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

www.yigitinsaatgemlik.com
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SİZİN güVENLİğİNİZ BİZİM İŞİMİZ
2OI3den beri...

Y»nınızJdqız.... j| 1 W
v. I I I w II. -.İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

İşyeri Hekimliği Hizmeti 

İşe Giriş Sağlık Raporu 
Temel İlkyardım Eğitimi 

İş Güvenliği Eğitimi

Acil Durum Planı Hizmetleri

Dr. Ziya Kaya Mah. 
Hürriyet Sok. No: 60/A 

GEMLİK 
Tel: O 224 512 1.4 14 

info@maviyaka.com.tr 
www.maviyaka.com.tr

http://www.yigitinsaatgemlik.com
mailto:info@maviyaka.com.tr
http://www.maviyaka.com.tr


AKP İLÇE BAŞKANINDAN İIGİNÇ İSTEKSınırlı Sorumlu Gemlik Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulu yapıldı
miMfi 
IMMaiClllfflMM 
■mi isiim

ESNAF KEFALET KONGRESİ, 
KILIÇDAROĞLUNA SUÇ DUYURUSU, 

DANIŞTAY KARARI
Gemlik, dün yine hareketli bir gün 

yaşadı.
Gemlikli esnaf ve sanatkarların kredi 

kurumu Esnaf Sanatkarlar Kredi Ke
falet Kooperatifi genel kurulu yapıldı.

M il ton Düğün Salonu’nda yapılan 61. 
genel kurul toplantısı, bu kez esnafın 
rahat edebileceği bir salonda yapıldı.

Esnaf Kefaletin başında 2003 yılından 
beri Mevlüt Avcı bulunuyor. Dev. 4’de

Sınırlı Sorumlu Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulunda 
Kooperatifin 2003 yılından beri başkanlığını 
yapan Mevlüt Avcı yeniden başkan seçildi. 61. 
genel kurul toplantısında, 2015 yılında 260 
ortağa 13 milyon 662 lira kredi kullandırıldığı, 
gelen plasmanın ise 2 milyon 450 bin lira oldu 
gu, yıl sonu itibariyle plasmanın 25 milyon 850 
bin lira olduğu belirtildi. Haberi sayfa 2’de

CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, Ak 
Parti İlçe Başkanı Zafer Işık’ın, partililere 
gönderdiği elektronik mesaj ile CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhur 
başkanı’na hakareti nedeniyle savcılığa kişi 
sel suç duyurusunda bulunmasını istedi 
ğini söyledi. Haberi sayfa 4’de
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Mevlüt flvcı nüven tazeledi
Sınırlı Sorumlu Gem
lik Esnaf ve Sanatkar
lar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi genel ku
rulunda Mevlüt Avcı 
yönetimi 5. kez güven 
tazeledi.
Esnaf Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Koo 
peratifi’nin olağan 
genel kurulu dün Mil- 
ton Düğün Salonunda 
yapıldı. Genel Kurul 
da yapılan yönetim 
kurulu seçimlerinde, 
Kooperatifin 2003 
yılından beri başkanlı 
ğını yapan Mevlüt 
Avcı yeniden başkan 
seçildi. Avcı, 13 yıldır 
kooperatifin başkan 
lık görevini yürütüyor. 
Saat 14.30 da başla 
yan genel kurula 
TESKOMP Genel 
Başkanvekili ve 
Bölge Birliği Başkanı 
Bahri Şarh, Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, 
Başkan Yardımcıları 
Ahmet Avcı ve Vedat 
Büyükgölcügezli, 
Esnaf ve Sanatkarlar' , 
Odası Başkanı İsmail. 
Beki, AKP, CHP, MHP 
ilçe yönetim temsilci
leri, Halk Bankası 
Gemlik Şube Müdürü 
Tahsin Kamsız, Kara
cabey Halk Bankası 
Şube Müdürü Mustafa 
Arslan, Bursa ve 
ilçeleri Esnaf Kefalet 
Kooperatifi başkan ve 
yöneticileri, sivil top 
lum kuruluş temsilci
leri, muhtarlar ve

Sınırlı Sorumlu Gemlik Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulu yapıldı
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kooperatif ortakları 
katıldı.
Divan Başkanlığına 
Bahri Şarlı’nın geti 
rilmesinden sonra. 
Kooperatif Müdürü 
Kenan Karakaş, 2015 
yılı çalışma raporunu 
okudu. Karakaş, 
yönetime 2012 yılında 
seçildiklerini 4 yıl 
süre ile kooperatifi 
yönettiklerini belirtti. 
Kooperatif persone 
linin maaşlarının 2015 
yılında; müdür 4 bin 
250 lira, muhasebeci 
2 bin 510 lira, muame
lat memurlarının 2 bin 
100 lira ve bin 500 
lira, müstahdemin ise 
bin 610 lira maaş aldı 
ğı, 2015 yılında 923 
bin lira gelir tahmin 
edildiğini, gerçek 
leşen gelirin 
743.491.50 lira olduğu 
nu, giderler faslında 
ise 681 bin 350 lira 
tahmine karşın, 
656.960 lira gerçekleş 

tiğini belirten Kenan 
Karakaş, 86 bin 801 
lira müspet fark 
oluştuğunu söyledi. 
Gemlik Esnaf Kefalet 
Kooperatifi’nin 61. si 
gerçekleşen genel 
kurul toplantısı çalış 
ma raporunda 2015 
yılında 260 ortağa 13 
milyon 662 lira kredi 
kullandırıldığı, gelen 
plasmanın ise 2 mil 
yon 450 bin lira oldu 
ğu, yıl sonu itibariyle 
plasmanın 25 milyon 
850 bin lira olduğu 
belirtildi.

İCRA TAKİBİ YÜKSEK 
2015 yılının koopera 
tif ortaklarına en az 
kredi kullandırılan yıl 
olduğu belirtilen çalış 
ma raporunda, kişi 
başına kullandırılan 
kredinin 24.690 lira 
olduğu, icra takibinin 
ise yüzde 33.44 oldu 
ğuna dikkat çekildi. 
Takipteki oranın 

yüksekliği nedeniyle 
150 bin lira olan kişi 
başı kredi miktarının 
100 bin liraya düşürül 
düğünün altı çizilen 
raporda, “İnşallah, bu 
yıl ortaklanınız borçla 
rını günü gününe 
ödeyerek, kredi limit
lerimizi tekrar eskisi 
gibi 150 bin liraya 
çıkacaktır” denildi. 
Kooperatif kefaletiyle 
Halk Bankası’ndan 
kredi sağlandığını, 
yüzde 10 faizin yüzde 
5’i devletin Hâzineye 
ödediğini, esnaf ve 
sanatkarların ise 
yüzde 5 faiz ödediği 
belirtilerek, “Faiz 
farkları için hüküme
timiz faiz farklan için 
bütçeye 750 milyon 
lire kondu. Ancak, bu 
rakam normal şartlar 
da kooperatiflerimizin 
vereceği kefalete 
yetmeyeceği aşikar 
oldu” denildi.
Raporda, 2016 yılında 

kredi borçlarının 
zamanında ödenmesi 
halinde ortaklara 150 
bin lira kredi verile 
bileceği faillerin halin 
de yüzde 2 ye yükse
len banka komisyo 
nunun aşağıya 
çekileceği açıklandı. 
2015 yılı içinde 104 
yeni ortak kooperatifi 
alınırken, 23 ortağın 
isteği ile ortaklıktan 
çıktığı öğrenildi.
Öte yandan, 180 orta 
ğın vergi hükümlü 
lüğü kalmadığı için 
ortaklıktan çıkarıldığı 
da açıklandı.
Yönetim ve Denetim 
Kurulunun çalışmala 

• rının aklanmasından 
sonra söz alan 
Kooperatif Başkanı 
Mevlüt Avcı, ortaklara 
kendilerine gösterdik
leri güven nedeniyle 
teşekkür etti.
Daha sonra, söz alan 
Merkez Birlik Koope 
ratifi Başkanı, Gemlik 

Kooperatifi’nin takip 
oranının yüksek oldu 
ğunu, bunun 2016 
yılında aşağı çekilme 
sini umduklarını 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ise, yerel 
yönetim olarak esna 
fin yanında oldukları 
nı, kapalı pazar yeri 
nin yakında açılacağı 
nı, Perşembe günleri 
pazar kurularak es
nafa destek verdik
lerini, düzenledikleri 
etkinliklerle ilçeye 
dışandan gelenlerin 
yaptıkları alışveriş 
ler ile ekonomik 
hayatın canlandığını 
söyledi.
Daha sonra açık oy
lama ile yapılan 
seçimlerde kooperatif 
yönetim kuruluna 4 
yıllığına Mevlüt Avcı, 
Sedat Gürle, Mehmet 
Bıyık, Ayhan Gündoğ 
du, ve İsmail Kar- 
doruk seçildiler.

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, Belediye Başkanını eleştirdi

Onnlıı, Oanısiay'ın n salısı imalini onadığını siiıM
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, belediye 
başkanı Refik Yılmaz’ı 
sert şekilde eleştirdi. 
Durdu, Belediye Baş 
kanı Yılmaz’ın kro
nolojik olarak yaptığı 
hatalı işleri yeniden 
kamuoyuna hatırlat 
mak istediklerini be
lirterek, siyasi baskı 
ve rüşveti neredeyse 
bir strateji haline 
getirdiğini, böylece 
Belediye Başkan 
Vekilliğini ele geçirdi 
ğini daha sonra da 
yapılacak seçimlerde 
başkanlık makamını 
kaybetmemek, seçimi 

kazanmak için yargı 
kararı ile kesinleşen 
60 dönümlük belediye 
arsasını 25 milyon lira 
bedelle satışı karşılı 
ğı, merkez camiyi 
yaptırmak adına sağ 
lam olan eski beledi 
ye binasına sahte 
çürük raporu ile sahte 
evrak alarak yıktırdı 
ğını söyledi.
MHP İlçe Başkanı 
Durdu, eski Gemlik 
belediye binasının 
yıkılması ile tahmini 
10 milyon lira kamu 
zararı doğduğunu, 25 
milyon liraya sattığı 
arsa geliri ile 24 
milyon liraya kapalı 
pazar yeri yaptırdığını 
belirterek, şunları

söyledi; “Aynı Pazar 
yerini 4’te 1 bedel ile 
yapılması bilimsel 
olarak mümkündür. 
Usulsüz olarak yapı 
lan arsa satışının 
yargı kararı ile iptal 
edilmesine karşın 
kararın uygulanma

yarak görevini ihmal 
ve kötüye kullanmak 
tadır. Balıkçı barınağı 
ihalesinde edimin 
ifasına fesat kanşmış 
tır bütün bu suçlan 
muhalefet partisinden 
bir belediye başkanı 
yapsaydı yerinde 

yeller eserdi. 
Hukukçu başkan arsa 
satışı ile ilgili idare 
mahkemesinin verdiği 
kararda 3 hakimden 
ikisinin acemi ve 
tecrübesiz olduğunu 
söylemişti. Bu sözü 
belediye meclis 
toplantısında zapta 
geçirildi. Şimdi kendi
sine sormak isterim. 
İdari mahkemenin 
almış olduğu arsa 
satış işlemini iptal 
kararını yüksek 
mahkemenin 
(Danıştay) yargıçları 
da onaylamıştır. Sayın 
başkan buna ne diye
cektir. Satışı yapılan 
ve parası alınan ar
salarla ilgili nasıl bir 

yol takip edeceğini 
kamuoyuna açıklama 
sini bekliyoruz. 
MHP olarak biz bu 
hukuksal mü
cadeledeki amacımız 
oluşan kamu zarannı 
gidermektir. Bundan 
bir siyasi menfaat 
elde etmek değildir. 
Aksine bugüne kadar 
yapmış olduğumuz 
ikazları dikkate alma
yarak dinlenmemesin
den dolayı yargı 
muhalefetiyle zarara 
uğramış olan kamu
nun bu zarann telafi 
edilmesi ve sonuçtan 
da belediyemizin ve 
kamumuzun kar 
etmesini amaçlamak 
tayız”
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Zeytinciler dernek kıırunor
Zeytin sektöründe 
yaşanan sorunların 
çözümü amacıyla 
Zeytin Üreticileri ve 
Sanayicileri Derneği 
kuruluyor. Marmara- 
birlik öncülüğünde 
kurulması planlanan 
dernekte, Uludağ 
Üniversitesi'nden 
akademisyenler, 
ticaret sanayi odala 
rı, borsalar ve ziraat 
odaları yer alıyor. 
Zeytin üreticileri ve 
sanayicileri, sek
törün gelişimi ve 
sorunların çözümü 
için dernek çatısı 
altında toplanıyor. 
Marmarabirlik öncü 
lüğünde, Uludağ 
Üniversitesi akade 
misyenleri, Bursa, 
Balıkesir, Tekirdağ, 
Bilecik-Osmaneli ve 
Adapazarı-Pamuko- 
va’daki ziraat odala 
rı, ticaret borsaları 
ve ticaret sanayi 
odalarının katılımıyla 
Zeytin Üreticileri 
ve Sanayicileri 
Derneği kuruluyor. 
Akademisyenler ile 
oda ve borsa başkan 
lan, dernek ile ilgili 
■çalışmaları değerlen

dirmek üzere Mar- 
marabirlik’in Başköy 
deki Entegre Tesis- 
leri’nde bir araya 
geldi. Toplantıda, 
derneğin Bursa 
merkezli olmasına 
karar verilirken, 
tüzük imzalandı, 
geçici yönetim ku
rulu belirlendi.
Zeytin Üreticileri ve 
Sanayicileri Derneği, 
en geç 6 ay sonra 
genel kurul yaparak, 
yönetim kurulunu 
seçecek.
"HEDEF ÜRETİCİNİN 
SORUNUNU 
ÇÖZMEK" 
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, sek
törde faaliyet 
gösteren üretici ve 
sanayicileri aynı çatı 

altında toplayarak 
sorunları çözüme 
kavuşturmak 
amacıyla dernek 
kurulmasına karar 
verdiklerini söyledi. 
Sektörün en büyük 
sorunları arasında 
ağaç başına 
verimliliğin düşük 
olması, kilogram 
başına maliyetlerin 
yükselmesi, bilinçsiz 
üretim ve merdiven 
altı üretim gibi 
konuların yer 
aldığını belirten Asa, 
özellikle merdiven 
altı üretimin haksız 
rekabete yol açarak, 
hem üretimi hem de 
tüketimi baltaladığını 
kaydetti. Asa, sek
törün geleceği' 
için, dernek çatısı 
altında üretici ve 

sanayicinin birlikte 
hareket edeceğini 
vurgulayarak, 
"Marmarabirlik 
olarak sonuna kadar 
bu derneğin arkasın 
da olacağız. Amacı 
mız üreticinin ve 
sanayicinin sorunla 
nnın çözümüne katkı 
sağlamaktır" dedi. 
GEÇİCİ YÖNETİM 
KURULU 
Toplantının ardından 
belirlenen geçici 
yönetim kurulu şu 
isimlerden oluştu: 
Marmarabirlik'! tem- 
silen Hidamet Asa, 
Uludağ Üniversite
si'nden Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Haluk 
Başar, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası'm 
temsilen Haşan 
Gürses, Bursa 
Ticaret Borsası'm 
temsilen İbrahim 
Özhan, Erdek Ticaret 
Odası'm temsilen 
Özlem Sarı, Kara
cabey Ticaret 
Borsası'm temsilen 
Mutlu Demir, 
Bandırma Ticaret 
Borsası'm temsilen 
Halit Sezgin, Gemlik 
Ziraat Odası'm tem

silen Ali Çelik, Mu
danya Ziraat 
Odası'm temsilen 
Raif Döner.
KİMLER ÜYE 
OLABİLİR?
Zeytin Üreticileri 
ve Sanayicileri 
Derneği'ne zeytini 
tarımsal faaliyetlerle 
yetiştiren müstah
siller, hammaddesi 
zeytin olan ürünleri 
işleyerek ve/veya 
yurtiçi veya yurtdışı 
ticaretini yaparak 
ekonomiye 
kazandıranlar, sektör 
için makine, ekip
man üretenler ile 
ticaretini yapanlar, 
zeytin ve zeytinyağı 
ile ilgili birlik, koo 
peratif ve organizas 
yonlar, laboratuar 
ve Ar-Ge hizmeti 
verenler ile sektörde 
danışmanlık ve 
bilimsel çalışmalar 
yürüten akademis 
yenler, gazeteciler, 
yazarlar, tadımcılar 
ile gurmelerin 
içerisinden derneğin 
amacını benimseyen 
gerçek veya tüzel 
kişiler tüzük hüküm
lerine göre üye ola

bilecek.
TANITIM YAPACAK 
Zeytin Üreticileri ve 
Sanayicileri Derneği, 
sektör sorunlarına 
yönelik kamuoyu 
oluşturma, sorunlara 
ilişkin çözüm 
önerileri geliştirme, 
zeytin sektörünün 
bir bütün olarak 
gelişmesi ve strate 
jilerin belirlenmesin 
de öncü ve gündem' 
belirleyici olma, 
ülkenin kuzeyinden 
güneyine, doğusun 
dan batısına zeytin 
üretimi yapılan tüm 
bölgelerdeki üretici
leri ve sanayicileri 
aynı çatı altında 
toplayan ve kamu 
otoritelerinin tam 
desteğini sağlamış 
sektörel bir dernek 
olma, zeytin sek
törünü ülke ekono 
misine ve istihdama 
kaynak yaratan loko
motif bir sektör ha
line getirme, dış 
pazarlarda Türk zey
tini ve Türk zeytinya 
ğı algısının temini ve 
gelişmesini sağlama 
hedefleriyle faaliyet
lerini yürütecek.

Sevgi İzi Projesi Gemlik’te Hayata Geçiyor
Gemlik Kent Konseyi 
Engelli Meclisi ülke 
genelinde başlatılan 
ve sosyal bir proje 
olan “Sevgi izi” 
projesini Gemlik’te 
hayata geçiriyor. 
Gemlik Kent Konseyi 
Engelli Meclisi Baş 
kanı Ahmet Gazi 
Memiş yaptığı açıkla 
masında; “zihinsel 
engelli, Alzheimer 
veya benzeri 
rahatsızlıkları bulu
nan yakınlarımızın 

bir gün aniden 
gözümüzün önünden 
kaybolacağı korku 
sunu hep yaşarız.. 
Bu sadece Türkiye' 
de değil tüm dünya 
da önemli bir sorun. 
Asıl önemli olan ise 
bu tür rahatsızlığı 
bulunan yakınımızın 
kendini ifade ede
meyecek olması.. 
Kaybolduğunda ne 
reye gideceğini, ne 
yapacağını bilemeye
cek olması.. Böyle 

bir durumda ailenin 
yaşadığı ıstırabın ne 
kadar büyük olaca 
ğını düşünebiliyor 
musunuz? Ağzı var 
dili yok, melek gibi 
bu insanlar son 
derece savunmasız, 
her türlü tehlikeye 
açık ve siz hiçbir şey 
yapamıyorsunuz. 
TV Programcısı ve 
sunucusu Müge Anlı, 
kaybolma ihtimali 
olanlar kişiler için 
“Sevgi İzi” isimli bir 

sosyal proje 
hazırladı. "Sevgi İzi" 
adlı proje sayesinde 
zihinsel engelli, 
Alzheimer ve benzeri 
rahatsızlıkları bulu
nan ve kaybolma ih
timalleri yüksek olan 
kişilere daha çabuk 
ulaşılması sağlam 
yor. Projeye göre, 
kaybolma ihtimali 
yüksek olan kişilerin 
koluna "Sevgi lzi"ni 
belirten bir şifreli 
rakam işleniyor.

'Sevgi İzi' projesi 
sistemi çok basit. 
Yakınlarının kay
bolma sından endişe 
eden aileler, iletişim 
adres ve telefonla 
rıyla Gemlik Kent 
Konseyine başvurup 
formu dolduracak. 
www.benibuldular.co 
m adresinden alınan 
numara hastamızın 
koluna dövme olarak 
işlenecek. Bu nu
mara hastamızın 
güvencesi olacak, 
kayıp kişiyi sokakta 
gören vatandaşlar 
kolundaki dövme 
numarası ile her

hangi bir güvenlik 
birimine gittiğinde 
sistem üzerinden 
derhal ailesine 
ulaşılacak.
Gemlik Kent Kon 
şeyi Engelli Meclisi 
olarak çalışmala. 
rımıza başladık. İlk 
olarak Özel Gemlik 
Özel Eğitim Rehabili
tasyon Merkezinden 
altı kişi için aldığımız 
numaraların, 1 Şubat 
Salı günü dövmele 
rini yaptıracağız. 
Bu işlemler için 
herhangi bir ücret 
alınmamaktadır” 
dedi.

h, ff $
İ ET MANGAL • CAFE - KAHVALTI * 
I YENİLENEN YÜZÜMÜZLE HİZMETİNİZDEYİZ !

O 224 525 07 70

http://www.benibuldular.co
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

ESNAF KEFALET KONGRESİ, 
KILIÇDAROĞLUNA SUÇ DUYURUSU, 

DANIŞTAY KARARI
Mütevazı kişiliğiyle tanınan Avcı, bütün günü 

telefon başında borçlannı ödeyemeyen 
ortaklan aramakla geçer.

Gemlik’te esnaf sıkıntılı.
Her gün yeni bir büyük mağaza açılıyor.
Bu mağazalarda her şey satılıyor.
Esnaf aldığı krediyi zamanında ödeyemiyor.
Kooperatifin takipteki senet oranı yüzde 33 ü 

geçmiş.
Bu nedenle, Halk Bankası aracılığıyla verilen 

kişi başına 150 bin lira kredi otomatikman 100 
bin liraya indirilmiş

Genel kurulun divan başkanlığını TESKOMP 
Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa merkez 
Birlik Başkanı Bahri Şarlı yaptı.

Şartı, tüm ilçe kongrelerinde divanın 
değişmez başkanı. Bu işi çok önceleri mer
hum Kasım Onadım yapardı.

Bu işin profesyonelidirler kendileri.
Kongre sakin geçti her zamanki gibi. Genel 

kurula sunulan her şey tartışmasız kabul 
edildi, yeni yönetime aday olan tek liste aynen 
açık oyla seçildi.

Yeni listede eski isimler yanında, isim 145 
nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail 
Kardoruk getirildi.

MevlütAvcı ise yeniden başkan seçildi.
Avcı, 5 genel kurulda başkan seçildi, 13 

yıldır başkanlık görevini sürdürüyor.
Esnaf Kefalet Kooperatifi geçmiş tarihi ile 

uzun yıllardır Gemlikli esnafa kredi desteği 
sağlayan önemli birkurumumuz Buna sahip 
çıkmak gerekiyor. Sahip çıkmak ise borçların 
ödenmesiyle oluyor.
AK Parti ilçe Başkanı Zafer Işık, dün partili 

lere gönderdiği mesaj ile CHP Genel başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nu hakkında Cumhur 
başkanına hakaret ettiği için suç duyurusunda 
bulunulmasını istemiş.

Hazırladıkları dilekçelerin parti binasından 
temin edilebileceğini söylemiş. Sonra da 
topluca bir grup AKP li Adliyeye giderek 
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda 
bulunmuşlar.

CHP İlçe başkanı Mehmet Sertaslan ise buna 
sanal ortamdan yanıt vermiş.

Cumhurbaşkanına yaranmak istemek için 
böyle bir girişimde bulunduklarını belirtmiş, 
ayakkabı kutularında para saklayanlar için de 
suç duyusunda bulunmalannı istemiş.

“Parti büyükleriniz bebek katili, terörist 
başıyla görüşürken vereydiniz o suç duyu 
rularını da biz de takdir edeydik. ” demiş.

Gerçekten bu kadar da Cumhurbaşkanı 
yalakalığı olmaz.

Allah gerçekten AKP’li kardeşlerimize akıl 
fikir versin.

Bindirilmiş kıtalar gibiler maşallah...
MHP ilçe başkanı Osman Durdu da Belediye 

Başkanını eleştirdi.
Durdu, Çimtaş ve Borusan’a satılan 60 

dönüm arsa konusunda Belediyenin Danış 
tay’a açtığı davayı kaybettiğini duyuruyor. 
Para iade edilecek, arsalar geri alınacak.

Asıl açıklama cumartesi günü yapılacak. 
Bekleyip neler söylediklerini göreceğiz.

AKP İLÇE BAŞKANINDAN İIGİNÇ İSTEK

PARTİIİIEBDEN KIUOOABOĞLB HAKKINDA 
SDC DUYURUSUNDA BULUNMASINI İSTEDİ 

AKP İlçe Başkanı Zafer Işık, sanal ortamda partililerden CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Dilekçelerin 
partiden temin edilebileceğini, çok sayıda başvuru yapılmasını istedi.
CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Ak Parti İlçe Başkanı 
Zafer Işık’ın, par
tililere gönderdiği 
elektronik mesaj ile 
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğ 
lu’nun Cumhurbaş 
kanı’na hakareti ne
deniyle savcılığa 
kişisel suç duyu
rusunda bulunma 
sim istediğini 
söyledi.
Gazetemize 
açıklama yapan 
Mehmet Sertaslan, 
AKP İlçe Başka 
m’nın mesajını alan 
bir kişinin mesajı 
göndermesiyle, 
Zafer Işık’ın partili 
lerden CHP Genel 
Başkanı Kıhçdaroğ 
lu hakkında Cumhur 
başkanı Recep T*» C *•*•! X m mıcıyyıp cıuuyaıı d 
hakaret ettiği için, 
savcılığa kişisel 
başvuruda bulun 
malarını istediğini 
söyledi.
Işık’ın partililere 
gönderdiği suç 
duyusu metni şöyle: 
“Kemal Kılıçdaroğlu 
tarafından Cumhur 
başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a 
yapılan hakaretler 
sebebiyle kişisel 
olarak suç duyu
rusunda bulunu 
lacaktır.
Şikayet dilekçeleri 
ilçe binamızdan 
temin edilecektir. 
Çok sayıda başvuru 
yapılması gerekmek

tedir. Saygılarımızla. 
Zafer Işık.”

FACEBOOK’TAN 
YANIT
Sertaslan Işık’ın 
attığını mesajında 
şunları söylediğini 
belirterek, 
"Buna facebook’un 
sanal ortamında 
yanıt verdim" dedi. 
Sertaslan’ın yanıtı 
şöyle: 
"A.K.P. İl ve İlçe 
başkanlıkları üyele 
rine mesaj atıp 
Cumhurbaşkanına 
hakaret eden Kılıç

daroğlu hakkında 
savcılıklara suç 
duyurusunda 
bulunulmasını 
istemişler, üstelik 
dilekçeleri de ilçe 
başkanlıklarından 
temin edebilirsiniz 
demişler.
İş Cumhurbaşkanına 
yaranmak olunca 
emeğini esirgeme 
yen bu sevgili 
arkadaşlara sesle 
hlyorum.
Madem suç duyu
rusu hazırlama 
yeteneğine sahip
tiniz ayakkabı

kutularında para 
saklayan bakanla 
nnız için de birer 
tane hazırlasaydınız 
da aferin deseydik. 
Parti büyükleriniz 
bebek katili, terörist 
başıyla görüşürken 
vereydiniz o suç 
duyurularını da biz 
de takdir edeydik. 
Dört yüz milletvekili 
için memleketi yan 
gın yerine çeviren, 
her gün şehit verme 
mize neden olanlar 
için vereydiniz de 
utanıp yazama 
saydım bunları. 
Ne diyeyim, Allah 
layığınızı versin."

AKP LİLER 
ADLİYE’DE 
öte yandan, dün 
AKP ilçe başkanı 
Belediye Başkanı, 
belediyemeclis 
üyeleri, kadın ve 
gençlik kollarından 
bir grup dün Kemal 
Kılıçdaroğlu hakkın 
da suç duyurusunda 
bulunmak için 
Adliye’ye giderek 
dilekçe verdiler.

ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM SERİ A 84801-84900 
SIRA NUMARALI 2 CİLT FATURA, SERİ A 9201-9450 

SIRA NUMARALI 5 CİLT TAŞIMA İRSALİYESİ, SERİ A 4251-4300 
SIRA NUMARAL11 CİLT TAŞIMA İRSALİYESİ KAYBOLMUŞTUR. 

HÜKÜMSÜZDÜR. ULÂŞ GÜNEY

KAYIP

KAYIP

ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM ESASLI ZEYTİNCİLİK 
OSMAN NECATI ERDEM’E AİT KULLANILMIŞ 

SERİ A 006555 SIRA NUMARALI MÜSTAHSİL MAKBUZU 
KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.

ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM SERİ A 501-550 SIRA 
NUMARAL11 CİLT PERAKENDE SATIŞ FİŞİ İLE 

SERİ A 31351-31400 SIRA NUMARAL11 CİLT FATURA 
KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. İNCİ KÜÇÜK

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SALONLARIMIZI GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
Düğünler Gemlikli İçin Artık 

HAYAL 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 
Gemlik/BURSA 
zp\ 0554 577 46 77 

05415422100
www.saicalli-com.tr I

http://www.saicalli-com.tr


GemlikKSrfez

rSALON - 3 750 -1000 KİŞİLİK- / GEMLİK’İN EN MUHTEŞEM SALONU
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

AKŞEMSETTİN DENİZ OTOBÜSÜNÜN AKIBETİ NE OLDU?

Aslında bu yazı 
Iznikl i’leri ve Orhan 
gazili’leri sîzlerden 
çok daha fazla ilgilen 
diriyor. Seçimden 
önce bin bîr türlü 
reklam ile karadan 
yürütülen Akşemset 
tin Deniz Oto- 
büsü’nün akıbeti ne 
oldu hiç merak ettiniz 
mİ yada Akşemsettin 
Deniz Otobüsü 
gerçekten İznik 
Gölü’nde rasyonel 
kullanılabildi mi yada 
gelecekte 
kullanılabilecek mi?

Cevap; şimdiye 
kadar hayır. Umarım 
İzmit Körfez Geçişinin 
açılması ile İznik hak 
ettiği değere ulaşır ve 
Akşemsettin Deniz 
Otobüsü dolup dolup 
taşar. İnsanların 
İznik’i ve bu güzel 
gölü keşfetmesine 
yardımcı oiur.lnanın 
bunu en fazla isteyen
lerden biri de benim 
dir. Bu yazıyı kesin
likle ve kesinlikle 
muhalefet olsun diye 
yazmıyorum ama 
Akşemsettin Deniz

Otobüsü’nün İznik ve 
Orhangazi için yanlış 
bir yatırım olduğunu 
düşünmekteyim.

Çünkü, bu deniz 
aracı bir deniz oto
büsü ve birçok yeri 
kapalı. Eğer bu deniz 
otobüsü sadece gezi 
amaçlı getirilmedi. 
Orhangazi ile İznik 
arasında yolcu 
taşıyacak derşeniz de 
Orhangazi ile İznik 
arasındaki mesafe 
karayolu ile yarım 
saat iken kimse deniz 
otobüsüne binmeyi 

tercih etmeyecektir. 
İşin özü bu yatırım 
nereden bakarsanız 
bakın yanlış veya 
yanlış. Bu deniz oto
büsünün yerine 
sadece yaz aylarında 
çalıştırılabilecek bir 
gezi teknesi çok daha 
rasyonel olurdu. 
Böylece Akşemsettin 
gibi güzel bir deniz 
aracı da başka bir 
yerde yaz kış sürekli 
çalıştırılabilecek 
şekilde değerlendin 
lirdi. İznik Gölü için 
İstanbul Boğazı nda 
çalışan Turyol 
Tekneleri gibi araçlar 
veya Avrupa’da ne
hirlerde ve göllerde 
çalıştırılan Amphi 
Bus’lar daha uygun 
olurdu. Amphi Bus’la 
rın İznik Gölü’ne ge
tirilmesi ve çalıştırıl 
ması ülkemizde bir ilk 
olurdu ve bunun rekla 
mından gelen fayda 
İznik’e birçok yerli 
turist çekerdi. Geçen 
hafta Amphi Bus 

fikrimi bizzat proje 
olarak Burulaş A.Ş’ye 
ver dim ancak Buru 
laş A.Ş projeyi uygun 
bulmamış. Şimdi siz 
sayın İznik, Orhangazi 
ve Gemlikli’lere soru 
yorum. Benim verdi 
ğim Amphi Bus fikri 
ras yönel değil de 
hala Orhangazi İske- 
lesi’nde yatan Akşem 
settin Deniz Otobüsü 
mü rasyonel, Gemlik 
iskelesi’ne bağlı ve 
sadece dört ay çalıştı 
rılan Osman Kara- 
hamdi Vapurumu ras 
yönel yada bir gelir 
on gelmez, bir uçar 
beş uçmaz Deniz Uça 
ğı Projesimi rasyonel.

Bana kalsa Akşem 
settin’i güzel bir 
restauranta çeviririm. 
Böylece İznik’e gelen 
turistler göl manzara 
sı eşliğinde yemek
lerini yiyebilirler. 
Grupların olmadığı 
zamanlarda da 
izniklilere düğün sa
lonu, nikah salonu 

veya diğer özel gün
lerini kutlamalan için 
bir mekan kazandırıl 
mış olur. Gemlik’teki 
Osman Karahamdi 
Vapurunu da altını 
Denizcilik Müzesi, üst 
katını ilçe Kütüphane 
si olarak düzenlerim 
ve yazın yine dört ay 
Gemlik Büyükada se
ferlerine davam 
etmesini sağlanm. Bu 
projeyi de hem 
Burulaş A.Ş hem de 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne verdim. 
Deniz Uçağı’nı ise 
Pazartesi, Çarşamba, 
Cuma Gemlik Kör- 
fezi’ne Cumartesi ve 
Pazar Günleri ise 
İznik Gölü’ne inmesi 
ni sağlanm. Böylece, 
İstanbul’dan İznik’i 
gezmeye gelecek elit 
bir tabakaya ulaşabi 
lirim. Şimdi bu araçla 
rın bir de söylediğim 
şekilde kullanıldığını 
düşünün. Sizce de 
daha rasyonel olmaz 
mı ?

UMURSPOR MORAL DAĞITIYOR
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kümede kalmayı 
garantileyen Umur- 
spor, düşme hattın 
da bulunan takımlara 
puan dağıtmaya 
devam ederken diğer 
yandan da onlara 
moral veriyor.
Birinci Amatör Küme 
2. Grupta mücadele 
eden Gemlik temsil
cisi Umurspor, düş 
me hattında yer alan 
Sırameşelerspor’a 
evinde öne geçtiği 
maçta 2-1 yenilerek 
hayal kırıklığı 
yaşattı.
Karşılaşmaya puana 
daha çok ihtiyacı 
olan Sırameşeler 
spor atak başladı. 
Konuk ekip 3. 
dakikada Ferdi’nin 
kafa şutunun dışarı 
gitmesiyle gole 
yaklaştı.
26. dakikada orga 
nize atakla Umur
spor kalesine gelen 
Sırameşelerspor 
takımını kale önü 
karambolunda son 
vuruşlarda başarılı 
olamazken yakala 
nan fırsatlarda ise 
Umurspor kalecisi 
Faruk gole izin 
vermeyince ilk yan 
Îjolsüz kapandı, 
kinci yarıda durgun 

futboluna devam 
eden Umurspor, 62. 
dakikada sürpriz 
golle öne geçti. Bu

dakikada ceza yayı 
nın köşesinde faul 
kazanan kırmızı 
beyazhlarda atışı 
kullanan Mert kaleci 
nin sağında topu 
filelere göndererek 
Umurspor’u 1-0 öne 
geçiren golü kay
detti.
Yediği golden sonra 
beraberlik için 
bastıran Sırameşeler 
spor takımı 68. 
dakikada yediği gole 
benzer golle skora 
denge getirdi. 
Ceza sahasının çap 
razında kullanılan 

faul atışında Ferdi 
topa güzel vurdu ve 
durumu 1-1’e getirdi. 
Beraberlik golünden 
sonra galibiyet için 
umutlanan Sırame 
şelerspor, kale 
önünde son vuruşlar 
da başarılı ola
mazken 80. dakikada 
rakip defansın ofsayt 
diye duraklamasını 
değerlendiren Zafer 
düzgün vuruşla 
takımını 2-1 galip, 
getiren golü ağlarla 
buluşturdu. 
Kalan dakikaları iyi 
kontrol eden

Sırameşelerspor 
bitime bir hafta kala 
kendisi için çok 
önemli 3 puanı 
Umurspor’u evinde 
yenerek almasını 
bildi.

SAHA: Gemlik Dış 
HAKEMLER: Evren 
Tutkun 7, Erdinç 
Tufan 7, Vural 
Akboğa 7, 
UMURSPOR: Faruk 
4, Fatih 4, (Mehmet

2) Haşan 4, Cüneyt 
5, Mert 5, Metin 5, 
Hakan 4, Nuri 5, 
Mutlu 4, Serdar 3, 
(Muammer 2) Ahmet 
4, (Onur 1) 
SIRAMEŞELERSPO 
R : Mehmet 4, Hakan 
5, Necdet 5, 
Doğancan 5, Ra
mazan 5, Zafer 5, 
Oğuzcan 4, Emre 5, 
Berat 2, (Adem 4, 
Ferdi 5, Ali 4, 
GOLLER: Dk. 62. 
Mert, (Umurspor) 
Dk. 68. Ferdi, 
Dk. 80. Zafer, 
(Sırameşelerspor)
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Ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekonomik güven 
endeksi, ocak 
ayında, bir önceki 
aya göre azaldı. 
Ekonomik güven 
endeksi, ocakta 
geçen aya göre 

yüzde 16,8 azalarak 
100,81 değerinden 
83,88 değerine 
geriledi.
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK), 
ocak ayına ilişkin 

ekonomik güven 
endeksini açıkladı. 
Buna göre, endeks, 
ocakta geçen aya 
göre yüzde 16,8 
azalarak 100,81 
değerinden 83,88 

değerine indi. Söz 
konusu gerileme, 
hizmet, reel kesim 
(imalat sanayi), 
tüketici ve inşaat 
güven endekslerin 
deki düşüşlerden 

kaynaklandı. Hizmet 
sektörü güven 
endeksi, aynı 
dönemde yüzde 6,6 
azalarak 92,53 
değerine düştü. 
Reel kesim güven 

endeksi yüzde 2,7 
azalarak 105,90 ve 
tüketici güven 
endeksi yüzde 
2,7 azalarak
71,62 değerlerine 
geriledi.

Flnman BAY & BAYANElüllld» ELEMANLAR ARANIYOR
Aranıyor gsm: o 539 74619 03

Elaman FORKLIFT KULLANABİLEN 
CICHIdH OPERATÖRLER ARANIYOR 

Aranıyor 02245247524-05301488083

Eleman 
Aranıyor
TECRÜBELİ

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR 

02245140060

MILTON
DUGUN SALON

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun 
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
TEL : 513 10 71 GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA R

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN IjH
GÜZEL ANLARINIZI ]■

YAŞATMAK İÇİN VARIZ : M

Pustu -Meşrubat- Çerez 2016 vı11
Piifânist +Di Performans Y"”
SntenSnndrfye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Yıldız! a r Türlıive Samniıronas ı Startı We ri I*
sporcular da takım 
kata müsa bakaları 
için tatami ye indi. İlk 
gün dereceye giren 
sporculara kupa ve 
madalyaları Gemlik 
İlk Gün Müsabaka Sonuçlan:

Gençlik Hizmetleri ve 
Spor ilçe Müdürü 
Ahmet Adil Tunç, 
Federasyon Başkan 
Vekili Meydan 
Kobaş, Federasyon

Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Avcı ve 
Dünya Hakemi 
Timur Özdemir 
tarafından 
verildi.

2002 DOĞ.KATA ERKEK YILDIZLAR
I.Enes ÖZDEMİR
2.Hüseyin ALTUNDAL

ANKARA 
SAMSUN

2003-2002 DOĞ.TAK. KATA ERK. YILD.

3.Hüseyin Can DEMİRCİ ANKARA
3.Uğur Burak ÖZGÜNDÜZ TEKİRDAĞ

1. ÇELİK SPOR KULÜBÜ 
2.GAZİOSMAN PAŞA SP.K. 
3.ÇELEBİ SPOR KULÜBÜ 
3.REYKAN SPOR KULÜBÜ

ANKARA 
İSTANBUL 

ERZURUM
ANKARA

Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik Belediye 
Başkanlığı, Gemlik 
Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İlçe Müdürlüğü 
ve Türkiye Karate 
Federasyonu işbirliği 
ile BP (Castrol) ana 
sponsorluğunda ger 
çekleştirilen Türkiye 
Yıldızlar Karate 
Şampiyonası (Kız- 
Erkek) 27 Ocak 2016 
Çarşamba Günü 
Gemlik İlçe Spor 
Salonu’nda startını 
verdi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı, Gemlik

Kent Konseyi, Gem
lik Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Gemlik 
Belediye Sporun da 
katkı sunduğu şampi 
yonaya 53 ilden 2375 
sporcu kayıt yaptırdı. 
Türkiye Karate 
Federasyonu’nun 
faaliyet takviminde 
yer alan Yıldızlar 
Türkiye Şampiyona 
sıt yüksek bir katılım 
la başladı. Gemlik 
İlçe Spor Salonu'nun 
ev sahipliği yaptığı 
şampiyonada, 2002, 
2003,2004,2005 ve 
2006 doğumlu spor

cular mücadele 
verecek.
Organizasyonda 
müsabakalar, kata ve 
kumite branşlarında 
yapılacak. Katada 10 
ferdi, 4 takım; kumi 
tede ise 44 ferdi 
dal da madalya 
sahiplerini bulacak. 
31 Ocak Pazar 
günü sona erecek 
şampi yonanın ilk 
gününde 2002 
doğumlu isimler 
kata, takım kata ve 
kumite branşlarında 
müca dele ederken, 
2003 doğumlu

2002 DOĞ. +54 KG BAYAN YILDIZLAR 2002 DOĞ.54 KG.BAYAN YILDIZLAR

I.Zehra ŞENEL İSTANBUL
2.S.Buket DESTEGÜL TEKİRDAĞ

3.MerveTEKE BURSA
3.l rem Buse ERZAR ANKARA

2002 DOĞ.47 KG.BAYAN YILDIZLAR
I.Esin ŞAHİN BURSA
2.Ulviye KARABOĞA KONYA
3.Sudenur ERDOĞAN İSTANBUL
3.Ş. Yasemin MALĞAÇ TRABZON

I.Setenay SEFİL
2.Gülbahar GÖZÜTOK

3.Aslınur MUTLUAY
3.Elif DİRİ

DÜZCE 
KAYSERİ 

SAKARYA 
SAKARYA

2002 DOĞ.KATA BAYAN YILDIZLAR
1 .Sinem GÜLDUMAN

2.Rümeysa ZURNACI
3.Nazhcan TÜFEKÇİ

3.Ayça ALTINBAŞ

İZMİR 
İSTANBUL

ANKARA 
İSTANBUL

2003-2002 DOĞ. TAKI M KATA BAYAN YILDIZLAR
1.GAZİOSMANPAŞA SPOR KULÜBÜ 
2.BAŞKENT ÇINAR SPOR KULÜBÜ 
3.KARATE İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 
3.İMHAT SPOR KULÜBÜ

İSTANBUL 

ANKARA 
ANKARA 
İZMİR

TARTAN PİSTTE HEDEF TÜBKİYE ŞAMPİYONLUĞU
Gemlik Belediye 
Gençlik Spor Atle
tizm Takımı İstanbul 
Ataköy’de organize 
edilen Türkiye Salon 
Atletizm Şampiyona 
sında Gemlik ve 
Bursa’yı temsil 
edecek. Bursa’dan 
şampiyonaya gide
cek 10 sporcudan 
6’sını oluşturan 
kafile 29 Ocak Cuma 
sabahı yola çıkacak.

İstanbul Bakırköy 
Ataköy Aslı Çakır 
Alptekin Atletizm 
Salonunda 30 Ocak 
ve 31 Ocak tarih
lerinde yapılacak 
şampiyonada 14 yaş 
altı kategoride Necla 
Bilgi, Edanur Eren, 
Yıldız Adıyaman, 
Deniz Aytun, Sinan 
Yalçın ve Edanur 
Selimoğlu ile ter 
dökecek olan Gemlik

Belediye Gençlik 
Spor Atletizm takımı, 
ilk defa katıldıkları 
organizasyonda 
Türkiye 
şampiyonluğunu 
hedeflediklerini 
söylediler.
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret eden genç 
atletler, şampiyona 
öncesinde girdikleri 

iki önemli yarışta 
derece elde ettik
lerini hatırlatarak, 
İstanbul’da da 
performanslarını zir
veye çıkaracaklarını 
ifade ettiler. Kulüp 
Başkanı Hulusi 
Gandar, Başkan 
Yardımcısı İbrahim 
Baki, Atletizm 
Antrenörü Burhan 
Gümüş ile birlikte 
Belediye Başkanı

Refik Yılmaz’ı ziyaret 
eden genç atletler, 
yarışmada giyecek
leri ekipmanları da 
teslim aldılar.
Belediye Meclis 
üyesi Bayram 
Polat’ın da yer aldığı 
ziyarette, sporculara 
yarışmada giyecek
leri forma, şort ve 
ekipmanları hediye 
ederek, başarılar 
dileyen Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz, "Sîzlere 
güveniyoruz.
Kısa sürede çok 
çalıştınız. Birkaç 
yarışmada kalitenizi 
ve iddianızı ortaya 
koydunuz. İstan
bul’da da Gemlik’i 
Bursa’yı en iyi 
şekilde temsil 
edeceğinize olan 
inancımız sonsuz
dur.” dedi

‘Gemlik Körfez? www.gemlikkorfezgazetesi.com'

Gemlik Körfez
•IKLİK'İM İLK »OMLOK »İT*»İ »AZITHİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 5386 

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 

Matbaacıhk-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
kardeşim benim: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15..
kocan kadar konuş 2 
diriliş: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:15...

delibal: 11:45- 
14:45-20:45...

köstebekgiller gölgenin 
tılsımı: 11:00-13:00- 

17:00-19:00..

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti
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İşyeri Hekimliği Hizmeti 

İşe Giriş Sağlık Raporu 

Temel İlkyardım 'Eğitimi 

İş Güvenliği Eğitimi 

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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GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYAŞİGAZETESİ

1999 depreminden beri tehlike yaratıyordu

5 um III UMU
kadri_guler@hotmail.com

10 BİN KONUTUN YIKILMASI 
KOLAYMI?

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, dün 
Hürriyet Caddesi’nde yıktırılan 2 apart
man için yaptığı açıklama sırasında 
Gemlik’te yıkılması gerekli 10 bin evin 
olduğunu söyledi.

10 bin konutun yıkılarak, yerine yeni 
ve sağlam binaların yapılması Gemlik 
için büyük bir sorun.

Her şey 1999 depreminden sonra or
taya çıktı. Devamı sayfa 4’de

Dr. Ziya Kaya Mahallesi’nde bulunan 5 katlı 
Mendi ve Hürriyet Apartmanları Büyükşehir 
Belediye si tarafından “tehlikeli" olması nedeni 
ile yıktın İdi. Dün, Mendi ve Hürriyet Apartmanlan 
Bursa’dan getirilen büyük iş makineleri 
tarafından yıkıldı. Yıkım nedeni ile Hürriyet Cad- 
desi’nin Terminal Köprüsü’ne doğru olan bir 
bölü mü trafiğe kapandı. Haberi sayfa 2’de

Çimtaş ve Borçelik’e satılan 
59 dönüm arsa satışının 

durdurulmasına bir karar daha çıktı..

DANIŞTAY'DA 
ABSA SATIŞI 

İPTALİNİ ONADI
.TİMCİ DAİRE
,*s No .2014/74?Q

1 -(Davalı) Gemlik Belediye «a^anlıftl -
GotIİVBLASA 

Av. Sedef Önlü - (Aynı yarde)

Vckili

cKfflcri

Av. Süleyman Dtynglu
ihlulimanı Hisar Cad. Baysal Sok. No2 

Rundihaan • SanycntSTANBUl.

III- Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş.
„î Av. Volkan Ziya Hidoyctoglu 

İnönü Cad. Ongan AplNo:43 K:3
Cümüşsuyu'lSTANBUL

I-Metin Şanlı
2-Osman Durdu
3- Dinçcr Yeni

j Av. İlkim Şahin
Dr. Ziya Konya Mah. Ilıca Cad. Komutan Apt K:11>.I

Gemlik Belediyesi tarafından Çimtaş ve 
Borusan gurubuna satılan 60 dönümlük 
arsaların satışının Bursa 2. İdari Mahkeme 
tarafından yok sayılması sonucu, Belediye 
nin ve ilgili fabrikalann karann usul ve 
hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek Danış 
tay’a açtıkları dava sonuçlandı. Syf 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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1999 depreminden beri tehlike yaratıyordu

5 Kanı İKİ BİNA YIKILDI
Dr. Ziya Kaya Ma- 
hallesi’nde bulunan 
5 katlı Mendi ve 
Hürriyet Apartmanları 
Büyükşehir Belediye 
si tarafından “tehlike 
li” olması nedeni ile 
yıktırıldı.
1987 yılında yapılan 
ancak, 1999 yılında 
meydana gelen büyük 
depremde ağır hasar 
gören Hürriyet Cad
desi sonundaki Kon
for Mobilya Mağazası 
bitişiğinde bulunan 
5 katlı, Mengi ve 
Hürriyet 
Apartmanları, deniz 
kumu ve kalitesiz 
malzemelerden 
yapıldığı için geçen 
zamanda yıkılma 
tehlikesi yaratmaya 
başladı. Yıkılma 
tehlikesi bulunan 
apartmanlara 
oturulamaz raporu 
verilmesinden 
sonra binalar 
boşaltıldı. Dün, 
Mendi ve Hürriyet 
Apartmanları Bursa’- 
dan getirilen büyük İş 
makineleri tarafından 
yıkıldı.

CADDE TRAFİĞE 
KAPATILDI
Yıkım nedeni ile Hür
riyet Caddesi’nin 
Terminal Köprüsü’ne 
doğru olan bir bölü 
mü trafiğe kapandı. 
Öğrenildiğine göre 
1999 depreminde ağır 
hasar gören bina 
deprem sefiresi risk 
taşıdığı için boşaltıldı. 
Ancak, daha sonra 
yapılan itirazlar ile 

binanın hasar dere
cesi değiştirilerek, 
orta dereceli hasarlı 
raporu verildi.
Boşaltılan bina geçen 
zaman içinde daha 
sonra yeniden kulla 
nılmaya başlandı. 
Son yıllarda binanın 
ana kolonlarında 
âyfilmâlânn meydana 
geldiği ve binanın 
çevreye zarar vermesi 
söz konusu olunca 

tehlikeli hale gelen 
5 katlı yapı boşaltılara 
dün tamamen yıkıldı.

10 BİN BİNA 
DÖNÜŞTÜRÜLMELİ 
Osmaniye Mahalle
sinde bulunan ve 
tahliyesi tamamlan 
mış olan Onur ve 
Çakır Apartmanlarının 
yıkımını da önümüz 
deki günlerde 
yapacaklarını ifade 

eden Belediye Başka 
nı Refik Yılmaz, mülki 
yet sahiplerinin Kent 
sel Dönüşüm yasala 
rından faydalanabile
ceklerini hatırlattı.
Yılmaz, “Gemlik’te 10 
bin bina acilen 
dönüştürülmelidir. 
İktidarıyla, muhale
fetiyle beraber Gem- 
lik’in bu ciddi soru 
nuna çözüm bulmalı 
yız. İktidarıyla, 

muhalefetiyle beraber 
Gemlik’in bu ciddi 
soru nuna çözüm 
bulmalıyız” dedi 
Yoğun güvenlik ön
lemleri altında yapılan 
yıkım işlemi gün boyu 
devam etti.
Yıkım riski bulunan 
Mendi ve Hürriyet 
Apartmanları Beledi 
ye ekiplerinin titiz 
çalışması sonrasında 
yıkıldı.

Çimtaş ve Borçelik’e satılan 59 dönüm arsa satışının durdurulmasına bir karar daha çıktı..

MHISmi ARSA SATIŞI İPTALİNİ ONADI
Gemlik Belediyesi 
tarafından Çimtaş ve 
Borusan gurubuna 
satılan 60 dönümlük 
arsaların satışının 
Bursa 2.İdari 
Mahkeme tarafından 
yok sayılması 
sonucu, Belediyenin 
ve ilgili fabrikaların 
kararın usul ve 
hukuka aykırı 
olduğunu ileri sürerek 
Danıştay’a açtıkları 
dava sonuçlandı. 
Danıştay 6. Dairesin 
de görülen davanın 
6 Kasım 2015 günü 
karara bağlandığı 
öğrenildi.
Belediye Meclisi 
karan olmadan 
Encümen tarafından 
satılması üzerine idari 
mahkemeye başvuran 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, eski 
Meclis üyesi Metin 
Şanlı ve Dinçer 
Yeni’nin Bursa 2. 
İdare Mahkemesine 
açtıkları satışın iptal 

davası, 12 Haziran 
2014 tarihli iptal 
kararım Gemlik 
Belediyesi adına 
Avukat Sedef Ünlü 
Damştaya itiraz 
ederek kararın 
bozulmasını istedi. 
Danıştay 6 Dairesi, 
oybirliği ile Bursa 
2.ldari Mahkemesinin 
kararında hukuki 
isabetsizliğin 
görülmediğini 
belirterek kararı 
onadı.
Danıştay karında, 
satılan taşınmazların 
Belediye Yasası’na 
göre önce Belediye 
Meclisince satış 
kararı alınması 
gerektiğinden bunun 
yerine getirilmediği, 
satışın Encümen 
kararıyla yaptığına 
dikkat çekilerek şu 
görüşe yer verildi: 
“Belediye Kanunu 
hükümlerine göre, 
önce belediye Meclisi 
tara fından taşınmazın

DANIJ TAY 
ALI İNCİ PAİRE 
E».1« NO; 2ÖI4/M20 
Karyr Nu 701MM80

I nhvlr «rftrifer ; HPnvmIi) Gemlik Belediye lUjkanlıJı
(kmlik/|)bllSA\-/**‘

JLBhül__________________ ! Av‘ • (Ayıu yerde)

2-lMUdablllcr I)m*mIi VuntoAı)
I- BoiUMln MıınncMii;ııın Hortı San. ve lig, Â.<§•••'''
II- Boruvuı l.oji.Mİk I tahılım lX.’p, kc TIc. A.$.

V ehilleri : Av. Süleyman Dayıoglu
Bnliolimam I llsar Cad. Baysal Sok. S 

Ruınellhlun -Sanyer/ISrÂNBUL A

III- Ç inıtuş Çelik Imnlai Montaj ve Terivıl A.Ş.
İtiiİlL __________________ Av. Volkan Zlyı» llidaydoğlu

InönO Cad. Ongun Apt. N<»:43 KîJ
Günıûjsuyu/İSTANBUL

Kuru Taraf (Davacılar) I-Metin Şanlı
2’Osmun Durdu
3* Dinçor Yeni .

Vckfflvri Av. İlkim Şahin
Dr. Ziya Konya Muh. Ilıca Cad. Komutan Apt. K;l D:l 

Gemlik/BURSA

İstemin özeti /Bursa 2. İdare Mahkemesince verilen 11'06/2014
tarihli. EÜ0I2/I334, K:2OI4/743 sayılı karana, usul vu hukuka aylan olduğu İleri süıülcrek 
ho/ııln»;Ki istenilmektedir.

Saı unnıalann özeti .‘Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi 
bulunmadığından, usul ve kanunu uygun ulan kuramı uınıunttsı gerektiği savunulmakladır.

Danııtav Tetkik Hakimi :Mdımct Fatih Yıldırım
PUlOaCMİ Dava konusu işlemler uırihi itibarıyla bir siyasi partinin

ilçe hıışluuıı olıtn Osman Dımlu'nun söz konusu taşınmaz satışı İ$|crjıkriylü tıraşında menfaat 
İlişkisi bulunmadığı için bu açıdan davanın ehliyet yönünden reddine hükmedilme» gerekliğinden 
mahkeme kararının bozulması; diğer davacılar açısından İse; belediye meclisi karan olmadan 
belediye encümeni tararlarıyla yapılan Katış işlemlerinde mevzuata uyarlık bulunmadığı görülmüş 
|şcdç, mahkeme tararının »ınucu iptale yönelik olduğundan aklarımı yapılan gerekçeyle ononmaa;. 
tamkılüi düşünülmektedir. ______________________:;

satışına ilişkin bir 
karar verildikten 
sonra, Belediye Encü
meni tarafından 
ancak söz konusu

Meclis kararının 
uygulanması yolunda 
bir karar ahnabile 
ceğisonucuna 
varılmaktadır.

DANIŞ TAY 
ALTINCI DAİRE 
Esas No .-2014/7420 
Karar No: 2015/5489

hi/nicri'Hİv itaiynç duyulmaması hâlinde tahririn kuldınlmamna: üç yıldan fazla kirahnniMim va 
>utv»i viiw yılı geçmemek kuydıyla bunlar üzerinde smırh aynî hak tesisine karar vennek" 
belediye meclislerinin görevleri arasında gösterilmiş. aynı Kanunun 34. m*lde»iıun (g) bendinde 
Ke: *Ta*ınma/ mal <Mtınıınx lıampa»na ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak^ «üreri 
(ic ut- v«\ «vemek 0z*re kimlunmaema kurar vermek" belediye encümenin yetkileri orasında

1 likanda aklarımı yapılan Belediye Kanunu hükümlerine göre; Öncelikle belediye meclisi 
i;tr«liiHİ.ı«> MMiunaz satışımı ilişkin bir katur verildikten snnra. belediye encümeni tarafından ancak 

konusu meclis karunnın uygulanması yolunda bir karar alınabileceği sonucuna v ani maktjrfır.
Ol.ıyda: Gemlik Belediye Meclisi tararından uyuşmazlığa konu taşınmazların satışı 

lıakkııiJ.ı bir kurar alınmadan, doğrudan Gemlik Belediye Encümeni kararlarıyla taşınmazların 
mi)dal:l: >>'ketlere «ılışma kırar verildiği görüldüğünden, dava konusu işlemlerde yetki unsura 
açısından mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Ancak; iptale yönelik olduğu için, mahkeme kararında sonuç itibariyle hukuki isabetsizlik 
görülmem <xt ir.

Açıklanan nedenlerle; Bursu 2. İdare Mahkemesince verilen 12/0612014. tarihli, 
E.-20I2 1.134, K:20l4/743 sayılı kararın davacı Osman Durdu açısından BOZULMASINA, diğer 
davacılar, uç ısından ise yutanda oktanları gerekçeyle ONANMASINA, dosyanın adı geçen 
Mahkemeye gönderilmesine, bu karana tebliğ tarihini izleyen günden itibaren IS gün içeririnde 
kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere. 06/11/2015 tarihinde oybirliğiyle tarar verildi.

Baştan l)5. Oy» 0y.
Habibc Suna Ramazan Mehmet Ekrem
ÖNA’ TÜRKOÖLU EROL GÖKHNAR ÖZÛBEK

Olayda, Gemlik 
Belediye Meclisi 
tarafından uyuş 
mazhğa konu 
taşınmazlann satışı 
hakkında söz konusu 
bir karar alınmadan, 
doğrudan Gemlik 
Belediyesi Encümen 
kararıyla taşınmazın 
müdahil şirketlere 
satılmasına karar *• 
verildiği görüldüğün 

den, dava konusu 
işlemlerde yetki 
unsuru açısından 
mevzuata uyarlılık 
bulunmamaktadır. ” 
denilerek davacı MHP 
ilçe Başkanı Osman 
Durdu açısından 
bozulmasına, karar 
verilirken, diğer 
davacılar açısında 
ise onanmasına 
karar verildi.



MULiııhkKUı İLi. M

TEŞEKKÜR
İçinde bulunduğumuz zor günlerde; 

aramızdan âyrılan, 
yokluğu hayatımızda büyük boşluk oluşturan 

kıymetlimiz

Emine Efendioğlu’nun 
cenaze törenine katılan, 

Ak Parti Bursa Milletvekili
İsmail Aydın, 

Orhangazi Kaymakamımız 
Dr. Yalçın Yılmaz, 
Belediye Başkanı 
Neşet Çağlayan, 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
İbrahim Burkay,

Sivil Toplum Örgüt Temsilcilerimiz, 
Siyasilerimiz,

İş dünyasının değerli isimleri 
ve 

telefonla arayan, mesaj gönderen, 
ziyaret eden,çelenk gönderen, gazeteler aracılığıyla 

acımızı paylaşan tüm dostlarımıza 
teşekkür ederiz.

EFENDİOĞLU AİLESİ
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Güne Bakış
W Kadri GÜLER
■ kadri_guler@hotmail.com

10 BİN KONUTUN YIKILMASI 
KOLAYMI?

Basın mensupları ile toplantı yapacak.

mhp genel sekreteri bugün GEMiiım
Depremde Gemlik’te yıkılan bina yoktu ama 

ağır ve orta dereceli hasarlı yapılar vardı.
Orta dereceli konutlar ve işyerleri onartıldı, 

az sayıdaki ağır hasarlı binalar yıkıldı.
Bugüne gelindiğinde ise, Kentsel Dönüşüm 

Yasası ile yapı kontrolleri yapılan standartlara 
uymayan yapılar yıkılması için Gemlik’te 
Vizyon Yapı firmasının öncülüğü ile Manas 
tır’da ilk kazma vuruldu ve bu konutlar 
tamamlanarak vatandaşlar sağlıklı konutlarda 
oturmaya başladı.

Bu çalışmalar kenti bir yerden bir yere 
taşımadan, yerinde dönüşüm İle ğerŞSklOŞtİ.

Aynı Günaydın Sitesi, Aydınlar Sitesi ve 
çevresindeki bazı siteler gibi.

Yapılan araştırmalarda güvenli olmayan bi
nalar yıkılarak yenilenmeye başlayan ilk ilçe 
Gemlik.

Dün, Hürriyet Caddesinde giderken yolun 
kapalı olduğunu görüp, ara sokaklardan Ter
minal Köprüsü’ne ulaştım.

Merakla ne oluyor diye baktığımda 5 katlı 2 
apartmanın yıkıldığını gördüm.

Yol trafiğe kapatılmış, ortada Büyükşehir 
Belediyesine bir tabela konmuştu.

Mehdi ve Hürriyet Apartmanlarında uzun 
zamandır oturulmuyordu.

Her an yıkılabilirdi.
Binayı mal sahipleri yıkmayınca, Belediye 

yıktı.
Açıklamaya göre Gemlik Belediyesinin yıktı 

ğı açıklandı, ama yolda Büyükşehir Belediye
sine ait tabela bulunuyordu.

Hangisi doğru ayırtmak zor.
Sonuçta yıkılması gereken tehlikeli binaların 

yıkılması can güvenliği açısında önemli.
Bu konuda çalışmalara devam edileceğinin 

açıklanması da güzel.
Başkan Yılmaz, 10 bin konutunu yıkılması 

gerektiğini söylüyor.
Bunların tespiti yapıldı mı?
Elde raporlar var mı, yoksa eski yapı olduğu 

için söylenen söz mü bilmiyorum.
10 bin evin yıkılması kolay değil. Bir proje 

dahilinde ancak uzun yıllara yayılarak Kentsel 
Dönüşüm ile gerçekleşebilir.

Kafamı kurcalayan bir konu da, Cihattı Köyü 
sınırlarında yapılması düşünülen ve plan 
değişikliği yapılan TOKİ konutları ile ilgili 
konu.

Belediye Başkanı Yılmaz, Başkanvekili 
olduğu dönemlerde TOKİ tarafından yapılacak 
konutlar ile ilgili projeler pazınauı.

Bunun için birçok kez Ankara ya gitti geldi. 
TOKİ bugün geliyor, yarın geliyor, gelecek 

diye demeçler verdi.
Ama baktık ki, TOKİ yerine Belediyenin 

kurduğu bir şirket ile toplu konutların yapı laca 
ğı açıklandı. TOKİ’nin neden Gemlik’e geleme 
diği açıklanmadı.

Şimdi yaptırılan projeler ile vatandaşa ucuz 
konut vaatleri ile durmadan talep toplanıyor.

Açıkladıklarına göre bu sayı 17 bine ulaşmış.
Gemlik’in nüfusunun 110 bin civarında oldu 

ğu düşünülürse, bir ailenin ortalama 4 kişi 
olduğu da kabul görürse, 17.000 x 4: 68.000 
kişi eder.

Bu da Gemlik’in nüfusunun yansından çoğu 
demektir.

Belediye bu taleplere cevap veremezse 
vatandaş nezdinde nasıl bir duruma düşer hiç 
düşünüldü mü?

TOKİ gitti, yerine şirket geldi.
Bu süreci de birlikte izleyeceğiz.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel 
Sekreteri Bursa 
Milletvekili ismet 
Büyükataman 
bugün ilçemize 
gelerek basın 
toplantısı düzenle 
yeceği öğrenildi. 
MHP İlçe Başkanh 
ğından yapılan 
açıklamada, 
“Partimizin Genel 
sekreteri ve Bursa 
milletvekilimiz Sayın 
İsmet Büyükataman

ilçemize gelerek, 
partimizi ziyaret 
ettikten sonra 
Ramada Otel’de 
yerel basın 
mensuplarıyla 
bira raya gelerek 
ülke ve Gemlik ile 
ilgili açıklamalarda 
bulunacaktır” 
denildi.
Büyükataman, 
bugün saat 11.oo de 
Ramada Otel’de 
basın toplantısı 
yapacak.

KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERİ DEVLET HASTANESİNİ ZİYARET ETTİ

Doktorlar sorunlarını anlam
Bursa Kamu 
Hastaneleri Genel 
Sekreteri Prof.Dr. 
Rüstem Aşkın, 
ilçemize gelerek 
Muammer Ağım 
Devlet Hastane 
sini ziyaret etti. 
Yanında idari 
Hizmetler Başkanı 
Opr. Dr. Muhammet 
Günaydın ile 
Gemlik’e gelen 
Aşkın, Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ni gezdik
ten sonra doktor

larla bir araya sorunlarını, çalışma lerini dinleyerek
gelerek hekimlerin koşullarını ve talep- notlar aldı.

BESAŞ ekmeği 1 lira oldu
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
ekmek ve süt 
ürünleri kuruluşu 
BESAŞ Ekmek ve 
Besin Sanayi 

i A.Ş. (BESAŞ), 
ekmeğin satış 

; fiyatına yeni 
düzenleme yaptı. 
Bayi ve büfeler 
aracılığıyla tüketi
cilere sunulan 
400 gram ekmeğin 
90 Kuruş olan 
satış fiyatı, yeni 
düzenlemeyle 
1 TL oldu.
BESAŞ Genel 
Müdürü Mustafa 
Bektaş, yeni fiyatı

açıkladı.
Bektaş, ekmeğin

fiyatında 1.5 
yıldır ayarlama

yapılmadığını 
belirtirken, alınan 
zam kararına 
rağmen, “BESAŞ 
ekmeğimizin 
kilosu 25 
Kuruş zamla 
2.5 TL olurken, 
piyasadaki 
ekmeğin kilosu 
4 TL’ye karşılık 
geliyor.” dedi. 
Üretilen kaliteli 
ekmeği, ucuza 
sunmaya devam 
ettiklerini vurgu
layan Bektaş, 
yeni fiyatın, 25 
Ocak’ta yürürlü 
ğe girdiğini 
söyledi.

ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM SERİ A198101-198200 
SIRA NUMALARI2 CİLT FATURA KAYBOLMUŞTUR. 

HÜKÜMSÜZDÜR.
ULAŞ GÜNEY Gemlik V.D. 4350160516

mailto:kadri_guler@hotmail.com


faıJVV I !■ KALİTELİ DÜĞÜN SAKALLI’DA YAPILIR

SALONLARIMIZI GÖRMEDEN 
' KARAR VERMEYİN

BU KALİTE BU FİYATLAR İNANILMAZ 
AÇILIŞA ÖZEL FİYATLARI KAÇIRMAYIN

Eşref Dlnçer Mh. Sıla Sk. No:2 
Kumla - Armutlu Çevre Yolu 
Gemlik/BURSA 
/TA 0554 577 46 77 

0541542 2100

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
Jüğünler Gemlikli İçin Artık 

İAYAL DEĞİL!!! 
Kişi başı 10 TL ’den başlayan 
______ Yemek Fiyatları

www.sakalli.com.tr

http://www.sakalli.com.tr


«lifli

36ü
SANALTURwww.sakaflflfl.com.tr

http://www.sakaflflfl.com.tr
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

İKİNCİ AMATÖR KÜME BAŞLIYOR
Bal Ligi, Süper 

Amatör, Birinci küme 
derken nihayet sıra 
geldi ikinci Amatör 
küme maçlarına.

Bal Liginde Gemlik 
spor Süper Amatör 
Çotanak Spor, Birin 
ci Amatör küme de 
Umur Spor ve Gem 
lik Gençler birliği 
Spor ilçemizi temsil 
ettiler.

ikinci Amatör küme 

de İse Vefa Spor, 
Körfez Spor, Kumla 
Spor ve Kurşunlu 
Koray Spor ile 
Kurşunlu Spor 
Gemlik'imizin temsil
cileri olacaklar.
Bu yıl Gemlik temsil
cilerinin bulunduğu 
sekizinci grup 
maçlarının büyük 
çekişmeye sahne 
olacağını bekle 
mekteyiz.

Bana göre hangi 
küme de oynadığı 
nızın pek önemi yok. 
Ana hedef spor yap
mak olmalı. Kulüpler, 
yöneticiler, federas 
yon sporculara spor 
yapma imkanı 
sağlıyorlar. Sporcu 
olarak sende elinden 
gelenin en iyisini 
vermeye çalışman 
lazım. Maçlarda 
hakeme, rakip 

sporculara, seyir
cilere karşı centil
men olmak gerekir.

Maç kazanayım 
derken her türlü 
olumsuzluktan uzak 
durmak gerekiyor. 
Bu olumsuzlukları 
yaparken birde kay
bettiklerinin hesabını 
da iyi yapman lazım. 
Rakip camia ve 
tribün seni bağrına 
basması gerekir. 
Beddualarla 
anmaması gerekir. 
Sporun güzelliği 
yaşamak gerekir. 
Hadi hayırlısı sporcu 
kardeşlerim.

Amatörün zorlukla 
rını en iyi yaşayan 
çok kıymetli idareci 
kardeşlerimizde bu 
maçların başlama 
sini bekliyorlar.

Kulüpler arası diya
log larında en iyi 
temsilcisi de gene 
yöneticilerimiz. 
Onların da görevleri 
çok zor.

Parasından ve 
zamanlarından 
fedakarlık yaparak 
gençlerimize hizmet 
sunmaya çalışıyor 
lar. Vatan ve millet 
için kutsal görev icra 
ediyorlar. Gençleri 
mizi sporun güzellik
leriyle terbiye et 
meye çalışıyorlar.

Gemlik’imiz de 
Amatör takım sayısı 
çok diyorlar.

Bence çok yanlış. 
On olan takım 
sayısının yirmi 
olması gerekir. Ne 
kadar takım o kadar 
futbolcu demektir.

Ne kadar çok genci 
mize spor yaptırırsak 
onları hantal bilgisa
yar ortamından 
uzaklaştırıp dinamik 
hale getiririz.

Bir de kötü ortam
lardan uzaklaşma 
larına yardım etmiş 
oluruz. Bunları düşü 
nürken alt yapıları da 
unutmamak gerekir. 
Alt yapısı olan takım 
lar temeli sağlam 
olan takımlardır.

Süper Amatöre, Bal 
Ligine çıkıp kötü 
rüya göreceğime, ik
inci amatör küme de 
kalıp mutlu olurum 
daha iyi. Üst Liglerin 
masrafları takımları 
kaos ortamına 
sürüklüyor.

Bunu da unutma
mak gerekir.

Yalova İl Koordinas 
yon Kurulu Toplantı 
sı'na katılan Kamu 
özel Sektör Ortaklığı 
Bölge Müdürü 
Murat Gönenli, 
Gebze- Orhangazi- 
Izmir Otoyolu'nun 
Yalova'nın Altınova 
ve Gemlik arasındaki 
bölümünün bu 
ayın sonunda 
trafiğe açılacağını 
söyledi. Toplantıda, 
Gebze- Orhangazi- 
izmir Otoyolu Pro
jesindeki son durum 
hakkında bilgi 
veren Bölge Müdürü 
Murat Gönenli,

projenin 25.5 kilo 
metresinin Yalova 
il sınırlarından 
geçtiğini belirtti. 
Proje kapsamında 
384 kilometre 
otoyol ve 49 kilomet 
re bağlantı yol 
olmak üzere 433 
kilometre uzunlu 
ğunda otoyol inşa 
edileceğini kayde
den Gönenli, 
"Otoyolun Altınova- 
Gemlik kesiminde 
çalışmalar tamamlan 
dı. 2016 yılı Ocak 
ayı sonu itibariyle 
Altınova-Gemlik 
kesimi trafiğe

açılması hedeflen! 
yor. Yani önümüzde 
ki bir hafta içerisinde

Bakanlığımızın 
talimatıyla biz 
Yalova'nın Altınova

ilçesi ile Gemlik 
arasını trafiğe açma 
yı planlıyoruz" diye 
konuştu. Bu yılın 
Mayıs ayı itibariyle 
de İzmit Körfez 
Geçiş Asma Köprü 
sü’nün yapım 
çalışmalarını 
tamamlayarak trafiğe 
açılmasının hedeflen 
diğini söyleyen 
Müdür Gönenli, 
şöyle devam etti: 
"İzmit Körfez Geçiş 
Asma Köprüsü'nün 
yapım çalışmaları 
hızla devam etmekte. 
Ana kablo montajı, 
ana kablo sıkıştırma.

Yine tabiiye montaj 
çalışmalan 2016 
Mart sonunda 
tamamlanması 
planlanmakta. 
Asma köprüdeki 
üstyapı imalatlan, 
izolasyon ve asfalt 
yapılması ve 
diğer imalatların 
yapılmasıyla birlikte 
Mayıs 2016 tarihinde 
trafiğe açılacaktır. 
Bursa-Yalova arasın 
daki Samanlı tünelin 
de bütün çalışmalar 
tamamlanmış ve 
hizmete açılacak 
hale getirilmiştir." 
dedi.

Kıpman BAY & BAYANKİCIIIdlI ELEMANLAR ARANIYOR
Aranıyor gsm: o 539 74619 03
Kıpman FORKLİFT KULLANABİLEN 
ElCllldH OPERATÖRLER ARANIYOR 

Aranıyor 02245247524- ossıımoıs

Eleman 
Aranıyor
TECRÜBELİ 

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR

I224SM0060
KRŞ€D£ BCKUMCK YOK 

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Bursa’nın tanıtım atağı hız kesmiyor
Bursa'yı Türk ve 
dünya turizmcilerine 
tanıtmayı hedefleyen 
Valilik, sektörün 
önemli organizas 
yonlarından EMITT 
Fuarı'nda 400 met 
rekarelik dev bir 
stant kurdu. ‘Şehrin 
5 Hali' temasıyla 
tanıtılan Bursa, ilk 
günden ilgi odağı 
oldu. Bursa'nın 
büyük bir ‘şehir 
markası1 olmasını 
hedefleyen Valilik, 
dün kapılarını arala 
yan Doğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm 
ve Seyahat Fuan'na 
(EMITT) çıkarma 
yaptı. Büyükşehir

»m HesaMI milyon Tlyattı
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, 
hububat, baklagil 
ve yem bitkileri 
desteklemeleri 
kapsamında üretici 
lere toplam 
581 milyon lira

Belediyesi, ilçe 
belediyeleri, sivil 
toplum kuruluşları 
ve Bursah turizm 
yatırımcıları ile bir
likte fuara katılan 
Valilik, 400 metre 
karelik dev bir stant 
la Bursa'yı Türk ve 
dünya turizmcilerine 
tanıtmayı hedefliyor.

ödeme yapılacağını 
bildirdi. Çelik, 
tarımsal destekleme 
ödemelerine ilişkin 
yazılı açıklama yaptı. 
Hububat, baklagil 
desteklemeleri 
kapsamında 55 ilde 
213 bin 83 üreticiye 

Bursa, EMITT 2016 
da ‘Şehrin 5 Hali' 
temasıyla tanıtılıyor. 
Temanın bileşenleri, 
'sağlık, gizem, heye
can, keşif ve mace 
ra'. En iyi stant 
ödülüne aday olan 
ve şehir logosuyla 
göz dolduran Bursa 
nın birincilik kürsü

392 milyon lira, 
yem bitkileri destek
lemeleri kapsamında 
ise 54 ilde 114 bin 
921 üreticiye 189 
milyon lira 
ödeneceğini 
belirten Çelik, 
söz konusu „ 

süne çıkmasına 
kesin gözüyle bakili 
yor. Bursa, UNESCO 
Dünya Kültür Mirası 
listesine giren değer 
leriyle, Avrupa Tarihi 
Termal Kentler 
Birliğine (EHHTA) 
Türkiye’den kabul 
edilen ilk ve tek üye 
olmasıile ve yeni 
teması ile EMİTT'te 
adından çokça söz 
ettireceğe benziyor» 
Fuar, 28 - 31 Ocak'ta 
TÜYAP-Beylikdüzün 
de devam edecek.
İlk 2 gün turizm pro
fesyonellerine açık 
olacak olan fuarı, 
son gün halk da 
gezebilecek.

ödemelerin, 
Ziraat Bankası 
şubeleri aracılı 
ğıyla gerçekleştiril 
ceğini kaydetti. 
Çelik, "Üreticileri 
mize hayırlı olma®'^ 
tenw^; Vdiyorum" 
ifadesini kullandı.

uü’den iıir ilk daha

Uludağ Üniversite
sinin Fen Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji 
Bölümü, Türkiye'de 
daha öncö örneği 
olmayan Aeroallfer* 
jen Laborat^'rdHnı 
yetti yerinde faaliye 
te geçirdi. Fen Ede
biyat Fakültesinin 
terasına yerleştin 
len farklı ölçüm âlet
leri ile doğadaki 
allerjik polenler ve 
bunlardan salınan 
allerjenlerin oranı 
laboratuvarda saat 
saat ölçümlenlp 
rapor haline getir
ilebiliyor. Laboratü- 
var hakkında bilgiler 
veren UÜ Feh- 
Edebiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof.

®eycan Çelenk, 
“Bugünekadar 
gerçekleştirdiğimiz 
ulusal ve uluslarara 

sı projeler sayesin 
de kurduğumuz bu 
laboratuvar ile 
doğal ortamda bit 
kilerden atmosfer*

”an aılerjen 
maddeleri, ELISA 
gibi farklı yöntemler 
ile 7 gün 24 saat 
boyünaa iBütekİİ 
blârâk ölçümlere- 
biliyor, analiz sonuç 
îarını raporlayabili 
yor ve bu raporları 
hava tahmin rapor 
ları gibi güncel 
olarak yayınlayabil! 
yo^A^timiz 
şimdilik Nilüfer 
bölgesi için elde 
edilen bu rapörlann, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile 
yapılacak proje 
kapsamında kent 
için de yaygın hale 
getirilmesidir” 
diye konuştu.

İnternetten Canh tfupn- Sahne - Işıkgösterisi
Servis ve ekiptnankır - Sürpriz gösteriler 

te www.gemlikmilton.com
” facebook/miltondugun

MMl 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

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

MILTOh
ÖDÜSÜN SALONLU^

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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telsailıhiBilıoreHMifiliM
2012’den itibaren 
herkes için zorunlu 
olan Genel Sağlık 
Sigortası’nda genç
lerin milyarlarca 
liralık borcunu silen 
düzenleme yakında 
Meclis’e gelecek. 
Düzenlemeye göre 
yeni mezunların 
GSS primini 2 yıl 
devlet karşılayacak. 
1 Ocak 2012 tarihin
den itibaren herkese 
zorunlu olarak uygu
lanmaya başlanan 
Genel Sağlık Sigorta 
sı (GSS) İle ilgili ilk 
günden itibaren 
yaşanan sorunlara 
topluca çözüm aranı 
yor. Okulu biten, an 
cak henüz bir iş bula 
mamış çocukları 
dolayısıyla aileleri 
“işsiz evlat vergisi” 
ile karşı karşıya 
bırakan sistem, 
çıkarılacak yasayla

değiştirilecek. Genç
lerin milyarlarca lira 
ya ulaşan GSS prim 
borçları da bu 
kapsamlı düzenleme 
ile birlikte silinecek. 
Borçlu oldukları için 
hastanelerin önün
den geçmeye korkan 
gençler, 30 Haziran 
2016 tarihine kadar 
sağlık hizmetlerin 
den ücretsiz yarar
lanabilecekler.
TBMM de görüşü 
len torba yasayla 
GSS’nin en büyük 
mağduru durumun 

daki işsiz gençler 
2 yıllığına da olsa 
rahat bir nefes 
alacaklar. Halen 
lise ve dengi 
öğrenim gören 
gençler 20 yaşına; 
üniversite öğrenimi 
görenler ise 25 yaşı 
na kadar aileleri üze 
rinden sağlık hizmeti 
alabiliyorlar. Anne 
babaları herhangi 
bir işte çalışmıyorsa 
bile, onların, eski 
adıyla “yeşil kart” 
hakkından yararla 
nabiliyorlar.

Hükümet, ayrımcılı 
ğa karşı vatandaşları 
korumayı amaçlayan 
“Türkiye İnsan 
Hakları ve Eşitlik Ku
rumu Kanun Tasarısı 
m” TBMM’ye sevk 
etti. Tasarı aynen 
yasalaşırsa, “Bekara 
ev yok” demek, 
annelik ve gebelik 
gerekçesiyle bir 
kadının iş başvuru 
sunu reddetmek de 
ayrımcılık sayılıp, 
15 bin TL’ye kadar 
idari para cezasıyla 
cezalandırılacak. 
Belli başlı düzenle 
meler şöyle:Tasarıda 
ayrımcılık türleri 
“Ayrı tutma, ayrımcı 
lık talimatı verme ve 
bu talimatı uygula 
ma, çoklu ayrımcılık, 
doğrudan ayrımcılık, 
dolaylı ayrımcılık, 
işyerinde yıldırma, 
makul düzenleme

yapmama, taciz, 
varsayılan temele 
dayalı ayrımcılık” 
şeklinde 9 başlıkta 
sıralandı. Ayrımcılık 
türlerinin sıralanma 
sıyla mobbing 
kavramı da “işyerin 
de yıldırma” adıyla 
hukuk sistemimize 
giriyor.Taşınır ve 
taşınmazların kamu 
ya açık satışa veya 
kiralamaya sunul 
ması, kari sözleşme 
lerinin şartlarının 
belirlenmesi, kira 
sözleşmesinin 
yenilenmesi veya 

sona erdirilmesi, 
satışı ve devri süreç
lerinin hiçbirinde 
ayrımcılık yapılama 
yacak. Buna göre, 
“Bekara, dul’a ev 
yok” demek de 
ayrımcılık suçu 
kapsamında değer 
lendirilecek. İlgili 
mevzuat ve tüzük
lerinde belirtilen 
istisnalar dışında 
dernek, vakıf, şendi 
ka, parti ve meslek 
örgütü üyeliklerinde 
ve faaliyetlerinde 
de ayrımcılık 
yapılamayacak.

Dış ticaret açığı 2015 te azaldı SanayMe en fazla Iflilidam İstanhul, 
Bursa, İzmir, Kocaeli ve Ankara'daTürkiye'nin ihracatı, 

2015'te bir önceki 
yıla göre yüzde 8,7 

W azalarak 143 milyar 
f? '935 milyon dolar, 
k ithalatı ise yüzde 
V 14,4 azalarak 207 
1 milyar 203 milyon 

dolar oldu. Dış 
ticaret açığı, yüzde 
25,2 azalarak 63 
milyar 268 milyon 
dolara geriledi.
TÜİK verilerine göre, 
Türkiye’nin ihracatı, 
2015'te bir önceki 
yıla göre yüzde 8,7 
azalarak 143 milyar 
935 milyon dolar,

ithalatı yüzde 14,4 
azalarak 207 milyar 
203 milyon dolar 
oldu. Dış ticaret 
açığı, yüzde 25,2 
azalarak 63 milyar 
268 milyon dolara 
geriledi. Türkiye'nin 
ihracatı, Aralık

2015'te bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 11,1 azalarak 
11 milyar 802 milyon 
dolar ithalatı yüzde 
17,5 azalarak
17 milyar 984 milyon 
dolar olarak 
gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) 2015 yılı 
Sanayi Kapasite 
Raporu verilerini 
açıkladı. Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) 2015 
yılı Sanayi Kapasite 
Raporu verilerini 
açıkladı. Buna göre 
2014 yılında 71 bin 
825 olan kapasite 
rapor sayısı, 2015 
yılında yüzde 0,85 
artışla 72 bin 433 

oldu. Bu raporların 
ait olduğu üretim 
tesislerinin yüzde 
37,33’ünde 1-9 
arasında, yüzde 
47,04’ünde 10-49 
arasında, yüzde 
7,57’sinde 50-99 
arasında, yüzde 
5,65’inde 100-249 
arasında, yüzde 
2,42’sinde ise 
250’den fazla 
çalışan bulunu 
yor. Geçerli 
raporlara göre 

istihdamın 
en fazla olduğu 
ilk beş il sırası ile 
İstanbul (662 bin 
524), Bursa (248 bin 
918), İzmir (193 bin 
240), Kocaeli (178 
bin 538) ve Ankara 
(164 bin 753) oldu. 
En az çalışan 
bulunan son beş 
il sırası ile Ardahan 
(346), Bayburt (355), 
Tunceli (601), 
Hakkâri (730) ve 
İğdır (811).

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
EV GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
MalMüd. 513 10 95
NÜfUS Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tan m Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR Ş13 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 51e 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 

büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Likltgaz 513 65 60
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz . 514 17 00
Akcan Petrol 813 1o 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol S13 01 03

Pımukkıl» 612 OO 2 8
DENİZ UÇAÖI S13 6B13
Pegaeua Akml* Seyahat 61A S3 62
METRO 813 12 12
Aydın Turizm 813 20 77
SOzer Turizm 812 1O 72
Kanberogiu-Eaadaş 614 48 4S
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 58
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 513 2325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 4521-111
Su Anza Yalnız 185

Gemlik Körfez
«EHLİK’İN İLK 6ÛNL0K SİYASİ O*ZITI»I

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5387 

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)

lEIIIIIIIEIIIİlİ

VENÜS SİNEMASI
Kardeşim Benim: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15..
Dedemin Fişi: 

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

Herşey Aşktan: 
12:00-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Köstebekgiller2

Gölgenin Tılsımı: 
10:30...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


MAVİ YRKR<
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

OSGB . Ç.S.G.B.
► YETKİ NO

818

u 
u 
u 
u 
u 
u 
u

zoiöden beri...
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İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti
İşyeri Hekimliği Hizmeti 

İşe Giriş Sağlık Raporu 
Temel İlkyardım Eğitimi 

İş Güvenliği Eğitimi 

Risk Değerlendirmeleri 
Acil Durum Planı Hizmetleri

SIZIH güVENLİ|ÎHİZ BİZİM İŞİMİZ
Dr. Ziya Kaya Mah.

Hürriyet Sok. No: 60/A
W GEMLİK
■il Tel: 0 224 512 14 14

info@maviyaka.com.tr 
www.maviyaka.com.tr ti

mailto:info@maviyaka.com.tr
http://www.maviyaka.com.tr
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