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Güne Bakış

MHP Genel Sekreteri, ilçe örgütünün 
tüyü bitmemiş yerimin ve 

devletin haklarını koruduğunu söyledi. 

ATAMAN, İLÇE 
TEŞKİLATINA 
TEŞEKKÜR Eni

NE OLACAK BU ARSA SATIŞI İŞİ
Yanlış iş Bağdat’tan döner derler.
Gemlik Belediyesi’nin malları satılma alış 

kanlığı bugüne özgü bir uygulama değil.
Biliyorsunuz.
Refik Yılmaz, eski MHP ilçe Başkanı olan 

Mehmet Çelik ve eski CHP Belediye Meclis 
üyesi Muharrem Sarı, daha sonra Kurşunlu 
lu Brütüs Bülent Dalkıhç’ın oylarıyla Bele 
diye Başkan yardımcısı olunca, bir süre 
sonra Gemsaz girişinde bulunan Çlmtaş ve 
Borusan firmalarına komşu olan 60 dönüm
lük 4 arsayı encümen kararıyla 29 milyon 
kusur liraya bu iki firmaya satmıştı. 4’de

**g*V>>W 1-
30 Ocak 1923 tari
hinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükü 
meti ile Yunan Hükü 
meti arasında imza
lanan ve Türkiye’deki 
yerleşik Rum-Orto 
dokslar ile Yunanis 
tan’daki yerleşik 
Türk-Müslümanların 
zorunlu göçünü 
öngören Mübadele 
Sözleşmesinin yıldö 
nümü ile birlikte.

sözleşme sonrasında 
yaşanan göç yolların 
da yaşamını yitirenler 
Girit ve Rumeli Türk 
leri Kültür ve Daya 
nışma Derneği’nin 
düzenlediği etkinlikte 
anıldı. Haberi 3’de

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri 
ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, 
Gemlik’te yaptığı basın toplantısında, 
Gemlik ilçe örgütünün ilçede yaşayan 
vatandaşlann menfaatini korumak için mü
cadele ederek, encümen kararı ile satılan 
belediye ait 60 dönüm arazinin ihale 
edilmeden satılması üzerine açtığı davayı 
kazandığını, arazinin bugün 3-4 kat değer 
kazandığını söyledi. Haberi sayfa 4’de
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Bolu da öldürülen Dilay Gül’e adına annesine belgesi verildi

WfflDI(ÜWHHMÎMEiîl«EİIDİ
İlçe başkanı Mehmet Sertaslan, Parti Okullarının kapatılmasıyla ilgili düşüncelerin yanlış olduğunu, 

okula katılanların sosyal projelerinin halkla kaynaşmayı sağladığını söyledi.
Sertaslan, CHP kurulduktan sonra en büyük projelerinden birinin Parti Okulları olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet Halk Par
tisi Gemlik İlçe Örgü 
tü tarafından Türkiye 
de ilk kez açılan Parti 
Okulu’nda “Siyasi 
Eğitim Programı”na 
katılan ve proje yapan 
111 katılımcıya başarı 
belgeleri verildi.
Cumartesi günü Aşka 
Otel de sabah kahval 
tısında bir araya 
gelen CHP’liler, hem 
kahvaltı ettiler, hem 
belgelerini aldılar, 
hem de siyaset 
konuştular.
Belge törenine, CHP 
Bursa İl Başkanı Sadi 
Özdemir, Bursa Mil
letvekilleri Nurhayat 
Altaca Kayışoğlu ve 
Orhan Sarıbal 
katıldılar.

ÖNCE BİRLİK
Belge dağıtım törenin 
de konuşan CHP il 
Başkanı Sadi Özde 
mir, göreve yeni 
geldiğinde ilk yaptığı 
işlerden söz ederken, 
parti içinde birlik ve 
beraberliğin sağlan 
ması için çalışma 
başlattığını, bunun 
için CHP de görev 
yapmış eski il başkan 
lan, ilçe başkanlar), 
Belediye Meclis ve İl 
Genel Meclis üyeleri 
ni bir araya getirdik
lerini, parti içinde 
barış sağlayacaklarını 
ayrıca, eskiden parti 
de görev almış olanla 
nn envanterlerini 
çıkarmakta oldukları 
m söyledi.
CHP’lilerin çalışkan 
olması gerektiğini be
lirten Özdemir, yeni

yönetim olarak her 
alanda kenti incele 
meye alacaklarını, 
küçük çalışma 
grupları oluşturula 
rak, Bursa’yı taraya 
caklarını, halkla bir 
arada olacaklarını 
söyledi.
Özdemir, CHP’ye 
kayıtlı 32 bin partiliyi 
eğiteceklerini be
lirterek, "Bunları 
yaptığımızda Bursa 
cfa ki 10'ilçe belediye 
sini de alacağız sol 
potansiyeli yüksek 
köklü bir kitleyiz. 
Eğer belediyeleri ve 
seçimleri atamıyorsak 
sebebi biziz. ” dedi.
Törende konuşan İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ise, 2000 
yılından beri partiye 
emek verdiğini, par
tinin yeniden kurul 
duğu yıldan beri ise 
yapılan en ciddi işin 
‘Parti Okulu’ olduğu 
nu iddia etti.
Parti Okulu’nda 6 
grup halinde hafta 
sonlarında tam gün 
eğitim alındığını, 
çalışmaların gruplar 
halinde yapıldığını 

belirterek, “Bursa da 
sertifika alan tek ilçe 
Gemlik’tir” dedi.
Son kurultaydan 
sonra, Parti okulları 
nın kapatılmasının 
gündeme taşındığına 
da dikkat çeken 
Mehmet Sertaslan, 
“Uzun yıllardan beri 
iktidara gelemeyen 
bir partiyiz. Seçmenle 
biraya gelebilmek için 
bir anahtara ihtiyaç 
vardı. Bu da Parti 
Okulu oldu. Parti oku
lunda eğitim alan par
tili, projeleriyle halkla 
bütünleşiyor. Yaptık 
lan sosyal projeler 
ilçemizde takdir topla 
dı. Parti Okullannın 
kapatılmaması gere 
kir. Belge alan 
arkadaşlar bundan 
sonra da gruplarını 
bozmadan 2. sosyal 
projelerini yapmalı 
/ar” dedi.

KAYIŞOĞLU, 
ÜRETEN KAZANIR..

CHP Bursa milletve 
kili Nurhayat Altaca 
Kayışoğlu ise, birlikte 
çalışarak üretenlerin 

parti içinde sevgi ve 
saygının yoğunlaşa 
cağını belirterek, 
“Üretmeyenler başka 
şeyler yapıyor. Her 
şey üretimden geçer. 
CHP’liler üzerlerine 
düşen görevleri bili 
yorlar. Ülkeyi içine 
girdiği bu durumdan 
kurtaracak tek güç 
CHP’dir. Burada bir 
süre önce vahşi bir 
cinayetle kaybettiği 
miz Dilay Gül kardeşi 
mi saygıyla anıyorum. 
Bu ülkede insanlar 
tesadüfen yaşıyor.
Gülay kardeşimi 
Gemlik’te yaşataca 
ğız. Parti örgütü 
olarak yeni moteller 
üreteceğiz. Sizlerin 
kurup başanh çalıştır 
dığınız Parti Okullan 
birlik ve kaynaşmayı 
sağlıyor. Bunların 
kapatılmasını doğru 
bulmuyoruz. ” dedi.

ÜLKENİN EN BÜYÜK 
SORUNU TAYYİP 
ERDOĞAN’DIR

Orhan Sarıbal, “Türki 
ye’nin en büyük 
sorunu Tayip Erdo 

ğan sorunudur.”dedi. 
Sarıbal, ülkenin sis
temli olarak faşizme 
doğru götürüldüğünü 
belirterek, “Cumhur 
başkanı Erdoğan son 
olarak parlamenter 
sistemin çökmüştür 
Türkiye nin sorunla 
rina cevap vermiyor, 
parlamento artık ki
fayetsizdir. Onun ye 
rine Başkanlık sis
temi ne ihtiyaç vardır1 
dedi. Bunu niye 
söyledi. Güneydoğu 
daki çirkin savaşın 
tek sorumlusu Tayip 
Erdoğan’dır. Asker
lerin Sözcü gazete
sine yaptığı açıklama 
da, ‘bize 2.5 yıl önce 
şunu dediler, savaş 
mayın, hiçbir şey 
yapmayın oturun, 
dediler. Peki şimdi ne 
oldu da savaş istiyor
lar." Yani askeri bir 
yapının bu iş içinde 
belirleyici karar verici 
olmadığını, başkaları 
nın karar verip asker, 
polis ve diğerlerinin 
de buna riayet 
etmesini isteniyor. 
Var olan kirli savaşın 
tek sorumlusu Tayip

Erdoğan’dır. Var olan 
mezhepsel çatışma 
nın tek sorumlusu 
Tayyip Erdoğan dır. 
Suriye meselesini 
büyütüp bu noktalara 
getirip, bizi Ortadoğu 
bataklığına sokan 
Tayyip Erdoğan’dır. 
Rus uçağının düşürül 
mesi meselesinin tek 
faktörü Tayip Erdo 
ğandır. Çünkü, 114 
kez bu ülkenin bu 
ülkenin sınırlan bii 
gün içinde ihlal edil 
mişse, siz, 114 kez 
uçak düşürmüyor, 
sadece bir kez düşü 
rüyorsanız, binleri 
kalkıp bu soruyu 
sorar. Kısaca önümüz 
de başkanlık sistemi 
ve yeni anayasa 
dayatması söz konu 
sudur. Bu tam faşız 
min ve diktatörlüğün 
tamamen topluma 
yayılma biçimidir. 
Güneydoğu savaşının 
toplumun işsizlik, 
yoksulluk diğer bütün 
meseleleri m-izerini 
örtmek toplumun her 
şeyini oraya kanalize 
etmek için uydurul 
muş, temel bir poli
tika lardır. Türkiyenin 
en büyük sorunu, bu 
kirli savaştır, Tayyip 
Erdoğan sorunudur” 
dedi.
Konuşmalardan son 
ra önce Dilay Gül’ün 
annesi ve teyzesine 
Parti Okulu’nun 
kuruluşunda büyük 
emekleri geçtiği için 
katılım belgesi verildi. 
Daha sonra diğer 
katılımcılara belgeleri 
dağıtıldı.

DÜRDANE’DE YULARIN ÇİLESİ KAVŞAKLA BİTİYOR
Bursa Büyükşehir Be 
lediyesi Bursa Gemlik 
karayolu üzerinde en 
sıkıntılı bölgelerden 
biri olan Dürdane, 
Selçukgazi, Karabal 
çık ve Seçköy’ün ana 
yola bağlandığı nok
taya da bir kavşak 
kazandırıyor. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al- 
tepe, Karayolları ile 
birlikte proje çalışma 
larına devam ettik
lerini, projenin

karayolları tarafından 
onaylanmasının ardın 
dan da ihaleye çıkıp, 
çalışmaları başlata 
caklarını söyledi. 
Bursa’da ulaşımı 
sorun olmaktan çıkar 
mak amacıyla yatırım 
bütçesinin yüzde 
70’ine yakınını ulaşı 
ma ayıran Büyükşehir 
Belediyesi, kent 
merkezinin yanı sıra 
ana yollarda da trafik 
soruna köklü çözüm
ler getiriyor. İstanbul

Caddesi Beşyol mev 
kiine yapılacak kav 
şak projesinde ihale

aşaması devam e 
derken, Bursa - Gem
lik karayolunun en

kritik noktalarından 
biri olan Dürdane 
rampasında da trafiğe 
nefes aldıracak kav 
şak projesi için düğ 
meye basıldı. Dürda 
ne, Selçukgazi, 
Karabalçık ve Seç 
köy’ün ana yola çıkış 
noktası olan, çiftçi
lerin farlarına ulaş 
mak amacıyla traktör
leriyle ana yola çıktık 
lan ve geçmişte de 
çok sayıda trafik kaza 
nın yaşandığı bölge

için kavşak projesi 
hazırlanıyor. Karayol 
ları’mn sorumluluk 
sahasında bulunan 
bölgede sorunun bir 
an çözümü için dev 
reye giren Büyükşehir 
Belediyesi, Karayolla 
rı ile birlikte proje 
çahşmalanna 
başladı. Hazırlanacak 
projenin Karayolları 
tarafından da 
onaylanması halin de l 
inşaata hemen 
başlanacak.
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

ÖĞRETMEN “DİĞER" DEĞİL, "DEĞER"DİR DEDİ VE 
GİTTİ AHMET HOCA

Şimdi kim bu Ahmet 
Hoca diyeceksiniz. 
Ben de kendisi ile 
yeni tanıştım. Türk 
Eğitim Sendikası’nın 
Gemlik Şubesi’nin 
yeni başkanıymış. 
Maden işçisi bir 
babanın çocuğu. 
Ailesi ülkemizin bir 
çok bölgesinde 

olduğu gibi çalışmak 
için memleketleri olan 
Posof’dan göç etmek 
zorunda kalmış ve 
Zonguldak’a yerleş 
miş. Liseyi Zongul
dak’ta imam Hatip 
Lisesi’nde,üniver
siteyi ise Anadolu 
Üniversitesi’nde 
tamamlamış.Tarih 

merakı nedeniyle 
üniversitede tarih 
okumuş ve mezun 
olduktan sonra da 
sosyal bilgiler 
öğretmeni olarak İs
tanbul’da göreve 
başlamış. Yaklaşık 
beş yıldır da Gemlik 
Körfez Ortaokulu’nda 
görev yapıyor.

Söylediği birkaç 
cümle gerçekten 
dikkatimi çekti ve siz 
lerle paylaşmak için 
bu yazıyı yazmaya 
karar verdim. En çok 
dikkatimi çeken cüm
lede "öğretmen diğer 
değil, değerdir” 
demesi oldu, ilk 
söylediğinde çok da 
farklı ve anlamlı 
bulmadığım bu cüm
lenin ülkenin 
şartlarını düşündü 
ğümde ne derece 
doğru olduğunu 
algıladım. Öğretmen 
toplumu var eden 
yegane kişidir dedi. 
Bu nedenledir ki 
öğretmenlerimizin 
siyasi veya sendikal 
tercihleri nedeniyle 
ötekileştirilmesi kadar 
ülkeye zarar veren bir 
şey olamaz. Bu 

durum öğretmenin 
ülkesine ve öğrencisi 
ne yapacağı katkıyı 
azaltır,öğretmeni tek 
tip bir varlık haline 
getiril ki bu durum 
kimsenin faydasına 
özellikle ve özellikle 
ülkemizin faydasına 
olmaz diye belirtti.

Öğretmenimizin 
paylaştığı bir diğer 
noktada uluslararası 
sınavlarda başarı 
gösteren ülkelerin 
birçoğunda gelişmiş 
bir sendikacılık 
anlayışının olmasıydı. 
Bu şu demek oluyor. 
Gelişmiş eğitim 
sendikalarına sahip 
ülkelerin eğitimdeki 
başarısı diğer 
ülkelerin çok daha 
üstünde 
bulunmaktadır. 
Bunun farkına varan 

ülkeler de sendikalar 
aracılığı ile 
eğitimcilerin özlük 
hakları, çalışma 
ortamları ve çalışma 
ortamlarının niteliği, 
eğitimin kalitesi ve 
niteliği, sivil toplum 
ve ülke içi demokrasi 
gibi kavramlara çok 
daha fazla değer 
veriyor ve bunun 
meyvesini fazlasıyla 
alıyor.

Bunun haricinde 
benim çok yakın 
olmadığım nöbet ve 
tenefüs kavramları, 
nöbetlerin 
ücretlendirilmesi gibi 
hususlarda da 
paylaşımlarda bu
lunsa da, benim aklım 
söylediği ilk cümlede 
takılı kaldı.

Öğretmen diğer 
değil değerdir.

Mülıaflil Şehitleri anıldı
30 Ocak 1923 tari
hinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükü 
meti ile Yunan Hükü 
meti arasında imza
lanan ve Türkiye’deki 
yerleşik Rum-Ortö 
dokslar ile Yunanis 
tan’daki yerleşik 
lürR-Müslümanların 
zorünlu göçünü 
öngören Mübadele 
Sözleşmesinin yıldö 
nümü ılevbirlikie, 
sözleşme sonrasında 
yaşanân göç yolların 
da yaşamın! yitiren
ler saygıyla anıldı. 
Mübadele Sözleşme 
sinin 93. Yıldönümü 
nedeniyle Gemlik 
Girit ve Rumeli Türk 
teri Kültür ve Daya 
nışma Derneği ilçede 
bir kez daha organi
zasyon tertipledi. 
İskele Meydanında 
yapılan etkinlikte göç 
sırasında yaşamını 
yitirenler anısına 
dualar edildi, denize

karanfil bırakıldı. 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye Başka 
nı Refik Yılmaz, Em
niyet Müdürü Cafer 
Gündoğdu ve siyasi 
parti temsilcilerinin 
yanı sıra, sivil toplum 
örgütü yöneticileri, 
belediye meclis 
üyeleri ve çok sayıda 
davetli ile dernek 
üyelerinin katıldığı 
organizasyonda 
konuşan Dernek 
Başkanı Ahmet Çak
mak, 2 milyon 

insanın doğdukları 
toprakları terk etmek 
zorunda kaldığını be
lirtti. Girit ve Rumeli 
Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Ahmet Çak
mak, "Mübadeleye 
tabi tutulanlar, yüz 
lerce yıldır ekip-biç 
tikleri topraklarını, 
ekmek parası kazan 
d ıklan iş yerlerini, 
evlerini, ibadet ettik
leri kutsal mekânları 
nı, sevdiklerinin 
mezarlarını, anılarını, 

geçmişlerini geride 
bıraktılar” dedi. 
Günler, haftalar 
süren yolculuklarda 
yaşanan sıkıntıları, 
verilen mücadeleleri 
ve göç yollarında 
şehit düşen 
insanların hatıralarını 
anlatan Ahmet Çak
mak, Mübadil 
Kuruluşlarının ortak 
bildirisini okudu. 
Aileleri dağıtan, yeni 
vatanlarında uzun 
süre uyum güçlüğü 
çeken insanların tra

jedilerine de değinin 
Ahmet Çakmak, 
mübadillerin 
doğdukları toprakları 
ziyaret etmelerine de 
uzun yıllar izin 
verilmediğini anlattı. 
Belediye Başkam 
Refik Yılmaz’da, 
kendi istekleri dışın 
da yurtlarını terk 
etmek zorunda kalan 
ların, yollarda şehit 
verdiğini, bunun yanı 
sıra da hafızalarını, 
kültürlerini, tarih ve 
geçmişlerini geride 
bırakmak zorunda 
kaldıklarını açıklaya 
rak, kendi kökenleri 
olan Ahıska 
Türklerinin de Stalin 
tarafından Kafkaslar- 
dan sürüldüğünü 

anlattı. Kaymakam 
Cahit Işık’ta, savaşın, 
bölünmelerin ve 
halklar arasındaki 
göç ile sürgünlerin 
acılarını masaya 
yatırarak, Yugoslav 
ya örneğini açıkladı. 
Cahit Işık, bundan 
sonra böyle göçler, 
katliamlar ve savaş 
lar olmamasını talep 
ederek, ölenlere rah
met diledi. Çarşı 
Camii Müezzini Sabri 
Aslan dua okuttu.
Yapılan duaların 
ardından Gemlik 
İskele Meydanından 
körfez sularına 
karanfil bırakıldı. 
Dernek üyeleri 
davetlilere helva 
dağıttı.
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Buluşma Gemlik İhracatta Türkiye üciinciisii
Gürhan ÇETİNKAYA
gurhancetinkaya@gmail.com

Bursa Nutku
“Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin 

sahibi ve bekçisidir. Bunlann gereğine, 
doğruluğuna herkesten çok inanmıştır.

Yönetim biçimini ve devrimleri 
benimsemiştir. Bunları güçsüz düşürecek en 
küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir 
davranış duydu mu, Bu ülkenin polisi vardır, 
jandarması vardır, ordusu vardır, adalet 
örgütü vardır demeyecektir. Elle, taşla, sopa 
ve silahla; nesi varsa onunla kendi yapıtını 
koruyacaktır.

Polis gelecek, asıl suçluları bırakıp, suçlu 
diye onu yakalayacaktır. Genç, Polis henüz 
devrim ve cumhuriyetin polisi değildir! diye 
düşünecek, ama hiç bir zaman yalvarmaya 
çaktır. Mahkeme onu yargılayacaktır. Yine 
düşünecek, demek adalet örgütünü de 
düzeltmek, yönetim biçimine göre düzenle
mek gerek.

Onu hapse atacaklar. Yasal yollarla karşı 
çıkışlarda bulunmakla birlikte bana, 
başbakana ve meclise telgraflar yağdırıp, 
haksız ve suçsuz olduğu için salıverilmesine 
çalışılmasını, kayrılmasını istemeyecek. 
Diyecek ki, ben inanç ve kanaatimin gereğini 
yaptım. Araya girişimde ve eylemimde 
laklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmiş 
sem, bu haksızlığı ortaya koyan neden ve 
etkenleri düzeltmek de benim görevimdir.

İşte benim anladığım Türk Genci ve Türk 
Gençliği!”

Mustafa Kemal Atatürk’ün gençler hatta 
toplum için derin mesajlar taşıyan Bursa 
Nutku Türk Demokrasisi açısından önem
lidir. Ve bugünlere ışık tutmaktadır.

Ancak içeriği ve mesajları tam olarak 
anlaşılamamıştır.

Çünkü doğru yorumlanamamıştır.
Hatta malum çevrelerce yok sayılmıştır. 

Olmadık suçlamalarla etiketlenmiştir.
Kendilerini Atatürkçü olarak niteleyenler 

ise çok geç farkına varmışlardır Bursa 
Nutku’nun.

Bursa Nutku;
Aydınlık Türkiye’nin inşasını istemeyen 

karşı devrimcilere, yobazlara, aymazlara, din 
düşmanlarına yönelik uyanlardır.

Ne yazık ki gerektiği biçimde dikkate 
alınmamıştır.

ıHaı Ve nazlraâ öâriPtıursâ ıVuıku'naan 
haberdar olmayanlar bile vardır ve 
çoğunluktadırlar.

Doğru yorumlanıp bir düstur, yaşam 
biçimi, laik, demokratik cumhuriyetinin 
bekası için temel taş olarak algılanabilseydi;

Bugün ülkemize karabasan gibi çöken 
“hadise’ler cereyan etmez birileri halifeliğe 
özenip ortalığa tükürüklü salvolar atma ce
saretini gösteremezdi.

Laiklik özüyle sözüyle içselleştirilir onun 
bunun sığ yorumlarına muhatap olmazdı.

Üzülerek'söylemeliyim ki...
İlk kez, üniversite eğitimimi ve askerlik 

görevimi tamamlayıp gazeteciliğe Bursa 
Hâkimiyette başladıktan kısa bir süre sonra;

Bursa Ansiklopedisinin araştırma, der
leme ve değerlendirme çalışmalan sırasında 
ekibinde yer almaktan onur ve gurur 
duyduğum Yılmaz Akkılıç Ağabeyimden 
auymüştuffi aursH Nüuta’ nu...

Bugün...
İçine düştüğümüz karabasandan Bursa 

Nutku’nu bilerek ve bilinçli olarak gözümüz
den kaçıranlar sorumludur.

Onlara ve onların günümüzdeki 
uzantılarına rağmen Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ülkeyi emanet ettiği gençler 
ülkemizin üzerine çöken kara bulutlan 
sıyıracaklar ve toplumu aydınlık, güneşli bir 
gökyüzüyle buluşturacaklar.

Bugün...
Bugün olmazsa yann...

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası üyeleri 
nin yaptığı ihracat 
ülke genelinde ilk 
sıralara oturdu.
GTSO üyesi firmalar 
Almanya, Fransa ve 
ABD başta olmak 
üzere Dünya’nın bir 
çok ülkesine otomo
tiv başta olmak üze 
re seramik ve demir 
çelik ürünleri ihracatı 
yaparak Gemlik’i 
Türkiye’nin üçüncü 
sırasına çıkardılar. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın resmi 
olmayan geçici dış 
ticaret verilerine 
göre, 2015'te ihracat 
bir önceki yıla göre 
yüzde 8,56 azalarak 
157 milyar 390 mil 
yon dolardan 143 
milyar 921 milyon 
dolara geriledi. Bu 
dönemde ithalat da 
yüzde 14,5 azalışla 
242 milyar 177 mil 
yon dolardan 207 
milyar 61 milyon 
dolara düştü.
GEMLİK İPİ ÖNDE 
GÖĞÜSLÜYOR 
TUİK verilerine göre 
2015 Aralık ayı itibari 
ile Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü 
10.282.033.000$ 
ihracat hacmi ile 
Türkiye gümrükler 
sıralamasında 126

gümrük müdürlüğü 
arasında 3. sıraya 
yerleşti. Türkiye 
geneline bakıldığın 
da ilk beş gümrük ve 
ihracat hacimleri 
Halkalı Gümrük 
Müdürlüğü, 
19.765.764.000$, 
A.H.L. Kargo Güm
rük Müdürlüğü 
12.275.764.000$, 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü;10.282.03 
3.000 $, Ambarlı 
Gümrük Müdürlüğü 
10.226.449.000$, 
Erenköy Gümrük 
Müdürlüğü 
9.611.896.000$ 
olarak gerçekleşti 
2014 yılı aralık ayı 
itibari ile Gemlik 
Gümrük Müdürlü 
ğü’nde ihracat 
10.293.948.000 
olarak gerçekleş 
mişti.
Yine TUİK verilerine 
göre 2015 Ara İlk ayı 
itibari ile Gemlik 
Gümrük Müdürlü

ğü 8.016.364.000 $ 
ithalat hacmi ile 
Türkiye gümrükler 
sıralamasında 10. 
sıraya yerleşti. 2014 
yılında İse bu rakam 
8.374.385.000 $ 
olarak gerçekleş 
mişti.
2015 yılı itibariyle 
GTSO kanalıyla en 
belge bazında en çok 
ihracat yapan fir
malar ;
I.Ficosa Otomotiv 
Sanayi Ve Ticaret 
A.Ş.
2 .Aunde Teknik Tek
stil Sanayi Ve Ticaret 
A.Ş.
3 .Yazaki Otomotiv 
A.Ş.
4 .Vibracoustic Cv Air 
Springs Otomotiv 
Sanayi Ve Ticaret 
A.Ş.
b.Leonı Kablo Ve 
Teknolojileri Sanayi 
Ve Ticaret LTD.ŞTI.
6 .Baktat Gıda Sanayi 
Ve Ticaret Limited 
Şirketi

Fioman BAY & BAYAN tıcıııaıı elemanlar araniyor 
aranıyor gsm:o539mö 1903

ciomnn FORKLİFT KULLANABİLEN 
HSİİİSİ! OPERATÖRLER ARANIYOR 
aranıyor «2245247524- ossommiis

Eleman 
aranıyor
TECRÜBELİ 

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR 

12245141060

7.Orau Orhan Oto
motiv Kontrol Sis
temleri Sanayii A.Ş.
8 .Akgün Seramik 
A.Ş.
9 .Kuzufleks Metal 
A.Ş.
10 .Tofaş A.Ş.
En fazla ihracatın ise 
sırasıyla
1.Almanya 
2.Fransa, 
3. Ispanya 
4.İngiltere 
5. Amerika’ya 
yapıldığı gözlendi. 
En fazla ihracat 
yapılan sektörler ise;
1.Otomotiv 
2.Seramik 
3.Demir Çelik 
4.Gıda
5.Tekstil sektörü. 
Bursa Serbest 
Bölgesi Verileri 
Türkiye'nin 19 
Serbest Bölge 
sinden birisi olan 
Bursa Serbest 
Bölgesi de Gemlik 
ilçesi sınırlarında 
bulunmakta.
Bursa Serbest 
Bölge, Türkiye’deki 
serbest bölgeler 
arasında ticaret 
hacmi bakımın 
dan 5. sıradayken 
Bursa Serbest 
Bölge 2015 yılı 
işlem hacmi f 
1.950.000.000$ 
olarak gerçekleşti.

KflŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

mailto:gurhancetinkaya@gmail.com


A H E AA T l'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR 
faıJvV I L KALİTELİ DÜĞÜN SAKALLİ'DA YAPILIR

SAL( MESCID 
MEVCUTTUR

BU KALİTE BU FİYATLAR İNANILMAZ 
AÇILIŞA ÖZEL FİYATLARI KAÇIRMAYIN

■

Eşref Dinçer Mh. Sıla Sk. No:2 
Kumla - Armutlu Çevre Yolu 
Gemlik/BURSA 
©0554 5774677 

0541542 2100

www.sakalli.com.tr

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
Düğünler Gemlikli İçin Artık 

HAYAL DEĞİL!!!
Kişi başı 10 TL ’den başlayan 

Yemek Fiyatları
V SANAL TUR>

http://www.sakalli.com.tr


Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Fuşya ve Beyaz renk uygulanmıştır.

asm
Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Mor ve Lila renk uygulanmıştır.

Bu salonumuzda direk kolon yoktur. Bordo ve gold renk uygulanmıştır.

MmKT®n

GejnlikKBrfez

400 - 450 KİŞİLİK

360'

İÇME ALANLARI 
. MEVCUTTUR ,

750 -1000 KİŞİLİK 7GEMLİKİN EN MUHTEŞEM SALONU
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Güne Bakış
MHP Genel Sekreteri, ilçe örgütünün tüyü bitmemiş yetimin ve 

devletin haKİarını koruduğunu söyledi.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

NE OLACAK BU ARSA SATIŞI İŞİ
Konu Belediye Meclisine gelmemiş, Beledi 

yeler Yasasına göre, Medisce karar alınma 
dan, encümen kararıyla toplamda 60 dönüm 
arsa ARTIK PARSEL diye satılmıştı.

Bu satışa CHP ve MHP’liler itiraz etmiş, 
meclisin görevini Encümence yerine getirilme 
sinin hukuksuzluk olduğu için, arsa satışlarını 
İdare Mahkemeye götürerek satışın iptalini 
istemişlerdi.

Bursa 2. İdare Mahkemesi, MHP H Osman 
Durdu, Metin Şanlı ve Dinçer Yeni’nin açtığı 
davada satışın iptali kararı vermişti.

CHP’li Ahmet Hulusi Aydın’ın açtığı davada 
aynı şekilde sonuçlandı.

Belediye kararı uygulamaya koymadan, 
Danıştay’a temyiz davası açtı.

O günlerde Belediye meclisinde konu tartışı 
lirken. Bursa 2.İdare Mahkemesinde 2 yargıcın 
satışın iptali birinin karşı görüşte olması üze 
rine Belediye Başkanı Refik Yılmaz, iptal kara 
n veren yargıçlara karşı hoş olmayan sözler 
söylemişti.

Bunlar unutulmadı, meclis kayıtlarına geçti.
Kendisi de hukukçu olan bir Başkanın, bir 

mahkemenin verdiği karara, bu tür tepki 
koymasının nedeni, o günlerde Başbakan olan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın her gün Yargıtay 
üyelerine, Anayasa Mahkemesi üyelerine, 
hükümet aleyhine açılan davalarda olumsuz 
kararyeren hakimlere rahatça fırça atıyordu, 
bugüfı de aynı şeyleri yapıyor.

AKP’İi başkanın cesaretin kaynağı belliydi. 
Belediye bu kararı Danıştay’a götürdü. 
Danıştay da Bursa 2.İdare Mahkemesinin 

karanna yerinde buldu. Hem de 3 üyenin oy 
birliği ile.

Şimdi ne olacak bu arsa satışı.
MHP konuyu mahkeme kararlarını uygula

mayan Belediye Başkanı hakkında suç duyu
rusunda bulundu.

Savcılık dava açılabilmesi için İçişleri 
Bakanlığından izin istedi.

Bundan öncede onlarca suç duyurusu vardı, 
usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili. Bakanlık 
birine bile izin vermedi. Ama, Kumla da yaz 
aylarında çay bahçelerinde taşlı okey oynatı 
yor diye eski Başkan Fatih Mehmet Güler 
hakkında soruşturma açılmasına izin verdi.

Denizde boğulanına, aklına gelen her 
şikayete dava açıldı Güler için.

Hukuku daha tükenmedi, Belediye ve firma 
lar satışı üst mahkemeye götürebilir. Götürse 
ler de sonuç değişmeyecek.

Belediye arsaları geri alacak, parayı geri 
verecek ve yeniden arsalar satışa çıkacak.

Meclis karanyla.
Bunun başka yolu gözükmüyor.
Sizin anlayacağınız, yanlış alınan kararlar 

bir, bir yargıdan dönüyor.
Kendilerinin sayısal çoğunluklarına güve

nenler hukuk karşısında bodosluyorlar.
Şimdi de sırada köylerden Belediyeye geçen 

arazilerin ve mülklerin mecliste görüşülmeden 
satış kararı aldılar.

Yakında bu karanın da aynı olacağını görür 
şeniz şaşmayın.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Sekre 
teri ve Bursa Millet 
vekili İsmet Büyük 
ataman, Gemlik’te 
yaptığı basın toplan 
tısında, Gemlik ilçe 
örgütünün ilçede 
yaşayan vatandaşla 
rın menfaatini koru
mak için mücadele 
ederek, encümen 
kararı ile satılan 
belediye ait 60 dö 
nüm arazinin ihale 
edilmeden satılması 
üzerine açtığı davayı 
kazandığını, arazinin 
bugün 3-4 kat değer 
kazandığını söyledi 
Büyükataman, 
Cumartesi günü 
saat 11.oo Ramada 
Otel’de basın toplan 
tısı düzenlendi.
Toplantıya MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, yönetim ku
rulu üyeleri, beledi 
ye meclis üyeleri ve 
partililer katıldı. 
İsmet Büyükataman, 
AKP iktidarının mîl
letimiz nezdinde 
sorgulatan, tartıştı 
ran gözden ve 
gönülden düşüren, 
örtülmesi artık 
mümkün olmayan 
yolsuzluklar

Gemlik Belediyesi ve şirketlerin temyiz istemine Danıştay’dan olumsuz karar çıktı

Gemlik Belediye
sinin encümen 
kararıyla Gemsaz 
bölgesinde Çimtaş 
ve Borusan holding 
kuruluşlarına sattığı 
yaklaşık 60 dönüm
lük arsanın meclis 
kararı olmadan 
satılmasının hukuk
suz olduğu için CHP 
eski il genel meclis 
üyesi Ahmet Hulusi 
Aydın tarafından 
İdari Mahkemeye 
açılan davanın 
kazanılarak, satışı 
mn durdurulma 
sından sonra Gemlik 
Belediyesi ve arsayı 
alan firmaların 
konuyu Danıştay’a 
taşıyarak, Bursa 2. 
İdare Mahkemesi’nin 
aldığı kararın 
bozulması istemine 
Danıştay Belediye

olduğunu söyledi. 
AKP nin rüşvet ve 
yolsuzluk bataklığı 
na boğazına kadar 
battığını söyleyen 
Ataman, Kuran’ın 
118. ayetinin rüşvet 
almayı ve vermeyi 
yasakladığını hatır 
latarak, şöyle konuş 
tu: “AKP iktidarının 
sahte dindarlığı, din 
tüccarlığı ortaya 
çıkmıştır. Zira onlar 
Allah’ın ayetlerini 
dünya malı karşılığı 
satmışlardır.” 
Ataman, 14 yıllık 
AKP iktidarında 
yasaklarla mücadele 
yerine kendi yasakla 
rını koyduğunu be
lirterek, “AKP hükü 
metlerinin yolsuz 
luk, konularındaki 
icraatları halkı yok 
sullaştırarak kendi 

: Ahuıci IIuIum Aydın
l’arthey Muh Mimar Sfo» CM, Körfez l-vjed No:S 

Uıııurtroyücmlîk/BURSA

E:2CHKU42. K lOH'Mİ'nyıiı toraıûh mu!»« «jkırt ul<kı»u ikri boifilmap
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nin ve firmaların 
aleyhine bir karar 
daha verdi.
Danıştay 6. Dairesi 
davacı Ahmet Hulusi 

zenginini türetme 
şeklinde tezahür 
etmiştir.” şeklinde 
konuştu.
AKP’nin, hukukun 
üstünlüğü ve gücü 
nü değil, kendi oluş 
turduğu imtiyazların 
hakimiyetini kurmak 
ve olgunlaştırmakla 
meşgul olduğunu da 
söyledi.
Gemlik Belediyesi’n 
de halkın malı olan 
60 dönümlük arsa 
satışının ihale edil 
meden, encümen 
kararıyla yapılması 
üzerine, MHP ilçe 
örgütünün idari 
Mahkemede satışı 
durdurduğunu, daha 
yüksek bir bedelle 
satılmasının önünü 
açtığını, Belediyenin 
konuyu temyize 
götürdüğünü,

Aydın’ın Bursa 2. 
İdare Mahkeme
since ilgili arsaların 
satışının Belediyeler 
Kanununa aykırı

Danıştay 6. Dairesi 
nin oy birliği ile 
2.İdari Mahkeme 
kararını ise onadığı 
m ve belediyenin 
“Yürütmeyi Dur
durma” kararını red 
ettiğine dikkat çeke 
rek, “Belediye 
mahkemelerin 
verdiği kararları 
uygulamamaktadır. 
Bununla ilgili olarak 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
mız savcılığa suç 
duyurusunda bulun 
muş, Savcılık soruş 
turma izni için dos 
yayı İçişleri Bakan 
lığına yollamıştır” 
dedi.
Ataman, bölgede 
yapılan imar uygu 
lamalarıyla bölge 
arsa fiyatlarını en az 
3-4 kat daha değer 
lendiğini de bildirdi.

olarak yapıldığı için 
satışın iptalini içe 
ren kararın yerinde 
olduğunu oy 
birliğiyle kararlaştır 
dı. Mahkeme, almış 
olduğu kararı temyiz 
eden Gemlik 
Belediyesi ile davalı 
müdahilleri Borusan 
Mannesman Boru
san Tic. A.Ş. Boru
san Lojistik Dağıtım 
Dep. San. Tic. A.Ş. 
Çimtaş Çelik İmalat 
Montaj ve tesisat 
A.Ş. ye yazılı 
olarak bildirdi.
Böylece, MHP lilerce 
açılan davadan 
sonra Danıştay 
CHP’li Ahmet 
Hulusi Aydın’ın da 
açtığı davanın 
yerinde olduğu 
kararını ikinci kez 
pekiştirdi

mailto:kadri_guler@hotmail.com


1 Şubat 2016 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 8

Zeyiinsoor fark yedi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye Profesyonel 
Kadınlar 3. Ligi 2. 
Grupta oynanan 
maçta Gemlik 
Ze^inspor takımı 
güçlü rakibi Aydın 
7 Eylül Gençlik 
Spor takımına farklı 
yenildi.
Grubunda ikinci 
sırada bulunan 
kırmızı Beyazlı Aydın 
takımı ilk yarısını 7-0 
önde kapadığı 
karşılaşmayı ikinci 
yarıda kalesinde 
gördüğü 2 golle 9-0 
yenilmekten 
kurtulamadı.
Karşılaşmanın henüz 
3. dakikasında 
gelişen atakta Sevgi 

kırmızı beyazlıları 1-0 
öne geçiren golü 
kaydetti. 9’da Sema- 
nur’la ve 18’de Rabia 
ile skoru 3-0 yapan 
konuk ekip 21’de 
Gamze’nin golüne 
engel olamayınca 
4-0 geriye düştü. 
27. dakikada 
Berivan’la skoru 5-0 
yapan Aydın 7 Eylül 
Gençlik Spor takımı 
35’de Gamze’nin 
penaltıdan ve 40’ta 
Nazlı’nın golüyle ilk 
yarıyı Zeytinspor 
karşısında 7-0 
önde kapadı.
İkinci yarıda oyunu 
kontrolü altına alan 
konuk ekip 67’de 
Gamze ile ve 81’de 
Sevim’le goller bu

larak sahadan 9-0 
galip ayrıldı.
SAHA: Gemlik Dış 
HAKEMLER: 
Batuhan Dündar 6, 
Erdinç Tufan 6, 
Harun Günaydın 6, 
ZEYTİNSPOR: 
Kardelen 2, Asya 2, 
Nilay 1, (Merve 2) 
Ayşegül 2, (Selin 1) 
Aslıhan 2, Buket 2, 
Yeşim 2, Beyza 1,

Aysu 1, (Zeliha 1) 
Melike 1, Nazhcan 1 
AYDIN 7 EYLÜL 
GENÇLİK SPOR! 
Canan 2, Hatice 5, 
Nazlı 5, Gamze 5, 
İmren 2, (Esra 3) 
Berivan 5, Sevgi 5, 
(Gülizar 4) Gamze 6( 
Semanur 6, Sevim5, 
Rabia 5, 
GÖLLER : Dk. 3. 
Sevgi, Dk. 9. Sema

nur, Dk. 18. Rabia, 
Dk. 21-35 pen. 67. 
Gamze, 27. Berivan,

40. Nazlı, 81. Sevim, 
(Aydın 7 Eylül Genç
lik Spor)

MHEİERBİRIİĞI’ME GALİBİ Yn YfTMEDİ
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Son hafta maçına 
çıkan Gemlik 
Gençlerbirliği, raki 
bini 3-1 yenmesine 
rağmen Orh. 
Hürspor’un 
deplasmanda 
Sırameşelerspor’a 
3-0 yenilmesiyle 
ikinci kümeye düştü. 
Maçın 30. 
dakikasında 
Orhangazi 
Gençlerbirliği’nden 
Caner Canişler’in 
attığı golle 1-0 yenik 

duruma düşen Gem
lik Gençlerbirliği ilk 
yarığı bu skorla 
yenik kapadı. 
İkinci yarıya fırtına 
gibi giren rakip 
kalede gol arayan 
Gemlik 
Gençlerbirliği takımı 
70. dakikada Murat 
Ünaldı ile beraberliği 
yakaladı 1-1 
Golden sonra 
ataklarını sürdüren 
takımımız 71’de 
Murat Ünaldı’nın 
penaltı golüyle 2-1 
öne geçti. 75.

dakikada sahneye 
çıkan Murat Ünaldı 
kendisinin ve 
takımının üçüncü 
golünü atarak skoru 
3-1 yaptı. Kalan 
dakikalarda başka 
gol olmayınca Gem
lik Gençlerbirliği 
takımı sahadan 3-1 
galip ayrılmasına 
rağmen Bursa’da oy
nanan Sırameşeler- 
Orh. Hürspor 
maçının deplasman 
takımı Hürspor’un 3- 
0 galip gelmesiyle 
ikinci kümeye düştü.
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Bankaların icra yarışı
Sosyal Güvenlik Ku
rumu (SGK), primini 
zamanında ödeme 
yen 1 milyon 500 bin 
işverene ödeme 
emri yazısı göndere
cek. Sosyal Güven
lik Kurumu'nun 
geçtiğimiz aralık 
ayında otomatik 
icra programı ile 
icra havuzuna atılan 
kayıtlardan bir 
kısmını tebliğe 
çıkardığı ancak 
toplamda 800 binin 
üzerinde ödeme 
emrinin henüz 
tebliğe çıkartılmadı 
ğı öğrenildi. Ülke 
çapında yaklaşık 
8 milyar lira (8 katril 
yon) alacağı için 
yaklaşık 1 milyon 
500 bin ödeme emri

ilııııttmMiiiiMiBcmiıllııılılı

gönderecek SGK'nın 
toplam alacağı 85 
milyara ulaşacak. 
Önümüzdeki gün
lerde ödeme emri, 
SGK primini zama 
nında ödemeyen 
işverenlere ulaştırıl 
mış olacak. Daha 
önceki ödeme 
emirleriyle 4 milyon 
500 bin ödeme emri 
ve 2 milyar 500 
milyon alacak 
miktarıyla 1. sırada

İstanbul yer alırken, 
diğer büyük iller ise 
şöyle sıralandı: 
"140 bin ödeme emri 
900 milyon lira 
Ankara, 150 bin 
ödeme emri 800 
milyon lira İzmir, 45 
bin ödeme emri 350 
milyon lira Kocaeli, 
22 bin 500 ödeme 
emri 105 milyon lira 
Sakarya, 30 bin 
ödeme emri 80 mil 
yon lira ile Adana."

Geride bıraktığımız 
yılın icra şampiyonu 
banka borçluları 
oldu. Kart, taşıt ve 
tüketici kredisi 
borcunu ödeyeme 
yen yüzlerce kişi 
hakkında takip var. 
2015 yılında Bursa 
İcra Müdürlük
lerindeki dosyaların 
büyük çoğunluğunu 
bankaların alacakları 
oluşturdu. Kredi 
borçlarıyla ilgili 
icra takipleri geçen 
sene ilk sırada 
gelirken, GSM 
şirketlerinin haber 
leşmeyle ilgili 
vatandaşlardan 
olan alacakları ikinci 
sırada bulunuyor. 
Dosyaların yüzde 
10'u ise, BURSA 
GAZ, BUSKİ ve 
UEDAŞ alacakları ile 
çek-senet ve nafaka 
ücretlerinden oluşu 
yor. Bursa'da kurulu

20 ayrı İcra Müdürlü 
ğünde bir önceki 
yıldan devirle 2015 
de 817 bin 720 
dosya ele alındı. 
Bunlardan 530 bin 
297'sini 2014 yılın 
dan devredenler 
oluşturdu. İcra 
Müdürlüklerinde 
2016 yılının mesaisi 
ise 643 bin 221 
dosya devriyle 
başladı. Böylelikle 
bir önceki yıl göre, 
devir dosya sayısın 
da 112 bin 924 artış 
gözlendi. Yapılan 
işlemler sonucunda 
geçen yılkı icralık 
dosyaların yüzde

50'sini bankaların 
alacakları oluşturur 
ken, GMS şirketleri 
nin alacakları da 
yüzde 25'lik dilimde 
yer aldı. Hakem 
heyetinden çıkan 
kararlarla tüketici 
alacakları yüzde 
15 olarak istatistik
lere yansırken, 
dosyaların yüzde 
10'luk bölümünü de, 
BURSAGAZ, UEDAŞ 
ve BUSKİ'ye olan 
ödenmemiş borçlar 
oluşturdu. Nafaka, 
çocuk teslimi, 
çek-senet işlemleri 
de yüzde 10'luk 
dilimde bulunuyor.

Vatandaşlardan 
oturduğu evin adre 
sini geç bildirmesi 
sebebiyle kesilen 
ceza 50 liraya 
düşürülürken, nüfus 
cüzdanını kaybet
menin cezası olan 
70 lira da kaldırıl 
dı. Vatandaşların 
nüfuz cüzdanını 
kaybetme ve adres 
bildirme konusunda 
yaşadıkları sıkıntılar 
sona erdi. Bazı Ka
nunlarda değişiklik 
yapılmasına dair 
kanun 27 Ocak 2016 
tarihli ve 29606 
sayılı Resmi Gazete 
de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Nüfus cüzdanını 
kaybetme cezası 
kaldırıldı. Söz konu 
su kanunun 14. 
maddesinde yapılan 
düzenlemeler ile 
birlikte nüfus müdür 
lüklerindeki cezalara 
da düzenleme getiril 
di. Doğum olayını 
süresi içerisinde 
bildirmeyenlerle, 

nüfus ve aile cüzda 
nını kaybedenlere, 
nüfus cüzdanını 
geçerlilik süresi 
içerisinde değiştir 
meyenlere de idari 
para cezası artık 
uygulanmayacak. 
Kimlik değişimi 
sadece 8 lira kart 
bedeli verilerek 
yapılabilecek.

Taseroniscilerleilgilitarihverdi
Maliye Bakanı 
Ağbal, taşeron 
işçilerin kadroya 
alınmasına yönelik 
çalışmaların sürdü 
ğünü hatırlatarak, 
"Bu konuyla ilgili 
yasal düzenlemeyi 
21 Mart'tan önce 
Meclise sevk etmiş 
oluruz" dedi. Maliye 
Bakanı Naci Ağbal, 
soruları yanıtladı ve 
gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulundu. Sosyal 
yardımlara devlet 
bütçesinden verilen 

kaynağın 43 milyar 
lira olduğunu ifade 
eden Ağbal, "TBMM 
Plan Bütçe Korniş 
yonunda HDP'nin 
yaptığı değerlendir 
melerin hiçbir karşı 
lığı yok. 2002'de 
sosyal yardımlara 
devlet bütçesinden 
verilen kaynak 
yaklaşık 1,5 milyar 
liraydı. Şimdi ise 
43 milyar lira" dedi. 
Ağbal, Milli Piyan
go'nun özelleştiril 
meşine ilişkin, "Milli 
Piyango'nun özelleş 

tirilmesi konusunda 
kararlıyız. Yeni ihale 
hazırlıkları son sürat 
devam ediyor. Milli 
Piyango'nun özelleş 
tirilmesini 2016 yılı 
içinde yapmak 
istiyoruz" dedi. 
Taşeron işçilerin 
kadroya alınmasına 
yönelik çalışmaların 
sürdüğünü hatırla 
tan Ağbal, "Bu 
konuyla ilgili yasal 
düzenlemeyi 21 
Mart'tan önce Mecli 
se sevk etmiş olu
ruz" diye konuştu.
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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.Saveılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe 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

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

__________OTORÜS__________
ULAŞIM

PamuUkala 0*12 OO 25
DENİZ UÇ AÖI 013 00 13
Pagasua Akmia Sayahat 014 03 «2
METRO 013 12 12
Aydın Turizm O13 20 77
SOzar Turizm 012 1O 72
Kanbarofilu-Eaadat 014 40 40
Anıt ur O14 47 71
Kamil Koç 012 0103

HASTANELER

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

________ DAĞITICILAR________
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 46 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
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
Tomokoy 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

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 4521-111
Su Anza Yalnız 185

Akcan Petrol s13 1o 7O
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
aiMLİK'İN İLK GÜRLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 42 SAYI: 5388 

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)

GENİİIIİIHIIH
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

ww.gemI%25c3%25aekkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT 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

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

Ç.S.G.B.
YETKİ NO 

818

U

ÖİZÎH ŞÜVEHLÎğÎHÎZ BİZİM İŞİMİZ2OI3'Jen beri... > 
¥<nınızJdqız.... j| J| R *

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

u 
u
u 
u 
u

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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TÜRKİYE ŞAMPİYONU GEMLİK7EN
5 gün süren şampiyonaya 81 ilden 2 bin 375 sporcu katıldı. Gemlik’e Türkiye’nin her yerinden 
^inlerce kişi gelerek şampiyonayı izledi. Gemlik büyük bir organizasyona daha imza attı.

BÜYÜK ORGANİZASYON
VE TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Gemlik, 5 gün süren ‘Yıldızlar Türkiye 
Karate Şampiyonasında 81 ilden gelen 2 bin 
375 sporcuya ev sahipliği yaptı.

Şampiyona süresince ilçenin değişik otel
lerine yerleşen sporcu çocukları çeşitli alış 
veriş mekanlarında gözleme fırsatım oldu.

Bu sporcularının yakınları da karşılaşmalar 
sırasında Gemlik’e geldiler.

Belki bir çoğumuzun farkında bile olmadığı 
bu büyük organizasyon sırasında Atatürk 
Kapalı Spor Salonu’nun çevresinde araba 
park edecek yer yoktu. Devamı 4’de

Federasyonu, Bursa si, İl Gençlik Spor 
Büyükşehir Belediye Müdürlüğü, Gemlik
si, Gemlik Belediye Kent Konseyi, Gem

lik Belediyespor 
Kulübü, BP kuruluş 
lan sponsorluk yaptı. 
Gemlik Atatürk 
Kapalı Spor Salonu’n 
da yapılan Şampiyo 
nada sporcular, 
30,35,40,45 ve 45 
kilo üstünde, ayrıca 
veteranlar dallarında 
şampiyonluk için 
mücadele ettiler. 
GEMLİK’TEN 
TÜRKİYE 
ŞAMPİYONU 
Yarışmada, Gemlik 
Dojo Karete Spor 
Kulübünün 35 kiloda 
sporcusu Berkalp 
Kahya, 4 karşılaşma 
yı da galip olarak 
bitirince, kilosunda 
Türkiye Şampiyonu 
oldu. Devamı 4’de

27 -31 Ocak tarihleri 
arasında ilçemizde 
düzenlenen Yıldızlar 
Türkiye Karate Şam 
piyonasında, Gemlik 
Dojo Karate Spor 
Kulübü sporcusu 
Berkalp Kahya, 35 
kilo erkeklerde Türki 
ye Şampiyonu oldu. 
Türkiye’nin 81 ilin
den gelen 2 bin 375 
sporcunun katıldığı 
Yıldızlar Türkiye 
Karate Şampiyonası 
büyük ilgi gördü. 
Gemlik’e karşılaşma 
için gelen binlerce 
sporcu ve yönetici
leri ve antrenörleri 
ilçemizdeki 
otellere yerleşti.
5 gün süren şampiyo 
na Türkiye Karate

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

BÜYÜK ORGANİZASYON 
VE TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Her konuda olduğu gibi Gemlikli, maalesef 
bu karşılaşmaya pek ilgi göstermedi.

Sonuçta bu karşılaşmalarda Gemlik Dojo 
Karate Spor Kulübünden bir sporcumuz 
Berkalp Kahya, 35 kiloda Türkiye Şampiyon 
luğunu Gemlik’e armağan etti.

Gururluyuz.
Sporcumuza ve o’nu yetiştiren Gökhan Özler 

kardeşimize teşekkürler.
Gemlik’ten Türkiye’ye giden bir başarı 

mesajı ilçemiz adına onur vericidir.
Bu onuru yaşatanlar varolsunlar.
Gemlik’ten hep böyle başarı haberleri 

duyulmasını arzuluyoruz.
Buna hasretiz.
Çünkü son zamanlarda Gemlik’in adı yine 

olumsuzluklarla anılır oldu.
Madde bağımlıları bir yanda, cinayetler bir 

yanda, bıçaklamalar, yaralamalar öte yanda, 
olaysız hafta geçirmedik bir süredir.

Dün, gazete götürdüğüm bir abonemizin 
bana söylediği söz şu oldu.

“Ağabey, bugün yine olay var mı?”.
Artık halkımız Gemlik’te bir olay yaşanaca 

ğını bekler oldu.
Ama sağ olsunlar mutlaka bir şeyler çıkıyor.
Geçtiğimiz haftayı olaysız kapattık derken, 

sabah Orhangazi Caddesinde bir engeiiler 
okulunun kurşunlandığı haberi geldi.

Bu haber tabii haber ajanslarına da geçiyor. 
Böylece elde etiğimiz büyük başarı gölge
leniyor.

Berkalp'in başarısına küçük bir başarı değil. 
Gölge etmesinler ne olur.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclisi Ocak ayı 
olağan gündemiyle 
2016 yılının ilk 
toplantısını yaptı. 
GTSO Meclis Başka 
m Paşa Ağdemir’in 
başkanlığında yılın 
ilk toplantısına 
katılan üyeler, 2016 
yılı bütçe raporunun 
yanı sıra hesapları 
inceleme korniş 
yonunun raporu ve 
gelir gider cetvel
lerini görüştüler. 
2015 yılı gelir gideri 
nin yüzde 99,88 
oranında gerçekleş 
tiği GTSO’da genel 
gelirler; 1.604.550 
TL olurken, giderler 
ise, 1.568, 567 TL 
oldu. Üyelere 
sunulan inceleme 
komisyonunun ra
poru oy birliğiyle 
kabul edilen toplantı 
da konuşan TSO 
başkanvekili Meh 
met Yıldırım, “Denk 
bütçenin, hazırlan 
masında ve oluşma 
sında emek veren 
herkese teşekkür

ediyoruz” dedi. 
Yıldırım ayrıca, ihra
cat belgelerindeki 
fiyat artırımı nedeniy 
le 2016 gelirlerinin 
daha da yüksek 
olacağını belirtti. 
Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir’de Hesapla 

rı inceleme korniş 
yonunun hazırladığı 
raporda ki hassasi 
yetten dolayı korniş 
yona teşekkür etti, 
genel hususlar hak 
kında görüş alışveri 
şinde bulunuldu. 
Toplantının sonunda 

her yıl geleneksel 
olan bütçe yemeği 
verildi. Ramada otel 
salonunda verilen 
yemeğe, oda yöneti
cileri, meclis üyeleri, 
GTSO genel sekrete 
ri Agah Arda ve oda 
çalışanları katıldılar.

ANATOLİUM’DAN 1.5 SAATTE GELDİK 
Değerli okurlarım çocuklarımızla birlikte 

Bursa Anatolium'daydık.
Öğle saatlerinde gidip birlikte bir gün 

geçirdik.
Hava güzel mi güzeldi.
Dolaştık, karnımızı doyurduk ve Gemlik’in 

yolunu tuttuk. Dürdane’ye kadar güzel giden 
yolculuğumuz, Kurtul’dan sonra işkenceye 
döndü.

Kurtul Gemlik arası taş çatlasın 7-8 kilo 
metredir.

Cihatlı Kavşağında Mak-Yol’ca yapılan viya 
dük ayağının yolun bir tarafına denk gelmesi 
nedeniyle çalışma yapıldığından, günlerdir 
Orhangazi yolunda trafik tek şeritten çalışıyor.

Bu da geliş, gidiş güzergahındaki araç sayı 
sının fazla olmasında sıkışmalara neden 
oluyor.

Kurtul’dan Gemlik’e tam 1.5 saatte geldik.
Kaybedilen zamana mı acırsın, binlerce 

aracın boşa sarf ettiği akaryakıta mı yanarsın, 
bozulan sinirlerine mi, arabaların yıpranma 
sına mı?

Buna daha kolay ve vatandaşa eziyet çek
tirmeden bir yol bulunamaz mıydı?

Yazık değil mi bu insanlara?
Bu şehrin hiç bir ilgilisi bu durumu görüp 

başka bir çare bulamadı mı?
üerddKtenyakııCÇoKyakiK...

5 gün süren şampiyonaya 81 ilden 2 bin 375 sporcu katıldı. 
Gemlik’e Türkiye’nin her yerinden binlerce kişi gelerek şampi 
yonayı izledi. Gemlik büyük bir organizasyona daha imza attı.

Gemlik Dojo Karate 
Spor Kulübü 
Başkanı ve Kulüp 
çalıştırıcısı Gökhan 
özler, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
hiçbir şeyin tesadüf 
olmadığını, sporcula 
rının katıldıkları 
birçok karşılaşmada 
Gemlik’e hep dere
ceyle geldiklerini be
lirterek, şunları

söyledi: 
“Gemlik’te düzenle
nen 81 ilden gelen 
2 bin 375 sporcunun 
katıldığı Yıldızlar 
Türkiye Karate Şam 
piyonasında Gemlik 
karate sporcularına, 
çalıştırıcılarına ve 
ailelerini 5 gün 
boyunca ağırlayarak 
büyük bir organizas 
yona ev sahipliği 

yaptı. Bundan 
dolayı başta Gemlik 
Belediyesine ve 
destek veren 
kurumlara kulübüm 
ve sporcularım 
adına teşekkür 
ediyorum. Bu 
karşılaşmalarda 
birkaç sporcum kıl 
payı dereceleri 
kaybetti. 35 kilo 
sporcumuz Berkalp

Kahya ise, 
rakiplerinin 
hepsini yenerek, 
Gemlik’imize Türki 
ye şampiyonluğu 
getirdi. Kendisini 
kutluyorum.
Bundan sonraki 
şampiyonalarda 
daha çok başarılar 
elde ederek ilçe 
mizin adını Türkiye 
de duyuracağız.”
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te! aliıııı ılirc kandırdılar
Bursa'da tanımadığı 
4 kişinin oyununa 
gelen vatandaş, 
Fransız altını diye 
sarı renkli 86 adet 
metale 12 bin 500 
lira verdi. Dolandın 
cılar, vatandaşları 
kandırmak için 
yaptıkları aldatmaca 
da sınır tanımıyor. 
Orhangazi Arapzade 
Mahallesi Alis 
Park'ta tanımadığı 
4 kişi ile buluşan 
E.B., kar edeyim 
derken büyük oyuna 
geldi. Parkta 
tanımadığı kişilerin 
kendisine Fransız 
altını diye tanıttığı

Orhangazi de kendi
lerine ait sandalla 
balık tutmak için 
açıldıkları İznik 
Gölü'nde kaybolan 
yaşlı çift, 14 saat 
sonra kıyıya çıkmayı 
başardı.

EKİPLER ÇALIŞMA 
BAŞLATTI
Salih ve Saliha 
Kabaca çifti, yakın 
lannın kayboldukları 
yönünde ihbarda 
bulunmasının ardın 
dan, jandarma, 
UMKE, AFAD ve 
AKUT ekiplerince 
her yerde arandı.

14 SAAT SONRA 
GERİ DÖNDÜLER 
Yaşlı çift, göle 
açıldıktan 14 saat

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

metalleri almak 
isteyen E.B., 12 bin 
500 lira karşılığında 
86 adet altın rengi 
metalleri aldı. Ken
disini dolandıran 
kişilerden 2 kişinin 
L.G. ve EÖ. oiaUğu 
nu ifadesinde be
lirten E.B., kısa bir 
süre sonra elindeki 

sonra geri dönmeyi 
başardı. Yoğun 
sis nedeniyle 
kaybolduklarını 
»eiifteiî KûbdCd Çifti, 
Narlıca Mahallesi 
kıyılarında uzun 
süre sisin dağılma 
sini beklediklerini 
ve görüş mesafesi 
açılınca geri döne 
rek Çakırlı sahiline 
çıkmayı başardık 
larını anlattı.

malzemenin metal 
den başka bir şey 
olmadığını anladı. 
Polis merkezine 
giderek şikayetçi 
olan E.B., kendisini 
dolandıranların kısa 
sü'reab yaıtaiciır 
masını istedi. Polis 
ekipleri olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

HER YERDE 
ARANIYORLARDI 
Balıkçılık yapan 
Salih ve Saliha 
Kabaca çifti, öğlen 
saatlerinde göle 
açılmıştı. Kendi
lerinden haber 
alınamayan çift, 
yakınları ve ekipler 
tarafından gece 
yarısından itibaren 
her yerde 
aranıyordu.

İnegöl'deki özel 
bir hastanede acil 
servis doktoru 
olarak görev 
yapan Yaşar Yıldız, 
kullandığı otomo
biliyle mesaiye 
giderken Şehitler 
Mahallesi girişinde 
kontrolü kaybetti. 
TIR’a sol arka 
kısmından 
çarptıktan sonra 
savrularak bariyer
lere vurarak dura
bilen otomobilin 
sürücüsü yaralandı.

tartgliHiilıt
İnegöl de bir işyerin 
de 3. kattan asansör 
boşluğuna düşen 
işçi ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kalender 
Caddesi üzerinde 
faaliyette bulunan 
mobilya fabrikasın 
da çalışan 34 yaşın 
daki İlhami Özdemir, 
çay molasında üçün 
cü kattan zemin kata 
inmek için asansöre 
yöneldi. Asansörün 
geldiğini sanarak 
adımını atan 
Özdemir, üçüncü 
kattan asansör

Yanan lıuliılıesini caıesi? hakıslarla izleıli
Bursa’da yaşlı 
adamın ısınmak 
için kulübede yaktı 
ğı teneke yangın 
çıkarttı. Yaşlı 
adamın yangını 
söndürmek için su 
almaya gittiği sıra

Yaralı doktor, kaza 
yerine gelen 112 
Acil Servis ambulan 
sındaki meslektaşla 
rımn yaptığı ilk 
müdahaleden sonra 
görevli olduğu özel 

boşluğuna düşerek 
ağır yaralandı. İş 
arkadaşlarının haber 
vermesi üzerine 
gelen 112 Acil 
Servis Ambulansın 
daki sağlık görevlile 
rinin ilk müdahalesi 

da tüplü televizyon 
patlarken, şahıs 
itfaiyenin söndür 
me çalışmalarını 
çaresiz bakışlar 
içerisinde izledi. 
Çevredeki vatan 
daşların ihbarı 

hastanenin Acil 
Servisine götürüle 
rek tedavi altına 
alındı. Yaralı 
doktorun sağlık 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi.

nin ardından ambu
lansla İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisine kaldırılan 
yaralı işçi, burada 
tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruş 
turma başlatıldı.

üzerine olay yerine 
110 ve polis ekiple 
ri gönderildi. 110 
ekipleri yangını 
kısa sürede kont 
rol altına aldı. Polis 
yangınla ilgili so
ruşturma başlattı.
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ÖLÇÜM & EĞİTİM mgy
Endüstriyel amaçlı kullanılan üzerinden herhangi 
bir proses kontrolü yapmayan, yani otomatik olmayan 
terazilerdir. Ahm satım işinde kullanılan teraziler yasal 
metroloji kapsamına girer. Teraziler çözünürlüklerine x
ve kapasitelerine bağlı olarak ilgili standardın 
öngördüğü hassasiyete sahip, kütleler ile kalibrasyonu *
gerçekleştirilir. Terazilerin başlıca gösterge sapması, - .... >
tekrarlanabilirlik, köşe yükü sapması testleri yapılır.
Bu testler sırasında cihazda sapma tespit edilirse, 
müşterinin izni alınarak, sapma cihaza ayar yapılmak 
koşuluyla giderilir. Ayar işlemi terazide olduğu gibi bütün I
kalibrasyon işlemlerinde yapılabilir. Teraziler yer çekimi . jL,
ivmesinden ve ölçüm yaptığı ortam koşullarından 
etkileneceğinden dolayı yerlerinin ve zeminin düzgün 
seçilmesi önemlidir. Yalnızca bulundukları yerde kalibre 
edilmelidir. Yerinden oynatıldığında doğru 
ölçtüğü kontrol edilmelidir.

Resmi Gazete 4 Eylül 2013 Çarşamba Sayı 28755 yayın ile tartı aletinin 
muayenehanesinde yetkili muayene servislerince kullanılacak olan 
etalonların kredite laboratuarlarca kalibrasyonu yaptırılması zorunludur.
Armamızın etalonları TURKAK ve SANAYİ BAKANLIĞI onaylıdır

Kaan UÇAN 0 539 74619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK

gemlikkalibrasyon@hotmail.com - info@gemlikkalibrasyon.com

Wllf'WlMlli.îllİIWIIIIIIİlWl
Türkiye'ye geçen yıl 
gelen turistler, yeme 
içmeye 6 milyar 178 
milyon dolar harca 
ma yaptı. Türkiye 
istatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerinden 
derlediği bilgiye 
göre, 2015 yılında 
tatilini Türkiye'de 
geçiren turistlerin 
toplam turizm harca 
ması, 24 milyar 788 
milyon doları kişisel 
harcama, 6 milyar 
676 milyon doları da 
paket tur harcama 
lan olmak üzere 31 
milyar 464 milyon 
doları buldu.
Turistlerin kişisel 
harcamalar içinde 
en yüksek kalemi 
(yüzde 25) 6 milyar 
178 milyon dolarla 
yeme içme oluşturur 
ken, bunu 4 milyar 
723 milyon dolarla 
uluslararası ulaştır 
ma harcamaları 
takip etti. Söz konu 
su dönemde turist 
ler, konaklama için 4 
milyar 84 milyon 
dolar, ulaştırma için 
2 milyar 202 milyon 
dolar, sağlık için 638

milyon dolar, tur 
hizmetleri için de 
126 milyon dolar 
harcadı. Turistlerin 
Türkiye'de spor, 
eğitim ve kültür için 
harcadığı tutar bir 
önceki yıla göre yüz 
de 181 artışla 171 
milyon dolardan 
482 milyon dolara 
yükseldi. Turistlerin, 
2015 yılında giyim 
ve ayakkabıya 
yaptıkları harcama 3 
milyar 215 milyon

dolar, hediyelik 
eşyaya yaptıkları 
harcama ise
1 milyar 510 milyon 
oldu. Türkiye 
den halı ve kilim 
alan turistlerin öde 
diği miktar 213 
milyon dolar olarak 
gerçekleşti.
Diğer harcamalara 
1 milyar 228 milyon 
dolar para ayıran 
turistler, marina 
hizmetlerine de 58 
milyon dolar verdi.

DUGUN SALON

<7^^
GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 

GÜZEL ANLARINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu -Meşnıbut-Çerez
Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Votkan gösterisi

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ IghO

BAŞLAMIŞTIR
İnternetten Canlı Yaıpn- Sahne - Işıkyösterisi 

Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler
www.gemlikmilton.com 

facebook/miltondugun 
plus.google.com/miltondugun 

Hükümet Konaği k arş isi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

ab

■■HHI

mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com
http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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OLAYLI MAÇIN GALİBİ YOK
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dostça başlayan 
spor karşılaşma 
larının her nedense 
sonları iyi bitmiyor. 
Futbolcuların aşırı 
agresifliğine seyirci 
lerde katılınca olaylar 
kaçınılmaz oluyor. 
Gemlik’te oynanan 
Süper Amatör Küme 
A grubu maçında 
maçı geren futbolcu
lar yetmiyormuş gibi 
birde seyirciler 
karışınca tekmeler, 
yumruklar, küfürler 
ne isterseniz isteyin, 
neticesinde ise göz 
lenen sadece terbiye 
sizlik, spor ahlakının 
yerleşmemesi oluyor. 
Maç berabere bitmiş 
olayları germeye ne 
gerek var, takımlarda 
ağabeyler ne işe 
yarar anlamak 
zorlaşıyor. Karşılaş 
maya puana ihtiyacı 
olan ve grupta düş 
memek için mücade 
le veren Şükraniye 
spor sürpriz bir golle 
adeta önde başladı. 
Maçın henüz 1. 
dakikasında göbek
ten atılan topu takip 
eden Yakup kaleci 
nin yanından topu 
üst ağlarla buluştu 
rarak takımını 1-0 
öne geçirdi. Golden 
sonra rakip kaleye 
yüklenen Çotanak 
spor, 5. dakikada 
köşe atışından gelen 
topa Onur’un sert 
şutnun oyun alanına 
dönmesiyle gole 
yaklaştı. Beraberlik 
için bastıran yeşil 
beyazlılar 15. dakika

da faul atışından 
kaleye gelen topa 
Onur’un vuruşuyla 
skor 1-1 oldu. 
Maçta oyun kontro 
lünü eline alan yeşil 
beyazlılar karşısında 

Şükraniyespor ileri 
atılan kontra toplarla 
gol aradı. Çotanak 
spor’un yakaladığı 
sayısız pozisyon
larda son vuruşlarda 
başarılı olunamaz 

ken 26. dakikada 
kale önündeki 
karambolda Muham
met skoru 2-1 ya
parak takımını öne 
geçiren golü kay
detti. Geriden gele

rek öne geçen 
Çotanakspor, farkı 
artırmak için rakip 
kaleyi adeta abluka 
ya aldı ve 31. dakika 
da Nedrettin’le bir 
gol daha bularak ilk 
yarıyı 3-1 önde kapat 
tı. İkinci yarıya 
takımlar yine aynı 
oyun tarzıyla başlar 
ken 60. dakikada ileri 
atılan topa çaprazda 
Gökhan sert vurdu 
ve skoru 3-2 yaparak 
Şükraniyespor’u 
umutlandırdı. 72. 
dakikada Fırat’ın altı 
pas içinde vurduğu 
şut yan direkten 
dönerken 75. dakika 
da Şükraniyespor 
Eyyüp’le aradığı 
beraberlik golüne 
kavuştu 3-3 
Karşılaşmanın 
beraberliğe gelmesi 
nin ardından sahada 
ki bazı futbolcuların 
agresif davranışları 
maçı sertleştirirken 
82. dakikada 
Onur’un şutunda 
Şükraniyespor 
kalecisi gole izin 
vermedi.
Karşılaşmanın bitiş 
düdüğüyle birlikte 

sahanın 
ortasında birbirlerine 
giren futbolculara 
içeri giren seyir 
çilerde müdahale 
edince çıkan 
olayları emniyet 
güçleri fazla 
büyümeden 
önledi.

SAHA: Gemlik Dış 
HAKEMLER: Samet 
Mutlu 6, Erdinç Tufan 
6, Harun Günaydın 6, 
ÇOTANAKSPOR: 
Yunus 4, Emrah 5, 
Metehan 5, Yadigar 4, 
Fatih 4, Alimert 5, 
Muhammed 5, Ne
drettin 5, Emre 4, 
(Fırat 2) Onur 5, 
Aykut 4, 
ŞÜKRANİYESPOR: 
Ömer 4, Caner 4, 
Yüksel 4, Berkan 5, 
Sezgin 5, Burak 5, 
Yusuf 5, Eyüp 5, 
Yakup 5, Gökhan 5, 
Muhammet 4, 
GOLLER: 1. Yakup, 
Dk. 60. Gökhan, Dk. 
75. Eyüp 
(Şükraniyespor) Dk. 
15. Onur, Dk. 26. 
Muhammed, Dk. 31. 
Nedrettin, 
(Çotanakspor)

Elaman BAY & BAYAN HCIIıa11 ELEMANLAR ARANIYOR 
aranıyor gsm: o 539 7461903

Elaman FORKLÎFT KULLANABİLEN 
cıcıll<m OPERATÖRLER ARANIYOR 

aranıyor 02215247521-0530101013

ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM 
SERİ A 6551-6600 SIRA NU
MARALI 1 CİLT MÜSTAHSİL 
MAKBUZU KAYBOLMUŞTUR. 

HÜKÜMSÜZDÜR. 
OSMAN NECATİ ERDEM 

(GEMLİK 3450200849)

GEMLİK NÜFUS 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 

NÜFUS CÜZDANIMI 
KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

ÜMİT BALABAN

Eleman 
aranıyor
TECRÜBELİ 

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR 

12245140660

KAŞEDE BEKLEMEK 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



GemlikKSrfez
OEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YİĞİT

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

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

M R VI YAKA <OSGB

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

►emi

§ÎZİR
Ç.S.G.B. . . .kY™B0 güvmiğinızBİZİM İŞİMİZ
UH»
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İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti 

İşyeri Hekimliği Hizmeti 

İşe Giriş Sağlık Raporu 

Temel İlkyardım fğitimi 

İş Güvenliği fğitimi 

Risk Değerlendirmeleri 

Ocil Durum Planı Hizmetleri

(T

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


Kuruluş:1973

GemlikK ______
6 Çarşamba

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

O
50 Kr.

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

Tel : O 224 5-13 96 83
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FATURA ■ SEVK İRSALİYESİ • TAŞIMA İRSALİYESİ ■ GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE - TAKVİM - KİTAP • DERGİ - İLAN- 

CİLT YAPIMI • REKLAM - MADALYA - KUPA • PLAKET

www.gemlikkorfezgazetesi.com

32 kiloda Türkiye Karate Şampiyonu olan Berkalp Kahya, Kaymakamı ziyaret etti.

ŞAMPİYON SPORCUYA KAYMAKAM 
,mı........ ■ " 11 1 U- - - - - - i- - -

RILGISAYAR AR M AGAH ETTİ
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

POLEMİK...

Türkiye’nin siyasi gündemindeki sıcaklık 
devam ediyor.

Ama sanki ülkede hiçbir şey yokmuş gibi 
bir hava estirilmeye çalışılıyor.

Akıllarında varsa yoksa Başkanlık sistemi. 
Neden?
Türkiye deki yönetim düzenin değiştirip, 

Başkanlık sistemini getirdiğinizde ülke gül
lük, gülistanlık mı olacak?

AKP’nin ülkeyi yönettiği 13 yıllık süreçte 
başarısızlıklara hep kılıf arandı. Dev. 4’de

ilçemizde düzenlenen karate şampiyonasında 
32 kiloda Türkiye Karate Şampiyonu olan 
Berkalp Kahya, çalıştıncısı Gökhan Özler ile 
birlikte Kaymakam Cahit Işık’ı ziyaret etti. Kay
makam Işık, başarılı sporcuyu kutlayarak, 
dizüstü bilgisayar, ajanda ve kitaplar armağan 
etti. Işık, küçük kareteciye başarılarını devam 
ettirmesi gerektiğini söyledi. Sayfa 2’de

telıliııe 
HeclisibiMim 

topianı>w

Gemlik Belediye Meclisi Şubat ayı olağan 
genel kurul toplantısı bugün saat 16.oo da 
Eşref Dinçer Mahallesi Ömer Kahraman Ek 
Hizmet Binasında yapılacak. Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz başkanlığında yapıla 
cak olan meclis toplantısını tutanağı meclis 
üyelerine gönderildi. Meclis, gündemdeki 
maddeleri görüşecek. Haberi sayfa 2’de

drcelik *
*

İstiklal Cad. No:11 GEMLİK Tel : 514 90 84 - 514 90 85
r,-l''c>İlnın beytini 

kutlu

*** **ya ve ankastre

GENÇ-0LTİC. LTD. ŞTİ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Meclisi bugün toplanıyor
Gemlik Belediye 
Meclisi Şubat ayı 
olağan genel kurul 
toplantısı bugün 
yapılacak. 
Belediye Meclisi 
bugün saat 16.oo da 
Eşref Dinçer 
Mahallesi Ömer 
Kahraman Ek 
Hizmet Binasında 
toplanacak.
Belediye Başkanlığın 
dan meclis üyelerine 
gönderilen yazıda, 
Şubat ayı toplantısın 
da görüşülecek konu
lar arasında Ömer

Kahraman Hizmet 
binasında bulunan 
düğün salonunda 
okul aile birlikleri,

dernekler, siyasi 
partilerin kültürel 
faaliyetleri ve 
yapılacak kongreleri

için uygulanacak 
kira bedellerinin belir
lenmesi, memur 
personeline verile

cek olan derece 
kadrolarının 
değişikliği, Arkeolojik 
Sit alanları Koruma 
amaçlı imar planları 
nın askı itirazlarının 
görüşülmesi, Adliye 
Köyü Tarımsal 
Kalkınma Koopera 
tifine vakumlu 
ambalaj makinası 
aliminin görüşülmesi, 
Roman Kültürünü 
Yaşatma ve Dayanış 
ma Derneği’nin 
ihtiyaçlarının 
karşılanması ve ortak 
proje yapılması için

Belediye Başkanına 
yetki verilmesi 
görüşülmesi 
yanında komisyon 
lardan gelen raporlar 
ele alınacak.
BİSİKLET YOLLARI 
Bunlar arasında şehir 
içindeki bisiklet 
yollan, bisiklet 
istasyonlan ve 
bisiklet yerleri 
tasannu ve yapımı 
ile ilgili 1/1000 ölçekli 
uygulama imar 
planlarında düzen
leme yapılması 
konusu ele alınacak.

32 kiloda Türkiye Karate Şampiyonu olan 
Berkalp Kahya, Kaymakamı ziyaret etti. 

ŞjUlPİYOH SPORCUYA KAYMAKM 
BİLGİSAYAR ARMAĞAN PTİ

İlçemizde yapılan 
Türkiye Yıldızlar 
Karate şampiyo 
nasında 32 kiloda 
Türkiye Şampiyonu 
olan Berkalp 
Kahya’ya Kay
makam Cahit Işık 
dizüstü bilgisayar 
armağan etti. 
Başarılı sporcu dün 
çalıştırıcısı Gemlik 
Dojo Karate Spor 
Kulübü Başkanı 
Gökhan Özler ile 
Kaymakam Cahit 
Işık’ı makamında zi
yaret etti.
Kaymakam Cahit 
Işık, başarılı 
sporcuyu kutlayarak 
kendisinden yeni 
başarılar bekledik
lerini belirtti.
Kaymakam İşık 
küçük karateciye 
dizüstü bilgisayar, 
ajanda ve kitaplar 
armağan etti. 
Kaymakam Işık 
yaptığı konuşmada, 
gençlerin sporla 
ilgilenmelerin 
önemini belirterek, 
şunları söyledi: 
“Gençlerin spor ile 
yaşamaları çok 
önemli. Gençler her 
türlü fırsatları çok iyi 
değerlendirmeli.

Aileler, çocuklarının 
arkadaş seçiminde 
çok dikkatli olmalı 
dırlar. Gençlerin 
kötü alışkanlıklar 
dan uzak durmaları 
için çaba göster
meliler. Çocukları 

mız sporla il
gilendiklerinde 
kötü alışkanlıklar 
dan uzaklaşırlar. 
Gemlik büyük 
organizasyonlara 
ev sahipliği 
yapabileceğini gös 

termiştir. Amacımız 
gençlerin böyle 
organizasyonları 
görmeleri, katılmala 
rı onların yanlarında 
olduğumuzu 
göstermekti.
Bu organizasyon 
onların şevkini 
artırdı. Riskleri 
göze alarak bu 
şampiyonayı 
kazasız gerçek 
leştirdik. Gemlik’ten 
bu şampiyona 
da bir çocuğumu 
zun şampiyon 
olması bizi 
gururlandırmıştır. 
Seni ve aileni, 
antrenörünü en 
içten dileklerimle 
kutluyor, başarı

BUSKİ’den 
Müteahhitler 

Derneği ne ziyaret

Gemlik Müteahhit 
ler Derneği’nin zi
yaret turları sonra 
sında, derneğe 
iadei ziyaretler 
başladı. Gemlik 
Buski Müdürü 
Haşan Türe’nin 
dernek ziyaretinde, 
kendisini dernek 
başkanı Ömer Uslu 
ve yönetimi 
karşıladı.
Dernek Başkanı 
Ömer Uslu;
“Buski’nin Gem
lik’teki çalışmaları 
bizleri ziyadesi ile 
memnun ediyor. 
Gemlik’in bu konu 
da şansı, müdürü 
nün şehrimizden 
olmasıdır. Gem
lik’te Müteahhitler 
Derneğine kattığı 
mız en önemli 
değer, kurumlarla 
irtibatın güçlen
mesi oldu. Birbiri 
mizi anlarsak, 
sorunların daha 
kolay çözüleceğine, 
anlaşmazlıkların da 
aşılacağına İnan 
dik. Görev süre 
mizde de böyle 
oldu. Gemlik’te 
sadece sektör 

adına değil, vatan 
daşın ve kamunun 
menfaatlerini de 
düşünerek hareket 
eden dernek olmayı 
hedefliyoruz. Gerek 
sosyal projelerimi
zle, gerekse sek
törse! bilgilendir 
melerimizle, vatan 
daşlarımıza da 
faydalı olmak 
istiyoruz’’ dedi. 
BUSKİ Müdürü 
Haşan Türe ise; 
“Derneklerle 
uyumlu çalışmak 
en çok kurumlann 
işine gelir. Bilgi 
paylaşımı anlamın 
da da, bu konu 
önemlidir. Gem
lik’te pek çok nok
tada çalışıyoruz. Bu 
konuda bize destek 
olanlara da teşek 
kür ediyoruz. Gem
lik tarihinin en ciddi 
altyapı hamlelerini 
gerçekleştirmek, bu 
döneme nasip oldu. 
Gemlik Belediyesi 
ile de ortak hareket 
ediyor ve Gemlik’in 
50 yılını garanti 
altına almak 
istiyoruz” şeklinde 
konuştu.
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Ecel bahçede çapa yaparken yakaladı
Umurbey’de 77 
yaşındaki şahıs, 
zeytin bahçesinde 
çapa yaparken 
aniden düşerek 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Umurbey 
Mahallesi'nde 
77 yaşındaki 
Günay Baykuş,

zeytin bahçe 
sinde çapa 
yaparken aniden 
düşerek hayatını 
kaybetti. Eşi, yaşlı 
adamın yerde 
hareketsiz yattığını 
fark ederek 
112 ekiplerini . 
aradı.
Kısa sürede

olay yerine gelen 
sağlık ekipleri, 
Günay Baykuş’un 
hayatını kaybet 
tiğini tespit etti. 
Bahçede çapa 
yaparken hayatını 
kaybeden Baykuş’un 
daha önce üç 
kez anjiyo geçirdiği 
öğrenildi.

Olay yeri inceleme 
ekiplerinin 
yaptığı incelemenin 
ardından yaşlı 
adamın cenazesi 
otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi.
Polisin olayla 
ilgili soruştur 
ması sürüyor.

Yangın dehşeti! 3 evde büyük hasar oluştu
İnegöl de çıkan 
yangında, bitişik 
nizamdaki üç ahşap 
ev yandı. Alev ve 
dumanların göğe 
yükseldiği yangında 
üç evde büyük 
hasar meydana 
geldi. Edinilen bil
gilere göre, Kurşun 
lu Mahallesi Pazar 
yolu caddesi 
üzerinde bulunan

Hüseyin Yatar’a ait 
iki katlı ahşap evde 
ilk belirlemelere göre 
elektrik kontağından 
yangın çıktı. Binanın 
ahşap olması ne
deniyle alevler bir 
anda bütün evi sardı. 
Yangın, Yaşar Yatar 
ve Fatma Yatar’a ait 
bitişik nizam 2’şer 
katlı evlere de 
sıçradı. Alevleri

gören sokak sakin- İtfaiyesine bildirdi, 
leri durumu İnegöl Kısa sürede yangın

yerine ulaşan İnegöl 
İtfaiye ekipleri, 
yangına dört bir yan
dan müdahale etti.

BİRİ TAMAMEN 
YANDI, İKİSİ ZARAR 
GÖRDÜ
Evlerin ahşap olması 
ve hızla yayılması 
nedeniyle yangını 
söndürmek için 
büyük çaba sarf

edildi. Yangın 
söndürme çalışma 
larına mahalle 
sakinleri de destek 
verirken, yoğun 
uğraşlar sonucunda 
yangın söndürüldü. 
Yangında Hüseyin 
Yatar’a ait ev tama
men kül olurken, 
diğer iki evde 
kısmen zarar 
meydana geldi.

Cinnet geçiren koca dehşet sach
Orhangazi de 
kıskançlık cinneti 
geçiren koca, keser 
le başına vurduğu 
eşinin öldüğünü 
zannedip tarım ilacı 
içerek intihara teşeb 
büs etti. Cinnet geçi 
ren kocanın aşırı 
miktarda içtiği tarım 
ilacının kokusundan 
sağlık çalışanları da 
etkilendi. Acil servis 
boşaltılırken, AFAD 
ekipleri gelerek 
kimyasal ölçümü 
yaptı. Olay Ureğil 
Mahallesi’nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, Mehmet T.

(54), aşırı kıskandığı 
eşi Tülin T. (50) ile 
evlerinde tartışmaya 
başladı. Cinnet geçi 
ren adam, evdeki 
keserle karısına 
vurmaya başladı. 
Karısını keserle ağır 
yaraladıktan sonra 
kendisi de tarım 
ilacı içerek intihar 

etmek isteyen 
Mehmet T, buradaki 
müdahalenin ardın 
dan Bursa Şevket 
Yılmaz Devlet Has
tanesine, eşi ise 
Bursa Devlet Hasta 
nesi’ne sevk edildi. 
Jandarma olayın 
meydana geldiği 
evde inceleme yaptı.

Mudanya da, 5 katlı 
bir apartmanın 
çatısına çanak anten 
takan elektrikçi, 
düştüğü asansör 
boşluğundan apart 
manın duvarı kınla 
rak çıkarıldı. Olay, 
Ömerbey Mahallesi 
Özdemir Sokak’ta 
Asdağ Apartmanın 
da meydana geldi. 
Bir partmanın 
çatısında çalışan 
36 yaşındaki Fatih 
Güven, dengesini 
kaybederek asansör 
boşluğuna düştü. 
Apartman sakinleri

nin ihbarıyla gelen 
112 ekibi müdahale 
edemeyince, durum 
itfaiyeye bildirildi. 
Ekipler işçiye ulaş 
mak için apartmanın 
giriş katının bir üst 
katından duvarı 
hiltiyle kırdı. Ağır 

yaralanan işçi, 
asansör boşluğun 
dan çıkarılarak, 
ambulansla 
Mudanya Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Polis, 
olayla ilgili tahkikat 
başlattı.

at crıs /
ET MANGAL ■ CAFE ■ KAHVALTI *

I YENİLENEN YÜZÜMÜZLE HİZMETİNİZDEYİZ

022452507 70
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Güne Bakış Türk Metal den CHFlıi ziyaret
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bunlann başmda@h4öltâKgeliyordu. 
Türkiye de iktidara gelen partiler hep 

Anavaşadan sikşvetpi çldular.
AKP ise birçok kez Anayasada değişiklikler 

yaptı.
Bununla yetinmediler.
Amaçlan ülkedeki idari sistemi değiştirmek.
Akıllarında OsmanlI kaldığı için, Mustafa Ke

mal’in kurduğu Cumhuriyeti içlerine hiç sindi
remediler.

Kürk sorununu çözmek için başlattıktan 
girişimlerin, ülkeye barış getireceğini inandır 
maya çalıştılar.

Bugün gelinen noktada kürt açılımı, demok 
ratik süreç dedikleri projeleri iflas etti.
Bir yanda başkanlık sistemi, diğer yanda 

Kürtlere oijli özerklik sözleri...
Bugün ülkede fiili olarak bir başkanlık sis

temi yürütülüyor.
Türkiye’nin idari yapısını değiştirmek, devlet 

başkanına Anayasada güçler vermek ve tek 
adam yapmak için sinsi bir propaganda 
yürütülüyor.

Hitler Almanya’sındaki gibi toplumun büyük 
kesimini baskı altına alarak suskunlaştırmak 
ve tek adam rejimini kurmak amaçları.

Basının büyük bir bölümü susturuldu.
Televizyonlarda neredeyse aykırı ses 

çıkmıyor.
Sabahtan evlendirme programlan, akşam 

saatlerinde içi boş diziler gece yanlarına 
kadar sürüyor.

Bazı kanallar ise, ülkede hiçbir şey olmuyor 
muş gibi, vur patlasın, çal oynasın program 
lanyla bu geçişe destek oluyorlar.

Ülkede Ak saraya aykırı ses çıkılması isten
miyor.

Ak Sarayın patronunun her sözü sanki kut
sal.

Bunca hırsızlık ve yolsuzlukları görmemez
likten gelen bir toplum, ülkeye diktatörlük de 
gelse, ‘beni sokmayan yılan bin yaşasın’ diye
cek mi?

Bakın son günlerde 1 Kasım seçimlerinde 
hükümetinde görev almayan, milletvekili bile 
olmayan, AKP kurucularından, ağabeyleri Bü
lent Annç’ın CNN televizyonunda AKP’Hler ile 
HDP’Hlerin Boğaziçi buluşmasının Cumhur 
başkanın haberi olduğunu söylemesi üzerine 
Annç’a linç girişimi başlattılar. Yandaş medya 
Armç'ın adeta idamım istedi.

Annç, olgun insandır.
Gidişi iyi görmediği için, 13 yıl destek verdi 

ği Tayyip Erdoğan’ın çevresinden uzaklaştı.
Zaman, zaman uyarılarda bulundu ama 

dinleyen çıkmadı.
Annç’a cumhurbaşkanı uzaklardan cevap 

verdi, Annç’ı yalanladı.
Karşılıklı polemikler sürüyor.
Annç, dün, “Unutulmamalıdır ki, yıkmaya 

çalıştığınız çınann gölgesinde, güneş görme 
miş birçok hakikat gölgeleniyor. Yıkmaya, 
yakıcı olmayı değil, yapmayı, yapıcı olmayı, 
hevesleri değil akıl ve iz’anı salık veririm.’’ 
diyor.

Annç, “Kastettiğiniz şekilde, hiçbir kişiye 
hiçbir diyet borcum yoktur. ”

Cumhurbaşkanı kendi imparatorluğunu kur
mak için, en yakın yol arkadaşlarını harcıyor.
Annç’ın açıklaması bilgece, bilhassa kendini 

savunurken söylediği ve “40 yılı aşan siyaset 
hayatınızda hiçbir şaibeyle anılmamış, akçeli, 
ökçeli ilerde işlerde de adımız hiç geçmemiş.’’ 
sözü binlerine göndermedir.

Bu polemik devam ederse, bakarsın Annç ve 
diğerleri, bilmediğimiz birçok anlatır.

Olmaz, olmaz demeyin.

Türk Metal Şendi 
kası Gemlik Şube 
Başkanı Kemal 
Durmaz ve Yönetim 
Kurulu tyeleri, CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ve Yönetim Kurulu 
üyelerine hayırlı 
olsun ziyaretinde 
bulunarak, ilçe 
yönetimine görev
lerinde başarılar 
diledi.
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan’ın, yöne
tim kurulu üyeleriyle 
birlikte kapıda 
karşıla dığı Durmaz, 
ziyarette yaptığı 
konuşmada, “İlçe 
mizdeki büyük bir 
sivil toplum kurulu 
şu olarak, ana muha 
lefet partisi CHP’nin 
ilçe başkanlığını zi
yaret etmeyi, bu vesi 
leyle ilçe gündemi 
ve işçilik yaşamı 
üzerine görüş alış, 
verişinde bulunmak 
istedik. Omuz omu 
za olmamız gereken 
dönemlerden geçi 
yoruz. Emekçileri 
miz ciddi anlamda 
çok zor şartlarda 
yaşam mücadelesi 
vermektedir. Asgari 
ücret açlık sınırı de
mektir. Açlık sınırı 
nın altında olan as
gari ücret mantık 
dışıdır. Bu anlamda 
da asla asgari ücret

Mmfldilıııliıiıııtonrtı
Uluslararası Tahkim 
Mahkemesi'nden 
doğalgaza indirim 
kararı çıktı.
Türkiye'nin İran'dan 
ithal ettiği gaza 
yüzde 10-15'lik in
dirim yapılacak 
Uluslararası 
Tahkim Mahkeme
si'nden doğalgaza 
indirim kararı çıktı. 
Uluslararası 
Tahkim 
Mahkemesi’nin

ten vergi alınmama 
lıdır. Vergi dilimleriy 
le ilgili bir ayarlama 
yapılmalıdır. Türk 
Metal olarak bu 
konuyla ilgili bir 
dosya hazırladık ve 
teslim ettik. Sonuç 
olarak bazı değişik 
likler yapılacağını 
umut ettik. Ama 
sonuç umduğumuz 
gibi olmadı. Sadece 
az da olsa işvereni 
rahatlattılar. ” dedi. 
Sertaslan da, zi
yaretten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirerek şunları 
söyledi. “Türk Metal 
Sendikası, Türkiye 
de en güçlü en kitle
sel örgütlerimizden 
biridir. İlçemizin en 
güçlü sendikaların 
dandır. Köklü bir 
sendikal geleneği 
örgütlemeyi başarılı 
bir şekilde 
yürüttüğünüz için 
teşekkür ediyorum. 
T Haziran seçimlerin 
de asgari ücretin

Türkiye’ni doğalgaz olduğu İran’a
konusunda davacı karşı haklı

1500 TL’ye çıkartıl 
ması gerektiğini 
Cumhuriyet Halk 
Partisi çıkarmıştır. 
Bu konuyla ilgili 
halka beyanname 
verilmiştir. İktidar, 
diğer partilerin de 
asgari ücrette hem 
fikir olması dolayı 
siy la mecburen 1300 
TL olarak açıklama 
yapmış ve kabul 
etmiştir. Kısacası 
hayır diyemediler, 
aynı zamanda da 
verdikleri sözü 
tutmadılar. Asgari 
ücretin üstüne binen 
vergiden dolayı 1300 
TL, 1100 TL doğru 
da inişe geçmiştir. 
Muhalefetteysen bir 
şeyleri yaptırabil 
mek çok zor. Ama 
.asgari ücreti 
iyileştirme yolunda 
adım attırarak bir 
nebzede olsa halkı 
miza nefes aldırabil 
dik. Bundan sonra 
ise birinci sınıf 
demokrasi ile yöneti 

len seçmenlerin 
yaptığı gibi bizim de 
seçmenizin, son 
seçimlerde ce
bimdeki para ile kaç 
tane ekmek aldığımı 
biliyorum. Gelecek 
seçimlerde de ce
bimdeki para ile kaç 
tane ekmek alacağı 
ma ya da alabilece 
ğime bakacağım. 
Demesi ve bu 
kıstası yapmaları 
gerekmektedir. 
Ciddi anlamda 
toplumu bil
inçlendirmeliyiz. 
Emekçiler olarak 
tek bir çatı altında 
toplanmalıyız. 
Bize düşen de, 
bu demokrasi, 
hak ve emek mü
cadelesi veren 
insanların yanında 
olmaktır. Emeğin 
üstünlüğünü 
savunan bir parti 
olarak ne gereki 
yorsa yapmaya 
hazırız.” şeklinde 
konuştu.

bulduğunu 
açıklandı.
Türkiye'nin İran'dan 
ithal ettiği gaza 
yüzde 10-15'lik 
indirim yapılacak. 
Türkiye, 2011 
yılından bu yana 
yüksek fiyattan 
alınan doğalgazın 
geri dönük 
fiyat farkının 
iadesi için 2012 
yılında İran’a 
dava açmıştı.

KAŞ€D€ B€KL€M€K 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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SALONLARIMIZI GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
îüğünler Gemlikli İçin Artık 

(AYAL DEĞİL!!! 
Kişi başı 10 TL’den başlayan 

Yemek Fiyatları

BU KALİTE BU FİYATLAR İNANILMAZ 

AÇILIŞA ÖZEL FİYATLARI KAÇIRMAYIN

Eşref Dinçer Mh. Sıla Sk. No:2 
Kumla - Armutlu Çevre Yolu 
Gemlik/BURSA 
©0554 5774677 

0541542 2100
www.sakalli.com.tr

http://www.sakalli.com.tr
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SEVGİ İZİ PROJESİ GEMLİK'TE START ALDI
Gemlik Kent Konseyi 
Engelli Meclisi ülke 
genelinde başlatılan 
ve sosyal bir proje 
olan “Sevgi izi” 
projesini Gemlik’te 
hayata geçti.
Gemlik Kent Konseyi 
Engelli Meclisi 
Başkanı Ahmet 
Gazi Memiş yaptığı 
açıklamasında; 
“zihinsel engelli, 
Alzheimer veya 
benzeri rahatsızlıkları 
bulunan yakınlarımı 
zın bir gün aniden 
gözümüzün önünden 
kaybolacağı kor 
kuşunu hep yaşarız.. 
Bu sadece Türkiye'de 
değil tüm dünyada 
önemli bir sorun.
Asıl önemli olan ise 
bu tür rahatsızlığı bu
lunan yakınımızın 
kendini ifade ede
meyecek olması.. 
Kaybolduğunda ner
eye gideceğini, ne 
yapacağını bilemeye

cek olması.. Böyle bir 
durumda ailenin 
yaşadığı ıstırabın ne 
kadar büyük 
olacağını düşünebili 
yor 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 

bulunan ve kaybolma 
ihtimalleri yüksek 
olan kişilere daha 
çabuk ulaşılması 
sağlanıyor. Projeye 
göre, kaybolma ihti
mali yüksek olan 
kişilerin koluna 
"Sevgi İzini belirten 
bir şifreli rakam . 
işleniyor. 'Sevgi İzi' 

projesi sistemi çok 
basit uygulamalarla 
gerçekleşiyor.
Yakınlarının 
kaybolmasından 
endişe eden aileler, 
iletişim adres ve 
telefonlarıyla Gemlik 
Kent Konseyine 
başvurup formu 
dolduracak. 
www.benibuldular.co 
m adresinden alınan 
numara hastamızın 
koluna dövme olarak 
işlenecek. Bu numara 
hastamızın güvencesi 
olacak, kayıp kişiyi 
sokakta gören 
vatandaşlar kolun
daki dövme numarası 
ile herhangi bir 
güvenlik birimine 
gittiğinde sistem üz
erinden derhal aile
sine ulaşılacak.
Gemlik Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim, Kent Konseyi 
Engelliler Meclisi 
Başkanı Ahmet

Gazi Memiş, Bursa Zi
hinsel Engelli 
Çocuktan Koruma 
Derneği Gemlik Özel 
Kurs ve Özel Rehabil
itasyon Merkezi 
öğrencileri ile birlikte 
Türkan Kuaför 
Merkezinde bir araya 
geldiler. 10 öğrenci ve 
iki yaşlının katıldığı 
tören ile Sevgi İzi 
Projesi Gemlik’te 
hayata geçti. 
Kurs ve Rehabili 
tasyon Merkezi 
Müdiresi Tuğba 
Yıldız’m da yer aldığı 
etkinlikte, Kuaför 
İşletmecileri Talip 
ve Türkan Demiralay, 
Müge Anlı’nın Sevgi 
İzi Programından 
alınan numaraları 
öğrenci ve yaşlı 
ların sağ bileklerine 
işlediler. 
Uygulamanın 
önümüzdeki günlerde 
de devam edeceği 
ifade edildi.

Kar yanışı Bursa'ya 
Meri dönüyor!

Meteoroloji yayınladı 
ğı son tahminlere 
göre, Bursa'da 
hava sıcaklığı 
hafta sonuna kadar 
mevsim normalle

rinin üzerinde 
seyredecek. 
Yetkililer hafta 
sonu cumartesi günü 
ise Bursa'da kar 
yağışlı havanın

etkili olacağını 
açıkladı. Hava 
sıcaklığı ise 17 dere 
ce birden düşerek 
5 derece civarında 
seyredecek.

Elaman BAY & BAYAN 
HPIII(HI ELEMANLAR ARANIYOR

gsm: o 539 74619 03

Flaman forklift kullanabilen 
UCIII<İH OPERATÖRLER ARANIYOR 

aranıyor 02245247521-053014880113
ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM 

SERİ A 44001-44050 SIRA 
NUMARAL11 CİLT FATURA 

KAYBOLMUŞTUR. 
HÜKÜMSÜZDÜR. 
FELEMEZ TEKİN 

(GEMLİK 8350212239)

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Eleman 
Aranıyor
TECRÜBELİ

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR 

02245140060

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

http://www.benibuldular.co
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ilimizi
&

Gemlik ELİT 
TEMİZLİK

Büro Temizliği 
Ofis Temizliği 
Yazlık Temizliği 
Apartman Temizliği

İnşaat Sonrası Ofis Dükkan Temizliği 
İnşaat Sonrası Ev Temizliği 
Ev Temizliği 
İş Merkezi Temizliği 
Dükkan Temizliği

Kaan UÇAN 0 539 74619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK 

www.gemlikelittemizlik.com

Ekmek zammı kaugası büyüyor
Ekmeğin fiyatının 
1.25 liraya çıkması 
sonrasında tartış 
malar sürerken 
bakanlık yeni bir 
çalışma başlattı. 
Fırın sayısına sınır, 
ekmek satışına özel 
ruhsat gündemde. 
Gıda Tarım ve Hay 
vancılık Bakanı 
Faruk Çelik'in, 
"Ekmek 61 kuruş 
olmalı" sözlerinin 
ardından fiyat tartış 
ması alevlendi.
Bakan Çelik, "1.25 
liralık ekmekte zam 
mın izaha ihtiyacı 
var" derken, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, fırıncıla 
rın maliyetini yüksel 
ten fırın sayısındaki 
artış ile satılmayan 
ekmekler konusunu 
da masaya yatırıyor. 
Fiyat tartışması, 
Bakan Çelik'in 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 250 
gramını 62 kuruştan 
sattığı ekmek örneği 
ile başlarken, Bursa 
Ekmek ve Besin 
A.Ş. Genel Müdürü 
Mustafa Bektaş, 
ekmek maliyetleri

hakkında bilgi verdi. 
Bektaş, 400 gram 
ekmeği 1 liraya, 250 
gram ekmeği de 62 
kuruşa sattıklarını 
söyledi. Bektaş, "1 
liraya sattığımız 
ekmeğin maliyeti 91 
kuruş. Bunun üzerin 
den 9 kuruş kâr 
ediyoruz. Az bir kâr 
değil. Aslında bizim 
de üzerimizde mali 
yetlerden dolayı 
zam baskısı oluştu. 
Bir hafta önce fiyatı 
artırdık. Ondan önce 
90 kuruşa satıyor 
duk ve şirket içinde 
maliyeti 6-7 ay süb- 
vanse ettik" dedi.
Bursa Fırıncılar Oda 
sı Başkanı Adnan 
Yılmaz Bakan Çe
lik'in Bursa örneği 
ne itiraz ederek 
şöyle konuştu: "Biz 
250 gram ekmeği 1

liraya satıyoruz. 
Kârımız da yüzde 
15. Ben, mahalle 
fırınlarının temsil
cisiyim. Korsan ve 
kaçak fırınlar nede 
niyle birim maliyet 
bizde yüksek. Birim 
maliyetler, 10 bin 
ekmek yapınca 
farklı, 2 bin ekmekte 
farklı. Halk ekmek 
ile karşılaştırma 
yapmak doğru değil. 
Onlar günde 280 bin 
ekmek yapıyor. 250 
grama çevirince 400 
bin ekmek yapıyor. 
Maliyetler farklı. Ma
halle fırını ile kıyasla 
namaz. Onlar 60 bin 
çuval un alıyor, biz 
320 çuval. Bakan 
beyin dediği maliyet 
lerle mahalle fırını 
satış yapamaz. 
Elmayla armut 
toplanamaz." dedi.

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

İnternetten Canlı fygın- Sahne - Işık gösterisi 
Servis ve ekip inanlar - Sürprizgösteriler 

www.gemlikmilton.com
Sk facebook/miltondugun
mL plus.google.com/miltondugun5** HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
> Tel : 513 10 71 GEMLİK

MILTON
^DÜĞÜN SALONLU^

http://www.gemlikelittemizlik.com
http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Doğalgaz tüketiminde rekor
Türkiye genelinde 
geçen hafta yaşanan 
aşırı soğuklar nede 
niyle günlük doğal 
gaz tüketiminde 235 
milyon metreküple 
rekor kırıldı, ülke 
genelinde 25*29 
Ocak haftasında 
toplam 1 milyar 128 
milyon metreküp 
doğalgaz tüketimiyle 
de başka bir ilke 
imza atıldı. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanhğı'ndan 
edinilen bilgiye göre, 
25-29 Ocak tarih
lerinde ülke genelin 
de doğalgaz tüketimi 
tavan yaparak 5 gün

KONGRE İLANI
TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ 

GEMLİK ŞDRESİ BAŞKANLIĞI
Dernek Kod. No: 16 006 092

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Şubat 2016 günü saat 11.oo de 
Atatürk Kordonu Avcılar Çay Bahçesinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Genel Kurul Toplantısı bir hafta sonra aynı 
yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
Yönetim Kurulu Başkanı

Ülker Özbek

lük toplamda 1 mil
yar 128 milyon me
treküpe ulaştı.
Türkiye, 25 ve 26 
Ocak tarihlerinde 
235'er milyon metre 
küp doğalgaz tüketti. 
Bu rakam tüm 
zamanların en yük

sek günlük tüketimi 
olarak kayıtlara 
geçti. Aynı hafta 
içerisinde Türkiye 
nin doğalgaz tüke
timi 27 Ocak'ta 224, 
28 Ocak'ta 214 ve 29 
Ocak'ta 220 milyon 
metreküp olarak 

gerçekleşti. Bu kış 
daha önce günlük en 
yüksek rakam olarak 
4 Ocak'ta 221 milyon 
metreküp doğalgaz 
tüketilmişti. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı da ülke 
genelinde eksi 20 
derece sıcaklık 
tahminlerinin 
yapıldığı aynı hafta 
öncesinde konut
larda yüksek tüketim 
olma ihtimalini 
dikkate alarak, 
doğalgazdan elektrik 
üreten santrallere 
yedek yakıta 
geçilmesi yönünde 
talimat verdi.

Konut zamları 
Kalite kaynaklı

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB) çalışmasına 
göre, Türkiye 
genelinde konut 
fiyatlarında mey
dana gelen nominal 
artışın yaklaşık 
dörtte biri, reel 
artışların ise yakla 
şık yarısı kalite artış 
larından kaynak 
lanıyor. 'Türkiye 
Konut Fiyat Endek- 
si'nin Kalite Değişi 
mi Etkisinden 
Arındırılması: 
Hedonik Konut 
Fiyat Endeksi' 
başlıklı ekonomi 
notu bankanın 
internet sitesinde 
yayımlandı. 2010- 
2014 yılları arasında

Türkiye'de konut 
fiyatlarının yüzde 
50'nin üze 
rinde nominal artış 
gösterdiği ve bazı 
bölgelerde fiyatların 
iki katma çıktığı 
belirtilen çalışmaya 
göre, bu artış konut 
piyasasındaki dina 
miklerin dikkatle 
takip edilmesini 
gerekli kılıyor. Çalış 
maya göre Türkiye 
de konutların göz 
lemlenebilen özel
likleri zaman içinde 
kontrol edilerek 
fiyatlardaki kalite 
artışı etkisi ölçülm
eye ve bu etkiden 
arındırılmış bir fiyat 
endeksi üretilmeye 
çalışılıyor.

Gemlik Körfez
GÜNDEM
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan oluşumu
3- Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması, görüşülmesi
4- Denetleme Kurulunun çalışma raporunun okunması, görüşülmesi
5- Yönetim ve denetleme kurulunun ayrı ayrı aklanması
6- Yeni yönetim ve denetleme kurulunun seçimi
7- Dilekler ve istekler
8- Kapanış

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
G 
E 
M 
L 
1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Saveıhğı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 813 1° 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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. 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 71 66

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

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz $13 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 0Q
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 55 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol in 70
MAR-PET 30 33
Tuncay Otogaz sis ıe es
Beyza Petrol sis 01 03

R 
E

Pımukkıle 512 OO 20
DENİZ UÇAdl 6*13 66 13
Pegasua Atanla Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turlun 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Eaaday 614 46 46
Anıttır 614 47 71
Kamil Koç____________6 12 O 1 6 3

H HASTANELER

B 
E 
R 
i

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hoşt 513 23 20
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 OO
Tomokıy Tomografi 513 65 20
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 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

Gemlik KErfez
OEMLİK'İH İLK OÛNLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5390 

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)

«IIİISİIEUIM
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
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OEMLİK’İN İLK OÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MAVİ YAKA-
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

SÎZÎH
OSGB

Ç.S.G.B. • • •y™NO ŞÜVEHLlğlHIZ
U İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

BİZİM işimiz

lifti
U İşyeri Hekimliği Hizmeti 
U İşe Giriş Sağlık Raporu 
U Temel İlkyardım Eğitimi 
U İş Güvenliği Eğitimi 
II Risk Değerlendirmeleri 
U 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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Özel İç Mimari Uygulama
3+1 Normal

Dubleks Daireler

EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN

- 1 i

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

Tel : O 224 513 96 83

VıZYONYAPI
KtntMİ Dönüşümün Mimin

www.vizyonkd.com

cıoı»
FATURA ■ SEVK İRSALİYESİ - TAŞIMA İRSALİYESİ • GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE • TAKVİM ■ KİTAP - DERGİ - İLAN- 
CİLT YAPIMI • REKLAM - MADALYA • KUPA ■ PLAKET

ELİNİZDE!
lı Ev Sistemi

Kuruluş:1973

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
Jat ZUlö Perşembe 50 Kr.www.gemlikkorfezgazetesi.com

Itııl! uçağı barınağa Mıı
-------------------------------------------------------------------- Gemlik Beledivesi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Balıkçı Barınağına Uçak kondu.
Dünyada ne kadar olmayacak iş varsa bizim 

ülkemizde oluyor.
Aylardır yazıyorum. Gemlik Balıkçı Barına 

ğı içine Balıkçılar dışında hiçbir tesis yapıla 
maz diye.

Bunu neden söylüyorum.
Mevcut yönetmenliğe dayanarak.
Devlet, balıkçılar yararlansın diye bir yer 

yapmış, ama belediyeye devretmiş.
Sanki Gemlik’te bakılçılık yok, belediye bu

radan gelir elde etsin istenmiş. Dev.Syf.4’de

Gemlik Belediyesi
tarafından işletilen 
Uludağ Üniversitesi 
Asım Koca bıyık Gem
lik Yerieşkesi önün
deki Balıkçı Barınağı’ 
na BURULAŞ A.Ş. 
tarafından yaptırılan 
deniz uçağı çekeğine 
dün ilk uçak yanaştı. 
Öğle saatlerinde 
Gemlik Balıkçı Barına 
ğı’na İstanbul Gemlik 
arası sefer yapan TC- 
KSF adlı deniz uçağı 
inerek rampaya 
çıkarıldığı sırada, S.S. 
Gemlik Merkez Su 
Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Zeki Hazer, 
İlçe Uman Başkan 
hğı’na giderek 
şikayette bulundu. 
Zeki Hazer, Balıkçı

Bannaklanna ait yö 
netmeliğin açık olma 
sına karşın, Gemlik 
Belediyesinin işlet 
meşinde olan Balıkçı 
Bannağı’nda balık

çılar için hiçbir tesis 
kurulmazken, balık 
çil ıkla hiçbir ilgisi ol
mayan Gemlik İstan
bul arasında uçak 
seferi yapan ticari bir

işletme olan BURU 
LAŞ’ın deniz uçağı 
için çekek yeri yap 
masının hukuksuz 
olduğunu söyledi.
Haberi sayfa 2’de

GENÇ-0L TIC. LTD. JTI İstiklal Cad. Nofll GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

t *** ve ankaitf® V

http://www.vizyonkd.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Deniz uçanı harmana kondu

Kullanımı Bakanlar 
Kurulu kararıyla 
Gemlik Belediyesi’ne 
ait olan Uludağ 
Üniversitesi Asım 
Kocabıyık Gemlik 
Yerleşkesi önündeki 
Balıkçı Barınağı’na 
BURULAŞ A.Ş. 
tarafından yaptırılan 
deniz uçağı çekeğine 
dün ilk uçak yanaştı. 
Balıkçıların tepki 
gösterdiği Balıkçı 
Barınağı içine deniz 
uçağı için tesis 
kurulması konusunda 
aylardır süren mü
cadele devam eder 
ken, BURULAŞ’ın 
gerekli izinleri 
tamamlamadan deniz 
içine yaptığı çekek 
yeri ve çevresinde 
bulunan tel örgüler 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
mühürlenmişti. 
Gıda, Tarım ve Hay 
vancılık Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve 
Ulaştırma Bakanlı 
ğı’ndan izin alınma 
dan yalnız balıkçıların 
kullanması gereken 
balıkçı barınağına

deniz uçağı için tesis 
yapılması konusunda 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
olan Bursa Ulaşım - 
Toplu Taşım 
İşletmeciliği Turizm 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
tüm uyarılara ve 
şikayetlere karşın 
deniz uçağı için 
barınak içine tesis 
yaparak, kullanıma 
hazır hale getirmişti. 
Dün, öğle saatlerinde 
Gemlik Balıkçı 
Barınağı’na İstanbul 
Gemlik arası sefer 
yapan TC-KSF adlı 
deniz uçağı inerek 
rampaya çıkarıldı. 
BURULAŞ yetkili 
ierinin de hazır 
bulunduğu bu eylem 
sırasında S.S. Gemlik 
Merkez Su Ürünleri 
Kooperatifi Başkanı 
Zeki Hazer, İlçe Liman 
Başkanlığı’na giderek 
şikayette bulundu. 
Hazer, daha sonra 
Gemlik Kaymakam 
lığı’na ve Liman 
Başkanlığı’na dilekçe 
yazarak, yapılan 
işlemin yasal

olmadığını, kendisine 
Başbakanlıktan gön
derilen resmi yazıda, 
BURULAŞ’ın 
yaptırdığı tesisin 
mühürlü olduğunun 
belirtilmesine karşın 
mühürün kırılarak 
işlemlere devam 
edildiği belirtilerek, 
işgalin kaldırılması 
istendi.

BALIKÇININ ÇEKEK 
YERİ YOK 
Gazetemize açıklama 
da bulunan S.S. Gem
lik Merkez Su Ürünleri 
Kooperatifi Başkanı 
Zeki Hazer, Balıkçı 
Barınaklarına ait 
yönetmeliğin açık 
olmasına karşın, 
Gemlik Belediyesi’nin 
işletmesinde olan 
Balıkçı Barınağı’nda 
balıkçılar için hiçbir 
tesis kurulmazken, 
balıkçılıkla hiçbir 
ilgisi olmayan Gemlik 
İstanbul arasında 
uçak seferi yapan 
ticari bir işletme olan 
BURULAŞ’ın deniz 
uçağı için çekek yeri 
yapmasının hukuksuz 

olduğunu söyledi. 
Hazer, şöyle konuştu: 
"BURULAŞ’ın 
balıkçıların kullanımı 
na açık olan bir yerde 
yasaları ve yönet
melikleri çiğneyerek, 
deniz uçağı için tesis 
kurmasını anlaya 
mıyoruz. Bununla il
gili her türlü yasal 
başvurularımızı 
yaptık ve gördük ki 
BURULAŞ’ın hiçbir 
kanuni izni almadan 
burada deniz uçağı 
için çekek yeri 
yapıyor. Kaymakam 
İlk, Belediye Başkanlı 
ğı, Liman Başkanlığı, 
İlçe Tarım Müdürlüğü 
ve Valiliğe yaptığımız 
başvurularda bunun 
mümkün olmadığının 
belirtilmesine rağmen 
BURULAŞ herkesin 
gözü önünde deniz 
içine kazıklar çakarak 
deniz uçağı için 
çekek yeri yaptı ve 
çevresini tel örgülerle 
kapatarak kendine bir 
alan oluşturdu." 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ile Balıkçı

Barınağının ve Kayık 
hane Barınağının 
kendilerine verile 
ceğini yazılı olarak 
bildirmelerine karşın, 
bugüne kadar Gemlik 
Balıkçı Barınağı’nda 
balıkçılara yönelik 
hiçbir hizmetin yapıl 
madiğim, Kurşunlu 
Balıkçı Barınağı’nda 
da Gemlik Barınağın 
da da balıkçılara su, 
elektrik gibi hizmet
lerin verilmediğini be
lirterek, "Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
BURULAŞ deniz 
uçağı için çekek 
yeri yaparken, 
Gemlik Belediyesi 
Gemlikli balıkçıya bu 
hizmeti bugüne 
kadar vermemiştir. 
Gemlik’te bahkçılann 
teknelerinin 
bakımlarını yapacağı 
bir çekek yeri malesef 
yoktur. Ama, uçağın 
çekek yeri var. 
Bu konudaki mü
cadelemizi sonuna 
kadar sürdürmeye 
kararlıyız. Gemlikli 
balıkçıya hizmet 
yapılmasını bekli

yoruz” dedi.

BAKAN ÇELİK İLE 
GÖRÜŞTÜ 
Geçtiğimiz hafta so
nunda Gıda Tanm ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, Çelik 
Palas Otel'de 
bakanlığına bağlı 
kurum ve yöneticileri 
ile biraraya geldiğini 
söyleyen Zeki Hazer, 
burada Bakana 
Gemlikli balıkçılann 
sorunlarını aktardı 
ğım, Gemlik Belediye
si’nin işletmesinde 
olan balıkçı barınağı 
na balıkçılar için 
hiçbir tesis 
yapılmazken, deniz 
uçağı için çekek 
yeri yapıldığını 
söylediğini bildirdi. 
Hazer, bakanın 
talimatıyla Balıkçılık 
konularıyla ilgili 
Genel Müdür Durali 
Koçak’a sorunlarını 
aktardığını, Koçak’ın 
balıkçı barınaklarında 
balıkçılardan başka 
hiçbir kuruma tesis 
yapma izni verilme 
yeceğini söyledi.

lleııliit lasıanısiniı mesai dışı poliklinik yapılacak
Sağlık Bakanlığı 
tarafından alınan bir 
kararla, 1 Şubat 2016 
tarihinden itibaren 
Sağlık kuramlarında 
mesai dışı poliklinik 
hizmetleri verilmeye 
başlandı.
İlçemizde bulunan 
Muammer Ağım Gem
lik Devlet Hastanesi 
ile Sahil Hastane
sinde bulunan 
polikliniklerde saat 
17.oo’den 20.oo ye 
kadar poliklinik 
hizmeti verilmeye 
başlandığı 
Başhekimlik, 

tarafından bildirildi. 
Hekimlerin listesinin 
Mammer Ağım Devlet 
Hastanesi web 
sayfasında yayınlan 
dığı belirtilen açıkla 
mada, poliklinik ya
pacak hekimlerin lis
telerinin de güncelle 
nerek, bilgilendirme 
yapılacağı bildirildi. 
DİJİTAL RÖNTGEN 
HİZMETE GİRDİ 
Öte yandan, Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
bünyesinde kuruma 
kazandırılan dijital 
röntgen cihazının

kullanıma başlandığı 
belirtildi.
Yapılan açıklamada, 
dijital röntgen 
cihazının çekim 
sonuçlarını polik

liniklere aktarmak 
için PACS Sistemi 
(Görüntülü Arşivleme 
ve İletişim) nin de 
faaliyete girdiği belir
tildi. Açıklamada, 

röntgen çekimi 
sonuçlarının anında 
doktorların ekranında 
görüntülendiği yeni 
cihazlar sayesinde 
hizmetin kalitesinin 
arttığı hastaların 
sonuç bekleme 
süresinin en aza 
indirildiği belirtildi. 
Dijital röntgen ve 
PACS Sistemi ile 
bütün çekimlerin 
dijital ortamda 
arşivleneceği, 
böylece hastaların 
daha önceki çekim 
sonuçlarının doktor
lar tarafından

kolaylıkla izlenebile 
ceği belirtildi.
Muammer Ağım Gem
lik Devlet Hastanesi 
Yöneticisi Şahmeran 
Çelenkoğlu, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
"Halkımıza daha 
kaliteli sağlık hizmeti 
sunabilmek İçin 
sürekli iyileştirme 
çahşmalan yapıyoruz. 
Bundan sonra da 
teknolojik gelişmeleri 
ve yenilikleri izleyip, 
çalışmalarımıza 
devam edeceğiz" 
dedi.
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Köpek zincirleme kazaya neden oldu
Bursa-Ankara 
karayolunda 
bir sürücünün 
köpeğe çarpmamak 
için ani fren 
ydphıası sönucu 
5 aracın karıştığı 
Zincirleme kaza 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ankara'dan 
Bursa istikametine 
seyir halinde olan

Leman Özkan 
yönetimindeki 
16 E 1236 plakalı 
otomobilin önüne 
Kaplan Petrol 
mevkiinde aniden 
köpek çıktı.
Köpeğe çarpmamak 
için fren yapan 
otomobile, 
arkasından seyir 
halinde olan 
Lütfi Onur Çakmak

hafif ticari araç 
çarptı. Arkasından 
seyir halinde olan 
ve duramayan 
Metin Başbunar 
yönetimindeki 
16 BMP 55 plakalı 
kamyonet ve 
Adnan Şentürk 
yönetimindeki 
16 KDJ 51 plakalı 
otomobil de kazaya 
karışmaktan 

kurtulamadılar. 
Zincirleme 
kazada yaralanan 
olmazken, 
Bursa-Ankara 
karayolunun 
Bursa istikametine 
geliş kısmı trafiğe 
kapandı. Araçların 
kaza yerinden 
kaldırılmasının 
ardından yol 
trafiğe açıldı.

İlenesininsflnhatııasııııılolaııılırıcılaıalılı Bamnnmımn alnınla lalan SMCiaıalanılı
Telefon dolandırıcı 
larinın ağma takılan 
yaşlı kadın, ‘Oğlunu 
PKK kaçıracak* 
diyen sahte polis
lerin isteğiyle ölen 
eşinden son hatıra 
olan yüzüğü kuyum
cuda bozdurdu.
Yastık altındaki 
paralarını da alarak 
PTT Şubesi'nin yolu 
nu tutan kadın, 
polisin başarılı çalış 
masıyla dolandırıcı 
ların ağına takılmak 
tan son anda kur
tuldu. Yüzüğü satın 
alan kuyumcunun 
bunu geri dönüşü 
me gönderdiği 
ortaya çıktı. Olay 
Yıldırım Millet

Simitçi mel odasında ölü hulundu
Bursa'da geçimini 
simit satarak 
kazanan 31 yaşın 
daki Murat 
Güilüoğlu'nu cesedi 
kaldığı otelin 
odasında bulundu. 
Ölüm nedeni otopsi
den sonra belli

mahallesinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, 9 çocuk 30 
torun sahibi 67 
yaşındaki Besime 
Günaydın telefon 
dolandırıcıla 
rının ağına takıldı. 
Yaşlı kadını arayan 
dolandırıcılar, "Eğer 
dediklerimi yap
mazsan, çocukların 
dan biri PKK terör 

olacak. Bursa'da 
geçimini simit 
satarak kazanan 
31 yaşındaki Murat 
Güllüoğlu kaldığı 
otelin odasında 
ölmüş olarak bulun 
du. Vücudunda her 
hangi bir darp izi 

örgütü tarafından 
kaçırılacak" dedi. 
Yaşlı kadının tele
fonu kapatmasına 
izin vermeyen 
dolandırıcılar, 
elindeki altınları 
hemen bozdurma 
sim ve ne kadar 
parası varsa hesap 
larını yatırmasını 
istedi. Polis 
ekipleri olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

olmayan Güllüoğlu 
nun cesedi, kesin 
ölüm nedenin belir
lenmesi için otopsi 
yapılmak üzere 
Bursa Adli Tıp Kuru 
mu Morgu'na kaldırıl 
dı. Olayla ilgili soruş 
turma başlatıldı.

Uludağ'da bindiği 
kar motoruyla 
gezerken dengesini 
kaybeden 27 yaşın 
daki Murat Aksakal, 
kar motorunun 
altında kaldı. Bacağı 
kırılan Aksakal, 
jandarma kurtarma 
ekipleri tarafından 
alınarak sağlık 
merkezine getirildi.

MıaıılaMıılıııiM
Bursa’da narkotik 
polislerinin düzenle 
diği operasyonda 
200 gram metamfe 
tamin, 2 gram 
esrar ve 1 adet 
ruhsatsız tabanca 
ele geçirildi. 
Operasyonda 
gözaltına alman 
3 şüpheli, tutukla
narak cezaevine 
gönderildi. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Uyuşturucuyla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı 
narkotim ekipleri, 
3 şüphelinin 
İstanbul’dan Bursa 

Yaklaşık 60 metrelik 
uçurumun kenarın 
da kar motorunun 
altında kalan 
Aksakal'ın sağ 
bacağı kırıldı. 
Cep telefonu ile 
yardım isteyen 
Aksakal'a, kısa 
sürede belirti 
len yere giden 
Jandarma Arama ve

ya uyuşturucu geti 
rip, torbacılara sata 
cağı istihbaratını 
aldı. Polis ekipleri, 
kiralık otomobil 
le Bursa’ya gelen 
şüpheliler için çevre 
yolunda tertibat aldı. 
Otomobilleriyle 
uygulama noktasına 

Kurtarma ekipleri 
ilk müdahalesini 
yaptı. Ekip, 
Aksakal'ı sedyeye 
koyup kar motoru 
ile ambulansa 
taşıdı. Aksakal’ın 
kırılan bacağı alçıya 
alındı. Murat 
Aksakal Olayın 
şokundan uzun 
süre kurtulamadı.

giren Ü.K. (25), 
E.Y. (20) ve E.S. (30), 
ekipler tarafından 
yakalanarak gözal 
tına alındı. Emniyet
teki ifadelerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilen 3 şahıs, 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış

Balıkçı Barınağına Uçak Kondu
1970’li yıllara kadar Gemlik’te balıkçılık, ilçe 

nüfusunun önemli bir bölümünün geçim 
kaynağıydı.

Bölgenin en büyük balıkçı tekneleri Gem
lik’te bulunuyordu.

Ali Reis ve Etçi Aileleri’nin tekneleri ünlüy 
dü.

1970’li yıllarda yapılan ilçe girişindeki 
Balıkçı Barınağı, maalesef tamamlanamadı. 
Büyük tekneler için tam bir sığınma yeri 
olamadığı gibi, eklentileriyle balıkçıya hizmet 
edecek bir yer haline getirilmedi.

O yıllarda yakalanan balıklar, belediye 
aracılığıyla ilçe iskelesinde açık arttırma ile 
satılırdı.

Gemlik bir tarım ve turizm kentiydi.
Tabii bir de balıkçı kenti.
Körfez’de çıkan balık çeşitleri bugünkü gibi 

birkaç tür değildi.
Uskumrudan karagöze, ketalden, barbun

yaya, mecidinden, lüferine, palamutuna, İs
takozuna, ne ararsan vardı Körfez de.

Manastır’a doğru kıyılarda çiroz kurutu- 
lurdu çiroz. Kaçınız bilir çirozu?

Kayıkhane de, evlerin önünde deniz içine 
dalyan kurulurdu.

Balıkçılar açık denizde gırgır çekerken, 
kıyılarda da atılan ağlarla, sokak aralarından 
deniz kenarına çekerlerdi ağlarını. Halk ev
lerinden getirdiği tencerelere doldururdu 
hamsileri, istavritleri, izmaritleri.

Hem de bedavaya.
Sonra iskeledeki mezat kaldırıldı, satış 

işleri Balıkçı Barınağı yanında yapılan bina 
içinde yapılmaya başlandı.

Bursa ve çevre balık satıcıları, taze balık 
almak için Gemlik’e gelir, gece saat 4.oo den 
sonra balıkhanede gün ağarana kadar satış 
lar sürerdi.

Belediye, Haller Yasası’nı işletmediği için 
bir düzen kurulamadı Balıkhanede.

Balık tekneleri için hiçbir ait yapı yapılmadı 
bannakta.

Mendirek uzatılacaktı öyle kaldı.
Rıhtım yetersizdi, idare edildi.
Sizin anlayacağınız, barınak belediye gelir 

elde etti yıllarca balıkçıdan. Oraya yanaşan 
gemilerden yüküne göre rusum aldı.

Suyunu verdi, çöpünü aldı, para kazandı.
Belediye Balıkçı Barınağı ’na hiçbir yatırım 

yapmadı.
Büyükşehir kuruldu, balık satışları Bursa’ 

ya kaptırıldı.
Fatih Mehmet Güler’e kadar bir çivi çakılma 

dı Balıkçı Barınağına.
Güler, yaptırdığı proje ile barınağı büyütme 

ve geliştirmek için kolları sıvadı, inşaata 
başladı.

İşte ne olduysa ondan sonra oldu.
Bu projeler, AKP’nin gözünü korkuttu. 

İnşaat durduruldu, ardından askıya alındı.
Birçok soruşturma açıldı hakkında.
Hepsi kof çıktı.
Şimdi balıkçı hizmet beklerken, teknelerini 

yanaştıracak iskele, bakımı için çekek yeri 
bulamazken, Barınak içine deniz uçağı için 
yer yapıldı. Barınağa uçak kondu, uçak.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan restore edilerek 
Gemlik’e kazandın 
lan Paşa Konağı 
Kültür Merkezi 
faaliyetlerine 
hız kesmeden 
devam ediyor. 
BUSMEK, gölge 
oyununun merkezi 
ve Karagöz-Hacivat 
efsanesinin doğdu 
ğu kent olan 
Bursa’da 600 yıllık 
geçmişe sahip 
sanatı bugüne 
taşıyor.
Paşa Konağı’nda 
Karagöz Müzesi 
sanatçıları tarafın 
dan çocuklara yöne
lik ‘Karagöz Hacivat 
Atölye Çalışması’ 
gerçekleştirildi. 
Sömestr tatiline 
giren minikler 
tarafından yoğun ilgi

gören çalışma 2 ayrı 
seans şeklinde 
düzenlendi. Minik 
yetenekler Karagöz, 
Hacivat, Nasreddin 
Hoca, Keloğlan gibi 
geleneksel kültür 
simgelerinin çiziminl 
gerçekleştirdi. 
Sonrasında da 
çizimlerini boyama 
ve kesimle 
zenginleştirerek

birer kukla haline 
getirdi. Kuklalarıyla 
seslendirme yapa 
rak eğlenen çocuk
lar, eğlenceli ve key
ifli bir gün geçirme 
nln mutluluğunu 
yaşadılar.
BUSMEK’le göster
iler devam ediyor 
Büyükşehir Belediye 
si Karagöz Müze- 
si’nde her hafta

‘Karagöz tasvir 
yapımı ve oynatımı’ 
kursları da mevcut... 
Ayrıca Paşa Konağı, 
Sosyal Yaşam 
Merkezi ve Hanımlar 
Lokali’nde de iki 
haftada bir gün 
sahnelenen gölge 
oyunuyla bu eşsiz 
sanat, güzellikleriyle 
yaşatılıyor ve 
geleceğe taşınıyor.

Bursa Valiliğinsen "Lodos" Uyarısı
Bursa Valiliği, kentte 
bugün etkili olması 
beklenen lodos 
nedeniyle halkı 
soba ve baca gazı 
zehirlenmelerine 
karşı tedbirli 
olunması konusun 
da uyardı.
Valilikten yapılan 
yazılı açıklamada, 
"Rüzgarın;
(04.02.2016) 
Perşembe günü Mar
mara ve Ege böl
gelerinde, 05.02.016

Cuma günü iç Ege, 
İç Anadolu, Ak 
deniz'in iç kesimleri 
ile Orta ve Doğu 
Karadeniz'in iç 
kesimlerinde güney 
ve güneybatı 
(Kıble - Lodos) yön
lerden kuvvetli 
eseceği beklendi 
ğinden meydana 
gelebilecek soba ve 
baca gazı zehirlen
melerine karşı 
dikkatli ve tedbirli 
olunmalıdır" denildi.
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ALDIĞIM ÖĞRENCİ KİMLİK KARTIMI KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. EBRU AKSU

KAŞCDC IJ€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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fcıUUU I L KALİTELİ DÜĞÜN SAKALLI'DA YAPILIR



MİM

F Bu salonumuzda direk kolon yoktur. Bordo ve gold renk uygulanmıştır.

Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Mor ve Lila renk uygulanmıştır.

Yuvarlak masa, şamdan standartta Fuş,a „ Be,a2 rem, „raulanm.ştır.
4(10-450 KİŞİLİK

SALON -1

SALON - 2

360’www.sakalli.com

* SİGARA " 
İÇME ALANLARI 

MEVCUTTUR .

750 -1000 KİŞİLİK S GEMLİK’İN EN MUHTEŞEM SALONU

http://www.sakalli.com
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O, bir sportmen ve 
centilmen Gem- 
lik’imİzIn spor 
elçisi.
Uzakdoğu sporu 

na gönül vermiş; 
başkan, sporcu ve 
antrenör olarak 
önemli dereceler 
almış.
Karate sporunun 

gelişme sine katkı 
vermiş. Kupa ve 
plaketlerle

Gökhan ÖZLER

ödüllendirilmiş.
Kurduğu Gemlik 

Dojo Karate Sporu 
Kulübü’nde yüzler 
ce genç ve çocuğu 
muzun spora yönel 
meşini sağlamış, 
sporcular yetiştir 
miş.
27-31 Ocak 2016 

tarihleri arasında 
Yıldız lar Türkiye 
Karate şampiyonlu 
ğu turnuvasının

Gemlik’te düzen
lenmesine öncülük 
etmiş.
Gemlik Dojo 

Karate Spor 
Kulübü’nün 35 kilo 
sporcusu ve 
Türkiye şampiyonu 
olan Berkalp 
Kahya’yı yetiştiren 
antrenör Gökhan 
Özler
Sporculuğu 

yanında saygılı,

güler yüzlü, 
centilmen ve insan 
lığa yardım eli 
uzatan bir toplum 
gönüllüsü.
Uzun yıllardır 

Kızılay Gemlik 
Şubesi’nin 
Başkanı.
Her gün yüzlerce 

fakirimize sıcak 
yemek dağıtımını, 
öksüz, yetim ve dar 
gelirli okula devam 
eden öğrencilerin 
giydirilmesi için di
dinip, duruyor, 
girişimleri ile 
sağlıyor.
Halkına her konu 

da hizmet etmekten 
mutluluk duyuyor. 
Bize Gemlik’lilere 
düşen görev, 
Gökhan Özler’e 

spor çalışmaların 
da ve de hayra 
dönük çalışma 
larında destek 
olmak, katkı ver
mek.
Türkiye çapında 

bir spor 
yarışmasının Gem
lik’te yapılması ba
site alınacak bir 
olay değildir.

81 ilimizden, 2375 
sporcu müsaba 
kalara katılmış, 
karşılaşmaları izle
mek üzere çok 
sayıda yurttaşımı 
zın Gemlik’e gelişi 
tanıtım ve ticari 
yönden yararlı 
olmuştur.
Gemlik’liler olarak 

öyünmeliyiz.
Ünlü zeytini

yanında ve bir spor 
şehri Türkiye mo- 
tokros, ralli, güreş, 
karate, yelken, bas
ketbol müsabaka 
larına ev sahipliği 
yapıyor.
Sportif ve toplum

sal yardımlaşmaya 
katkı verenlere 
sonsuz teşekkürler.
Hamiyet 

duygularımız 
gelişsin, pekişsin 
Gökhan Ozler’i ve 
Berkalp Kahya ile 
her spor branşında 
derece almışları 
kutluyor.
Başarılarının deva 
mini diliyorum.
Sağ olun. Yüzü 

müzü güldürüyor
sunuz. Sizlerle 
övünü yoruz.

SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

GEMLİK’TE SPORTİF OLAYLAR
Gemlik’te düzenle

nen yıldızlar Türkiye 
Karate şampiyonası 
rekor sporcu sayı 
sıyla ağırlandı. Gem
lik, Kumla ve Kur 
şunlu’daki pansiyon
lar bu kadar kala 
balık sporcu grubu 
na yetmedi. 
Orhangazi’de ağırla 
nanlar bile oldu. Or
ganizasyon şaha 
neydi. Genelde spor 
cu aileleri de çocuk 
larının yanlarındaydı.

81 ilden 2375 sporcu 
iştiraki gerçekleş 
mişti. Emeği geçen 
tüm kurum ve kuru 
luşlara sporcular 
adına teşekkür edi 
yoruz.

Gemlik’ten de ken 
di kilosunda bir şam 
piyon sporcu çıktı. 
Gökhan hocamın 
Dojo Karate Spor 
Kulübü adına yarı 
şan Berkalp Kahya 
tüm rakiplerini yene 
rek, Türkiye şampi 

yonu oidu. 2002- 
2003-2004-2005 ve 
2006 doğumlu spor 
cular ayrı ayrı gün
lerde yarıştılar. Final 
ve madalyalar Pazar 
günü sahiplerine 
verildi. Bu şampiyo 
na konaklama, yeme 
- içme ve çocuk 
eğlence yerlerine 
büyük bir getiri 
bıraktı. Esnaf az da 
olsa biraz nefes aldı. 
Keşke hep böyle or
ganizasyonlar olsa

dedirtti.
Recep Tayyip Erdo 

ğan ismiyle Gem- 
lik’imizin gençlerine 
hizmet verecek olan 
Umurbey’deki 
standın açılışına az 
kaldı. Benzerlerini 
kıskandıracak kadar 
güzel görülen bu 
spor alanının hizmet 
vermesini herkes 
beklemekte.

Kapalı 500 kişilik 
seyirci kapasiteli bir 
tribüne sahip.

Etrafı açık olduğun 
dan gerektiğinde 
ilave tribün yapımına 
müsait. Yapılacak 
olan maçlar için 
zemin ebatları 
105x67. Bu uluslar 
arası maç yapımına 
uygun bir spor alanı 
demek. Deplasman 
da maç oynamaktan 

bıkan Gemlik Spor 
için bir fırsat alanı. 
Hayırlısı diyoruz.

Futbolda Gemlik 
takımlarının 
maçlarına gelince. 
Gemlik Spor deplas
man da konuk ettiği 
Mudanya Spora 
uzatmalarda yediği 
golle 3-2 mağlup 
oldu. Çotanak Spor 
ise konuk ettiği 
Şükraniye Sporla 3-3 
berabere kaldı. Maç
tan sonraki olaylar 
hiçte hoş değildi. 
Gemlik Gençler 
birliği Spor, Orhan 
gazi Gençlerbirliği 
Sporu 3-1 yendi. 
Umur Spor ise lider 
Demirtaş Sporla 
evinde 1-1 berabere 
kaldı. Gemlik 
takımları içinde en 
başarılı sonuçları

Gemlik Belediye 
Sporun aldığını 
görüyoruz.

U13’te deplasman 
da Gürsu Belediye 
Sporu 2-0 yenen 
takımımız ,U14’te 
yine deplasmanda 
Zafer Sporu 4-0’la 
geçtiler. U16 ise yine 
deplasman da Altı 
nok Spora 5-2 
yenerken seyreden
lerden büyük alkış 
aldı.

Gemlik Belediye 
Spor alt yapı takımla 
rımn ne kadar güçlü 
olduğunu böylelikle 
açığa çıkmış oluyor. 
U14’ler son maçında 
Comperante Spor 
yendiği taktir de 
Türkiye şampiyo 
nasına çıkacaklar. 
Kendilerine başarılar 
diliyoruz.

Flaman BAY & BAYAN
HpmaH ELEMANLAR ARANIYOR

Aranıyor GSM:05397461903

Flaman FORKLÎFT KULLANABİLEN
OPERATÖRLER ARANIYORAranıyor 02245247524-05301488093

ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM 
SERİ A 601-602 SIRA 

NUMARALI SAYFALARI 
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ 

KAYBOLMUŞTUR.
HÜKÜMSÜZDÜR. 
ENGİN DALKAÇ 

(GEMLİK 36718048614)

ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM 
SERİ A 7201-7250 SIRA 
NUMARALI PERAKENDE 

SATIŞ FİŞİ KAYBOLMUŞTUR. 
HÜKÜMSÜZDÜR. 
FELEMEZ TEKİN 

(GEMLİK 8350212239)

Eleman 
Aranıyor
TECRÜBELİ 

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR 

12215141060

KAŞEDE BEKLEMEK 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
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KALIBRASYON
ÖLÇÜM & EĞİTİM

Resmi Gazete 4 Eylül 2013 Çarşamba Sayı 28755 yayın ile tartı aletinin 
muayenehanesinde yetkili muayene servislerince kullanılacak olan 
etalonların kredite laboratuarlarca kalibrasyonu yaptırılması zorunludur. 
Firmamızın etalonları TURKAK ve SANAYİ BAKANLIĞI onaylıdır

Kaan UÇAN 0 539 74619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK 

gemlikkalibrasyon@hotmail.com - info@gemlikkalibrasyon.com

GEMLİK
Endüstriyel amaçlı kullanılan üzerinden herhangi 
bir proses kontrolü yapmayan, yani otomatik olmayan 
terazilerdir. Alım satım işinde kullanılan teraziler yasal 
metroloji kapsamına girer. Teraziler çözünürlüklerine 
ve kapasitelerine bağlı olarak ilgili standardın 
öngördüğü hassasiyete sahip, kütleler ile kalibrasyonu 
gerçekleştirilir. Terazilerin başlıca gösterge sapması, 
tekrarlanabilirlik, köşe yükü sapması testleri yapılır. 
Bu testler sırasında cihazda sapma tespit edilirse, 
müşterinin izni alınarak, sapma cihaza ayar yapılmak 
koşuluyla giderilir. Ayar işlemi terazide olduğu gibi bütün 
kalibrasyon işlemlerinde yapılabilir. Teraziler yer çekimi 
ivmesinden ve ölçüm yaptığı ortam koşullarından 
etkileneceğinden dolayı yerlerinin ve zeminin düzgün 
seçilmesi önemlidir. Yalnızca bulundukları yerde kalibre 
edilmelidir. Yerinden oynatıldığında doğru 
ölçtüğü kontrol edilmelidir.

Mityonlarca ttğrenciyeW müjdesi!
MEB, yarıyıl tatilinde 
başlattığı ödev 
uygulamasını eğitim 
döneminde de 
devam ettirecek, 
öğrencilere artık 
daha az ev Ödevi 
verilecek. Ödev 
yoğunluğunu Talim 
Terbiye belirleyecek. 
Milli eğitim Bakan 
lığı (MEB), bu yıl 
başlattığı ödevsiz 
yarıyıl tatili uygula 
masını eğitim-* 
öğretim döneminde 
de devam ettirecek. 
Öğrencilerin daha

Öğretmen ataması hasvuruları haşladı
30 bin öğretmen 
ataması için 
başvurular başladı.
8 Şubat'ta sona 
erecek, atamalar 
11 Şubat'ta elekt 
ronik ortamda belli 
olacak. MEB'e bağlı 
eğitim kurumlarına 
ilk kez ataması 
yapılacak adayların, 
2015 yılı Kamu 
Personel Seçme

fazla sosyalleşmesi 
için ev ödevi yükü 
hafifletilecek. İkinci 
dönemde başlatıl 
ması planan uygu
lama İle tüm okullar 
öğrencilere fazla 
ödev Verilmemesi

Sınavı'ndan (KPSS) 
50 Ve üzerinde puan 
almış olmaları 
gerekiyor. Türkçe, 
ilköğretim matema 
tik, fen bilimleri/fen 
ve teknoloji, sosyal 
bilgiler, Türk dili ve 
edebiyatı, tarih, 
coğrafya, matematik 
(lise), fizik, kimya, 
biyoloji, din kültürü 
ve ahlak bilgisi. 

konusunda uyanla 
cak. MEB, daha az 
ev ödeviyle öğrenci 
lerin sanata ve 
spora* daha çok 
Kitap okumaya 
teşvik edilmesini 
amaçlıyor.

yabancı dil 
(Almanca, İngilizce), 
rehberlik ve sınıf 
öğretmenliği için 
"KPSSPİ21" diğer 
alanlar İçin ise 
"KPSSP10" puan 
türündeki taban 
puan dikkate 
alınacak. Atamalar, 
11 Şubat 2016’da 
elektronik ortamda 
gerçekleştirilecek

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta -Meşrubat-Çerez
Piyanist +l)j Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan yosterisi

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

BAŞLAMIŞTIR

m»
9 i S»

internetten Cnnh Ynıpn- Sahne - Işık^esterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmllton.com 
facebook/mlltondugun 

plus.google.com/mlltondugun
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI
Tel : 513 10 71 GEMLİK

mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com
http://www.gemlikmllton.com
plus.google.com/mlltondugun
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İstifa edene tazminat katkı
İşten kendi isteği ile 
ayrılanlar için 
tazminat hakkı var. 
15 yıl, nikah, haklı 
fesih bunlardan 
birkaçı. Çalışanlar 
bazı durumlarda 
istifa etseler bile 
kıdem tazminatı 
alabiliyor. Öncelikle 
sigortalılıkta 15 yılı 
ve 3600 günü 
dolduranlar 
istifa edip tazminata 
hak kazanırlar.
Bunun için Sosyal 
Güvenlik Kurumu'n- 
dan (SGK) şartların 
tamamlandığına 
dair yazının alınarak 
işverene başvurul

TiirlıiyeDiinvalıirincisiliınsefiyathızınavetiseıııeılı
IMF verilerine göre, 
Türkiye'de konut 
kira getirisi satılık 
ev fiyat artış hızını 
yakalayamadı. Bu 
rakamla Türkiye 
dünya birinciliğine 
yerleşti. Uluslararası 
Para Fonu (IMF) 
verilerine göre, 
Türkiye, son 5 yılda 
konutta satılık fiyat 
artışı kira artışına 
göre en yüksek 
orana ulaşan ülke 
oldu. 2015 yılının 
3'üncü çeyrek veri
lerine göre, 2010 yılı 
100 baz alınarak 
yapılan endekste 
Türkiye'de konut 
fiyat artışının kira 
artışına oranı 142

C3
BYEGM

ması gerekiyor. 
Sigortabaşlangıcı 
9 Eylül 1999'dan 
önce olanlar bu 
haktan yararlana 
bilir. İşte tazminat 
kazandıran diğer 
ayrılık sebepleri: 
Evlenen kadınlar 
nikahtan sonra 1 yıl 
içinde kıdem 

oldu. Bir başka 
deyişle, son 5 yılda 
satılık evin fiyat 
artışı kira artışının 
yüzde 42 üzerinde 
oldu, yani konutta 
kira getirisi satılık 
fiyat artış hızını 
yakalayamadı.
Türkiye'yi yüzde 23 
ile Almanya, yüzde 

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

GemlikKMez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

tazminatını alıp işten 
ayrılabiliyor. İşvere 
nin psikolojik baskı 
sı sonucu istifa 
etmek zorunda kalan 
işçiler için de 
Yargıtay yıllar içinde 
önemli kararlara 
imza attı. Bu durum
daki işçilerin hem 
kıdem tazminatı hem

2211e takip'Yeni 
Zelanda ederken, 
kiraları satılık fiyatla 
rina göre en çok 
artan ülke ise Ispan 
ya oldu. Endekse 
göre, Ispanya'da 
satılık artış hızı 
kira artış hızının 
gerisinde düştü ve 
endeks puanı 74'te 

de ihbar tazminatı 
alabileceğini hükmet 
ti. Psikolojik baskı 
altındaki işçinin 
gerçek bir istifa 
iradesinden söz 
edilemeyeceğini 
belirten Yargıtay, 
bu sebeple, tazminat 
ödenmesini istedi. 
İşveren işçiye veya 
aile üyelerinden 
birine karşı sataş 
mada bulunur veya 
gözdağı verirse, 
yahut işçi hakkında 
şeref ve haysiyet 
kırıcı asılsız ağır 
isnat veya ithamlar 
da bulunursa işçi 
tazminat alabalir.

kaldı. İspanya'nın 
ardından 76 puan ile 
Hollanda, 79 puanla 
da Yunanistan geldi. 
Türkiye konut fiyat 
artışında da 2015 
yılında yüzde 10.4 
lük artışla dünya 
7'ncisi oldu. Katar’ın 
yüzde 23.3 ile ilk 
sırada yer aldığı 
listede, ikinci yüzde 
17.4 ile Hong Kong, 
üçüncü yüzde 13.5 
ile İsveç oldu. 
Fiyatların en çok 
düştüğü ülke ise 
yüzde 39.3 ile Ukray 
na oldu. Ukrayna'yı 
yüzde 11 ile Rusya, 
yüzde 5.2 ile Le 
tonya ve yüzde 5 ile 
Brezilya takip etti.

Tüketici Fiyat 
Endeksi (TÜFE) 
ocakta yüzde 1,82, 
Yurt İçi Üretici Fiyat 
Endeksi (Yİ-ÜFE) 
yüzde 0,55 arttı. 
Yıllık enflasyon 
tüketici fiyatlarında 
yüzde 9,58, yurt içi 
üretici fiyatlarında 
yüzde 5,94 oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre, ocak ayı 
itibarıyla 12 aylık 
ortalamalar dikkate 
alındığında tüketici 
fiyatları yüzde 7,87, 
yurtiçi üretici fiyat 
ları yüzde 5,5 artış 
gösterdi. TÜFE 
ocakta bir önceki 
aya göre yüzde 
1,82, bir önceki yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 9,58 yükseldi. 
Yİ-ÜFE ise bir önce 
ki aya göre 0,55,

Tüketici fiyatları 
bazında ocakta en 
yüksek fiyat artışı 
görülen ürün, yüzde 
52,99 ile çarliston 
biber oldu. Türkiye 
İstatistik Kurumu 

(TÜİK) ocak ayı 
verilerine göre, 
çarliston biberi 

geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 
5,94 arttı.
Beklentiler 
Finans Enflasyon 
Beklenti Anketi'ne 
katılan ekonomist 
ler, TÜFE'de ocakta 
yüzde 1,62 artış 
öngörmüşlerdi. 
Ekonomistlerin 
ocak ayı için enflas 
yon beklentileri, en 
yüksek yüzde 2 ve 
en düşük yüzde 
1 aralığında yer 
almıştı. Bu arada, 
TÜFE aralıkta yüzde 
0,21 artarken, 
Yİ-ÜFE yüzde 
0,33 azalmıştı.
Yıllık enflasyon ise 
söz konusu ayda 
tüketici fiyatlarında 
yüzde 8,81, 
Yİ-ÜFE'de yüzde 
5,71 olarak 
gerçekleşmişti.

fiyat artışında 
yüzde 52,44 ile 
patlıcan ve yüzde 
44,68 ile sürücü 
eğitim kurs ücreti 
izledi. Geçen ay 
fiyatı en fazla düşen 
ürünlerin başında 
yüzde 13,73 ile 
çocuk kazağı geldi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.çom
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.Savcıhğl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

_________ ULAŞIM_________
Pamukkale B12 00 2s
DENİZ UÇAÖI 013 60 13
Pagasus Akmls Seyahat 614 83 82
METRO S13 12 12
Aydın Turizm S13 20 77
80zer Turizm 012 10 72
Kanbaroğlu-Eaada* 814 46 46

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haet. 513 23 29
Mer.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

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

RELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 5145796
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
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 56
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 543 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akgagaz 514 88 70
Totalgaz______________ 514 17 00
*li“"Pî‘rO1 913 10 70
MAR-PET 913 30 33
Tuncay Otogaz 013 ıe 45
Boyza Petrol Si 3 O1 03

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ 6KZITHİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5391 

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)

IEIIİISİİHIIM

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

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

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

ılIlllljlŞ^ılllllbr *I
Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 

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

tefe

MAVİ YAKA-
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

OSGB
. Ç.S.G.B.
► YETKİ NO

818 *
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•eri

SIZIN güYEffljğİNÎZ BİZİM İŞİMİZ
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u 
u 
u 
u 
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İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti 
İşyeri Hekimliği Hizmeti 
İşe Giriş Sağlık Raporu

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com
mailto:info@maviyaka.com.tr
http://www.maviyaka.com.tr
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Belediye Meclisi’nde, Danıştay’ın arsa satışını iptali konuşuldu.

GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK SIYASI GAZETESİ

İte MUM gS 
menince yaBiidbdR

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Meclisin gündemi 
Danıştay kararı...

Önceki gün yapılan Gemlik Belediyesi 
Şubat ayı olağan toplantısında gündem 30 
dakikada tamamlandı.

Daire Başkanlarından gelen konular ilgili 
komisyonlara havale edilince, geriye korniş 
yonlardan gelen 3 konuda raporların 
görüşmesi vardı.

0 da, 5 dakikada karara bağlandı.
Sonra meclise verilen önergeler ardından 

da gündem dışı konuşmalar yer aldı.
Devamı sayfa 4’de

arcellk

> । ve ankastre W'0'

.___________ ;

GENC'tf L TİC. LTD ■ ŞTİ İstiklal Cad. No:11 GEMLİK Tel : 514 90 84 - 514 90 85 kutlu o’**1-

ıı

Gemlik Belediye Meclisi’nin şubat ayı top 
lantısının gündem maddeleri çabuk bitti ama 
Çimtaş ve Borusan’a satılan arsalar konusu 
saatlerce konuşuldu. Muhalefet, arsaların ihale 
ile satılması halinde belediyenin kasasına 2-3 
kat fazla para girebileceğini iddia etti. Çimtaş 
A.Ş. ve Borçelik A.Ş. ye satılan 60 dönüm arsa 
nın Danıştay’ca da satışının iptalinin onan ma 
sından sonra, gereğinin yapılması için Tapu 
Müdürlüğüne yazı yazıldığını sövledi. Syf2’de

Gemlik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Vo
leybol Bölgesel Lig 5.Grup Maçları 5-6-7 
Şubat tarihlerinde Gemlik İlçe Spor Sa
lonu ’nda oynanacağı bildirildi. 3 gün 
sürecek olan maçlar Kapalı Spor Sa
lonu’nda yapılacak. Haberi sayfa 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Meclisi’nde, Danıştay’ın arsa satışını iptali konuşuldu

Yılmaz, "Tapuna iade için yan ııazmır
Gemlik Belediye Meclisi’nin şubat ayı toplantısının gündem maddeleri çabuk bitti ama Çimtaş 
ve Borusan’a satılan arsalar konusu saatlerce konuşuldu. Muhalefet, arsaların ihale ile 
satılması halinde belediyenin kasasına 2-3 kat fazla para girebileceğini iddia etti.
Çimtaş A.Ş. ve Borçe- 
lik A.Ş. ye satılan 60 
dönüm arsanın Danış 
tay’ca da satışının ip
talinin onanmasından 
sonra, gereğinin 
yapılması için Tapu 
Müdürlüğüne yazı 
yazıldığını söyledi. 
Çarşamba günü saat 
16.oo da Eşref Dinçer 
Mahallesi Ömer 
Kahraman Belediye 
Ek Hizmet binasında 
toplanan Belediye 
Meclisi’nde gün
demde bulunan mad
deler görüşüldü. 
Daire Müdürlüklerin 
den gelen yazıların 
okunduktan sonra il
gili komisyonlara 
havale edilmesinin 
ardından Komisyon
lara sevk edilen 
konuların raporları 
ele alındı.
Kurtul Mahallesindeki 
5866 parsel ilişkin 
1/1000 ölçekli imar 
planı değişikliği ve 
Umurbey Mahallesin 
de yol genişletil 
mesiyle ilgili istekler 
Komisyondan geldiği 
gibi geçti.
Yine, şehir içi yol
larda bisiklet yolları, 
bisiklet istasyonları 
ve bisiklet yerleri ile 
ilgili komisyon raporu 
da oy birliği ile kabul 
edildi.
Mecliste daha sonra 
önergeler başkanlık 
divanını verildi.
AKP, MHP ve CHP 
grubu adına verilen 
bir önergede, madde 
bağımlısı biri tarafın 
dan bıçaklanarak 
öldürülen Düzgün 
Akyıldız’ın adının 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’ne yapılan Ka 
pah Spor Salonu’na 
yerilmesi istendi. 
Önergede, madde 
bağımlılarıyla yapılan 
mücadeleye katkı 
sağlaması açısından 
bu adın verilmesinin 
istendiği belirtildi. 
MHP Grup sözcüsü 
Osman Doğan yaptığı 
konuşmada, cinayetin 
işlendiği cadde veya 
eğitim kurumlarına 
yakın bir yerde bir 
mermer üzerine 
kitabe yapılmasını, bir 
sosyologun bu konu 
daki görüşlerinin 
mermer kitabeye 
yazılarak, kalıcı 
kılınmasını önerdi. 
Ayrıca, ilçede 18 
uygulaması,

yapılmayan yerlerle il
gili olarak kendilerine 
istemlerin geldiğini 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gemlik 
içinde bazı bölgelerde 
18 uygulaması 
yapılmayan alanların 
bulunduğunu, bun
larla ilgili ihaleye 
açıldığını söyledi. 
Doğan konuşmasını 
şöyle sürdürdü.
DANIŞTAY’IN 
HAKİMİDE Mİ 
TECRÜBESİZ 
“Gemlik Belediyesine 
ait Serbest Bölge’de 
bulunan ihalesiz ve 
düşük fiyatla satılan 
arsa konusunda 
yüksek mahkeme 
Danıştay’da Bursa 2. 
İdare Mahkemesi’nin 
satışın iptali kararına 
uydu. Ben yaptım 
oldu zihniyeti, tüm 
uyarılara rağmen 
değişmedi. Hatadan 
dönülmedi. İdari 
Mahkemenin aldığı 
karann 3/2 ile 
alındığını, hakimlerin 
tecrübesiz olduğu 
tarafınızdan burada 
konuşuldu. Konuyu 
Danıştay’a götürdü 
nüz. Danıştay’ın 5 
hakimi de idari Mah 
kemenin kararını 
onayladı. Şimdi size 
soruyorum. Bu 5 
hakimde mi tecrübe
siz. Cevabını bekliyo
rum.” dedi.
Daha sonra söz alan 
CHP Grup Sözcüsü 
Özgür Aksoy, Gemlik 
Belediyesinin mülkü 
olan 60 dönüm arsayı 
artık parsel diye satıla 
mayacağını meclis 
karan ile satışın 
yapılması gerektiğini 
meclis kürsüsünden 
söylediklerini ancak, 
satışın encümen 
kararı ile artık parsel 
olarak satıldığını be
lirterek; “Artık parsel 
komşu parsel sahi 
bine teklif edilir. Bun
lar küçük ve şekilsiz 
arsalardır. Bunu 
komşu arsa sahibi al
mazsa, belediye alır. 
Biz, arsalarla ilgili 
imar düzenlemesi 
yapılmasını istedik. 
Satışı bundan sonra 
yapın dedik. Satışa 
karşı değiliz. Açık 
ilahe ile satılsın, reka
bet yaratılarak yüksek 
değer bulsun istedik. 
Tek müşteri ile yapı 
lan bir satış, rekabet

sağlamaz. Bu arsalar 
Meclis kararı ile 
satılsaydı, 3 katına 
değer bulurdu. Bu 
konuda yolsuzluk 
yapıldığını düşün 
müyoruz. Beceriksiz
lik ve iş bilmemek söz 
konusu. Söyledikleri 
mizi uygulasaydınız, 
arsalar daha yüksek 
fiyatla satılırdı. Bunun 
üzerine MHP ve CHP IS II II ■ff CorVf If 

üyemiz Ahmet Aydın 
konuyu yargıya 
götürdü” dedi. 
Aksoy; “Umarım bun
dan sonra siyasi inat 
yapmazsınız. Aklın 
yolu birdir. Bir daha 
hata yapmazsınız. 
Bunlar baştan 
yapılmış olsaydı bu 
işler bu kadar karışık 
hal almazdı.” dedi 
Aksoy, konuşmasında 
bundan sonra izlene 
cek yolun mahkeme 
nin aldığı karar 
doğrultusunda olması 
gerektiğini satılan 
malların iadesi için 
bir işlem biçimin 
bulunmadığını iade 
sırasında 1.5 milyon 
lira harç tutabilece 
ğini veya belediyenin 
tapu iptal davası 
açması gerektiğini 
söyledi.
ELEŞTİRİLERİ 
CEVAPLADI 
Muhalefetin arsa 
satışı konusunda 
yaptığı eleştirimlere 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz cevap 
verdi. Yılmaz, Tapuya 
iade işleminin yapıl 
ması için yazı yazdık 
larını, mahkeme 
kararıyla olduğunda 
harcın alınmayacağını 
söyledi.
Bu arada firmaların 
arsaları 3. şahıslara 
satması durumunda 
sorun yaşanacağı 
belirtirken, bunun 
muvazaa olacağı 
belirtildi.

Konuşmalarını sürdü 
ren CHP sözcüsü 
Aksoy, Çimtaş ve 
Borusan’ın ihaleyi 
beklemelerini, ihaleyi 
kazandıklarında mah
sup yapılmasını belir
tirken, “Özensiz ve 
aceleci ve sıcak para 
ya kavuşmak için 
gerçekleşen satışlar 
da belediyelerin 
bütün mülkleri satıh 
y'üı". AfîCâKf SâuŞd 
çıkardığınız mallann 
ancak birini satabildi
niz. O da Küçük Kum- 
la’da akaryakıt istas 
yonu satışından 
sonra diğer mallan 
yüzde 20 indirerek 
satışa çıkardınız. 
Satılmazsa daha da 
indireceksiniz.
Nereye kadar indire
ceksiniz. Şimdi alıcı 
olacaklann ‘Nasıl olsa 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz indirir1 
diye bekliyorlar. 
249 adet köylerden 
gelen mallann satımı 
karannı 30 saniye de 
aldınız. Bu konuda 
söz alamadık. Gemlik 
Belediyesinin milletin 
mallannın tamamını 
satmaya hakkı yok.” 
dedi.
AKP grup sözcüsü 
Ercan Barutçuoğlu 
söz alarak, belediye 
lerin mal alıp satabile 
ceğini, mal satışları 
nın hizmete döndür 
mek için satıldığını 
söyledi.
“Satmayın derseniz, 
bu hizmet yapmayın 
demektir. Bu durum 
kronik bir hastalık 
halini aldı. Bunu 
yapmayın. Yeri 
geliyor belediye 
çalışmalarına tam 
destek veriyorsunuz. 
Belediyenin satarak 
yaptığı hizmetler or
tada.” dedi.
Düzgün Akyıldız için 
getirilen önergeyi 
imzaladıklarını, bu 

konuda uyuşturucu 
müptelalarının katlet
tikleri birçok kişinin 
bulunduğunu be
lirterek, “Dilerim bun
lar son bulsun. ” dedi. 
Belediye zabıtasına 
yapılan saldırıyı da 
kınayan Barutçuoğlu, 
“Devlet görevi yapan
lara ter türlü saldın 
kimden gelirse gelsin 
kınıyorum. Şehit olan 
defter ve polislerimizi 
Allahtan rahmet dili 
yorum. Terörle siya 
set olmaz, bunun yo 
lu demokratik yollar 
dır, fikir hürriyetidir. 
Terörle mücadele 
eden herkese başa 
nlar diliyorum. ” dedi. 
Barutçuoğlu, Bayır 
bucak Türklerine 
yardım için Beledi 
yenin Ahmet Dural 
Meydanı’nda yardım 
çadın kurduğunu, 
gıda, battaniye, giye
cek gibi yardımları 
yapılabileceğini 
söyledi.
Satılan arsa konu 
sunu 3 yıldır konuş 
tuklarını söyleyen 
Başkan Yılmaz, satış 
konusunda teknik 
personelin kendileri 
ne satışın Encümen 
kararı ile yapılabile 
ceğini, Fatih Mehmet 
Güler döneminde de 
2 arsanın böyle artık 
parsel diye satıldığını, 
fiyatının ise kendi 
sattıkları fiyatın çok 
altında olduğunu, 
göreve geldiğinde 
Çimtaş ve Borusan’ın 
kapatılan yolları 
kullandıkları görünce 
boşaltmasını istedik
leri, daha önceki 
dönemlerde bunun 
neden görülmediğini, 
belirterek, "CHP 
yönetimi bu kadar 
büyük alanı görüp 
neden müdahale 
etmedi. İşlem yapan 
milletin malı koruyan 
biziz hesap veren de 

biziz. Mesele o değil, 
AKP ile Refik Yılmaz 
ile uğraşmaktır. İhale 
kapalı kapılar ardında 
yapılmıyor Encümen 
huzurda yapılıyor. ” 
dedi.
Arsa satışında geçen 
süreci anlatan Yılmaz, 
kendilerinden önce 
satılan arsalar örnek 
alınarak satışın 
yapıldığını, bu satışı 
yapan encümen için 
de CHP li Cemil 
Kurt’un da bulundu 
ğuna dikkat çekerek, 
“Encümenin önemli 
konulan siyasi parti 
lerde görüşülür, 
danışılır. Uygunsa 
evet, değilse oyla
mada hayır oyu 
kullanılır." dedi. 
Böyle bir satışta 
encümen üyelerinin 
partisine danışmadan 
imza atmayacağını 
iddia etti. Yılmaz, iptal 
kararından önce eski 
Başkan Fatih Mehmet 
Güler’in suç duyu
rusu üzerine yaptığı 
başvuru üzerine el
lerindeki belgeleri 
bakanlığa gönderdi 
ğini, İçişleri Bakanlığı 
nın soruşturma 
açılmasına gerek 
bulmadığını, ancak 
bu kez konunun 
Danıştay’a götürül 
düğünü söyledi. 
Yılmaz, Danıştay 
1. Dairesi’nin İdari 
Mahkemeyi destekle 
yen karar verdiğini, 
satışın belediye 
yasasına uygun 
satıldığı konusuna 
karar verdiğini, 6. 
dairenin ise satışın 
belediyeler yasasına 
aykırı olduğunu şek 
linde karar verdiğini 
belirterek, “Biz 
işimizi iyi takip 
edememişiz. Bu 
karan 6 daireye 
verseydik böyle karar 
çıkmazdı. Aynı konu 
da farklı farklı kararlar 
çıkıyor. Böyle bir 
işleme yolsuz işlem 
denmez. İptal karan 
gelmeden biz tapuya 
yazı yazdık. İşlem 
yapılmasını istedik. 
Bundan sonra arsalar 
daha fazla bedelle 
satılırsa belediye 
fayda görür. ” dedi. 
Yılmaz, satılan arsa 
ile yapılan hizmetleri 
uzun uzun anlattı. 
Karşılıklı konuşma 
laı dan sonra toplantı 
sona erdi.
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Çöp sandığı poşetten çek gıktı
Bursa’da, dürüst bir 
tezgahtar, yolda 
yürürken bulduğu 
yüklü miktardaki 
çeki sahibine teslim 
etti. Bir manifaturacı 
da tezgahtarlık 
yapan Yusuf 
Sertoğlu, iş çıkışı 
evine giderken, 
Bursa’nın en 
kalabalık caddesi 
Cumhuriyet Cadde-

si'nde bulduğu 
poşeti çöpe atmak 
için alıp baktığında, 
içinde yüklü mik
tarda çek olduğunu 
gördü. Çekleri alıp 
evine giden 
Sertoğlu, sabah işe 
geldiğinde, çeklerin 
üzerinde yazan 
şirket isimlerini 
arayarak çeklerin 
kimin adına kesildi

ğini öğrendi.
Sertoğlu, çekleri

telefonla ulaştığı 
sahibine teslim etti.

Bursa’da bir tekstil 
firmasının sahibi 
olan Tuğrul 
Gençsoy, müşterile 
rinden aldığı yüklü 
miktarda 15 adet 
çeki Cumhuriyet 
Caddesi'nde bulu
nan bankaya tahsil 
etmek için gittiğini 
söyleyerek, "Banka 
kapanmak üzereydi. 
Çekleri sabah ge-

tirmek için cebime 
koydum. Çekleri 
düşürdüğümü 
Yusuf Sertoğlu’nun 
telefonla aramasıyla 
öğrendim. Tam bir 
insanlık örneği 
gösteren bu 
kardeşimiz, 
dürüstlük ölmemiş 
dedirtti. Kendisine 
çok teşekkür 
ederim" dedi.

I

Feci yangın. llti M ev kül oldu
V

Mllili!ltWIIIİİİ
İnegöl’e bağlı 
İsaören Mahalle 
sinde çıkan yangın 
da iki katlı ahşap 
ev yanarak kül oldu. 
Ok ailesi kış günü 
evsiz kaldı.
Edinilen bilgiye 
göre, İsaören 
Mahallesinde Sait 
Ok’a ait iki katlı 
ahşap evde yangın 
çıktı. Biranda yükse
len alevleri fark 
eden aile bireyleri 
durumu İnegöl İt
faiyesine bildirirken, 
bir yandan da kendi 
imkanları ile yangı 
na müdahale ettiler. 
Evin ahşap olması 
alevlerin hızla 
yayılmasına neden

Beton blok kırıldı, 2 isçi yaralandı
Bursa’da mobilya 
fabrikası inşaatında 
beton blokun kırıl 
ması sonucu 2 işçi 
yaralandı. Edinilen 
bilgiye göre, Mobil 
ya İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
bir mobilya fabrikası 
inşaatında çalışan

olurken, kısa sürede 
belirtilen adrese 
gelen İtfaiye ekip
leri', iki'Kaûi evin 
tamamına sıçrayan 
alevlere müdahale 
ettiler. Dört bir yan
dan yapılan müda
halelerle alevler 
kontrol altına alınır 
ken, ahşap ev alev 
lere dayanamayarak 

işçiler, ikinci katın 
beton blokunu 
monte etmeye başla 
dı. Ancak beton blok 
birden kırıldı. İki işçi 
yaklaşık 5 metre 
yükseklikten beton 
zemin üzerine 
düşerek yaralandı. 
Şans eseri kırılan 

yıkıldı. Evin biranda 
yıkılması, yangına 
canla başla müda- 
riaık etrtnr ertıpı in
işinde tehlike 
oluştururken, şans 
eseri yaralanan 
olmadı. Ekiplerin 
soğutma çalışma 
larının arından, 
yangının çıkış 
nedeni araştırılıyor.

tonlarca ağırlığında 
ki beton blokun 
altında kalmayan 
47 yaşındaki 
Zekeriyya Yaldız ile 
50 yaşındaki Ahmet 
Karagöl yaralandı. 
Yaralı işçiler arka 
daşları tarafından 
kenara alındı.

İnegölde Park Cad
desi üzerinde mey
dana gelen kazada 
yaralanan motosik
let sürücüsünün 
imdadına, kaza 
yerine 30 metre 
mesafedeki Sağlık 
Ocağında görevli 
doktor yetişti. 
Edinilen bilgiye 
göre, 16 KNP 78 
plakalı motosiklet 
ile Hükümet Konağı 

.Lstik.amp.tinjdpn jınljn 
Park caddesi üzerin 
den Emniyet Müdür 
lüğüne doğru seyre
den Akın Çaylak, 3 
Nolu Sağlık Ocağı 
önünde yanından 
geçen özel otomo
bilin sıkıştırması 
sonucu direksiyon 
hakimiyetini kay-

Tarihi eser operasyonu
Bursa’da, bir otomo
bilde yapılan arama 
da, Roma Dönemine 
ait 2 heykel, metal 
ve cam objeler ile 
2 gözyaşı şişesi ele 
geçirildi. Tarihi eser
lerle ilgili gözaltına 
alınan iki kişi tutuk-

betti. Kontrolden 
çıkan motosiklet 
kaldırım üzerine dev 
rildi. Devrilen moto
sikletten düşerek 
kafasını kaldırıma 
çarpan sürücü yara 
landı.Yerde yatan 
yaralı sürücüyü fark 
eden 3 Nolu Sağlık 
Ocağı Doktoru Eser 
Geçkalan, yaralıya 
ilk müdahaleyi 
yaptı. Yaralının tan
siyonunu da ölçen 

suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı. Otomobil 
de Roma Dönemi'ne 
ait 30 ve 24 santim 
boylarında iki insan 
heykeli, metal ve 
cam objeler ile 3 
gözyaşı şişesi ele 

doktor, durumu 
112’ye bildirdi. İlk 
müdahaleyi dok
torun yaptığı yaralı 
olay yerine gelen 
112 AciT Servis 
Ambulansı ile 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisine götürü 
lerek tedavi altına 
alındı. Yaralıya ilk 
müdahaleyi yapan 
doktora, yaralı da 
teşekkür etti.

geçirildi. Tarihi 
eserler Bursa 
Arkeoloji Müze 
Müdürlüğü'ne teslim 
edilirken, araç 
içerisinde bulunan 
iki kişi tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

M,
’ııilL

jr ■

W

M
I

ET MANGAL-CAFE-KAHVALTI
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE HİZMETİNİZDEYİZ

02245250770
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Güne Bakış lllllilSintilISİMIIIIIIIIIIM
Kadri GÜLER

I kadri_guler@hotmail.com

Meclisin gündemi 
Danıştay karan...

Mecliste önceki gün madde bağımlısı 
tarafından bıçaklanarak öldürülen Düzgün 
Akyıldız’ın adının Celal Bayar Anadolu Lise 
si'nin yeni yapılan kapalı spor salonuna veril 
mesi önergesi AKP, MHP ve CHPTılerin ortak 
önergesi olarak gündeme alındı.

Önerge komisvona.havale edildiyse de 
geride meclisin birlik olduğu bir konu 
olduğunu gördük.

MHP’liler Umurbey Çarşı Meydanı’na Celal 
Bayar adının verilmesini istediler.

MHP sözcüsü Osman Doğan, önergede Ce 
lal Bayar’ınuzun bir öz yaşamından kesitler 
sunmuş. AKP'Jiler Celal Bayar’ı pek sevmez 
ler. Ne de olsa Bayar, Atatürk’ün bakanıdır. 
“Atatürk’ü sevmek ibadettir’’ diyen kişidir.
Bu konu da komisyona havale edildi. 
Komisyona havale usuldendir.
Ama istedikleri konuyu anında da görüşüp 

karara bağlayabiliyorlar.
Örneğin, Ocak ayı toplantısında köylerden 

Gemlik Belediyesine devreden malların 
satışı kararında olduğu gibi...

Önergeyi başkan meclise sundu, görüşül 
meden oldu bittiye getirilerek oylandı.

İleride bu konuda yargıya taşınırsa ve 
bozulursa, yıllarca konuşulacak konu 
çıkacak bizlere...

Gemlik Belediyesi’nin icraatlarına karşı 
muhalefetin elini Arsa Satışı gibi bir malze 
me veren Refik Yılmaz, encümen kararıyla 
satışını yaptığı 60 dönüm arsa konusunda 
artık yargı kararları sonucu yapacağı bir şey 
kalmayınca, çark etmekten başka bir şey 
vaoarilayaca9ını unladı.

Meclis toplantısında tapuların iadesi için 
Danıştay kararı çıkmadan Tapu 
Müdürlüğüne başvurduklarını söyledi.

Bu Çimtaş ve Borçelik’e satılan 60 dönüm 
arsanın yeniden satışa çıkacağı demektir.

Bursa 2. İdari Mahkemesi’nin satış iptal 
kararı, Danıştay 6. Dairesinin bu kararın 
uygunluğunu oybirliği ile kabulü tüm 
çıkışları kapatmıştır.

Meclisteki toplantının en önemli bölümü bu 
konuya ayrıldı.

Defalarca dinlediğimiz konuları, yine dinle
mek zorunda kaldık.

Tabii sonuçtan siyaseten kazançlı çıkan iki 
muhalefet partisi var. MHP ve CHP.

MHP, kararın sonucunu CHP’den önce ka- 
muoyuyla paylaştığı için bu işin galibi gibi 
görüyor kendini.

Haklı da, CHP’lilere de gelen kararı ne
dense MHP daha önce paylaştı basınla.

Bundan sonrasını birlikte izleyeceğiz.
Eğer arsa meclis karârıyla ınale ile satılırsa 

bakalım kaça satılacak.
İşin asıl önemli tarafı bu.
Bu satış 25 milyon liranın üzerinde olursa, 

kazanan Gemlik olacak. Tabii bu kararı 
yargıya götüren siyasi partiler.

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi girişinde 
meydan ve çevre 
düzenleme çalışma 
larını başlattıklarını 
açıkladı. Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölcige- 
zli ile birlikte çalış 
maları yerinde ince 
leyen Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
bölgenin ikinci 
büyük ve güzel mey
dana kavuşacağını 
hatırlattı. Daha önce 
Üniversite çıkışın 
dan, Emin Dalkıran 
Kordonuna kadar 
olan bölümde mey
dan çalışması ve 
çevre düzenlemesi

BURölflStilosunabiıdenizuçağidahakatıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ula 
şım şirketi BURU 
LAŞ, gücüne güç 
katmaya devam 
ediyor.
BURULAŞ Havacılık, 
Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirerek, 
3 yıl önce tarifeli 
deniz uçağı seferler
ine başladı. İki de 
niz, bir de kara uça 
ğından oluşan filo
suna yeni bir deniz 
uçağını daha ilave 
eden BURULAŞ’ta 
filoya katılan yeni 
deniz uçağının ima 
latı bitti, denize inişi 
sağlayan floatların 
takılma süreci başla 
dı. En kısa sürede, 
hava yoluyla uçarak

KÖRFH ORTaOKUlU BAHÇESİ GENİSUYOB
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Körfez 
Ortaokulu Bahçe 
Genişleme çalışma 
larının devam 
ettiğini açıkladı.
Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü Ekipleri 
tarafından yapılan 
genişleme ve çevre 
düzenleme çalışma 
larını Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Fen İşleri 
Müdürü Fatih Köse 
ile birlikte gezen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, okula

yaptıklarını kayde
den Belediye Başka 
m Refik Yılmaz, U.Ü. 
Gemlik Yerleşkesine 
yönelik, hizmet, 
yatırım ve çalışmala 
rın da devam 
edeceğini müjdeledi. 
U.Ü. Gemlik Yerleş 
kesine daha önce
den de iki spor tesi 
si kazandırıp, liseler 

gelecek uçağın, 
gümrükleme işlem 
leri yapılarak, 
hizmete alınacak. 
Ayrıca, günümüze 
kadar Istanbul- 
Bursa istikametinde 
yapılan uçuşlar, 
gerekli altyapı çalış 
malarının tamam 
lanması ile birlikte 
26 Ocak 2016 tari

ve okulda okuyan 
öğrencilere yakışa 
cak bir bahçe yapa 
caklarını müjdeledi. 
Yetersiz okul

bahçesi genişleme 
ve çevre düzenleme 
çalışmalarını Milli 
Eğitim Müdürlüğüne 
ait okula bitişik arsa

bağlantı yollarını 
genişlettiklerini 
anımsatan Yılmaz, 
girişteki meydan 
çalışması kapsamın 
da da açık otopark
lar, yeşil alanlar, yol 
çalışması, çevre 
düzenlemesi gibi 
Üniversiteye ve il 
çeye yakışır bir pro
jeyi yaşama geçire

hinden itibaren, 
Gemlik ka I kişi ı 
olarak gerçekleştiril 
meye başladı. Deniz 
uçağı kış tarifesi 
yarıyıl tatili ile bir
likte uygulamaya 
alındı, yaz sezonu 
için gelen talepler 
değerlendirilmeye 
başlandı. Hem yolcu 
ların hem de beledi 

ceklerini söyledi. 
Kaymakam Cahit 
Işık’ta, Belediyenin 
U.Ü. Gemlik 
Yerleşkesine yönelik 
yatırım ve hizmet
lerin devam ediyor 
olmasının mutluluğu 
nu yaşadıklarını 
ifade ederek, her 
geçen gün üniver
site gençliğinin ve 
akademik çevrelerin 
talepleri doğrultu 
sunda Üniversite 
bölgesinin daha 
güzel bir hale 
getirildiğini 
vurguladı. Yılmaz’a 
yatırımları nedeniyle 
teşekkür eden Cahit 
Işık, “Meydan 
Gemlik’e ve 
üniversitemize çok 
yakışacak” dedi.

yelerin işbirliği talep 
leri doğrultusunda 
yeni destinasyonlar 
da ulaşım ağına 
katılacak. BURULAŞ 
tarafından yapılan 
açıklamada, başta 
Çeşme olmak Ege 
bölgesindeki tatil 
yöreleri, Bodrum, 
Bozcaada, Gökçe 
ada, Ayvalık ve İzmir 
gibi destinasyon 
ların incelemelerinin 
devam ettiği ve yaz 
tarifesinde yerlerini 
alacakları ifade 
edildi. Vatandaşlar, 
sefer tarifesi ve 
ayrıntılı bilgi için: 
fly.buruias.com.tr, 
444 99 16 Çağrı 
merkezine ulaşabi 
lirler.

üzerinde yaptıklarını 
vurgulayan Refik 
Yılmaz, genişleme 
çalışmaları tamam 
landıktan sonra, 
çevre düzenlemesi, 
voleybol-basketbol 
ve futbol sahası 
ile kamelyalar, 
çiçeklendirme ve 
kauçuk zemin 
kaplama çalış 
malarının yapılaca 
ğını söyledi. Yılmaz, 
çalışmaları kısa 
sürede tamamla 
yacaklarını 
sözlerine ekledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
fly.buruias.com.tr
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Haleylıol Biilgesellis 5.Gr up M açları t emli lı'te yapılaca t
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada; 
Voleybol Bölgesel Lig 
5.Grup Maçları 5-6-7 
Şubat tarihlerinde 
Gemlik İlçe Spor 
Salonu’nda 
oynanacağı 
bildirildi.
Açıklamaya şu 
şekilde devam edildi: 
“Gemlik Gücüm Spor, 
İnegöl Belediye Spor,

Yalova Gençlik 
Hizmetleri Spor ve 
Kocaeli Bağırganlı 
Spor’un mücadele 
edeceği 5.Grup 
maçlan 5 Şubat 
Cuma Günü Saat 
13.00’de başlayacak. 
6 ve 7 Şubat da 
oynanacak maçlar ise 
saat 11.00’de olup, 2. 
maçlar ise ilk maçla 
nn bitiminden sonra 
başlayacak.
Maç fikstürleri 4

Şubat Perşembe 
Günü Gemlik İlçe

Spor Salonu’nda saat 
18.00’de yapılacak

olan teknik toplantı 
da, kura çekimi 
sonucu belirle 
necektir.
10 il de yapılacak 
finaller sonucunda 
grup birincisi olan 
10 takım 3. lige y ük 
selecektir. Gemlik’te 
oynanacak Bursa 
Grubu 1.si;
Tekirdağ, Düzce 
ve İstanbul 
gruplarından gelen 
l.lerle 4-5-6 Mart

2016 tarihlerinde 
Sakarya’da
3. Lige yükselme 
mücadelesi 
verecekler.
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe 
Müdürlüğü olarak 
tüm spor severleri 
3 gün boyunca 
devam edecek 
voleybol maçlan 
için İlçe Spor 
Salonumuza 
bekliyoruz’’

COTfiNftK SPOR MfiLZEM ELERİHE KütfUSTU
Gemlik Belediye 
si’nin 2016 yılı 
Sportif Etkinlikler 
kapsamında 
projelendirdiği 
amatör spor kulüp 
lerine yönelik 
malzeme yardımları 
devam ediyor. 4 yıldır 
ilçedeki tüm amatör 
spor kulüplerinin 
malzeme yardımını 
gerçekleştiren Gemlik 
Belediyesi, geleneği 
bozmadı. Belediye 
Spor Kulübü tüm 
spor branşlarına 
yönelik malzeme 
yardımı ile başlayan 
etkinlikler, Çotanak 
Spor Futbol takımına 
yönelik yardımla

devam etti.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Suni Çim 
Saha Tesislerinde 
organize edilen etkin
likte, Bursa Amatör 
Süper Lig’de mü
cadele eden Çotanak 
Spora 60 adet 
eşofman takımı, 
60’şar adet şort, 
tişört, spor çantası ve 
krampondan oluşan 
yardımların yanı sıra 
30 adet maç topu, 8 
adet kaleci eldiveni ve 
20 adet de maç 
forması teslim edildi. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz 
ve Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölcige-

zli tarafından spor 
malzemeleri Kulüp 
Yöneticileri Durmuş 
Uslu ve Antrenör

Volkan Akçay ile bir
likte yöneticiler, 
teknik heyet ve fut
bolculara takdim

edildi.
Bir yandan 
tesisleşmeye verdik
leri önemi öte yandan

da ayrım yapmadan 
yapılan sportif 
destekleri bir kez 
daha vurgulayan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, 
Çotanak Sporlu 
futbolculara da 
Süper Amatör Ligde 
başarılar diledi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, amatör 
spor kulüplerine 
5’er bin lira nakdi 
yardımda da 
bulunduklarını ifade 
ederek, malzeme 
desteğinin de tüm 
spor kulüplerine 
yönelik olarak ay 
boyunca süreceğini 
müjdeledi.

‘GemIik Kö rfez’ # www.gemlikkorfezgazetesi.com

Eipmen BAY & BAYAN
ELEMANLAR ARANIYOR

Siniyor GSM: 9 539 74619 03

Elaman FORKLİ FT KULLANABİLEN 
«<"»<■!! OPERATÖRLER ARANIYOR 

aranıyor 02245241524-ossoıtnm
ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM 

SERİ A 29725-29750 SIRA 
NUMARALI FATURA 

SAYFALARI KAYBOLMUŞTUR. 
HÜKÜMSÜZDÜR.

NEBAHAT GÜRKALE 
(GEMLİK 28936308212)

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Eleman 
Aranıyor
TECRÜBELİ

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR 

02245140060

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

likkorfezgazetesi.com
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Uludağ Üniversitesi rol moılel oldu
Azerbaycan'ın önde 
gelen üniversiteleri 
arasında yer alan 
Azerbaycan Devlet 
İktisat Üniversitesi, 
Uludağ Üniversite- 
si'nde (UÜ) verilen 
eğitimi kendi üniver
sitesinde uygula
mak için harekete 
geçti. Heyet Başkanı 
Prof. Dr. Mamedov, 
“Biz üniversite 
olarak burada uygu
lanan sistemi aynen 
Azerbaycan'da uygu 
lamak istiyoruz. 
Bizim sistemimiz 
eski Sovyetler Birli 
ği eğitimine dayanı 
yordu. Şimdi artık

nıemeılıanlıacılıtiınıııııiisitrisilînıilııoııoaecii
İnternet bankacı 
lığını kullanan aktif 
müşteri sayısı Aralık 
2015 tarihi itibarıyla 
17 milyon 420 bin 
kişiye ulaştı, toplam 
aktif müşteri sayısı 
ise son bir yılda 3,1 
milyon kişi artış 
kaydetti. Türkiye 
Bankalar Birliği 

Türk eğitim sistemi 
ni benimsemek isti 
yoruz” dedi. Türkiye 
ve Azerbaycan'ın 
asırlardır kardeş iki 
ülke olduğunu hatır 
latan UÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Yüce ise 
“Azerbaycan Devlet 
İktisat Üniversitesi, 
bizim eğitim sis

(TBB) tarafından 
"İnternet ve Mobil 
Bankacılık İstatistik
leri Aralık 2015" 
raporu açıklandı.
TBB üyesi bankalar
dan internet banka 
cılığı hizmeti veren 
28inin ve mobil 
bankacılık hizmeti 
veren 19’unun

temimizi daha 
yakından tanımak 
istediğinde bundan 
çok memnun olduk. 
Her iki tarafın da bu 
çalışma dolay ısı ile 
birbirlerinden çok 
şey öğrenecek. İler 
leyen dönemlerde 
de işbirliklerimiz ar
tarak devam edecek 
tir" diye konuştu.

verisine göre, 
internet bankacılığı 
kullanmak üzere 
sistemde kayıtlı olan 
ve en az bir kez 
giriş işlemi yapmış 
toplam bireysel 
müşteri sayısı, 
Aralık 2015 itibarıyla 
42 milyon 917 bin 
kişi oldu.
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En borçlu iller belli oldu
81 ilden sadece 
7'sinin tasarrufun
dan daha az borcu 
bulunuyor. Borcu 
birikimlerinin 
neredeyse yarısı 
olan Tunceli 'en 
sağlam' il olarak 
öne çıkıyor. En 
borçlu iller ise Siirt, 
Gaziantep ve Os
maniye. Kart 
batığında lider 
Diyarbakır. Türkiye 
de tasarruf oranını 
artırmaya yönelik 
adımlar atılmaya 
çalışılırken borçlu
luk rakamları her 
geçen gün 
tırmanmaya devam

Bantalardan 5 yılda 15 Marmaray hedel! kar
Bankacılık sektörü, 
2011-2015 dönemini 
kapsayan 5 yılda 
toplam 118 milyar 
703 milyon lira kar 
elde etti.
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) verilerinden

ediyor. Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu

Borcu 
tasarrufundan 

az olan iller

Borcu 
tasarrufundan 
fazla olan iller

Şehir

Tunceli 
Ankara 
Zonguldak 
Aksaray 
Ufak 
İstanbul 
Bartın

Nakdi kredi/ 
Mevduat 

67,04
72,92 
88,63 
9L26

. *91.35 

93,46 
98,94

i Şehir Nakdi kredi/ 

Mevduat 
Siirt 283,14

i Gaziantep 282.42

i Osmaniye 269,83
1 Şanlıurfa 242,5
j Mardin 232.9

Bitlis . 230,25
11 Adıyaman 217,46^

Takipteki nakdi kredi artist (Bin TL)
Şehir
Batman

Osmaniye
Karaman 
Niğde

2012 2011 Değişim (%)
55.095 30,981. ; '77,83 *
16.566 9,567 ’ 73,16
66.923 38'859 7222
25.897 15.129;   7İ.17..

33.934 20.382 66.49

derlenen bilgilere 
göre, 2011 yılında 
19,8 milyar lira kar 
açıklayan sektör, 
2012'de 23,5 milyar, 
2013'te 24,7 milyar, 
2014'te 24,6, 2015'te 
de 26,1 milyar lira 
kar yazdı. Böylece 
sektörün son

(BDDK) verilerine 
göre, geçen yıl 
nakdi kredilerin 
mevduata oranı 
yüzde 100'den az 
olan il sayısı 7'ye 
indi. Yani Tunceli, 
Ankara Zongul
dak, Aksaray, 
Uşak, Bartın ve 
İstanbul, toplam 
tasarruflarından 
daha düşük mik
tarda kredi almış 
durumda. Dolayı 
sıyla bu illerin 
borcunu kapata
bilecek tutarda 

tasarrufu bulunuyor. 
2011 yılı verilerine 
bakıldığında tasar

5 yıldaki toplam 
net karı 118,7 
milyar lira oldu. 
Bu rakam, büyük 
projelerin maliyet
leriyle karşılaştırıldı 
ğında ilginç sonuçlar 
ortaya çıktı. Buna 
göre 118,7 milyar 
liralık kar, üçüncü 

rufları borçlarından 
fazla olan il sayısının 
12 olduğu görülüyor. 
Geçen 1 yılda Sivas, 
Hakkari, Eskişehir, 
Muğla ve Erzincan, 
'borçlu' iller sınıfa 
dahil oldu. Toplam 
tasarrufuna göre 
en fazla borçlu ünva 
m Gaziantep’ten 
Siirt'e geçti. 2011'de 
yüzde 200 seviye 
sinde bulunan nakdi 
kredilerin mevduata 
oranı Siirt'te yüzde 
233'e ulaştı. Siirt'i 
yüzde 282 ile 
Gaziantep ve yüzde 
270 oranla Osma 
niye takip diyor.

havalimanının 
yatırım maliyetinin 
yaklaşık 4, üçüncü 
köprünün yatırım 
maliyetinin yaklaşık 
24, Marmaray'ın
15, Akkuyu Nükleer 
Santral projesinin 
ise 2 katına 
karşılık geldi.

Giyim mağazaları 
kış yarısında indi 
rim yarışına girdi, 
yüzde 50'ye varan 
oranlarda düşen 
etiketleri gören 
vatandaşlar çarşıya 
akın etti. En çok 
talep kaban ve 
monta. Tüm piyasa 
nın indirim odaklı 
hale geldiğini 
kaydeden yetkili, 
“Piyasanın en 
büyük hatası bu 
oldu. Kim daha çok 
indirim yapacak 
yarışına girildi. 
Maalesef indirime 
direnemeyen bazı 
firmalar da, fiyat
larla oyunuyor. 
Mesela yüksek fiyat 
larla sezona girip, 
sonrasında indirim 
yapılıyor. Lüks 
markalar da artık 

mart ayında orta 
kademe tüketiciye 
ulaşmaya başladı. 
İndirim döneminde 
bu tip mağazalarda 
C segmentinde çok 
insan görürsünüz” 
diye konuştu. 
Sektör temsilcisi, 
“Eskiden nisan, 
mayıs aylarından 
önce yeni sezon 
açılmazdı. Ama 
şimdi şubat sonuna 
kadar kaydı. Neden 
bu kadar erken 
derseniz, indirime 
daha erken girmek 
için” diye konuştu. 
Sezon başındaki 
satışları Arap 
turistlerin ayakta 
tuttuğunun altını 
çizen yetkili, satış 
ların üçte birini 
onların oluşturdu 
ğunu vurguladı.

'Elektrik zammı' tartışmaları sürüyor
Sektörü temsil eden 
Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri 
Derneği'ne göre, 
ev tüketicisine 
yansıyan zam oram 
yüzde 6.8 değil 
yüzde 5.4. Elektrik 
zammı ve faturalar 
da yapılan bazı 
değişiklikler bir 
süredir kamuoyunda 

tartışılıyor. Ellerine 
ocak ayı faturalarını 
alan vatandaşın, 
özellikle kafasını 
karıştıran nokta ise 
aralık ayına kıyasla 
büyük bir artış 
gösteren dağıtım 
bedeli. Dağıtım 
bedelindeki artış 
sorgulanırken, bir 
açıklama da Elektrik

T '■
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Dağıtım Hizmetleri 
Derneği'nden

(ELDER) geldi. 
ELDER yetkilileri,

yaptıkları hesapla
maya göre, tüketici 
nin faturasına 
yansıyan toplam 
zam oranının yüzde 
6.8 değil, yüzde 5.44 
olduğunu savunarak, 
"Aralık 2015 mesken 
tarifesi ile Ocak 2016 
mesken tarifesini 
karşılaştırdığımızda 
ayda ortalama

150 kilovat saat 
(kWh) elektrik 
tüketen bir evin, 
aylık elektrik 
faturasının 3.2TL 
(yüzde 5.44) arttığı 
görülüyor" diyor. 
Dağıtım bedelinde 
ki artışın da yeni 
yatırımlardan 
kaynaklandığını 
savunuyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgaz’etesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODUSÜ
İtfaiye .110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom._____________513 12 06

IKAYMAKAMLIK
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 Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. ’ 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 

büs Terminali (18 Hat)
D

Pamukksls 812 OO 20
DENİZ UÇAâl 013 0013
Paoasus Akmls Seyahat 0143332
METRO »13 12 12
Aydın Turizm 01 3 20 77
SOzsr Turizm 012 1O 72
Kanbarogiu-Eaaday ©14 40 40
Anrtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0103

İH) 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

m HASTANELER

'D.
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

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

BELEDİYED 
E 
R

Santral 5134521-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185l Akcan Petrol o13 İO 79

MAR-PET 013 3o 33
Tuncay Otogaz sis 16 40
Beyza Petrol 013 O1 03

GemlikKfrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5392 

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)

HİISİBİİ
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: 
13:00-17:00-19:00- 

21:00...
Alvin ve Sincaplar Yol 

Macerası: 11:35-15:15...

5133321

etesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez

YİĞİT inşaat
-| 9Ö"7

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

i fiîj auı
■ 1
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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 YRKA <
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

^dnınrzddqrz....
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İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti 
İşyeri Hekimliği Hizmeti 
İşe Giriş Sağlık Raporu 
Temel İlkyardım Eğitimi 
İş Güvenliği Eğitimi 
Risk Değerlendirmeleri 
flcil 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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EMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ İstiklal Cad. Bora Sok.
Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK

Tel : O 224 513 96 83

IT^TI
FATURA - SEVK İRSALİYESİ • TAŞIMA İRSALİYESİ ■ GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE • TAKVİM - KİTAP ■ DERGİ ■ İLAN- 
CİLT YAPIMI • REKLAM • MADALYA - KUPA • PLAKET

Viyadük ayağı çalışması nedeniyle yol tek şeritten sağlanıyor. Marmarabirlik saniyede 
1 kg 160 gr ürün satıyor■■■■ s

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

BOŞ TRİBÜNLER
Gemlik son yıllarda bilhassa sporda 

ulusal ve uluslararası karşılaşmalara ev 
sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz hafta Yıldızlar Karate Türkiye 
Şampiyonası Gemlik’te yapıldı.

Dün ise, bölgesel voleybol maçları Gem
lik’te start aldı.

Karşılaşmalar yarın sona erecek.
Bölgesel Lig 5. küme maçlarına Gemlik 

takımlarından Gücümspor katılıyor.
Devamı sayfa 4’de

Mak - Yol tarafından Gemlik Orhangazi 
arasında Cihatlı Köyü kavşağında devam 
eden viyadük yapımı inşaatı nedeniyle 
trafiğin tek şeritten verilmesi dün yine çileye 
dönüştü. Araç sayısının çok olması ne
deniyle Gemlik Orhangazi yönünde seyreden 
araçlar, Gemlik Dörtyol kavşağından, viyadük 
inşaatının yapıldığı yere kadar uzun kuyruk-

Saniyede 1 kg 160 gr ürün satışıyla 
ambalajlı pazarın yüzde 70'ine sahip 
olan Marmarabirlik, son 5 yılda yüzde 
77 büyüme gerçekleştirdi. Başkan Asa, 
"2016'da satışlarımızı en az yüzde 10 
artırarak 350 milyon lira ciroya 
ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Syf2’de

lar oluşturdu. Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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NACİ PEHLİVAN

Gurup Aile Gazi- 
nosu’nda oturup 
sohbet ederken 
kendi kendime 
“Yahu inan, özelde 
ve genelde bir çok 
konuda yazı 
karaladın, renkli 
kişileri, Gemlik’e 
hizmet etmişleri 
yazdın, az önce 
Gökhan Özler 
hakkındaki yazını 
Gemlik Körfez’e 
bıraktın, Gemlik ve 

Umurbey hakkında 
çalışmalar yapan 
emekli eğitimci, 
yazar Naci Pehli 
van’ı da unutma" 
dedim
Az sonra bir de 

baktım Naci Pehli
van hocamız gazi
noya girmez mi?
El ettim kendine, 

davet ettim 
masamıza.
“Hocam be şimdi 

sizi de gelecek 

kuşaklara tanıtmak 
için bir yazı kaleme 
almayı aklımdan 
geçirdim, siz geldi
niz. Ne güzel bir 
tesadüf” dedim. 
Sonra sohbete 
koyulduk. Evet 
Naci Pehlivan, tam 
31 yıl ulusunun 
insanına hizmet 
vermiş bir 
öğretmen.
Fen bilgileri öğret 

meni ve idareci.

31 yıllık hizmet 
süresi içinde 10 yıl 
Gemlik Gazi oku
lunda, 5 yıl Umur 
bey Ortaokulu, 2 yıl 
Armutlu, 5 yıl 
Malatya- Akçadağ 
Lisesi müdürlük
lerinde ve 9 yıl yur
dun birçok yöresin 
de öğretmen olarak 
görev yapmış, bin
lerce gencimizin 
yetişmesine emek 
vermiş, okulların 
yönetiminde başarı 
lı, çalışmalar 
yapmıştır.
Naci Pehlivan, 

emeklilik sonrası 
kendini edebiyat ve 
tarih çalışmalarına 
vermiş, yıllar süren 
çalışması sonrası 
Umurbey’imizin 
sosyal, tarihi, ticari, 

zirai konumunu ve 
önemli kişilerini 
içeren “Umurbey” 
adlı kitabını yayınla 
mıştır.

Gemlik hakkında 
zamanın tarih öğret 
meni rahmetli Veli 
Orhun’un “Gemlik” 
kitabından başka 
yazılmış bir eser 
yoktur. Veli Or 
hun’un kitabı yazdı 
ğı dönem, ilçenin 
tarımsal bir ilçe 
olduğu, bugün ki 
gelişmişliğinde 
olmadığını dikkate 
alan Naci Pehlivan, 
Gemlik’in tarihini, 
coğrafi konumunu, 
sosyal konumunu, 
yetiştirdiği önemli 
kişilerini, hizmet 
verenlerini, büyük 
uğraşlar, araştırma 

lar, tanıklık eden- 
lerce temasta bulu
narak “Gemlik” 
kitabını basıma 
hazırlamaktadır.
Böylece Naci 

Pehlivan Gemlik 
için önemli bir 
görev uğraşı ver
mektedir. Umarım 
eser çok yakında 
yayınlanacaktır. 
Bugüne kadar 
hiçbir Gemliklinin 
yerine getirmediği 
görevi, yerine 
getirdiği için Naci 
Pehlivan Hocamızı 
kutluyor, sevgiler
imi, saygılarımı 
sunuyorum. Sağlık 
lı, uzun ömürler 
diliyorum. Eline 
koluna, aklına sağ 
lık değerli eğitimci 
Naci Pehlivan.

Marmarabirlik saniyede 1 kg 160 gr ürün satıyor

Marmarabirlik çıtayı yükseltti
Saniyede 1 kg 160 gr ürün satışıyla ambalajlı pazarın yüzde 70'ine sahip olan Marmara
birlik, son 5 yılda yüzde 77 büyüme gerçekleştirdi. Başkan Asa, "2016’da satışlarımızı 
en az yüzde 'TO artırarak'35*0 rriîlyon'lira ciroya ülaşmayıhedefliyoruz'* dedi.
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
Marmarabirlik'in 
son 5 yıldır Ar-Ge 
yatırımları ve ürün 
çeşitliliği ile birlikte 
satışlannı artırdığını 
belirterek, özellikle 
yerel zincir market
lerin de satış ağına 
dahil edilmesiyle artık 
her eve Marmarabirlik 
ürünü girmeye 
başladığını söyledi. 
Asa, Marmarabirlik'in 
2015 yıl sonu itiba 
riyle saniyede 1 kg 
160 gr ürün satışıyla 
ambalajlı pazarın 
yüzde 70'ine sahip 
olduğunu kayde 
derek, şöyle konuştu: 
"32 bin üretici 
ortağımızın daha fazla 
kazanması için 365 
gün 24 saat üretim 
yapıyoruz. Saniyede 
1 kg 160 gr ürün 
satışı yapmış olu 
yoruz ki, bu rakamlar 
Marmarabirlik'in 

kurulduğu günden bu 
yana ulaştığı en yük
sek satış rakamlarıdır. 
2016'da satış rakam 
lanmızı ambalajlı 
zeytin ve özellikle 
zeytinyağında en az 
yüzde 10 artırarak, 
350 milyon TL ciroya 
ulaşmayı; 2017 yılı 
sonunda ise 45 bin 
tonluk satış rakamına 
ulaşmayı hedeflemek
teyiz. İhracatta da 
yine 2016 yıl sonu 
hedefimiz 6 bin 500 
tonluk satış rakam 
la rina ulaşmaktır."

5 YILDA YÜZDE
77 BÜYÜME
Her yıl tüketicilere 
sundukları kaliteyi 
daha da yukarıya 
taşıdıklarını belirten 
Asa, "Diğer yandan 
da ürün çeşitliliğimize 
yenilerini eklemeye 
devam ediyoruz. 
Marmarabirlik olarak 
2010 yılından bu yana 
gerçekleştirilen

değişim ve dönüşüm 
politikalarıyla istik 
rarlı bir büyüme 
ivmesi yakaladık ve 
2015 yılında ciro
muzun 314 milyon TL 
gerçekleşmesiyle bir
likte 5 yılda yüzde 
77'lik büyüme oranına 
ulaştık. Önümüzdeki 
yıllarda yerel zincir
lere yaptığımız satışla 
rı ve EDT (ev dışı 
tüketim) alanındaki 

satışlarımızı daha da 
artırmayı, dolayısıyla 
Gemlik tipi sofralık 
zeytin üretiminde 
ambalajlı ürün pazan 
nın yüzde 80'ine 
ulaşmayı öngörmek
teyiz" ifadelerini 
kullandı.

"GÜVENİLİR 
MARKAYI SEÇİN" 
Başkan Asa, son 
dönemlerde zeytin 

yağı üretimi ile ilgili 
sıkıntılar nedeniyle 
tağşişin arttığına da 
işaret ederek, tüketi
cilere güvenilir mar 
kaları tercih etmeleri 
uyarısında bulundu. 
Asa, şöyle devam 
etti: "Ürünün az 
olduğu gerekçesiyle 
fiyatlar artmakta, 
buna bağlı olarak 
tağşişte de artış 
görülmektedir.

Marmarabirlik'in 
stoklannda herhangi 
bir sıkıntı yoktur.
Tüketicilerimiz her 
geçen gün artan satış 
ağı ile Marmarabirlik 
ürünlerine rahatlıkla 
ulaşabilir, güvenle 
tüketebilirler.
Marmarabirlik 
ürünleri aynı za
manda hiçbir katkı 
maddesi kullanıl 
madan tamamen 
doğal fermantasyon 
yöntemi ile tüm 
hijyen ve kalite 
standartlarına 
uygun olarak 
ambalajlanmakta 
ve tüketiciye 
sunulmaktadır. 
Merdiven altı üretim 
ile elde edilen tağşişti 
ürünün arttığı bu 
dönemde, tüketicile 
rimize hem sofralık 
zeytinde hem de 
zeytinyağında 
güvenilir markalan 
seçmelerini tavsiye 
ediyoruz."
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Bursa fldliyesi'ne uyuşturucu sokmaya çalıştı
Bursa Adliyesi’ne 
uyuşturucu 
madde sokmaya 
kalkışan hükümlü, 
X Ray cihazındaki 
polis tarafından 
yakalandı.
Hakkında işlem 
yapılan Ü.G. Bursa 
E Tipi Cezaevine 
gönderildi. Edinilen 
bilgiye göre, olay 
Uluyol'daki adliyede

meydana geldi. 
Gemlik Açık Ceza- 
evin de hükümlü 
35 yaşındaki Ü.G. 
temizlik görevlisi 
olarak çalışmak 
üzere Bursa 
Adliyesi'ne geldi. 
Adliye zemin katta 
bulunan molozları 
dışarıya çıkarmakla 
görevlendirilen 
Ü.G. dışarıdan

içeriye girmek cihazından çektikten
istediği sırada X Ray sonra üst araması

yapmak isteyen poli 
se üstünü aratma
mak istedi. Polisin 
ısrarı üzerine üstü 
aranan Ü.G.’nin ce
binde cam tüp içeri 
sinde metamfetamin 
adlı uyuşturucu 
madde bulundu. 
Adliye Polis 
Merkezi'ne götürülen 
Ü.G., uyuşturucuyu 
adliyeye gelen bir

kişinin kendisine 
emanet olarak 
verdiğini söyledi.
Ü.G. hakkında 
hazırlanan tutanağın 
ardından Gemlik 
Açık Cezaevi infaz 
memurlarına teslim 
edildi. Ü.G.’nin daha 
sonra Bursa E 
Tipi Cezaevine 
gönderildiği 
öğrenildi.

Organlarıyla 5 kişiye umut oldu 5 kişilik aile ölümden döndü
Bursa'da, tedavi 
gördüğü hastanede 
beyin ölümü 
gerçekleşen 74 
yaşındaki kadının 
organları 5 hastaya 
nakledilecek. Çekir 
ge Devlet Hastanesi 
Organ Nakli Koordi
natörü Op. Dr. 
Timur Didinen, 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, 
solunum yetmezliği 
nedeniyle 28 Ocakta 
hastanelerine 
getirilen ve ailesince 
adı açıklanmak 
istenmeyen F.İ'nin 
beyin ölümünün 
gerçekleştiğini 
söyledi.

Bütün tetkikleri 
tamamlanan 
hastanın ailesiyle 
görüştüklerini ifade 
eden Didinen, şöyie 
konuştu: "Aile, 
organları bağışlama 
yı kabul etti. Kendi
lerine çok teşekkür 
ediyoruz. Hastamıza 
Allah'tan rahmet 
diliyoruz. Hastamı 

zın 2 böbreği ile 
karaciğeri alınacak. 
Daha sonra da 
korneaları.Karaciğer 
Bursa'da özet bir 
hastanede bir has
taya nakledilecek. 
İki böbrek Çanakka 
le’ye, kornealar da 
Bursa Yüksek İhti
sas Hastanesine 
gönderilecek." dedi.

Aynı evde yaşayan 
5 kişi, sobadan 
sızan karbonmo 
noksit gazından 
zehirlendi. Ailenin 
10 yaşındaki oğlu 
Şahin, bağırıp 
komşulardan 
yardım isteyerek 
ailesinin hayatını 
kurtardı. Olay, 
Osmangazi Fatih 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre Gülten E. (44), 
Tamer t (15), şanın 
E. (10), Murat E. 
(21), Serap Y. (18), 
evlerinde uyurken 
sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazından zehirlendi. 
Komşularının

ihbarda bulunması 
üzerine olay yerine 
gelen UMKE ve 112 
Acil Servis ekipleri, 
zehirlenen 5 kişilik 
aileyi Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi ve Çekir 
ge Devlet Hastane
sine kaldırdı.
Uyandığında ailesi 
nin baygın olduğu 
nu ve evin içerisin
deki gaz kokusunu 
fark eden 10 yaşın 

daki Şahin E., 
bağırarak komşula 
rina haber verdi. 
Kısa süre içerisinde 
olay yerine gelen 
UMKE ve 112 Acil 
Servis ekipleri, 
zehirlenen aileyi 
ambulanslara taşıdı. 
İlk müdahalesi olay 
yerine yapılan aileye 
oksijen tüpüyle 
hava verildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Kadın sürücü ambulansa yol «ermek isterken kaza yaptı
Bursa'da ambulansa 
yol vermek isteyen 
kadın sürücü yaşa 
dığı panik sebebiyle 
kaza yaptı. Kaza, 
İnegöl Kemalpaşa 
Mahallesi Adnan 
Menderes Bulvarı 
üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bil-

giye göre, Yeşil Cami 
kavşağına yaklaş 
makta olan ambu
lansa yol vermek 
isteyen sürücü bir 
anda panikledi.
16 K 1166 plakalı 
otomobili ile ambu
lansa yol vermek 
isteyen B.D., kırmızı

ışıkta geçmek istedi, isterken gaza fazla
Yardım etmek yüklenenB.D., karşı

şeritte kırmızı ışıkta 
bekleyen İ.Y. idare 
sindeki 16 PC 448 
plakalı ticari araca 
çarptı. Kazada yarala 
nan olmazken, araç 
larda maddi hasar 
meydana geldi.
Kaza ile birlikte 
iyice panikleyen

kadın sürücü, 
otomobili kaza 
yerinde bırakarak 
kayıplara karıştı. 
Kaza yerine gelen 
trafik ekipleri, 
gereken çalışmaları 
yaptıktan sonra 
araçlar çekici 
yardımıyla kaldırıldı.

a
n 111! ET MANGAL -CAFE- KAHVALTI

rlM *4 51
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YENİLENEN YÜZÜMÜZLE HİZMETİNİZDEYİZ

02245250770
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış

BOŞ TRİBÜNLER...

Dün, karşılaşmaları izlemek için Atatürk 
Kapalı Spor Salonu’na aittim.
İlk karşılaşma İnegöl Belediyespor ile Ko

caeli Bağırganlı spor kulüpleri arasında ıaı.
Salona girdiğimde iki takımda karşılıklı 

ısınma çalışmaları yapıyorlardı.
Gözüm tribünlere kaydı.
Bomboştu.
Toplam olarak tribünlerde 10 bilemedin 15 

kişi vardı.
Bir kenara ilişip karşılaşmanın başlamasını 

bekledim.
Karşılaşma başladığında İlçe Spor Müdürü 

Adil Tunç geldi yanıma.
Seyirci durumunun hep böyle olduğunu 

söyledi.
Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonasına da 

gelen olmamış.
Yalnız sporcu çocukların yakınları gelmiş 

dışarıdan.
Bu ayıbı bir türlü düzeltemiyoruz.
Gemlik’e ne gelirse gelsin, seyirci 

bulamıyor.
İster futbol, ister judo, ister karate, voley

bol, basketbol sporları olsun, ister bir tiyatro 
oyunu, bir müzik konseri olsun, ister bir 
panel, konferans olsun boş tribünlere, boş 
salona yapılıyor etkinlik.

Gemliklilerin sanatsal ve kültürel faaliyet 
lere ilgi duymamasını ilgililerin araştırması 
gerekir.

Belediyenin organizasyonunda geçtiğimiz 
günlerde muhafazakar İslamcı kesimin umu 
yazarı Abdurrahman Dilipak Gemlik’e geldi.

Yerleşke de bulunan Asım Kocabıyık Kültür 
Merkezi Salonu’nda yapılan konferansın 
fotoğraflarına baktım, Gemlik’te birinci parti 
bile salonu dolduramamış.

Nedir bu ilgisizlik.
İlgi neye diye sorarsanız, popüler kitlelere.
Örneğin ünlü bir film yıldızı veya ünlü bir 

ses sanatçısını çağırın Gemlik’e göre
ceksiniz her yer dolmuş.

Bunu geçmiş yıllarda gördük.
Gemlik Festivalleri sırasında ilçemize gelen 

Ebru Gündeş, Coşkun Sabah, Sibel Can gibi 
ses sanatçılarının konserlerinde dikilecek 
alan kalmadı.

Gemlikliler en azından düzenlenen organi
zasyonlara, onlar için harcanan emeğe saygı 
duymalılar.

Viyadük ayağı çalışması nedeniyle yol tek şeritten sağlanıyor.

Mak - Yol tarafından 
Gemlik Orhangazi 
arasında Cihatlı 
Köyü kavşağında 
devam eden viya 
dük yapımı 
inşaatı nedeniyle 
trafiğin tek şeritten 
verilmesi dün yine 
çileye dönüştü. 
Bursa yönünden, 
Yalova yönüne git
mekte olan araçlar, 
viyadük ayaklarının 
yapımı nedeniyle 
yolun tek şeride 
düşürülmesi sonu 
cu, trafikte sıkışma 
lar meydana geldi'. 
Araç sayısının çok 
olması dolayısıyla 
Gemlik Orhangazi 
yönünde seyreden 
araçlar, Gemlik 
Dörtyol kavşağın 
dan, viyadük 
inşaatının yapıldığı 
yere kadar uzun 
kuyruklar oluşturdu. 
Araç sahipleri, 
trafik akışının 
durma noktasına 
gelmesi nedeniyle 
programlarının 
aksadığını, yolun 
çileye döndüğünü 
söylediler.

Her geçen gün bir
birinden değişik 
markaların 
işyerlerinin açıldığı 
ilçemize yeni bir 
marka daha geliyor. 
Çikolata dünyasının 
ünlü isimlerinden 
Chocolate Port İstik
lal Caddesi’nde iki 
katlı bir binayı 
hizmete açmak 
için restorasyon 
çalışmaları başlattı. 
Eski bina yapılan 
çalışmalarla 
yeni kimliğine 
bürünürken 
Chocolate Port 
markasının adını 
içeren tabelalar 
yerleştiril di. 
Dış cephe 
çalışmalarının 
tamamlanmasından 
sonra iç dizaynının 
da düzenlenmesiyle 
çikolata sevenler 
yeni özgün bir 
mağazaya daha 
kavuşacaklar.

—K

İS

Marka dünyalarının 
ünlü isimlerinin 
Gemlik’te ard arda 
açılması yeni marka 
ların da ilçemize 
gelmesine neden 
oluyor.

Gıda sektöründe 
hizmet veren ilçemi 
zin büyük mağaza 
larından Şaypa Dere 
boyu’nda ilk açtığı 
mağazasını kapatır 
ken, Şok Mağazalar 
Zincirine bağlı yeni 
bir mağaza daha İs
tiklal Caddesi’nde

açılışa hazır hale 
gelirken, Ahmet Du 
rai Meydanı İskele 
Caddesi’nde Lezzet 
Lokantası ile Çarşı 
Fırınının arasında 
bulunan eski Balık 
lokantasına ise göz 
lük satış mağazası 
hizmete giriyor.

Mİ;

AÇILANLAR 
KAPANANLAR
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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 FİY/İLAR İNANILMAZ 
AÇILIŞA ÖZEL FİYATLARI KAÇIRMAYIN

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

0554 577 46 77 
vS/05415422100

w w w _salcalli.com.tr I

_salcalli.com.tr


GejnlikKsrfez
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F SİGARA n 
: İÇME ALANLARI 
^MEVCUTTUR

SALON -1JF Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Fuşya ve Beyaz renk uygulanmıştır.
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

PARAREL TİCARET YAPILANMASI. 
GEMLİK OTO KİRALAMA ÖRNEĞİ.

Bu yazı özellikle 
ve özellikle Gemlik 
başta olmak üzere 
Orhangazi ve 
İznik’te oto kiralama 
ticareti yapan esnaf 
arkadaşları il
gilendirmektedir.

Yaklaşık bir ay 
önce Burulaş A.Ş. 
kurduğu BURCAR 
isimli yapılanma ile 
Gemlik’te oto ki
ralama işine girişti.

Yapılanmayı uzun 
uzun anlatıp sizleri 
sıkmayacağım.

Kurulan yapılanma 
ile ilgili detaylı bil
giyi rent.burulas. 
com.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Şimdi ne güzel bu 
hizmeti de vermeye 
bşlamışlar. Neden 
rahatsız oluyorsun 
diyeceksiniz.
Yaklaşık 3 ay önce

Burulaş’ın Mer
cedes Benz firması 
na ısmarladığı 
söylenen 20 adet 
Mercedes Tourismo 
otobüsten 
bahsetmiştim.

Burulaş A.Ş 
bünyesi altında bu
lunan Türsab üyesi 
Burulaş Turizm ve 
Seyahat Acentası 
ile turizm sektörüne 
de el attı.

Yani resmi olarak 
seyahat acentası 
faliyeleri yapıyor. 
Bunun ucu tabiki 
Bursa’daki tüm 
seyahat acentala 
rina dokunuyor.

Yarın öbür gün bu 
şirketin okullara 
gidip okul turu 
yapmayacağını ve 
ortadoğu pazarına 
girip Bursa’daki 
yerli ve yabancı 
acentaları 
bitirmeyeceğinin 
tahaahhütünü kim 
verebilir.

Kaldı ki okul 
turları piyasasına 
girdiğinde sırf 
belediyenin firması 
diye binlerine yakın 
görünmek için 
Burulaş Turizm’e iş 
verecek dünya 
kadar okul yöneti
cisi tanıyorum.

Bununla birlikte 
bu yapılanma sade 

ce Bursa’nın 
ilçelerinde değil 
tüm Türkiye’ye 
yayılmış bir 
yapılanma.

Ben sadece işi 
mikro ölçüde ele 
alıyorum.

Soruyorum Gem
lik, Orhangazi veya 
İznik’te oto kiralama 
işi yapıp BURULAŞ 
A.Ş’nin fiyatları ile 
veya BUCAR 
oluşumu ile hem 
fiyatsal hem de iş 
potansiyeli yaratma 
veya kapma 
yönünde rekabet 
edecek firma var 
mı?

İşin özü şu, birçok 
alanda olduğu gibi 
turizm alanında da 
tekelleşmeye 
gidiliyor.

Önce seyahat 
acentası sonra rent 
a car firması ve 
gelecek niceleri.

Tabi durum 
şimdilik diğer iş 
kollarıyla uğraşan 
esnafı rahatsız et
miyor.

Memleketimizde 
zaten bana dokun
mayan yılan bin 
yaşasın mantığı 
hakimdir ama gün 
gelip o yılanın sizin 
sektörünüze de el 
atmayacağını taah
hüt edebilir 
misiniz?

Benim adım hıdır. 
Elimden gelen 
budur.

Gemlik, Orhangazi 
ve İznik’te oto ki
ralama ticareti 
yapan esnaf 
ağabeylerime ve 
kardeşlerime Gem
likli bir esnaf olarak 
paylaşımımdır.

Herkese hayırlı 
işler, bol kazançlı 
günler dilerim.

Okul Müdürler Kurulu toplantısı yapıldı
Kaymakam Cahit 
Işık’ın katılımıyla 
2015-2016 Öğretim 
yılı II. Dönem başı 
“Okul Müdürleri Ku
rulu Toplantısı” 
Cumhuriyet İlkoku
lunda yapıldı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü, Şube 
Müdürleri ve tüm 
okul müdürlerinin 
katılımıyla gerçekleş 
tirilen toplantıda bir 
konuşma yapan 
Kaymakam Cahit 
Işık; 2015-2016

Öğretim yılının 
I. Dönemi başarılı 
ve sorunsuz bir 
şekilde geçirildiğini, 
II. Dönem için de 
hayırlı uğurlu 
olmasını ve başarılı 
bir dönem geçiril 
mesi dileklerinde 
bulunularak, 
ilçemizdeki eğitim 
kalitesinin her geçen 
gün daha da yük
seltilmesi için tüm 
okul müdürlerinin 
özveri içerisinde 
çalışmaları

gerektiğini söyledi. Kaymakamlık olarak eğitim konusunda

her zaman has
sasiyet gösterdik
lerini, tüm tedbirlerin 
alınarak 8 Şubat 
Pazartesi günü II. 
Döneme hazır bir 
şekilde başlanıla 
cağını belirtti.
II. Dönem başı okul 
müdürleri kurulu 
toplantısına İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
ve Şube Müdürleri 
başkanlığında gün
dem maddelerinin 
görüşülmesi ile 
devam edildi.

Eleman BAY & BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR

—W GSM:05397461903
Eleman FORKLİFT KULLANABİLEN 

OPERATÖRLER ARANIYORAranıyor ımma»-ossomıoıs
Adıma bastırmış olduğum 
SERİ A 29551 -29600 sıra 

numaralı 1 Cilt Taşıma İrsaliyesi 
kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

OSMAN KARDORUK 
(ULUDAĞ 5240006816)

BYEGM

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

BSi

Eleman
Aranıyor
TECRÜBELİ 

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR

02245141061

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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GEMLİK
-KALİBRASYON - 
ÖLÇÜM & EĞİTİM

Bursa'da uçak üretimi tıaslıyor

Endüstriyel amaçlı kullanılan üzerinden herhangi 
bir proses kontrolü yapmayan, yani otomatik olmayan 
terazilerdir. Alım satım işinde kullanılan teraziler yasal 
metroloji kapsamına girer. Teraziler çözünürlüklerine 
ve kapasitelerine bağlı olarak ilgili standardın 
öngördüğü hassasiyete sahip, kütleler ile kalibrasyonu 
gerçekleştirilir. Terazilerin başlıca gösterge sapması, 
tekrarlanabilirlik, köşe yükü sapması testleri yapılır. 
Bu testler sırasında cihazda sapma tespit edilirse, 
müşterinin izni alınarak, sapma cihaza ayar yapılmak 
koşuluyla giderilir. Ayar işlemi terazide olduğu gibi bütün 
kalibrasyon işlemlerinde yapılabilir. Teraziler yer çekimi 
ivmesinden ve ölçüm yaptığı ortam koşullarından 
etkileneceğinden dolayı yerlerinin ve zeminin düzgün 
seçilmesi önemlidir. Yalnızca bulundukları yerde kalibre 
edilmelidir. Yerinden oynatıldığında doğru 
ölçtüğü kontrol edilmelidir.

ok

maı

Resmi Gazete 4 Eylül 2013 Çarşamba Sayı 28755 yayın ile tartı aletinin 
muayenehanesinde yetkili muayene servislerince kullanılacak olan 
etalonların kredite laboratuarlarca kalibrasyonu yaptırılması zorunludur. 
Firmamızın etalonları TURKAK ve SANAYİ BAKANLIĞI onaylıdır

Kaan UÇAN 0 539 74619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK 

gemlikkalibrasyon@hotmail.com - info@gemlikkalibrasyon.com

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'nin 
yönlendirme ve 
teşviki ile yerli tram
vay üretimini 
gerçekleştiren 
Bursa sanayii, şimdi 
de uçak üretimine 
başlıyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'nin 
yönlendirme ve 
teşviki İle yerli tram
vay üretimini 
gerçekleştiren 
Bursa sanayii, şimdi 
de uçak üretimine 
başlıyor. Bursa 
sanayiinin öncü 
kuruluşlarından 
Gökçen Ailesi'ne 
bağlı B Plas, Alman 
Uçak firması 
AQUILA'yı satın 
alırken, Almanya'da 
yapılan İmza töre
nine katılan Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep Al
tepe, 3 adet uçak 
siparişi vererek, üre
tim için önemli ve 
anlamlı bir destek 
vermiş oldu.
Yerli tramvay üre-

■81^

timi ile öne çıkan 
Bursa'yı şimdi de 
havacılık üssü 
haline getirecek 
önemli bir adım 
daha atıldı. 250 yıllık 
geçmişi, yenilikçi ve 
teknolojik yüzü ile 
Bursa sanayiinin 
öncü kuruluşla 
rından Gökçen Aile» 
si'ne bağlı B Plas'ın 
havacılık sek
töründe aktif rol 
alması amacıyla bir 
süredir temaslarda 
bulunan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'nin 
ısrarı sonuç verdi. B 
Plas, Alman uçak 
firması AQUILA'yı 
(kartal) satın aldı. 
Almanya'nın Berlin 
şehrinde bulunan 

fabrikada yapılan 
imza törenine 
katılan Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, bu 
tarihi imza ile 
Bursa'nın yerli 
tramvay üretiminin 
ardından ikinci 
büyük hedefleri 
olan havacılık sek
törünün üssü 
olacağını açıkladı. 
Yerli tramvay üreti
minde olduğu gibi 
havacılık sek
törünün başlaması 
İçin de B Plas Firma 
sim yönlendiren 
Başkan Altepe, 3 
uçak siparişi vere 
rek önemli ve 
anlamlı bir destekte 
bulundu.

IffiSKES} ■iiKÎ
.fen

i MILT O İ»«* ; y

ÎİHîİSîj

U)UGUN SALON
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GEMLİK KÖRFEZİMİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

?nsfy -Meşrubat-Çerez

Ptyünisf +DjPerfGrnıans 
S üten Sandühje Gi udi e ine 
Nikak Masası - Volkan gösterisi

REZERVASYONLARIMIZ
BAŞLAMIŞTIR

S

İnternetten Canlı tyın- Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun

|nk plus.google.com/mlltondugun
P HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI

Tel : 513 10 71 GEMLİK

mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com
http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/mlltondugun
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GEMLİK BELEDİYESPOR MURADINA ERDİ
Seyfettin ŞEKERSÖZ

U 14 Yaş Ligi Elit 2. 
Grupta zirve müca 
delesi veren Gemlik 
Belediyespor ertele 
me maçında Compo- 
nentaspor’u 3-0 
yenerek grubunu 
ikinci sırada 
tamamladı.
ikincilik için Ertuğ 
rulgazi Meskenspor 
ile çekişen Gemlik 
Belediyespor aldığı 
galibiyetle aynı 
puanı toplamasına 
rağmen ikili averajla 
rakibinin üstünde 
kalarak ikinci sıraya 
yerleşti.
Maçların tamamlan 
masına rağmen kar 
nedeniyle ertelenen 
son maçını kazanan 
Gemlik Belediyespor 
bu sonuçla Türkiye 
Şampiyonası birinci 
kademe maçlarında 
Bursa ilini temsil et
meye hak kazandı. 
Maça mutlak 3 puan 
parolasıyla başlayan 
Gemlik Belediyespor 
2. dakikada Şiyar’ın 
kafa şutunu kaleci 
nin kornere çelme
siyle gole çok 
yaklaştı.
9. dakikada Şiyar’ın

kaleciden dönen 
topunu Fikret 
tamamla dı ancak 
top yan direğe vu
rarak oyun alanına 
döndü. 15. dakikada 
gelişen Componen
taspor atağında 
Ömer’in ceza sahası 
içinde rakibini 
düşürme siyle 
kazanılan penaltıyı 
Emirhan dışarı gön
dererek takımını 
golden etti.
22. dakikada faul 
atışında kaleciye 
gelen topu 
Componentaspor 

kalecisi Kadir elin
den sektirdi. Üst 
direkten dönen 
topu Soner kafa ile 
tamamlayarak Gem
lik Belediyespor’u 
1-0 öne geçiren 
golü kaydetti.
25. dakikada Fur 
kan’ın şutu direkten 
dışarı gidince ilk yarı 
1-0 Gemlik Belediye 
sinin üstünlüğüyle 
kapandı.
İkinci yarıya Compo
nentaspor daha iyi 
başladı. Skor avanta 
jım korumak isteyen 
Gemlik Belediye- 

sporlu futbolcular 
çok top kaptırma 
larına rağmen 
Componentaspor 
yakaladığı pozisyon
larda gol çıkaramadı. 
54. dakikada köşe 
atışında gelen topa 
Haşan kafa ile sert 
vurdu. Ağlarla bulu 
şan top Gemlik 
Belediyespor’u 2-0 
geçirerek rahatlattı. 
60. dakikada Mert’in 
soldan getirip kale 
önüne kestiği topu 
Şiyar düzeltip ağlara 
gönderince Gemlik 
Belediyespor skoru

3-0 yaptı.
Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
Gemlik Belediyespor 
sahadan istediği 3 
puanı alarak ayrıldı. 
SAHA: Gemlik Dış 
HAKEM:
Gürkan Kınay 7, 
GEMLİK 
BELEDİYESPOR :
Burak Çakmak 4, 
Burak Akoğlu 5, 
Ömer 4, Soner 5, 
Haşan 5, Deniz 5, 
(Abdullah 1) Eray 5, 
Batuhan 5, Şiyar 6,

(Serkan 1) Mert 6, 
Fikret 5, (Mustafa 
Acar 1)

COMPONENTASPOR 
Kadir 3, Uğur 4, 
Volkan 4, (Eyüp 2) 
Mertcan 4, Kaan 5, 
Gaffar 6, (Furkan 1) 
Emirhan 5, Adem 5, 
Serhat 4, Emre 5, 
Görkem 5, 
GOLLER: Dk. 22.
Soner, Dk. 54.
Haşan, Dk. 60. Şiyar, 
(Gemlik Belediye
spor)

V-
G 
E 
M 
İ 
İT 
K 
R 
E 
H 
B 
E 
R 
j

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.Savcıllğı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 51310 28

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmBöl.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 Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa asa 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenikapı (212)516 12 12
Yaloya (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 5132394

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Pamukk*te 612 OO 2S
DENİZ UÇAÖI 513 66 13
Pegaaue Atanl* Seyahat 614 S3 02
METRO S13 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzar Turizm 612 10 72
KanberofllU'Eaaday 614 46 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 612 O1 «3

HASTANELER

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 613 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 39 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Dsvlst Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

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

GELECİYE
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

Akçen Petrol
MAR-PET 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Potrol 813 01 03

Gemlik Körfez
OlILİK'İN İLK «ÖNLÜK SİYASİ 8AZITUİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5393 

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)

ffliıısinH
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: 
13:00-17:00-19:00- 

21:00...
Alvin ve Sincaplar Yol 

Macerası: 11:35-15:15...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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OSGB
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

SÎZÎH 
ç.s.g.b. • ...,YI™° güVEHLlğlHIZBİZİM İŞİMİZ

2OI3aen beri... « ₺ ,

''[anınızJai|rz.... || f 1 w
U İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

U İşyeri Hekimliği tiizmeti
U İşe Giriş Sağlık Raporu

U Temel İlkyardım Eğitimi

U İş Güvenliği Eğitimi

U Risk Değerlendirmeleri 1

U 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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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:1973

Yarıyıl tatilinin ardından, yaklaşık 18 ftıilyon öğrenci ile 1 milyon 
öğretmen, eğitim öğretim yılının ikinci dönemine bugün başlıyor

Haydi cocu k lar ohııla
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

YILDIRIM HOLDİNG’DEN DEV YATIRIM 
EKVATOR NİRE, GEMLİK NİRE...

Yıldırım Holding Portekiz de satın aldığı 
TELTID firmasından sonra şimdi de Ekva
torda 750 milyon dolarlık yatırım He Uman 
yapacak.

Özelleştirme He Gemlik Gübre Fabrikası 
satın alarak, sanayiciliğe Gemlik’te adım 
atan Yıldırım Holdinge bağlı kuruluşlar her 
geçen gün büyümeye devam ediyor.

2015 yılı Bursa Vergi Rekortmeni olan 
Gemlik Gübre den sonra limancılık sek
töründe de dünyanın sayılı firmaları arasına 
girmek içini sürekli büyüyen YHport, Türkiye 
den kilometrelerce uzakta, Amerika kıtasının 
güneyinde bir ülke olan Ekvator da 
limancılık atağına geçti. Dev. 4’de

Okul öncesinde 1 milyon 181 bin 143, 
ilkokulda 5 milyon 360 bin 703, ortaokulda 4 
milyon 873 bin 431, orta öğretimde 4 milyon 
244 bin 699 öğrenci ile açık öğretimde 
okuyanlar da dahil olmak üzere 17 milyon 
535 bin 236 öğrenci ve 985 bin 362 
öğretmenin, 25 Ocak'ta başlayan yarı yıl tatili, 
bugün sona erdi. Eğitimin ikinci yarı yıl 
dönemi, 17 Haziran Cuma günü sona erecek. 
2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ise 19 Eylül 
Pazartesi günü başlayacak.

CEVREYOLUNA 
KÖPRÜLÜ ALT GEÇİT
Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Çevre Yolu 
Çukurbahçe Mevkiine Köprülü Alt Geçit 
Yapılması için proje çalışması başlat 
tıklarını açıkladı. Yılmaz, projeyi kısa 
sürede tamamlayacaklarını ifade ederek, 
onay sonrasında yatırımı da yıl içinde 
bitirip, hizmete açmayı hedeflediklerini 
söyledi. Haberi sayfa 4’de

CHP Genişletilmiş 
Örgüt Toplantısı 

yanılın
Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik „ ilçe 
Örgütü’nün 2016 Genişletilmiş İlçe Örgüt 
toplantısı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi 
Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir’in de 
katıldığı genişletilmiş ilçe örgüt toplantısın 
da, siyasi çalışmalar anlatıldı, genel seçim 
sonuçlarının istatistik olarak değerlen 
d irmesi yapıldı. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA
gurhancetinkaya@gmail.com

11CİF MiHlİS İHIt Toplantısı milli
Dön baba dönelim...

2002 yılından bu yana ülkemiz tek 
parti tarafından yönetiliyor.
Ekonomi...
Sağlık...
Eğitim...
Güvenlik...
Dış politika...
Sürekli yine yeni yeniden planlanıyor.
Bir türlü istenilen refah, barış, huzur 

ortamına erişilemiyor.
Ancak söz konusu parti hep 

kazanıyor.
Bu durumu, 
Sosyolojiyle, psikolojiyle açıklamak 

olanaksız...
örneğin Gemlik’te...
2009 yerel seçimlerini CHP’nin adayı 

kazanmıştı.
Meclis çoğunluğu da CHP deydi.
Yalan, dedikodu, iftiralarla ve dahi 

“paralel kumpas”la CHP’li başkan 
görevden uzaklaştırıldı.

Meclis üyeleri yargılandı.
İki kez gerçekleşen vekâlet seçimini 

makam ve görev vaadiyle -kimileri 
rüşvet diyor ama ben demeyeceğim- o 
zaman da şimdi de ülkeyi yöneten par
tinin adayı kazandı.

CHP’li meclis üyelerinin mücadele
siyle makam vaadiyle mutasyona 
uğrayan oy hukuk önünde de 
kanıtlandı.

Hatta o zamanlarda iktidarın genel 
başkan yardımcısı, partinin güçlü 
adamı olan şimdilerde ise ManisalI 
Lavvrence öıaraK nneıenen"'o zat’ ou 
akçeli oyunu televizyondan gözümüzün 
içine bakarak “pazara çıkan malın 
alıcısı da olur “ diyerek açıklamıştı.

İki ayrı seçimde CHP’den ayartılan iki 
meclis üyesinden ilki değirmenin 
başına kondu diğeri de kapıya bekçi 
yapıldı.

UHP’iı mediıs uye'ıefı'Deradı dtfı.
Sonra 2014 yılında
Olağan seçimler yapıldı makam vaad 

eae'reK Ve'Kif oıa'n ou Kez a§a‘ıeten 
seçildi.

Ama vekil seçimlerinde kendisi için 
coşkuyla, aşkla, şevkle oy kullanan 
meclis üyelerinden biri bile aday dahi 
olamadı. Aday yapılmadıkları yetmedi 
içlerinde en ateşli olanları bir de itilip 
kakıldılar.
Aslında yazıya “iyi ve yeni bir şeyler 

söylemek lazım” diye niyetlenmiştim 
ama...

ıVeyazİK'kı 'uaşaramaröım.
Olumsuz,
Yaralayıcı, 
Akıl durdurucu şeylerin de “bir 

kısmını “ yazmak zorunda kaldım.
rtsırtrah’nrç'yazmayadâKtırrl aa...
Bursa Ulucami’ de dahi kendisi için 

önceden ayrılan yerde kandil mevlidini 
dinleyen ManisalI Lavvrence aklımı 
çeldi...

sıfas'ı ğeımışKen Anımsatayım...
Kumpasla görevinden alınan CHP’li 

başkan yargılandığı davalardan bir bir 
aklanıyorken;

İddianameleri coşa coşa, koşa koşa 
belediyenin internet sitesinden 
yayınlayanlar beraat kararları 
karşısında neden sessiz kalıyorlar?
Yayınlanıyor da benim mi haberim yok 

yoksa?

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Örgütü’nün 2016 
Genişletilmiş İlçe 
örgüt toplantısı 
yapıldı.
6 Şubat 2016 
Cumartesi günü 
saat 14.oo’de Gemlik 
Belediyesi Ömer 
Kahraman Ek Hizmet 
Binası’nda biraraya 
gelen Cumhuriyet 
Halk Partililer, 
basına açık ve 
basına kapalı olarak 
siyasi çalışmaları 
değerlendirdiler. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa İl 
Başkanı Şadi Özde 
mir’in de katıldığı 
genişletilmiş ilçe 
örgüt toplantısında 
açılış konuşmasını 
yapan İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Gemlik’teki siyasi 
çalışmaları 
anlattıktan sonra, 
6 Haziran ve 1 Kasım 
tarihlerinde yapılan 
milletvekili genel 
seçimlerini istatistik 
olarak değerlendirdi.
6 Haziran genel 
seçimlerinde Adalet

CHP’li gençler Bursa Nulfcunu unuimadı
CHP Gemlik Gençlik 
Kolları, Atatürk’ün 
Bursa Nutku 
söyleyişinin 83. yılını 
basın toplantısı 
düzenleyerek, “İşte 
bizim anladığımız 
dünya liderliği 
budur” dedi. 
Cumartesi günü sat 
16.30da Ahmet Dural 
Meydanı CİUS AVM 
önünde biraraya 
gelen CHP’li gençler, 
basın bildirisi 
okudular.
CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan ve 
yönetim kurulu üyele 
ri ile CHP’lilerin de 
bulunduğu basın 
açıklamasında, 
“Bizler, Türk genç
leriyiz, tüm milletimizi 
ayağa kaldıracak 
kadar sevgiye sahi 
biz. Bundan 83. yıl 
önce Mustafa Kemal 
Atatürk’e İzmir gezisi 
sırasında Bursa 
Valiliği’nin basıldığı 
haberi verilmiştir. 
Atatürk, bu olay üze 
rine 5 Şubat 1933 
tarihinde Bursa’ya 
gelerek katıldığı bir 
yemekte bulunan 
biri Atamızın yanına 
gelip, “Bursa genç 
ligi olayı hemen

ve Kalkınma Par
tisinin tek başına 
iktidar izni vermeyen 
seçmenin yurt genel* 
nde terör faaliyet
lerinin arttıran 
politikalar sonucu 
hükümetin bilinçli 
olarak kurulamaması 
üzerine yapılan 1 
Kasım seçimlerinde 

bastıracaktı. Fakat, 
Zabıta ve adliyeye 
olan güveninden 
ötürü.." şeklinde bir 
söz sarf etmesi üze 
rine Atatürk konakla
makta olan kişinin 
sözünü keserek, ta 
rihe Bursa Nutku 
olarak geçen 
önemli konuşmasını 
yapmıştı.” dedi. 
CHP Gençlik Kolu 
Başkanı İlker Türk
men, daha sonra 
Atatürk’ün Bursa 
Nutku’nu okudu. 
Atatürk’ün Bursa 
Nutku şöyle: 
“Türk genci, devrim- 
lerin ve cumhuriyetin 
sahibi ve bekçisidir. 
Bunların gereğine, 
doğruluğuna herkes 
ten çok inanmıştır. 
Yönetim biçimini ve 

halkın tek başına ikti
dara en yakın parti 
olan AKP’ye oy 
vererek, sorunları 
çözeceğine 
inandığını söyledi. 
Sertaslan, “Ancak, 
görüyoruz ki; sorun
lar çözülmüyor, ak
sine çoğalıyor” dedi. 
Parti içinde birlik ve 

devrimleri benimse 
miştir. Bunları güç 
süz düşürecek en 
küçük ya da en 
büyük bir kıpırtı ve 
bir davranış duydu 
mu, ‘Bu ülkenin polisi 
vardır, jandarması 
vardır, ordusu vardır, 
adalet örgütü vardır.’ 
demeyecektir. Elle, 
taşla, sopa ve silahla; 
nesi varsa onunla 
kendi yapıtını koru 
yacaktır. Polis gele
cek, asıl suçlulan 
bırakıp, suçlu diye 
onu yakalayacaktır. 
Genç, ‘Polis henüz 
devrim ve cumhuri 
yetin polisi değildir.’ 
diye düşünecek, ama 
hiç bir zaman yalvar 
mayacaktır. Mahkeme 
onu yargılayacaktır. 
Yine düşünecek, 

beraberliğin olduğu 
sürece Gemlik’te 
yeniden seçim 
kazanabileceklerini 
inandıklarını 
söyleyen Sertaslan, 
“2019 seçimlerinde 
bu şehirde beledi 
yeyi alacağız. 
Bunun için bugün 
den yoğun bir 
çalışma programı 
uygulanacak” dedi. 
Daha sonra, par
tililerin görüşlerinin 
ele alındığı basına 
kapalı bölüme 
geçildi. Bu bölümde 
oluşturulan divana 
İlhan Acar ve Ahmet 
Hulusi Aydın getirildi. 
Toplantı basına kapa 
lı olarak devam etti

“Demek adliyeyi 
ıslah etmek, rejime 
göre düzenlemek 
lazım” diyecek. 
Onu hapse atacaklar. 
Yasal yollarla karşı 
çıkışlarda bulunmak 
la birlikte bana, baş 
bakana ve meclise 
telgraflar yağdırıp, 
haklı ve suçsuz 
olduğu için salıveril 
meşine çalışılmasını, 
kaynlmasını iste
meyecek. Diyecek ki, 
‘Ben inanç ve kanaa
timin gereğini yaptım. 
Araya girişimde ve 
eylemimde haklıyım. 
Eğer buraya haksız 
olara k gelmişsem, 
bu haksızlığı ortaya 
ko yan neden ve 
etkenleri düzeltmek 
de benim göre
vimdir.”

mailto:gurhancetinkaya@gmail.com
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'Başkası mı Var" deyip t yerinilen lııcaKladı
Bursa'da oğlu 
tarafından 6 yerin 
den bıçaklanan 
kadın, ağır yaralı 
halde polisi atayarak 
yardim istedi. Has
taneye kaldırılarak 
ameliyata ahnâtti 
M.Ç.'nin hayati 
tehlikesinin bülün 
duğu ifade edildi.

"BAŞKASI MI VAR" 
KAVGASI
Olay, saat 02.00 
sıralarında merkez 
Osmangazi ilçesi 
Demirtaş Mahallesin 
de meydana geldi.
Edinilen bilgilere 
göre, 43 yaşındaki 
ânhe M.Ç., boşan 
mak üzere olduğu

eşinden ayrı 
yaşamaya başladı. 
Başka bir erkekle ile 
birlikte olduğunu 
düşündüğü an
nesinin evine giden 
22 yaşındaki oğlu 
M.Ç.,tartışmaya 
başladı.
ANNESİNİ 6 
YERİNDEN

BIÇAKLADI
Öfkesine yenik 
düşen M.Ç.'nin bıçak 
darbelerine maruz 
kalan M.Ç., kanlar 
içinde yere yığıldı.
Annesini göğsünden 
ve sırtından olmak 
üzere 6 yerinden 
bıçaklayan M.Ç. olay 
yerinden kaçtı.

ömek anlamak için göle açılmıştı Illudağ'dakajlıolanııençimlııırtarılılı
Bursa'da geçtiğimiz 
Perşembe günü 
ördek avlamak için 
Uluabat Gölü'riâ 
açılan Emekli Em
niyet Müdürü Sedat 
Erdoğan'ın ceSĞdirie 
ulaşıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, geçtiğimiz 
perşembe günü 
Bursa'nın Kara
cabey ilçesine bağlı 
Gölkıyı köyünde 
gelen Yalova Eski 
Emniyet Müdürü 
Sedat Erdoğan, 
kano ile ördek avla
mak üzere Uluabat 
Gölü'ne açıldı.
Yakınlarının ken
disinden haber 
alamaması üzöriile 
çalışma başlatan 

jandarma ekipleri, 
Erdoğan'ın aracı ve 
kanosunu taşıdığı 
römorku göl 
kıyısında buldu, uiu- 
abat Gölü'nde 
Erdoğan'ı ti bulunma 
sı için 3 gün önce 
başlatılan çalışmala 
ra Jandarma Arama 
Kurtarma (JAK), 
AFÂb, UMKE, 
Yâiövâ Deniz Polisi, 
Güzeİyâîı Sahil 
Güvenlik Su Altı 
Polisleri ve Nilüfer 
Arama Kurtarma 
Ekipleri katıldı. 
Uludağ'dan gelen 
Jandarma Arama 
Kurtarma ekiplerinin 
göl kıyısında yaptığı 
araştırmada 
Erdoğan'a ait av 

malzemeleri ve 
kıyafetleri bulundu. 
Durum üzerine 
ekipler, bu bölgede 
yoğunlaştı. Dalgıç 
ekipleri, göl kıyısına 
25 metre uzaklıkta 
bulunan balıkçı 
ağlarını kontrol etti. 
Erdoğan'ın cansız 
bedeni, balıkçı 
ağlarına takılmış 
halde bulundu. 
Emekli Emniyet Mü 
dürü Sedat Erdo 
ğâfi’m Ölüm haberini 
alan yakınları Ulua
bat Gölü'ne akın etti. 
Erdoğan'ın ekipler 
tarafından karaya 
çıkartılan cansız 
bedenini gören 
yakınları gözyaşları 
na boğuldu.

Kış turizminin göz 
bebeği Uludağ’da 
yoğun tipi ve sis se
bebiyle kayak 
takımlarını kaybedip 
mahsur kalan 
üniversite öğrencisi 
genç kızı, Jandarma 
Arama Kurtarma 
(JAK) ekipleri 
kurtardı.
Edinilen bilgiye 
göre, Uludağ Üni 
versitesi öğrencisi 
Gizem Eraslan (21), 
arkadaşlarıyla bir- 
ıTkie kayak yapmak 
için Uludağ’a geldi. 
Arkadaşlarıyla be
raber Beceren 
Pisti’nin zirvesine 
çıkan Eraslan, kay
maya başladı. 
Bir süre sonra

yoğun sis ve tipi 
sebebiyle kayak 
malzemelerini 
kaybeden Eraslan, 
aşağı inemeyince 
mahsur kaldı. Genç 
kız, bunun üzerine 
156’yı arayarak JAK 
ekiplerinden yardım 
istedi. Genç kızın 
ihbarıyla harekete 
geçen JAK ekipleri, 
Eraslan’ı mahsur 
kaldığı yerde buldu.

Yapılan ilk müda
halenin ardından 
kar motoruna 
bindirilen genç 
kız, Uludağ’daki 
112 noktasına 
getirildi. Burada 
tedavi olan genç 
kızın üşüdüğü ve 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Jandarma, olayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

Bursa'da kanlı alkol kavgası! 1 ölü 1 yaralı
Bursa'da alkol 
aldıkları öne sürülen 
3 kişi arasında çıkan 
bıçaklı kavgada 1 
kişi öldürüldü, 1 kişi 
ağır yaralandı. 
Merkez Yıldırım 
İlçesiı Millet ma
hallesi 7 bin 

203'üncü Sokak'taki 
arsada 43 yaşındaki 
Mustafa D., arkadaşı, 
45 yaşındaki Nihat 
Kuru ve kayınbira 
deri 35 yaşındaki 
Ferhat Kızıltan alkol 
aldı. Daha sonra 
Mustafa D. ile Ferhat 

Kızıltan arasında bil
inmeyen nedenle 
tartışma çıktı.
Tartışma büyüyünce 
üzerindeki bıçağı 
çeken Ferhat Kızıltan 
eniştesini yaraladı. 
Kızıltan, kavgayı 
ayırmaya çalışan

Nihat Kuru'yu da 
bıçakladıktan sonra 
kaçtı. Gürültüyü 
duyan çevredekiler 
yerde yatan yaralıları 
görünce özel otomo
bille onları özel bir 
hastaneye götürdü. 
Hastaneye götürülen

yaralılardan Nihat 
Kuru tüm müda
halelere rağmen 
öldü, Mustafa D. ise 
ameliyata alındı.

Kavga ardından 
kaçan Kızıltan '155 
Polis İmdat' ihbar 
hattını arayarak 
kendisini ihbar etti.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

YILDIRIM HOLDİNG’DEN DEV YATIRIM 
EKVATOR NİRE, GEMLİK NİRE...

Güney Amerika gezisini sürdüren 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
geçtiğimiz günlerde Ekvatora ziyaretinde, 
başkent Kito da Yıldırım Holding Yönetim 
Kurulu Başkam Robert Yükse! Yıldırım da 
katıldığı bir törenle, 750 milyon dolara mal 
olacak Uman yatırımı için imza attı.

Türkiye nire, Ekvator nire diye bilirsiniz.
Türkiye nin büne kadar Ekvator ne önemli 

hiçbir ticari ilişkisinin olmadığını 
öğreniyoruz..

Ancak, Ekvator, güney Amerika da onemn 
bir Uman .

Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Robert Yükse! Yıldırım yaptığı açıklamada 
bakın neler söylüyor.:

“Limana yatırımımız tamamlandığı zaman, 
Latin Amerika'nın Pasifik Okyanusu 
kıyısındaki en büyük konteyner limanı ola
cak.

Bu Uman mevcut global Uman portföyümü
zle birleştiğinde, YİLPORT networku içinde 
büyük bir önem kazanacaktır.

Püertö Bölivâ'r ölarâk bilinen limandan 
ağırlıklı olarak muz, karides, deruz urumen 
ve maden ürünleri ihraç edilecek.

Limana yatırımımız tamamlandığı zaman 
Latin Amerika'nın Pasifik Okyanusu 
kıyısındaki en büyük konteyner' umanı ola
cak. Bu liman mevcut global Uman port
föyümüzle birleştiğinde, YILPORi netvvorku 
içinde büyük bir önem kazanacaktır. Huerto 
Bolivar olarak bilinen Umandan ağırlıklı 
olarak muz, karides, deniz ürünleri ve maden 
ürünleri ihraç edilecek.”

Malta adası, Portekiz şimdi de Ekvator da 
limancılık faaliyetleri.

Bu, Yıldırım Hoiding’in globalleşen 
dünyada yerini aldığını gösteriyor.

Yıldırım Holding iştiraklariyle 4 kıtada, 21 
ülkede, 11 farklı sektörde faaliyet gösteriyor 
ve dünya çapında toplam lO.OOÜ'oen fazla 
işçi çalıştırıyor.

Devamlı büyüme politikası ile Türkiye nin 
de parlayan yıldızı olmayı sürdüren Yıldırım 
Holding, bünyesindeki kurumlar şunlar:

YILMADEN HOLDİNG
Meta! ve Madencilik
ETİ KROM
Dünyanın EN BÜYÜK pazarlanabilir sert 

parça krom cevheri üreticisi ve Türkiye’nin 
TEK yüksek kaliteli yüksek karbonlu fer- 
rokrom üreticisi.

YILKROM
Yerli ve uluslararası yatırımcılara 

YILDIRIM’ın madencilik sektöründeki 
deneyim ve bilgi birikimiyle ortak çalışma 
fırsatı sağlayan maden arama şirketi.

VOSKHOD CHROME
Krom konsantre tesisi ve dünyanın en zen

gin krom cevheri madenlerinden biri.
VARGÖN ALLOYS
Dünyanın en eski ferroalyaj üreticileri 

arasında.
TIKHVIN FERROALLOY
Yüksek karbonlu ferrokrom üreticisidir. 

Bağımsız Devletler Topluluğu’nun en mod
ern ferroalyaj tesisi.

YILFERT HOLDİNG
Gübre ve Kimyasalları 
GEMLİK GÜBRE ..
Türkiye’nin EN BÜYÜK CAN gübresi ve 

amonyak üreticisi ve ihracatçısıdır.
YILKEM
Kimyasal ve petrokimyasal ürün 

ticaretinde Türkiye’nin önde gelen 
şirketlerinden biri.

YİLPORT HOLDİNG
Liman İşletmeciliği ve Lojistik
YİLPORT GEBZE
Türkiye’nin teknolojik açıdan en gelişmiş 

çok amaçlı konteyner terminali.
YİLPORT GEMLİK & YİLPORT GEMPORT
Türkiye’nin en gelişmiş ve en verimli 

konteyner terminalini oluşturmak üzere 
to/rt e Şii riiiyut.

YİLPORT YARIMCA
Marmara Denizi’ndeki en büyük çok amaçlı 

limanı oluşturmak amacıyla genişletiliyor.
MALTA FREEPORT
Akdeniz’in önde gelen gemi aktarma ve lo

jistik merkezlerinden bin.
GÂVLE KONTEYNER TERMİNALİ
İsveç’in en büyük üçüncü konteyner termi

nali.
STOCKHOLM NORD KOMBİNE TERMİNALİ 
Tam donanımlı hizmet sağlayan bir inter- 

modal terminali..
OSLO LİMANI
Norveç’in konteyner hacminin %30’undan 

fazlasını elleçleyen en büyük konteyner ter
minali.

TERTIR
Portekiz’de 7, Ispanya’da 2 ve Peru’da 1 

limanı kapsıyor..
ETİ LOJİSTİK
Türkiye pazarında hizmet veren tam 

donanımlı lojistik hizmet sağlayıcısı.
YILDIRIM ENERJİ
Başka söze gerek yok.
Büyüme devam ediyor. Gemlik te bu 

büyümeden yararlanmak istiyor.

CEVBE YOlUNfi KÖPRÜIÜ mı Mili
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Çevre 
Yolu Çukurbahçe 
Mevkiine Köprülü 
Alt Geçit Yapılması 
için proje çalışması 
başlattıklarını 
açıkladı. Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölci 
gezli, Meclis Üyeleri 
Emir Kantur ve İbra 
him Baki’nin yanı 
sıra İmar ve Şehirci 
lik Müdürü Müge 
Gürsoy ve teknik 
ekiple birlikte 
Köprülü Alt Geçit 
alanında inceleme 
lerde bulunan Yıl 
maz, çevre yolunda 
güvenli geçişlerin 
sağlanması ve yaya 
ların da güvenliği ile 
ilgili yapılan çalışma 
lardan birisini daha 
gerçekleştirdiklerini 
kaydetti. Yılmaz, bu 
önemli yatırımdan 
Çukurbahçe Mev 
kiinde ikamet eden 
vatandaşların yanı 
sıra, Bahkpazarı, 
Yeni Mahalle, Orhani

ye Mahallesi ve Halit 
Paşa Mahallesi 
sakinlerinin de 
faydalanacağını 
vurguladı.
Köprülü Alt Geçit 
proje çalışmalarını 
başlattıklarını be
lirten Yılmaz, Kara 
yolları ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si teknik ekipleriyle 
birlikte titiz bir çalış 
ma yürüttüklerini

kaydetti. Projenin 
tamamlanması 
sonrasında Karayol 
lan ve Büyükşehir 
Belediyesine sunula 
cağını anımsatan 
Refik Yılmaz, alter
natif yol çalışmaları, 
yol genişleme çalış 
maları, asfaltlama ve 
çevre düzenleme 
çalışmalarının sonra 
sında ilçeye ulaşım 
anlamında önemli

bir yatırım daha 
kazandıracaklarına 
dikkat çekti.
Refik Yılmaz, 
projeyi kısa 
sürede tamamla 
yâcaklarını ifade 
ederek, onay 
sonrasında 
yatırımı da yıl 
içinde bitirip, 
hizmete açmayı 
hedeflediklerini 
söyledi.

Kaymakam Işık ın ziyaretleri sürüyor
Kaymakam Cahit 
Işık ve İlçe Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu, sivil 
toplum kuruluş 
larına ziyaretlerini 
sürdürüyor. 
Geçtiğimiz hafta 
sonunda S.S. 66 
Nolu Motorlu 
Taşıyıcılar Koope 
ratifi’ni ziyaret 
eden Kaymakam 
Cahit Işık ve 
ilçe Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu, Koope 
ratif Yönetim Kurulu 
Başkanı Fehmi 
Arslan tarafından

karşılandı.
Şoför esnafının 
sorunlarının ele 
alındığı ziyarette, 
Gemlik’te araç

sayısının hızla 
arttığını, nakliyeci 
esnafının biraraya 
toplayacak lojistik 
köyünün yapılması

gerektiğini, 
bu konunun 
mutlaka ele 
alınmasını gerektiği 
konuşuldu.

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0,224)5139683GEMLİK

Bu gaza-ka
Anadolu'nu r~a Sesi' 
IPad-IPhone 
uyg ula r?-aasmd a 
yayı mlanma ktadır.
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AMATÖR KULÜPLERE MALZEME DESTEĞİ SÜRÜYOR
Gemlik Belediye- 
si’nin 2016 yılı spor 
tif etkinlikler kapsa 
mında yürüttüğü 
amatör spor kulüp
lerine yönelik 
malzeme yardımı 
devam ediyor. 
Ayrım yapmadan 
kulüpler birliği 
aracılığıyla ilçedeki 
tüm amatör spor 
kulüplerine 5’er bin, 
Gemlik Spora 40 bin 
ve Belediye Spora 
da 30 bin lira nakdi 
para yardımında bu

lunan Gemlik Beledi 
yesi, spor ve sporcu 
ya destek projesi 
kapsamında 4 yıldır 
sürdürdüğü malze 
me yardımlarını da 
aralıksız devam et
tiriyor. Belediye Spor 
Futbol ve Çotanak 
Spor futbol kulüp
lerinden sonra 
Kumla Spor ve 
Kurşunlu Spor futbol 
takımlarına da 
malzemelerini Beledi 
ye Başkan Yardımcı 
sı Ahmet Avcı teslim

etti. Belediye Başka 
nı Refik Yılmaz’da 
Belediye Spor ’un 
diğer branşlarının

yanı sıra U kategori
lerindeki futbol kulü
plerine de malzeme 
terini verdi. Refik

Yılmaz ayrıca Aktif 
Spor Karate Kulübü 
nün 68 sporcusuna 
malzemeleri teslim

etti. Gemlik’in artık 
uluslararası alanda 
yapılan sportif etkin
liklere ev sahipliği 
yapabildiğine 
dikkat çeken Refik 
Yılmaz, tesis 
leşme ve spor 
yatırımlarının devam 
edeceğini vurgula
yarak, amatör 
spor kulüplerine 
yönelik hizmet ve 
desteklerin de 
artarak devam 
edeceğini 
söyledi.

BELEDİYE SPOR DAN MAVİ KAPAK DESTEĞİ
Gemlik Belediye 
Sporlu Futbolcular
dan, sosyal kampa
nyaya büyük bir 
destek geldi. Gemlik 
Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğünün 
başlattığı mavi 
kapak kampanyasına 
destek veren sporcu 
lar, 75 kiloluk kapak 
topladılar. Gemlik 
Belediyesi’nin

sosyal etkinlikler 
kapsamında engelli 
vatandaşlara yönelik 
akülü araç ve sakat 
arabası alımında 
kullanılan mavi ka
paklar için yoğun bir 
çalışma başlatan 
sporcular, kapakları 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Temizlik İşleri

Müdürü Ahmet Dede 
türk’e teslim ettiler. 
Kulüp Başkanı Hu
lusi Gandar ve Yö
netici Bayram Polat 
ile futbol takımı ant 
renörleri Haydar Yi 
ğit, Sönmez Delior
man, Bilal Yiğit, Ha 
san Onur ve Selahat- 
tin Üzger’in de katıl 
dığı törende spor cu- 
lara teşekkür edildi.

GEMLİKLİ ÇOCUKLAR TİYATBOSU İLE COŞTU
Gemlik Belediye
si’nin 2016 yılı Kültü 
rel Faaliyetler kapsa 
mında organize ettiği 
Çocuk Tiyatrosu Et 
kinliği ilgi gördü. 
Manastır Kültür 
Merkezinde Gemlikli 

minik öğrencilere 
karne hediyesi ola 
rak ilçeye davet edi 
len Hüseyin Gonca 
gül Tiyatrosu ekibi, 
||bİş Oyunu” ile 
güldürürken, Lobut, 
Kukla Gösterimi, İl

lüzyon ve Akrobatik 
gösterilerin yanı 
sıra ateş gösterisi ve 
skeçlerle unutulmaz 
bir gece yaşattı.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Vedat Büyükgölci 

gezli ve Ahmet Avcı 
nın yanı sıra, Kültür 
ve Sosyal İşler Müdü 
rü Hüseyin Turhan’ın 
da izlediği Çocuk 
Tiyatrosu Gecesi 
ayakta alkışlandı.
Minik öğrencilerin

yanı sıra veliler tara 
fından da izlenen 
oyun sonrasında 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat

Büyükgölcigezli 
usta tiyatrocu 
Hüseyin Goncagül 
ve ekibine çiçek 
verdi

KİPman BAY & BAYAN ucm<HI ELEMANLAR ARANIYOR 
âüIM OSM: 0539 74619 03

Eipmnn F0RKLÎFT KULLANABİLEN 
CICIIIdH OPERATÖRLER ARANIYOR aranıyor 02245247524-05301430083

GEMLİK NÜFUS 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

ALDIĞIM NÜFUS CÜZDANIMI 
KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

EVRİM KAHRAMAN

BYEGM

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Eleman 
Aranıyor
TECRÜBELİ

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR 

02245140060
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Kaymakamdan Müteahhitlere ziyaret
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık ve İlçe 
Emniyet Müdürü 
Cafer GündoğdU 
Gemlik Müteahhitler 
Derneğine iade-i zi
yaret gerçekleştirdi. 
Ziyarette kendilerini 
Dernek Başkanı 
Ömer Uslu ve yöne
timi karşıladı. 
Gemllk'ih mimarı 
durumu» yapılaşma 
sİ ve yapılaşmanın 
güvenliğe olan 
doğrudan etkilerin 
kenti edildiği zi
yarette, Dernek 
Başkanı Ömer Uslu; 
“Biz ‘devlet baba’ 
mantığı ile büyümüş 
insanlarız. Her ne 
kadar tamsak da, 
devleti karşımızda 
görünce heyecanla 
nıyoruz. Biz, dernek 
olarak iyi bir miras 
aldık, bunu İyi yere 
taşımak istiyoruz. 
Müteahhitliği daha 
kapsamlı hale ge
tirmek, halkımızla 
irtibatını artırmayı 
amaçlıyoruz. Gem
lik’in yeniden 
kurulması Ve daha 
uygüh, yaşanabilir

bir keht Olması gere 
kir. târihi ve cogra 
fik konumuna baka 
rak, dışa yansımadı 
da bir o kadar iyi 
olmâlıydı. Son 
dönemde özellikle 
kentsel dönüşüm 
hamlesi ile umutla 
nıyoruz. Gemlik’in 
daha iyi noktaya 
geleceğine de 
inânıyörüz. Bu an
lamda, kurululardan 
da önerilerini almak 
istiyoruz" dedi. 
Ehîhiyet Müdürü 
Cafer Gündoğdu; 
“Geleneğimizde de- 
vlete saygı var. Bu 
hüh yaşatılması da 
bizler adına güzel 
dir. Gemlik’te çarpık 
yapılaşmanın suç 
oranlarında da et 
kişini görüyoruz. 
Dönüşüm ne kadar 

hızlı olursa, Gemlik 
adına o kadar iyi 
olacaktır” dedi 
Kaymakam Işık ise; 
“Kentsel dönüşüm 
anlamın da, son 
dönemde yapılan 
uygulamalar ve 
yasalar olumlu 
olarak karşılanıyor. 
Ülke adına önemli 
bir hamlede, Gem
lik’in de etkin olması 
faydalı olacaktır. 
Gemlik’te ilk görev 
yaptığımız dönemde 
nüfus üç yıl kadar 
yerinde saymıştı. 
Son yıl ise artışın 
başladığı göze 
çarpıyor. Büyüyen 
nüfusa hazır, sağlıklı 
yapılaşması olan bir 
Gemlik’in adımlan 
nın atıldığını görmek 
de bizler adına sevin 
dirici oluyor” dedi.

\ । lt O IM^pfe
DÜĞÜN SALON

’li

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta -Meşrubat-Çerez 2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

Piyünist +Di Performans 
Süten Sünfaiye Giydirme 
Nikah. Müsüsi - Volkan yösterisi I

İnternetten Cnnh fyyın- Snhne - Işıkgösterisi
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler

BAŞLAMIŞTIR 1
hne - Işıkgösterisi ^3^ ‘ /V’ J
Sürpriz gösteriler A \ r
nlikmllton.com v’ )www.gemlikmilton.com

facebook/miltondugun
plus.google.com/miltondugun

■a Hükümet Konaği karşisi
Tel : 513 10 71 GEMLİK

M
~ •' Ösft*'-“■'W

: W

■

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Emekliye yüzde 5 zam
Memurların ve 
memur emeklilerinin 
de enflasyon farkı 
alıp almayacağı 4 
Temmuz'da belli 
olacak. Bu tarihte 
Türkiye İstatistik 
Kurumu Ocak-Hazi- 
ran enflasyon veri
lerini açıklayacak. 
Yine aynı tarihte 
SSK ve Bağ-Kur 
emeklilerinin alacağı 
Temmuz zammı da 
belli olacak. Enflas 
yon ne çıkarsa 
yaklaşık 8.9 milyon 
SSK ve Bağ-Kur 
emeklisi, o oranı 
zam olarak alacak. 
Uzmanların tahmi
nine göre ilk 6 aylık 
enflasyon yüzde 4-5 
arasında gerçekle 
şecek. Şu an en yük

Yiiz binlerce horplu »asal takipte
Türkiye Bankalar 
Birliği, 2015 yılında 
bireysel kredi veya 
kredi kartı borcun
dan dolayı yasal 
takibe girenlerin 
sayısının 1,3 milyo 
na ulaştığını 
duyurdu. Kredi kartı 
ve bireysel kredi 
borcu nedeniyle 
yasal takibe uğramış 
kişi sayısı yüzde 
3 artışla 1,3 milyon 
kişiye oldu. Bireysel 
kredi veya bireysel 
kredi kartı borcun
dan dolayı yasal 
takibe intikal etmiş 
kişi sayısı Arahk'ta

sek SSK emeklisi 
maaşı 3 bin 814 lira. 
Temmuz'da enflas 
yon yüzde 4 çıkarsa 
bu kişinin maaşı 3 
bin 966 liraya ulaşa 
cak. Temmuz'da en
flasyon yüzde 5 olur 
sa aynı emeklinin 
maaşı 4 bin 4 liraya 
çıkacak. Takvim'in 
haberine göre, en 
düşük Bağ-Kur tarım 
emeklisi maaşı da

geçen yıl aynı aya 
göre yüzde 3 arttı.

2015'TE 725 BİN KİŞİ 
OLDU
Aynı yıl içinde 
birden fazla kaydı 
bulunan kişilerin bir 
kez sayılmasıyla 
elde edilen veriler

874 lira 19 kuruş. 
Eğer Temmuz zammı 
yüzde 4 olarak 
gerçekleşirse bu 
kişinin maaşı 909 
lira 15 kuruşa çıka 
cak. Yüzde 5 enflas 
yona göre ise maaşı 
917 lira 89 kuruşa 
yükselecek. Emekli 
olup Bağ-Kur kapsa 
mında çalışanlar, 
yüzde 10'luk kesin
tinin kalkmasıyla 

dikkate alındığında 
bireysel kredi 
borcundan dolayı 
yasal takibe intikal 
etmiş kişi sayısı 
2014 yılına göre 
yüzde 8 oranında 
artarak, 2015 yılında 
725 bin kişi oldu. 
Bireysel kredi kartı 

bir zamma daha 
kavuşacak. Torba 
yasada yer alan 
düzenleme ile 
emekli olup Bağ-Kur 
kapsamında 
çalışmaya devam 
edenlerin maaşından 
yapılan yüzde 10'luk 
Sosyal Güvenlik 
Destek Primi 
kesintisi kaldırdı. 
Yasa Resmi Gazete 
de yayınlandığı 
tarihten itibaren 
yürürlüğe girecek. 
Bu ay içerisinde 
Resmi Gazete'de 
yayınlanırsa, emek 
lilerin Şubat maaşın 
dan kesinti yapılma 
yacak. Kesintinin 
kalması ile maaşla 
rını tam almaya 
başlayacaklar.

borcundan dolayı 
yasal takibe intikal 
etmiş kişi sayısı ise 
aynı dönemde yüzde 
2 oranında azalarak 
1 milyon kişi oldu.

YÜZDE 3 ARTARAK 
1,3 MİLYON KİŞİ 
OLDU
Öte yandan, bireysel 
kredi veya bireysel 
kredi kartı borcun
dan dolayı yasal 
takibe intikal etmiş 
toplam kişi sayısı 
2015 yılında, geçen 
yıla göre yüzde 3 
artarak 1,3 milyon 
kişi oldu.

Yurt içinde geçen 
yılın üçüncü çeyre 
ğindeki seyahat 
harcamaları, bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 16,2 artarak 
12,4 milyar liraya 
yükseldi. Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2015'in 
üçüncü çeyreğine 
ilişkin "Hanehalkı 
Yurtiçi Turizm 
Araştırması" sonuç 
larını açıkladı. Buna 
göre temmuz, 
ağustos, eylül 
aylarını kapsayan 
üçüncü çeyrekte, 
yurt içinde ikamet 
eden 24 milyon 145 
bin kişi seyahate 
çıktı. Seyahate 
çıkanların bir ve 
daha fazla gecele 

K8Ş€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA. a 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

me kaydıyla ülke 
içinde yaptıkları 
toplam seyahat 
sayısı bir önceki 
yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 16,3 
artarak 32 milyon 
960 olarak gerçek 
leşti. Bu dönemde 
seyahate çıkanlar 
325 milyon 103 bin 
geceleme yaptı. 
Ortalama geceleme 
sayısı 9,9, seyahat 
başına yapılan 
ortalama harcama 
ise 377 lira oldu. 
Yerli turistlerin, yurt 
içinde yaptıkları 
seyahat harcamaları 
bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre 
yüzde 16,2 artarak 
12 milyar 429 
milyon 293 bin 
liraya yükseldi.
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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 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 10 28

_________ ULAŞIM_________
Pamukkale 012 OO 20
DENİZ UÇAÖI 013 00 13
Pegaaus Akmls Seyahat ®1< 03 62
METRO 01» 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
80zar Turizm 012 1O 72
Kanberoglu-Eaada* 014 40 40
Anrtur »14 47 71
Kamil Koç 012 0103

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. HasL 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 DAİRELER
Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım MOd. 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 513 45 20

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

BENİZ OTOBÜSÜ “
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yaloya (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 84

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

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

DAfilTICILAB
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 6£ 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 ao 00
Akçagaz 514 as 70
Totalgaz______________ 514 17 00
Akcan Petrol 10 70
MAR-PET 913 3O 33
Tuncay Otogaz 013 -ıs 40
Boyza Petrol 013 O1 03

Gemlik KErfez
OEMLİK'İN İLK 8.ÖNLÛK SİYESİ flâZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5394 

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
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: 
13:00-17:00-19:00- 

21:00,.
Alvin ve Sincaplar Yol 

Macerası: 11:35-15:15.,
5133321

http://www.gem
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Acil Durum Planı Hizmetleri
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öğrenciler, 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına yeni binada başladı

50 yıllık Gemlik Lisesi
Binası boşanıldı

Belediye 
mülkleri

Kamu

ERDOĞAN MÜTTEFİKLERİYLE 
TERS DÜŞÜYOR 

Türkiye’nin Suriye’nin iç işlerine 
kanşması, Esat rejimini devirme girişimleri, 
ülkeyi içinden çıkılmaz bir bataklığa sürük
ledi.

ABD’nin Ortadoğu’daki projelerini 
yaşama geçirmek için önce Irak’a müdahale 
etti.

Saddam Rejiminin kimyasal silah 
ürettiğini ve kendileri için tehlike 
oluşturduğunu söyleyerek bu ülkeyi işgal 
girişimi, Ortadoğu’nun barut fıçısına dön
mesine yetti de arttı bile. Dev. 4’te

1965 yılında hizmete giren Gemlik Lisesi binası, 
deprem açısından risk taşıdığı için yıkılacak. 
2015-2016 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem
ine lise binasının arkasında kaba inşaatı GEM- 
PORT A.Ş. tarafından yaptırılan MEB, Bursa 
Valiliği, Gemlik Belediyesi katkılarıyla da iç 
donanımı tamamlanan yeni Gemport Gemlik 
Anadolu Lisesi’nde başlandı. Haberi sayfa 2’de

ihaleye
Gemlik 
Belediyesi’ne ait 
bazı taşınmazlar 
bugün ihale ile 
1 ve 3 yıllığına 
kiraya verilecek. 
Açık teklif usulü 
ile ihalelerin Kent 
Konseyi Toplantı 
Salonu’nda 
Belediye Encü
meni huzurun 
da yapılacağı 
bildirildi. Syf4’de

Gemlik Belediye
si’nin Kamu Bina 
lanna Yönelik Kent 
sel Dönüşüm 
Projesi kapsamın 
daki yıkımları 
devam ediyor.
Gemlik Belediyesi, 
Eşref Dinçer Ma
hallesi Veysel 
Karani Cami yanın 
daki 4 Katlı Osmani 
ye Kuran Kursu 
binasını yıktı.
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kama bi n alanna Köne I ik kemse I dön ü süm süniyor
Gemlik Belediyesi’nin 
Kamu Binalarına 
Yönelik Kentsel 
Dönüşüm Projesi 
kapsamındaki 
yıkımları devam 
ediyor. Daha önce 
başta Belediye eski 
binası olmak üzere, 
Adliye, Emniyet 
Müdürlüğü ve Em
niyet Müdürlüğü 
Lojmanları gibi de
prem testinden 
riskli çıkan binaları 
boşaltan ve yıkımını 
gerçekleştiren Gemlik 
Belediyesi, Eşref 
Dinçer Mahallesi 
Veysel Karani Cami 
yanındaki 4 Katlı 
Osmaniye Kuran 
Kursu binasının 
yıkımını yaptı. 
Müftülüğün talebi 
sonrasında Gemlik 
Belediyesi tarafından 

yapılan deprem test
lerinde riskli çıkan 
bina Belediye Fen 
İşleri Müdürlüğü ekip
lerince önceki gün 
yıkıldı.
Yılmaz, Kentsel 
Dönüşüm kapsamın 
da riskli kamu 
binalarına yönelik 
çalışmaların devam 
edeceğini vurgula
yarak, Belediye eski 
binası, Adliye, Em
niyet Müdürlüğü ve 
Emniyet Müdürlüğü 
Polis Lojmanlarının 
ardından 1989’da 
yapımı tamamlanan 
Kuran Kursu binasını 
da boşaltıp, yıkımını 
tamamladıklarını kay
detti. Son iki yıl içinde 
hem kaçak yapılarla 
olan mücadelenin 
hem de metruk bina 
yıkımlarının devam 

ettiğini hatırlatan 
Refik Yılmaz, 200’ün 
üzerinde metruk bina 
yıkımına, kentsel 
dönüşüm projesine 
yönelik kamu binaları 
yıkım çalışmalarının 
da eklendiğini bildirdi. 
Hem mahallelilerin 
hem de 80’ne yakın 
öğrencinin eğitim ve 
öğretim gördüğü 
Kuran Kursu 
Binasının gerekli 
güvenlik önlemleri 
alındıktan sonra 
yıkılıp, çevre 
temizliğinin yapıldı 
ğım kaydeden Refik 
Yılmaz, "Kentsel 
Dönüşüm Projesi 
kapsamında riskli 
kamu binası 
kalmaması için 
çalışıyoruz. Gemlik 
Kentsel Dönüşüm 
Projesini sağlıklı

biçimde yürütmeye 
devam ediyor" dedi. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, 
yıkımı gerçekleşen 
Kuran Kursu 
Binasının hayır 
sever vatandaşlar 
tarafından günümüz 
ihtiyaçlarına göre 
yeniden yapılacağını 
vurguladı. Spor 
Salonu, Kütüpha 
nesi, Reviri, İnternet 
Bilişim Odası ve 
Yemekhanesi olan 
50 kişilik yatılı Kuran 
Kursu binasını 
önce projelendirip, 
ardından da kısa 
sürede tamamla 
mayı hedeflediklerini 
anlatan Refik 
Yılmaz, "Gemlik’e 
şimdiden hayırlı 
uğurlu olsun" 
diye konuştu.

50 Millik Gemlik lisesi binası boşaltıldı
1965 yılından itibaren 
lise olarak 50 yılı 
aşkın süredir hizmet 
veren Gemlik Lisesi 
binasında eğitim 
öğretime son verile 
rek, 2015-2016 eğitim 
öğretim yılı II. dönem
ine yapımı tamamla 
nan yeni binasında 
başlandı.
14 Şubat 2012 yılında 
Gemport, Bursa Valiği 
ve ve Gemlik Beledi 
yesi arasında imza
lanan protokol sonra 
sı 4 Kasım 2012 teme 
İi atılmasıyla İle başla 
yan tarihi Gemlik 
Lisesisin yeniden 
yapılması süreci 
başlamış oldu.
İki yıl içerisinde 
GEMPORT tarafından 

kaba inşaatının 
tamamlanan Gemlik 
Lisesi’nin geri kalan 
inşaatı Bursa Valiliği 
tarafından üstlendi 
ancak ihale aşamasın 
da meydana gelen 
eksiklikler nedeniyle 
12.06.2015 yılına 
kadar beklenmek 
zorunda kalındı. 
Bu tarihten sonra 
yeniden başlayan 
inşaatın geri kalan 
kısmı 5 ay gibi kısa 
sürede tamamlandı. 
Zemin katıyla birlikte 
4 katil oiarak yapılan 
yeni binada 24 ders
lik,10 idari birim, 4 
laboratuar ve ve 250 
koltuklu konferans 
salonu bulunuyor. 
Kaba inşaatının

GEMPORT’un geri 
kalan inşaatının 
Bursa Valiliği’nin 
tamamladığı ve 
Gemlik Belediyesi’n 
de destek verdiği ve 
eksiklikleri tamamla 

dığı yeni binanı iç 
donanımı da son 
derece modern ve es
tetik bir şekilde Milli 
Eğitim Bakanlığı 
tarafından gönde 
rilecek ödenekle 

karşılanmak üzere 
tamamlandı.
Gemlik Anadolu 
Lisesinin isminin de 
ll.dönemle birlikte 
daha önce yapılan 
Bursa Valiliği ve

GEMPORT arasında 
ki sözleşme gereği 
GEMPORT Gemlik 
Anadolu Lisesi olarak 
değişti. Yeni tabela 
mn önümüzdeki gün
lerde asılacak. 
Bu arada depreme 
dayanıklı olmadığı 
için boşaltılan eski 
binanın kısa bir süre 
de yıkılarak okul 
bahçesine kazandı 
rılacağı ifade edildi. 
Eski binanın yıkılma 
sının ardından ise 
Gemport Gemlik 
Anadolu Lisesi’nin 
tek eksiği kalacak 
olan kapalı spor 
salonunun yapılması 
için girişimlere 
başlanılması 
bekleniliyor.

MMİIİİIIHIIIİMIİİII
Gemlik işine başladı.
Belediyesi Bir süredir
ilçenin çeşitli devam eden
sokaklarda kaldırım
kaldırım çalışmaları
çalışmalarını hızla
sürdürüyor. sürdürülüyor.
Gemlik Bilhassa Dr.
Belediyesi Ziya Kaya
kaldırımı bulun Mahallesi ara
mayan değişik sokaklarında
sokaklarda devam eden
kaldırım yapım çalışmaların

tamamlanma 
sından sonra 
diğer mahalle 
lerdeki sokak 
larda da kaldı 
nmı olmayan 
yerlere kaldırım 
döşenecek, 
öte yandan, 
20 yıldır 
kaldırımları 
bozuk olan yer 
yer hiç olmayan

ilçe merkezine 
en yakın 
sokak olan 
Bora Sokak’taki 
kaldırımlar 
yetkililerin 
söz vermesine 
karşın hala 
yapılmaması 
esnaf 
tarafından 
tepki ile 
karşılanıyor.



9 Şubat 2016 Salı Gemlik KMrfez Sayfa 3

Zehir tacirine polis tuzağıl
İnegöl'de uyuşturu 
cu satıcılarına yöne
lik düzenlenen ope 
rasyonda arananlar 
listesinde yer alan 
ancak evde buluna
mayan zanlı, yapılan 
ikinci baskınla 
yakalandı. İnegöl 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organ

ize Suçlarla Mücade 
le (KOM) ekipleri, iki 
mahallede uyuştu 
rucu madde ticareti 
yapan birçok kişiyi 
fiziki ve teknik takibe 
aldı. İki aylık takibin 
sonunda operasyon 
için düğmeye 
basıldı. KOM ekipleri 
nin İnegöl Emniyet

Müdürlüğü'ne bağlı 
diğer birimlerin 
desteğiyle yaptığı eş 
zamanlı operasyon 
da uyuşturucu 
sattıkları tespit 
edilen F.K., M.K., 
N.K., U.L., F.K., H.K., 
I.K., S.Ç., Y.E. ve D.Ş. 
gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan

şahısların ikamet
lerinde yapılan ara
malarda 3 kilo esrar 
maddesi ele geçiril 
di. Emniyet Müdür 
lüğü'ndeki ifadele 
rinin ardından adli 
yeye sevk edilen 
zanlılardan İ.K., H.K., 
D.Ş., S.Ç. ve Y.E. 
tutuklanırken,

18 yaşından küçük 
olan diğer zanlılara 
ev hapsi verildi. 
Tutuklanan 3 kadın

Bursa'daki ceza
evine, iki erkek ise 
Yenişehir Cezaevi'ne 
gönderildi.

Ovushııuc» içen gene hastanelik öldü
Bursa’da uyuşturu

Dev huzur operasyonu
di içen bir genç 
komaya girdi. Olay, 
Eski Gemlik 
Yolu'nda meydana 
geldi, iddiaya göre, 
kullanılmayan bir 
fabrikanın bahçe 
sinde uyuşturucu 
madde içen genç 
komaya girdi. 
Çevredeki esnaf 
yerde yatan genci 
görünce durumu 
polise ve sağlık 
ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekipleri, ismi henüz

Bilecik'te bir mer
mer ocağında mey
dana gelen iş kaza 
sında sağ bacağı 
kopma noktasına 
gelen işçi, Bursa’ya 
nakledildi. Bilecik'te 
bir mermer ocağın 
da meydana gelen 
iş kazasında sağ 
bacağı kopma 
noktasına gelen işçi, 
Bursa'ya nakledildi. 
Olay, Bilecik'in 
Gölpazarı ilçe 
sınırları içinde yer 
alan Şahinler 
köyünde bir mermer 
fabrikasında 
meydana geldi. 
Fabrikanın mermer 
blokları kesme 
görevinde çalışan 
Alaattin Yalçın (40), 
kullandıkları şerit 
elmas uçların 
kopması sonucu

Bursa’da, bir aile, 
uyuşturucu kullanan 
çocuklarını polise 
ihbar etti. Olay, 
Elmasbahçeler Ma
hallesinde meydana 
geldi. Oğulları

belirlenemeyen 
genci Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Esnaf, 
bölgedeki eski 
fabrikalarda 
uyuşturucu madde 
alan gençlerden 
yakınarak yetkililer

sağ bacağından 
yaralandı. Sağ 
bacağı bir et 
parçasının tuttuğu 
nu ve kopmak üzere 
olduğunu gören 
diğer işçiler durumu 
hemen fabrika 
doktoruna haber 
verdi. Olay yerine 
gelen 112 ekipleri 
kopmak üzere olan 
bacağa steril tedbir
ler aldıktan sonra 
Gölpazarı ilçe Devlet 
Hastanesi'ne 
getirdiler. Ayağı

F.D.'nin uyuşturucu 
kullandığından 
şüphelenen anne ve 
babası, polisi aradı. 
Olay yerine gelen 
polis ekiplerine 
oğullarının ampul ile 

den yardım istedi. 
Ayrıca madde 
bağımlısı gençlerin 
kurduğu düzenek 
böyle görüntülendi. 
Polis ekiplerinin 

olayla alakalı 
tahkikatı devam 
ediyor.

kopmak üzere olan 
ağır işçi için 
Konya'da bir 
hastanede yer 
bulunurken, hava 
şartları yüzünden 
Afyonkarahisar'dan 
ambulans helikopter 
havalanamadı. Son 
olarak Bilecik 
112 Komuta Servisi 
tarafından Bursa'da 
bir özel hastaneye 
yer bulunan yaralı 
işçi, karayolu 
ile Bursa'ya 
sevk edildi.

nefes çektiğini be
lirten S.D. ve M.D, 
buldukları 3 adet 
ampul ve 2 ağızlığı 
teslim etti. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

Bursa kent merkezi 
ve 3 ilçesinde huzur 
operasyonu yapıldı. 
İl Emniyet Müdür 
lüğü’ne bağlı 
terörle mücadele, 
asayiş, ve güvenlik, 
trafik şube, 
Osmangazi, Yıldırım 
ve Nilüfer de eş 
zamanlı operasyon 
gerçekleştirdi. 
Yaklaşık 500 
polisin katıldığı 
operasyonlarda, 
bazı iş yerleri 
mühürlendi, 7 iş 
yerine para cezası 
uygulandı. 530 
kişinin Genel Bilgi 
Tarama (GBT) 
kontrolleri yapıldı. 
Sabaha karşı biten 
uygulamalar sonra

Bursa'da 34 M göçmen yakalandı
Bursa'da başka bir 
sürücüyle tartışan 
ve ihbar üzerine 
gelen polisi görünce 
kaçan sürücünün 
olay yerinde bıraktı 
ğı minibüste yasa 
dışı yollardan 
Yunanistan'a 
geçmek isteyen 
34 Afgan kaçak 
yakalandı. Alınan 
bilgiye göre, 
Kükürtlü Mahallesi 
Zübeyde Hanım 
Caddesi'nde 34 LV 
5689 plakalı minibüs 
şoförü ile bir oto 
mobil sürücüsü 
arasında yol verme 
meselesi sebebiyle 
tartışma çıktı. Tartış 
manın büyümesinin 
ardından otomobil 
sürücüsü 155 polis 

limdat hattını ara

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez

sı aranan 10 kişi 
gözaltına alındı. 
Birçok eğlence 
mekanında zabıta 
ekipleriyle gerçek 
(eştirilen kontroller 
de hijyen olmayan, 
saat yasağına uyma 
yan, kapalı alanda 
sigara içilmesine 
izin veren işyerleri 
ne de cezai işlem 
yapıldı. Polis ekip
leri, şüphelendikleri 

yarak yardım istedi. 
Polis, verilen adrese 
gelince ismi öğreni 
lemeyen minibüs 
sürücüsü kaçtı. 
Polis ekipleri, olay 
yerinde bırakılan 
minibüste, araların 
da kadın ve çocuk 
ların da bulunduğu 
34 Afgan kaçak 
olduğunu belirledi. 
Kaçakları taşıyan 
minibüs, Çekirge 
Polis Merkezine 
getirilirken, araçta 

şahısların üzerinde 
ve araçlarında 
yaptıkları aramalar 
da, 13 gram esrar, 
9 gram bonzai, 
2 gram metamfe 
tamin, 2 ruhsatsız 
tabanca, 3 şarjör 
ve 30 mermi ele 
geçirirken, 3 kişi de 
ruhsatsız silah ve 
uyuşturucu madde 
bulundurmaktan 
gözaltına alındı.

birçok can yeleği de 
bulundu. Kaçakların 
polise, İran üzerin 
den Türkiye’ye 
girdiklerini ve kişi 
başı 2 bin dolar 
karşılığında insan 
tacirleri tarafından 
önce İstanbul’a 
daha sonra Bursa'ya 
getirildiklerini, 
İzmir’den botlarla 
Yunanistan’a 
geçmeyi planladık 
larını söyledikleri 
öğrenildi.
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ERDOĞAN MÜTTEFİKLERİYLE TERS DÜŞÜYOR

Zaten İsrail He bölgedeki Müslüman 
ülkeler birbirine papazdılar.

Yıllarca süren İsrail Filistin savaşları 
devam ederken, bir de İrak ta rejim 
ABD ve müttefiklerince değiştirildi.

İrak. Amerikan askerleri He isgşl 
edildi, Saddam yakalanıp idam edildi.
Irak da rejimin değişmesi oldu 
ABD aüvajrajd a demokrasi aetirç- 

cekti.
Amaç Ortadoğu ‘ya istedikleri bir 

şekilde çeki düzen vermek, petrol 
kavpakianm kontrol altına.almaktı.

Sonra Suriye ye el atıldı.
Ama ABD bu kez Iraktaki.hatava 

düşmeyecekti.
Bunun için taşeron kullandı.
AKP hükümeti. ABD’pin oroiesinin 

taşeronluğunu kabul etti.
Karşılığında ise OsmanlInın egemen 

olduğu bölgelerde Türkiye’ nin 
hakimivçt kurması aipisijmi vardı.
Ama oyun ters tepti.
Türkiye eliyle Suriye de Esat rejimi' 

yıkılmak istendi.
Muhalifler örgütlendi, eğitildi, silahla 

donatıldı.
Suriye de başlayan iç savaşta, 

Türkiye’nin payı büyüktür.
Gelinen noktada, Esat rejimi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘m düşün 
düğü gibi 15 günde yıkılmadı.
Ama, Irak gibi Suriye de parçalan dı.
Bu arada bizim istemediğimiz bir 

harita ortaya çıkarıldı
Bu tablo içinde iç sorunlarını çöze

meyen Irak ve Suriye de IŞİD gibi bir 
oluşum ortaya çıktı..

Suriye’yi yıkmaya çalışırken büyük bir 
tehdit doğurdular..

Kuzey Irak Kürt!eri He Suriye’nin 
Kuzeyindeki PYD’nin kontrolündeki bir 
bölge oluşturarak, Akdeniz’e çıkan bir 
koridor oluşturmaktı amaç.

Türkiye, Suriye’yi yıkmak isterken, dış 
politikadaki hataları nedeniyle PKK’ nın 
bir kolu olduğunu Heri sürdüğü PYD’ yi 
ve onun silahlı gücü YPG terör örgütü 
olarak gördüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “PYD bir terör örgütüdür. 
YPG bir terör örgütüdür. PKK ne ise 
PYD odur. “ derken, ABD Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, 

"Türkiye’nin, YPG He ilgili endişelerini 
anlıyoruz. Ancak YPG, IŞİD He mü
cadelede en başarılı güçlerden biri. Biz 
onları terörist örgüt olarak görmüyoruz 
ve kendilerini desteklemeyi 
sürdüreceğiz aç fırlamasını yaptı.

Suriye topraklarına Esat yanında yer 
alan Rusya da aynı görüşte.

Şimdi ne olacak?
Esat güçleri ve Rusya Halep’i geri aldı 

sayılır.
Buradaki muhalifler yok ediliyor.
Sonuçta Türkiye’nin desteklediği 

muhalifler ülkelerinden Türkiye ye 
kaçıyor.

Sınırlarımız yine savaştan ve ölümden 
kaçan on ’oin'ıerce Surıye'Tı 7/e do'ıdu.

Türkiye’yi yönetenler, çevresindeki 
ülkelerle barışı bozunca, müttefikleri 
olan ABD ve Rusya He de ters 
düşüyorlar.

Yanı başımızda bir kürt otonom 
bölgesi kurusun istemiyorlar.

Bu ikilem Türkiye’nin aleyhine doğru 
gelişiyor.

Yine, yeni bir yanlışlık yapıp, Suriye 
içine asker gönderirsek, o zaman tam 
bir çıkmaza gireriz. Suriye konusu 
başımızı ağrımaya devam edecek.

Türkiye’nin Suriye’nin İç İşlerine 
burnunu sokmasının faturasını hep 
birlikte ağır ödüyoruz.

Gemlik Belediye
sine ait bazı 
taşınmazlar bugün 
ihale ile 1 ve 3 
yıllığına kiraya 
verilecek.
Bugün saat 
lO.oo’da Kent 
Konseyi Toplantı 
Salonu’nda 
Belediye Encümeni 
tarafından yapıla 
cak olan Beledi 
yeye ait 
taşınmazların 
kira ihalesi sırayla 
yapılacak.
Hamidiye Ma
hallesinde bulunan 
4 bin 767 metre 
arelik katlı otopar 
kın ihalesi saat 
lO.oo’da, İskele 
Meydanindaki

bay, bayan ve en
gelli tuvaleti saat 
10.15’de Hamidiye 
Mahallesi’ndeki bin 
846 metrekarelik

boş otopark alanı 
saat 10.30’da 
Kurtul Mahallesi’n
deki işyeri ise 
saat10.45’de 2886

sayılı yasanın 45. 
maddesi gereğiyle 
açık teklif usulü ile 1 
ve 3 yıllığına kiraya 
verilecek.

Zavraksız İbrahim vefat etti
Gemlik’in en eski 
elektrikçilerinden 
İbrahim Günay 
(Zavraksız) 93 
yaşında vefat etti. 
Bir süredir Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Yoğun 
bakım Ünitesinde te
davi görmekte olan 
Günay, önceki gün 
hayata gözlerini 
yumdu.
Gemlik’in eski 
esnaflarından olan 
İbrahim Günay, 
askerliğini 1942 
yılında Yavuz

göreve başladı. 
4-Daha sonra 

serbest

zırhlısında yaptı. yapan İbrahim
Sunğipek Günay, askerlik
Fabrikası’nda işçilik sonrası Gemlik

elektrikçiliğine 
başlayan Günay, 
Esnaf Sanatkarlar 
Kredi Kooperatifinin 
ylönetim kurulu 
üyeliklerinde 
bulundu.
Günay, paza günü 
Merkez Solaksubaşı 
Camiinde kılınan 
cenaze namazından 
sonra ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi

SlMilımaıaliliioıiBlaaiıllasililınoilMiı
Büyükşehir Beledi 
yesi Sağlık Dairesi 
Başkanlığı Veteriner 
Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
kullanılma yan araç 
lastiklerini toplaya 
rak sineklerin üreme 
kaynakla rından 
birini kuruturken, bu 
lastiklerin geri dönü 
şüme gönderilme
siyle ekonomiye

sağlanmış oluyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinden 
yapılan yazılı açıkla 
mada, sinek ve haşe 
relerle mücadele 
çalışmaları nın kış 
aylarında da etkin 
bir biçimde sürdü 
rüldüğü belirtildi. 
Ekipler, merkez ve 
ilçelerde kullanılma 
yan ve çevreye

gelişigüzel bırakılan, 
içlerine dolan sular 
nedeniyle sinekler 
için üreme kaynağı 
olan lastikleri topla
yarak imha ediyor. 
Böylece hem sinekle 
mücadele ediliyor 
hem de geri dönü 
şümle ekonomiye 
katkı sağlanıyor. 
Açıklamada 
görüşlerine yer

verilen Veteriner 
Hizmetleri Şube 
Müdürü Barbaros 
Cihangir, sinek ve 
haşere ile mücade 
lede vatan daşlara 
da önemli görevler 
düştüğünü belirte 
rek, bahçe ve çatılar 
da ağzı açık kova, 
varil ve lastik bulun 
durmamaları 
konusunda uyardı.

S
NÜFUS CÜZDANIMI, EHLİYETİMİ, DİJİTAL EHLİYETİMİ, 

KREDİ KARTLARIMI, ŞİRKETİME AİT KARTLARIMI KAYBETTİM. 
YENİLERİNİ ÇIKARACAĞIMDAN ESKİLERİNİN HÜKMÜ YOKTUR. 

ERKUTAYDOĞDU
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SA 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
www.saKalli-com.tr

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
Düğünler Gemlikli İçin Artık 

HAYAL DEĞİL!!!
Kişi başı 10 TL ’den başlayan 

Yemek Fiyatları
,<360°t
\ ' SANAL 
W *

http://www.saKalli-com.tr
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Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Fuşya ve Beyaz renk uygulanmıştır.

Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Mor ve Lila renk uygulanmıştır.

SALON - 3 750 -1000 KİŞİLİK / GEMLİK’IN EN MUHTEŞEM SALONU
salonumuzda direk kolon yoktur. Bordo ve gold renk uygulanmıştır.
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SANALTUR

http://www.sakalli.com.tr
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KÖRFEZ GALİBİYETLE BAŞLADI
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
2015-2016 sezonu 
ikinci Amatör Küme 
start alırken ilk 
maçlar heyecanlı 
başladı. İkinci 
Küme 8. grupta ilk 
maçlarına çıkan iki 
takımdan gülen taraf 
Körfezspor olurken 
Koraysporsezona 
yenilgiyle başladı. 
Maça iki tarafta 
temkinli başlayınca 
gol pozisyonları 
yaratmakta güçlük 
çekti. Uzun süre 
pozisyon ürete
meyen Körfezspor 
40. dakikada Tay
fun'la gole yaklaştı 
ancak bu futbolcu 
topa vurmakta gecik
ince gol gelmedi. 
İlk yarının uzatma 
dakikasında Ko- 
rayspor’dan Serkan 
topu kafa ile kornere 
atayım derken kendi 
kalesine gönderince 
Körfezspor 1 -0 öne 
geçti. Golün ardın

dan kale önündeki 
karambolda Tayfun 
müsait pozisyonda 
topu boş kale yerine 
dışarı atınca ilk 
yarıyı Körfezspor 
1-0 önde kapadı.

İkinci yarıya daha iyi 
başlayan Korayspor 
yakaladığı pozisyon
larda son vuruşları 
değerlendiremezken 
Korayspor 61’de 
Eren’le ve 62. 

dakikada Selmani ile 
yakaladığı pozisyon
larda farkı açamadı. 
85. dakikada Ko- 
rayspor’dan Erkan 
gole giderken 
Süleyman tarafından

düşürüldü. Orta (Berkay 1) Veysi 4, 
hakemin kırmızı Serkan 5, Rafet 4,
kartını gösterdiği 
Süleyman sahada 
takımını 10 kişi bira 
kırken 90. dakikada 
gelişen atakta Sel
mani Körfezspor’u 
2-0 öne geçiren golü 
kaydetti ve 
karşılaşma bu skorla 
tamamlandı.

SAHA : Gemlik Dış 
HAKEMLER: 
Erkan Konak 7, 
Gökhan Topal 7, 
Ümit Korucuoğlu 7, 
KORAYSPOR : 
İrfan 4, Emirhan 3, 

(Recep 2) Hakan 5, 
Talat 4, İsmail 4, 
Salih 4, Erkan 4, 
Burak 4, 
KÖRFEZSPOR: 
Faruk 5, Mehmet 5, 
Oğuzhan 5, Mustafa 
5, Mert 5, Süleyman 
5, Sercan 4, Tayfun 
5, Murat 4, Eren 4,
Selmani 5,
Goller: Dk. 45+2 
Serkan (k.k.) 
Dk. 90. Selmani, 
(Körfezspor) 
KIRMIZI KART: 
Dk. 85. Süleyman, 
(Korayspor)

IIEFASPOR MUTLU BAŞLADI: 3-0
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Hafta sonu maçla 
rıyla start alan İkinci 
Amatör Kümede 
heyecan da başladı. 
Gemlik Vefaspor ilk 
maçında Kurşunlu 
spor’u Murat Ünaldı 
ve Mutlu’nun iki 
golüyle yenerek 
sezona galibiyetle 
başladı.
İkinci Amatör Küme 
8. grupta oynanan 
çekişmeli maçı Ve
faspor tecrübesiyle 
kazanırken taraftarı 
yalnız bırakmadı. 
Maça şampiyonluk 
parolasıyla başlayan 
Vefaspor 15. dakika 
da öne geçti. Ara 
pasıyla ceza saha 
sına giren Murat 
Ünaldı açılan kaleci 
nin üstünden topu 
aşırarak takımını 
1-0 öne geçirdi. 
Golden sonda rakip 
kalede beraberlik 
golü arayan Kurşun 
luspor’da 16. dakika 
da Murat’ın şutunu 
kaleci kornere çeldi. 
25. dakikada 
Lacivert Beyazlılar 
ilyas’la farkı 
artıramazken ilk 
yarı 1-0 Vefaspor’un 
üstünlüğüyle sona

erdi.
ikinci yarıya daha iyi 
ve beraberlik golü 
için atak başlayan 
Kurşunluspor 57. 
dakikada Mert’le 
girdiği pozisyonda 
kaleci gole izin 
vermedi. 75. dakika 
da kazanılan faul 

atışında Mutlu kale
ciden önce davranıp 
kafa ile topu ağlara 
göndererek 
skoru 2-0 yaptı 
ve Vefaspor 
rahatladı.
Oyunda üstünlüğü 
eline alan Vefaspor 
87. dakikada de

fanstan topu çalan 
Murat Ünaldı’nın 
ortasına Mutlu kafa 
ile ağları bir kez 
daha sarstı skor 
3-0 oldu.
Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
Vefaspor ilk maçında 
sahadan 3 puanla

mutlu ayrılan takım 
oldu.
SAHA: Gemlik Dış 
HAKEMLER
Fahri Demirbaş 7, 
Ümit Korucuoğlu 7, 
Furkan Erözen 7, 
KURŞUNLUSPOR: 
Mehmet 3, Murat 
Aydoğdu 4, Ahmet 4, 
İsmail 4, Anıl 4, 
Mustafa 5, Mert 4, 
Kubilay 4, (Nevzat 4) 
Hüseyin 3, Samet 3,

(Cesim 1) Murat 
Kılık 4, 
VEFASPOR : 
Emre 5, Haşan 5, 
Nazım 5, Serkan 5, 
Hatem 5, Murat 
Yarar 5, Dinçer 3, 
(Mutlu 6, Nuri 5, 
Murat Ünaldı 5, 
(Burak 1) Emrah 5, 
Uya s 5, (Kamil 1) 
GOLLER: Dk. 15. 
Murat Ünaldı, Dk. 75' 
87 Mutlu, (Vefaspor)
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GEMLİK
- - - - - - - - KALİBRASYON -

ÖLÇÜM & EĞİTİM
Endüstriyel amaçlı kullanılan üzerinden herhangi 
bir proses kontrolü yapmayan, yani otomatik olmayan 
terazilerdir. Alım satım işinde kullanılan teraziler yasal 
metroloji kapsamına girer. Teraziler çözünürlüklerine 
ve kapasitelerine bağlı olarak ilgili standardın 
öngördüğü hassasiyete sahip, kütleler ile kalibrasyonu fcrg 
gerçekleştirilir. Terazilerin başlıca gösterge sapması, 
tekrarlanabilirlik, köşe yükü sapması testleri yapılır.
Bu testler sırasında cihazda sapma tespit edilirse, 
müşterinin izni alınarak, sapma cihaza ayar yapılmak 
koşuluyla giderilir. Ayar işlemi terazide olduğu gibi bütün 
kalibrasyon işlemlerinde yapılabilir. Teraziler yer çekimi 
ivmesinden ve ölçüm yaptığı ortam koşullarından 
etkileneceğinden dolayı yerlerinin ve zeminin düzgün 
seçilmesi önemlidir. Yalnızca bulundukları yerde kalibre ga
edilmelidir. Yerinden oynatıldığında doğru M
ölçtüğü kontrol edilmelidir.

; ıJSa

Resmi Gazete 4 Eylül 2013 Çarşamba Sayı 28755 yayın ile tartı aletinin 
muayenehanesinde yetkili muayene servislerince kullanılacak olan 
etalonların kredite laboratuarlarca kalibrasyonu yaptırılması zorunludur. 
Firmamızın etalonları TURKAK ve SANAYİ BAKANLIĞI onaylıdır

Kaan UÇAN 0 539 74619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK

gemlikkalibrasyon@hotmail.com • info@gemlikkalibrasyon.com 

tl.mnn BAY & BAYAN 
MCIIIalI ELEMANLAR ARANIYOR

Aranıyor gsm;0539746isi3

Flpman forklift kullanabilen 
nummı operatörler araniyor

02245247524- 05301488083

Eleman 
Aranıyor
TECRÜBELİ 

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR

SATILIK 
ZEYTİNLİK

KUMLA YOLU 
HASANAĞA

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN
SATILIK ZEYTİNLİK

MMımiHoın

ES; MILTON

REZERVASYONLARIMIZ

....İk ‘

BAŞLAMIŞTIR

«W.
S®

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

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

internetten Canlı fyym- Sahne - Işıkgösterisi 
< Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler

* www.gemlikmllton.com
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI
Tel : 513 10 71 GEMLİK

mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com
http://www.gemlikmllton.com
plus.google.com/miltondugun
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Voleybol Bölgesel lig 5.0rup maçları sonuçlandı
Voleybol Bölgesel
Lig 5.Grup Maçları 
Pazar günü Gemlik 
ilçe Spor Salonu’nda 
yapılan Kocaeli 
Bağırganh Spor ve 
Gemlik Gücüm Spor 
arasında oynanması 
gereken maçı Ko
caeli Bağırganh 
sporun salona geç 
gelmesi ile Gemlik 
Gücüm Spor maçı 
3:0 hükmen kazandı. 
Günün 2.maçını

İnegöl Belediye lig yükselme grupla
Yalova Belediye rina kaldı. Gemlik
Sporu 3:1 yenerek 3 Gücüm 5.grup

maçlarını 2 tamam 
ladı. Gemlik ekibi 
Yalova Belediyesini 
3:1 Kocaeli Bağırgan 
lı Sporu 3:0 kaza 
nırken, İnegöl Bele 
diyeye 3:0 yenildi. 
Grup maçlarında iyi 
bir mücadele vererek 
voleybolda Gemlik 
ismini marka yap
mak için mücadele 
veriyoruz diyen 
Gem lik Gücüm 
Spor Voleybol şube

sorumlusu Ömer 
Gümüş Gemlik 
Gençlerin spor 
içinde kalarak alt 
yapılarda daha güçlü 
olmak için rol model 
A takımları mızın 
olması ilçe için 
çok önemli oldu 
ğunu belirtildi. 
Yapılan açıklamada, 
Gemlik Gücüm Spor 
forması ile ilçeyi 
Basketbol ve 
Voleybolda temsil

ederek adından 
söz ettirme çapala 
rında yanlarında 
olan Kaymakam 
Cahit Işık’a 
teşekkür edildi. 
Gemlik Gücüm 
Spor Basketbol 
Takımı deplas 
manda Zirve 
Üniversitesine 
83-72 yenilerek 
deplasmanda gali
biyet ile tanışamadı.

Gemlikspor tın »liıii gülmüyor
Bölgesel Amatör 
Lig’deki temsilcimiz 
Gemlikspor, deplas
manda mücadele 
ettiği İstanbul 
takımlarından Alem 
dağ Spor Kulübü’n- 
den 5 gol birden 
yiyerek mağlubiyet 
serisine devam etti. 
Sezon başından beri 
aradığını bir türlü bu
lamayan Gemlikspor, 
ilk yarıda kalesinde 
gördüğü penaltı go 
lünden sonra adeta 
dağıldı. Yediği ilk 
golden sonra rakip 
ceza sahasına bile

giremeyen Gemlik
spor, ikinci golü de 
çok geçmeden kale 
sinde gördü. İlk 
yarıyı 2-0 mağlup ka
patan Gemlikspor, 
mutlak galibiyet paro 
lası ile çıktığı maçtan 
eli boş döndü.
İkinci yarıya da 
oldukça kötü başla 
yan Gemlikspor’un 
defansı kendisini bir 
türlü toplayamadı. 
Kalesinde gördüğü 
ard arda gollerle 
yıkılan Gemlikspor 
maçı 5-0 gibi farklı 
bir şekilde mağlup

kapatarak Bölgesel 
Amatör Lig 11.küme 
deki sonunculuğunu 
koruyarak hem tek 
nik ekibi, hem yöne
timi, hem de Gemlik
spor taraftarını üzdü. 
Zaman zaman gergin 
anların yaşandığı 
karşılaşmada, hakem 
her iki takım oyuncu 
larını da sakinleştir 
meşini bildi.
Tüm olumsuz 
gelişmelere rağmen, 
bir türlü gelmeyen 
desteklere rağmen 
mücadelesini kay
betmeyen Gemlik

spor yönetimi ve 
teknik ekibi transfer
lere devam ediyor. 
Gaziantep takımların 
dan Şakıcı İnşaat 
Şenyurtspor’da 
oynayan 25 
yaşındaki NijeryalI 
Emeka Ezeonu 
Jude’yi renklerine 
bağladı.
Bu sonuçlarla Ligin 
15 haftasında Alem 
dağspor 30 puan ile 
liderliğe yükselirken, 
Gemlikspor 6 puan 
ile gurubun son 
sırasında yer aldı.

‘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 53
513 29 54
513 10 28

ULAŞIM
Pamukkale
DENİZ UÇAâl ® 1 ■
p«gaıu« A tunla Saya hat 6*1 ■
METRO 61'
Aydın Turizm 61
SOzarTurlzm 61;
Kanberofllu-Esadaş 61'

Kamil Koç 61

HASTANELER
Devlet Hastane»!

Tomokay Tomografi 
Acıbadem

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 23 29

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Uman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
ilçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.
Iş-KUR___________

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

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

Santral
Başkanlık

513 45 21-23
513 45 20

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

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

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı ।
Yalova ।
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

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

VAPUR- FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz________
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

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

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5395 

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)

HilSİBftİ
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: 
13:00-17:00-19:00- 

21:00...
Alvin ve Sincaplar Yol 

Macerası: 11:35-15:15...
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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GemlikKSrfez
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YİĞİT
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-| 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

MRVİ YRKR-
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

OSGB

U İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

sizin
Ç.S.G.B. .VEÎT güVEKUğlNÎZBİZİM İŞİMİZunu

U İşyeri Hekimliği Hizmeti Dr. Ziya Kaya Mah.
U İşe Giriş Sağlık Raporu Hürriyet Sok. No: 60/A
U Temel İlkyardım "Eğitimi 7 J*"! ' GEMLİK
U İş Güvenliği Eğitimi i Tel: O 224 512 14 14
U Risk Değerlendirmeleri f A info@maviyaka.com.tr 
U fldl Durum Planı Hizmetleri “ www.maviyaka.com k

http://www.yigitinsaatgemlik.com
mailto:info@maviyaka.com.tr
http://www.maviyaka.com


istiklal Cad. Bora Sok. 
Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK 
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llsgari ücret arlısına 
Hazine desteği verilecek

50 Kr

H
Drani

' üt* ■■ ' I ’ ■■Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

İHALELER İPTAL EDİLDİ
Dün yapılan belediye taşınmazlarının ki

raya verme ihalesi ertelendi.
Aslında iptal olundu gibi...
Gemlik Belediyesi’nin Kapalı Otopark, 

açık otopark ve tuvalet ihalesine ilgi büyük 
olmuş.

Oysa Belediye, bu taşınmazları düşük fi 
yatla spor kulüplerine vermeyi düşünü 
yordu. Gemlik’te spor kulüplerinin sürekli 
gelir kaynakları olmadığı için, her dönemde 
para sıkıntısı çekiliyordu. Devamı syf4’de

Imııı
İlçe SGK Müdürü İbrahim Topçu yaptığı vazıh 
açıklamada Yaklaşık %30 oranında yapılan 
artışın olumsuz koşullarını engellemek ve 
yanında sigortalı çalıştıran özel sektör 
işyerlerinin yükünü hafifletmek amacıyla 6661 
Sayılı Kanunla 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 
68 inci madde ile Ocak/2016 - Aralık/2016 
dönemleri arasında hazine desteği verilmesi 
kararlaştırılmıştır" dedi. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Belediyesi 
tarafından dûn 
ihaleye çıkarılan 
kapalı ve açık 
otoparklar ile 
tuvalet ihaleleri 
iptal edildi. 
Belediye encü 
meni tuvalet ve 
otopark ihalele 
rinden vazgeçil 
diğini açıkladı. 
Bu nedenle ihale 
ihaleler gerçek 
leşemedi. Syf2’de

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri ve Sağlık 
İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, periyodik 
hale gelen Karsak 
Deresi ve çevre 
sindeki işyerlerine 
yönelik temizlik 
denetimlerini 
artırdı. Dere üzerin 
de birçok firmanın 
daha önce de 
uyarılıp, cezalar 
aldığı hatırlatıldı. 
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
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ftsaari ücret arttsna Haâne desteii ııeritecek
ilçe Sağlık ve Sosyal 
Güvenlik Müdürlü 
ğü’nden yapılan 
açıklamada, 
asgari ücret artışı 
uygulamalarına 
başlandığını açıkladı. 
İlçe SGK Müdürü 
İbrahim Topçu yaptığı 
yazılı açıklamada 
şunları söyledi: 
“Bilindiği üzere 
Hükümetimiz 
tarafından uzun 
süredir çalışmalan 
devam eden ve 
kamuoyunun yakın 
dan takip ettiği 
asgari ücret artışı 
1 Ocak 2016 tarihin

den itibaren uygula
maya konulmuş ve 
10cak 2016 Aralık 
2016 tarihleri arası 
geçerli olacak asgari 
ücret brüt bin 647 lira 
net bin 300,99 -lira 
olarak belirlenmiştir. 
Yaklaşık %30 
oranında yapılan 
artışın olumsuz 
koşullarını engelle 
mek ve yanında 
sigortalı çalıştıran 
özel sektör işyerleri 
nin yükünü hafiflet 
mek amacıyla 6661 
Sayılı Kanunla 5510 
Sayılı Sosyal Sigor 
talar ve Genel Sağlık

Sigortası Kanununa 
eklenen geçici 68 inci 
madde ile Ocak/2016 
- Aralık/2016 dönem
leri arasında hazine 
desteği verilmesi 
kararlaştırılmıştır.

Öngörülen hazine 
desteği için işyerleri 
tarafından herhangi 
bir başvuru yapılma 
sına gerek olmayıp, 
belirlenen şartları 
taşıyan tüm işyerleri

başvuru şartı 
aranmaksızın ilgili 
destekten yararlana 
çaktır. Bahsi geçen 
hazine desteği tutan 
takip eden aydaki 
prim borçlanna 
mahsup edileceğin 
den destekten ilk 
olarak 2016/Ocak ayı 
için yararlanılacak 
ve primlere ait 
mahsuplaşma işlemi 
2016/Mart ayı içerisin 
de yapılacaktır.
Konu ile ilgili genelge 
ve talimatlar Kurumu- 
muz tarafından 
hazırlanmakta olup 
kısa süre içerisinde

yayınlanacaktır.
5510 Sayılı Kanunun 
Geçici 68. Maddesi 
uyannca getirilen 
hazine desteği 
yukanda bahsedil 
diği gibi 2016/Ocak 
ayı bildirge verilmesi 
ve prim ödemelerine 
etki etmeyeceğinden 
2016/Ocak ayı 
bildirgelerinin 
verilmesi ve 
primlerinin ödenme 
siyle ilgili işlemlerin 
mevcut hükümler 
doğrultusunda 
gerçekleştirilmeye 
devam edilmesi 
gerekmektedir. ”

BELEDİYE İHALELERİ İPTAL OLDU
Gemlik Belediyesi 
tarafından dün 
ihaleye çıkarılan 
kapalı ve açık 
otoparklar ile 
tuvalet ihaleleri 
iptal edildi.
Gemlik Belediyesi’nin 
taşınmazlarından 
olan bazı muhitler 
dün 1 ile 3 yıllığına 
kiraya çıkartıldı. 
Dün, Gemlik

Belediyesi Kent 
Konseyi toplantı salo
nun da saat lO.oo’da 
başlayan ihaleler 
büyük ilgi gördü.
Önce Hamidiye 
Mahallesi’nde bulu
nan 4.767 m2’lik 
katlı otopark daha 
sonra iskele 
meydanındaki 
bay bayan engelli 
tuvaleti, Hamidiye

Mahallesi’ndeki 
boş otopark alanı 
2886 sayılı yasanın 
45. Maddesine göre 
açık arttırma ile 
ihaleye çıkarıldı. 
Belediye encümeni 
tuvalet ve otopark 
ihalelerinden vazgeçil 
diğini açıkladı.
Bu nedenle 
ihale ihaleler 
gerçekleşemedi.

Yaklaşık, ayda 1 milyon lira maaş dağıtacaklar

^Garanti
TÜRKİYE I 
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AKBANK tSvcr 
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Gemlik Belediyesi, ye Başkanlığında ile anlaşma yapıla
Belediyede çalışan yapılacak olan pro- cağı belirtilirken, bu
işçi ve memurlar ile mösyön ihalesine haktan, 657 sayılı
Belediye Başkanı ve ilçemizdeki bankalar devlet Memurları
Başkan Yardımcıla katılabilecek. Kanununa bağlı
nmn aldıkları maaşlar Ayda yaklaşık 1 memurlar, kadrolu
la ilgili bankalar milyon lira nakit akışı işçiler, sözleşmeli
arasında promosyon olduğu bildirilen ihale personel ve belediye 
ihalesi açtı. ilanında, promosyon başkanı ile başkan
29 Şubat 2016 günü ihalesinde ne çok yardımcıları yararla
şaat 10.oo da Beledi katkı veren banka nabilecek.
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Bursa'da şüpheli araç paniği Bursa'tlacinavetlölii
Bursa'da bir otomo
bilin bagajında çok 
sayıda molotof 
kokteyli ve terör 
örgütüne ait flama 
olduğu ihbarı polisi 
alarma geçirdi. 
Şüpheli araç bir 
süre sonra kapıları 
açık ve terk edilmiş 
halde bulundu. 
Araçta yapılan 
aramalarda molotof 
kokteyline rastlan- 
mazken, kamera 
kayıtlarını inceleyen 
ekipler, araçtaki 
şüphelinin koşarak 
uzaklaştığını gördü. 
Yıldırım sanayi 
bölgesine giden 
4 şüpheli, 
34 BAV 32 plakalı 
beyaz renkli otomo
bile cam filmi 
taktırmak istedi. Oto 
camcı aracın bağa 
jında çok sayıda 
molotof kokte.vlî ve 
terör örgütü flaması 
görünce, şüphelilere

cam filmi takmaya 
cağını söyledi. 4 
şüpheli otomobile 
binerek bölgeden 
uzaklaştı. Ardından 
oto camcı 155'i 
arayarak ihbarda bu
lundu. Gelen ihbar 
üzerine Bursa 
genelinde devriye 
gezen polis ekipleri 
otomobilin peşine 
düştü. Osmangazi 
Beşyol kavşağında 
plaka denetleme 
sistemine yakalanan 
şüpheli şahıslar 
.Dolis ekinlerinin 
"dur" ihtarınna 
uymayarak kaçmaya 

başladı. İzlerini 
kaybettiren 
şüphelilerin otomo
bili ise Kemerçeşme 
Mahallesi'nde terk 
edilmiş ve kapıları 
açık vaziyette 
bulundu. Çevrede 
geniş güvenlik 
tedbiri elan ekipler, 
vatandaşları sokak
tan uzaklaştırdı. 
Bölgeye Terörle 
Mücadele ve çok 
sayıda Asayiş ekibi 
sevk edildi. Ekipler 
uzun namlulu 
silahlarla hölhaHp 
güvenlik tedbîri aldı. 
34 BAV 32 plakalı 

otomobilde yapılan 
ilk incelemelerde 
molotof kokteyline 
ve flamaya rastlan 
madı. Çevredeki 
güvenlik kamerala 
rım incelemeye alan 
polis, sakallı ve 
esmer bir şahsın 
otomobili sokağa 
bırakarak bölgeden 
koşarak kaçtığını 
gördü. Ardından 
otomobil Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
otoparkına çekilerek 
parmak izi alındı. 
Öte yandan polis 
ekipleriyle yaşanan 
kovalamacada 
şüphelilerin 4 kişi 
olduğu, ancak 
otomobili bir kişinin 
bırakıp kaçtığı 
öğrenildi.
Otomobilin İstanbul 
un Kartal ilçesinden 
kiralandığı 
belirlendi Pn.l.iç, 
firar eden şüphelileri 
arıyor.

Bursa'da bir kişi 
evinde bıçaklanarak 
öldürüldü. Alınan 
bilgiye göre, 
Yeni Karaman 
Mahallesi Özgen 
Sokak'taki evine 
yakın bir tekstil 
atölyesinde çalışan 
Hayriye Tomurkan 
eve döndüğünde 
beraber yaşadığı 
arkadaşı 51 
yaşındaki Hamza 
Deniz'in cansız 
bedenini gördü. 
Tomurkan'ın haber 

Facian itfaiye eri önleıli

vermesi üzerine 
olay yerine polis ve 
sağlık ekipleri geldi. 
Sağlık ekipleri 
10 yerinden 
bıçaklanan Deniz'in 
öldüğünü belirledi. 
Tomurkan, Cinayet 
Büro Amirliği 
ekiplerince 
ifadesinin alınması 
için emniyete 
götürüldü. Olay ile 
ilgili soruşturma 
Cinayet Büro 
Amirliği ekiplerince 
sürdürülüyor.

Bursa merkezli
7 ilde Fetullahçı 
Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanma 
sı'na (FETÖ/PDY) 
yönelik operasyon 
da gözaltına alınan 
20 şüpheli adliyeye 
şevk edildi. Bursa, 
İstanbul, Kocaeli, 
Çanakkale, Tekirdağ, 
Sivas ve Afyonkara 
hisar'daki 31 adrese 
düzenlenen eş 
zamanlı operasyon 
da gözaltına alınan 
zanlıların İl Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesin 
deki işlemleri tamam 
landı. Sağlık kontro 
lünden geçirilen 20 
şüpheli, adliyeye 
sevk edildi. Bursa 
Cumhuriyet Başsav 
cılığınca yürütülen 
"FETÖ/PDY"ye 
yönelik soruşturma

Arkadaşını 80 hin lira dolandırdı
Bursa'da yurt dışın 
da şirket kuralım 
diyerek arkadaşını 
kandıran kişi, 80 bin 
lirayı alarak kayıpla 
ra karıştı. Olay, 
Orhangazi Arapzade 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, aynı iş

kapsamında "bir 
numaralı şüpheli" 
Fetullah Gülen ve 
örgütün Bursa'daki 
eski ve yeni il ve ilçe 
imamları ile yardımcı 
larının da aralarında 
bulunduğu 35 şüphe 
li hakkında yakala 
ma kararı çıkarılmış 
tı. İl Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi 
ekipleri tarafından 
7 ilde 31 adrese 
düzenlenen eş 
zamanlı operasyon 

yerinde çalışan 
M.Ö,'nün yurt 
dışında şirket 
açacağız vaadine 
inanan H.K., planlar 
yapmaya başladı. 
Kandırıldığından 
habersiz hayaller 
kuran H.K., daha 
sonra biriktirmiş 

da 20 kişi gözaltına 
alınmış, şüphelilere 
ait adreslerde yapı 
lan aramalarda bazı 
dijital materyallere el 
konulmuştu.
Fetullah Gülen gibi 
örgütün Sûrsa 
imamı C.S ve 
sekreteri, ilçe imamı 
ve eski imamının da 
yurt dışında olduğu 
tespit edilmiş, hakla 
rında yakalama 
kararı bulunan 10 
kişiye de adreslerin 
de ulaşılamamıştı.

olduğu parayı yurt 
dışında daha çok 
para kazanacakları 
düşüncesiyle 80 bin 
lirayı M.Ö.'ye teslim 
etti. Daha sonra 
M.Ö.'ye bir daha 
ulaşamayan H.K. 
araştırdığında ise 
işin içinde Ö.Ö. ve 

Şüphelilerden 
bazılarının geçmiş 
dönemlerde Bursa 
da il ve ilçe imamlığı 
yaptıkları, bir kısmı 
nın ilerleyen yıllarda 
örgüt tarafından 
başka illerde 
görevlendirildiği 
belirlenmişti. Zanlıla 
rın, FETÖ/PDY'nin 
Bursa'daki ana 
yönetim yapısını 
oluşturdukları, 
örgütün amaçları 
doğrultusunda 
üstyapıdan gelen 
talimatları uygulama 
ya Koyalıkı'arı ve ait 
kadrolara ulaştırdık 
lan, Bursa'daki fi- 
nans, bürokrasi ve 
eğitim gibi alanlarda 
örgütün faaliyetlerini 
organize ettikleri ve 
FETÖ/PDY'ye ele
man sağladıkları öne 
sürülmüştü.

A.Y. isimli kişilerinde 
olduğunu anladı. 
Polis merkezine 
giderek şikayetçi 
olan H.K., şimdi ise 
ne yapacağını kara 
kara düşünmeye 
başladı. Polis ekip
leri olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

İnegöl de bir evin 
odunluk kısmında 
çıkan yangın facia 
ya yol açıyordu. 
Yangın yerindeki 
mutfak tüpünü 
alarak uzaklaştıran 
İtfaiye eri, olası 
patlamanın önüne 
geçti. Edinilen 
bilgilere göre, İne 
göl Kemalpaşa ; 
Mahallesi'ndeki 
F.T.'ye ait üç katlı 
binanın bahçesin
deki odunluktan 
duman çıktığını 
gören sokak sakin
leri durumu itfaiye 
ekiplerine bildirdi. 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
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Haber verilmesi 
üzerine olay yerine 
gelen itfaiye ekip
leri, odunluktaki 
yangını binaya 
sıçramadan kısa 
sürede söndürdü. 
Yangın söndürme 
çalışmaları sırasın 
da odunluğun için
deki mutfak tüpünü 
gören itfaiye eri, 
tüpü yangın yerin 
den uzaklaştırarak 
olası patlamanın 
önüne geçti. Yangın 
sonucunda odunluk 
zarar görürken, 
yangının çıkış ne
deni araştırılıyor.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış
Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri dereleri kirletenlere ceza yağdırıyor

M telisini kirletenler ııaniı
İHALELER İPTAL EDİLDİ

Gemlik spor bunların başında 
geliyor.

Grubunun en altında çırpınıp du
ruyor.
İhale yasası açık olduğundan, 

“Ben bu ihalevi şoof kulüolçrine 
veriyorum” denemediği için, ihale 
iptal edilmiş.
Eski Başkanlardan Fatih Mehmet 

Güler de Sosyal Yaşam Merkezi 
Düğün Saionu’nu encümen huzu
runda kirayp vermek istedi.

O gün yapılan kira ihalesinde ben 
de bunmuştum.
Başkan yurt dışındaydı.
Girişteki birkaç büro satıştan 

çıkarıldığı için, ihaleye girenler itiraz 
etti.
Sonunda, şimdiki gibi ihale iptal 

edildi.
Kapalı Otopark, Çukur bahçedeki 

Hah Saha, da meclis tarafından önce 
spor kulüplerine tahsis edildi, 
ardından bu spor kulüpleri, kamu 
kurumu olmadığı için sembolik 
olarak kiraya verildi.
Bu işlemin yasa! olmadığını Heri 

süren bir müfettiş, başkan ve meclis 
üyelerini Belediyeler Yasası’na 
aykırılıktan dolayı suç duyurusunda 
bulununca, haklarında dava açıldı. 
Meclis üveyleri mahkemelere aiğio 
geldiler defalarca.
Anladığım kadarıyla, kapalı otopark 

ile açık otopark ve tuvaletlerin, 
ilçemizdeki spor kulüplerine gelir 
olması deneniyle düşük fiyatla kiraya 
verilmesi Ğ'ûşünüTûyorûu.
Ama ihale yasası herkese açık 

olduğundan, katılım fazla olunca, kira 
ihaleleri iptal edildi.

Bundan sonra nasıl bir yo! 
'izlenecek, blrTfkte göreceğiz.

Bizde bir söz vardır, “Sütten ağzı 
yanan, yoğurdu üfleyerek yer” derler.

Belediye mülklerinin kiralanması 
konusuna aslında Refik Yılmaz sıcak 
bakmıyor.

Bu nedenle belediyenin tüm 
taşrnmaz'ıarrm satışa çtkardı.

Otopark ve tuvaletler gene! amaçlı 
hizmet yerleri olduğu için, ya 
belediye kendi işletecek, ya da kiraya 
verilecek.
Bunun başka yolu yok.

ZAVRAKSIZ İBRAHİM AMCA

Gemlikliler o’nu ‘Zavraksız İbrahim’ 
diye çağırırlardı.
İlçenin en eski elektrikçisiydi.
Başından kötü bir olay geçmişti.
O yıllarda biz genç bir öğrenciydik. 

Gemlik bu cinayeti konuştu yıllarca.
Uzun yıllar Demirsubaşı Mahallesin

deki o küçük yerde işyerinde hizmet 
verdi Gemlik’e.

Bugün mesleğini aynı yerde oğlu 
yürütüyor.

Eski bir demokrattı.
Esnaf Kefalet Kooperatifin yöneti

minde görevler yaptı.
Onunla yaptığım bir söyleşide

2. dünya savaşında askerliğini Yavuz 
gemisinde yaptığım anlatmıştı.

O söyleşi bir çeşit tarihi belge 
gibiydi.

Çok sevinmişti kendisiyle yaptığım 
söyleşi için.
Allah rahmet eylesin.
Geride hoş bir seda bırakıp göçtü 

bu dünyadan.
Tanıyanlar O’nu özgün kimliği He 

anlatacak.

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri ve Sağlık 
İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, periyodik 
hale gelen Karsak 
Deresi ve çevresin
deki işyerlerine 
yönelik temizlik 
denetimlerini artırdı. 
Başta Karsak Deresi 
olmak üzere, bölge 
de çevreyi kirleten 
işyerlerinin ve 
firmaların tespitini 
yapan ekipler 
tutulan raporu 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol 
Daire Başkanlığına 
sundular. Gemlik 
Belediyesinin 
rekreasyon kapsa 
mında çalışmalar 
yaptığı dere üzerin 
de birçok firmanın 
daha önce de 
uyarılıp, cezalar 
aldığını hatırlatan 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün ve Sağlık

Gemlik Rotary 
Kulübü’nün 2014- 
2015 yılı Asamblesi 
çalışmalarının 
değerlendirilmesi 
geçtiğimiz hafta 
Atamer Otel de 
bölge Guvernörü 
Reha Akın’ın ve 
diğer kulüp üyeleri 
nin katılımı ile 
gerçekleştirildi. 
Kulüp dönem 
başkanı Mehmet 
Ersöz’ün açılış 
konuşması ile 
başlayan toplantı da 
2015-2016 yılı mes 
lek hizmetleri ödülü 
töreni de yapıldı. 
Rotaryen Mahmut 
Solaksubaşı’nın 
önerisi ile S.S. Katırlı 
Köyü Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak’a 
meslek hizmet ödülü 
bölge Guvernörü 
Reha Akın 
tarafından verildi. 
Kulüp çalışmalarının 
da anlatıldığı toplan 
tıda konuşan bölge 
Guvernörü Akın, 
“Gemlik Rotary 
Kulübü üyelerinden 
Gençlere yönelik 
sosyal projelere 
geniş yer verilmesini

İşleri Müdürü Sabri 
Emre, bu uyarıları 
dikkate almayan 
işyerlerinin ağır 
yaptırımlarla 
cezalandırılacağını 
vurguladı. Her türlü 
bilgilendirme ve 
uyarıya rağmen, 
bölgedeki birkaç 
firmanın hem dere 
hem de çevreyi 
kirlettiklerinin 
belirlendiğine dikkat 
çeken Bütün ve 
Emre, Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol 

istedi. Rotary’nin 
amacını topluma 
hizmet olduğunu 
hatırlatan Reha Akın 
her birimizin yaşadı 
ğını çevreye, toplu 
ma karşı sorumlu 
lukları vardır.
Gençlerle biz ilgilen
mesek başkaları il
gileniyor. Sigaradan 
başlayan bağımlılık, 
uyuşturucuya kadar 
uzanıyor." dedi.
Toplantıda konuşan 
Mahmut Solaksuba 
şı, bu dönemki 
meslek hizmetleri 
başarı ödülünü 
1981 yılında Katırlı 
Köyü’nde kurulan 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’nin 
Başkanı Hulusi 
Bayrak’a

Şube Müdürlüğü’n işlemlerin
den gelecek yanıt kesileceğini
sonrasında cezai söylediler.

verilmesinin ne
denini anlatırken 
"Katırlı Kooperatifi 
ilçenin örnek koo 
peratiflerinden 
biridir. Dışarıya 
bir kuruş borcu 
olmadığı gibi 
ortaklarına kar payı 
dağıtan ve onların 

ürünlerini yüksek 
değerde alan bir 
kooperatiftir. 
Kooperatiflerin 
bu günlere 
gelmesinde mevcut 
Başkan Hulusi 
Bayrak’ın emeği 
büyüktür." şeklinde 
konuştu.
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

GEMLİK; KÜLTÜR,SANAT ve TURİZM DERNEKLERİNE 
SAHİP ÇIK!

Um ur bey Kültür, 
Sanat ve Turizm 
Vakfı 2007 yılının 
ekim ayında 
Hüseyin Yurt 
Başkanlığında ku 
ruldu. İnsanlar 
tarafından sadece 
sanat müziği kon

serleri veren bir 
dernek olarak 
bilinse de ud, 
keman ve solfej 
dersleri gibi 
faliyetleri de 
bulunmaktadır. 
Derneğin sanat 
müziği korosu

şefliği ise emekli 
müzik öğretmeni 
Mehmet Taşpınar 
tarafından 
yapılmaktadır.

Şimdiye kadar 20 
farklı makamda 
sanat müziği kon
serleri vermekle 

birlikte bu derneği 
diğer derneklerden 
ayıran yegane özel
lik yediden yetmişe 
her yaş grubuna 
mensup üyelerinin 
ve solistlerinin 
olmasıdır.
Çalışmalarını 
büyükşehir beledi 
yesi kanunu çıkma 
dan Umurbey 
Belediyesi’ne ait 
olan bir mekanda 
sürdüren dernek şu 
an da Gemlik 
Belediyesi’ne ait 
olan aynı mekanda 
çalışmalarını 
sürdürüyor.

Dernek Başkanı 
Hüseyin Yurt Beye
fendi ile yaptığımız 
görüşmede son 
dönemde hiçbir 
kurum ve kuruluş 
tan maddi, manevi 

yardım 
alamadıklarını, 
özellikle ve özel
likle büyükşehir 
yasasından sonra 
Umurbey Belediye- 
si’nin mahalle 
statüsü kazanması 
ile birlikte kendi
lerini cami avlusu 
na bırakılmış gibi 
hissettiklerini be
lirtti. Hiçbir maddi, 
manevi beklentisi 
olmadan toplumun 
bakış açısını geniş 
letmek ve vizyon 
kazandırmak için 
çalışan bu gibi 
derneklerin tüm 
kurum ve 
kuruluşlar 
tarafından destek
lenmesi en doğru 
davranış olacaktır.

Dernek başkanı 
Hüseyin Bey özel

likle ve özellikle 
Gemlik Belediye 
si’nden destek bek
lemekle birlikte son 
yaptıkları konserde 
belediye hoporlör- 
lerinden konserin 
anonsunu dahi 
yaptıramadıklarına 
değindi.

Gemlik günden 
güne içine kapalı 
bir yerleşim haline 
dönüşüyor. Sanat, 
kültür ve turizm 
dernekleri ise bu 
kötüye gidişin 
önüne geçebilecek 
yegane 
oluşumlardır.

Tüm Gemlik ve 
Gemlik Halkını bu 
değerler sahip 
çıkmaya çağırıyor, 
saygılar sunuyo
rum.

GEMLİK MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
Sıra 
No

Bulunduğu 
Yer

Mevkii Cinsi Pafta Ada Panel Yüzülçü | 
mü (m2) !

imar 
Durumu

Hazine
Hissesi / 

yüzölçümü

Tahmini Ilı: ıl rl Geçici Teminat ihale 
Tarihi

ihale 
Saati

1 Osmaniye • Arsa 5.0.4 747 212 1652 Kemin Alanı Tam 13.000.00 TL 3.250,00 TL 09.00

Osmaniye - Ana 5.0.4 "47 213 11,20 Konut Alanı Tam 9.000,00 TL 2.250,00 TL 09.30
3 Osmaniye - Ana 5.0.4 747 220 171^2 I Konut Alanı 1146 /17192 

(11,46 nı2)
8.500,00 TL 2.125,00 TL 10.00

4 Kurşunlu Çiftlik Ana H22.a.l2-a-3-c 267 2 3.50431 i Konut Alanı Tam 1.752.500,00 TL 438.125,00 TL »İS 1030

S Kurşunlu Çifttik Arsa H22.a.l2-a-3-c 3015 10.196,94 ; Konut Alanı ■ Tam 5.608.500,00 TL 1.402.125,00 TL 11.00

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hâzinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların karşısında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı 
Yasanın 45. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Gemlik Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda 
satılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu ve teminat mektubu (teminat 
mektupları idare ilgili bankaya teyit ettirilecektir.) Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına 
vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden onaylı vekaletname ile Tüzel kişilerden ise 2016 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, teklifte bulu
nacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri veya imza beyanı ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır 
bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içerisinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görebilir. Posta ile 
yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Taşınmaz mal satışında KDV alınmayacaktır.
Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.bursadefterdarligi.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir. 
İLAN OLUNUR.

17 milyon öğrencine müldeli haber
Öğrencilere artık 
daha az ev ödevi 
verilecek. Ödev 
yoğunluğunu Talim 
Terbiye belirleyecek. 
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), bu yıl 
başlattığı ödevsiz 
yarıyıl tatili 
uygulamasını eğitim- 
öğretim döneminde 
de devam ettirecek, 
öğrencilerin daha 
fazla sosyalleşmesi 
için ev ödevi yükü 
hafifletilecek. 
İkinci dönemde 
başlatılması plan
lanan uygulama ile

tüm okullar 
öğrencilere fazla 
ödev verilmemesi 
konusunda

uyarılacak. MEB, 
daha az ev ödeviyle 
öğrencilerin sanata 
ve spora, daha çok

kitap okumaya 
teşvik edilmesini 
amaçlıyor. Milli 
Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı, yarıyıl tatilinde 
öğrencilere ev ödevi 
verilmemesi 
konusunda da 
okullara kesin tali
mat vermişti.
TEK ELDEN 
DÜZENLEME 
17 milyonu aşkın 
öğrenciyi il
gilendiren uygulama 
2016-2017 Eğitim 
Öğretim yılında daha 
da resmileştirilecek, 
ödev yoğunluğu 

okul tarafından değil 
yine Bakanlık tara 
fından belirlenecek. 
Öğrencilere hangi 
konulardan ne kadar 
ödev verileceği, 
ödevin içeriği ve 
kazanımları her yılın 
başında Talim Ter
biye Kurulu 
tarafından belir
lenecek. Türkiye 
genelindeki her okul 
Kurul'un belirlediği 
çerçeve ve yoğun 
lukta öğrencilere 
ödev verecek. 
SADE VE NİTELİKLİ 
MÜFREDAT

Öğrencileri ağır ders 
yükünden kurtarmak 
için bazı düzen
lemeler yapan MEB, 
müfredatta da 
sadeleştirme 
çalıştırmalarına 
devam edecek. Daha 
önce matematik ve 
geometri 
müfredatındaki 
değişikliklerin 
ardından fizik, kimya 
ve biyolojide de 
sadeleştiririlecek. 
Öğrencilere sade 
ancak daha nitelikli 
bilgiler 
kazandırılacak.

http://www.milliemlak.gov.tr
http://www.bursadefterdarligi.gov.tr
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OKSİIEK SPOR Kl: 52 GEMLİK SPOR: 64

Gemlikspor Yıldız 
basketbol takımı 
gurubundaki son 
maçını kazandı. 
Bursa Çekirge spor 
Salonu’nda oynadığı 
Oksijen Spor Kulübü 
nü 64 - 52 yenerek, 
gurubunu on maçta 
altı galibiyet ile 
üçüncü sırada tamam 
ladı. Maça Kaptan 
Mert, Saim, Yunus Ali 
Özgür ve Barışcan ile 
başlayan Gemlikspor 

ilk periyotta etkili ve 
hızlı hücumlar ile 
15-196 öne geçti. 
Üstünlüğünü ikinci 
periyotta da devam 
ettiren oyuncularımız 
ilk yarıyı 29-41 önde 
tamamladılar.
Üçüncü ve dördüncü 
periyotlarda da hem 
hücumda hem de 
savunmada etkili 
oynayan taraf Gemlik
spor olunca sahadan 
da 52-64 galip 

ayrılarak, ilk maçta 
Gemlik’te bir sayı 
farkla yendiği raki 
bine rövanşı vermedi. 
Takım kadrosu, 
M.Talha TOKLU, Barış 
Can GÜLER, Kaptan 
Mert BİLGE, Umut 
TOKGÖZ, N. Be rat 
ATAY, Cavit SAMANLI, 
Erbatur KARA, Ali 
Özgür DAMAR, Yunus 
Emre BAŞALMA, 
Saim DAMAR, Berkay 
AKBULUTve Emre

SOLMAZ.
Gemlik spor takım 
sorumlusu İbrahim
Tokgöz, “Maça iyi 
başladık ve iyi 
bitirdik. Gemlik spor 
ailesi olarak amacımız 
gurubumuzda 
oynadığımız her maçı 
dostluk ve sportmen
lik duyguları içinde 
bitirmektir. Grup 
maçlarının sonun
cusunda da galibiyet 
alarak 3.olduk. Bazen 

yener bazen de ye
nilebiliriz. Önemli 
olan gençlerimizin 
sahalarda spor 
yapması, dostluk 
ve arkadaşlık içinde, 
kötü alışkanlıklardan 
uzak durmasıdır.
Yıldız takımda 
mücadele eden 
yirmi aslan yürekli 
gencimiz Gemlik’imizi 
Bursa’da hem sport
mence, hem de başan 
ile mücadele ederek 

temsil ettiler. Bundan 
sonra klasman 
maçlanmız başlaya 
cak ve orada da en iyi 
şekilde mücadele 
edeceğiz. Nurullah 
Targıt hocam ve ben 
bu gençlere güvene 
rek yola çıktık ve biz- 
leri mahcup etmedik
leri için onlara sonsuz 
teşekkürler. Gemlik 
gençliği her zaman 
güveni hak etmekte
dir.” dedi.

MsMmıııilııllMılı 
IHMWlSIIIİIIIIIİ
Ak Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Zafer Işık 
ll.dönem eğitim 
öğretime yeni 
binasında başlayan 
Gemport Gemlik 
Anadolu Lisesini 
ziyaret ederek 
hayırlı olsun 
temennisinde 
bulundu. » 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran'ın da yer 
aldığı ziyarette oku
lun durumu 
hakkında okul 
Müdürü Hayrettin 
Ancı'dan bilgi alan 
Ak Parti İlçe 
Başkanı Zafer Işık 
binanın yapımı ve 
donanımı noktasında 
gerek hükümet 
gerekse belediye 
olarak verilen 
desteğin bundan 
sonra da devam 
edeceğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran da okul

öğrencilerin 
güvenli,sağlıklı ve 
daha modern bir

inşaatının 
başlamasından 
itibaren Gemport 
Anadolu Lisesini 
hemen her hafta 
ziyaret ettiğini 
hatırlatarak

ortamda eğitim 
öğretim görmesi 
için yapılan bütün 
gayretlere ve 
emeği geçenlere 
teşekkür ettiklerini 
belirtti.

YEREL YÖNETİMLERDE İS SAĞLIĞI
VE GÜVENLİĞİ KONFERANSI

Sağlıklı Kentler 
Birliği ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi 
işbirliğinde düzenle
nen “Yerel Yönetim
lerde İş Sağlığı ve 
Güvenliği ” 
konferansı 11-12 
Şubat 2016 tarih
lerinde Bursa Almira 
Otel’de yapılacak. 
Konferansın açılış 
töreni Türkiye 
Sağlıklı Kentler 
Birliği Başkanı ve

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin de 
katılımıyla 11 Şubat 
Perşembe günü saat 
09.00’da yapılacak. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi idari 
kadrosu, Sağlıklı 
Kentler Birliğine üye 
belediyelerin temsil
cileri ile Bursa ilçe 
belediyelerin temsil
cilerinin katıldığı 
konferansta uzman
lar tarafından “iş 

sağlığı ve güvenliği 
mevzuatının yüküm
lülükleri, yerel yöne
timlerde İSG 
uygulamaları ve 
sorumluluklar, iş 
sağlığı ve güvenliği 
profesyonelleri, 
yerel yönetimlerde 
denetim 
mekanizmasının 
işleyişi, yerel yöne
tim kadrolarının sis
temdeki yeri ve 
yükümlülüğü” 
konuları ele alınacak.



10 Şubat 2016 Çarşamba Gemlik KMrfez Sayfa 7

GEMLİK KÖRFEZ GEZEĞİ

Gemlik Körfez 
Gezeği bundan 
12 yıl önce Türk 
Sanat Müziğine 
gönül vermiş. 
Hem şehrimizin 
Edip Özer, Fikri 
Danış, Ahmet 
Bağcı, Sadettin 
Çiçek ve Erdoğan 
Sağlık tarafından 
kurulmuştur. 

■ Gemlik Körfez 
Gezeği’nİn saz 
heyeti Saim Celayir 

ve arkadaşlarından 
oluşmuştur.
İlk kurulduğu 

yıllarda Gezeği, 
Azot Sanayi Sosyal 
Tesislerinde Türk 
Sanat Müziği 
sevenlerinin katilı 
mı ile gerçekleştiril! 
yordu.
Son yıllarda her 

ayın ilk Pazartesi 
günü Türk Sanat 
Müziği sevenler 
Atamer Turistik

Tesisleri OsmanlI 
Alacart Restau- 
rant’ta buluşuyor.
Gemlik Körfez 

Gezeği nezih bir 
topluluk.
Gezeğin kurucu 

lan ve saz heyeti 
tümü amatör.
Başta Fikri Danış, 

Ahmet Bağcı, 
Sadettin Çiçek 
olmak üzere 
yönetimin tespit 
ettiği şarkıları

seslendiriyor.
Katılımcılardan 

arzu edenlerde 
sahne alabiliyor. 
Yeteneklerini 
başarı ile sergiliyor.
Saim Celayir ve 

saz arkadaşları her 
şarkıyı kusursuz 
çalıyor. Gemlik 
Körfez Gezeğine 
civar yöre Türk 
Sanat Müziği se 
venleri de ilgi 
göstererek 
katılıyor. Arzu 
edenler dilediği 
şarkıları söylüyor.
Velhasılı katılım 

cılar söylüyor, 
gülüp oynuyor. 
Ayda bir de olsa 
gönlünce bir gece 
geçiriyor. Atamer 
Turistik Tesislerinin 
menüsü zengin.

Taze ve de hesaplı. 
Servis mükemmel. 
Fiyatlar ehven. 
Mutfak alacart. 
Dilediğini yiyebilir 
siniz. Giriş ücreti 
diye bir uygulama 
yok.Gemlik Körfez 
Gezeğinin sosyal 
yardımı da var.
Milli piyango satış 

gelirlerinden 
ANAÇEV - Anadolu 
Çağdaş Eğitim 
Vakfı aracılığı ile 
yüksek tahsil 
yapan üç öğrenci 
nin bursu karşılanı 
yor. Gemlik Körfez 
Gezeği nezih bir 
topluluk. Güvenli 
bir ortam. Bir aile. 
Her geçen gün 
katılım artıyor.
Türk Sanat 

Müziğini seven, 

kendini sınamak ve 
yeteneğini 
sergileyebilmek 
için tam bir fırsat.
Hemşehrilerime 

salık veririm.
Bir kez katılan, 

etkinliğin tiryakisi 
oluyor. Dört gözle 
bekliyor. Ay gelse 
de, eş, dost, 
arkadaşlarla bir 
beraber olup neşeli 
bir gece geçirsek 
diye söyleyip, 
oynasak diye. 
Doğum günü 
pastaları kesiliyor. 
Evlilik yıldönümleri 
kutlanıyor. Ve de 
alkol şişedeki gibi 
duruyor. Sîzler de 
sevdiklerinizle 
katılın, göreceksi 
niz müdavimi 
olacaksınız.

Avrupa'nın üretimi Bursa’ya Kayıyor
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, artık Avrupa 
üretiminin Bursa’ya 
kaydığını, şehre 
yatırım yapan 
yabancı işadamı 
sayısının 300’ü 
geçtiğini söyledi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, eski Bulgar
istan Dışişleri 
Bakanı ve Bulgaris
tan Büyükelçisi 
Nadejda Neyski ve

Bulgaristan 
Konsolosu Evgeni 
Vasilev ile tarihi 
belediye binasında 
bir araya geldi. 
Altepe, Bulgaristan 
ile Türkiye arasında 
yüzyıllara dayanan 
dostluk köprüleri 
olduğunu, bunun 
Türkiye ve Bursa 
açısından önemli 
olduğunu söyledi. 
Bursa’da yaşayan 
nüfusun yüzde 
50’sinin Balkan

göçmenlerinden 
oluştuğunu ifade 
eden Başkan Altepe, 
“Bunun da çoğunlu 
ğunu Bulgaristan 
göçmenleri 
oluşturuyor.

Bursa’da yaşayan 
göçmenlerin 
Bulgaristan’ın her 
köşesinde akrabaları 
bulunuyor. Bulgaris
tan’da bir sıkıntı 
olduğunda hemen 

yardıma koşuyoruz. 
Bulgaristan’da 
yapılan tüm etkinlik
lerde Bursa olarak 
yer alıyoruz.
Bizim amacımız, 
dostluğumuzu ve 
kardeşliğimizi 
göstermek, hisset
tirmek” dedi. Artık 
Avrupa üretiminin 
Bursa’ya kaydığına 
vurgu yapan Başkan 
Altepe, Bursa’da 
yapılan üretimin 
yüzde 80’inin Avrupa 

ve Amerika’ya ihraç 
edildiğini, Bursa’ya 
yatırım yapan yaban 
cı işadamı sayısının 
300’ü geçtiğini 
kaydetti. Konuşma 
ların ardından 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bulgaristan 
Büyükelçisi Nadejda 
Neyski ve 
Bulgaristan 
Konsolosu Evgeni 
Vasilev’e Bursa 
bıçağı hediye etti.

Elaman bay & bayan
CIPIII<HI ELEMANLAR ARANIYOR

ftraniyor g$m: o 539 74619 03

Elaman FORKLIFT KULLANABİLEN 
Hplli<111 OPERATÖRLER ARANIYOR 

flranı>or 022452475M 853114M13

Eleman 
Aranıyor
TECRÜBELİ 

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR 

12215140160

SATILIK 
ZEYTİNLİK

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

MM
KnŞ€D€ BEKLEMEK VOK 

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

TEMİZLİK
w O-

Büro Temizliği 
Ofis Temizliği 
Yazlık Temizliği 
Apartman Temizliği 
Boş Ev Temizliği

İnşaat Sonrası Ofis Dükkan Temizliği 
İnşaat Sonrası Ev Temizliği 
Ev Temizliği 
İş Merkezi Temizliği 
Dükkan Temizliği

Kaan UÇAN 0 539 74619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK 

www.gemlikelittemizlik.com

©
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Bursa'nın kaliteli yılı
Bursa'da bu yıl 
kalite rüzgarı 
esecek. Uludağ 
Üniversitesi ve 
TSE'nin de araların 
da bulunduğu 
kuruluşlar, bir dizi 
etkinlikle kaliteyi 
anlatacak. Bursa'nın 
önde gelen 25 
kurum ve kuruluşu, 
yıl boyunca düzenle 
yecekleri 54 farklı 
etkinlikle kaliteye 
dikkat çekecek. 
'2016 Kalite Yılı' 
adlı proje kapsamın 
da kapsamında 
birbirinden farklı 
konularda ‘kalite* 
kavramı anlatılacak. 
Konuyla ilgili 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörlük binası B 
Salonu'nda tanıtım 
toplantısı düzelendi. 
UU Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay, 
burada yaptığı 
konuşmada, kalite 
kavramının 13.

mlikK

Yüzyılda ‘Ahilik 
Teşkilatı' anlayışı ile 
başlatıldığına dikka 
ti çekti. Türkiye 
algısının dünya 
ölçeğinde daha 
yukarıya taşınması 
adına, her alanda 
kalite ve markaya 
yatırım yapılması ve 
buna göre stratejiler 
üretilmesi gerektiği 
nin anlatan Ulcay, 
“Yükseköğretimde 
kalite standardının 
yükseltilmesi adına 
YÖK bünyesinde 
kurulan ‘Yükseköğ 
retim Kalite Kurulu* 
yükseköğretime 
erişim ve okullaşma 
oranının artırılması

odaklı yatay ve 
sayısal büyümeden 
nitelik ve kalite 
odaklı büyümeye 
geçişte önemli 
adımdır. Bizler de, 
Uludağ üniversitesi 
olarak, 3. Nesil 
Üniversite vizyonu 
ve “Bilgiden Üreti 
me, Üretimden 
Ekonomiye” anlayışı 
ile Uludağ Üniver- 
sitesi'ni hem Bursa 
mn hem de Türkiye 
nin toplumsal ve 
ekonomik kalkınma 
hedeflerine daha 
yüksek katkı 
sağlayacak bir 
yapıya kavuşturu 
yoruz" dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

4-2. yıKıfe tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

“ciLlKYAYNCIU^

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

http://www.gemlikelittemizlik.com
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Zorunlu trafik sigortasındaki yeni düzenlemeye tepki
TESK Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, 
trafik sigortası 
yaptırmada amacın 
kaza sonrası oluşa 
cak maddi-manevi 
hasarların yükünden 
korunmak olduğunu 
belirterek, "Kaza 
yapan sürücü, 
hasarı kendi ödeye
cekse niye sigorta 
yaptırsın" ifadesini 
kullandı. Türkiye 
Esnaf ve Sanat 
karları Konfederas

yonu (TESK) Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, yazılı 
açıklamasında, 
Zorunlu Trafik 
Sigortası uygulama 
sında yapılan de 
ğişikliklerle, sigorta 
şirketlerinin koruna 
rak vatandaşın 
cezalandırıldığını 
ileri sürdü. Kendi 
kusuru sonucu kaza 
yapan ve vefat eden 
kişilerin tazminata 
mahkum olması

durumunda bu 
paranın mirasçıların 
dan talep 
edilebileceğini

anımsatan
Palandöken, "Eğer 
sigorta şirketleri bu 
tazminatları

sürücünün mirasçı 
larından alacaklarsa 
araçlar niye sigorta 
yapılıyor.
Sigortanın anlamı 
nedir? Bu uygula
mayla sigorta 
şirketleri korunurken 
vatandaş iki taraflı 
olarak yük altına 
girmektedir. Araç 
sahipleri yeni 
düzenlemeyle hem 
sigorta primi ödeye
cek hem de kaza 
halinde karşı tarafa

tazminat ödeyecek. 
"Çünkü bir kesim 
korunurken bir 
kesim adeta 
cezalandırılıyor. 
Bu sistemde sigorta 
şirketleri öncelikli 
olarak korumaya 
alınmış. Sigorta 
şirketlerinin her 
kazada ağır kural 
ihlali dememesi 
için tanımların daha 
açık yapılmasının 
gerekir." değerlen 
dirmesinde bulundu.

Ocakta en çok altın kazandırıfı
Tüketici Fiyatları 
Endeksi (TÜFE) ve 
Yurt İçi Üretici Fiyat 
Endeksi (Yİ-ÜFE) ile 
indirgendiğinde 
ocak ayında en fazla 
reel getiriyi külçe 
altın sağladı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
bu yılın ocak ayına 
ilişkin "Finansal 
Yatırım Araçları 
nın Reel Getiri 
Oranlan"m açıkladı. 
Buna göre, en yük
sek aylık reel getiri, 
Yİ-ÜFE ile indirgen 
diğinde yüzde 5,09, 
TÜFE ile indirgen 
diğinde ise yüzde 
3,78 ile külçe altında 
gerçekleşti. Yİ-ÜFE 
ile indirgendiğinde 
yatırım araçlarından 
dolar yüzde 2,58 ve 
avro yüzde 2,43 reel 
getiri sağladı. Buna

karşılık Borsa 
İstanbul (BIST) 100 
Endeksi yüzde 3,62, 
Devlet İç Borçlanma 
Senetleri (DİBS) 
yüzde 0,74 ve 
mevduat faizi yüzde 
0,14 yatırımcısına 
kaybettirdi. TÜFE ile 
indirgendiğinde ise 
dolar yüzde 1,30 ve 
avro yüzde 1,15 reel 
getiri sağlarken, 
BIST 100 Endeksi 
yüzde 4,82, DİBS 
yüzde 1,97 ve mev 
duat faizi yüzde 1,38 
yatırımcısının kaybı 
na neden oldu. 
Finansal yatırım

araçları yıllık olarak 
değerlendirildiğinde 
ise doları Yİ-ÜFE 
ile indirgendiğinde 
yüzde 21,77, TÜFE 
ile indirgendiğinde 
ise yüzde î7,T2 
yatırımcısına en 
fazla reel getiriyi 
sağladı. Diğer 
taraftan BIST 100 
Endeksi Yİ-ÜFE ile 
indirgendiğinde 
yüzde 24,13, 
TÜFE ile indirgendi 
ğinde ise yüzde 
26,65 ile yatırımcısı 
na en çok 
kaybettiren yatırım 
aracı oldu.

Gemlik Körfez
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ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

H8|8itasyml8iıniasoi88toffiylama
Yeni ehliyetler için 
1 Ocak’tan itibaren 
başvurular yapılıyor. 
Yeni ehliyetleri 
almak için bankaya 
15 lira yatırılması 
gerekiyor. Ancak 
bazı bankalar, ilgili 
kurumla anlaşmaları 
olmadığı için 
yalnızca 13 lirasını 
alıyor, kalan 2 liranın 
ise başka bir 
bankaya yatırılması 
gerekiyor. Sürücüler 
uzun sıralar bek
ledikten sonra, iki 
lirayı ödemek için 
başka bankalara 
gidip, orada da sıra 
beklemek zorunda 
kalıyor. İçişleri 
Bakanlığı 1 Ocak 
2016 itibari ile yeni 
ehliyetlerin dağıtı

BYEGM

mına başladı. Yeni 
ehliyet başvurusu 
için gerekli evraklar
dan biri de bankaya 
yatırılması gereken 
15 lira. Bu paranın 
13 lirası kart bedeli 
için, kalan 2 lira ise 
Türk Polis Teşkila 
tını Güçlendirme 
Vakfı için yatırılıyor. 
Bazı bankalar, hem 
Maliye Bakanlığı 
hem de Vakıf ile

anlaşmalı olduğu 
için 15 liralık 
ödemenin tamamını 
alabiliyor. Ancak 
kimi bankalar, 
yalnızca Maliye 
Bakanlığı ile 
anlaşması olmasın 
dan dolayı yalnızca 
13 lirayı alıyor 
ve kalan kısım 
için başka bir 
bankaya gidilmesi 
gerekiyor.

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kaymakam Cahit Işık, yapımı devam eden hastane inşaatını inceledi...

IiIm liilm ■ Milli
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

YENİHASTANEİNŞAATINIGEZERKEN
Dün yeni yapılmakta olan Hastane 

inşaatına gittim.
Kaymakam Cahit Işık ve Sağlık 

Bakanlığı’na bağlı daire sorumluları ile 
Emniyet Müdürümüz de incelemelere 
yapıyordu.

Müteahhit firma sorumlusu konuklarına 
inşaatı gezdirdi.

Bilgiler verdi.
Devlet Hastanesi benim oturduğum evin 

tam karşısında. Dev. 4’te

Sağlık Bakanlığı’nca ilçemize Cihatlı Mahallesi sınırlarında 
yaptırılan modern Devlet hastanesi inşaatı hızla devam ediyor. 
İlçe Kaymakamımız Cahit Işık, İlçe Emniyet Müdürü Cafer 
Gündoğdu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Enver Ünal, Devlet Hastanesi 
Başhekimi Dr. Şahmeran Çelenkoğlu, Halk Sağlığı İlçe Müdürü 
Dr. M. Hakan Uçar dün yapımı süren hastanede incelemeler 
yaptılar. Kaymakam Işık, Şantiye sorumlusu Mimar Taner 
Seçkin’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hastanenin yıl 
sonuna kadar tamamlanması gerektiğini ancak, aksaklıklar 
nedeniyle bir iki ay uzayabileceği belirtildi. Haberi syf.2’de

Yeni Sağlı! 
Müdürü 
görevine 
başladı

Gemlik İlçe Sağlık 
Müdürlüğüne Dr. 
Enver Ünal atandı. 
Pazartesi günü 
ilçemizde görevine 
başlayan Ünal, 
Bursa Osmangazi 
Halk sağlığı 
Müdürü olarak 
görev yapıyordu.

Syf.4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com


11 Şubat 2016 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 2

Kaymakam Cahit Işık, yapımı devam eden hastane inşaatını inceledi...

Modern Hastane yanımı hızlanflı

Sağlık Bakanlığınca 
ihalesi yapılan ve 
inşaatı bir yıldır 
devam eden Gemlik 
Devlet Hastanesinde 
Kaymakam Cahit 
Işık incelemelerde 
bulundu. Kaba inşaat 
çalışmaları devam 
eden 3 bölüm 
halinde sürdürülen 
inşaatı gezen 
Kaymakam Cahit 
Işık, çalışmalarla 
ilgili olarak, ilgili 
lerden bilgi aldı. 
Kaymakam Cahit Işık 
yanında İlçe Emniyet 
Müdürü Cafer

Gündoğdu, Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi yöneticisi 
Dr. Şahmeran 
Çelenkoğlu, İlçe 
Sağlık Müdürü 
Dr. Enver Ünal, Halk 
Sağlığı İlçe Müdürü 
Dr. Mehmet Hakan 
Uçar, İnşaatın şantiye 
sorumlusu Mimar 
Taner Seçkin, 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Müdürü Güven Güzel 
ile yapımı hızla 
sürdürülen ve yıl 
sonunda teslim 
edilmesi beklenen 

hastanenin çok 
sağlam olarak 
yapıldığını belirterek, 
“İlçe Kaymakamı 
olarak devletin 
ilçedeki yatırımlarını 
takip etmek 
görevimiz. Gemlik 
Devlet Hastanesi 
inşaatında doğabile 
cek aksaklıkları bu 
incelemelerimizde, 
yerinde öğreniyoruz.’ 
dedi.

ÇOK SAĞLAM 
YAPILIYOR 
Bu incelememiz de 
hem inşaatın ne 

durumda olduğunu, 
ilçemizdeki sağlık 
kurumlan sorumlu 
larıyla görmek ve 
burada görevli teknik 
elemanlardan bilgi 
aldık. Hastanemiz 
çok sağlam yapılıyor. 
Depreme dayanıklı 
özel bir teknoloji 
kullanılıyor.
İnşaatın 2016 yıl 
sonunda anahtar 
teslimi gerekiyor. 
Ancak, firmanın süre 
isteyeceği izlenimini 
edindim. 2017 yılı 
Şubat sonuna doğru 
Devlet Hastanesi’nin 

Bakanlığa teslim 
edileceğini 
sanıyorum. Biz işin 
biran önce bitirilme 
sini istiyoruz.” dedi. 
Devlet Hastanesi 
şantiye sorumlusu 
Mimar Taner Seçkin 
ise, hastanenin 
çevre ile bir bütün 
olduğunu, çevre 
yollarının bağlantı 
larının yapılması 
gerektiğini, 
kamulaştırmaların 
zaman alabileceğini 
belirterek, 
“Bu işler bizim 
çalışmalarımızla 

paralel yürütülmeli. 
Yerel yönetim, 
bilhassa yollarla 
ilgili plan uygulama 
lan tamamlamalı” 
dedi. Gemlik Devlet 
Hastanesi, 30 dönüm 
arsa üzerinde, 
6 bin 500 metrekare 
kapalı alanda inşa 
ediliyor. Çağdaş 
mimari ile yapımı 
sürdürülen Devlet 
Hastanesi’nin resmi 
yatak sayısının 
150 kişi olmasına 
karışın bu sayının 
225 kişiye çıkanlacağı 
öğrenildi.

Katırlı köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bu yıl da kar payı dağıtıyor

Ortaklarına 1.064.000 lira ödeyecek
Sınırlı Sorumlu 
Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi bu 
yılda ortaklarına 
kar payı dağıtma 
kararı aldı. 
Geçtiğimiz yıl 
2 milyon 730 bin 
lira kar payı 
dağıtan Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi 2015- 
2016 zeytin alım 
kampanyasını 
kapattıktan sonra 
bu yıl da satışlar 
dan elde edilen 
karların kooperatif 

ler yasasında 
belirtilen esaslar 
dahilin de 
ortaklarına dağıtma 
kararı aldı. 
Kooperatif başkanı 
Hulusi Bayrak, 
geçtiğimiz yıl 
2 milyon 730 bin 
lira kar payı 
dağıttıklarını. 
Bu yıl ise dağıtıla 
cak olan kar 
payının 1 milyon 
64 lira kar payı 
olduğunu söyledi. 
İlçemizin örnek bir 
Kalkınma 
Kooperatifi olan

Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifinin 
başarılı çalışmaları 
sürerken.
Kooperatifin 
Katırlı Köyü 
yöresinin zeytinle 
rini en iyi şekilde 
işleyerek satıyor. 
Katırlı Köyünün 
geçmiş yılda 
ortaklarına ödediği 
kar payı ile bugün 
ki fiyatlarla 
650 -700 ton 
civarı zeytin 
stoklayabileceği 
belirtiliyor.

KflŞCDC B€KL€M€K 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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TIR durara. durar ise araçların üzerine öevrildi
İnegöl de, bir 
fabrikaya talaş 
boşaltan tır, sürü 
cünün dorseyi 
kaldırdığı sırada 
devrildi. Fabrikanın 
istinat duvarını 
yıkan tır, park 
halindeki 3 araca 
zarar verdi.
Edinilen bilgiye 
göre, Organize 
Sanayi Bölgesin 
deki bir fabrikaya 
talaş getiren Farız 
Hakkıoğlu (45), 
talaşı boşaltmak

Annesinin sevgilisini 2 bıçakla ölılürınüş
Bursa'da evinde 
10 bıçak darbesiyle 
öldürülmüş olarak 
bulunan 51 yaşın 
daki Hamza Deniz'in 
cinayet zanlısı 
olarak gözaltına 
alınan, birlikte 
yaşadığı kadının 
oğlu 22 yaşındaki 
Savaş Tomurkan, 
"Konuşmak için 
yanına gittim. 
Sonra tartıştık. 
Kendisini iki bıçakla 
öldürdüm. Bu 
sırada elim de 
kesildi. Namusumu 
temizledim. Pişman 
değilim" dedi. 
Osmangazi oturan 
Hayriye Tomurkan 
Yeni Karaman Ma
hallesi Özgen 
Sokak'taki evine 
geldiğinde, birlikte 
yaşadığı Hamza 
Deniz'in yatak

Otomobil ile m kala kafaya camısii: 1 yaralı

için dorseyi kaldırdı. 
Plakası açıklanma 
yan tır birden 
devrilerek fabrikanın

istinat duvarını yıktı. 
Duvarın yanında 
park halinde 
bulunan 16 KPP 54

odasında kanlar 
içindeki cansız 
bedenf ıTe Karşılaştı. 
Olayın şokunu 
üzerinden atan 
Hayriye Tomurkan 
polise haber verdi. 
Evde yapılan incele 
mede, Hamza 
Deniz'in göğsüne ve 
sırtına isabet eden 
10 bıçak darbesi ile 
öldürüldüğü ortaya 
çıktı. Emniyet 
Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği'nde 

ifade veren Hayriye 
Tomurkan, eşinden 
boşanmak için dava 
açtıktan sonra tanı 
dığı Hamza Deniz 
ile imam nikahı ile 
birlikte yaşadığını 
söyledi. Tomurkan 
verdiği ifadede, 
Hamza Deniz'i kimin 
öldürdüğünü bilme 
diğini şüphelendiği 
hiç kimsenin de 
bulunmadığını 
bel i rtti .Soru ştu rmay ı 
genişleten polis, 

plakalı özel 
otomobil, 
16KNA 03 plakalı 
hafifi ticari araç 
ve 16 KHM 16 
plakalı Porshe 
marka jeep duvarın 
altında kaldı.
Araçların içinde 
kimse olmaması 
faciayı önledi. 
Araçlar, molozların 
temizlenmesinin 
ardından vinçle 
kaldırıldı. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

Hayriye Tomurkan ın 
Manisa'nın Soma 
İlçesi'nde babasıyla 
birlikte yaşayan 
oğlu Savaş 
Tomurkan'ın 
cinayet günü 
Soma'da olmadığını 
belirledi. Manisa’dan 
gelen otobüslerin 
yolcuları indirdiği 
perondaki güvenlik 
kameraları 
kayıtlarını inceleyen 
polis, buradaki 
yolculardan birinin 
Savaş Tomurkan 
olduğunu saptadı. 
Görüntülerin 
izletildiği Hayriye 
Tomurkan da, 
o kişinin oğlu 
olduğunu doğruladı. 
Bunun üzerine 
Savaş Tomurkan 
Soma'da gözaltına 
alınıp, Bursa'ya 
getirildi.

Türkiye’nin en 
önemli kış turizm 
merkezlerinden biri 
olan Bursa 
Uludağ'da 15 gün 
boyunca sömestr 
tatili yoğunluğu 
yaşanırken acemi 
kayakçıların yardımı 
na 112 ekipleri 
koştu. Öğrencilerin 
yanı sıra tatili fırsat 
bilen ailelerin akın 
ettiği Uludağ’da, 
22 Ocak - 8 Şubat 
tarihleri arasında 
Uludağ'da hizmet 
veren Merkez 13 
No'lu Acil Sağlık 
Hizmetleri ekipler

Bursa'da trafik 
kazası: 1 «aralı
Bursa’da, karşıdan 
karşıya geçmeye 
çalışan bir kişi 
arabanın çarpması 
sonucu ağır yaralan 
dı. Bursa’da, karşı 
dan karşıya geç 
meye çalışan bir 
kişi arabanın çarp 
ması sonucu ağır 
yaralandı. Kaza, 
Bursa-İzmir yolu 
üzerinde Uludağ 
Üniversitesi önünde 
meydana geldi. 
İzmir istikametine 
giden E.B., yöneti
mindeki 16 K 6768 
plakalı otomobil, 
yolun karşısına

ince toplam 162 
vakaya acil sağlık 
hizmeti verildi. 
Sağlık Müdürlüğü 
yetkilileri, 139 
medikal olmak 
üzere; 11 trafik ve 
12 farklı kazaya 
müdahale edildiğin* 
ifade ettiler. Uludağ 
da kış mevsiminde 
24 saat esasına 
göre donanımlı bir 
ambulans ve 
personeli hazır 
bekletilirken, ilk 
yardım istas 
yonunda ise ilk 
müdahale 
yapılabiliyor.  

geçmeye çalışan 
henüz ismi belirle 
nemeyen bir 
yayaya çarptı. 
Çarpma sonucu 
orta refüje savrulan 
yaya ağır yaralandı. 
Yaralı şahıs, olay 
yerine gelen 112 
sağlık ekipleri 
tarafından Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesine 
kaldırıldı. Yaralının 
durumunun ağır 
olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Bilecik’te meydana 
gelen trafik kazasın 
da otomobil ile tır 
kafa kafaya çarpıştı, 
1 kişi yaralandı. 
Bilecik'te meydana 
gelen trafik 
kazasında otomobil 
ile TIR kafa kafaya 
çarpıştı, 1 kişi 
yaralandı. Alınan 
bilgilere göre, 
Mehmet Aslan 
yönetimindeki kupa 
plakası 34 HJ 5527, 
dorse plakası 
34 HJ 0476 plakalı 
TIR, Bilecik'te

Bursa istikameti 
seyir halindeyken, 
Pelitözü köyünde 
karşı yönden gelen 
Mutlu Çakır (35) 
yönetimindeki 
11 EC 156 plakalı 

otomobil ile kafa 
kafaya çarpıştı. 
Çarpışmanın etkisi 
ön tarafı hurdaya 
dönen otomobilin 
sürücüsü ağır 
yaralandı. Yaralı

Mutlu Çakır olay 
yerine gelen sağlık 
ekiplerinin ilk 
müdahalesinin 
ardından Bilecik 
Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı. 
Kaza sebebiyle bir 
süre kapalı olan 
Bilecik-Bursa kara 
yolu, otomobilin 
çekici yardımı ile 
kaza yerinden çekil 
meşinin ardından 
yol trafiğe açıldı. 
Öte yandan polis 
kazayla ilgili 
soruşturma başlattı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

YENİ HASTANE İNŞAATINI GEZERKEN
Bir vıldjr uzaktan aözjüvorym çalışmaları, 

bugün yakından görme fırsatım oldu.
Hastane saclşm bir zeminde vşoılıvçr.
O nedenle hafriyat zaman aldı.
Bir kez full Gemlik manzaralı.
Gemlik ovasının son noktasında.
Ova ayağınızın altında gibi duruyor.
Yağmalanan Gemlik’in kötü manzarasını 

görmek isterseniz o bölgeye gidin.
Kumla asfaltından ovaya kadar yıllar içinde 

uzanan kaçak yapılaşmanın ne boyutta 
olduğunu görürsünüz.

Kâçak yapılar doğu planlarıyla yasal hale 
getirildi.

Benim güzel ülkemde hep böyle yapılır.
Hukuksuzluğa, yasaları çiğnemeye göz 

yumulur, sonra gelsin oylar.
Ovada yer kalmayınca, doğa! olarak ne 

diyecekler, sağlam zeminli dağlara , 
yamaçlara ...

E be kardeşim, sen çürük ovaya kaçak 
yapılaşma olurken neredeydin.

Gözün yok muydu?
O zaman gören gözler görmez olur.
Aslında her işini sonu ranttır.
Ova bitti, rantta bitecek.
Gemlik’in nüfusunu ha babam çoğaltalım. 

Nereye yapacaksın konutları, dağlara...
Dağlardan teleferikle ineriz merkeze.
Büyükşehir’e bağlı BURULAŞ, helikopter 

seferleri düzenler belki.
Şaka bir yana, Devlet Hastanesi inşaatı 

projesini bitince göreceğiz, ama çok sağlam 
yapılıyor.

İnşaatın kolonlarını Gemlikli müteahhit 
kardeşlerim gidip görmeli.

Gemlik’te ilk kez, farklı bir deprem projesi 
uygulanıyor.

Beton kolanların kat bitiminde öze! 
amortisör sistemi konmuş. Ben ilk kez 
gördüm.

Şantiye Müdürü anlatırken de dikkatlice 
dinledim.

Ait katlar saltansa da, üst katlar sallantıyı 
hissettirmeyecek bir sistem bu.

Engebeli arazide bazı bölümlerim 3. katında 
çalışmalar başlamış.

Sanırım temmuz ayına kadar kaba inşaat 
biter.

Anahtar teslimi yapılacakmış. Yani iç 
donanım da müteahhide ait.

Masa sandalye, yatak yorgan, her şeyi 
yapımcı üstlenmiş.

Burası söylendiği gibi bölge hastanesi olur 
mu bilmem. Yatak sayısı çok değil.

Gemlik Muammer Ağım Hastanesi’nde ıuu 
küsur yatak var.

Bu yapılan devasa inşaata 150 yatak 
konursa üzülürüm.

Tek kişilik odaların olmayacağı söyleniyor. 
Bu yanlış.
Yeterince tek kişilik öze! odalar yapılmalı.
Bütün hastanelerde bu sistem olurken, bu

rada olmazsa yanlış olur.
Gemlik’in nüfusu 120 binlerde. Yaz 

aylarında 2’ye 3’e katlanıyor.
En az 200 yatak olmalı.
Bence proje 250 yatağa göre yapılmalıydı.
Kısa bir süre sonra ek binalarla, yapılar 

çirkinleşiyor.
Açıklamada inşaatın ömrünün 100 yıl 

olduğu vurgulandı.
Bence o betonlara teknik koşulara göre 

yapılaşma olursa, 200 yıl da gider o çınalar.
ihaleye göre inşaat 2016 yılının sonuna 

bitecek.
Ama, inşaatın yetiştirilemeyeceği ifade 

edildi. Ek süre istenebilir dendi.
Aman birkaç ay geç bitsini ama sağlıklı ve 

güzel bir eser ortaya çıksın.
Çevre yollar, otoban bağlantısı yapılacak 

mı bilmem.
Bir an önce planlanalar uygulamaya 

konmalı. Yoksa iş gecikir.
Yeni hastanenin açılmasıyla çevresinden 

boşluklarda dolacağı kesin.
Arsa fiyatları şimdiden el yaktığı 

söyleniyor.
Sonuç olarak yapılan her güzel şey takdir 

edilir.
Gemlik’in uzun yıllar hizmet verecek bir 

donanımlı ve tam teşekküllü hastaneye 
İhtiyacı vardı.

Bu yapılıyor.
Ne demeli, yaptıranların da, yapanında 

elleri dert görmesin.

Gemlik’e yeni Sağlık Müdürü Atandı..

Emer Ünal girenine başladı
Gemlik İlçe Sağlık 
Müdürlüğü’ne 
Dr. Enver Ünal 
atandı. Kestel ve 
Günsu ilçelerinde 
Sağlık Müdürlüğü 
görevlerinde 
bulunduktan sonra 
Bursa Osmangazi 
Halk Sağlığı 
Müdürlüğü görevini

yürüten Dr. Enver 
Ünal, 8 Şubat 
Pazartesi günü 
Gemlik İlçe Sağlık 
Müdürü olarak 
Gemlik’te görevine 
başladı. Dr. Enver 
Ünal’ın sağlık 
sektöründeki 
hizmetini 18 yıldır 
sürdürüyor.

Cansunu Demeni sorumluluğuna
Ehrem Acar netirlldi

Cansuyu Yardımlaş 
ma ve Dayanışma 
Derneği Gemlik 
sorumluluğu 
görevini Ekrem 
Acar sahiplendi. 
Cansuyu’nun 
faaliyet alanı 
anlatan Acar: 
"Yetimlere sahip 
çıkıyoruz Vekaleten 
Kurban kesiyoruz. 
Adınıza Afrika’da 
su kuyusu açıyoruz 
Gıda Bankacılığı 
yapıyoruz, Suriye, 
Filistin, Irak, Arakan, 
Mısır, Doğu 
Türkistan ve daha 
nice yardıma 
muhtaç kesimlere 
yardımlarda 
bulunuyoruz. 
Son olarak 
Suriye'de 
Bayırbucak 
Türkmenleri için 
çalışma gerçekleş 
tirilmiştir." dedi. 
Acar, Suriye'de 
Esed rejiminin

Bayırbucak 
Türkmenlerine 
yönelik saldırılarını 
kabul edilemez 
bulduklarını 
belirterek,” 
Bölgenin asli 
unsuru olan ve 
asırlardır kendi 
yurtlarında yaşayan . 
Türkmenleri, 
Anadolu'nun her
hangi bir yerinde 
yaşayan Türklerden 
ayıramayız. 
Türkmenlerin acısı 
kendi acımızdır. 
Bayırbucak Türk
menlerine yönelik 
bu saldırıları kabul 
edilemez buluyoruz. 
Bizim için 
Türkmendağı'nın 
halkları ile Toros 
Dağlan'mn, 
Allahuekber 
Dağlan'mn halkları 
arasında herhangi 
bir fark yoktur. 
Onların acısı bizim 
acımızdır.

Cansuyu Derneği, 
Türkmendağı'nın 
mazlumlarının her 
zaman olduğu gibi 
bu acı günlerinde 
de yanındadır.
Bölgeden gelen 
katliam haberlerini 
endişe ile takip 
ediyoruz. Daha 
büyük katliamların 
olmaması için 
herkesi hassasiyete

ve somut adım 
atmaya davet 
ediyoruz. Bölgeden 
gelecek bütün 
kardeşlerimize 
kucak açmaya 
hazırız.' Acar, 
‘Cansuyu eliyle 
100 liraya bir yetime 
sahip çıkabilirsiniz’ 
projesine Gemlik 
Halkının desteklerini 
beklediğini söyledi.

Kırmııı Saçlı Kadın Mtancılarte
Nobel ödüllü 
Edebiyatçı Orhan 
Pamuk’un son 
kitabı “Kırmızı Saçlı 
Kadın” ilçemizdeki 
seçkin kitap evlerin 
de satışa sunuldu. 
Yapı Kredi Yayınları 
tarafından basılan 
Kırmızı Saçlı Kadın 
12 liradan satışa 
sunuldu. Orhan 
Pamuk son kitabı 
hakkında, ‘Okumaya

başladığınızda 
bırakamayacağınız 
bir roman’ dedi. 
Gemlik Özdilek 
alışveriş merkezi, 
Orhan Pamuk’un 
son kitabı için, 
kitapların satıldığı 
bölümün dışında iş 
yerinin ortasında 
özel bir stant açtı. 
Kırmızı Saçlı Kız 
kitabı Gemlikli kitap 
severleri bekliyor.
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Yaprak Sayardan müzik ziyafeti
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Orkestra 
Şube Müdürlüğü 
Türk Sanat Müziği 
Bölümü’nün konuğu 
olan ünlü sanatçı 
Yaprak Sayar, 
konserde, en güzel 
şarkılarıyla seven 
lerine eşsiz bir 
müzik ziyafeti 
sundu. Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Orkestrası Türk 
Sanat Müziği Bölü 
mü, usta sanatçı 
Yaprak Sayar’ın 
sahneye çıktığı 
muhteşem konserde 
sanat severleri 
ağırladı. Bursa 
Büyükşehir

Belediyesi Orkes 
trası Türk Sanat 
Müziği Bölümü’nün 
Şubat ayı konseri, 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Orhangazi 
Salonu’nda gerçek 
(eştirildi. Muhteşem 
konser, Büyükşehir 
Belediyesi Orkes 
trası Türk Sanat 
Müziği Bölümü’nün 
usta sanatçılarından 
Salih Berkmen 
şefliğinde gerçek 
(eştirildi. Konserde 
Türk Sanat Müziği 
nin sevilen seslerin 
den Yaprak Sayar 
sahneye çıkarak 

sanatseverlere 
eşsiz bir müzik 
ziyafeti sundu. 
Sayar, hayranlarının 
gönlünü şarkılarıyla 
fethetti. Müziksever
lerin yoğun ilgi 
gösterdiği konserin 
sonunda, konseri 
keyifle dinleyen 
Muhsin Özlükurt ve 
Büyükşehir 
Belediyesi Orkestra 
Şube Müdürü 
Turgay Mercan, 
usta sanatçılara 
çiçek vererek 
teşekkür etti.
Sanatseverler 
de sanatçıları 
alkışlarla 
ödüllendirdi.

Ucar'Kitaıtaii alatıhnlar »erteklt bMdasmiHr"
1 Kasım seçim
lerinde Bursa 
bağımsız milletve 
kili adayı olan Ali 
Osman Demirtaş’ın 
yazdığı “Yaşadım” 
adlı kitapta yer alan 
ilçemiz Mal Müdürü 
Arif Uçar ve daire 

personelleri 
hakkında yazılanları 
konu alan gazetemiz 
haberi üzerine Av. 
Ecevit Aslan’dan 
gazetemize 
açıklama geldi.
Açıklamada, 28 
Ocak 2016 günü 

gazetemizde 
yayınlanan “Ali 
Osman Demirtaş 
Hayatını Yazdı” adlı 
haberin 9 «satır jJo 
22. satırı arasında 
kalan bölümde 
Gemlik mal müdürü 
Arif Uçar hakkında 

çıkan yazıların 
gerçeği yansıtmadığı 
belirterek şu görüşü 
yer verildi:
“ Onurlu bir devlet 
memuru olan 
Gemlik Mal Müdürü 
Arif Uçar ve perso 
neli hakkında 

gerçekle bağdaş 
mayan ve iftira 
niteliğindeki 
haberleri, Ali Osman 
Demrrtaş isimli 
kişinin ‘Yaşadım* 
adlı kitabından alıntı 
yapılarak yayınlanan 
gazetenizin 28 Ocak 

günlü sayısının 
4. sayfasındaki 
haberi kınıyor ve 
ilgili kişi hakkında 
cezai ve nuKUKi an
lamda yasal yolların 
kullanılacağını 
kamuoyunun bilgi
sine sunarım.”

Mcteoroloji'den Bursa için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteoroloji'den 
alınan bilgilere 
göre, İstanbul ve 
İzmir başta olmak 
üzere yurdun pek 
çok bölgesinde 
akşam saatlerinden 
itibaren sağanak 
yağış bekleniyor. 
Yapılan son değer 
lendirmelere göre, 
Edirne, Çanakkale 
ve İzmir'in Çeşme 
ilçesi ile gece saat
lerinden itibaren 
Marmara, Ege, Batı 
Akdeniz, Bolu ve

Düzce çevrelerinin 
aralıklı yağmur ve 
sağanak yağışlı 
geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Marmara ve Ege 
Bölgesi'nde 
etkili olması 
beklenen kuvvetli 
(30-60 km/s) 
lodosun Marmara 
nın güney ve batısı 
ile Kıyı Ege'de yer 
yer fırtına şeklinde 
(60-90 km/s) esmesi 
bekleniyor.
Sabah ve gece

saatlerinde iç ve 
doğu kesimlerde 
buzlanma ve don 
olayı ile birlikte yer 
yer sis ve pus 
hadisesi görüleceği 
tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
alınan tahminlere 
göre, hava sıcaklığı 
kuzey, iç ve batı 
bölgelerde 2 ila 4 
derece artacak, 

diğer yerlerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacak.
Rüzgar, genellikle 
güney ve güneybatı, 
güneydoğu 
kesimlerde kuzeyli 
yönlerden hafif, ara 
sıra orta kuvvette, 
Marmara ve Ege 
Bölgesi'nde kuvvetli 
(30-60 km/s), 
zamanla kısa süreli 
fırtına şeklinde 
(60-90 km/s) esecek. 
Meteoroloji 
yetkililerinden 

edinilen bilgiye 
göre Bursa'da çok 
bulutlu hava hakim, 
sıcaklık 17 derece. 
Yarından itibaren 
yağmurlu havanın 
etkisine girecek 
olan Bursa'da 
sıcaklık 15 dereceye 
düşecek.
Yağışın hafta sonu 
da etkili olacağını 
kaydeden yetkililer, 
sıcaklıkların mevsim 
normalerinin 
üstünde olacağını 
açıkladı.
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SPOR KOŞES/
Haydar YİĞİT

FUTBOLDA GEÇEN HAFTA
Futbol da Gemlik 

takımlarının iyi 
sonuçlar aldığı bir 
haftayı geride 
bıraktık. Sadece 
Gemlik Sporun 
deplasman da 
Alemdağ spora 
yenilmesini sayma 
sak.

Uzun bekleyişler 
sonunda nihayet 
ikinci amatör küme 
maçları da bu hafta 
start aldı. Güzel 

maçlar izledik. Süper 
Amatör takımımız 
Çotanak spor 
deplasmanda 
Orhangazi Yeniköy 
Sporla berabere 
kalarak puanlarını 
paylaştı.

Gemlik Spor İstan
bul deplasmanın da 
Lider Alemdağ 
Spora konuk oldu. 
Doksan dakika 
sonunda 5-0’hk 
hüsran yaşandı.

Maalesef Ligde 
bileğimin hakkıyla 
almış olduğumuz bir 
maç yok. Çileli bir yıl 
yaşıyoruz.

Süper Amatördeki 
takımımız Çotanak 
Spor Orhangazi, 
deplasmanın da 
Yeniköy Gençler 
birliğinden 1-1’lik 
skorla bir puan 
çıkarmayı başardı. 
Beklenenin aksine 
dostane bir havada 

geçen maçın 
kazananı çıkmadı. 
Çotanak Spor bu 
sonuçla kümede 
kalmasını 
sağlamlaştırdı. 
Bundan sonra daha 
rahat maçlar oyna 
yacak.

ikinci Amatör küme 
sekindi grubunda 
yer alan Gemlik 
takımların maçlarına 
gelince: Kurşunlu 
Koray Spor Gemlik 
Körfez Spor maçının 
kazananını 2-0’lık 
sonuçla Körfez Spor 
oldu. Çekişmeli 
geçen maçın ilk 
golünü Serkan 
yanlış bir vuruşla 
kendi kalesine attı. 
İlk yarı bu golle 
neticelendi. Zevkli 
ve çekişmeli geçen 

maçın ikinci golü 
maçın sonlarına 
doğru Selami’den 
geldi. Galip gelen 
2-0’la Körfez Spor 
oldu.

İkinci maçta yine 
iki Gemlik takımının 
mücadelesine sahne 
oldu. Kurşunlu Spor- 
Vefa Spor birbirler
ine üstünlük 
sağlamak için çok 
uğraştılar. İlk golde 
Murat Ünaldı’nın 
Fıratçılığını seyrettik. 
İlk yarı bu skorla 
bitti. İkinci yarı 
sonradan oyuna 
giren Mutlu’nun 
attığı iki güzel gol 
skoru belirledi diye
biliriz. Kumla Sporun 
rakibi sahaya 
çıkmayınca 3-0 
hükmen galibiyet

Kumla Sporun 
hanesine yazıldı, 

ilk hafta maçlarında 
bir kırmızı kart 
çıkarken maçların 
dostluk havasında 
geçtiğini görmek
teyiz. Kırmızı kartta 
gole giden sporcu 
elle tutulduğu için 
gösterildi. Tamamen 
yerinde görülmüş bir 
kırmızı kart diyebili
riz. Centilmen ve 
anlayışlı sporcu 
kardeşlerimize 
teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Sporun 
ayrıştırıcı değil, 
birleştirici bir unsur 
olduğunu sizi 
seyredenlere 
kanıtladınız.

Temennimiz tüm 
sezonun böyle 
devam etmesi.

Öğretmenlikte staj dönemi başlıyor
Yapılan 30 bin 
öğretmen atamasıyla 
birlikte öğretmenlikte 
yeni dönem başlıyor. 
Atanan öğretmenler, 
4 ay staj yapacak. 
Staj, görev yapılacak 
ilin dışında da 
gerçekleştirilebilecek. 
Yeni atanacak öğret 
menlerin 4 ay kıdemli 
öğretmen yanında 
yapacağı stajın 
detayları netleşti. 
Buna göre; aday 
öğretmenler, asıl 
görev yapacakları ilin 
dışında staj yapabile

cek. Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
Şubat ayı ataması 
öncesinde aday 
öğretmenlikle ilgili 
beklenilen 
değişiklikleri yaptı. 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan yönet
melikle aday 
öğretmenlerin asıl 
görev yapacakları ilin 
dışında staj yapabile
cekleri ve ilk 
uygulamanın da 
Şubat ataması ile 
başlayacağı açıklandı. 
Yönetmeliğe göre,

spor liselerinin beden 
eğitimi öğretmenleri 
ile güzel sanatlar 
liselerinin müzik ve 
görsel sanatlar veya 
resim öğretmenlerinin 
seçiminde, yapılacak 

değerlendirme ve 
uygulama sınavında 
başarılı olma şartı 
aranacak.
MEB, aday 
öğretmenleri 19 
Mart'ta Asli

Öğretmenliğe Geçiş 
Yazılı Sınavı'na ala
cak. Yazılı sınava, 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Öğretmen Atama ve 
Yer Değiştirme 
Yönetmeliği 
kapsamında yapılacak 
performans 
değerlendirmesi 
sonucunda başarılı 
olan aday 
öğretmenler girebile- 
ceka 
100 SORU SORULA
CAK
Yazılı sınava giren 
adaylar, 21 Mart-15

Nisan arasında 
mülakata girecek. 
Sınavda adaylara 
100 çoktan seçmeli 
soru sorulacak. 
Soruların yüzde 20'si 
657 ve 4483 sayılı ka
nunlar, yüzde 30'u 
bakanlık teşkilatı, 
görevleri ve mevzuatı, 
yüzde 50'si ise 
öğretmenlik 
uygulamalarından 
olacak. Aday 
öğretmenlik süresi 
4 ayı oryantasyon 
olmak üzere toplam 
1 yıl sürecek.

2. Medikal re Temi Man Forumu başlıyor
Bursa Valiliği'nin hi
mayesiyle BEBKA, 
Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) ve 
Sağlık Turizmi 
Demeği (BUSAT) ve 
Plaza Turizm iş 
birliğiyle 14-16 Mart 
tarihleri arasında 
Merinos Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde 
yapılacak 2. Bursa 
Medikal ve Termal 
Turizm Forumu’nun 
tanıtım toplantısı 
Almira Otel'de yapıldı. 
3 gün boyunca Kuzey 
İskandinav

ülkelerinden Balkan
lara, Ortadoğu'dan 
Avrupa'ya kadar 
birçok farklı bölgeden 
gelecek misafirlere 
Bursa'nın termal ve 
medikal turizm 
imkânları tanıtılacak, 
ayrıca sağlık 
kuramlarına ziyaretler 
yapılacak. Tanıtım 
toplantısında 
konuşan BUSAT 
Başkanı Sedat Demir, 
“2023 Türkiye vizy
onunda sağlık turizmi 
için öngörülen hede
flerde Bursa’nın 
Türkiye pastasından 
en az 15-20’sini ala

bilecek potansiyeli 
olduğunu görüyoruz. 
Türkiye bugün 
itibariyle sağlık 
turizmi anlamında 
Türkiye’de 5. sıraya 
yerleşmiş durumda. 
Dünyada sağlık tur-, 
izmini oluşturan ve 
yapan ilk beş ülke 

arasındayız. Bursa’da 
çok fazla potansiyel 
var. Belki dünyanın 
en iyi termal 
kaynaklarına sahip 
olmamıza, doğayla 
termalin bu kadar iç 
içe geçtiği yer 
olmamıza rağmen, bu 
potansiyeli yeterince 

değerlendiremiyoruz. 
Etrafımızdaki ülkelerle 
çok ciddi tarih ve 
kültür birlikteliğimiz 
olmasına rağmen, 
yeterli sayıda ve kalit
ede tesisimiz yok. 
Termal turizmi 
anlamında Bursa geri 
kaldı. Bu alandaki 
öncülüğü başka 
şehirlere kaptırdık. 
Bursa’nın termal 
başkenti olması için 
gayretlerimiz var. 
Bununla ilgili bir çok 
uluslararası platfor
mda Bursa’yı tanıttık. 
Son dönemde gerek 
büyükşehir, gerekse 

ilçe belediyelerimizin 
termalin canlandırıl 
ması anlamında 
yaptığı çalışmalara 
destek vermeye, on
lardan destek almaya 
çalışıyoruz. Karşılıklı 
olarak Bursa’da bir 
sinerji oluşturup yeni 
ve modern termal 
alanların oluşmasını 
sağlamaya çalışı 
yoraz. 2018 Türkiye 
nin hedefi 1 milyon 
sağlık turistini 
Türkiye’ye getirmek. 
Bursa’da yaptığımız 
çalışmaların semere 
sini almaya başladık.” 
şeklinde konuştu.
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OLCUM & EĞİTİM
Endüstriyel amaçlı kullanılan üzerinden herhangi 
bir proses kontrolü yapmayan, yani otomatik olmayan 
terazilerdir. Alım satım işinde kullanılan teraziler yasal 
metroloji kapsamına girer. Teraziler çözünürlüklerine 
ve kapasitelerine bağlı olarak ilgili standardın 
öngördüğü hassasiyete sahip, kütleler ile kalibrasyonu 
gerçekleştirilir. Terazilerin başlıca gösterge sapması, 
tekrarlanabilirlik, köşe yükü sapması testleri yapılır. 
Bu testler sırasında cihazda sapma tespit edilirse, 
müşterinin izni alınarak, sapma cihaza ayar yapılmak 
koşuluyla giderilir. Ayar işlemi terazide olduğu gibi bütün 
kalibrasyon işlemlerinde yapılabilir. Teraziler yer çekimi 
ivmesinden ve ölçüm yaptığı ortam koşullarından 
etkileneceğinden dolayı yerlerinin ve zeminin düzgün 
seçilmesi önemlidir. Yalnızca bulundukları yerde kalibre 
edilmelidir. Yerinden oynatıldığında doğru 
ölçtüğü kontrol edilmelidir.
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Resmi Gazete 4 Eylül 2013 Çarşamba Sayı 28755 yayın ile tartı aletinin 
muayenehanesinde yetkili muayene servislerince kullanılacak olan 
etalonların kredite laboratuarlarca kalibrasyonu yaptırılması zorunludur. 
Firmamızın etalonları TURKAK ve SANAYİ BAKANLIĞI onaylıdır

Kaan UÇAN 0 539 74619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK 

gemlikkalibrasyon@hotmail.com - info@gemlikkalibrasyon.com

Burtvin Turizm den mart ayı boyunca okullara ücretsiz yağlı buğday çorbası 
ve şekersiz üzüm hoşafı eşliğinde Çanakkale seminerleri verilecek.

Yapılan açıklama da 
ilçemizde faaliyet 
gösteren Burtvin 
Turizm ve Seyahat 
Acentası Kurucusu 
ve Sahibi Profes 
yönel Turist Rehberi 
Tansu Erçevik 
tarafından mart 
ayı boyunca Bursa 
ve ilçelerinde 
bulunan dileyen 
tüm okullara yağlı 
buğday çorbası ve 
şekersiz üzüm 
hoşafı eşliğinde 
Çanakkale seminer
leri verilecek.
Çanakkale seminer
leri kapsamında 
Çanakkale Sava 
şı’nın nedenleri, 
sonuçları, kara ve 
deniz savaşları ile 
Çanakkale Savaşları 
Gezi Alanları slide-

GemlikK

GEMLİK NÜFUS 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

ALDIĞIM NÜFUS CÜZDANIMI 
KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

SELMA ACAR

Flpmsın BAY & BAYAN
ELEMANLAR ARANIYOR

aranıyor gsm:05397461903

Flpman forklift kullanabilen 
Hpmmı OPERATÖRLER ARANIYOR 

Aranıyor omsaım-iiaHinn

lar eşliğinde Tansu 
Erçevik sunumu ile 
anlatılacak. 
Seminerler tama
men okul yönetim
lerinin talebine bağlı 
olup okul yönetim
lerinin belirlediği yer 
ve zamanda gerçek 
(eştirilecek. Aynı 
sunumlar talep 
edildiği takdirde 
ilçemizdeki diğer

kamu ve özel 
sektör kuramlarına 
yönelikte gerçekleş 
tirilebilecek. 
Ücretsiz seminer 
lerden faydalanmak 
isteyen okul ve 
kurumlar Tansu 
Erçevik’e mail 
adresinden ve 
telefonundan 
ulaşabileceği 
belirtildi.

M
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Bu gazete
l Anadolu'nun Sesi 

iPad-iPhone 
BYEG M f uygulamasında 

yayımlanmaktadır.

tıeman 
Aranıyor
TECRÜBELİ 

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR 

02215140061

SATILIK 
ZEYTİNLİK

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

krşcdc b€kl€M€k vok
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
REKLAMCILIK

y_______ :--------------------------------------------
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SULTANLAR YARI FİNAL YOLUNU YARILADI
CEV Challenge 
Kupası son 
şampiyonu 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü, aynı 
kupada çeyrek final 
ilk maçında Belçika 
deplasmanında 
konuk olduğu 
Asterix Kielrecht 
takımını 3-0 mağlup 
etmeyi başararak 
yarı final yolunu 
yarıladı. Türkiye 
Anvers Muavin 
Konsolos Mehmet 
Bıçak'ın Bursa 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü yöneticileri 
ile birlikte izlediği 
maça Bursa

Büyükşehir Belediye 
spor Kulübü maça 
Birgül, Joychinha, 
Ciara, Drickx, 
Selime, ipek 
(BuseZLibero)altısıy 
la başlayan yeşil- 
beyazlılar genç 
rakibine karşı ilk 
sette tecrübesini 
ortaya koyarak 
teknik molalara 8-6 
ve 16-10 ile önde 
girerken file önünde 
etkili hücum 
sergileyerek rakibine 
daha fazla sayı 
imkanı tanımadı ve 
ilk seti 25-13 önde 
tamamladı. İkinci 
sete yaklaşık 50 
kadar gurbetçi 
Bursa taraftarının

«HUM!

desteğini arkasına 
alarak başlayan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor tutuk 
başladığı ikinci 
sette 4-1 geriye 
düşerek yeşil- 
beyazlıların tecrübeli 
antrenörü Dragan 

Nesiç’i mola almaya 
zorladı. Molanın 
ardından gurbetçi 
taraftarlarının da 
coşkusuyla tekrar
dan toparlanan 
sultanlar ikinci 
teknik molanın 
ardından maçın 

kontrolünü tamamen 
elinde tutarak bu seti 
de 25-20 kazanmayı 
bildi ve setlerde 
2-0 öne geçti.
Üçüncü sette hücum 
organizasyonlarını 
etkili oynayan yeşil- 
beyazlılar ilk 
teknik molaya 
8-5 önde girdi. 
Teknik molanın 
ardından Bursa 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübünün etkili 
hücumlarını iyi 
savunan Belçika 
temsilcisi Asterix 
Kieldrecht oyuna 
ortak olmayı başardı. 
Ciara’nın servisleri 
ve Selime’nin hem 

defansta hem de 
hücum da başarılı 
oyunuyla farkı tekrar 
açmayı başaran 
yeşil-beyazlılar bu 
seti de 25-22 aldı 
ve maçı da 3-0 alarak 
hem salonda 
bulunan gurbetçi 
taraftarlara büyük 
sevinç yaşattı hem 
de yarı final yolunda 
ki ilk engeli başarıyla 
geçti. Büyükşehir’in 
Sultanları maçın 
ardından galibiyeti 
gurbetçi taraftarlarla 
kutlarken, gurbetçi 
taraftarlar 
sporcularla bol 
bol hatıra fotoğrafı 
çektirmeyi 
ihmal etmedi.

Rursaspor Avrupa için bir fırsat elde etti
Kupadan erken ele
nen Bursaspor'un 
Avrupa için yarışa 
cağı tüm rakipleriyle 
maçları Timsah 
Arena'da. 'Bazı kulü
pler ceza alırsa 6'ıncı 

ve 7'incide Avrupa 
ya gidebilir' diyen 
Hamza Hoca ve 
öğrencileri, Galata 
saray, Akhisar, Torku 
Konya, Kasımpaşa 
ve Çaykur Rize ile iç 

sahada oynayacak. 
20 haftası geride 
kalan Spor Toto 
Süper Lig'de 25 
puanla 11.sırada 
bulunan Bursaspor 
üst sıralara çıkmak 

istiyor. Ligin ikinci 
yarısında oynadığı 
Trabzonspor, 
Gaziantepspor ve 
Medicol Başakşehir 
maçlarından 7 puan 
çıkaran yeşil 

beyazlıların 3.sırada 
bulunan Galata 
Saray'la arasında 9 
puan fark bulunuyor. 
Alınacak seri gali
biyetlerle birlikte 
Timsah'ın Avrupa 

hedefini yakalama 
sim içten bile değil. 
Ligin orta bölümün 
de takımlar puan 
olarak birbirlerine 
oldukça yakın 
konumda.

£

1

• ' f• 1*
lw

2. yıttıh tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....
F

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 •
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Polis ve muhtar maaşları arttı
Gelir Vergisi Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapan 
Kanun'un yürürlüğe 
girmesiyle emniyet 
hizmetleri sınıfında 
yer alan personelin 
net maaşları kadro, 
unvan ve dereceler
ine bağlı olarak 151 
ile 452 lira arasında 
değişen tutarlarda 
arttırıldı. Kanunun, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanmasıyla

muhtar ödeneği ve 
polis maaşlarında 
artış oldu. Muhtar 
ödenekleri, 295 
liralık artışla, bin 
300 liraya yükseltildi. 
Söz konusu artış 
yüzde 29 oldu. 
Emniyet hizmet 
sınıfında yer alan 
personelin Emniyet 
Hizmetleri Tazminat 
ları'nda yüzde 25 
artışa gidildi. Ayrıca 
emniyet hizmet

sınıfında yer alan 
personelden yüksek 
öğrenimli olanların 
ek göstergeleri

yükseltildi. Birinci 
derece için halen 
2 bin 200 olan ek 
gösterge rakamları

3 bine çıkarıldı. 
Söz konusu 
düzenleme ile 
emniyet hizmetleri 
sınıfında yer alan 
personelin net 
maaşları kadro 
unvan ve dereceler
ine bağlı olarak 452 
ile 151 lira arasında 
değişen tutarlarda 
artırıldı. Örneğin 1. 
derecede bulunan 
1. sınıf emniyet 
müdürünün maaşın 

da 452 lira, 3. dere
cede bulunan başko 
miserin maaşında 
324 lira, 1. derecede 
bulunan polis 
memurunun 
maaşında 301 lira, 
yeni göreve başla 
yan polis memuru
nun maaşında 
192 lira, çarşı ve 
mahalle bekçilerinin 
maaşlarında ise 
151 lira civarında 
net artış oldu.

'EtalammorumlaliBiintleınılenkalkacalı'
Türkiye Kırmızı Et 
Üreticileri Merkez 
Birliği (TÜKETBİR) 
Genel Başkanı 
Bülent Tunç, kırmızı 
etteki tavan fiyat 
uygulamasına 
ilişkin, "Çok güzel, 
on numara bir proje 
olacak. İnsanlar 
artık 'et alamıyorum* 
lafını gündemden 
kaldırmış olacak " 
dedi. Tunç, yaptığı 
açıklamada, kıyma 
ve kuşbaşının, tüm 
tarafların sözünde 
durması halinde 
tüketiciye daha 
uyguna, ucuza 
ulaştırılabileceğini 
söyledi. Bu sayede 
her iki tarafın 
kazanacağını ifade 
eden Tunç, "Üretici 
de kazanmış olacak 
en azından ithalatla 
ilgili bir gündem

üs
Gemlik K ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ortadan kalkmış 
olacak, tüketici de 
kazanmış olacak. 
Aracı dediğimiz 
fırsatçılara da fırsat 
vermemiş öıâcâği'z. 
Üreticinin zararını 
bakanlık ve hükümet 
karşılamış olacak. 
Bu üretici adına 
sevindirici bir 
durum" diye konuş 
tu. Kıyma ve kuşba 
şının beslenmede 
önemine değinen 
Tunç, "Bizim insanı 
mızın kırmızı eti 
tüketmesi noktasın 
da ne yapılması 

lazımsa bu taşın 
altına üretici de elini 
koydu. Bu işi yapan 
kasabı, sanayisi de 
elini taşın altına 
KÖyfnâK zorunda 
kaldı. Koyacak da 
çünkü 70-80 milyon 
nüfusumuz var ve 
her gün televizyon
larda etle ilgili haber 
yapılması hem biz- 
leri rahatsız ediyor 
hem de hükümeti 
rahatsız ediyor. 
Zamanında doğru 
bir müdahale yapıl 
mış oldu bence" 
şeklinde konuştu.

TıalijelıayıilıaıaçsayısıZllıııilvoııaılayaııılı
Trafiğe kayıtlı araç 
sayısı, 2015'te bir 
önceki yıla göre 
yüzde 6,2 artarak 
19 milyon 994 bin 
472'ye yükseldi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2015 Aralık ayına 
ilişkin Motorlu Kara 
Taşıtları İstatistikle 
ri'ni açıkladı. Buna 
göre, geçen yıl 1 
milvnn 272 hin 589 
taşıtın trafiğe kaydı 
yapıldı, 106 bin 838 
taşıtın ise trafikten 
kaydı silindi. Böyle 
ce trafikteki toplam 
taşıt sayısı, bir 
önceki yıla göre 
1 milyon 165 bin 751 
adet (yüzde 6,2) ar
tarak 19 milyon 994 
bin 472 oldu.
Geçen yılın aralık 
ayı sonu itibarıyla 
trafiğe kayıtlı 
taşıtların yüzde 
53’ünü otomobil, 
yüzde 16,3’ünü 
kamyonet, yüzde

14,7’sini motosiklet, 
yüzde 8,5’ini traktör, 
yüzde 4'ünü 
kamyon, yüzde 
2,2’sini minibüs, 
yüzde 1,1’ini otobüs, 
yüzde 0,2’sini ise 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu. Aralık 
ayında ise 125 bin 
611 taşıtın trafiğe 
kaydı yapıldı, 13 bin 
208 aracın da trafik
ten kaydı silindi.
Trafiğe kaydı yapılan 
taşıtların içinde oto
mobil yüzde 65,4 ile 
ilk sırada yer aldı. 
Bunu sırasıyla 
yüzde 16,9 ile kam 
yönet, yüzde 6,2 ile 

motosiklet ve traktör 
takip etti. Taşıtların 
yüzde 5,3’ünü ise 
minibüs, otobüs, 
kamyon ve özel 
amaçlı taşıtlar 
oluşturdu. Trafiğe 
kaydı yapılan taşıt 
sayısı, aralıkta, 
kasım ayına göre 
yüzde 29,6 arttı. 
Bu artış otomobilde 
yüzde 45,8, 
minibüste yüzde 
21,3, otobüste yüzde 
14,7, kamyonette 
yüzde 21,7, özel 
amaçlı taşıtlarda 
yüzde 36,6, traktör 
de ise yüzde 9,6 
olarak gerçekleşti.

cGemlikKörfez|W|www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

tfaiye 110 Telefon Arıza 121 Bursa 256 77 84
3olis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

155
156

513 10 55
513 18 79

UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md.

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86

Mudanya 544 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 VAPÜR- rrnlnnr
KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 

Askerlik şb. 
Karayolları 
Liman Baş.

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

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

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

Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTORÜS

ULAŞIM Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00
Pamukkale
DENİZ UÇAÖI

512 OO 25
813 56 13

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

Psgasus Akmls Seyahat
METRO
Aydın Turizm
SOzer Turizm
Kanberofllu-Esadaj

Kamil Koç

614 83 82
813 12 12 Gümrük Md. 

Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

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

DAĞITICILAR
812 1O 72
814 48 48

812 O1 83

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 RELEDİYE 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

513 45 21 -23
513 45 20

Habaşgaz 
Yeni Llkitgaz 
BP Gaz

513 45 46.
513 65 00
514 59 81

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96 Bütünler Llkitgaz 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.

513 23 25
513 45 21-182

AKçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Potrol

813 1O 78
513 30 33
513 18 45
513 O1 03

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK BÜKLÜK SİYASİ ÖZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5397 

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)

ioiiiisikiim
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: 
13:00-17:00-19:00- 

21:00...
Alvin ve Sincaplar Yol 

Macerası: 11:35-15:15...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!
Akıllı Ev Sistemi 

Özel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

5+1 Dubleks Daireler

VıZYONYAPI 
- Ktntıd Dönüşümün Mimarı / 

www.vizyonkd.com

o®® otıBMı t*C*a Tas Muk

o©®o

GemlikKSrfez
MLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Dev projenin Bursa 
ayağı Mayıs ta acılıyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış... 3.

YOLLAR...
Çocukluğumuzda ‘Yollar bir ülkenin kan 

damarlarıdır’ diye öğretmişlerdi
Gerçekten yolları gelişmiş olan ülkeler, bir 

bakıma gelişmiş ülkelerdir.
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ülke yol 

fakiriydi.
Bunun için Almanların yaptığı Berlin- 

Bağdat - Hicaz demiryolu hattı çok önem 
taşıyordu.

OsmanlI ile Alman yakınlaşması, Musul 
petrollerinin önemi bu demiryolunun 
yapılmasına neden oldu. Devamı 4’de

Yap- İşlet- Devret modeliyle yapılan Gebze- 
Orhangazi-lzmir Otoyolu’nun İstanbul Bursa 
Çevre Yolu arasındaki bölümünün, yıl sonuna 
kalmadan bitirilerek trafiğe açılacağı bildirildi. 
Yalova-Izmit-Kocaeli bağlantısından Körfez 
çıkışına kadar olan 40 kilometrelik mesafeyi 
önceden açılacak,Mayıs ayının sonu itibariyle 
İstanbul’dan köprü kesimi de dahil İznik 
çıkışına kadar açılmış olacak, Sayfa 2’de

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

CİLT YAPIMI • REKLAM • MADALYA - KUPA - PLAKET

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

Tel : O 224 513 96 83

İSİİİI

İM
Gemlik Belediyesi 
ile Hizmet İş Şendi 
kası arasında 
süren toplu sözleş 
me görüşmelerin 
de mutabakata 
varıldı. Dört otu
rum sonunda 
işçilere birinci yıl 
için yüzde 13 
ikinci yıl için de 
yüzde 12 oranında 
zam yapıldı. 109 
işçiyi kapsayan ve 
31 Aralık 2017 
tarihine kadar ge 
çerli olacak görüş 
melerde taraflar 
82 maddenin tama 
mm da uzlaşmaya 
vardılar. 2’de

M 
■İM
IH 
OLIffOR

Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa Tica 
ret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Burkay ile birlikte 
Bursa’da havacılık 
sektörüyle ilgili 
yapılması planla 
nan projeleri ka
muoyuna tanıttı. 
Altepe, Bursa’yı 
dünyada birkaç 
şehir arasına 
koyan havacılıkla 
ilgili çalışmalanmız 
hızla sürüyor.” 
dedi. Haberi 6’da

http://www.vizyonkd.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Oev orojenin Bursa ayağı Mayıs ta acılıyor
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Binali 
Yıldırım, Yap- İşlet- 
Devret modeliyle 
yapılan Gebze- 
Orhangazi-İzmir 
Otoyolu'nun İstanbul 
Bursa Çevre Yolu 
arasındaki bölümü 
nün, yıl sonuna 
kalmadan bitirilerek 
trafiğe açılacağını 
söyledi. Yıldırım, 
otoyolun en önemli 
bölümünü oluşturan 
Körfez Geçiş 
Köprüsü'nün de 

mayıs ayı sonunda 
açılacağını kaydetti. 
Orhangazi'ye gelen 
Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, 
Gebze- Orhangazi- 
İzmir Otoyolu'ndaki 
güzergahta bulunan 
3,5 kilometrelik 
Samanlı Tüneli'nde 
incelemede bulundu. 
Burada açıklama 
yapan Bakan Yıldırım, 
"Yalova-İzmit-Kocaeli 
bağlantısından 
Körfez çıkışına kadar 
olan 40 kilometrelik

mesafeyi önceden 
hizmete açacağız. 
Öncesinde kontroller 
yapıyoruz. Mayıs 
ayının sonu itibariyle 
İstanbul'dan köprü 
kesimi de dahil İznik 
çıkışına kadar açılmış 

olacak. Bu senenin 
sonuna kalmadan da 
Istanbul-Bursa çevre 
yolu arası tamamen 
bitip, trafiğe verilecek. 
İstanbul-İzmir 
arasında 433 kilomet 
relik bölüm için

Balıkesir, Manisa ve 
İzmir'de çalışmalar 
devam ediyor. Yıl 
sonunda 22 kilometre 
lik Izmir-Kemalpaşa 
yolu otogar çıkışına 
kadar bitmiş olacak. 
Bursa-Manisa arası 
da 2018 yılına kadar 
tamamlanmış olacak" 
dedi. Köprüden geçiş 
ücretlerine ilişkin de 
açıklama yapan 
Yıldırım, ücretlerin 
belli olduğunu ancak 
ezberinde olmadığı 
için önümüzdeki gün
lerde geçiş ücretlerini 

açıklayacağını söyle 
di. Köprüdeki ilk 
geçişin mayıs ayı 
sonunda olacağını 
söyleyen Bakan 
Yıldırım, "6 dakikada 
İzmit'ten Altınova 
tarafına geçmiş 
olacağız. Gebze- 
Dilovası arası 12 
kilometrelik kısım. 
Bunun alternatifi 
45 dakikada arabalı 
vapur, 1.5 saatte de 
90 kilometrelik 
Kocaeli-Gölcük 
trafiğine geçiştir" 
diye konuştu.

TOf LU SÖZLEŞME GİİHÜSMELERİHDE MUTLU SON
Gemlik Belediyesi ile 
Hizmet İş Sendikası 
arasında süren 
toplu sözleşme 
görüşmelerinde mu
tabakata varıldı. 
109 işçiyi kapsayan 
ve 31 Aralık 2017 
tarihine kadar geçer 
li olacak görüşme 
ierde taraflar 82 
maddenin tamamın 
da uzlaşmaya 
vardılar. Dört oturum 
sonunda işçilere 
birinci yıl için yüzde 
13 ikinci yıl için de 
yüzde 12 oranında 
zam yapıldı.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol, sosyal haklarla 
birlikte belediye 
işçilerinin refah 
düzeyini yükseltecek

bir anlaşma 
yaptıklarını vurgula
yarak, “işÇııĞiTılîfZĞ 
ve ailelerimize hayırlı 
uğurlu olsun.”diye 
konuştu. Hizmet İş 
Sendikası Bursa 
Şube Başkanı Meh 
met Keskin’de Türki 
ye şartlarına göre 
çok güzel bir 
sözleşme imzaladık 

larını ifade ederek, 
mutlu son ile
uhiTîesimrî coşkusu 
nu yaşadıklarını 
söyledi.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, İnsan Kaynakla 
rı ve Eğitim Müdürü 
Yunus Emre Yılmaz, 
Mali Hizmetler 
Müdürü Emine Aksel

Tümer, Yazı İşleri 
Müdürü Faruk Bilgili
««M vc LJdczvıı y o nvunuıı 

Aydın Hasan’da 
görüşmelerde yer 
aldılar. Hizmet İş 
Sendikası Genel 
Sekreteri Selim Bal, 
İşyeri Temsilcileri 
Recep Yazısı ve 
Sami Kara’nın da yer 
aldığı oturumlarda 

tüm taslak mad
delerinde tek tek 
anlaşma sağlandı. 
Hizmet İş Sendikası 
Bursa Şube Başkanı 
Mehmet Keskin, 
anlaşma sonrasında 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Kadir 
Erol ve Ahmet Avcı 
ile el sıkışarak 
teşekkür etti. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol, anlaşma detay 
lan konusunda da 
bilgi verdi. 109 
işçinin ilk yıl için 
yevmiyesi 80 lira 
altında olanlara 7 
lira, 80-90 lira arasın 
da olanlara 5 lira, 92 
lira üzerinde olanlara 
da 4 lira seyyanen 
zam yapıldığını 

ifade eden Kadir 
Erol, kıdem 
zammının da ilk yıl 
için yüzde 13 
oranında gerçekleşti 
ğini ifade etti. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol, 2. Yıl için yevmi 
yelere seyyanen 
6’şar lira zam yapıl 
dığını kaydederek, 
kıdem zammının da 
yüzde 12 oranında 
imzalandığını açıkla 
dı. Kadir Erol, sosyal 
haklarla birlikte 
güzel bir anlaşma 
yap tıklarını ve 
işçilerin refah se
viyesini yükselte 
cek bir çalışma ya 
imza atmaktan 
duyduğu mutlu 
luğu dile getirdi.

Ticaret Borsası Antalya 
Fuarında stand açtı
Gemlik Ticaret 
Borsası Antalya da 
açılan ANFAŞ 
2106 Gıda fuarına 
katıldı.
Her yıl Şubat ayında 
düzenlenen Antalya 
Gıda Fuarında 
Gemlik’te yetişen 
başta zeytin, turşu 

çeşitleri ile diğer 
gıda maddelerini 
tanıtmak için 
fuara katılan 
Gemlik Ticaret 
Borsası, dünya ve 
ülke genelindeki 
gıda fuarlarına 
katılarak, ilçemizi 
başarıyla temsil 

ediyorlar.
10-13 şubat günleri 
arısında açık kalacak 
olan Uluslararası 
Gıda ve İçecek 
Fuarına Gemlik 
Borsası’m temsilen 
Erdinç Ersan ile 
borsa sekretaryası 
katıldı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'da 41 kişiyi böyle dolandırdı
Bursa'da kendisini 
gümrük muhafaza 
memuru olarak 
tanıtıp, ucuza 
elektronik eşya 
getireceğini söyle 
yerek 41 kişiyi 
dolandırdığı iddia 
edilen şüpheli, 
yakayı ele verdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'nın 
çeşitli ilçelerindeki 
elektronik eşya 
satan esnafa gidip 
kendini gümrük 
muhafaza memuru 
olarak tanıtan Ü.F., 
ucuza cihaz 
getireceğini söyledi. 
Şüpheli U.F.'ye 
inanan esnaf, para 
vererek elektronik 
eşya siparişi verdi. 
Uzun süre bekle 
dikten sonra 
dolandırıldığını 
anlayan vatandaşlar, 
durumu polise 

Eşi benzeri görü
M ustafakemal paşa 
da şizofreni hastası 
olduğu ileri sürülen 
bir kişi, babasını ve 
bahçedeki köpeği 
baltayla doğradı. 
Mustafakemalpaşa 
ya bağlı Tatkavaklı 
Mahallesi’nde 
meydana gelen 
olayda, şizofreni 
hastası olduğu
ileri sürülen 
Mustafa Umutlu (47), 
evde kimsenin 
olmadığı bir sırada 
eline bir balta alarak, 
bahçedeki köpeğe

Yaşlı kadın merılivenılen düşerek can verdi
Bursa’da apartma 
mn merdivenlerin 
den yuvarlanarak 
ağır yaralanan yaşlı 
kadın, sevk edildiği 
İnegöl Aritmi Has
tanesinde hayatını 
kaybetti. Edinilen 
bilgilere göre, 
Bursa’da ikamet 
ettiği apartmandan 
aşağı inmek isterken 
dengesini kaybeden 
81 yaşındaki Zeliha 
D., merdivenlerden 
yuvarlandı. Ses 
üzerine dışarı çıkan 
apartman sakinleri, 
yaşlı kadına hem 
yardım etti hem de 
112’ye haber verdi. 
Ağır yaralanan yaşlı 
kadın belirtilen 
adrese gelen 112

bildirerek sözde 
gümrük muhafaza 
memurunun 
yakalanmasını 
istedi. Her geçen 
gün artan ihbarlar 
üzerine harekete 
geçen Bursa Em
niyet Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri, 
Ü.F.'nin gümrük 
muhafaza memuru 
olmadığını ve her 
dolandırıcılığında 
sahte kimlik 

saldırdı. Köpeği 
öldüren Umutlu, 
daha sonra aynı 
baltayla evin camları 
nı kırmaya başladı. 
Gürültüler üzerine

Acil Servis 
Ambulansındaki 
sağlık ekibinin 
ilk müdahalesinin 
ardından Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi 
Acil Servisine getiril
erek tedavi altına 
alındı. Acil serviste 
yapılan ilk müdahale 

kullandığını tespit 
etti. Polis, esnafa 
güven vermek için 
takım elbise giyip, 
ceketine gümrük 
muhafaza 
memurluğunun 
rozetini taktığı 
öğrenilen şüpheli 
Ü.F.'nin yakalanması 
için operasyon 
düzenledi. Banka 
hesaplarına el 
koyulan Ü.F.'nin 
İstanbul'da bir 
bankadan para 
çektiğini belirleyen

Imemls vahşet!
elindeki baltayla 
babasına da saldırdı. 
Komşuların 155’i 
araması üzerine 
kısa sürede olay 
yerine gelen emniyet 
ekipleri, Lütfi 
Umutlu’nun kanlar 
içinde cesedini 
buldu. Asayiş 
ekipleri, havaya 
ateş ederek

dışarı çıkan Lütfi 
Umutlu (76), bir 
türlü oğlunu sakin 
leştiremedi. Yaşanan 
arbede sırasında 
Mustafa ümuîı'u, 

nin ardından Yoğun 
Bakım Servisinde 
tedavi görmesi 
gereken yaşlı kadın 
için Fakülte 
Hastanesinin Yoğun 
Bakım Servisinin 
dolu olması 
nedeniyle Bursa ve 
çevresinde hastane 
lerle irtibata geçildi. 

ekipler, İstanbul 
polisiyle irtibata 
geçerek, şüpheliyi 
takibe aldı. Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne bağlı ekiplerin 
İstanbul'da düzen 
lediği operasyonda 
yakalanan Ü.F.
ifadesi için Bursa'ya 
getirildi. Ardından 
adliyeye sevk edilen 
Ü.F.'nin 41 ayrı 
suçtan arandığı 
ve daha önceden 
de farklı suçlardan 
toplamda 15 ayrı 
suç kaydı olduğu 
öğrenildi. Ü.F.'nin 
üzerinde yapılan 
aramada bir miktar 
nakit para, 
çok sayıda sim 
kart, 3 adet cep 
telefonu, muşta, 
bıçak ve gümrük 
muhafaza 
müdürlüğüne ait 
rozet ele geçirildi.

şaşırttığı zanlıya 
biber gazı sıkarak 
yaklaşabildi. 
Gözaltına alınan 
zanlı savcılığa 
sevk edildi'.

Aramalar sonucun 
da yaşlı kadın için 
İnegöl Özel Aritmi 
Hastanesi Yoğun 
Bakım Servisinde 
yer bulundu. 
Yaşlı kadın, 
112 Acil Servis 
Ambulansı ile İnegöl 
Özel Aritmi Has
tanesi Yoğun Bakım 
servisine sevk 
edildi. Yoğun 
Bakımda tedavi 
altına alınan yaşlı 
kadının bir süre 
sonra kalbi durdu. 
Zeliha D., yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılama 
yarak hayatını 
kaybetti. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

oııttlMlnimlı

Gemlik’te, 
9 Suriyelinin 
yaralandığı otobüs 
kazası saniye 
saniye güvenlik 
kameralarına 
yansıdı. Gemlik’te 
yaşanan otobüs 
kazasında felaketin 
eşiğinden dönüldü. 
Kaza, Bursa-Yalova 
yolunun Gemlik 
çıkışında bulunan 
bir kantarın yakının 
da meydana geldi. 
Plakası ve sürücüsü 
öğrenilemeyen oto
büs, birden önüne 
kıran araca 
çarptıktan sonra vol 
kenarındaki su 
kanalına girdi. 
Şoförün ustalığı 
sayesinde devril

'Tarihi' rezalet!

İznik’te, milattan 
önce 149 yılında 
bazalt kayadan 
yapılan ve Bityhnia 
uygarlığından kalan 
Berberkaya lahidi 
mezara, sprey 
boyalarla yazılan 
sevgili isimleri ve 
kalp resimleri 
uzman ekip tarafın 
dan temizlenecek. 
Turistlerin daha 
rahat ziyaret etmesi 
için lahidin çevre 
düzenlemesi yapıla 
rak, 300 metrelik 
merdiven döşendi. 
İtalya’nın başkenti 
Roma’da geçtiğimiz 
iki ay önce İmpara
torluk Forumla 
rı’ndaki (Fori Imperi- 
ali) sütunlardan 
birine metal parayla 
adını kazıyan Türk 
öğrenci gözaltına 
alındıktan sonra 
2 bin 200 euro para 
cezasına çarptırılma 

mek ten kurtulan 
otobüs, kantarın 
bekçi kulübesine 
çarptı. Güvenlik 
görevlisi son anda 
kaçarak canını 
kurtardı. Kazada 
Suriyeli 9 kişilik 
aile yaralandı. 
Kaza anı güvenlik 
kamerası tarafından 
an be an kaydedildi. 
Emniyet ekipleri 
olay yerinde 
inceleme yaparken, 
otobüs şoförü 
gözaltına alındı. 
112 ekipleri 
tarafindan Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan yaralıların 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

sının ardından 
magandaların 
verdiği zararlarla 
gündeme gelen tıpkı 
Roma’daki eserler 
kadar tarihi geçmişe 
sahip İznik Lefke 
Kapısı çıkışındaki 
yamaçta yekpare 
bazalt taşından 
yapılan Berberkaya 
Lahiti ne sahip 
çıkıldı. Tepenin 
aşağısında bulunan 
lahide gidemeyen 
vatandaşların eseri 
izleyebilmesi için 
özel platform 
çalışmasına 
başlandı. Lahit 
üzerindeki sprey 
ve yağlı boyaların 
temizlenmesi için 
onay çıktığı ve 
önümüzdeki gün
lerde İstanbul’dan 
gelecek uzman bir 
ekibin çalışmalara 
başlayacağı 
bildirildi.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış
Saadet Partisi aylık İlçe Divan Toplantısını yaptı

YOLLAR...
2. Abdulhamit’in düşüncesiydi 

bu Hicaz Demiryolu projesi.
Hem askeri, hem de ticari, hem 

İsiami açıdan önemliydi.
Biryandan da hacca gidecek

lere kolaylık sağlayacaktı.
Bu demir yolunun yapılması o 

dönemde bir seferberlikti.
Yolun yapımının Almanlara 

verilmesi, İngilizlerin işine 
gelmedi Bilhassa Hicazda, 
Arapları Osmanlıya karşı 

ayaklan dırdılar.
Konya Bağdat Demiryolu 

1940’tarda bitirilebildi.
Bağdat demiryolunun yapımı 

Türk işçisine ve teknik adamının 
bu konuda tecrübe 
kazanmasına neden oldu.
Cumhuriyet kurulduktan sonra 

Eskişehir Demiryolu imalat 
kenti oldu.
Cumhuriyetin 10 yılı için 

yazılan marşın ilk dörtlüğü 
şöyledir:

“Çıktık açık alınla on yılda her 
savaştan,

On yılda on beş milyon genç 
yarattık her yaştan;
Başta bütün dünyanın saydığı 

Başkumandan  ;
Demir ağlarla ördük Anayurdu 

dört baştan. ”
**** -idddde idddde *****

Bu sözler genç cumhuriyetin 
başarısını ifade eder.

Yollar önemlidir.
İnsanları birbirine kavuşturur.
Ulusları, ülkeleri birbirine 

bağlar.
Hasretleri giderir.
AKP iktidarı döneminde yollar 

yapılıyor.
İyi de yapıydılar.
İzmir - Gebze otobanı projesi 

önemli bir proje.
Mevcut bankacılık sistemi 

ülkede araç satın alma sayısını 
çok arttırdı.
. Herkes bir aracım otsun istiyor. 
İmkanı olan da alıyor. Trafiğe 
çıkan araç sayısı her gün 
artıyor.

Yollar ihtiyaca cevap vermiyor 
çünkü.
Bu kadar araç üretilip 

satıyorsa ve de devlet bu 
araçlardan haraç ahr gibi aracın 
2 katı gibi vergi alıyorsa, oto
banlara konan gişelerden her 
geçen araçtan para alınıyorsa, 
140 dolar olan petrolün varili 
37 dolara düşmesine karşın, 
dünyanın en pahalı benzini 
Türkiye de satılıyorsa, daha çok 
yol yapmalı bir hükümet.

Yapmalı ki, araç sahipleri çile 
çekmesin, insanlar gidecekleri 
yerlere bir an önce varsın.
İzmir Gebze otobanının 

40 kilometrelik Gemlik Karsak - 
Altın ova arası Gürle Geçidi 
trafiğe açılacakmış.
Açılsın da çileler bitsin.

Saadet Partisi 
Gemlik İlçeTeşkilâtı, 
her ay düzenli olarak 
yaptığı aylık ilçe 
Divan Toplantısını, 
Şubat ayında da 
yoğun bir katılımla 
gerçekleştirdi. 
Toplantıya; Saadet 
Partisi Genel İdare 
Kurulu Üyesi Recep 
Aygün, Gemlik İlçe 
Müfettişi Mehmet 
Cihan Terzioğlu, 
İlçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, 
Gençlik Kolları 
Başkanı Cihangir 
Dinç, Anadolu 
Gençlik Derneği 
Başkanı Caner 
Limon, Cansuyu 
Dayanışma Derneği 
Gemlik Sorumlusu 
Ekrem Acar, 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri, mahalle 
temsilcileri ve 
üyelerin yoğun katilı 
mıyla gerçekleşti. 
Sinevizyon gösterisi 
ile başlayan divan, 
birim başkanları ve 
mahalle başkanları 
raporlarını almasın 
dan sonra Gençlik 
Kolları Başkanı Ci
hangir Dinç söz aldı.

Hatcm'liter hastane He ırtai projefle Imlojiu
Gemlik Özel Hatem 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ile 
İznik Devlet Has
tanesi ortak bir 
projede buluştu. 
Okul Resim 
Öğretmeni Serkan 
Kurt tarafından 
kadın doğum ve 
çocuk servislerine 
manzara ve çizgi 
film karakterleri 
resmedildi.
Poliklinik duvarları, 
çizilen resimlerle 
daha estetik bir 
görüntüye kavuştu 
ruldu.
Okulun stajyer 
öğrencilerinin de 
eğitim gördüğü 
hastanede 
çalışmalar bir

Dinç, gençlerin 
ahlaki çöküntü 
içerisinde olduğunu 
belirtti. Gemlik’te 
kötü alışkanlıkların 
cinayetlerin hızla 
arttığı bir dönemde 
yiz. Çalışmalarımızı 
bu yönde sürdürmek 
teyiz. Her Perşembe 
günü saat 19:30’da 
gençlik kolları 
teşkilat binamızda 
ahlak ve maneviya 
tın ön planda 
tutulduğu çalışmala 
rımız sürmektedir. 
Tüm gençlerimizi bu 
programlara davet 
ediyoruz. Divan da 
söz alan Anadolu 
Gençlik Derneği 
Başkanı Caner 
Limon, Şubat tatilin 
de öğrencilerle 
yapmış olduğu

çalışanlarının da 
destek olup, yoğun 
ilgi gösterdiği 
sürecin sonunda

hafta süreyle devam 
etti. Yürütülen 
çalışmalar da has
tane yönetimi ve

polikliniklerde 
görsel bir 
şölen meydana 
geldi.

çalışmalardan bah
setti. Kış etkinlikleri 
adı altında 13 öğren 
ciye düzenli olarak 
Kur’an-ı Kerim ve 
Siyer eğitimi verildi. 
Öğrencilerimizle 
masa tenisi etkinlik
leri düzenlendi. 
Divan da söz alan 
Cansuyu Yardımlaş 
ma Derneği Gemlik 
Sorumlusu Ekrem 
Acar yeni görevinin 
faliyet alanlarından 
bahsetti. Yıldız, 
“15 günde Şam'da 
cuma namazı kılmayı 
planlayanlar 70 
gündür Sur’a g irem i 
yor. Suriye’ye gir 
mek için planlar 
yapılıyor, bunlann 
Suriye’ye girmesi 
demek bataklığa 
girmek demek, akıl 

tutulması demek. 
İçerideki ve dışarıda 
ki sorunların çözü 
mü İslam birliği ve 
adil paylaşımdan 
geçmektedir.
Milli Güvenlik Kurulu 
kararlarında alınan 
cemaatleri bitirme 
konusuna değinen 
Yıldız, Gülen Cema- 
tinin ardından şimdi 
de Mahmut Efendi 
cemaatine 
operasyonların 
başladığını belirtti. 
Beykoz'da yıkımı 
gerçekleştirilen 
külliye bunun 
devamıdır. 1 Kasım 
seçimlerinden önce 
iktidarı yıkmaya 
çalışan Siyonist lobi 
Ankara'da külliyede 
misafir ediliyor. ” 
dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.ğemllkkorfezgazetesi.corn
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HULUSİ BAYRAK ÜRETİCİ DOSTU

Bir zamanlar ne 
diyorlardı.
“Kooperatifçilik 

komünistliktir.”
Nedeni?
Kapital emeği 

sömürsün diye. 
Yıllarca komünist
lik ahlaki çöküntü 
olarak bilinçli 
olarak sundular 
sömürücüler.
Örf ve adetine 

bağlı, ırz ve na
musuna düşkün, 
dini inançları güçlü 
toplum, kutsal 
değerleri 
kaybedeceği 
korkusu ile koo 
peratifçilik 
geliştirmedi, 
üretici korunsun 
diye 1950 yılı 
öncesi hükümet
lerin kurduğu ve 

finanse ettiği 
tarımsal ürünler 
kooperatif ve birlik
leri kötü ve parti
zanca davranışlarla 
zaafa uğratıldı, 
adeta içleri 
boşaltıldı.
Yıllar sonra 

gelişen toplum 
bilinci gerçeğin 
farkına vardı. 
Üreticiler bulunduk 

lan yerlerde tarım 
sal kredi koope 
ratifleri kurdular.
Evet, ilçemizin 

Katırlı Köyü’nün 
(şimdi mahalle) 
dürüst, namuslu, 
aydın evladı, Hulusi 
Bayrak’ın girişimle 
ri ile S.S. Katırlı 
Köyü Kalkınma 
Kooperatifi 1981 
yılında kuruldu. 
Gemlik’in ünlü 
zeytinlerinin dünya 
pazarına tanıttı.
Hasat mevsim

lerinde, zeytin 
ürünü gerçek 
değeri ile alındı. 
Hasat öncesi 
tarımsal ayni 
yardımlar yapıldı. 
Ürün bedelleri 

anında ödendi, 
üretici mağdur 
edilmedi.
Kar payları (Rüs- 

turn) dağıtıldı.
Böylece üreticinin 

ve kaliteye göste 
rilen özenle 
tüketicinin 
güvendiği bir 
kooperatif oldu. 
S.S. Katırlı Köyü 
Tarımsal Kredi 
Kooperatifi.
Gemlik Rotary 

Kulübü, kadir 
şinashk, 
hakşinaslık 
göstererek koope 
ratifi bugün ki 
güvenilir konu
muna getiren 
kooperatif Başkanı 
Hulusi Bayrak’ı

kutladı.
Kooperatif tüzel 

kişiliğini plaketle 
onurlandırdı.
Bizde Hulusi 

Bayrak’ı bir kez 
daha kutluyor, 
eserinin uzun 
ömürlü olmasını 
diliyoruz.
İşi bilen, dürüst, 

namuslu, ahlaklı 
adam gibi adam 
san, başarırısın, 
saygı görürsün. 
Hayır dua alırsın.
İşte Hulusi 

Bayrak.
O vasıfların 

insanı.
Alın terinin 

hakkını veren 
üretici dostu.
Selam olsun!

EFENDİOĞLU 
MERMER SAN. TİC. A.Ş.

BÜNYESİNDE 
YURTİÇİ SATIŞ 

DEPARTMANINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE; 

- İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN, 

- NETSİS PROGRAMINI 
KULLANABİLEN, 

- TERCİHEN ÜNİVERSİTE VEYA 
M.Y.O MEZUNU 

- 25-30 YAŞLARI ARASI 
BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen fabrikamıza 

yapılması rica olunur 

İrtibat Tel: 0 224 586 00 06

2016 Yılı Bütçesi TBMM Plan 
ue Bütçe Komisyonunıia
Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu, 
sağlık hizmeti kapsa 
mında Edirne'de, 
Bursa'da ne varsa 
Hakkari, Diyarbakır 
ve Şırnak'a da yapıldı 
ğını belirterek, 
"Bursa'nın sokakları 
yerel yönetimler 
tarafından yalnız 
altyapı ve şehrin 
gelişmesi için kazılı 
yor. Şayet Sur'un 
sokaklarına mayınlar 
döşeniyorsa, şayet 
Sur'un sokaklarına 
çukurlar kazıtıyorsa, 
orada silahlı insanlar 
varsa, arkadaşlar 
silahlı çatışma değil, 
silahlı insanlar 
oradan çıkacak, o 
bayrak da orada Bur- 
sa'daki gibi dal
galanacak şekle 
gelecek. Ondan 
sonra da her vatanda 
şımıza her türlü 
hizmeti sunmaya 
hazırız" dedi. 
Müezzinoğlu, 
bakanlığının 2016 Yılı 
Bütçesinin TBMM 
Plan ve Bütçe Korniş 

yonundaki görüşme 
terinde milletvekil
lerinin soru ve eleştiri 
lerini yanıtladı. 
Milletvekillerinin 
eleştirilerinde yer yer 
politik cümleler kul
lansa bile büyük 
oranda özü itibarıyla 
yapıcı bir değerlen 
dirme olduğunu be
lirten Müezzinoğlu, 
bundan Ötürü iktidar 
ve muhalefet mil
letvekillerine teşek 
kür etti.
Sağlık alanının 
oldukça zor ancak bir 
o kadar da saygın ve 
onurlu olduğunu 
ifade eden Müezzin 
oğlu, ne yapılırsa 
yapılsın alana ilişkin 
eksiklerin her zaman 
söz konusu olabile 
ceğini söyledi. 
Müezzinoğlu, bu 
alana ilişkin teknoloji 
ve bilimsel gelişmele 
rin sürekli kendini 
yenilediği için hizmet 
çeşitliliğinin sürekli 
değiştiğini dile ge
tirdi.
Türkiye'nin sağlık 

hizmet kalitesi ve 
sunumunda, aksayan 
yönlere karşın 
dünyanın gelişmiş 
ülkelerindeki 
başarının yakalan 
dığını vurgulayan 
Müezzinoğlu, "El
bette kalite ve stan
dartta geliştirmemiz 
gereken yönler var, 
aksayan alanları var 
ama herkes bilmeli 
ki OECD ülkelerinin 
ortalamasının 
yarısın dan daha 
az hekim sayısıyla, 
yarısından daha 
az hemşire ve 
yardımcısı sağlık 
elemanı sayısıyla 
bu hizmetleri ideal 
şekilde vermeye 
çalışıyoruz. Buradaki 
başarının en büyük 
sahibi, hekimlerim- 
izindir, sağlık 
çalışanlarımızda, 
onların mesleklerine 
olan tutkularıdır, 
mesleklerine olan 
duyarlılıklarıdır. On
lara teşekkürü bir 
borç biliyorum" 
diye konuştu

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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ZEYTİH SPOR DA MALZEME COŞKUSU
Gemlik Belediyesi’nin 
Amatör Spor Kulüp
lerine yönelik malze 
me dağıtımları 
sürüyor. 2016 yılı 
sportif etkinlikleri 
kapsamında organize 
edilen törenlerde 
Zeytin Spor Kız ve 
Erkek Futbol takımları 
da malzemelerine 
kavuştular. Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli ve 
Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü Hüseyin 
Turhan, Bursa

Büyükşehir 
Belediyesi Suni Çim 
Saha Tesislerinde 
düzenlenen törenle 
malzemeleri kulüp 
yöneticileri, teknik 
ekip ve futbolculara 
teslim ettiler. Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
selamları ve başarı 
dileklerini futbolcu
lara ve teknik ekibe 
ileten Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli, 
ayrım yapmadan tüm 
amatör spor kulüp

(erine ve tüm spor 
branşlarına yönelik 
desteklerin artarak 
süreceğine dikkat

ftk çekti. Bir yandan 
’A tesisleşme ve alt 

yapıya da önem 
-^yerdiklerini vurgu

layan Büyükgölcige
zli, diğer yandan da 
amatör spor 
kulüplerinin

madde külfetlerini 
hafifletmenin 
mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi

BURSA HAVACILIĞINDA MERKEZİ OLUYOR
kanı Recep Al- 
ı, Bursa Ticaret ve 
ayi Odası (BTSO) 
etim Kurulu 
kanı İbrahim 
cay ile birlikte 
>a’da havacılık

naşı planlanan 
leri kamuoyuna 
ı. Bursâ’da hava

katma değeri yüksek 
ileri teknoloji ve tasarı 
ma dayalı ürünlere 
yönelmesi noktasında 
öncülük eden ve bu 
çalışmalarının meyve 
sini yerli tramvay üre
timi ile alan Büyük 
şehir Belediyesi, 
Bursa’yı havacılık 
üssü haline getirecek 
önemli bir adım daha 

ğın yeniden canla 
cağını belirten 
şkan Altepe, Gök- 
n Projesi, Uludağ 
iversitesi’nde 
/acılık bölümünün 
ruluşu, havacılık 
itimleri ve uçak üre
riyle Bursa’nın 
/acılık sektöründe 
öncü olacağını

k sanayiinin loko- 
:ifi olan Bursa’da 
ayi sektörünün

attı. Bursa Büyükşe 
hir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin yön
lendirme ve teşviki ile 
yerli tramvay üreti
mini gerçekleştiren 
Bursa sanayii, şimdi 
de uçak üretimine 
başlıyor. Bursa sana 
yiinin öncü kuruluşla 
rından Gökçen Aile 
si’ne bağlı B Plas’ın 
Alman Uçak firması 
Aquila’yı satın alışının 
ardından Hilton Otel

yapılan basın toplantı; 
sında Bursa’nın 
havacılık potansiyeli 
gündeme taşındı. '/’•? 
“Bursa havacılıkta da. 
öncü olacak” 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı , 
Recep Altepe, kentin 
üretim potansiyelinin^ 
önemine dikkati çe 
kerek, “Bursa’dan bir 

dünya markası 
çıkıyor. Hedefimiz, 

; Bursa’nın marka 
olmasıdır. Avrupa 
kenti, çağdaş bir şehir 
olanBursa olarak 
iddialı olduğumuzu 
dünya markaları ile 
ortaya koyuyoruz. 
Bursa’yı dünyada 
birkaç şehir arasına 
.koyan havacılıkla ilgili 

çalışmalarımız hızla 
sürüyor. Bursa, hava 
cılıkta da öncü ola
cak” dedi.
Bursa’nın vizyonu 
doğrultusunda öncü 
ve çevre dostu üre
timi hedeflediklerini 
anlatan Başkan Al
tepe, “Bursa, 
altyapısıyla güçlü bir 
sanayi ve üretim 

şehri. Her alanda üre
timin yapılabildiği 
birikim ve altyapıya 
sahip bir şehiriz.
Kentin bu gücünü or
taya koyuyoruz. Raylı 
sistemlerde Bursa, 
ciddi adımlar attı, 
Bursa kazandı.
Araçlar ürettik, 
sadece raylı sistem 
araçları olarak 
imalatta 72 vagonu
muzu mevcut fir
madan alsaydık, 
ödeyeceğimiz fark 
diğer etkenler hariç 
430 milyon lirayı 
geçiyor. 72 vagonda 
yaklaşık 2 stadyum 
parasından istifade 
ettik. Türkiye’nin isti
fadesi ise milyarlarca 
dolar. Artık yerli üre
tim değer kazanıyor 
ve kazanç Türkiye’de 
kalıyor” diye konuştu.

BursalI dağcılar Alp'lere tırmanacak
Uludağ Dağcılık 
Kulübü üyesi dağcı 
lar, bu zamana kadar 
Türk dağcılar tarafın 
dan hiç çıkılmayan 
Fransa'da Alp 
dağlarının zirvesine 
tırmanacak.
Uludağ’da antrenman 
yapan Bursalı 
dağcılar, Alp 
Dağlarının 4 bin 
208 metre 
yüksekliğindeki

Grandes Jorases 
zirvesine tırmanmaya 
hazırlanıyor.
Bu zamana kadar 
hiçbir Türk dağcının 
çıkmadığı zirveye 
tırmanmaya hazırla 
nan dağcılar, 
bir ilki gerçekleş 
tireceklerini belirtti. 
Temmuz ayında 
zirveye çıkacakları 
günü büyük bir 
sabırsızlıkla bekleyen

Bursah dağcılar, kesmeden
Uludağ’da devam ediyor,
idmanlarına hız ; ■ Yapacakları tırmanış

hakkında bilgiler 
veren Uludağ Dağcılık 
Kulübü Başkanı İsmet 
Şentürk, “Uludağ 
Dağcılık Kulübü 
olarak Fransa ve 
İtalya Alp’lerine bir 
tırmanış planladık. 
Uludağ’ın kar ve buz 
kulvarlarında 
tırmanışlar yaparak 
hazırlıklarımızı 
sürdürüyoruz. Bu 
hazırlık yurt içinde

diğer dağlara da 
çıkarak devam ede
cek. Fransa Alp’
lerinde 4 bin 208 
metre yükseklikteki 
Grandes Jora 
ses zirvesine 
tırmanacağız. Bu 
zirveye daha önce 
Türk dağcılar 
tarafından hiç 
tırmanan olmadı. 
Biz bir ilki gerçekleş 
tireceğiz” dedi.
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OLÇUM & EĞİTİM

GEMLİK
-KALİBRASYON -

Endüstriyel amaçlı kullanılan üzerinden herhangi 
bir proses kontrolü yapmayan, yani otomatik olmayan 
terazilerdir. Ahm satım işinde kullanılan teraziler yasal 
metroloji kapsamına girer. Teraziler çözünürlüklerine 
ve kapasitelerine bağlı olarak ilgili standardın 
öngördüğü hassasiyete sahip, kütleler ile kalibrasyonu 
gerçekleştirilir. Terazilerin başlıca gösterge sapması, 
tekrarlanabil iri ik, köşe yükü sapması testleri yapılır. 
Bu testler sırasında cihazda sapma tespit edilirse, 
müşterinin izni alınarak, sapma cihaza ayar yapılmak 
koşuluyla giderilir. Ayar işlemi terazide olduğu gibi bütün 
kalibrasyon işlemlerinde yapılabilir. Teraziler yer çekimi 
ivmesinden ve ölçüm yaptığı ortam koşullarından 
etkileneceğinden dolayı yerlerinin ve zeminin düzgün 
seçilmesi önemlidir. Yalnızca bulundukları yerde kalibre 
edilmelidir. Yerinden oynatıldığında doğru 
ölçtüğü kontrol edilmelidir.

Resmi Gazete 4 Eylül 2013 Çarşamba Sayı 28755 yayın ile tartı aletinin 
muayenehanesinde yetkili muayene servislerince kullanılacak olan 
etalonların kredite laboratuarlarca kalibrasyonu yaptırılması zorunludur. 
Firmamızın etalonları TURKAK ve SANAYİ BAKANLIĞI onaylıdır

Kaan UÇAN 0 539 74619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK

gemlikkalibrasyon@hotmail.com - info@gemlikkalibrasyon.com

GemlikK ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

m ıimııtı 'in Ma

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

Başbakan Davut 
oğlu'nun açıkladığı 
'Birlik, Huzur ve 
Demokrasi Süreci* 
çerçevesinde, Doğu 
ve Güneydoğu'da 
özellikle gençlerden 
oluşan 100 bin 
kişiye kamuda iş 
verilecek. Başbakan 
Ahmet Davut 
oğlu'nun, adını 
"Birlik, Huzur ve 
Demokrasi Süreci" 
olarak açıkladığı 
Terörle Mücadele 
ve Rehabilitasyon 
Eylem Plam'nda, 
Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerinde ekono
minin canlandırıl 
ması, hayatın 
normalleştirilmesi 
ve devlet-vatandaş 
bağının güçlendiril 
meşine ilişkin dikkat 
çekici düzenlemeler 
yer alıyor. Önce 
100'e, ardından 61 
maddeye düşürüle 
rek sadeleştirilen 
plan dinamik bir 
yapıda olacak. 
Böylece plana, 
ihtiyaca göre ekle 
me ve çıkarma 
yapılabilecek. Planın 
gerçekleşmesini 
bizzat Başbakan 
Davutoğlu ve 
Bakanlar Kurulu 
takip edecek. İşte 
detaylar: Planın en 
önemli ayaklarından 
biri istihdam.

Bölgedeki vatandaş 
lar, güvenlikle birlik 
te en önemli sorun 
olarak işsizliği 
görüyor. Başbakan 
Davutoğlu, Bakanlar 
Kurulu ve AK Parti 
Merkez Yürütme Ku
rulu üyelerine öneri
lerini sordu. Bu 
önerilerden biri, 
"100 bin kişiyi kamu 
da işe alalım. Hiçbir 
şey olmazsa, çevre 
düzenlemesi, ağaç 
ekimi gibi işlerde 
çalışsınlar. Bölge 
ekonomisine büyük 
katkı sağlar" oldu. 
Bu kapsamda özel
likle genç nüfusun 
işsizliğinin azaltıl 
ması ı'çı'n özel' sektör 
değil, devlet eliyle 
etkili çalışma yürütü 
lecek. Bölgeye 
pozitif ayrımcılık 
uygulanacak. Konu, 
belediyelere de 
bırakılmayacak. 100 
bin kişinin istihdamı 
için gerekirse yasal

düzenleme yapıla 
cak, kamu imkânları 
sonuna kadar 
kullanılacak.Bölg- 
eye yönelik, nitelikli 
personel politikası 
uygulanacak. Doğu 
ve Güneydoğu'ya 
gönderilecek per
sonelin eğitimli, 
yetenekli, liyakat 
sahibi olması 
sağlanacak. Bu 
personele, halkın 
dilinden anlamaları 
için gerekirse halkla 
ilişkiler ve psikoloji 
eğitimi verilecek. 
Bölgede görev ya
pacak idareci, sağlık 
personeli, öğretmen 
ve güvenlik 
görevlilerinin özel 
olarak seçilmesi ve 
bunlara maaşları 
dışında tazminat 
ödenmesi de söz 
konusu. Özel eğitim 
li, yeni yetişmiş 
Özel Harekât 
polisleri de bölgeye 
gönderilecek.

rioman BAY 81BAYAN
MMIIfl» ELEMANLAR ARANIYOR

firaUBIN GSM: 0 539 74619 83

Flpmnn forklift kullanabilen 
HBIII<111 OPERATÖRLER ARANIYOR 

Aramyor ummısu-ısıuınıı

Eleman 
Aranıyor
TECRÜBELİ

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR 

02215110060

SATILIK 
ZEYTİNLİK

KUMLA YOLU 
HASANAĞA

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN
SATILIK ZEYTİNLİK

mm
KAŞCDE B€KL€M€K VOK

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com
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İlil organ naklinde Türkiye iicünciisü oldu
Organ naklinde 
2015 yılında 2 bin 
böbrek naklinin 
76 tanesini 
gerçekleştiren 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hasta 
nesi Türkiye üçün 
cüsü oldu. Bütün 
dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de 
organ yetmezliği 
sebebiyle hayatını 
kaybeden binlerce 
hasta bulunuyor. 
Bilhassa 
kadavradan yapılan 
organ bağışlarının 
yeterli olmadığını 
belirten Uludağ

Bursa sanatçılarını unutmadı
Bursa’nın bağrından 
çıkan ve sinemadan 
tiyatroya gezekten 
gazino kültürüne 
kadar ülkeye mal 
olmuş sanatçıları 
gelecek kuşaklara 
aktarmayı konu alan 
‘Sahne Bursa’ adlı 
sergi açıldı. Sanatçı

Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi 
Böbrek Nakli 
Sorumlusu Prof. 
Dr. Hakan Vuruşkan, 
ancak bağışların 
geçen gün arttığını 
ifade etti. Türkiye’de 
76 tane böbrek, 50 
civarında da ise 

şehri Bursa, Büyük 
şehir Belediyesi 
Kent Müzesi tarafın 
dan hazırlanan bir 
sergiyle daha öne 
çıktı. Açılışına 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al- 
tepe, Bursa’nın eski 
belediye başkanları 

karaciğer organ 
nakil merkezi 
olduğunu belirten 
Vuruşkan, 
"Türkiye’de 2015 
yılında 2 bini aşkın 
böbrek nakli 
gerçekleştirildi.
Bunların yüzde 70’i 
canlıdan, yüzde

Ekrem Barışık ve 
Erdoğan Bilenser, 
Tiyatro Sanatçısı 
Erkan Çan’ın da 
katıldığı ‘Sahne 
Bursa’ sergi, Bursa 
nın bilinen ilk tarih
lerinden bugüne 
sanat dünyasının 
perdesini aralıyor. 

30’u ise kadavradan 
nakildir. Bizim İçin 
önemli olan kadavra 
sayının artırılma 
sidir. Beyin ölümü 
kavramının iyi anla 
şılması gerekiyor. 
Bu aşamada bütün 
hastanelerimize 
büyük görev 
düşüyor. Bu konu 
daki çalışmalara 
katkı sağlandığı 
vakit, kadavra 
bağış sayısını 
arttırıp nakil 
bekleyen hastala 
rımızı sağlığına 
kavuşturabilmemiz 
mümkündür’’ dedi.

Sergide tiyatrodan 
ortaoyununa, sine
maya, gezekten 
gazino kültürüne 
kadar Türk sanat 
dünyasına damgası 
nı vuran sanatçılarla 
Bursa’nın bir sanat 
beşiği olduğu gözler 
önüne seriliyor.

ÜTOMliaSlİielİllllllİM

Savaştan kaçarak 
Türkiye'ye sığınan 
2,5 milyon Suriyeli
den önemli bir 
kısmı Bursa'da 
yaşıyor. Hayatlarını 
sürdürebilmek için 
çeşitli işyerlerinde 
çalışan Suriyelilerin 
bir kısmı da kendi 
işletmesini açıyor. 
Bunların önemli 
bir kısmı da Çarşam 
ba'daki Darmstadt 
Caddesini tercih 
ediyor. Cadde 
üzerinde her geçen 
gün Suriyelilere ait 
işyerleri açılıyor. 
Bu haliyle de 
Darmstadt Caddesi 
adeta bir Arap 
ülkesini andırıyor. 
Kuyumcu, emlakçı, 
tatlıcı, kebapçı, oto 
kiralama ve internet 
kafe gibi birçok 
alanda ticari faali 

yet gösteren 
Suriyeliler, yaptık 
lan yöresel yemek
ler ve tatlılar ile 
kendi vatandaşları 
nın yanı sıra 
Bursalılar'ın da 
ilgisini çekiyor. 
Türkçe öğreneme 
yen birçok Suriyeli 
de cadde üzerinde 
açılan işletmelerde 
çalışıyor. Yemek 
sektöründen 
sonra en fazla 
emlakçıların iş 
yaptığı gözleniyor. 
Bursada yaşamak 
tan mutlu oldukla 
nm ve artık 
Suriye'ye dönmeyi 
düşünmediklerini 
anlatan Suriyeli 
esnaf, BursalIların 
kendilerine 
misafirperver 
davrandığını 
söyledi.

4-2- yıllık tecrübemiz i(e 
hizmetinizdeyiz....

..... 7 -........AMC.LKOR^^VBTANngg^

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 e 

HEDİYELİK EŞYA#

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

Tel: 0 224 513 96 83
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2015 cari açığı belli oldu
Cari işlemler açığı, 
Aralık 2015'te bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre 1 milyar 
587 milyon dolar 
azalarak 5 milyar 
73 milyon dolar oldu. 
Bunun sonucunda 
2015 cari işlemler 
açığı 32 milyar 
192 milyon dolara 
geriledi. Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) 
verilerine göre,

Aralık 2015 döne 
mine ilişkin 
ödemeler dengesi 
verilerini açıkladı. 
Buna göre, Aralık 
2015'te cari işlemler 
açığı, bir Önceki yılın 
aynı ayına kıyasla 
1 milyar 587 milyon 
dolar azalışla 5 mil
yar 73 milyon dolara 
oldu. Bunun sonu
cunda, 2015 yılında 
cari işlemler açığı 32 
milyar 192 milyon

dolara geriledi.
Hizmetler dengesin
den kaynaklanan net

gelirler 171 milyon 
dolar azalarak 611 
milyon dolara

gerilerken, birincil 
gelir dengesi açığı 
42 milyon dolar 
artarak 839 milyon 
dolara çıktı. Parasal 
olmayan altın kalemi 
altında, bir önceki 
yılın aralık ayında 
567 milyon dolar, 
Aralık 2015'te ise 
292 milyon dolar net 
ithalat gerçekleşti. 
Hizmetler dengesi 
altında seyahat 
kaleminden kaynak 

lanan net gelirler, 
2014 yılının aralık 
ayına göre 222 
milyon dolar 
tutarında azalarak 
690 milyon dolara 
düştü. Birincil gelir 
dengesi kalemi 
altında yatırım geliri 
kaleminden kaynak 
lanan net çıkışlar, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre 22 milyon 
dolar artarak 795 
milyon dolar oldu.

KırnımetıeyeniieMilıe:1lahraHiartahilir
Perakendeciler, 
"Kıymada tavan 
fiyatı tutturmak için 
yağ oranı yüzde 
40'lara çıkabilir" 
uyarısı yapıyor. 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı 
ğının üretici ve 
kasaplarla bir araya 
gelerek kırmızı ete 
getirdiği tavan fiyat 
uygulaması gıda 
perakendecilerini 
tedirgin etti. Yağsız 
karkas ete 23.3 TL. 
yağlı karkas ete 21.8 
TL, kıymaya 32 TL, 
kuşbaşı ete ise 34 
TL'lik 'tavan' koyan 
bakanlığın konuyla 
ilgili gerçekleştirdiği 
toplantılara peraken 
decileri davet 
etmemesi eleştiri 
konusu olurken, 
uygulamaya yönelik 
soru işaretleri 
gündeme geldi. 
Bunların başında da 
kıymada fiyatın 
tutması için yağ 
oranının yüzde

40'lara kadar 
yükseltilip durumun 
Su ı'ı'Su'ıncTı1 eVîVünVSi' 

endişesi var. Tavan 
fiyatın belirlendiği 
görüşmelere yerel 
market temsilcile 
rinin davet edilme 
diğine dikkat çeken 
Türkiye Perakende 
çiler Federasyonu 
(TPF) Başkanı 
Mustafa Altunbilek, 
"Et satışının 
neredeyse yüzde 
9O'ı marketlerde 
gerçekleşiyor. Bizi 
bu kadar ilgilendiren 
bir konuda görüşü 
müzü beyan 

edemedik" dedi. 
Açıklamada tavan 
ııycFftf&uiTılziT ıhyiıTa 
ve kuşbaşının yağlı 
mı yağsız mı 
olduğuna yönelik 
net bir ifade 
olmadığını vurgu
layan Altunbilek, 
"Söz konusu fiyat
lara ürün satabilmek 
için kıymanın yağ 
oranıyla oynayanlar 
olacaktır. Yağsız 
kıymada yağ oranı 
yüzde 5-7 civarında. 
Bunu yüzde 30- 
40'lara kadar çıkarıp 
satabilirler" diye 
konuştu.

HGS ücretini 
ödemeden geçen 
aracın cezasını, en 
uzun mesafeyi esas 
alarak kesen idare 
nin kararı iptal 
edildi. Kesilen 
cezalarda önemli bir 
düşüş olacak. 
Hesabında para 
olmadığı halde 
HGS'ye kullanan 
veya sistemdeki bir 
sorun nedeni ile 
.alakanın okunama 
ması sonrası kesilen 
cezalar çok sayıda 
araç sahibi ve firma 
yı ilgilendiriyor. 
Ulaştırma ve 
Haberleşme 
Bakanlığı'nın da 
gündeminde olan 
'sorun' ile ilgili 
yargıda iki önemli 
karar alındı. Bu 
kararlardan ilki 
Küçükçekmece 
2. Sulh Ceza 
Hakimliği tarafından 
verildi. Bu hakimliğe 
başvuruyu V. Nakli

yat Otomotiv San. 
Tic Ltd. şirketi yaptı. 
Şirkete ait bir Tır 
ilişkin, HGS ihlali 
yaptığı gerekçesi 
ile Karayolları Genel 
Müdürlüğü şirkete 
10 bin 477 liralık 
ceza gönderdi. 
Kesilen cezada en 
uzun mesafe dikkate 
alınarak ücrettendir 
me yapıldı. Kesilen 
cezaya yapılan 
itirazı İstanbul 10. 
Sulh Ceza Hakimliği 
geçtiğimiz 27 Ocak 
günü karara bağladı. 
Hakimlik kararında, 
cezanın en uzun 
mesafeye göre 

değil, aracın 
giriş-çıkış yaptığı 
mesafeye göre 
kesilmesi gerekti 
ğine hükmedildi. 
Kararda, yasa 
daki değişikliklerin 
lehe olan hüküm
lerinin esas alınması 
gerektiği vurgulandı. 
Av. Zafer Tunca, 
her iki kararın da 
'emsal' nitelikte 
olduğu görüşünde. 
Av. Tunca, HGS 
cezalarına yapılan 
itirazlara ilişkin 
süren davalarda 
bu kararların emsal 
gösterilebileceğine 
işaret etti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

GEBEKLİTELEFONLAB RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

ULAŞIM
DENİZ UÇ Aöl

METRO

8ÛZ4

HASTANELEB

Sahil Dav. Hast.
Mar.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

TAKSİLEB
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

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

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53
513 10 57
513 13 08

513 10 95
513 37 42

513 13 64
524 85 86
513 10 92

513 18 46
513 71 66

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

Gemlik Körfez
lumıiKiııH

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

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

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

(226) 811 13 23
Aslan

Dinlenme Tes. 513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam

544 30 60

VAPUB-FEBİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhisar

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

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

DAĞITICILAB
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 bo 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

GEMLİK'İH İLK GONLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 42 SAYI: 5398

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
iftarlık gazoz: 

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

hepyek: 11:00-12:45-
16:45-21:15...
dedemin fişi:
14:30-19:00...

herşey aşktan: 13:00- 
17:00-19:00-21:00...

alvin ve sincaplar yol 
macerası: 11:15-15:15...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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Kumla sel mağdurlarının
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ViZYONYAPI
Kentsel Dönüşümün Mimin

www.vizyonkd.com

Akıllı Ev Sistemi 
Özel İç Mimari Uygulama 

3+1 Normal 
5+1 Dubleks Daireler

50 Kr.

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

CİLT YAPIMI - REKLAM - MADALYA - KUPA • PLAKET

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

Tel : O 224 513 96 83

“Gemlikle

vardımlan ödeniyor Dm*
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ERDOĞAN’IN SURİYE 
POLİTİKASI BATTI

Suriye’nin Türkiye politikası tamamen 
iflas etti.

Amerikan Dışişleri sözcüsü Kirby, 
geçtiğimiz gün, PYD’nin terör örgütü 
olmadığını söyledi. ABD sözcüleri Suriye 
politikasında Türkiye ile aynı görüşte 
olmadıklarını söylüyorlar.

Oysa hükümet temsilcileri ve Cumhur 
başkanı Erdoğan tersini.

Cumhurbaşkanı:
"Nato’da müttefikimizjıe divpr. ‘Biz PYD 

ile ittifak halindeyiz.’ Devamı sayfa 4’de

Gemlik Kaymakamlığından yapılan açıklama 
da, 28- 29 Eylül 2015 günü meydana gelen sa 
ğanak yağışlar sonucu Küçük Kumla Mahalle- 
si’nde oluşan sel felaketi sonucu işyerleri ve 
evleri hasar görenlere Afet ve Acil Durum Yö 
netimi Başkanlığından gönderilen yardımların 
listesinin çıkarıldığı, hak sahiplerinin 29 Şu 
bat 2016 tarihine kadar Ziraat Bankası Gemlik 
Şubesi’ne nüfus cüzdanları ile başvurmaları 
istendi. Haberi sayfa 2’de

II
M Kadının

Önemi ” konn$ulacak
Gemlik Kent Kon
seyi, Mahalle Afet 
Gönüllüleri ve 
Gemlik Belediye- 
si’nin ortaklaşa 
düzenlediği 
"Gemlik’te Deprem
sellik ve Afette 
Kadının Önemi’’ 
konulu panel 
bugün yapılacak. 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi Konferans 
Salonu’nda düzen
lenecek olan

arcellk

panele Yardımcı 
Doç. Dr. Oğuz 
Gündoğdu ve 
Afet ve Risk 
Uzmanı Özden 
Işık konuşmacı 
olarak katılacak. 
Gemlik Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
bugün yapılacak 
olan panele 
Gemliklilerin 
katılmasını 
beklediklerini 
söyledi.

i •

■ ' ■

GENC-flL TIC. LTD. ŞTI İstiklal Cad. No:11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

\J***** ve anka«V«

. w® Dtfe
■Aydınız kutlu

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.vizyonkd.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kumla sel mağılurlarımıı yardımları Bdeniıiûr
28 -29 Eylül 2015 
tarihinde meydana 
gelen sel felaketinde 
evleri ve işyerleri 
hasar gören 
vatandaşlardan 
yardım alacakların 
adları belli oldu. 
Gemlik 
Kaymakamlığından 
yapılan açıklamada, 
28- 29 Eylül 2015 
günü meydana gelen 
sağanak yağışlar 
sonucu Küçük Kumla 
Mahallesi’nde oluşan 
sel felaketi sonucu 
işyerleri ve evleri 
hasar görenlere 
Afet ve Acil 
Durum Yönetimi
Başkanlığından 
gönderilen 
yardımların listesinin 
çıkarıldığı, hak sahip
lerinin 29 Şubat 2016 
tarihine kadar Ziraat 
Bankası Gemlik
Şubesi’ne nüfus 
cüzdanları ile 
başvurmaları istendi. 
Yapılan açıklamada, 
yapılacak ödemelerin 
toplam 61 bin 800 lira 
olduğu belirtildi. 
Kumla da meydana 
gelen sel felaketinde 
mağdur olanların ve 

yapılacak 
rın isimleri ise 

şöyle : 
ŞEVKET HAYRİ BEŞE 
RECEP AVCI 
HATİCE UÇSOY 
GÜLHAN KAYA 
GÜLİZAR GENÇOĞLU

HURİNİSA ÖZKAN 
NİGAR BIYIKER 
HAŞAN GÜNER 
ALİ İHSAN KOZAK 
SALİM KÖSE- 
VAİZ KÖSE 
KUDBETTİN BATUR 
ERKAN ÖZDEMİR 
ZÜLKÜF AVDAN 
SEDAT YAŞAR 
TÜRKAN İPEKÇİ 
HALİDE SALAN 
HALİDE DERE 
OSMAN ŞAHİN 
SERDAR BALAMİR 
RECEP AYDAN 
LAYIK HANAZAY 
HAKKI ALKAN 
MURAT BALCI 
GÜNAYAKAL 
LÜTFİ ATAÇ 
ERDOĞAN TANER 
ABDULLAH 
ERDOĞAN 
BAHAR ÖZBALTA 
ERGİN KARADENİZ 
BAHRİYE UZUN 
HAKAN YOKUŞ 
SEVİM AYDIN 
ŞAZİYE KARADENİZ 

ADNAN TAŞKIRAN 
NAZLI ÖNDER 
ALİ EMEÇ 
YASEMİN ATALAY 
MEHMET BIYIK 
ABDULLAH PARLAK 
FARUK YÜCEL 
DURSUN ALİ 
ÖZDEMİR 
(Bendensin 2 dükkan) 
DURMUŞ 
KARAPINAR 
FATMA MÜNEVVER 
ERGİN
AHMET YILMAZ 
DEMİRAY
MÜMİN KOÇ 
SEMİHA TANER 
ERDAL nEPGEZER 
FİDAN AYFER 
GÜLER ŞAHİNEL 
VAHİDE KAYA- 
GÜLDEN KAYA 
SERPİL AKBULAK 
MİNE AKIN 
FAHRİYE- 
ŞAKİR ESEN 
SABRİYE SAN 
AYŞE TÜTÜNCÜ- 
SENOL TÜTÜNCÜ- 

ÜMMÜGÜL 
TÜTÜNCÜ- 
Ü. TÜTÜNCÜ 
İSMET SALÇA 
ŞENOL ÖZPOLTA- 
SANİYE ÖZPOLTA 
YALÇIN ARSLAN 
BERKAYTUĞRAL 
BERKER İBİŞ 
(Takı Dükkanı) 
HAFİZE DUHANCI 
EMİNE ANKARALI 
VEYSEL ADIYAMAN 
RECEP ENDER 
ROGOŞ 
AHMET TEVİK TALAY 
FAZIL KARADERE 
SÜLEYMAN SADIK 
SEYHAN 
VEYSEL İRDEM 
HAKAN KAYA 
LEYLA-MUSTAFA 
NURTEN AKMAN 
İREM ÖZDEMİR 
EMİNE DEV 
METİN KILIÇ 
SADİYE SİYAHİ 
EROL AZAR 
SEHER EDİŞ (Ediş 
Bayan Kuaförü)

ERDOĞAN SÜS 
(Çay ocağı) 
NAGİHAN 
KILIÇASLAN 
VEYSEL OLUKYERİ 
MEHMET AYAN 
ALTAN YABAN 
NURDEN ÖZDOĞAN 
SEZER ŞALLU 
ORHAN SERTKAYA - 
MUSTAFA GEYİK 
(KONFEKSİYON) 
UĞUR 
NACİYE DUYSAK 
GÜLSER AKSOY 
MİHRİMAN EĞİLMEZ 
ULUS KONAK 
(BARIŞ EMLAK) 
AYŞE ALDANMAZ 
(depo)
MELİHA ILIMAN 
HALİDE AYKAYA 
(mağaza) 
GÜLER HÜLYA 
FİKRİYE CENK- 
ENVER CENK 
ETEM ATEŞ 
SERGÜL ERSOY 
PEMBE PARŞEKER 
SERMET TOKMAN 
AHMET ÇELİK 
ERSİN PARŞEKER 
GÜLNUR ÖZARAS 
NEZAHAT ANAÇKAN 
GÜLER BAKİ 
ERTAN ÜN 
ÜLVİYE KİRİŞ 
BEDİHA KALÇIN 
METİN ARPAOZÜ 
(tuhafiye) 
NEVİN DEDELİ 
MUHİTTİN AKKOÇ 
BAYRAM AYKIN 
ERKAN KOKULU 
MEVLÜDE OLGAYTU 
OSMAN NALBANT

AYNUR TAYLAN 
MURAT DEMİR 
MEHMET TEKİN 
YUSUF ZİYA KILINÇ 
LÜTFİYE ÖZTAŞ 
Satı ERARSLAN 
SALİHA SÜZGÜN 
NURETTİN YAMAN 
CEVDET TERKEZ 
COŞKUN ÇANTAY 
ŞEYHMUS KAVAN 
İZZET YOKUŞ 
NAZIM ÇEVİK 
MUSTAFA ACAR 
AYTEN DOĞAN 
HAMZI BALCI 
BEYTİHE SARGIN 
AYLA KAVALCI 
SADİFE 
KÜÇÜKPOLAT 
TUFAN UZUN 
ALİ KAYAK 
MERAL ACARTÜRK 
MUSTAFA YILMAZ 
MUSA ÇİÇEK 
ZEYNEL ABİDİN CAN 
AYTAÇ DEMİR 
TUNCAY ARI 
ÜMİT YAVUZ 
ZAİDE AYGÜL 
GÖRGÜLÜ 
AHMET KAPLAN 
HURİYE LAFÇI 
GÜLAY TEMEL 
TEREK
SİBEL DUMAN 
ÜLKER AKÖZLÜ 
NURCAN SALTIK 
GÖKHAN AKGÜN 
YAŞAR BİLGİN 
HAMİT DEMİRALP 
AŞIR KOŞAR 
ADNAN TUNA 
MÜJDE ARBAK 
DAVUT ÇELİK

Sağlık Bakanının Bursa’da paralel yapı hastaneleri eylemi yargıya takıldı

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik (SGK) 
Bakanı Süleyman 
Soylu'nun talimatı 
ile Bursa’da 
paralel yapıyla 
ilgili olduğu 
öne sürülen 
Bahar, Rentıp, 
Rentıp Diyaliz ve 
Gemlik RDS'nin 
sözleşmeleri 
yenilenmemişti. 
Bahar Hastanesi, 
mahkemeye 

başvurarak söz 
konusu işlemle 
ilgili yürütmeyi 
durdurma kararı 
aldı.
Özel Bahar 
Hastanesi bu 
kararın ardından 
yeniden SGK'lı 
hastaları kabul 
etmeye başladı. 
Hastane, 
vatandaşlara 
mesaj göndererek 
SGK sözleşme 

sinin yenilendiğini 
duyurdu.
Ancak SGK’nın 
sözleşmeyi 
yenilemediği, 
yürütmeyi dur 
durma kararı 
sebebiyle SGK'lı 
hastalara bakıldığı, 
yargı sürecinin 
sonunda yeniden 
SGK'lı hastalara 
hizmet 
verilemeyebileceği 
öğrenildi.

KHŞCDC B€KL€AA€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER A^JANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Genç kızın gasp yalanı ortaya çıktı!
Bursa'da DOSAB'ta 
bankalar civarında 
meydana gelen 
olayda genç kızın 
bıçaklı gaspa uğradı 
ğı iddiası polisi 
alarma geçirdi. 
Genç kız polise 
verdiği ifadede 
ATM'den para 
çektiği sırada kimliği

belirsiz bir şahsın 
arkasından yaklaşa 
rak boğazına bıçak 
dayararak parasını 
ve altın kolyesinin 
gasp ettiğini söyledi. 
DOSAB bölgesindeki 
bir fabrikada çalışan 
K.K'nın ifadesinin 
ardından alarma 
geçen güvenlik

güçleri zanlıyı 
aramaya başladı.

Güvenlik 
kameralarını ve

görgü tanıklarını 
tarayan polis, 
gasp olayının 
gerçekleşmediğini 
belirledi.Genç kızı 
sorgulayan polis, 
K.K'nın gasp 
yalanını söylediğini 
ortaya çıkardı. K.K 
ifadesinde ailesinin 
maaşına el koyduğu,

parasını dilediğince 
kullanamadığı için 
gasp yalanını 
ortaya attığını 
itiraf etti.
K.K'nın çalındığı 
iddia edilen para 
ve kolyesi 
üstünden çıktı. 
Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Peynirci cinayeti zanlısından şok sözler
Bursa'da geçen yıl 
bir peynirciyi 
bıçaklayarak 
Öldürdüğü iddia 
edilen sanığın 
şok ifadesi herkesi 
şaşkına çevirdi, ilk 
kez hakim karşısına 
çıkan sanık, olaydan 
sonra iş yerine giren 
iki kişinin arkasın 
dan gittiğini, 
cinayetle hiçbir ilgisi 
olmadığını ileri 
sürdü. Bursa 7. Ağır 
Ceza Mahkemesinde 
4 çocuk babası 
H.D.'yi öldürdüğü 
gerekçesiyle 'kasten 
âdâm öldürmek' 
suçundan ömür 
boyu hapis talebiyle

Paralel yapı' operasyonunda flaş gelişme!
Bursa merkezli 
4 ilde "Fetullahçı 
Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanma 
sı'na (FETÖ/PDY)" 
yönelik operasyon 
da gözaltına alınan 
18 kişiden 17'si 
adliyeye sevk edildi. 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığının 
yürüttüğü soruştur 
ma kapsamındaki 
operasyonda gözaltı 
na alınan 18 zanlı 
dan 17'sinin emni 
yetteki işlemleri 
tamamlandı. Bu 
kişiler, daha sonra 
adliyeye sevk edildi. 
Diğer zanlı ise em
niyetteki ifadesinin 
ardından serbest 
bırakıldı.
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı, 
FETÖ/PDY'ye finans

yargılanan 32 
yaşındaki Ö.K, 
cinayeti kendisinin 
işlemediğini söyledi. 
Olay günü fatura 
ödemekten döndüğü 
nü, olayın meydana 
gelen peynir imalat 
nanesinin yanındaki' 
evden iki kişinin 
merdivenden indiği 

man desteği sağla 
dığı öne sürülen 
yemek firmasıyla 
ilgili geçen yıl nisan 
ayında soruşturma 
başlatmıştı. Şirketin 
Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi'n- 
deki tesisi ile Yeşil 
Mahallesi'ndeki 
deposu ve Fatih 
Sultan Mehmet 
Mahallesi'ndeki mali 
müşavirlik bürosun 

ni söyleyen Ö.K., 
“Onlar içeri girince 
ben de bir şeyler 
oluyor diyerek içeri 
girdiğimde H.D.'yi 
yerde yatarken 
gördüm. Yaşıyor 
ümidiyle kendisine 
baktım. Korktum ve 
oradan çıkıp 
karakola gittim.

da inceleme 
yapılmıştı. Soruştur 
mada aralarında 
Fetullah Gülen'in de 
bulunduğu 21 kişi 
hakkında yakalama 
kararı çıkarılmıştı. 
İl Emniyet Müdürlü 
ğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, Bursa, 
İstanbul, İzmir ve 
Balıkesir'de düzen

Neden ben 
öldürdüm dediğimi 
bilmiyorum. Biraz 
psikolojik sorunla 
rım vardı. Üzerim 
deki kanlar H.D. 'ye 
bakarken bulaşmış. 
Emniyette alınan 
ifademi kabul etmi 
yorum. Suçsuzum” 
dedi. Mahkeme 
heyeti, sanığın 
tutukluluk halinin 
devamına karar 
verirken, maktul 
yakınları sanığa 
saldırdı. Ancak 
güvenlik güçleri 
çıkan arbedeyi 
büyümeden önledi. 
Duruşma ileri bir 
tarihe ertelendi.

ledikleri eş zamanlı 
operasyonda, "terör 
örgütü kurmak, 
yönetmek ve üye 
olmak, FETÖ/PDY'ye 
finansman desteği 
sağlamak amacıyla 
dini duyguların is
tismar edilmesi 
suretiyle nitelikli 
dolandırıcılık, 
Terörizmin Finans 
maninin Önlenmesi 
Hakkındaki Kanun 
ve Vergi Usul 
Kanunu'na muhale
fet” suçlamalarıyla 
firmanın genel 
müdürü U.E. ve 
yöneticilerinin de 
aralarında 
bulunduğu 18 
şüpheliyi gözaltına 
almıştı. Ekipler, 
şüphelilere ait 
adreslerde de 
arama yapmıştı.

MîteaMıiMi

Başta İstanbul 
olmak üzere 4 ilde 
düzenlenen op
erasyonlarda iki ayrı 
otomobil hırsızlığı 
çetesi çökertildi. 
Liderliğini H.Y.’nin 
yaptığı ilk grubun 
İstanbul'dan çaldiK 
lan otomobilleri, 
önce Hatay’a götür 
dükleri daha son
rada Suriye’de 
savaşan gruplara 
sattıkları tespit 
edildi. Büyük bölü 
mü kamyonet olan 
araçların Suriye’de 
ya üzerlerine uçak
savar takılarak 
savaşta kullanıldığı 
ya da motorlarından 
jenaratör olarak 
yararlanıldığı iddia 
edildi. Çaldıkları 
yaklaşık 600 bin lira 
değerindeki lüks 
cipi, polise 20 bin 
lira karşılığında sat
maya çalışırken 
yakalanan diğer oto 
hırsızlığı çetesinin 
ise lüks araçları, 
yurt dışına kaçırdığı 
ortaya çıktı. Şüpheli 
lerle birlikte çok 
sayıda çalıntı oto
mobil ele geçirildi. 
İstanbul, Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
tarafından düzenle
nen ilk operasyon 
yaklaşık 6 ay süren 
teknik ve fiziki tak

ibin ardından yapıl 
dı. İstanbul, Hatay, 
Urfa ve Bursa illerin 
de yapılan eşzaman 
lı baskınlarda 12 
kişi gözaltına alındı. 
Oto hırsızlık Büro 
Amirliğine getirilen 
şüphelilerin İştah- • 
bul’dan çaldıkları 
otomobillere sahte 
plaka ve belgeler 
düzenleyerek ya 
karayoluyla ya da 
TIR’lara yükleyerek 
Hatay’a götürdükleri 
tespit edildi. Şüphe 
lilerin daha sonra 
Suriye’de savaşan 
gruplara araçları 
pazarladıkları öğre 
nildi. Şüphelilerle 
birlikte 16 aracın 
Suriye’ye geçirilme
den yakalandığı ve 
sahiplerine teslim 
edildiği belirtildi. 
Yakalanan araçların 
büyük bölümünün 
kamyonet olduğu 
ancak aralarında iki 
lüks cipin de 
bulunduğu belirtildi. 
Soruşturma kapsa 
mında Suriye’ye 
satılan çalıntı araç 
ların ya üzerlerine 
uçaksavar silahları 
monte edilerek 
savaşta kullanıldığı 
ya da motorlarından 
jeneratör olarak 
yararlanıldığı tespit 
edildi.

ItaitolaiMciMiMialıurianlılı
Bursa'da kar kalın 
lığının 140 Santime 
ulaştığı Uludağ'a 
İzmir'den kayak yap
mak için günübirlik 

gelen 32 yaşındaki 
Çağdaş Onay, yoğun 
siste kayboldu. 
Onay, cep telefonu 
ile Jandarmadan 

yardım istedi. Kış 
turizminin önemli 
merkezlerinden 
Uludağ'da yoğun > 
sis, zaman zaman 
kaybolmalara neden 
oluyor. Kayak 
yapmak için İzmir'
den günübirlik 

olarak Uludağ'a 
gelen Çağdaş Onay, 
Cennetkaya Mevki
inde yönünü kaybe 
dince, ormanlık 
alanda kayboldu. 
Görüş mesafesinin 
5 metreye kadar 
düştüğü Uludağ'da 

donma tehlikesi 
geçiren Çağdaş 
Onay, cep telefonu 
ile jandarmadan 
yardım istedi. 5 kar 
motoru ve 8 perso 
nel ile cep telefonu 
ile iletişim kurdukları 
Çağdaş Onay'a

JAK timleri 1,5 saat 
sonra Paşaçayırı 
Mevkinde ulaştı. 
Hava sıcaklığının 
sıfırın altında 
4 dereceye kadar 
düşmesi sonucu 
donma tehlikesi 
geçirdi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

ERDOĞAN’IN SURİYE 
POLİTİKASI BATTI 

Hani Dünyada terörle mücadele 
vardı? PYD’yi PKK’dan ayrı 
görmeyecek kadar maalesef gözleri 
kapalı olanları görüyoruz. Suriye ve 
Türkiye’nin güneyinde komşusu 
olan kürt toplumu PYD He ilgili 
Rusya da Türkiye hükümetinin gibi 
düşünmüyor.

Yani, PYD’yi PKK’nm bir kolu 
olarak görmüyor.
İŞİ D’e karşı savaşan, kendi ve 

birleşik güçler tarafında olduğununu 
kabul ediyor.

Rusya, Iran gibi, Suriye de ki Esad 
rejiminin yıkılmaması için fiilen 
muhaliflerle savaşıyor.

Türkiye’nin silahlandırdığı, lojistik 
destek verdiği, eğittiği güçlere karşı 
amansız bir savaş sürdürüyor.

Halep IŞDİ in elinden alındı 
alınacak.

Türkmenlerin yaşadığı Bayır Bucak 
bölgesi düştü sayılır.

Bu, Esat’ın kaybettiği toprakların 
önemli bir kısmını geri aldığının 
gösterir.

Esat bunu kendine dost olan 
güçlerle birlikte yapıyor.

Karşısında ise Türkiye var.
Türkiye, asker olarak Suriye de 

savaşmıyor ama, savaşan güçlere 
her türlü desteği açıkça sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
başbakanlık yaptığı günlerde, 
ABD’nin gazına ğelctck Suri'y'c do 
rejimi değiştirmeyi yani Esad'ı 
devirmeyi kafasına koyduğu günler 
de, bir haftada Şam’a girip, Emevi 
Camiinde Cuma namazı kılacağını 
söylediği günden bu yana Esat!a 
uğraşıyor.

Oysa Orta doğudaki harikaları 
değiştirmenin projesi(BOP) apaçık 
ortadayken, Erdoğan ‘ın kafasında 
da Osmanhnm egemen olduğu Müs
lüman coğrafyada yeniden 
Türkiye’nin egemenlik kurması 
yatıyordu.

Bu ise Türkiye’nin kendi sınırları 
dışındaki ülkeler ve rejimlerle 
düşman olmasıydı.

Bu sürüyor.
Arap bahan He başlayan süreçte 

de bu düşünceyi gördük.
Türk halkının vergilerinden alınan 

paralar oradaki ülkelerdeki rejimleri 
değiştirmek için muhaliflere gitti.

Bugün baktığımızda Türkiye’nin 
desteklediği muhalifler yönetimde 
yoklar.

Türkiye bu ülkelere siyasi ve 
diplomatik ilişkisini kesti.
Şimdi ide Türkiye’nin Suriye 

politikası müttefikleriyle aynı 
olmayınca bu konuda da yanhzhğa 
itildik.

Yani Erdoğanın dış politikasındaki 
hatalarının faturası Türkiye ye ve 
Türk halkına kesiliyor.
Suriye den kaçıp Türkiye ye 

sığınanlar gün geçtikçe artıyor.
Türkiye nüfusunun belli bir kısmı 

Türkiye de yerleşti.
Bunların her türlü ihtiyaçlarını biz 

karşılıyoruz.
Bunu da insanlık adına yaptığımızı 

söylüyoruz.
Kendi iç sorunlarını çözemeyen 

Türkiye, dış politikadaki hataları 
nedeniyle ağır fatura ödüyor.

Erdoğan bunun için müttefiklerine 
çatıyor. İsyanları oynuyor.
Başka yapacağı bir şey yok.
Sonunda Suriye ye askeri bir 

müdahale girişimi olarsa faturası 
daha ağır olur.

Yüksek Aksu'nun 
yazıp yönettiği, 
başrolünü Cem 
Yılmaz ve Berat Efe 
Parlar'ın paylaştığı 
“İftarlık Gazoz” filmi 
Gemlik Venüs 
Sineması’nda gös
terime girdi. 
Yüksel Aksu'nun 
senaryosunu yazdığı 
ve "motor" demek 
için 3 yıl üzerinde 
çalıştığı “İftarlık 
Gazoz” filmi 29 
Ocak'ta vizyona 13+ 
yaş sınırlaması ile 
girmişti.
Ancak Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
Değerlendirme ve 
Sınıflandırma Ku
rulu, filmin yaş sınırı 
nı tekrar değerlen 
direrek 7 + 13A olma 
sına karar verdi. 
Böylece, çocukların 
da aileleri ile birlikte 
“İftarlık Gazoz” 
filmini izlemesinin 
yolu açıldı.

Roda İmam Hatip Lisesinden anlamlı yarışma sonuçlandı 
I II II III

DiimtlHilIlHlHHIlDI
Roda İmam Hatip 
Lisesi’nde düzenle
nen Kitap Okuma 
Yarışmasında dere 
ceye girenlere ödül
leri dağıtıldı. 
Vatandaşlara kitap 
okuma alışkanlığı 
kazandırılması 
amacıyla geçtiğimiz 
yıl anlamlı bir projeyi 
hayata geçiren Roda 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, Gemlikli 
vatandaşları, Prof. 
Dr. İskender Pala’nın 
“Bülbülün Kırk 
Şarkısı” adlı kitabın 
dan sınav yapıldı. 
Sınavda dereceye 
giren birinciye tam 
altın, İkinciye yarım 
altın, üçüncüye ise 
çeyrek altın verildi. 
İlk on kişiyi ise, 
yazar Prof. Dr. İsk
ender Pala ile 
tanıştırarak ödül
lendirildi.
Toplum genelinde 
kitap okuma 
alışkanlığı kazandı 
rılmasına katkı sağla 
mak ve okumayı 
teşvik etmek 
amacıyla, Roda

Filmin yapımcıla 
rından Elif Dağdevi 
ren, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, 
“Yüksel Aksu ve 
Cem Yılmaz gibi iki 
mizah ustasını 
buluşturan İftarlık 
Gazoz filmi, tahmin 
edilenin ötesinde

Anadolu İmam Hatip 
Lisesi tarafından or
ganize edilen 
yarışmanın, bu yıl da 
çok sayıda 
yarışmacıyı, biraraya 
getireceği belirtildi. 
YENİ YARIŞIMA 
AÇILDI
Yarışma, Nazan 
Bekiroğlu’nun 
“Yusuf ile Züleyha” 
ve Yavuz 
Bahadıroğlu’nun 

çarpıcı ve etkileyici 
finali ile önce 
gülerken sonrasında 
ağlatarak izleyicileri 
şaşırtmaya devam 
ediyor. Hafta sonunu 
çocuklarıyla birlikte 
eğlenceli bir şekilde 
geçirmek isteyen 
aileler ve gençler bu

“Merhaba Söğüt” 
adlı kitaplarından 
27 Mart 2016 saat, 
10.oo’da Roda 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nde yapılacak. 
Yarışmaya 
katılacakların son 
başvuru tarihi 
4 Mart 2016’dır.
Yarışmaya Gemlik 
genelindeki bütün 
vatandaşların 
(öğretmen, 

karar üzerine filmi 
tüm salonlarda 
izleyebilirler" dedi.

İFTARLIK GAZOZ 
VENÜS SİNEMASI 
SEANSLARI : 
11.30-14.00- 
16.30-19.00- 
21.15 

öğrenci, veli vs.) 
katılabileceği 
açıklandı.
Roda Anadolu İmam 
Hatip Lisesinin tüm 
çalışanları ve 1. 
dereceden yakınları, 
(tarafsızlık ilkesi 
çerçevesinde) 
yarışmaya katılsalar 
bile değerlendir 
meye alınmaya 
cakları belirtildi. 
Başvuruların bir 
okul müdürlüklerine 
yapılabileceği gibi, 
Roda Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi resmi 
web sitesinden 
de(http://gemlikro- 
daihl.meb.k12.tr/) 
yapılabilecek.
Yarışmada birinci 
olan katılımcıya tam 
altın, ikinci olan 
katılımcıya yarım 
altın, üçüncüjolan 
katılımcıya da 
çeyrek altın 
verilecek. 
Öte yandan, dere 
ceye giren ilk on 
katılımcı ise 
yazarlarla 
tanışacak.

http://gemlikro-daihl.meb.k12.tr/
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AYRINTI
Erhan İZGİ

TÜRKİYE’NİN AÇMAZDAN ÇIKIŞI ANCAK 
ATATÜRK’LE OLUR

Türkiye son 
yıllarda bir girdaba 
sokuldu. Kimin, 
nasıl bu girdaba 
ülkeyi soktuğunu 
sorgulamayacağız. 
Bu gerçeği 
bilmeyen yok. 
Sorun, bu açmaz
dan nasıl çıkabili 
riz? Önemli olan bu 
soruya anlaşılır bir 
yanıt vermektir.

Elbette ki sorunun 
çözümü alabildiğine 
zordur; fakat 
imkânsız değildir. 
Bir halk deyişimiz 
vardır: “Bir deli 
kuyuya bir taş atar, 
kırk akıllı 
çıkaramaz.” 
Türkiye’nin durumu 
bu söze çok uygun 
düşmektedir.

Ülke bu açmazdan 
ancak ve ancak

Atatürk’ün ışığıyla 
çıkabilir. Atatürk’ün 
yıllar önce dile 
getirdiği ilkelerini 
hayata geçire
bilirsek ülkeyi o 
zaman bu açmaz
dan kurtarabiliriz.

Gerçekten 
Türkiye, Atatürk’ün 
üzerinde durduğu 
mali (ekonomik) 
yönden bağımsız 
mıdır? Milyarlarca 
dolarlık iç ve dış 
borcu düşündü 
ğümüz zaman bu 
soruya evet diye
bilir miyiz?

Elbette ki hayır! 
O zaman mali 

bağımsızlığı 
sağlayabilmek için 
yeni politikalar üret
mek zorundayız.
Atatürk, içte ve 

dışta barıştan yana 

olmuş ve barışın 
korunmasını 
istemiştir.

Ya bu gün yaşadık 
larımız! Ülkemiz 
yangın yerine dön 
müş, terör almış 
başını gitmiş, her 
yeni gün ölüm 
haberleriyle uyanı 
yoruz.

Çevremizde ateş 
çemberi 
alabildiğine 
genişliyor, bizi de 
içine çekmek için 
birileri tarafından 
sürekli ateşe benzin 
dökülüyor. 
Yapılması gereken 
şey derhal içte ve 
dışta barışın 
kurulması için çaba 
gösterilmeli ve yeni 
politikalar devreye 
sokulmalıdır.
Akıl ve bilim

Atatürk için en 
büyük yol gösteri
cidir. Ne yazık ki 
bilim üretecek 
kurumların birçoğu 
ve siyasi iktidarlar 
safsata ve çağ dışı 
düşünceler üreterek 
toplumu karanlığa 
sürüklüyor.

Böylelikle bilim
sellik ve akılcılıktan 
uzaklaşıyoruz.
Çağdaş bir toplum 
olmak istiyorsak 
akla ve bilime 
öncelik vermek 
zorundayız.

Ülkenin geleceği 
planlanırken bilimi 
rehber edinmek 
artık bir zorunluluk 
olmuştur.

Bizi diğer Müslü
man ülkelerden 
ayıran en önemli 
özelliğimiz laikliktir. 
Sürekli aşındırılarak 
özü yok edilmeye 
böylelikle ülke bir 
din devleti yapıl 
maya çalışılıyor. 
Laiklik bizim ol
mazsa olmazımız 
dır. O elden giderse 
ortaçağ toplumu 
oluruz.

Laikliği gözümüz 
gibi korumak ve 
toplumsal 
yaşamımıza ege

men kılmak 
durumundayız. 
Toplumsal barışı 
ancak bu yolla 
sağlayabiliriz.

Cumhuriyet en 
güzel yönetim şekli 
olmasına karşın el 
birliğiyle defteri 
dürülmek isteniyor. 
Onun yerine 
saltanat benzeri bir 
yönetim monte 
edilmeye çalışılıyor. 
Tarihten ders 
almasını bilmeliyiz, 
geçmişte kalmayıp 
geleceğe umutla 
bakarak planlarımızı 
ona göre 
yapmalıyız.

Bir ülke için 
önemli olan milli 
birliktir. Milli birlik 
yerine dini birlik 
kurulmaya 
çalışılıyor.

İnsanlar 
ötekileştirilerek, 
ayrıştırılıyor ve 
dayanışma yok 
ediliyor. İnsanların 
inançlarına, 
düşüncelerine 
müdahale edilme 
meli, kimsenin 
yaşam biçimine 
karışılmamalıdır. 
İnsanları sevinçte 
ve tasada bir 
arada tutabilmek 

temel amaç 
olmalıdır.

Ülkede, adalet 
korunmalı, yasalar 
herkes için 
uygulanmalıdır. 
İnsan hakları ve 
özgürlükler baskı 
altında tutulmamalı, 
hukukun kuralları 
geçerli olmalıdır. 
Hırsızlıklar ve 
yolsuzluklar 
yapanın yanına 
bırakılma malı, 
bunları yapanlara 
gerekli yaptırım lar 
uygulanmalıdır. 
Evrensel insanlık 
anlayışı topluma 
egemen olmalı, 
inanç ve düşünce 
özgürlükleri ma
halle baskısı adı 
altında yaygınlaş 
tırılmamalıdır.

Ülkeyi yönetenler, 
öngörülü olmalı, 
kendi çıkarlarını bir 
kenara itip ulusun 
çıkarlarına önem 
vermeli. '

Ülkede sevgi, 
kardeşlik ve barışın 
sağlanabilmesi için 
çaba harcanmalı, 
bunlar için rehber 
büyük Atatürk’tür. 
Başka bir yol 
göstericiye gerek 
yoktur.

EFENDİOĞLU 
MERMER SAN. TİC. A.Ş.

BÜNYESİNDE 
YURTİÇİ SATIŞ 

DEPARTMANINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE; 

- İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN, 
- NETSİS PROGRAMINI 

KULLANABİLEN, 
- TERCİHEN ÜNİVERSİTE VEYA 

M.Y.O MEZUNU 
- 25-30 YAŞLARI ARASI 

BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen fabrikamıza 

yapılması rica olunur

İrtibat Tel: 0 224 586 00 06

Hava sıcaklıklarının 
hissedilir derecede 
artarak mevsim 
normallerinin 8 ile 
15 derece üzerinde 
seyredeceği tahmin 
ediliyor.
Meteoroloji’den 
yapılan açıklamaya 
göre, yurdun batı 
bölgelerinde görülen 
yağışlı havanın hafta 
sonunda da etkili 
olduktan sonra 
önümüzdeki hafta 
başından itibaren 
ülkemizi terk etmesi 
bekleniyor.
Hala mevsim nor 
mallerinin üzerinde 
seyreden hava 
sıcaklıklarının 
önümüzdeki hafta 
sonuna kadar art
maya devam etmesi 
bekleniyor.
Mevsim normallerinin 
8 ila 15 derece 
üzerinde seyre 
decek olan hava 
sıcaklıklarının Şubat 
ayı günlük ve aylık

ekstrem sıcaklık 
değerlerine 
ulaşabileceği tahmin 
ediliyor.
Bazı illerdeki mevsim 
normalleri ile bekle
nen hava sıcaklıkları 
ise şöyle olacak. 
İstanbul’da mevsim 
normali 10, beklenen 
17 derece. Bursa’da 
mevsim normali 11, 
beklenen 27 derece. 
Ankara'da mevsim 
normali 7, beklenen 
19 derece. İzmir'de

mevsim normali 13, 
beklenen 24 derece. 
Antalya'da mevsim 
normali 16, beklenen 
26 derece. Trab
zon'da mevsim nor
mali 12, beklenen 22 
derece. Samsun'da 
mevsim normali 
12, beklenen 22 
derece. Erzurum'da 
mevsim normali -3, 
beklenen 3 derece.
Diyarba kır'da 
mevsim normali 8, 
beklenen 19 derece.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com,.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dükkan Temizliği

ili

Gemlik ELİT 
TEMİZLİK

Büro Temizliği 
Ofis Temizliği 
Yazlık Temizliği 
Apartman Temizliği 
Boş Ev Temizliği

İnşaat Sonrası Ofis Dükkan Temizliği 
İnşaat Sonrası Ev Temizliği 
Ev Temizliği

Kaan UÇAN 0 539 74619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK 

www.gemlikelittemizlik.com

Gemlik K ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

DEDAŞ'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
Guneydoğu'daki 
altı ilin kaçak 
elektriğini karşıla 
uıak için neredeyse 
dört Atatürk Barajı 
gerekiyor. DEDAŞ, 
Atatürk Barajı'ndan 
geçen yıl üretilen 
elektriğin 4.6 kWh, 
altı ildeki kayıp 
kaçak bedelinin İse 
yaklaşık 16 milyar 
kWh olduğunu 
belirtti. Diyarbakır, 
Şanlıurfa, Mardin, 
Batman, Siirt ve 
Şırnak'a elektrik 
dağıtım hizmeti 
veren DEDAŞ, kayıp 
kaçak oranlarıyla 
ilgili yazılı açıklama 
yaptı. Açıklamada, 
bölgede güvenlik 
bazlı olaylar, operas 
yonlar ve diğer 
'mücbir sebep' 
gerekçelerinin 
en yoğun şekilde 
yaşandığı 6 ile 
elektrik dağıtım 
hizmeti veren 
DEDAŞ'ın elektrik 
tüketimi, bir önceki 
yıla göre yaklaşık 
yüzde 5,5 oranında 
arttığı belirtildi. 
Türkiye genelinde 
elektrik üretiminin 
ise DEDAŞ dışında 
yüzde 2 oranında bir 
artış gösterdiği 
ifade edilen açıkla 
mada, "Geçtiğimiz 
yıl müşterileri

tarafından 21.5 
milyar kVVh elektrik 
tüketilen DEDAŞ, ne 
yazık ki parasını her 
ay peşin ödediği bu 
elektriğin bedelini, 
aynı müşterilerden 
tahsil edemedi.
Kullanılan 21.5 
milyar kWh elektri 
ğin sadece 5,5 
milyar kVVh'lik 
kısmını faturalan 
dırabilen Dicle 
Elektrik, iş 
tahsilata gelince 
bunun da ancak bir 
kısmını tahsil ede
bildi. Oldukça güçlü 
bir altyapının 
bulunduğu DEDAŞ 
bölgesinde yaygın 
olan kaçak kullanım 
dan ötürü sık sık 
trafoları patlatıyor, 
elektrik dağıtım 
hatları yanıyor. Elek
trik kesintilerine yol 
açan anzaların 
yüzde 9O'ı da yine 
kaçak kullanımdan 
kaynaklanıyor" de
nildi. DEDAŞ'ın 
hizmet verdiği 6 
ildeki nüfusun 5.7

milyon olduğu 
belirten açıklamada, 
"Nerdeyse nüfusu 
14.6 milyonu aşan 
İstanbul kadar 
elektrik kullanıldı. 
Bölge illerinden 
Şanhurfada yaşayan 
1.8 milyon nüfusun 
bir yıllık elektrik 
tüketiminin 6.4 
milyar kWh. Yapılan 
hesaplamalar 
sonunda bu kentte 
faturalandırılabilen 
elektrik miktan ise 
sadece 1.5 milyar 
kVVh olduğu belir
lendi. Şanlıurfa'daki 
kaçak kullanım 
miktarı ise aynı 
hesaplamalara 
göre 4.8 milyar 
kVVh. Buna göre, 
geçtiğimiz yıl 4.6 
milyar kVVh elektrik 
enerjisi üreten ve 
Türkiye'nin en 
büyük barajı olan 
Atatürk Barajı'ndan 
üretilen elektrik, 
sadece Şanlıurfa 
daki kaçak kullanımı 
dahi karşılayamıyor" 
denildi.

ripmnn BAY & BAYANEKHIldlI ELEMANLAR ARANIYOR

Aranıyor gsm: o 539 74619 03

Kıpman forklift kullanabilen 
Hpllia” OPERATÖRLER ARANIYOR 

Aramyor 02245211521-isuhinii

Eleman 
aranıyor
TECRÜBELİ

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR 

02245140060

SATILIK 
ZEYTİNLİK

KUMLA YOLU 
HASANAĞA

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN
SATILIK ZEYTİNLİKMM

KAŞEDE BEKLEMEK 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

http://www.gemlikelittemizlik.com


13 Şubat 2016 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 7

TÜSİAD: 'Türkiye hu yıl yüzde 3,6 büyüyecek'
Türk Sanayicileri ve 
İşadamları 
Derneği'ne (TÜSİAD) 
göre Türkiye 
ekonomisi bu yıl 
yüzde 3,6 büyüye
cek. "2016 Yılına 
Girerken Türkiye ve 
Dünya Ekonomisi" 
başlıklı rapor, 
TÜSİAD 46. Olağan 
Genel Kurulu'nda 
katılımcılarla 
paylaşıldı. Raporda 
yer alan bilgilere

göre, 2016'da 
Türkiye ekonomi 
sinde büyümenin 
iç talep kaynaklı 
olması bekleniyor. 
Asgari ücrette 
yüksek orandaki 
artışın iç talebi 
canlandırmada 
özellikle yılın ilk 
yarısında etkili 
olacağı ancak yılın 
ikinci yarısında fiyat 
artışlarının etkisiyle 
giderek azalacağının

öngörüldüğü 
raporda, "AB 
ekonomisinde 
uygulanmakta olan

miktarsa! genişle 
menin etkisinin 
olumlu seyretmeye 
devam etmesi,

jeopolitik risklerin 
büyük ölçüde 
bertaraf edilmesi 
ve avro/dolar 
paritesinde önemli 
düşüş görülme 
mesi, net dış talebin 
büyümeye katkısını 
artırabilir. Bu 
durumda büyüme 
oranı yaklaşık 0,5 
puan daha yüksek 
gerçekleşebilir" 
denildi. Reformların 
gerçekleşmesinin 

reel sektörde güveni 
artırarak yatırımları 
canlandırma 
potansiyeli taşıdığı 
mn vurgulandığı 
raporda yer alan 
bilgilere göre 
TÜSİAD, 2016 yılı 
için Türkiye'nin 
büyümesinin yüzde 
3,6, enflasyonun 
yüzde 9,1, işsizliğin 
ise yüzde 10,6 
gerçekleşeceğini 
tahmin ediyor.

Eusatısınıla5ııılnıuaWI(all(»ıor
Gayrimenkulü 
5 yıldan fazla elinde 
tutup satanlara 
getirilen vergi 
istisnası, yeni Vergi 
Kanunu Tasarısı ile 
ortadan kaldırılıyor. 
Üç yıldır Meclis’te 
olan Gelir Vergisi 
Kanunu Tasarısı’nda 
gayrimenkul değer 
artış kazançlarının 
vergilendirilmesi ile 
ilgili önemli değişik 
likler yer alıyor. 
Genel olarak 
mevcut mevzuatta 
gayrimenkullerin 
satışında oluşan 
değer artış kazanç 
lan gelir vergisine 
tabi. Bu temel kurala 
karşılık mevcut Gelir 
Vergisi Kanunu’nun 
Mükerrer 80/1-6 
maddesine göre ise 
5 yıldan uzun süre 
elde tutulan gayri
menkullerin satı 
şından elde edilen 
kazançlar gelir

vergisinden muaf. 
Yani 1 milyon liraya 
alınan bir ev 
5 yıl sonra 5 milyon 
liraya satıldığında 
bir kuruş vergi 
ödenmiyor. Meclis’te 
bekleyen Gelir 
Vergisi Kanunu 
Tasarısı yasalaşırsa 
gayrimenkullerin 
satışında uygulanan 
5 yıllık muafiyet 
sınırı kalkacak. 
Satıştan elde edilen 
kazancın vergi oranı 
ise gayrimenkulün 
elde tutulduğu yıla 
göre kademeli 

olarak azalıyor. 
Mevcut yasada, 
evini, dükkanını, 
arsasını 5 yıl elinde 
tutanlar bunları 
sattıklarında vergi 
ödemiyor. 5 yıldan 
önce satış yapılırsa 
alış ve satış arasın 
daki farkın tamamı 
vergiye tabi oluyor. 
Yasa yürürlüğe 
girmeden önce 
alınmış olan bir 
gayrimenkulün 
satılması durumun 
da vergilemenin 
hangi esasa göre 
yapılacağı belli değil 

Türkiye'nin bazı 
havalimanlarına 
turist getiren acen
telere sefer başına 6 
bin dolar destek 
verilecek.
Hükümet, Rusya ile 
yaşanan uçak krizi 
sonrası turizm 
sektöründeki 
yavaşlamayı 
önlemek adına 
harekete geçti.
Bakanlar Kurulu, 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nın 28 
Aralık tarihi! 
'Kültür ve Turizm 
Bakanhğı'na bağlı, 
ülkemize turist ge
tiren A grubu seya
hat acenteleri 
tarafından ülkemize 
turist taşıyan uçak 
seferlerine destek' 
konulu önerisini 
kabul etti.

KARAR RESMİ 
GAZETEDE 
YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlanan karara 
göre, Antalya 
Gazipaşa-Alanya, 
Antalya, Muğla 
Dalaman ve Muğla 
Milas-Bodrum 
havalimanlarına 
dönük tarifeli ve 
charter; Kütahya 
Zafer ve İzmir Adnan 
Menderes 
Havalimanı’na 
dönük ise tarifeli, 

en az 100 yolcusu 
bulunan uçak 
seferlerine destek 
uygulanacak. 
Ayrıca, İran’dan 
bu havalimanlarına 
ulaşmak için 
Türkiye’deki diğer 
havalimanları 
üzerinden 
gerçekleştirilen 
kapalı uçak 
seferlerine 
de destek 
verilecek.

‘Gemlik Körfez’fi www.gemlikkorfezgazetesi.com i
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
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 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe 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

VAPDR - FERİBOT

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Pamukkal* 612 OO 26
DENİZ UÇAÖI 613 66 13
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzer Turizm 612 1O 72
Konberoglu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil 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
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 Q0

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

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 Anza Yalnız 185

Akcan Petrol
MAR-PET Sl3 30 33
Tuncay Otogaz 513 ıa 45
Beyza Petrol S13 O1 03

Gemlik Körfez
OEMLİK'İH İLK GONLDK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5399 

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)

KHİlIlKliM
VENÜS SİNEMASI 

iftarlık gazoz: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
hep yek: 11:00-12:45- 

16:45-21:15... 
dedemin fişi: 
14:30-19:00...

herşey aşktan: 13:00- 
17:00-19:00-21:00... 

alvin ve sincaplar yol 
macerası: 11:15-15:15...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT INŞA AT
1 987

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

MİLTON
GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 

GÜZEL ANLARINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

P#sfy -Meşrubat-Çerez IPiyanist +Dj Performans
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 
NifahMasası - Volkan yösterisi BAŞLAMIŞTIR 

İnternetten Cnnh fytpn- Snhne - iş/kgösterisi 
Servis ve ekipmnn/nr - Sürpriz aösferi/er 

www.gemlikmllton.com
facebook/miltondugun 

plus.google.com/mlltondugun 
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 

TEL : 513 10 71 GEMLİK

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlikmllton.com
plus.google.com/mlltondugun
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EVİNİZİN KONTROLÜ

13 şuDaı zuıo razartesı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.
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Gemli
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Akıllı Ev Sistemi 
Özel İç Mimari Uygulama 

3+1 Normal 
5+1 Dubleks Daireler

mıııııı misi Misim
Giritliler ve Rumeli Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet 
Çakmak, atalarının yaşadığı Girit‘in Kandiye şehrini ziyaret etti. Vali Yardımcısı 
ye Belediye Başkanına Gemlik’in kardeş şehir olma istediği mesajını iletti.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İFTARLIK GAZOZ
Hafta sonunda Venüs Sinemasında 

gösterime giren Cem Yılmaz’ın 
başrollerini oynadığı “İftarlık Gazoz” 
filmi beni eskilere götürdü.
Bir kere film baştan sona her yönüyle 

mükemmel.
Senaryosu, kurgusu, oyuncuları, 

çekimi, yapımı benden tam not aldı.
Devamı sayfa 4’de

Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Yardım 
laşma Derneği Başkanı Ahmet Çakmak, OsmanlI 
döneminde dedelerinin yaşadığı Girit’in Kandiye 
Vali Yardımcısı ve Belediye Başkanını ziyaret ede 
rek, Gemlik ile Girit Kandiye kasabası arasında 
kültür elçiliği yaptı. Haberi sayfa 2’de

VıZYONYAPI
Kentul Dönüşümün Mimarı

www.vizyonkd.com

at o®

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

CİLT YAPIMI • REKLAM - MADALYA • KUPA ■ PLAKET

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

Tel : O 224 513 96 83

Armutlu Yolu nda kaza

Servis aracıyla
kamyonla çarpıştı
İlçemizde bir reha
bilitasyon merkezin 
de görevli olan iki 
çocuk annesi Berrin 
Aydı Bolten, Armut- 
lu’dan dönerken 
servis aracıyla 
yaptığı kazada 
yaşamını yitirdi. 
Olay, cumartesi 
günü saat 15.30 
sıralarında meydana 
geldi. Gemlik’ten 
çalıştığı eğitim ku
runtundan aldıkları 
engelli öğrenciyi 
servis aracı ile Ar- 
mutlu’ya bıraktıktan 
sonra dönüşte 
servis aracını kul
lanan Berrin Aydı 
Bolten, Fıstıklı Ma
hallesi yakınlarında 
karşı yönden gelen 
kamyon ile çarpıştı.

Kaza sırasında, 
ağır yaralanan 
Bolten, olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Servis şoförü ile 
kazayı hafif atlattığı 
öğrenildi. Bolten’in 
cenazesi Çarşı 
camiinde kılınan ce
naze namazından 
sonra son yolculu 
ğuna uğurlandı

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.vizyonkd.com
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Bastırılan afişte: ‘Gün Adalet günü, sen yoksan susuyorsun demektir’ denildi.

AKYILDIZ’IN MAHKEMESİNE
KATILIN ÇAĞRISI

Geçtiğimiz yılın son 
günlerinde madde 
bağımlısı bir genç 
tarafından hiç yoktan 
yere öldülen Düzgün 
Akyıldız’ın 
duruşmasına 
katılım için sevenleri 
afiş bastırdı.

Facebook’tan yapılan 
paylaşımda da, 
“Haksızlık karşısında 
susan dilsiz ve 
şeytandır” denilerek 
şu görüşlere yer 
verildi:
“Bir uyuşturucu 
müptezeli tarafından

katledilen canımız 
Düzgün Akyıldız için 
9 Mart Çarşamba 
saat 10.oo da Bursa 
Adliyesi önünde 
buluşalım. Başka 
DÜZGÜN’ler ölmesin 
diye gün birlik olma 
günüdür.

Gün adalet günü, 
bil ki sen yoksan 
susuyorsun demek
tir” denildi.
Öte yandan bastırılan 
afişte ise Düzgün 
Akyıldız için 
Adalet istiyoruz” 
sözleri yer aldı.

MAHKEMEYE c Afi RII

KANDİYEİLE KARDEŞLİK GİRİŞİMİ
Giritliler ve Rumeli Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Çakmak, 

atalarının yaşadığı Giritlin Kandiye şehrini ziyaret etti. Vali Yardımcısı ve Belediye 
Başkanına Gemlik’in kardeş şehir olma istediği mesajını iletti.

Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Yardımlaş 
ma Derneği Başkanı 
Ahmet Çakmak, 
OsmanlI döneminde 
dedelerinin yaşadığı 
Girit’in Kandiye 
Vali Yardımcısı ve 
Belediye Başkanını 
ziyaret ederek, Gem
lik ile Girit Kandiye 
kasabası arasında 
kültür elçiliği yaptı. 
Daha önce, Gemlik 
ten göç eden ve 
Yunanistan’ın Kios 
şehrine yerleşen Rum 
kökenli Gemliklileri 
de ziyaret ederek 
kültür elçiliği yapan 
Ahmet Çakmak, bu 
kez Mersin Melemez, 
Kuşadası Giritliler 
Kültür Derneği 
Başkanlar) ile birlikte 
25-28 Ocak günleri

Girit’e giderek, 
atalarının yaşadığı 
toprakları gezdiler. 
Girit’in Kandiye, 
Ayanikalos, Hanya ve 
çevresindeki köyleri 
de gezen Çakmak, 
Kandıra Vali Yardımcı 
sı Kostas Fasulakise 
Belediye Başkanını 
Vasilis Lampronous 
ziyaret etti.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz dan 
aldığı Gemlik Beledi 
yesi’nin flamasını 
Vali Yardımcısı ve 
Belediye Başkanına 
veren Çakmak, bu
rada yaptığı konuş 
mada, Birinci Dünya 
Savaşı sonunda 
yaşananların geride 
kaldığını yaşanan tüm 
olumsuzlukların unu 
tulduğunu söyledi.
Çakmak, konuşmasını

ŞGyıG SûTuüTuu.
“Gemlikte yaşayan 
mübadillerin torunları 
bir zamanlar dostluk, 
kardeşlik, yardımlaş 
ma ve dayanışmanın 
içinde hayatlarını 
omuz omuza sürdür 
dükleri komşularına 
dostlarına arkadaş ve 
akrabalarına duyduk 
lan özlem ile onları 

3 fama Ç3u3Si İÇiîlG 
girmişlerdir. Mübade 
le ile yaklaşık 14 bin 
kadarı Kandiye’den 
olmak üzere yaklaşık 
25 bin Giritli Müslü
man kardeşimiz Mar
mara Ege ve Akdeniz 
ini Kıyı şehirlerine 
yerleştirilmişlerdir. 
Gemlik ilçemizde, 
mübadele yıllarında

Kandiyö’yS bayii 
Amurgelles, Sitri- 
onas, Tourloti, 
Garipa, Şikilana, Avili, 
Ligorinos, Sokaros, 
Arhanes, Kato, Hario 
köylerinde yaşayan 
mübadil kardeşleri 
mize kucak açmış 
kentlerimizden 
biridir.”
Çakmak, konuşmasın 

da, ziyaretlerinin 
amacının dedelerinin 
geride bıraktıkları 
toprakların izlerini 
sürmek ve toprak 
talebinde bulunmak 
için gelemediklerini, 
bu göç sırasında 
asırlardır birlikte 
yaşayan, dost kardeş 
olan insanların 
mübadele sonucu 
büyük sıkıntılar 
çektiklerini, göçün 
hiç de kolay 
olmadığını söyledi. 
Ahmet Çakmak, 
Kandiye belediye 
başkanını ilçemize 
davet ederek, Gemlik 
Belediye Başkanı 
ve bir heyetinde 
Kandiya’yi ziyarete 
etmek isteğini, 
Gemlik’ten dostluk 
ve sevgiler getirdik
lerini belirtti.

Kızılay Bursa Şubesi, Gemlik Belediyesi, Muammer Ağım Devlet Hastanesi işbirliğiyle yapıldı

75 kişi kan baflışladı
kan bağışında 
bulundu.
Cumartesi günü 
Kızılay Bursa

Gemlik’te hafta so
nunda Kızılay Bursa 
Şubesi’nce yapılan 
kampanyada, 75 kişi

Şubesi, Gemlik Bele 
diyesi ve Muammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi’nin işbirli 
ğiyle kan bağışı kam 
panyası düzenlendi. 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi bahçesin
deki kan bağışı 
aracında hastane 
çalışanları ve 
vatandaşlar yoğun 
ilgi gösterdi.
İlgililer, kampanya 

sonunda gün 
boşunca 75 kişinin 
kan bağışında 
bulunduğunu 
söylediler.

KAYMAKAM 
ZİYARET ETTİ

Kan bağışı kampan 
yası devam ederken, 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık, mobil 
kan bağış aracını 
ziyaret etti.

Işık, kampanyaya 
emeği geçenlere 
teşekkür etti. 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi Başheki 
mi Şahmeran 
Çelenkoğlu, 
hayati bir önem 

taşıyan kanın 
Türk Kızı layı 
tarafından düzenli 
kampanyalar 
düzenlenmesinin 
önemini dile 
getirerek, destek 
verenlere 
teşekkür etti.
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Kamyonlar dolusu çerez ve mazot çaldılar
Bursa’nın yanı sıra 
4 ilde çok sayıda 
çerezlik Çekirdek 
ve rriazot çalan 
hırsızlık şebekesi 
jândarma tarafından 
çökertildi. Bursa İl 
Jandarma Komutan 
lığı bünyesinde 
kurulan özel ekipleri, 
7 ay boyunca teknik 
takip yaparak faili 
meçhul hırsızlık 
olaylarını aydınlattı.

Kestel'de 1 oto 
hırsızlığı, Gemlik'te 
2 iş yerinden yakıt 
hırsızlığı, Osman 
gazi'de 2 su tankı 
hırsızlığı, Yenişe 
hir'de 5,5 ton ayçe 
kirdeği hırsızlığı, 
Kayseri-Develi'de 
12 ton kabak 
çekirdeği hırsızlığı, 
Nilüfer 'de yapımı 
devam eden bölge 
hastanesi inşaatında

iş makinesinin yakıt 
tankından toplam 
3,5 ton yakıt 
hırsızlığı, Niğde- 
Merkez-Değirmenli

kasabasında evden 
hırsızlık, Aksaray 
Taşpınar'da güneş 
enerjisi santralinden 
hırsızlık olmak üzere

toplam 4 ayrı ilde 
12 faili meçhul olayın 
şüphelileri yakalandı. 
Gerekli izinlerin 
alınmasına müteakip 
harekete geçen 
jandarma ekipleri, 
Niğde'de 2, Bursa’da 
5 şüpheliyi gözaltına 
aldı. Mahkemeye 
çıkarılan 3 kişi 
tutuklanırken, toplam 
16 şahıs hakkına a 
dli işlem yapıldığı

bildirildi. Şüphelileri 
ait ev, araç ve iş 
yerlerinde yapılan 
aramalarda 1 
tabanca, 17,5 ton 
ay çekirdeği ve 
kabak çekirdeği, 
500 litre akaryakıt, 
1 dinamo ele geçiri 
lirken, hırsızlıkta 
kullanılan 1 otomobil 
ve 2 minibüs olmak 
üzere 3 araca 
el konuldu.

Pompalı dehşeti: 1 yaralı
İnegöl'de meydâna 
gelen olayda bir kişi 
pompalı tüfekle 
yaralandı. Ağır 
yaralanan şahıs 
Bursa'ya sevk edildi. 
Olay İnegöl’e bağlı 
Yeniceköy mahallesi 
ile Akıncılar 
mahallesi arasındaki 
yolda meydana 
geldi. İddiaya göre 
arkadaşı K.Y.'nin 
kullandığı özel 
otomobil ile 54 
yaşındaki Ahmet K., 
Yeniceköy mahalle 
sinden Akıncılar 
mahallesi istikame 
tinde yol kenarında 
araç içerisinde alkol

Organları ile 3 kişiye umut oldu
Bursa’da yüksekten 
düşme sonucu 
beyin ölümü 
gerçekleşen 
76 yaşındaki 
M.G.’nin organları 
3 kişiye umut oldu. 
Bursa’da yüksekten 
düşme sonucu 
beyin ölümü gerçek 
leşen 76 yaşındaki 
M.G.’nin organları 
3 kişiye umut oldu. 
4 gün önce yüksek
ten düşme sonucu 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaşlı 
adamın, yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen beyin ölümü 
gerçekleşti. Bunun 
üzerine aileyle

almaya başladılar. 
O sırada Ahmet K., 
nereden geldiği belli 
olmayan pompalı 
tüfekten çıkan 
kurşunun isabet 
etmesi üzerine 
yaralandı. Sol kol ve 
yüzüne isabet eden 

böbrek ise İstanbula 
gönderildi.

görüşen hastane 
yetkilileri, aileden 
organ nakli ile ilgili 
olumlu cevap aldı. 
Ardından yapılan 
operasyon ile 
hastanın karaciğeri 
ve 2 böbreği nakil 
için alındı. Karaciğer 
ve bir böbrek 
Bursa’da özel bir 
hastaneye, diğer 

saçmalardan dolayı 
kanlar içinde kalan 
Ahmet K.'yi gören 
yanındaki arkadaşı 
durumu 112'ye 
bildirdi. Kanlar 
içinde kalan şahıs, 
kısa sürede olay 
yerine gelen 112 acil

48 SAATTE 12 
ORGAN NAKLİ 
OPERASYONU

Son yapılan ameliyat 
ile birlikte Bursa 
Bölgesinde son 48 
saatte 12 organ 
nakli operasyonu 

servis ambulansın 
daki sağlık ekipleri 
nin ilk müdahalesi 
nin ardından İnegöl 
devlet hastanesi 
acil servisine 
götürülerek tedavi 
altına alındı. Acil 
serviste yapılan 
tedavinin ardından 
Ahmet K. Bursa 
Yüksek İhtisas 
Eğitim ve 
Araştırma Hasta 
nesi'ne sevk edildi. 
Olay sonucunda 
yaralının arkadaşı 
K.Y. Jandarma 
ekiplerince gözaltına 
alındı. Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

yapıldığını belirten 
Organ Nakil 
Koordinasyon 
Merkezi Sorumlusu 
Dr. Yavuz Selim 
Çınar, "İki gündür 
bütün birimlerimiz 
aralıksız çalışıyorlar. 
Bursa Bölgesi organ 
nakli konusunda 
duyarlı ve başarılı 
çalışmalarına devam 
ediyor. Halkımız da 
bu konuda çok 
duyarlı. Organ 
bağış oranlarımız 
şu anda Türkiye'nin 
birinci sırasında. 
Son bir haftada 
hemen her gün 
bir organ nakli 
gerçekleşiyor" 
diye konuştu.

IttSİBİ

Ağrı’dan Bursa’ya 
doğum için gelen 
çiftin, 15 kişilik 
sağlık ekibinin 
girdiği ameliyatla 
nur topu gibi 
beşizleri oldu.
Ağrı’da beşiz 
bekleyen Yılmaz 
çifti Bursa'ya 
doğum için geldi. 
Yaklaşık 3 aydır 
kayınpederinin 
evinde kalan çiftin 
yüzü güldü. Rutin 
kontrollerinin 
ardından doğun

BuısalıdeniıciKırıııı'ılaöldii!
"Kırım yasalarına 
göre ağabeyimin 
cenazesi ‘sahipsiz’ 
kabul edilerek yakı 
lacak ve külleri 
kiliseye teslim edi 
lerek Hıristiyan gele 
neklerine göre 
defnedilecek.
Sadece 10 gün 
kaldı" Bursa’da 
yaşayan Sezer 
Bilim (42), 1 ay 

sancısı başlayan 
Hatice Yılmaz, 
doğuma alındı. 
Çocukların beşiz 
olması sebebiyle 15 
kişilik ekibin girdiği 
doğumhanede op
erasyon yaklaşık bir 
saat sürdü. Sağlıklı 
doğan bebeklerin 
kilogramları 800 ila 
bin 90 gram arasın 
da değişirken, 
doktorlar tarafından 
kontrol edilen 
çocuklar yan yana 
5 kuvöze alındı.

önce İstanbul’dan 
Kırım’a yük götüren 
‘Hatice’ isimli kuru 
yük gemisinde 
kamarot olarak 
çalışmaya başladı. 
1 çocuk babası 
42 yaşındaki 
Sezer Bilm, 
21 Ocak günü Kerç 
Deniz Sahası’nda 
gemiden düşerek 
hayatını kaybetti.

Kar kalınlığının 
140 santime ulaştığı 
Uludağ'da tatilciler 
kayak yapmanın 
keyfini çıkartıyor.

Bu yıl Uludağ'da 
özellikle sömestir 
tatilinde görülen 
yoğunluk nedeniyle 
yaralamalı 213 kayak 

kazası meydana 
geldi. Bu kişilere 
ilk müdahaleyi tam 
donanımlı olan JAK 
ekipleri yaptı. Kar 
motoruna bağlı 
sedye ile 112 Acil 
Servis'e bağlı 
sağlık merkezine 
taşınan yaralılardan 

vucudunda kırık 
olanlar ambulans ile 
Bursa'ya sevk edildi. 
Kayak yapanlardan 
115'inin genç kız ve 
kadınlardan oluştu 
ğunu söyleyen yet 
kililer, şu bilgileri 
verdi:
"Uludağ'da 11'i ana 

pist olmak üzere 
kayak yapılan 
toplam 21 kayak 
bölgesi bulunuyor. 
Bunların uzunluğu 
ise 30 kilometreye 
yakın. Bu yıl 
sezon yaşanan 
kazaların tek nedeni, 
kayak yapanların 

hızla giderken 
panik yapması, 
karar vermekte 
zorlanması." 
Yetkililer kayak 
kazalarında 
hayati tehlike 
oluşturcak bir olay 
görülmediğine 
dikkat çekti.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Uda Etüt Merkezi açıldı
İFTARLIK GAZOZ...

Filmin baş rol oyuncusu Cem Yılmaz 
olunca, filmin komedi olacağını 
düşünebilirsiniz. Oysa değil.

Siyasi.
1970’li vjlların Türkivp’sinden bir 

kesit.
Muğla’nın Urla Kasabasında geçen 

öykünün kahramanı aslında Cem 
Yılmaz değil.
Kücijk ovyncu Adem rolünde Berat 

Efe Parlar bence.
Kasabanın gazoz imalatçısı Cibar Ke

mal’in yaptığı gazozları bisikletli el 
arabasıyla kasabada satarken, Ameri 
kan menşeli Cola’nın Türkiye de her 
yere yayılması ve yerel işletmeleri 
öldürmesi iğneleyici bir şekilde 
işleniyor.

1970’li yıllarda ülkede yaşanan siyasi 
olayları da taşımışlar filmin içine.
Zaten film 1970 yıllarda cezaevlerinde 

başlayan ölüm oruçları sonucu ölmek 
üzere olan bir mahkumun sedyeyle 
götürüşüyle başlıyor ve öyle bir sarmal 
ile donanıyor ki Urla da gazozcu çırağı 
Adem’in içine düştüğü ikilemleri irde 
liyor.

Kasaba imamının okullar bitiminde 
kuran kursunda çocuklara verdiği vaaz 
lar ile gerçek yaşamda karşılaşılan 
gerçekler, küçük Adem'i akıl almaz bir 
bunalıma sürüklüyor.
Âdem, dinsei öğretrfer ife yaşam 

arasında sıkışıyor.
Ramazan ayında hocanın vaazları 

sonucu gizlice tuttuğu oruç, onun 
küçük kafasını karma karışık ediyor.

Kasabanın ağasının oğlunun üniver
siteye gidip solcu olarak gelmesi ise 
kasabalı tarafından hoş karşılan 
maması, sol düşünceye karşı tepkiler 
çok ince işlenmiş filmde.

Olayın beni ilgilendiren bir yönü de, 
Adem’in oyundaki yaşlarında, - belki 
bir kaç daha büyükken- Gemlik’te rah
metli Haşan Akın’ın (Tintin Haşan) 
işleticisi olduğu gazoz imalathanesin- 
ûe'kı guriiere götürmesi o’ıöu.

İftarlık Gazoz, bugün unutulmakta 
olan 1970’li yılların siyasi olaylarını çok 
güzel ele almış.

Üniversite okumuş, babasının zengin 
liğine karşın, onun tütün tarlalarında 
çalışan işçileri sendikalaşmaya zorla 
ması, duvarlara sloganlar yazılması, 
Maksim Gorki’nin kitabını okuması için 
küçük Adem’e vermesi, filmin belirli 
bölümlerinde Ademin hayaller görmesi 
ve film tekniği olarak devreye animas 
yoniarın girmesi mükemmel.

Sonra kent dışından gelen bir yabancı 
araçtaki kişilerin Haşan’ı araması ve 
Adem’in onları Hasan’a götürmesi ile 
vurmalan...

Devrimci gençlik ile ülkücü gençlik 
arasındaki çatışmalar çok güzel 
işlenmiş.

Filmin başında, cezaevinde sedye ile 
hastaneye götürülen kişinin, ölüm oru
cuna katılan, -orucu bozanın 61 gün ke
faret orucu tutması gerektiğini çocuk 
luğunda hocadan öğrenen- Adem den 
başkası olmadığının öğrenilmesi ve 
Adem’in ölümü ile cezaevlerindeki 
olumsuz koşulların kaldırılması ile film 
bitiyor.

Senarist, Yapımcı ve yönetmen Yüksel 
Aksu’yu kutlamak gerekir.

Tabii oyuncuları da.
Bize, gençlik yıllarında gördüklerimizi 

yeniden yaşattılar.

Dershanelerin 
kapatılmasından 
sonra, kurulan etüt 
merkezlerine bir 
yenisi daha eklendi. 
Lida (Gemlik 
Öğrenci Etüt 
Merkezi) önceki 
gün düzenlenen 
törenle açıldı. 
Kaymakam Cahit 
Işık, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran’ın da katıldığı 
açılışa eğitimciler, 
öğrenci velileri ve 
etüt merkezi 
personeli hazır 
bulundu.
Birinci sınıftan sek
izinci sınıfa kadar 
etüt ve eğitim 
çalışmalarının 
yapıldığı merkezde, 
ÖSS, TEOG, YLS, 
YGK sınavlarına 
hazırlıkların da

yapıldığını belirten 
Lida Etüt Merkezi 
Müdürü Gamze 
Altun Türkmen, 
öğrencilerin ders 
sonu ödevlerinin 
yapılması, ertesi 
günkü derse hazırlık

ve girecekleri 
sınavlara hazırlan 
maları için butik 
sınıflarda öğrencile 
re eğitim verdiklerini 
belirterek, ‘‘Tecrü
beli öğretmenler ile 
öğrencilerimizi

başarılarını 
arttırmak için 
çaba harcıyoruz” 
dedi. Açılışta kurde
leyi kesen Kay
makam Işık ise, 
hayırlı olmasını 
diledi.

Beymert Tuhafiye acıim
Beynan Kesen 
tarafından Hamidiye 
Mahallesi Irmak 
Sokak’ta Beymert 
Tuhafiye açıldı. 
Dün saat 14.oo’de 
düzenlenen açılış 
törenine, AKP İlçe 
Başkanı Zafer Işık, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ercan 
Barutçuoğlu, CHP 
İlçe Başkanı Mehmet 
Sertaslan, parti yö
neticileri, belediye 
meclis üyeleri, 
davetliler hazır 
bulundu.
Süleyman Yedek’in 
okuduğu duadan 
sonra kurdele işyeri 
sahibi, AKP, CHP 
ilçe başkanı ve 
belediye başkan 
yardımcısı 
tarafından kesildi. 
Beymert Tuhafiye 
mağazasını gezen 
davetliler, Sevgililer 
Günü olması ne
deniyle, alışveriş 
de yaptılar.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAYIP AKSARAY ÜNİVERSİTESİ’NDEN ALDIĞIM ÖĞRENCİ 
KİMLİK KARTIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

MEHMET UYSAL

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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KONUK YAZAR
İsmail İŞEL

NAZIM OLUNMALI... (1)

Büyük şair Nazım 
Hikmet’in 114. yaş 
gününü kutladık 
geçtiğimiz haftalarda. 
Bursa’daki kutlama, 
Nilüfer Belediyesi’nin 
şairin adını da verdiği 
Nazım Hikmet Kültür 
evi’nde görkemli bir 
şekilde gerçekleşti 
rildi...Doğrusunu 
söylemek gerekirse, 
bu yaşıma kadar bu 
kadar kalabalık bir 
topluluğu hiçbir sol 
etkinlikte görmemiş 
tim... Belki oda 
seçimlerinde, belki 
parti organ seçim
lerinde rastlanacak 
şekilde kalabalık, 
heyecanlı ve coşkulu 
bir kitle gelmişti 
Nazım için... O gece 
üzülerek bir kez daha 
gördüm ki, Bursa’da 
geçirdiği 10 yılı aşkın 
sürede birçok iz 
bırakmış olmasına 
rağmen, aradan 
geçen zamanda

Nazım’ım Bursa’daki 
izleri neredeyse tama
men silinmiş du
rumda...

10 yılı aşkın yattığı 
Bursa Cezaevi yerle 
bir edildi...

Hiç olmazsa mavi 
göğü seyredip şiirler 
yazdığı, Uludağ ile 
göz göze geldiği, hür
riyete en yakın oldu 
ğu cezaevi avlusuna 
(yani şimdiki Adliye 
binasının bahçesine) 
Nazım için bir çınar 
ağacı dikilmesi 
yönündeki Bursa 
Barosu avukatlarının 
yaptığı öneri de döne
min DSP’li Adalet 
Bakanı H.S.Türk 
tarafından soğuk ve 
kesin bir ifadeyle geri 
çevrilmişti....

Yüzünde ve zihnin 
de Nazım izi kalmış az 
sayıdaki kişi de artık 
hayatının sonuna 
yaklaşmış... Nazım ın 
Bursa Cezaevine 

gönderilmesinin en 
önemli sebebi roma- 
tizmal rahatsızlıklar... 
Bu nedenle Bursa’yı 
cezaevinin demir
lerinden seyretmediği 
anlarda kaplıca izin
lerini geçirdiği, Piraye 
ve Mehmet Fuat ile 
hasret giderdiği Çekir 
ge’deki Servinaz Otel 
de bugün Sönmez gu
rubuna satıldı...
Akıbeti meçhul...

Nazım’ın Bursa’daki 
en mutlu anları da si 
linmek üzere belki 
de...

Nazım Hikmet’in 
ömrü davalar, tutsak 
hk ve sürgünlerle 
geçmiş...

Bugünlerde herke 
sin çok kutsadığı 
devlet, Nazım’a da 
yapmadık zulüm 
bırakmamış...

Tek parti yönetimin
deki CHP ile devlet 
organları, topyekun 
bir halde Nazım Hik

met’e ölünceye kadar 
adeta zulmetmiş...

Belki bir pişmanlık, 
belki bir özür...

Bugün CHP 
belediyelerinin 
birçoğunda Nazım 
Hikmet için kültürev* 
leri yapılıyor...

Onun için anmalar 
gerçekleştiriliyor, 
heykelleri dört bir 
yana dikiliyor...

Bursa’da da CHP’li 
Nilüfer Belediyesi 
Nazım Hikmet için 
önemli adımlar 
atıyor...

Nazım çınarlığı, 
Nazım Hikmet Kültür 
evi, Nazım Hikmet 
anmalarından sonra, 
son olarak PTT ile 
ortaklaşa Nazım Hik
met adına bir pul 
bastırdılar... 1982 
yılında da SSCB’de 
basılmıştı Nazım Hik
met adına pul...

Bu jest Nazım’ın 
ruhuna iyi gelmiş 
midir bilemiyorum 
ama, bizim gönlümüz 
için güzel bir hoşluk 
oldu...

Nilüfer Belediye
sine bir Önerim var; 
Bursa’da Nazım Hik
mete dair ne varsa 
acilen toplanmalı...

Biliyoruz ki Bur
sa’da birçok evde

Nazım’ın elinden 
çıkma çok sayıda 
portre, el ürünü 
eşyalar mevcut...

Bunlar hem dağınık, 
hem korumasız, hem 
toplumdan uzak, hem 
de kuşaklar değiştik 
çe kaybolmaya çok 
müsait...

Bunun yanında 
Nazım’ın içinde 
olduğu birçok 
fotoğraf da var sağda 
solda... Ki Nazım Hik
met’in fotoğrafa 
girmeyi çok sevdiğini 
de biliyoruz....

İşte Nilüfer Beledi 
yesi tüm bu tarihi ve 
kültürel mirası bir 
müzede toplamalı, 
korumalı, halkın ilgi 
ve bilgisine 
açmalıdır...

Peki Nazım Hikmet 
neden sol çevrelerde 
(hatta sağ çevrelerde) 
bu kadar seviliyor?

O’na duyulan sevgi 
ve özlem neden her 
geçen gün artıyor?

Nazım Hikmet’in 
hayatına baktığımızda 
büyük bîr mücadele, 
direnç, kararlılık, 
çalışkanlık, umut, 
sevgi, aşk, sınıf bi 
linçi görüyoruz...

Bu özellikleri 
şiirlerine de birebir 
yansıyor zaten...

Nazım, şairlerin 
abartılı satırlarından 
hiç hoşlanmaz; şair; 
düşünmediği, inanma 
dığı, yaşamayacağı 
satırlar yazmamalı 
der...

O yüzden Nazım 
Hikmet yaşamadığı, 
hissetmediği hiçbir 
duyguyu yazmadı 
dizelerinde... 
Hayatındaki sahicilik, 
şiirlerindeki dizele 
rinde de görüldü...

Nazım Hikmet 
umudun şairi oldu... 
En kötü günlerinde 
bile bazen sevgilisine 
duyduğu özlemden 
umut aldı (ne güzel 
şey hatırlamak se 
ni...), bazen de insan
dan veya toplumdan 
(Yine de İyimserlik)... 
Kendisine yazılan iç 
acıtıcı şiirlere ve 
yazılara karşı “Yatar 
Bursa Kalesinde” di 
yerek dimdik durdu... 
Sevgilisini öyle çok, 
öyle güzel sevdi ki, 
sevgilisine öyle güzel 
şiirler yazdı ki, 
O’nun Piraye’ye saat 
21-22 arasında 
yazdığı şiirlerle 3 
kuşak sonra bugün 
bile birçok adam 
birçok kadını aşık 
ediyor kendisine...

Devamı yarın...

EFENDİOĞLU 

MERMER SAN. TİC. A.Ş.
BÜNYESİNDE

YURTİÇİ SATIŞ 

DEPARTMANINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE;

- İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN, 
- NETSİS PROGRAMINI

KULLANABİLEN, 
- TERCİHEN ÜNİVERSİTE VEYA 

M.Y.O MEZUNU 
- 25-30 YAŞLARI ARASI 

BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen fabrikamıza 

yapılması rica olunur 

İrtibat Tel: 0 224 586 00 06

4 adet 15-16 jant Starmaxx kamyonet 
ve minâiis lastiği alanlara, 

350 n dejerinde monihediye!

Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. 
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sit. A Blok No: 2 

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK
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GEMIIKSPOR HftlftH MEVSİMİ YASIYOR
Seyfettin ŞEKERSÖZ

BAL ligine çıkan 
ancak birçok sıkın 
tıları da beraberinde 
yaşayarak evinde 
maç oynayamayan 
Gemlikspor ilk kez 
seyircisi önünde 
oynadığı maçta 
Beşyüzevlerspor’a 
4-1 yenilmekten 
kurtulamadı. 
Gemlik’te maçların 
oynanabileceği 
sahanın bulunması 
na rağmen iç saha 
maçlarını sürekli 
deplasmanda oy
nayan ve taraftarının 
desteğinden 
mahrum bırakılan 
kırmızı beyazlılar 6 
puanla grubun en 
altına demir attıktan 
sonra ne oldu da 
evinde maç verildiği 
kafalarda soru 
işaretleri bıraktı. 
BAL ligi 8 grupta oy
nanan karşılaşmaya 
İstanbul temsilcisi 
Beşyüzevlerspor 
daha atak başladı. 
İstanbul grubunda 
düşmeme mücade
lesi veren yeşil 
beyazlılar, özellikle 
soldan geliştirdikleri 
ataklarla rakip 
kaleye inerek pozis 
yonlar buldu. 
Rakibin gol için 
başlamasına rağmen 
ilk tehlikeli atak 
Gemlikspor’dan 
geldi. 11. dakikada 
Merih’in şutu yandan 
dışarı gitti. Dakikalar 
15’i gösterirken 
Beşyüzevlerspor’un 
golü geldi. Yine sol
dan kale önüne ke
silen topa Okan sert 
vurdu ve takımını 1-0 
öne geçiren golü 
ağlara gönderdi. 
Skor avantajıyla 
daha atak oynayan 
yeşil beyazlılar 20.

dakikada kazanılan 
faul atışında boşta 
kalan topa son doku
nan Okan takımının 
ve kendisinin ikinci 
golünü kaydetti. 
Evinde ilk kez 
oynadığı maçta 2 
farklı geriye düşen 
Gemlikspor 21. 
dakikada geliştirdiği 
atakta farkı bire in
dirdi. Sağdan ceza 

sahasına giren 
Gökhan’ın içeriye 
kestiği topa Metin 
plase vuruşla 
skoru 2-1’e getirdi. 
35. dakikada yine 
soldan yapılan 
atakta penaltı 
noktasına gelen topa 
Okan ayak koyarak 
üçüncü golünü 
ağlara göndererek 
skoru 3-1 yaptı ve

Beşyüzevlerspor 
rahatladı.
İki farklı geriye 
düşen Gemlikspor 
oyundan düşerken 
80. dakikada soldan 
yapılan ortaya ceza 
sahası köşesinde 
sert vuran Serkan 
maçın da skorunu 
4-1 olarak belirleyen 
golü kaydetti.
SAHA : Gemlik Dış

beşyüzevlerspo
R : Armağan 4.
Ozan 5, Sinan 5,
Cüneyt 5, Uğur 5, 
Cem 5, Murat 4, (Erdi

HAKEMLER: 
Sibel Koçak 7, 
Mehmet Zeki Uzal 7, 
Burak Celep 7,

GEMLİKSPOR : 
Samer 3, Rıdvan 3, 
Berat 4, Muharrem 5, 
Yavuz 5, Gökhan 5, 
Kemal 5, (Emre 1) 
Merih 4, (Ozan 2) 
Metin 5, Tuncay 4,

1) Coşkun 5, Serkan 
6, Okan 7, (Engin 1) 
Resul 5, 
GOLLER : Dk. 15-20- 
35 Okan, Dk. 80. 
Serkan, 
(Beşyüzevler) Dk. 21 
Metin, (Gemlikspor)

Cengiz Bıyıklı Yalova Snor 
teknik direktörü oldu
Gemlik’in eski 
sporcularından 
ve antrenörlerinden 
Cengiz Bıyıklı 
Yalova spor,

teknik direktörlü 
ğüne getirildi. 
Bir süredir 
Yalova spor da 
antrenörü yardım

cılığı görevini 
yürüten Cengiz 
Bıyıklı’nın Kulüp 
yönetiminin aldığı 
kararla, Mustafa

Mete Erdem’den 
boşalan Yalova 
spor’un teknik 
direktörlüğüne 
getirildiği öğrenildi.
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/x Büro Temizliği
| 4 ' Ofis temizliği

Yazhk Temizliği 
t;^!w Apartman Temizliği

Boş Ev Temizliği

İnşaat Sonrası Ofis Dükkan Temizliği 
İnşaat Sonrası Ev Temizliği 
Ev Temizliği 
İş Merkezi Temizliği 
Dükkan Temizliği

Kaan UÇAN 0 539 74619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK 

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

işsizliğin önüne 
Geçilemiyor.
İstihdam konusun 
da en şanslı illerin 
başında gelen 
Bursa'da bile yılın 
ilk ayında 6 bin 711 
kişi işsiz kaldı. 
Türk-lş Bölge 
Başkanı Özdemir, 
kayıt dışı çıkışlar da 
olduğunu belirterek, 
"İşsizlik giderek 
artıyor" dedi. Türki 
ye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu 
(Türk-İş) 8. Bölge 
Temsilcisi Sabri 
Özdemir, ocak 
ayında Bursa'da 
6 bin 711 kişinin 
işten çıkarıldığını, 
bir o kadar daha 
kayıt dışı işsiz bulun 
duğunu söyledi. 
Sabri Özdemir, 
“Ocak ayında IŞKUR 
İl Müdürlüğü'ne 
6 bin 711 işsizlik 
ödeneği başvurusu 
yapılmış. Bu söz 
konusu dönemde 
6 bin 711 kişi işsiz 
kalmış demektir. 
Bunlar kayıt altında 
olanlar. Bir de 
ıŞKuR'â iîîüfâcââı 
edemeyen en az 
bunlar kadar insan 
var” dedi. İŞKUR 
verilerine göre 
geçen yıl ocak 
ayında Bursa'da 
5 bin 42 kişinin 
işinden olduğunu 
hatırlatan Özdemir,

"1.669 kişilik bir 
artış var" diye 
konuştu. Söz 
konusu dönemde 
işsizlik ödeneği alan 
kişi sayısının da 
17 bin 199'dan 19 
bin seviyesine çıktı 
gına dikkat çekti. 
İşverenlerin sürekli 
vasıflı işçi bulama
maktan şikayet 
ettiklerini hatırlatan 
Özdemir, bunun doğ 
ru olduğunu vurgu 
ladı. Özellikle oto
motiv sektöründe 
istihdama yönelik 
teşviklerle ilgili bir 
hareketlilik yaşan 
dığını ifade eden 
Özdemir, şöyle 
devam etti: “Ancak 
aradıkları vasıflı işçi 
asgari ücretle 
çalışmayan işçi. Bu 
farka dikkat etsinler. 
Diyorlar ki devlet 
sigortasını ödeye
cek, ben bin 300 
liraya çalıştıraca 
ğım. Hayır böyle bir 
düzen yok. Vasıflı 
dediğimiz sayı zaten 
bu 6 bin 711 kişinin 
içine dahil değil. 
Onun için işsizlik

giderek artıyor.” 
İstihdam alanında 
özellikle otomotiv 
ve inşaat sektörün 
de geçici bir 
yükselme olduğuna 
işaret eden Özdemir, 
en çok işten 
çıkarmaların da 
otomotiv, tekstil 
ve inşaat 
sektörlerinin yan 
sanayi kuruluşların 
da yaşandığını 
vurguladı. Özdemir, 
“İnşaatta istihdam 
yükseliyor çünkü 
bankalar kredi 
veriyor insanlar ev 
almaya çalışıyor. 
Otomobile talep var. 
Talep karşılığında 
geçici işçi alınıyor. 
Örneğin Tofaş, 
İŞKUR kanalıyla 
bin tane işçi alaca 
ğını açıklıyor. 
Renault da alacak. 
Çünkü üretime karşı 
bir talep var. Bunlar 
neyle işe başlaya 
cak? Asgari ücretle. 
Renault ve Tofaş 
bunlar bizim göz 
bebeğimiz olan 
işletmeler” 
diye konuştu.

Elaman BAY & BAYANHcıııan elemanlar araniyor
aranıyor gsm : o 539 74619 03

Flpmnn forklift kullanabilen »■loıııail OPERATÖRLER ARANIYOR 

»■anıyor 02245247524-05301401003

Eleman 
Aranıyor
TECRÜBELİ

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR 

02245140060

SATILIK 
ZEYTİNLİK

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

9SMII
KRŞEDE B£KL€M€K VOK 

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.gemlikelittemizlik.com
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Düğün yapana 10 hin lira devlet desteği
3 yıl çeyiz hesabına 
para yatıran ve 27 
yaşını doldurmadan 
evlenen, 5 bin liraya 
varan devlet desteği 
alacak. Her bir eş 
katkıdan ayrı ayrı 
yararlanabilecek. 
Evlenecek gençlere 
devlet desteği 
uygulaması 2 ay 
sonra başlıyor. 16 
Nisan'da başlayacak 
uygulama ile 3 yıl 
boyunca çeyiz 
hesabına para yatı 
ran ve 27 yaşını 
doldurmadan evle
nenler, 5 bin liraya 
varan devlet desteği 
alacak. Evlenen 
çiftlerden kriterleri 
yerine getiren her 
bir eş devlet katkı 
sından ayrı ayrı 
yararlanabilecek. 
Böylece evlenenler 
10 bin liraya varan 
çeyiz desteği ala
bilecek. İşte çeyiz 
hesabının şartları: 
-Hesap, bankaların 
yurt içi şubelerinde 
TL cinsinden mev 
duat hesabı veya 
katılım fonu olarak 
açılabilecek. Banka

ile çeyiz hesabı 
sözleşmesi 
imzalanacak.
-Çeyiz hesabına 
katılımcının düzen
leme ödeme yapma 
sı gerekiyor. Düzenli 
aylık ödemelere 
ilişkin alt sınır 100 
lira, üst sınır bin lira. 
Ödemelerin 3 aylık 
ödeme planına göre 
yapılması durumun 
da aylık alt ve üst 
sınırların 3 katı tutar 
geçerli olacak.
-Katılımcı, çeyiz 
hesabının açılış 
tarihinde bir defaya 
mahsus olmak üze 
re, üst sınırı aşan bir 
tutar yatırabilecek. 
Ancak bu tutar 15 
bin lirayı geçe 
meyecek.
-Katılımcı aylık 

ödeme planını 
seçmişse 1 dönem 

içinde 3 defadan 
fazla düzenli öde
meyi aksatmaması 
gerekiyor. 3 aylık 
ödeme planını seç 
mişse de 1 dönem 
içinde 1 defadan 
fazla düzenli öde
menin aksatılma 
ması şart.
-Bir dönem içinde 

çeyiz hesabından en 
fazla 2 defa çekim 
hakkı tanınacak. 
Çeyiz hesabında 
kalan bakiyenin, 
çeyiz hesabının 
açılış tarihinden 
itibaren yatırılması 
gereken asgari tutar
lar toplamından az 
olmaması gerekiyor.
-Düzenli ödeme 

süresi 36- 47 ay 
olanlar hesaptaki 
birikim tutarının 
yüzde 10'u 
(ödenecek tutar 4 

bin lirayı geçmeye
cek); 48-59 ay arası 
olanlar yüzde 15'i 
(ödenecek tutar 4 
bin 500 lirayı geçe
meyecek); 60 ay 
ve üzeri olanlar için 
yüzde 20'si (5 bin 
lirayı geçemeyecek) 
kadar devlet 
katkısı alacak.
- Devlet katkısı çeyiz 
hesabının bulundu 
ğu banka aracılığıyla 
verilecek. Bunun 
için katılımcı, evlilik 
tarihinden itibaren 
6 ay içinde aile 
cüzdanı ve ilk evliliği 
olduğuna dair ilçe 
nüfus müdürlüğün 
den alacağı belge ile 
hesabının bulundu 
ğu bankaya müra
caat edecek.
-Katılımcılara 
sadece tek çeyiz 
hesabı için devlet 
katkısı ödenecek. 
Birden fazla hesap 
açılması halinde 
bunlar birleştirile 
meyecek ve katılımcı 
nın devlet katkısı 
için başvurduğu ilk 
hesaba devlet 
katkısı verilecek.

İnternetten yaptık 
lan araştırmalar 
doğrultusunda 
İstiridye mantarı ile 
tanışan Özgür ve 
Gülin Özbek çifti bir 
çiftlik kurmaya 
karar verdi. Yakla 
şık 10 ay önce 
Mudanya da kurduk 
larl tesis ile üretime 
başlayan Özbek 
çifti, dühyada da 
tadı kırmızı ete en 
yakın olan istiridye 
mantarına olan 
talebi karşılayamaz 
hale geldi. Yoğun 
talebi karşılamakta 
zorlanan genç çift, 
yeni girişimcilere 
de yol göstererek, 
tohumladıkları man
tar kompostlarını 
hazır halde satarak 
hammadde sağlar 
hale geldi. Pazarlar 

da 8 ile 10 lira 
arasında alici bulan 
istiridye mantarı, 
büyük marketlerin 
raflarında kilogramı 
20 liraya kadar 
çıkıyor. Özgür 
Özbek, "Yaklaşık 
1 senedir bu işle 
uğraşıyoruz. 
Yüzlerce ton 
mantar kompostu 
ve tonlarca da man
tar ürettik. Ülkem
izde kavak mantarı 
olarak da bilinen, 
istiridye mantarının 
tüketimi Avrupa 
Birliği (AB) ülkele 
rine göre 40 kat 
daha düşük. 
Kültür mantarını 
tavuk eti olarak 
nitelendirirsek, 
istiridye mantarına 
"kırmızı et" diye 
biliriz. " dedi.
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Kıdem tazminatı düzenlemesi TBMM'ye gönderilecek
Başbakan Yardımcısı 
Lütfi Elvan, kıdem 
tazminatıyla ilgili 
düzenlemenin bu ay 
içerisinde TBMM'ye 
gönderileceğini 
söyledi. Başbakan 
Yardımcısı Lütfi 
Elvan, bir televizyon 
programında 
gündeme ilişkin 
soruları yanıtladı ve 
değerlendirmelerde 
bulundu. Elvan, 
çalışma hayatında 
esneklik ve özel 
istihdam bürolarına 
yönelik düzenleme

tasarısını TBMM'ye 
sunduklarını, 
gelecek hafta 
görüşmelerine 
başlanmasını 
öngördüklerini 
bildirdi.

KIDEM TAZMİNATI 
FONA ÇEVRİLEBİLİR 
Kıdem tazminatının 
bir fon şeklinde de 
düzenlenebileceğini 
ifade eden Elvan, 
bu konudaki düzen
lemenin bu ay 
içerisinde TBMM'ye 
gönderileceğini

açıkladı. Taşeron 
işçilerin kadroya 
alınmasına yönelik 
düzenlemenin Maliye

Bakanlığınca hazırl 
andığını belirten 
Elvan, bunun mart 
ayında gerçekleştin

lebileceğini kaydetti. 
Başbakan Yardımcısı 
Elvan, Türkiye'nin 
geçen yılın son 
çeyreğine ilişkin 
büyüme rakamlarına 
yönelik beklentileri 
nin sorulması 
üzerine, yüzde 
4 civarında büyüme 
beklediğini ifade etti. 
Enflasyonun her 
zaman tehdit 
olduğunu vurgu
layan Elvan, bunun 
büyümeye etkisinin 
azaltılması için 
çalışmalar yapıldı

ğını anımsattı. 
Çevresinde önemli 
sıkıntılar yaşanma 
sına rağmen, 
Türkiye'nin cazibe 
merkezi olmaya 
devam ettiğine 
dikkat çeken Elvan, 
Yatırım Ortamını 
İyileştirme Koordi
nasyon Kurulu'nun, 
yılın ilk 6 ayında 
yatırım ortamının 
iyileştirilmesine 
yönelik bir 
düzenleme paketini 
TBMM'ye sevk 
edeceklerini açıkladı.

ÜMİİİIMMIIİBMİ ■ıtııMılttsıliiılıHııt
İnşaat, otomotiv, 
enerji ve metal 
sektörleri bünyesin
deki 40 meslek 
dalında 'Mesleki 
Yeterlilik Belgesi' 
olmayanların, 26 
Mayıs 2016 tarihin
den itibaren çalıştı 
alamayacak. İnşaat, 
otomotiv, enerji ve 
metai sektörleri 
bünyesindeki 40 
meslek dalında 
'Mesleki Yeterlilik 
Belgesi' olmayan 
ların, 26 Mayıs 2016 
tarihinden itibaren 
çalıştırılmayacağı 
uyarısında bulunul 
du. Mesleki Yeterlilik 
Belgesi olmayan 
kişilerin 26 Mayıs 
2016 tarihinden 
itibaren çalıştırıla 
mayacağı meslek 
dalları şöyle: 
"Ahşap Kalıpçısı, 
Alçı Levha Uygula

yıcısı, Alçı Sıva 
Uygulayıcısı, Alümin 
yum Kaynakçısı, 
Bacacı, Betonarme 
Demircisi, Betoncu, 
Çelik Kaynakçısı, 
Direnç Kaynak 
Ayarcısı, Doğal gaz 
Altyapı Yapım Kon
trol Personeli, 
Doğalgaz Çelik Boru 
Kaynakçısı, Doğal 
gaz Isıtma Ve Gaz 
Yakıcı Cihaz Servis 
Personeli, Doğalgaz 
İşletme Bakım 
Operatörü, 
Doğalgaz Polietilen 
Boru Kaynakçısı, 
Duvarcı, Endüstriyel 
Boru Montajcısı,

Hidrolik Pnömatikçi, 
Isı Yalıtımcısı, Isıtma 
ve Doğalgaz İç 
Tesisat Yapım 
Personeli, İnşaat 
Boyacısı, İskele 
Kurulum Elemanı, 
Kaynak Operatörü, 
Makine Bakımcı, 
Otomotiv Elektro 
mekanikçisi, Otomo
tiv Mekanikçisi, Oto
motiv Montajcısı, 
Otomotiv Sac ve 
Gövde Kaynakçısı, 
Seramik Karo Kapla 
macısı, Ses Yalıtım 
cısı, Sıvacı, Su 
Yalıtımcısı, Tünel 
Kalıpçısı ve Yangın 
Yalıtımcısı."

Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Projesi 
7. Üçlü Koordinas 
yon Konsey Toplan 
tısı için Gürcistan'ın 
başkenti Tiflis'i 
ziyaret eden 
Yıldırım, Gürcistan 
Ekonomi ve 
Sürdürülebilir 
Kalkınma Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcısı Dimitri 
Kumsişvili ve 
Azerbaycan 
Ulaştırma Bakanı 
Ziya Memmedov 
ile ortak basın 
toplantısını düzen
ledi. Yıldırım, toplan 
tıda Bakü-Tiflis- 
Kars Demiryolu 
Projesi'nde bugüne 
kadar gelinen nokta 
yı etraflıca değerlen 
dirme fırsatı bulduk 
larını ifade ederek, 
projenin yıl sonuna

kadar sona erece
ğini, 2017 yılında da 
tren seferlerinin 
başlayacağını anlat 
tı. Binali Yıldırım, 
Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Projesi 
nin sadece taşıma 
cılık değil aynı za
manda Uzak Doğu 
ve Çin ile Avrupa 
arasında kesintisiz 
hat oluşturması 
açısından çok 
önemli olduğu 
nu vurgulayarak, 
Doğu ile Batı arasın 

da ticaret, kültür 
ve medeniyet yolu 
olarak adlandırılan 
İpek Yolu'nun 
bundan böyle 
dostluğa ve 
kardeşliğe ciddi 
katkı sağlayacağını 
ifade etti. Projeye 
emeği geçen herke 
se teşekkür eden 
Yıldırım, bundan 
sonra en önemli 
şeyin eksikliklerinin 
bir an önce 
tamamlanması 
olduğunu kaydetti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 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
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77, 84
Mudanya 544 30* 6i>
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

ULAŞIM
Pamukkale S12 OO 26
DENİZ UÇAÖI 013 »» 13
Pagasus Akmls Seyahat 0140302
METRO 013 12 12
Aydın Turtam 013 20 77
SCtaar Turtam 012 1O 72
Kanbarogiu-Esaday 014 40 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 0*12 O1 83

HASTANELER

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Ay gaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz * 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59,
Habaşgaz 513 45 46
YeniLikitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haet. 513 23 29
Mar. Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 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

Akcan Petrol sisler»
MAR-PET si3 30 33
Tuncay Otogaz 913 16 4S
Beyza Petrol 013 01 03

Gemlik KErfez
aıaılriN İlk oOnlOk ilmi «kzithİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5400 

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)

IHlIllllElllM
VENÜS SİNEMASI 

iftarlık gazoz: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
hepyek: 11:00-12:45- 

16:45-21:15...
dedemin fişi: 
14:30-19:00... 

herşey aşktan: 13:00- 
17:00-19:00-21:00... 

alvin ve sincaplar yol 
macerası: 11:15-15:15...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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YAPI MALZGMELGRI LTD. ŞTI.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

GEMLİK KÖRFEZİ’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

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

www.yigitinsaatgemlik.com

İnternetten Canlı \hym- Sahne - Işıkgösferisi
Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler 

a www.gemllkmilton.com
m facebook/miltondugun■K plus.google.com/mlltondugun 
F* Hükümet Konaği karşisi 
r Tel : 513 10 71 GEMLİK

1016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
NikahMasası - Votkan gösterisi

MILTON
L. DÜĞÜN GALONU

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemllkmilton.com
plus.google.com/mlltondugun
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“Gemlik’te Depremsellik” konulu panel yapıldı

'KENTSE! DÖNÜŞÜMDEN 
BflŞKfl ÇARE YOK"

Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

Güne Bakış

DEPREM YİNE GÜNDEMDE...
Kent Konseyi, Gemlik MAG ve 

Belediyenin işbirliği ile hafta sonunda 
yapılan “Gemlik’te Depremsellik” 
konulu panelde konuşan Prof. Dr. Oğuz 
Gündoğdu panelde konuşmacı oldu.

Gündoğdu’nun panelde Gemlik’ten 
geçen kuzey Anadolu Fay hattında 
hakkında bilgiler verirken, Gemlik’te 7 
ve üzeri bir depremin kaçınılmaz 
olduğunu yinelemiş. Devamı sayfa 4’de

Gemlik’te yapılan “Gemlik’te Depremsellik” 
konulu panele konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. 
Oğuz Gündoğdu, “Türkiye’nin Depremsel Risk 
Haritasının yenilenmediğine dikkat çekerek, 
inşaatlarda kullanılan malzemeler, deprem risk 
alanlarına göre belirleniyor. Deprem yönet 
meliğinin temelini ise Deprem Bölgeleri Haritası 
oluşturuyor. Aradan geçen 20 yıllık sürede 
haritanın mutlaka yenilenmesi gerekirdi. Binalar, 
bu haritanın verilerine göre inşa edilivor. Özel
likle İstanbul ve Marmara genelinde yeni bir 
çalışma ortaya konulmalı” dedi. Sayfa 2’de

BfiYIRBUCAKft 
YARDIM TIR'I YOLA

Gemlik Belediyesi 
nin AKP İlçe Baş 
kanlığı, AKP Kadın 
Kolları ve AKP Genç 
lik Kolları ile birlikte 
organize ettiği Bayır 
Bucak Türkmenle 
rine Yardım Kam 
panyası yola çıktı. 
20 tonluk yardım

TIR’ında 15 ton 
kuru bakliyat ve 
gıda maddesinin 
yanı sıra, giysi, 
çocuk bezi ve 
sağlık setleri ile 
18 adet de ortope
dik yatak bulundu 
ğu bildirildi.
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
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“Gemlik’te Depremsellik’’ konulu panel yapıldı

"KEHTSEL flÖNÜSÜMDEN BfiSKfl ÇARE YOK
Prof. Dr. Oğuz 
Gündoğdu, deprem 
riskine karşı Kentsel 
Dönüşümden başka 
çarenin olmadığım 
ifade etti. Türkiye’nin 
Depremsel Risk 
Haritasının yenilenme 
diğine dikkat çeken 
Gündoğdu, “Söz 
konusu harita 1996’ 
dan bu yana revize 
edilmedi. İnşaatlarda 
kullanılan malzeme 
ler, deprem risk 
alanlarına göre belir
leniyor. Deprem yönet 
meliğinin temelini ise 
Deprem Bölgeleri 
Haritası oluşturuyor. 
Aradan geçen 20 yıllık 
sürede haritanın mut
laka yenilenmesi 
gerekirdi. Binalar, bu 
haritanın verilerine 
göre inşa ediliyor. 
Özellikle İstanbul ve 
Marmara genelinde 
yeni bir çalışma or
taya konulmalı" dedi. 
Prof. Dr. Oğuz 
Gündoğdu, Gemlik 
Kent Konseyi Kadın 
Meclisi’nin Mahalle 
Afet Gönüllüleri Der 
neği (MAG) ve Gemlik 
Belediyesi işbirliği ile 
organize ettiği “Gem
lik’te Depremsellik” 
konulu panelde 
konuştu. Prof. Dr. 
Oğuz Gündoğdu, 
Anadolu İmam Hatip

Lisesi Konferans 
Salonu’nda yapılan 
panelde,yaşam kalite 
sini artıracak, kültürü 
nü geliştirecek, 
toplumun her kesi
minin ortak görüşünü 
içine alarak, doğayı 
da koruyacak bir 
Kentsel Dönüşüm ile 
deprem riskinin en 
aza indirilebileceğini 
vurguladı.
Kaymakam Cahit Işık, 
Belediye Başkan Yar 
dımcısı Vedat Büyük 
gölcigezli, Başkan 
vekili Gülşen Uslu, 
Kent Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, Em
niyet Müdürü Cafer 
Gündoğdu’nun da 
katıldığı panelde MAG 
Gemlik Temsilcisi 
Yusuf Yumru, Prof. 
Dr. Oğuz Gündoğdu 
ve Afet Risk Uzmanı 
Özden Işık konuştu. 
Mahalle Afet Gönüllü
lerinin yaptığı çalış 
maları slayt gösterim 
le Kamuoyuna tannan 
Yusuf Yumru, Deprem 
Riski ve Afetler konu 
sunda titiz çahşmala 
rını artırarak devam 
edeceğini vurguladı. 
MAG yetişmiş per
sonel sayısının da her 
geçen gün artıyor 
olmasının sevindirici

olduğunu kaydeden 
Yumru, çalışmalara 
destek veren Gemlik 
Belediyesi, Kent 
Konseyi, Gemlik 
Kaymakamlığı ve sivil 
toplum örgütlerine de 
teşekkür etti.
Dünyayı sarsan dep 
rem ve tusunamilerin 
video ve slayt göste 
rimleriyle deprem 
riski gerçeğini masa 

ya yatıran Prof. Dr. 
Oğuz Gündoğdu’da, 
Gemlik’ten geçen 
Kuzey Anadolu Fay 
hattı konusunda bil
giler verdi. 4 ile 5 
arasındaki şiddette en 
az 2 bin 780 arasında 
deprem olursa, 7 ve 
üzerindeki şiddetteki 
depremin birikimini 
bitirebileceğine işaret 
eden Gündoğdu,

Gemlik’te son on yıl 
içinde meydana gelen 
4 üzerindeki deprem
ler konusunda da 
açıklamalar yaptı. 
“Gemlik’te yarın, üç 
hafta sonra, üç ay 
sonra, bir yıl sonra 
büyük deprem olacak 
diyemem. Ancak, 
Kuzey Anadolu Fay 
Hattı Gemlik kuşağın 
da hareketlenmeler 

var. Gemlik’te 7 ve 
üzerindeki bir deprem 
kaçınılmazdır. Bu 
yakın tarihte olmasa 
bile mutlaka 
olacaktır” diye 
konuştu.
MTA’nın Gemlik 
Körfezi’nde, Gemlik 
Deprem fay hatları 
üzerinde yeniden bir 
ciddi araştırma 
yapmasını talep eden 
Oğuz Gündoğdu, bu 
araştırma yapıldıysa 
bile, MTA’nın kamu 
oyuyla paylaşması 
konusunda talepte 
bulunulması 
gerektiğini ifade etti. 
Afet Risk Uzmanı 
Özden Işık’ta, deprem 
öncesi, deprem 
sırasında ve sonra 
sında yapılması gere 
kenler ile yapılma 
ması gerekenler 
konusunda soru- 
cevaplı bilgiler sundu.

I IIiB»miııwmii
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
Ekipleri, Engelli 
Vatandaşlar ve Yay
alara yönelik çalış 
maları hızla devam 
ederken, motorlu 
araçların engelli 
veya yayalara yöne
lik kaldırım girişle 
rini kapatmalarına 
karşın delinatör 
uygulaması 
çalışmaları 
sürdürüyor. Bir yan
dan kaldırımları 
işgal eden araçlara 
uyarı ve caza 
yaptırımı uygulayan 
ekipler, öte yandan 
kaldırım girişlerine 
araç parklarımda 
engellemek için 
delinatör monte 
edilmesi uygulama 
sim da artırdı.
Gemlik Belediyesi

Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, ilçede ma
halle, cadde ve 
sokakta sık 
kullanıldığı tespit 
edilen kaldırımlara 
delinatör 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.

Madde Bağımlısı 
olduğu öğrenilen ve 
denetimli serbestlik 
yasasından faydala
narak salı veri Idiği 
ifade edilen iki genç 
Gemlik Zabıtası 
Ekiplerine bıçakla 
saldırdı. Cumartesi 
pazarında seyyar 
balıkçılara müda
hale eden Zabıta 
ekiplerini önce 
küfürle karşılayan 
S.K. (25) ve T.B. 
(26) isimli iki genç, 
“Buraları bizden 
sorulur, sizi burada 
barındırmayız" 

I ‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

dedikten sonra 
bıçakla saldırdılar. 
Olaydan darp ile 
kurtulan ekipler, 
biber gazı ile 
müdahale ederek 
canlarını korudular. 
Polis ekiplerinin 
olay yerine gelme
siyle, cinayet 
güçlükle ön
lenebildi. Zabıta 
ekiplerinin şikâyeti 
üzerine yakala 
nan S.K. ve T.B. 
sorgulamalarının 
ardından tutukla
narak cezaevine 
gönderildiler.

Gemlik Belediyesi 
zabıta müdürlüğü 
ekipleri, görevlerini 
yaparken daha 
önce de saldırıya 
uğramış, başka 
çalışmalarında da 
hakaret ve tehditlere 
maruz kalmıştı. 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, yasaları 
uygulamakla görevli 
Zabıta Personelinin 
haklarını mahkeme 
de arayacağını 
belirterek, saldırı 
ların uygulamaları 
caydıramayacağım 
söyledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Polisten, sahte polise suçüstü
Bursa’da kendisini 
polis olarak tanıtıp 
dolandırıcılık yapan 
20 yaşındaki genç, 
gerçek polislerin 
yaptığı suç üstüyle 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre kendisini polis 
olarak tanıtan 20 
yaşındaki I.B., 55 
yaşındaki S.S.'yı 
telefonla arayarak 
bir kuyumcu soygu
nunda parmak izinin 
bulunduğunu, 
evinde ne kadar 
para varsa paraları 
teslim etmesini, bu 

paraların soygun 
paralarıyla 
karşılaştırılıp geri 
verileceğini söyledi. 
Sözde polise inanan 
S.S., poşete koyduğu 
27 bin lirayı merkez 
Osmangazi 
Kültürpark’ta bulu
nan bir bankın altına 
koydu. Parkın 
yakınlarında S.S.’yi 
izleyen I.B., bankın 
altından paraları 
alarak uzaklaştı. 
Sahte polis İ.B., 
27 bin lira parayı 
aldıktan bir gün 
sonra S.S’yi tekrar 
aradı. İ.B., S.S.’ye

27 bin liranın soygun 
paralarıyla 
eşleşmediğini daha 
fazla paraya ihtiyaç 
olduğu, bu sebeple 
evini satmasını ve 
parayı tekrar kendi
sine teslim etmesini 

istedi. Durum üzeri 
ne şüphelenen S.S., 
karakola giderek 
durumu anlattı.
Polis ekipleri S.S.’nin 
dolandırıldığını tespit 
etmesiyle İ.B.’nin 
peşine düştü. Bursa 

Emniyet Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği’ne bağlı 
ekipler İ.B.’yı 
suçüstü yakalamak 
için operasyon 
düzenledi. S.S, cep 
telefonuyla sözde 
polis İ.B.’yi arayarak 
evini sattığını ve 
parayı teslim 
edeceğini söyledi. 
İ.B.’de parayı 
Gemlik’te bir 
teknenin yanına 
bırakmasını söyledi. 
Paralarla birlikte 
Gemlik’e giden S.S., 
para çantasını 

teknenin yanına 
bıraktı. İ.B., para 
çantasını almaya 
gittiği sırada polis 
ekipleri baskın 
düzenleyerek İ.B’yi 
suçüstü olarak 
yakaladı. İfade 
için Bursa Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
getirilen I.B., 
dolandırıcılıkla 
bir alakasının 
bulunmadığını 
kendisini 
sadece kurye 
olarak kullandıklarını 
söyledi. İfadesi 
alınan İ.B., 
adliyeye sevk edildi.

Anne-kız feci kazada ölümden döndü
İnegöl de motosik
letin çarptığı anne 
ve kızı yaralandı. 
Kazayı gören baba 
ise, ailesini bir an 
olsun yalnız 
bırakmadı.
Edinilen bilgiye 
göre, AVM 
kavşağından 
Şebboy Caddesi 
istikametine seyir 
halinde olan Suriye 
uyruklu 16 yaşındaki 
Yusuf H. idaresin
deki tescilsiz 
motosiklet, karşıdan

karşıya geçmeye 
çalışan anne ve 
kızlarının arasına 
daldı. Motosikletin 
çarptığı 37 yaşındaki

anne Sezen Akça- 
mur ile 8 yaşındaki 
kızı Ece yaralandı. 
Annesinin kucağın 
da bulunan 3 yaşın

daki kıza ise hiçbir 
şey olmadı. Kazayı 
gören baba Gökhan 
Akçamur koşarak 
ailesinin yanına 
geldi. Yaralanan 
anne ile kızı kaza 
yerine gelen 112 
ekibinin ilk müda
halesinin ardından 
İnegöl Devlet Has- 
tanesi'ne kaldırıldı. 
Kazada yaralanan 
kızının ağladığını 
gören baba da 
kendisini tutama
yarak gözyaşı döktü.

KAYIP
GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
ALINAN BP PETROLLERİNE AİT 

AŞAĞIDA TARİH VE NUMARALARI YAZILI 
OLAN SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ 

BEYANNAMELERİNE AİT 
25 ADET MUHASEBE İŞLEM FİŞLERİ 

KAYIPTIR. HÜKÜMSÜZDÜR.

Kafa kafaya facia: 1 ölü 4 varalı
İznik-Yenişehir 
karayolunda iki 
otomobilin kafa 
kafaya çarpışması 
sonucunda mey
dana gelen kazada 
1 kişi hayatını 
kaybederken, 4 kişi 
yaralandı. Kaza, 
akşam saatlerinde 
meydana geldi. İznik 
istikametinden 
gelmekte olan A.A. 
(47) yönetimindeki 
16 K 2932 plakalı 
otomobil, Yenişehir 
istikametinden seyir

eden F.K. (49) 
idaresindeki 16 NF 
577 plakalı araçla 
kafa kafaya çarpıştı. 
İddiaya göre aşırı

süratin neden 
olduğu kazada 16 K 
2932 plakalı aracın 
sürücüsü A.A. ile 
yanında oturan

Adem Aydın (45) 
ağır yaralandı. Diğer 
araçta bulunan 
yolcular M.K., S.K. 
ve M.K. hafif 
yaralandı. Olay 
yerine gelen ambu
lanslar ile İznik 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar 
dan Adem Aydın, 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılama 
yarak hayatını 
kaybetti. Kaza ile 
ilgili jandarma 
soruşturma başlattı.

15160400IM005226 İSBANKASI
14160400IM042105 İŞ BANKASI 
15160400IM049638 İS BANKASI 
15160400IM049639 İS BANKASI 
15160400IM048842 HALKBANKASI
14160400IM025267
15160400IM044649 FİNANS BANKASI 
15160400IM034099 FİNANS BANKASI 
15160400IM034281 FİNANS BANKASI 
15160400IM008634 FİNANS BANKASI 
15160400IM063018 FİNANS BANKASI 
15160400IM019617 FİNANS BANKASI

27.01.2015 
04.08.2014

30.08.2015
30.08.2015
25.08.2015
05.08.2014
03.08.2015
12.06.2015
12.06.2015
13.02.2015
02.11.2015
06.04.2015

15160400IM055155 GARANTİ BANKASI 28.09.2015 
15160400IM019818 GARANTİ BANKASI 06.04.2015 
15160400IM019828 GARANTİ BANKASI 06.04.2015 
15160400IM054129 GARANTİ BANKAS118.09.2015 
15160400IM049229 GARANTİ BANKASI 27.08.2015 
15160400IM049561 GARANTİ BANKASI 28.08.2015 
14160400IM041964 GARANTİ BANKASI 04.08.2014 
15340300IM142323 GARANTİ BANKASI 03.04.2015 
15341300IM085162 GARANTİ BANKASI 20.04.2015 
15160400IM040032 GARANTİ BANKAS110.07.2015 
15160400IM044584 GARANTİ BANKASI 03.08.2015 
15160400IM044828 GARANTİ BANKASI 04.08.2015 
15160400IM056784 GARANTİ BANKASI 05.10.2015

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Aranan şahıs polisten kaçmak istedi
Bursa’da içinde 
aranan kişilerin 
bulunduğu ileri 
sürülen otomobilin 
sürücüsü 'dur* 
ihtarına uymayıp 
aracı polislerin üze 
rine sürerek kaçma 
ya kalkıştı. Polisler 
aracı lastiklerine

ateş ederek durdura' 
bildi. Olay Osman 
gazi ilçesi Santral 
Garaj Mahallesi 
Kent Meydanı 
Gazalar Caddesi 
girişinde meydana 
geldi. İçinde aranan 
kişilerin olduğu 
şüphesiyle 35 RC

645 plakalı otomobili Müdürlüğü Hırsızlık
Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri

durdurmak istedi. 
Sürücü 'dur' ihtarına 
uymayıp otomobili 
polislerin üzerine 
sürerek kaçmaya 
kalkıştı. Polis otomo
bili lastiklerine ateş 
açarak durdurdu. 
Çevrede bulunanlar 
silah sesleri üzerine

'Kaçın araç bomba 
yüklü ve canlı bomba 
var* demesi paniğe 
neden oldu. Polis 
araçta bulunan ve 
hırsızlıktan arandığı 
ileri sürülen kişiyi 
gözaltına aldı. Olay 
esnasında bir sivil 
polis yaralandı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

DEPREM YİNE 
GÜNDEMDE

Bilindiği gibi, Gemlik’in deprem 
selliği konusunda ilçemize gelen 
birçok bilim adamı, aynı şeyleri 
söyledi.
Depremin ne zaman olacağı 

konusunda kimse kain olmadığın 
dan, yuvarlak rakamlar vermeyi ter
cih ettiler.
Prof. Gündoğdu da konuşma 

sında, “Gemlik’te 7 ve üzerinde bir 
deprem kaçınılmazdır. Bu yakın ta 
rihte olmasa bile mutlaka olacak 
tır” demektedir.
Gemlik depremsellik açısından 

riski yüksek bir bölgede bulunuyor.
Ancak, hepimiz 1999 depremin 

den sonra depremle ilgili önlemler 
konusunda önlemler almıyoruz.
Bu durum yaşadığımız konutların 

içinde ve konutların nasıl yapıldı 
ğının araştırılmasında da 
görülüyor.

Gemlikliler eskiden yapılmış 
binaların deprem risk analizlerini 
yaptırmıyorlar.

Bir çoğumuz bir tabutun içinde 
yaşıyoruz ama farkında değiliz.

Risk analizi yaptırmıyoruz çünkü, 
bozuk çıkarsa evden taşınmak 
zorunluluğu veya evi satamama 
gibi korkular bunu engelliyor.

Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu, Gem- 
lik’lilerin depremden korunması 
için depreme dayanıklı konutlarda 
yaşamasının gerektiğini belirtirken, 
kentsel dönüşümün önemini de 
vurguluyor.

Gemlik, yerinde kentsel dönüşü 
mü Manastır bölgesinde uygula
maya koyan ilk ilçelerden biridir.

Bunun başarılı örneklerini gördük.
Devam da ediyor.
Sağlam zeminli Cihattı Mahallesin 

de yıllarca “Gemlik’e TOKl’yi ge
tiriyoruz” diyenler, bir de baktık ki, 
kendilerini TOKİ yerine koyarak, 
şirket kurup toplu konut yapımına 
giriştiler.

Sizin anlayacağınız, belediyecilik 
hizmetleri yerine müteahhitliğe 
özendiler.

Bunların girişimini ben “Oy Avcıh 
ğı” olarak görüyorum.

Gemlik’in deprem konusunda bil
gilerini paylaşan Prof. Dr.
Gündoğdu, MTA’nın Gemlik Körfe 
zi’nde fay hattını yeniden incele 
meşini de öneriyor.

Siz, siz olun yeni konut alırken 
depremselliği konusunu araştırın.

Bu işin şaka götüren yanı yok.

Gemlik Belediyesi 
nin AKP ilçe Baş 
kanlığı, AKP Kadın 
Kolları ve AKP Genç 
lik Kolları ile birlikte 
organize ettiği Bayır 
Bucak Türkmenler- 
ine Yardım Kampan 
yası yola çıktı.
Yardım Kampanyası, 
AKP Kadın Kolları 
nın açtığı kermesle 
desteklendi.
AKP İlçe Başkanı 
Zafer Işık, 20 tonluk 
yardım TIR’ında 15 
ton kuru bakliyat ve 
gıda maddesinin 
yanı sıra, giysi, ço 
cuk bezi ve sağlık 
setleri ile 18 adet de 
ortopedik yatak bu 
lunduğunu kaydetti. 
Gemlik halkının yanı 
sıra, teşkilat mensup 
larına ve kendilerine 
nakliye, depolama 
ve lojistik destek 
veren Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz’a 
teşekkür eden Zafer 
Işık, “Ciddi anlamda

toitt^hıfcillıslıraıasıfiılafırt
Gemlik Ticaret 
Borsası, 9-13 Şubat 
tarihleri arasında 
Antalya’da düzenle
nen Anfaş Food 
Product Uluslar 
arası Gıda Fuarında 
Stant açarak böl
gemizi ve Gemlik 
Zeytini’ni tanıtma 
çalışmalarında 
devam etti.
Fuara Borsa Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Özden Çakır, Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan, Meclis 
Başkan Yardımcısı 
Salih Erdinç Ersan, 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Ertan Toksa 
bay katıldı.
4 gün süren fuar 
kapsamında bölge 
mizi, Gemlik Zey
tini’ni ve coğrafi 
işaret karekod uygu 
laması ile sağlanan 
izlenebilirlik konu 
sunda perakende 
satış temsilcilerini 
ve tüketicileri bil
gilendiren Borsa 
Heyeti, bölgemizin

GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYL111/01/2016 
TARİHLİ 16160400EX001503 NOLU BEYANNAYE AİT 11/01/2016 
TARİHLİ F 0519060 SAYILI EUR1 BELGEMİZ ZAYİ OLMUŞTUR. 

HÜKÜMSÜZDÜR - GÖKHAN BAŞIBÜYÜK / 
LODOS KİMYA OTOMOTİV ÜRÜNLERİ VN: 55360094428 ”

destekler aldık. Eme 
y/’geçen/ere ve yar 
dım edenlere teşek 
kür ediyorum” dedi. 
AKP Bursa Milletve 
killeri İsmail Aydın 
ve Zekeriya Bir 
kan’ın yanı sıra 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Ak 
Parti Kadın Kolları 
Başkanı Selma Öz 
sabuncu, Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Vedat Büyükgölci 
gezli ve Ahmet Avcı 
mnda katıldığı tören 
de, 20 tonluk yardım 
kervanı dualarla 
yola çıktı.
AKP Bursa Milletve 

yöresel ürününü 
koruma konusunda 
yapılan çalışmaları 
fuar ziyaretçilerine 
detaylı bir şekilde 
aktarma fırsatı 
buldu.
DIŞ İŞLERİ 
BAKANINDAN 
STANDA ZİYARET 
Anfaş Food Product 
Uluslar arası Gıda 
Fuarında açılan 
standı Dış İşleri 
Bakanımız Mevlüt 
Çavuşoğlu da zi

kil! İsmail Aydın, 
Suriye’deki iç savaş 
nedeniyle muhtaç 
durumda olan vatan 
daşlara yönelik 
Türkiye’de başlayan 
yardım kampanya 
larına Gemlik’in de 
katıldığını ifade etti. 
Gemlik Belediyesi 
ne, Ak Parti İlçe Teş 
kîlatına ve yar dımda 
bulunan ilçe halkına 
teşekkür eden İsmail 
Aydın, “Komşusu 
açken tok yatmayan, 
yatamayan bir mede 
niyetin, çocukları ve 
torunlarıyız. Umanm 
Suriye’deki bu bü 
yük yaraya bir parça 

yaret etti.
Yönetim Kurulu 
Başkanı Özden 
Çakır, Gemlik Zeytini 
Coğrafi İşareti Kare 
kod uygulaması ile 
sağlanan zeytinde 
izlenebilirlik konu 
sunda Dış İşleri 
Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’na bil
giler verdi. Tarımda 
izlenebilirliğin önem 
li olduğunu vurgu
layan Bakan Mevlüt 
Çavuşoğlu, Borsa 

merhem de biz olu
ruz” dedi. Ak Parti 
Bursa Milletvekili 
Zekeriya Birkan’da, 
nerede savaş, ateş 
ve zulüm varsa 
Türkiye’nin güçlü 
ülkesiyle, güçlü mil» 
letiyle orada olduğu 
nu vurgulayarak, 
“Dünyadaki tüm 
mazlumlann yanın 
dayız. Bu yardım 
kervanı da güçlü 
devlet, güçlü millet 
ilkemizin küçük bir 
parçasıdır. Mazlum 
ların yanında olmaya 
onlara destek ol
maya devam edece 
ğiz” diye konuştu.

olarak bölge 
üreticisinin 
kalkınma sında 
önemli rol 
oynadığımızı, 
yapılan çalışmanın 
kaliteyi getireceğini 
ve tüketicilere 
kaliteli ürünler 
sunulma sında 
Borsanın yaptığı 
çalışmanın 
önemli olduğunu 
söyleyerek 
başarılarının 
devamını diledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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KONUK YAZAR
İsmail İŞEL

NAZIM OLUNMALI... (2)

Dünden devam... 
12 yıl cezaevlerin 

de kalmış bir inşa 
mn hayata bu kadar 
bağlı kalması, onun 
ruhunun, kişiliği 
nin, düşüncelerinin 
hapsedilememesini 
de sağlıyor... 
Cezaevindeki 24 
saatini anlattığı 
dizeler Nazım’ın 
hayata bağlılığını, 
çalışkanlığını, 
üretkenliğini ve 
hayatı nasıl özüm 
seyip önemsediğini 
açık bir şekilde 
gösteriyor...
“Belki sizi ilgilen 

dirir diye, normal 
yirmi dört saatimi 
yazıyorum. Sabah 
yedi yataktan 
kalkmak, yedi kırk 
beş radyoyu 
dinlemek, sekiz 
buçuktan on ikiye 

kadar Tolstoy'un 
Harp ve Sulh 
romanını tercüme. 
İkiden dörde kadar 
dokuma atölye 
sinde çalışmak. 
Dörtten yediye 
kadar, adını henüz 
koymadığım ve bir 
türlü bitmeyen 
kitabıma çalışmak.
Yedide radyoyu 

dinlemek. Sekizden 
on bire kadar, 
küçüklü büyüklü 
şiir yazmak. On bir
den on ikiye kadar 
kitap okumak.
Yemekleri ne 
zaman yediğim 
malum. Bu şartlar 
içinde bazen gün
lerin yirmi dört 
saatten ibaret 
olduğuna içerli
yorum...

"Nazım’da A’dan 
Z’ye her türlü sevgi 

var; insan sevgisi, 
toplum sevgisi, 
memleket sevgisi, 
doğa sevgisi, kuş 
sevgisi...

Ben O’nun 
yüreğini sevgi 
pınarına benzetiyo
rum...

Belki da bu yüz
den dayana madı 
yüreği hayatın 
bunca acısına... 
“Yarısı buradaysa 
kalbimin, yarısı 
Çin’dedir doktor...” 
Tüm dünya 
çocukları Nazım 
için aynı önem 
deydi, ne kendi 
çocuğunu ayırdı 
Piraye’nin çocuğun 
dan, ne de kendi 
ülkesinin çocuğunu 
bir Hiroşimalı 
çocuktan...
“Çocuklar 

öldürülmesin, 

şeker de yiyebil 
sinler..” diye 
bağırdı tüm 
yüreğiyle....

Vatan haini ilan 
edenlere inat, 
O’nun memleket 
sevdası da 
hiçbirşeye ben
zemedi...

Gür saçlarının her 
bir telinden, işken 
ceden şişmiş ayak 
tabanlarına kadar 
hissetti memleket 
sevdasını, hasretini 
yüreğinde...

Yapılan onca 
zulme karşın mem
leketine de, mem
leketinin insanına 
da büyük bir aşkla 
bağlandı...

Memleket insanını 
ruhuyla en insani 
şekilde resmetti 
Memleketimden 
İnsan Manzarala 
rı’nda... Emperya 
lizme karşı verilen 
Kurtuluş savaşını 
cezaevindeyken 
destanlaştırdı...”

Onlar ki toprakta 
karınca, suda 
balık, havada kuş 
kadar çokturlar; 

korkak, cesur, 
câhil, hakim ve 
çocukturlar ve 
kahreden yaratan 
ki onlardır, destânı 
mızda yalnız 
onların maceraları 
vardır.” 
Yardımseverdi 
Nazım, dayanış 
maçıydı...

Cezaevindeki 
birçok kişiye 
aydınlık yol oldu, 
meslek oldu... 
Cezaevini bir 
fabrikaya 
dönüştürdü, bir çok 
insana aş, iş oldu... 
Paylaşımcıydı 
Nazım...
Cezaevinde 
kazandıklarını diğer 
cezaevlerinde kalan 
arkadaşlarıyla 
paylaştı...
Mücadelesini sınıf 
bilinciyle yaptı...

Kim nerde 
ezildiyse, diline, 
dinine, ırkına bak
madan hep ezilen
lerin yanında 
oldu...
“Sayın halkların 

butun ırkları, 
EndonezyalIsı,

Almanı, Eskimosu, 
Sudanlısı, 
Çinlisi, Türkü, 
Ermenisi, Yahudisi, 
Arabi, Lehlisi, 
Rusu, MeksikalIsı, 
Norveçlisi, Kırgızı, 
Abhazyalısı, 
Hintlisi, Kürdü, 
Fıransızı, Farsı, 
Liberyalısı, 
Ingilizi, Ameri 
kalışı: ak, kara, 
kırmızı tükenir 
mi saymakla ve 
adını 
duymadıklarım... 
hepinizi, hepinizi 
yerlere kadar 
eğilerek selam 
larım...” Güzelim 
memleketinde bir 
gün işçi tulum 
larıyla hürriyetin 
dolaşacağına 
inandı...

Evet, zor bili 
yorum, hatta 
kimine göre çok 
zor...

Ama Nazım 
olunmalı...

En azından 
Nazım olunmak için 
gayret edilmeli...

İyi ki doğdun şair 
Nazım Hikmet...

EFENDİOĞLU 
MERMER SAN. TİC. A.Ş.

BÜNYESİNDE 
YURTİÇİ SATIŞ 

DEPARTMANINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE; 

- İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN, 

- NETSİS PROGRAMINI 
KULLANABİLEN, 

- TERCİHEN ÜNİVERSİTE VEYA 
M.Y.O MEZUNU 

- 25-30 YAŞLARI ARASI 
BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen fabrikamıza 

yapılması rica olunur

İrtibat Tel: O 224 586 00 06

4 adet 15-W jant Starmaxx kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara, 

350 n doğeıindo Hom hediye!

ÜZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sît. A Blok No: 2 

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK
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ZEYTİN LİDERE DUR DEDİ
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kadınlar Futbolunda 
Gemlik*! temsil eden 
Zeytinspor grubunda 
liderlik koltuğunda 
oturan güçlü rakibi 
Denizli Hanbatspor 
ile gollü geçen 
maçta sahadan 
4-4’lük beraberlikle 
ayrıldı.
Türkiye Kadınlar 
3. Ligi 2. grupta 
oynanan maçta 
Zeytinli kramponlar 
ilk yarıda 3-1 yenik 
kapadıkları 
karşılaşmada ikinci 
yarı oyunda dengeyi 
kurup sahadan be
raberlikle ayrılmasını

:a konuk ekip 
lizli Hanbatspor 
ta 1-0 önde 
ladı. Henüz 

ikte Zeytinspor 
»sine gelen 
»r Hanbatspor, 
venur’un 
»cinin üstünden 
tma vuruşla 
dettiği golle 
geçti.

sonrasında topar
lanan ve organize 
ataklar düzenleyen 
Zeytinspor takımı 11. 
dakikada Yeşim’in 
kontra golüyle skoru 
1-1 yaparak 
beraberliği sağladı, 
ki takımın da her gol 
atabileceği mü- 
cadeleli maçın 24. 
dakikasında Hanbat
spor Emine’nin 
golüyle tekrar öne 
geçerek skoru 2-1 
yaptı.
Dakikalar 45’ i gös
terirken sağ 
çaprazda topla 
buluşan Buket çok 
sert vurdu. Kaleci 
üstüne gelen topa 
müdahale etmesine 
rağmen ağlara 
gitmesini engelleye- 
meyince maçta 
denge geldi 2-2 
İlk yarının uzatma 
dakikalarında dışarı 
giden topu Hanbat- 
spor’dan Ebru kafa 
ile ağlara gönderince 
skor 3-2 oldu ve ilk 
Jrarı bu skorla bitti.
kinci yarıya daha 

atak giren lider Han- 
batspor’dan Keziban 
54. dakikada skoru 
4-2 yaparak takımını

rahatlattı.
İki farklı geriye 
düşen Zeytinspor 
farkı kapatmak için 
rakip kaleye gelmeye 
başladı. 56. dakikada 
Melike’nin attığı 
golle skoru 4-3 
yapan Zeytinspor, 
78. dakikada

Buket’in 30 metre
den kaleye 
gönderdiği 
muhteşem şutla 
beraberliği yakaladı 
4-4
Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
gollü maç 4-4’lük be
raberlikle bitti.

SAHA: Gemlik Dış 
HAKEMLER : 
Ceren Bensu Arslan 
7, Mehmet Mert 
Bülbül 7, Merve 
Kopuz 7, 
ZEYTİNSPOR : 
Kardelen 5, Gamze 5, 
Merve 6, Ayşegül 6, 
Aslıhan 5, Buket 7,

Yeşim 5, Yağmur 6, 
Beyza 5, Melike 7, 
Nazhcan 4, (Asya 2) 
HANBATSPOR : 
Arife 4, Nihal 5, 
Emine 5, Kübra 5, 
Hatice 5, Gamze 6, 
Keziban 5, Hasibe 4, 
Nazik 5, Merve Nur 6, 
Ebru 6,

GOLLER : 
Dk. 1. Merve
Nur, Dk. 24. Emine, 
Dk. 45+3 Ebru, Dk.
54. Keziban, (Han
batspor) Dk, 11. 
Yeşim, Dk. 45-78 
Buket, Dk. 56. Me
like, (Zeytinspor)

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEMLİK
ÖLÇÜM & EĞİTİM

s

Endüstriyel amaçlı kullanılan üzerinden herhangi 
bir proses kontrolü yapmayan, yani otomatik olmayan 
terazilerdir. Alım satım işinde kullanılan teraziler yasal 
metroloji kapsamına girer. Teraziler çözünürlüklerine 
ve kapasitelerine bağlı olarak ilgili standardın 
öngördüğü hassasiyete sahip, kütleler ile kalibrasyonu 
gerçekleştirilir. Terazilerin başlıca gösterge sapması, 
tekrarlanabilirine, köşe yükü sapması testleri yapılır. 
Bu testler sırasında cihazda sapma tespit edilirse, 
müşterinin izni alınarak, sapma cihaza ayar yapılmak 
koşuluyla giderilir. Ayar işlemi terazide olduğu gibi bütün 
kalibrasyon işlemlerinde yapılabilir. Teraziler yer çekimi 
İvmesinden ve ölçüm yaptığı ortam koşullarından 
etkileneceğinden dolayı yerlerinin ve zeminin düzgün 
seçilmesi önemlidir. Yalnızca bulundukları yerde kalibre 
edilmelidir. Yerinden oynatıldığında doğru 
ölçtüğü kontrol edilmelidir.

KALIBRASYON

M

Resmi Gazete 4 Eylül 2013 Çarşamba Sayı 28755 yayın ile tartı aletinin 
muayenehanesinde yetkili muayene servislerince kullanılacak olan 
etalonların kredite laboratuarlarca kalibrasyonu yaptırılması zorunludur. 
Firmamızın etalonları TURKAK ve SANAYİ BAKANLIĞI onaylıdır

Kaan UÇAN 0 539 74619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK

gemlikkalibrasyon@hotmail.com - info@gemlikkalibrasyon.com

GemlikliO ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi : 
iPad-iPhone ;■> ılj.Lf 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır*.!*

Elaman BAY & BAYAN
ELEMANLAR ARANIYOR

Aranıyor GSM:95397461903

E|pman forklift kullanabilen 
tlplll<111 OPERATÖRLER ARANIYOR 

Aranıyor 02245241524-053010113

DO JO KARATE KULÜBÜ VE
UMUR SPOR FUTBOL TAKIMI DA

Gemlik Belediye
sinin Amatör Spor 
Kulüplerine yönelik 
malzeme yardımları 
devam ediyor.
Belediye Başkan 
Yardımcısı İlçenin 
köklü spor 
kulüplerinden olan 
Umur Spor’a 
malzemelerini 
teslim etti.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Suni Çim 
Saha Tesislerinde 
organize edilen 
törende. Umur 
Sporlu futbolcu ye 
yöneticilere başarı 
lar dileyip, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın selamını 
ileten Ahmet Avcı, 
tesisleşme, hizmet 
ve desteklerin 
devam edeceğini 
söyledi.

Do Jo Karate 
Kulübünü de 
Belediye Başkan 
vekili Gülşen Uslu 
ile birlikte antren
man da ziyaret eden 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, hem 
başarılı karateciler 
ile hem de aileleriyle 
sohbet ettiler. 
Başarılı Karate 
Hocası Gökhan 
Özler ve teknik 
ekibe başarılar 
dileyip, sporcular
dan da başarılarının 
devamını talep 
ettiklerini ileten 
Ahmet Avcı ve 
Gülşen Uslu, 
“Malzeme, tesis, 
hizmet ve destek 
bizden, başarı 
sizden” diye 
konuştular.
Do Jo Karate

Kulübü antrenörü 
Gökhan Özler’de, 
belediye tarafından 
verilen malzeme 
lerin kime 
gideceğinin isim 
isim belirlendiğini 
ifade ederek, 
bazı kulüplerin 
yaptığı gibi bu 
malzemelerin 
satılmadığını ifade 
etti.
33 yıldır bu sporu 
yaptığını kaydeden 
Gökhan Özler, 
“Son 5 yılda 
aldığımız hizmetin 
çeyreğinin çeyre 
ğini bile geçmiş 
dönemde görmedik. 
Gemlik Belediye 
Başkanımız Refik 
Yılmaz başta 
olmak üzere sizlere 
çok teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Eleman 
Aranıyor
TECRÜBELİ 

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR

02245140160

SATILIK 
ZEYTİNLİK

KUMLA YOLU 
HASANAĞA

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN
SATILIK ZEYTİNLİK

İM
KRŞCDC B€KL€M€K YOK

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0,224) 513 96 83 GEMLİK

mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com


16 Şubat 2016 Salı Gemlik Körfez Sayfa 8

KRD. GÜVEN GEMLİK’TE ALTIN BULDU
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Düşme tehlikesi 
yaşayan Karadeniz 
Güvenspor, Gemlik 
deplasmanında 
Çotanakspor’u 2-1 
yenerek kendisi için 
altın değerinde çok 
önemli 3 alarak 
rahatladı.
Süper Amatör Küme 
A grubunda alt 
sıralarda düşmeme 
mücadelesi veren 
Krd. Güvenspor 
karşısında rahat 
oyun sergileyen 
Çotanakspor defans 
hatası ile kendi kale
sine attığı golle sa
hadan yenik ayrıldı. 
Karşılaşmaya uzun 
kotratak toplarla 
başlayan Güvenspor, 
8. dakikada sürpriz 
golle öne geçti. 
Defansın müdaha 
lede geç kaldığı 
pozisyonda araya 
giren Haşan kaleci 
nin yanından topu 
ağlara göndererek 
takımını 1-0 öne 
geçiren golü ağlara 
gönderdi.
Geriye düşen Çota 
nakspor, beraberlik 
için atak düzen
lerken 23. dakikada 
Ömral’la yakaladığı 
pozisyonda golü 
bulamadı. 31. dakika 
da golün sahibi 
Hasan’ın ceza sahası 
üzerinden vurduğu 
sert şutu Çotanak 
spor kalecisi Soner 
yatarak önledi. 
İlk yarıda başka 
gol olmayınca 
devre 1 -0 Çotanak 
spor’un mağlubi 
yetiyle kapandı. 
İkinci yarıya 
beraberlik için 
başlayan yeşil 
beyazlı Çotanak 
spor, 47. dakikada 
kalesinde ikinci 
golü gördü. Rakip 
atağında kaleye 
paralel giden topa 
ayak koyan Yadigar 
ters vuruşla topu 
kendi ağlarına 
gönderince Kara 
deniz Güvenspor bir 
anda 2-0 öne geçti. 
İki farklı geriye 
düşen Çotanakspor 
skoru değiştirecek 
oyuncularını sahaya 
sürmeye başladı. 55. 
dakikada Emrah’ın 
çizgiye inerek kestiği 
topa Burhanettin 
ayak koyamadı. 57. 
dakikada Karadeniz 
Güven atağında

Ferhat’ın sert şutunu 
kaleci Soner yum
ruklayarak farkın 
açılmasını önledi. 
62’de Burhanettin’le 
pozisyon bulan 
Çotanakspor farkı 
bire indiremezken 
68’de Karadeniz 
Güvenspor’dan 
Özer’in aşırtma 
vuruşunda kaleci 
Soner topun ağlara 
gitmesini önledi. 
Karşılaşmada 
zaman zaman 

sert hareketler de 
yaşanırken, 
futbolcuların stresli 
olması maçı germe 
ye başladı. Maçın 
son 10 dakikasına 
müthiş baskı kurarak 
giren Çotanakspor 
85. dakikada aradığı 
golü buldu. 
Taç çizgisine yakın 
yerden kullanılan 
faul atışında topa 
arka direkte kafasını 
uzatan Burhanettin 
skoru 2-1’e getirerek 

takımını beraberlik 
için umutlandırdı. 
Tüm batlarıyla rakip 
kalede gol arayan 
yeşil beyazlılar 87. 
dakikada gole çok 
yaklaştı. Ömral’ın 
kale içine kestiği 
topu kafa ile kaleye 
gönderen Burhanet- 
tin’in şutu yan direk
ten oyun alanına geri 
döndü ancak gol 
gelmedi.
Maçın uzatma 
dakikalarında da

başka gol olmayınca 
Çotanakspor sa
hadan 2-1 yenik 
ayrıldı.
SAHA : Gemlik Dış 
HAKEMLER: 
Mehmet Tekin 7, 
Mehmet Mert Bülbül 
7, Ceren Bensu 
Arslan 7, 
ÇOTANAKSPOR: 
Soner 5, Emrah 5, 
Metehan 5, Yadigar 
5, Sedat 5, Fatih 4, 
Ali Mert 5, (Onur 3) 
Volkan 4, (Burhanet
tin 5) Muhammed 5,

Aykut 4, (Emre 3) 
Ömral 5, 
KRD. GÜVENSPOR: 
Erdi 5, Hakan 5, 
Yavuz 5, Adem 5, 
Osman 5, 
Muhammed Bakı 5, 
(Tarık 1) Haşan 6, 
Halil 5, Muhammed 
Demir 3, (Muhammet 
1)Özer 5, (İlker 2) 
Ferhat 5, 
GOLLER : Dk. 8. 
Haşan, (Krd. Güven) 
Dk. 47. Yadigar, (k.k.) 
Dk. 85. Burhanettin, 
(Çotanakspor)
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Kıdem tazminatı düzenlemesi TBMM'ye gönderilecek
Başbakan Yardımcısı 
Lütfi Elvan, kıdem 
tazminatıyla ilgili 
düzenlemenin bu ay 
içerisinde TBMM'ye 
gönderileceğini 
söyledi. Başbakan 
Yardımcısı Lütfi 
Elvan, bir televizyon 
programında 
gündeme ilişkin 
soruları yanıtladı ve 
değerlendirmelerde 
bulundu. Elvan, 
çalışma hayatında 
esneklik ve özel 
istihdam bürolarına 
yönelik düzenleme

tasarısını TBMM'ye 
sunduklarını, 
gelecek hafta 
görüşmelerine 
başlanmasını 
öngördüklerini 
bildirdi.

KIDEM TAZMİNATI 
FONA ÇEVRİLEBİLİR 
Kıdem tazminatının 
bir fon şeklinde de 
düzenlenebileceğini 
ifade eden Elvan, 
bu konudaki düzen
lemenin bu ay 
içerisinde TBMM'ye 
gönderileceğini

açıkladı. Taşeron 
işçilerin kadroya 
alınmasına yönelik 
düzenlemenin Maliye

Bakanlığınca hazırl 
andığını belirten 
Elvan, bunun mart 
ayında gerçekleştin

lebileceğini kaydetti. 
Başbakan Yardımcısı 
Elvan, Türkiye'nin 
geçen yılın son 
çeyreğine ilişkin 
büyüme rakamlarına 
yönelik beklentileri 
nin sorulması 
üzerine, yüzde 
4 civarında büyüme 
beklediğini ifade etti. 
Enflasyonun her 
zaman tehdit 
olduğunu vurgu
layan Elvan, bunun 
büyümeye etkisinin 
azaltılması için 
çalışmalar yapıldı

ğım anımsattı. 
Çevresinde önemli 
sıkıntılar yaşanma 
sına rağmen, 
Türkiye'nin cazibe 
merkezi olmaya 
devam ettiğine 
dikkat çeken Elvan, 
Yatırım Ortamını 
İyileştirme Koordi
nasyon Kurulu'nun, 
yılın ilk 6 ayında 
yatırım ortamının 
iyileştirilmesine 
yönelik bir 
düzenleme paketini 
TBMM'ye sevk 
edeceklerini açıkladı.

ı ı I

İnşaat, otomotiv, 
enerji ve metal 
sektörleri bünyesin
deki 40 meslek 
dalında 'Mesleki 
Yeterlilik Belgesi' 
olmayanların, 26 
Mayıs 2016 tarihin
den itibaren çalıştı 
rılamayacak. İnşaat, 
otomotiv, enerji ve 
metal sektörterf 
bünyesindeki 40 
meslek dalında 
'Mesleki Yeterlilik 
Belgesi' olmayan 
ların, 26 Mayıs 2016 
tarihinden itibaren 
çalıştırılmayacağı 
uyarısında bulunul 
du. Mesleki Yeterlilik 
Belgesi olmayan 
kişilerin 26 Mayıs 
2016 tarihinden 
itibaren çalıştırıla 
mayacağı meslek 
dalları şöyle: 
"Ahşap Kalıpçısı, 
Alçı Levha Uygula

yıcısı, Alçı Sıva 
Uygulayıcısı, Alümin 
yum Kaynakçısı, 
Bacacı, Betonarme 
Demircisi, Betoncu, 
Çelik Kaynakçısı, 
Direnç Kaynak 
Ayarcısı, Doğalgaz 
Altyapı Yapım Kon
trol Personeli, 
Doğalgaz Çelik Boru 
Kaynakçısı, Doğal 
gaz Isıtma Ve Gaz 
Yakıcı Cihaz Servis 
Personeli, Doğalgaz 
İşletme Bakım 
Operatörü, 
Doğalgaz Polietilen 
Boru Kaynakçısı, 
Duvarcı, Endüstriyel 
Boru Montajcısı,

Hidrolik Pnömatikçi, 
Isı Yalıtımcısı, Isıtma 
ve Doğalgaz İç 
Tesisat Yapım 
Personeli,İnşaat 
Boyacısı, İskele 
Kurulum Elemanı, 
Kaynak Operatörü, 
Makine Bakımcı, 
Otomotiv Elektro 
mekanikçisi, Otomo
tiv Mekanikçisi, Oto
motiv Montajcısı, 
Otomotiv Sac ve 
Gövde Kaynakçısı, 
Seramik Karo Kapla 
macısı, Ses Yalıtım 
cısı, Sıvacı, Su 
Yalıtımcısı, Tünel 
Kalıpçısı ve Yangın 
Yalıtımcısı."

II

Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Projesi 
7. Üçlü Koordinas 
yon Konsey Toplan 
tısı için Gürcistan'ın 
başkenti Tiflis'i 
ziyaret eden 
Yıldırım, Gürcistan 
Ekonomi ve 
Sürdürülebilir 
Kalkınma Bakanı 
ve başbakan 
Yardımcısı Dimitri 
Kumsişvili ve 
Azerbaycan 
Ulaştırma Bakanı 
Ziya Memmedov 
ile ortak basın 
toplantısını düzen
ledi. Yıldırım, toplan 
tıda Bakü-Tiflis- 
Kars Demiryolu 
Projesi'nde bugüne 
kadar gelinen nokta 
yı etraflıca değerlen 
dirme fırsatı bulduk 
larını ifade ederek, 
projenin yıl sonuna

kadar sona erece 
ğini, 2017 yılında da 
tren seferlerinin 
başlayacağını anlat 
tı. Binalı Yıldırım, 
Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Projesi 
nin sadece taşıma 
cılık değil aynı za
manda Uzak Doğu 
ve Çin ile Avrupa 
arasında kesintisiz 
hat oluşturması 
açısından çok 
önemli olduğu 
nu vurgulayarak, 
Doğu ile Batı arasın 

da ticaret, kültür 
ve medeniyet yolu 
olarak adlandırılan 
İpek Yolu'nun 
bundan böyle 
dostluğa ve 
kardeşliğe ciddi 
katkı sağlayacağını 
ifade etti. Projeye 
emeği geçen herke 
se teşekkür eden 
Yıldırım, bundan 
sonra en önemli 
şeyin eksikliklerinin 
bir an önce 
tamamlanması 
olduğunu kaydetti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.comi
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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.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 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa ' 255 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS
ULAŞIM 

Pamukkal* 00 2®
DENİZ UÇAÖI »13 86 13
P«ga*u* Akınla Seyahat 614 63 C2
METRO 6131212
Aydın Turizm »13 20 77
SOzar Turizm 612 1O 72
Kanbarogiu-Eaaday 614 46 4»
Anrtur 614 47 71
Kamil 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 4$
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet HeeUneel 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
M ar. S ağ. Ocağı 513 10 58
Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Petrol 913 10 7B
MAR-PET 813 30 33
Tuncay Otogaz »13 1® 4»
Beyza Petrol »13 O1 03

Gemlik Körfez
OIHLİK'İN İLK OÛNlOK SİYA3İ OAZITItl

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5400 

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)

lEllllllllllliim

VENÜS SİNEMASI 
iftarlık gazoz: 

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

hepyek: 11:00-12:45- 
16:45-21:15... ■ 
dedemin fişi: 
14:30-19:00...

herşey aşktan: 13:00- 
17:00-19:00-21:00... 

alvin ve sincaplar yol 
macerası: 11:15-15:15...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.comi
mailto:korfezofset@hotmail.com
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Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel: O 224 514 31 64 Fax : O 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

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

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

DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

fysfy -Merbut-Çerez 1016 jılı
Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giy dinme G
Nikah Masası - Votkan yöstenisi B AŞIRMIŞTIR

İnternetten Canlı İfayın- Sahne - Işıkyösterisi 
< Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmllton.com

REZERVASYOHLAMiZ

facebook/mlltondügun 
plus.google.com/miltondugun 

Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

M

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


17 şubat zuıo çı
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

r i' w y t

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

CİLT YAPIMI • REKLAM • MADALYA - KUPA - PLAKET

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

Tel : O 224 513 96 83

Kehribar dizisinin çekimleri devam ediyor

MllfctMMsİII
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

SAVAŞ TAM TAMLARI ÇALIYOR
Suriye sınırımızda işler iyice arap saçına 

döndü.
Rusya’nın Suriyeye tepeden inmesi, 

bölgedeki dengeleri Esat lehine değiştirdi.
Güney sınırımızın hemen yanı başında 

bulunan kürt varlığı bugün sorun olmaya 
başladı. PYD nin silahlı güçlerinin Azez e 
doğru ilerlemesi Suriye deki savaşı 
yöneten bu savaşa müdahil olan, aslında 
Esat’ı devirmek için uğraşan müttefik güç
lerinin desteği ile gerçekleşiyor. Dev. 4’te

ATV’de ay sonunda gösterime girecek olan 
‘Kehribar’ adlı dizinin çekimleri nedeniyle Gemlik 
adeta film seti oldu. Konusu Gemlik ve Mudan 
ya’da geçen ‘Kehribar’ dizisinin başrollerinde 
Kurtlar Vadisi’nin oyuncularından Gürkan 
Uygun, ‘Hanımın Çiftliği’ oyuncularından Necip 
Memili, Ayça Varlıer, Berk Halkman, Fırat Altın 
meşe, Özge Özder gibi tanınmış oyuncuların rol 
aldığı dizinin dün çekimleri Umurbey Sanayi Böl- 
gesi’nde bulunan Aydoğmuş Zeytin İşletme 
sinde gerçekleştirdi. Trilye ve ilçemizin değişik 
yerlerinde sürdürülen çekimler için Süreç Film 
Gemlik’i adeta sete dönüştürdü.

CBAL Halk
Oyunlarında 

il birincisi oldu

2015-2016 Eğitim ve 
Öğretim Yılı Gençlik 
ve Spor Bakanlığı 
Okul Sporları 
tarafından düzen 
lenen Halk Oyun 
lan yarışmasına 
katılan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Halk Oyunları 
ekibi Bursa İl 
birincisi oldu.

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Halk Oyunları 
ekibi, 7-8 Nisan 
2016 tarihinde 
Uşak’ta yapılacak 
olan yarı final 
yarışmalarında 
Gemlik ve 
Bursa’yı temsil 
edecek.
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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26 yıl sonra ölen babasının sattığı evin su ve elektrik parasını istediler...

OSMflH sivnsi H BAŞIM BU DA GEIDİ
Bir süre önce 
cinnet geçiren 
damadının kendini, 
kızını ve torununun 
ölümünün acısını 
hala yaşayan 
ilçemizin sevilen 
simaların 
dan eski Belediye 
Meclis ve Esnaf 
Odası Yönetim 
Kurulu üyesi 
Terzi Osman 
Sivas’ın başına 
gelen olay pişmiş 
tavuğun başına 
gelmedi.
Sivas’ın babası 
Kemal Sivas’ın 
26 yıl önce Kayhan 
Mahallesi Kalealtı 
Sokak’ta bulunan 
evin kullanılan 
su ve elektrik 
paraları Osman 
Sivas’tan

istendi. 
KARAKOLA 
ÇAĞRILDI 
Osman Sivas’ın 
Demirsubaşı 
Mahallesi Şehit 
Gökhan Aydınlı 
Sokak’ta bulunan 
işyerine gelen polis, 
babasının öden
meyen elektrik 
borcu için karakola 
gelerek ifade 
vermesini istedi. 
Osman Sivas, 
gazetemize olayları 
şöyle anlattı: 
“Polisin daveti 
üzerine karakola 
giderek, neden 
çağrıldığımı 
öğrenince şaşırdım. 
Meğer benim de 
hatırlamadığım, 
babamın sağlığında 
26 yıl önce Kalealtı

sokakta bir evi 
varmış. O evi satmış. 
Evi alan, elektrik 
borcunu ödememiş. 
Demek kİ abonesini 
üzerine almamış. 
Satılan evin abonesi 
eski sahibi üzerinde 
mi kalır. 5 bin liraya 
yükselen borç için 
herhalde savcılığa 
şikayet edilmişler, 
babam bulamayınca 
oğlu olarak beni 
karakola çağırıp 
ifademi aldılar. 
Devletin kurumu 
olan TEDAŞ 26 yıl 
sonra alacağını 
takibe kalkmış.
Neyse ki durumu 
anlattım. Tutanak 
tutuldu. TEDAŞ’a 
bildirildi. Bu ödeme
den kurtuldum 
sandım. Ama, bu kez

de BUSKİ aynı ev 
için beni bulamayın 
ca soyadımdan 
GEMPORT’ta çalışan 
oğluma tebligat gön 
dermişler. Durum 
bana bildirilince 
BUSKİ’ye gittim. 
Nedir bu borç diye 
sordum. Kemal 
Sivas’ın 26 yıl önce 
sattığı evinin abone 
sinin borcu olduğu 
söylendi. Onlara da 
durumu anlattım, 
26 yıl önce babamın 
evini sattığını, ken
disinin de çoktan 
öldüğünü belirttim. 
BUSKİ deki 
sorunu çözemedim. 
BUSKİ ve TEDAŞ’ın 
26 yıl sonra alacağı 
nı tahsil İçin yola 
çıkmasını hayretle 
gördüm."

Marmarahirlik dünyaya örnek olacaK
Marmarabirlik'in hiçbir katkı maddesi kullanmadan uyguladığı doğal fermantas 
yon tekniği, UZK'da ele alınacak. Marmarabirlik'i ziyaret eden UZK İcra Direk, 

törü Ghedira, "Natural fermantasyon tekniğini dünyaya anlatacağız" dedi
Uluslararası Zeytin 
Konseyi (UZK) İcra 
Direktörlüğü'ne 
seçilerek geçtiğimiz 
ay yeni görevine 
başlayan Abdellatif 
Ghedira, ilk resmi 
ziyaretini 
Marmarabirlik'e 
gerçekleştirdi. 
UZK Tanıtım Şefi 
Ender Gündüz ile 
birlikte Entegre 
Tesisler Müdürlü 
ğü'nü gezen 
Ghedira, Marmara- 
birlik'te uygulanan 
natural fermantas 
yonun Konsey 
tarafından tanınması 
için gereken desteği 
vereceklerini 
söyledi.
Ghedira, Marmara- 
birlik'te hiçbir katkı 
maddesi kullanıl 
madan uygulanan 
natural işleme 
tekniğinin dünyada 
bilinmesi gerektiğini 
belirterek, bunun 
için 3 safhada 
çalışma yapacak 
larını kaydetti.
Ghedira, "Marmara- 
birlik'te uygulanan 
natural fermantas 
yonun Konsey 
tarafından tanınması 
için gereken desteği 
vereceğiz. Natural 
fermantasyonu

dünyaya 
anlatacağız" dedi.

ÜYE ÜLKELERE 
ANLATILACAK 
Öncelikle mart 
ayında İspanya 
Madrid'de gerçek 
leşecek toplantıda, 
üye ülkelere natural 
fermantasyonun 
teknik özelliklerinin 
anlatılacağını ve 
natural fermente edil 
miş ürün kriterleri 
nin ortaya konaca 
ğını ifade eden 
Ghedira, Marmara
birlik'in tüm dünya 
tarafından kabul 
edilen bir laboratu
ara sahip olması için 
de gereken desteğin 
verileceğini açıkladı.

Ghedira, Marmara
birlik'in üretim 
alanında inceleme 
lerde bulunduktan 
sonra zeytin ve 
zeytinyağı tadımı 
yaptı.

TAMAMEN 
DOĞAL ÜRETİM 
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa ise 32 
bin ortağı ve 8 koo 
peratifi ile Marmara
birlik'in dünyadaki 
en büyük sofralık 
siyah zeytin üreticisi 
olduğunu belirterek, 
Birlik'in üretim ve 
satış rakamları ile 
Ar-Ge ve yatırım 
çalışmaları hakkında 
bilgi verdi.

Asa, üretim süreç
lerinde tamamen 
doğal işleme tekniği 
uyguladıklarını 
vurgulayarak, 
Marmarabirlik 
ürünlerinin bu 
yönüyle piyasadaki 
diğer ürünler 
den ayrıldığını 
kaydetti.
Konuşmaların 
sonunda Başkan 
Asa tarafından 
Abdellatif Ghedi- 
ra'ya İznik çinisi 
bir tabak hediye 
edilirken, Ghedira 
ise Asa'ya üzerini 
el yazısıyla yazıp 
imzaladığı zeytin 
ve zeytinyağını 
anlatan bir resim 
hediye etti.

GEMÛKÜ 
ÇİFTÇİLER
FUARDA

İlçe Gıda Tarım ve 
nayvahcı'ıık 
Müdürlü ğünün 
2016 yılı eğitim ve 
Yayım faaliyetleri 
kapsa mında Bursa 
Büyük şehir 
Belediyesi Kırsal 
İşler Daire 
Başkanlığı katkıla 
rıyla İzmir’de 
düzenlenen AGRO 
EXPO EURASIA 11. 
Uluslar Arası Tarım 
ve Hay vancılık 
Fuarına Gemlikli

ABONEOLDUNUZMIf?
MMiııııiiiııııijıı» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Mahalle 
Muhtarları ile 
üreticilerinin katilı 
mıyla teknik 
gezi düzenlendi. 
Tarım ve 
hayvancılık 
alanında kulla 
nılan teknolojiler 
ve yenilikler 
sergilendiği 
fuarda kamu ve 
özel sektörlere 
ait stantlar ziyaret 
edilerek yetkililer
den bilgi alındı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Fatura kavgasında kan aktı: 3 yaralı
İnegöl Akhisar 
Mahallesi'nde 
çıkan kavgada, 
aynı aileden 3 kişi 
yaralandı. Edinilen 
bilgilere göre; olay 
Akhisar Mahallesi 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk Caddesi 
üzerinde faaliyet 
gösteren bir 
telefoncuda 
meydana geldi. 
İddiaya göre 
faturasının yüksek 
geldiğini düşünen 
kişiler, cep telefonu

hattını aldıkları 
telefoncuya giderek, 
faturanın neden 
yüksek geldiğini 
sordu. O sırada 
şahıslar ve telefoncu 
Halil Savaş (59) ile 
oğulları Hamit Savaş 
(23) ve Ümit Savaş 
(24) arasında 
tartışma çıktı. Çıkan 
tartışma telefoncu
nun önünde devam 
etti. Kavganın 
büyümesiyle silahlar 
ve bıçaklar çekildi. 
Telefoncuya gelen

şahıslardan biri 
belindeki silahı 
çıkararak telefoncu 
baba Halil Savaş’a

ateş ederken, diğer 
şahıslar da oğulların 
üzerine bıçakla 
yürüyerek Ümit

Savaş’ı bıçakladılar. 
Hamit Savaş ise 
darp sonucu 
yaralandı. Sol 
boşluğuna isabet 
eden kurşun 
sonucunda 
yaralanan baba Halil 
Savaş ile karın 
boşluğundan 
bıçaklanan Ümit 
Savaş olay yerine 
gelen 112 Acil Servis 
ambulanslarında 
sağlık ekiplerinin ilk 
müdahalesinin 
ardından ambulans

larla, Hamit Savaş 
ise polis otosuyla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi'ne getirilerek 
tedavi altına 
alındılar. Durumu 
ağır olan baba Halil 
Savaş acilen ameli 
yata alındı. Olayı 
gerçekleştiren 
şahıslar kaçarak 
kayıplara karıştılar. 
Emniyet ekipleri 
silahlı saldırıyı 
gerçekleştiren 
şahısları arıyor.

Sır cinayeti yıllar sonra Bursa polisi çözdü
İstanbul'da öldürü 
lüp cesedi Orhan 
gazi de yola atılan, 
Rusya'da bir dönem 
emniyet müdürlüğü 
yaptıktan sonra 
emekliye ayrılıp 
ticaretle uğraşan 
Mehrali Abbasov'un 
(58) cinayet şüpheli 
si, aradan 10 yıl 
geçtikten sonra 
cinayetin işlendiği 
12 Şubat günü yaka 
landı. Abbasov'u 
Rusya'da görev

yaparken ağabeyini 
dövdüğü için öldür 
düğünü söyleyen 
Rafel Miraliyev (40) 
çıkartıldığı nöbetçi 
mahkemece 
tutuklandı. Orhan 
gazi de, 2006 yılının 
Şubat ayında Yalova 
yolu üzerine tabanca 
ile göğsüne ateş 
edilerek öldürülmüş 
erkek cesedi bu
lundu. Yapılan 
araştırmada cesedin 
Rusya'da bir dönem

Emniyet Müdürü 
olarak görev 
yaptıktan sonra 
emekliye ayrılan ve

Türkiye'ye tomruk ve 
kömür satan Mehrali 
Abbasov'a ait 
olduğu belirlendi.

Yapılan araştırma 
sonrası Abbasov'un 
kim tarafından neden 
öldürüldüğü belirlen
emedi. Davayla ilgili 
dosya bir süre önce 
jandarmadan alınıp 
polise verildi. 
Soruşturmayı 
sürdüren polis Ab
basov'un yaptığı 
telefon görüşmeleri 
ve yakınlarının 
ifadesinden sonra 
Bursa'da yaşayan ve 
Azerbaycan uyruklu

olup, ülkesinden 
getirdiği tomruk ve 
keresteyi İstanbul ve 
Bursa'da satan Rafel 
Miraliyev'i geçen 
12 Şubat günü 
Yıldırım Millet 
Mahallesi'nde gözal 
tına alındı. Emniyet 
Müdürlüğündeki 
sorgulamasından 
sonra Orhangazi de 
'Adam öldürmek* 
suçundan adliyeye 
çıkartılan Rafel 
Miraliyev tutuklandı.

JffM düzeneğiyle onlarca kişinin hesahım bosaltiılar 35 bin liralık sahte
Orhangazi de 
faaliyet gösteren bir 
devlet bankasına ait 
ATM’ye düzenek 
kuran kimliği belir 
siz kişi yada kişiler 
kopyaladıkları 
kartlardaki paraları 
çaldı. Hesabında 
para bulunmayan 
kartların ise paravan 
olarak kullandığı 
öğrenildi. 1,5 
saatte yaklaşık 50 
kişinin kartının 
kopyalandığı tahmin 
edilirken, banka o 
tarihte işlem gören 
tüm kartları kapatıp,

hesaplara bloke 
koydu. Orhangazi’de 
bir banka şubesinin 
Cumhuriyet 
Alanı’ndaki para 
çekmek makinesine 
kart kopyalama 
düzeneği kurulduğu

ve müşterilerin 
hesaplarındaki 
paraların kopyala 
nan kartlar aracılığı 
ile çalındığı belir
lendi.layın kesin 
bilgileri ise kamera 
kayıtlarının incelen

mesinden sonra 
ortaya çıkacak. 
Çevredeki güvenlik 
kameralarını incele 
yen ve Bankanın 
genel merkezi 
tarafından kayıt 
altında tutulan ATM 
kamerası kayıtlarını 
isteyen Polis, kart 
kopyalama aparatını 
yerleştiren kişi yada 
kişilerin kimliklerini 
belirleyerek yaka 
lamak için çalışma 
başlatacak.
Olayla ilgili geniş 
çaplı soruşturma 
başlatıldı.

çekle yakalandı
Bursa'da bir 
kişi 35 bin 
liralık sahte çeki 
bozdurmak için 
geldiği bankada 
gözaltına alındı. 
Olay, Osmangazi 
Orhanbey Mahalle
si'nde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre N.Y, 
elinde bulunan 
35 bin liralık sahte 
çeki bankaya 

bozdurmaya 
çalıştı. Banka 
görevlisi, çeklerin 
sahte olduğuna 
anlayınca N.Y. 
den habersiz 
polise haber 
verdi. Olay 
yerine gelen 
polis ekipleri 
N.Y'yi gözaltına 
aldı. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

Otobiisıen düşen kaılııı hastanelik olılıı Motosikleikazasınılakararvefilıli
Bursa'da, otobüsten 
indiği sırada ayağı 
takılıp kafasını 
kaldırıma çarpan 
kadın hastanelik 
oldu. Olay, Osman 
gazi Acemler 
mevkinde meydana 
geldi. Gece evine 
gitmek için 43/D 

numaralı otobüsten 
indiği sırada ayağı 
takılan henüz ismi 
öğrenilemeyen bir 
kadın, yere düştü. 
Kafasını kaldırıma 
çarpan kadın, 
baygınlık geçirdi.
Vatandaşların 
yardımı ile otobüse 

alınan kadın, olay 
yerine gelen 112 Acil 
Servis ekipleri 
tarafından ilk müda
halesi yapıldıktan 
sonra Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
götürüldü. Kadının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi.

Mudanya da geçen 
yıl temmuz ayında 
güvenlik şeridinde 
arızalanan 
motorlarını tamir 
eden iki kardeşe 
çarparak Melih 
Aydemir’in (11) 
ölümüne, Semi 
Aydemir’in (19) de 

yaralanmasına 
sebep olan sürücü 
M.S. hakim karşısına 
çıktı. Mobese 
kameralarındaki 
kaza görüntülerini 
izleyen mahkeme 
heyeti, 71 yaşındaki 
sürücünün tutuklan 
masına karar verdi.

Bursa 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
“taksirli ölüme 
sebebiyet vermek” 
suçundan hakkında 
3 ile 15 yıl kadar 
hapis talebiyle 
yargılanan tanık 
tutuklanarak ceza 
evine gönderildi.
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GüneBan$i
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

MİMİIIIIIMİIİIİM*
SAVAŞ TAM TAMLARI ÇALIYOR

Ortadoğu’yu yeniden şekillendirmek 
için başlatılan projede Türkiye görülü 
görev aldı.
ABD nin bilinen BOP insafsızca 

yürütülüyor.
Irak’ı bölen ABD güçleri, projesini 

adım, adım hayata geçiriyor.
Suriye üzerinden sürdürülen 

paylaşım savaşının şu anda galibi yok.
Ama kaybedeni var.
Türkiye, Suriye’nin iç işlerini 

burnunu sokarak, elde etmek istediği 
bölgesel ve küresel güç olma sevdası 
yüzünden çok şey kaybetti.

Bir kez Suriye rejimini öyle birkaç 
günde yıkılamayacağını gördük. 
Bunun faturası bize göçler ile geldi.

Türk halkının vergileriyle Esat 
muhalifleri beslerdi.
Ama Esat karşısında İŞİ D belası da 

eklense de rejim değişmedi.
Bugün ise Rusya’nın İran ile Esat’ı 

desteklemesi dengeleri değiştirdi.
Türkiye müttefikleriyle PYD 

konusunda anlaşamıyor.
ABD’nin amacı Suriye’yi bölmek ve 

küçük devletler oluşturmaK.
Bunun içinde terörist kabul etmediği, 

dost bildiği PYD güçlerini destekliyor.
Amaç ortada, bizim güneyimizde aynı 

Irakta olduğu gibi bir kürt kantonu 
kurdurmak.

Türkiye bunu gördüğü için 
sınırımızdan Suriye’ye doğru bir 
silahtan arınmış bölge istiyordu.

Görülen o ki bu olmayacak.
PYD’nin ilerlemesi, yeni göçleri 

kapımıza yığdı.
Türkiye’nin yükü büyüdü.
Bugün içine düştüğümüz sıkıntı 

Türkiye’yi bir savaşın eşiğine getirdi.
Sınırımızdaki tanklardan PYD 

güçlerini sürekli vuruyoruz.
İstenen sonuca böyle ulaşmanın 

mümkünü yok.
Türkiye yabancı ülkelerin yol geçen 

hanı haline geldi.
Bugüne kadar hiçbir dönemde 

müttefikimiz olmayan Suudi Arabis
tan’ın bile jetleri asken nava 
alanlarımıza jndiler.

Yakında IŞİD e karşı saldırı 
geçekleştirecekler güya.

Gelişmeler iyiye gitmiyor.
Türkiye Suriye ye asker çıkarırsa, bu 

kez yalnız Esat güçleriyle değil, hem 
Rusya ile, hem de PYD güçleriyle karşı 
karşıya gelinir.
AKP hükümetinin Suriye’nin iç 

işlerine burnunu sokmasının faturasını 
ağır ödüyoruz.

Piyasalar kilitlendi, iflaslar giderek 
artıyor.

Ödenmeyen çeklerin ve senetlerin 
sayısı da çoğaldı.

Bir yanda içte PKK’ lı güçlerle 
savaşırken, bir yandan da Suriye 
cephesinin açılması bana OsmanlInın 
son zamanlarını anımsatıyor.

Sonu bilinmez bir döngü içine girdik. 
Savaş tamtamları giderek büyüyor. 
Türkiye bu savaşın içinde olmamalı. 
Kendi güvenliğimiz sağlayalım ama, 

Suriye batağından bir an önce 
kurtulalım.

2015-2016 Eğitim ve 
Öğretim Yılı Gençlik 
ve Spor Bakanlığı 
Okul Sporları 
tarafından 
düzenlenen Halk 
Oyunları yarışması 
il Birinciliği Bursa 
Atatürk Spor 
Salonunda yapıldı. 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Geleneksel 
(düzenlemeli) 
dalda gençler 
kategorisinde İl 
Birincisi oldu.
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi

Halk Oyunları Ekibi, ilinde yapılacak 
07- 08 Nisan 2016 olan Türkiye Halk 
tarihinde Uşak OyühlaH Yârı Final

Müsabakalarında 
Bursa ilini temsil 
edecek.

Atatcpe Anadolu Lisesi nden teknik gezi
Gemlik Atatepe 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, 
alanının lider firmala 
rından Çözüm 
Antrepo'ya gezi 
düzenledi. Ulaştırma 
hizmetleri alanı lojis
tik sınıfı Öğrencileri, 
bölüm şefleri Hilal 
Peker ve alan öğret 
meni Tutku Gökçe 
eşliğinde Çözüm 
Antrepo'ya giderek 
yerinde inceleme

yapma fırsatı yaka 
ladılar. Bu tür gezi
lerin öğrencilerin 
okulda edindikleri 
teorik bilgilere pratik

bilgiler kazandır 
masının önemine 
dikkat çeken okul 
Müdürü Haşan 
Hüseyin Cesur,

önümüzdeki 
günlerde başka 
firmaları da ziyaret 
edeceklerini 
açıkladı.

“Mutlu Aileler, Mutlu 
Toplum” vizyonuyla 
yola çıkan T.S.O. 
Gazi Ortaokulu-îlko 
kulu rehber öğret 
menleri Afifenur 
Dinler ve Arif 
Karakurt önderliğin 
de 14 haftadır 
sürdürülmüş olan 
“0-18 yaş aile Eğitim 
Programı” sertifika 
töreni yapıldı. 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, belediye 
başkan yardımcımız 
Ahmet Avcı, Gençlik 
Spor Müdürü Ahmet 
Adil Tunç, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, Halk 
Eğitim Müdürü

Engin Çavuş'un ve 
diğer okullardan 
gelen rehber öğret 
menlerin katıldığı 
sertifika töreninde 
konuşan Cahit Işık, 
çocukların eğitimi 
kadar bilinçli anne 
babaların da çocuk 
ların gelişiminde

önemli olduğunu be
lirterek, kursu başa 
rıyla tamamlayan 
aileleri tebrik etti. 
Okul Müdürü 
Mehmet Atay yaptığı 
konuşmasında 
eğitimlerinin sadece 
velilere yönelik 
olmadığını, haftaiçi

ve haftasonu toplam 
400 öğrenciye 
yetiştirme kursu 
kapsamında ders 
verildiğini, okulu
muz öğretmenlerine 
yönelik açılan çocuk 
gelişiminde oyunun 
önemi,istenmeyen 
öğrenci davranış 
larıyla baş etme 
yolları, kaynaştırma 
öğrencilerine yöne
lik öğretim yöntem 
ve teknikleri, parça 
lanmış aile çocukla 
rina yaklaşım adı 
altında 4 tane hizmet 
eğitim kursunun 
açıldığını, TEMA 
vakfı işbirliği ile tüm 
okulu kapsayan 
çalışmaların devam 
ettiğini belirtti.

KAYIP GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS 
CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

EMİRCAN ŞEKtK
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GEMLİK MflLMÜDÜRLÜĞÜNDEN
Sıra 
No

Bulunduğu 
Yer

Mevkii Cinsi Pafta Ada Panel Yüzölçü 
mu (m2)

İmar 
Durumu

Hazine 
Hissesi/ 

yüzölçümü

Tahmini Bedel Geçici Teminat ihale 
Tarihi

İhale 
Saati

1___ Osmaniye Arsa 5.0.4 747 212 16,52 Konut Alanı Tanı 13.000,00 TL 3.250.00 TL 24/02/20.16 09.00
2 Osmaniye * Ana 5.0.4 747 213 11,20 Konut Alanı Tanı 9,000,00 TL 2.250,00 TL 24/02/2016 09.30

5 Osmaniye Arsa 5.0.4 747 220 171,92 Konut Alanı 1146/17192 
(11,46 m2)

8.500,00 TL 2.125,00 TL 24?'O2j'2O16 10.00

4 Kurşunlu Çiftlik Arsa H.22.a.l2-a-3-c 267 2 3.504,31 Konut Alanı Tam I 1.752.500.00 TL 438.125,00 TL I 24/02/2(11$ 10.30

5 Kurşunlu Çiftlik Arsa H.22.a,12-a-3-c 3015 10.196.94 Konut Alanı Tam | 5.608.500,00 TL 1.402.125.00 TL | 24/02/2916 11,00

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hâzinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların karşısında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı 
Yasanın 45. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Gemlik Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda 
satılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu ve teminat mektubu (teminat 
mektupları idare ilgili bankaya teyit ettirilecektir.) Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına 
vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden onaylı vekaletname ile Tüzel kişilerden ise 2016 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, teklifte bulu
nacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri veya imza beyanı ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır 
bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içerisinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görebilir. Posta ile 
yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Taşınmaz mal satışında KDV alınmayacaktır.
Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.bursadefterdarligi.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir. 
İLAN OLUNUR.

EFENDİOĞLU 
MERMER SAN. TİC. A.Ş.

BÜNYESİNDE 
YURTİÇİ SATIŞ 

DEPARTMANINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE;

- İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN, 
- NETSİS PROGRAMINI 

KULLANABİLEN, 
- TERCİHEN ÜNİVERSİTE VEYA 

M.Y.O MEZUNU
- 25-30 YAŞLARI ARASI 

BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen fabrikamıza 

yapılması rica olunur

İrtibat Tel; O 224 586 00 06

4 adet 15-16 jant Starmam kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara,

ttZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti, 
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sit. A Blok N<>: z 

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

KRŞ6DE B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GOL.ER AUANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.milliemlak.gov.tr
http://www.bursadefterdarligi.gov.tr
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

GEMLİK’TE FUTBOLUN DURUMU
Kim ne derse desin 

Gemlik futbolu bir 
gerileme dönemi 
içerisindedir. Bu işin 
sonu çöküşe doğru 
gitmektedir. Yakında 
A takımlara futbolcu 
kalmayacaktır. 
Gemlik ovasının 
beton binalarla 
doldurul masından 
dolayı çocuklarımıza 
fazla oyun alanları 
kalmamıştır. Bu 
yüzden mahalleler
den de sporcu 
yetişmemektedir.

Aşırı maliyetlerden 
ve alt yapı yetiştire 
cek spor alanlarının 
olmayışından dolayı 

kulüpler yetiştirme 
işini bir kenara 
bırakıyorlar.

Hazır sporcu kul
lanmak daha çok 
işlerine geliyor. 
Gemlik’te Milli 
Eğitimin sabahtan 
akşama kadar 
olmasından dolayı 
sporu eğitecek 
saatler tüm kulüp 
lere aynı kalıyor. 
Saha adedi bir. 
Kulüp adedi şuan 
on gözüküyor.

Her kulübün 16:00' 
18:00’1 istediğini 
düşünün. Her 
kulübün 3 adet yaş 
grubu olsun.

Takım sayısı otuza 
çıkıyor. Tek saha da 
nasıl yapacağı bu 
işi?

Sosyal yaşamdaki 
sahanın tenis kortu 
ile birleştirmesi bu 
yüzden çok önemli. 
En azından 3 külü 
bün sorununu burası 
çözebilir. Okullar bile 
buralarda faydala 
nabiliyor.

Şu an bizimle 
kafası en iyi uyuşan 
kulüp Gemlik 
Gençler birliği Spor. 
En çok alt yapıya 
giren kulüpte yine 
Gençler birliği Spor. 
Yakın zamanda

başarı oranları yük 
selecektir. Zira 
doğruları yapmaya 
çalışıyorlar.
Bizden de teknik 
destek alıyorlar. 
Bravo Gençlerbirliği 
Spora.

Şu an bakıyoruz 
20 futbolcu sürekli 
kulüp değiştiriyor. 
Bir futbolcunun bir 
sezonda 3 kez 
transfer hakkı var. 
Birinci amatör küme 
ve spor amatör aynı 
anda oynanıyor. 
Onlar bitiyor ikinci 
amatör küme 
başlıyor. Bir 
bakıyorsunuz 20 
futbolcunun kulübü 
bir anda değişmiş. 
Bu çok yanlış bir 
durum. Yüzyirmibin 
nüfuslu bir ilçeye 
yakışmıyor.

Kulüplere yapılan 
nakdi ve malzeme 
yardımları biraz 
denetimli Olabilir. 
Kulüpler birliğinin 
ve belediyemizin 

görevlendirdiği bir 
memura bu görev 
verilebilir. Bir kulüp 
kaç alt yapıya ve 
A takımına giriyor bu 
kontrol edilebilir. 
Alacağı nakdi 
yardımın ve 
malzeme desteğinin 
şekli bu aşamada 
belli olabilir. Bu 
sayede kulüplerde 
denetim altında 
olmuş olur.

Çok kategoriye 
giren ve başarılı olan 
kulüpler daha fazla 
yardımı hak etmiş 
olur.

Hatta belediyemizin 
ya da kulüpler 
birliğinin 
görevlendirdiği 
eğitimli Antrenörler 
antrenman işlerine 
yönlendirilebilir. 
Sporcuların eksiğini 
giderebilecek bilgi 
ve becerilerine katkı 
koyacak kişilere 
görev verilebilir. 
Olsa da olur olmasa 
da mantığı devre dışı 

bırakılabilir. Gerçek 
anlamda çalışmalar 
hayata geçirilebilir. 
Bu hocaların 
kontrolünü de 
bahsettiğim memur 
arkadaş yapabilir.

Bakın o zaman 
Gemlik’imizln 
profesyonel takımı 
oluyor mu olmuyor 
mu? Kurtuluşun 
reçetesi, tüm 
takımlarımı kap
sayan bir sistem, 
hep doğruları yap
mak ve çok alt yapı 
Liglerine girmekten 
geçiyor. Eğer 
belediyemiz 
sponsorluğu 
yapıyorsa bu işi de 
çok kolay yapar. 
Zira bu işin büyük 
bir yükünü Beledi 
yemiz karşılıyor. 
Bakınız Gemlik 
sporda kaç tane 
Gemlikli top 
oynuyor. Ait yapısı 
ne durumda. İnanın 
mesele hemen 
anlaşılır.

NarmaraMılilftCT desttüe tfeıam Basketbolün Kailli 
Bursa'da atacak

Marmarbirlik 
Yönetim Kurulu 
üyeleri Özlüce 
Tesisleri'nde Ali 
Ay yönetimini 
ziyaret etti. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, Başkan Ali 
Ay ve yönetim 
kurulu üyelerine 
yeni görevlerinde 
başarı dileklerinde

bulundu ve 
Bursaspor'a olan 
desteklerinin gele
cek sezonlarda da 
büyüyerek devam 
edeceğini belirtti. 
Bilindiği gibi 
Marmarabirlik ilk 
devrenin ortasında 
1 milyon 250 bin 
TL karşılığında 
yeşil beyazlı 
formaya göğüs 
reklamı vermişti.

Bursaspor iaraltan aıaManılı
Bursasporlu taraftar
lar TFF ve PFDK'nın 
yeşil beyazlı 
kulübe verdiği 
cezaları protesto 
etti. Dün akşam 
Setbaşı'nda 
toplanan taraftarlar, 
'Biz de mi kapıları 
kitleseydik; susarak 
suç mu işledik?' 
yazılı bir pankart

açarken terör 
örgütü PKK aleyhine 
de sloganlar attı.
Yeşil beyazlı 
taraftarlar Türkiye 
Futbol Federasyonu 
ve Medipol 
Başakşehir 
karşılaşmasının 
hakemi Hüseyin 
Göçek'e de tepki 
gösterdiler.

TOKAT NİKSAR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

CEMAL YILMAZ

Bu yıl FIAT 
sponsorluğunda 
Bursa'da gerçek 
leştirilen ve 31'in- 
cisi düzenlenen 
Erkekler Türkiye 
Kupası, bugün 
TOFAŞ Spor 
Salonu'nda 
oynanacak maç 
larla başlayacak. 
Turnuva öncesi 
açıklamalarda 
bulunan Türkiye 
Basketbol Federas 
yonu Asbaşkanı 
Efe Aydan, kupanın 
her türlü sonuca 
açık olduğunu 
belirterek, tüm 
takımlara başarı 
diledi. Spor Toto 
Basketbol Ligi'nin 
15 haftalık ilk devre 
si sonunda, lig 
sıralamasının ilk 
8 basamağında 
yer alma başarısı 
gösteren Anadolu 
Efes, Banvit, 
Darüşşafaka Doğuş,

Demir İnşaat 
Büyükçekmece, 
Fenerbahçe, 
Galatasaray 
Odeabank, Pınar 
Karşıyaka ve 
Trabzonspor 
Medical Park, en 
iyi olma mücadelesi 
verecek. Turnuva 
öncesi Tofaş Sosyal 
Tesisleri'nde 
düzenlenen basın 
toplantısına Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü Süleyman 
Şahin, Türkiye 
Basketbol Federas 
yonu Asbaşkanı 
Efe Aydan, TBF 
Genel Sekreteri 
Celal Ansan, BSL 
Direktörü Samer 
Şen bayrak, FIAT 
İş Birimi Direktörü 
Altan Aytaç ve 
FIAT Türkiye 
Kupası'nda boy 
gösterecek takımla 
rın antrenör ve 
oyuncuları katıldı.
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lııısılı îıistlttı Mı
Büro Temizliği 
Ofis Temizliği 
Yazlık Temizliği 
Apartman Temizliği 
Boş Ev Temizliği

İnşaat Sonrası Ofis Dükkan Temizliği 
İnşaat Sonrası Ev Temizliği 
Ev Temizliği 
İş Merkezi Temizliği 
Dükkan Temizliği

Kaan UÇAN 0 539 74619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK 

www.gemlikelittemizlik.com

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik K

Bu gazete , '!•? .
Anadolu'nurr Sesr '?■ 

. iPad-iPhone ■ / 
uygulamasında 
yayımlanmalctadır. I öSKSaft

Türkiye’nin ihracata 
dayalı kalkınma 
hedefleri doğrultu 
sunda "Küresel Fuar 
Acentesi Projesi"ni 
hayata geçiren 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), Bursa iş 
dünyası temsilci
lerini, tekstil sek
töründeki yenilikleri 
ve iş birliği fırsat 
larını araştırmak 
üzere Fransa’nın 
başkenti Paris'te bir 
araya getirdi.
Odadan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Paris'te tekstil, 
kumaş, hazır giyim, 
aksesuar ve tasarım 
alanlarında faa 
liyet gösteren ve 
katılımcıları bir 
araya getiren 
Texworld, 14-18 
Şubat'ta ziyaretçi
lerini ağırlıyor. 
Pek çok özellikte 
binlerce kumaşın 
sergilendiği Pre- 
miere Visio ise 15- 
18 Şubat'ta 
yapılıyor.
Paris'teki ilk gün 
etkinliği 
kapsamında pro
tokol üyeleri ile 
Texworld Fuarı'nda 
stant açan BursalI 
firmaları ziyaret 
eden BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 
firmalara başarı

diledi.
BTSO olarak BursalI 
firmaların dünyadaki 
yenilikleri yakından 
takip etmelerini 
istediklerini ve 
bu kapsamda 
Küresel Fuar 
Acentesi Projesini 
üyelerinin hizme 
tine sunduklarını 
belirten Burkay, 
şunları kaydetti: 
"2 yıl içerisinde 
60'a yakın fuar 
organizasyonu 
gerçekleştirdik. Bu 
fuarlarımıza yaklaşık 
2 bin 500 üyemiz 
katıldı. Bu yıl da en 
prestijli fuarlara 
katılarak Bursamızın 
ve ülkemizin ticaret 
hacmine daha fazla 
katkı sağlayacağız. 
Her yıl 3 bin üyemizi 
dünyanın en önemli 
buluşmalarına 
taşımak istiyoruz.
Fuarın, firmalarımıza 
hayırlı olmasını 
diliyorum. Fuar 
kapsamında sek
tördeki gelişmeleri 
inceleyen Bursa iş 
dünyası temsilcileri, 
KOSGEB'in sunmuş 
olduğu destekler 
kapsamında dünya 
devi firmaların tem
silcileriyle ikili iş 
görüşmeleri yapma 
fırsatı bulacak. Fuar 
programında ayrıca 
çeşitli kurum zi
yaretleri de bu

lunuyor." 
BTSO heyeti, 
Paris'te tekstil 
ve moda alanında 
yer alan işletmeleri 
geliştirmek ve 
desteklemek 
amacıyla faaliyet 
gösteren Tekstil 
Sanayicileri Birliği 
ile 65 ülkede 168 
noktada çalışmalar 
yürüten MÜSİAD'ın 
Paris şubesini 
ziyaret edecek. 
Protokol üyeleri 
ayrıca Türkiye'nin 
Paris Büyükelçisi 
Hakkı Akil ile bir 
araya gelecek. 
Heyette, Bursa 
Valisi Münir 
Karaloğlu, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
BTSO Yönetim Ku
rulu Başkan 
Yardımcısı İsmail 
Kuş ve Yönetim Ku
rulu Üyesi Emin 
Akça ile Bursa iş 
dünyası temsilci
lerinden oluşan 
80 kişi bulunuyor. 
Texworld Fuarı'nın 
heyet başkanlığını 
BTSO 25. Komite 
Başkanı Bey 
han Cambaz, 
Premiere Vision 
Fuarı'nın heyet 
başkanlığını ise 
Meclis Üyesi 
Berna Aşıroğlu 
yapıyor.

Eleman BAY & BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR

Kaniyor GSM:053914S1903

Flpman F0RKLIFT kullanabilen 
tlplll<l" OPERATÖRLER ARANIYOR 

"ranıyor 12245241524-35301411113

Eleman 
aranıyor
TECRÜBELİ 

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR

02245140060

SATILIK 
ZEYTİNLİK

KUMLA YOLU 
HASANAĞA

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

lillM
KAŞCDC B€KL€M€K 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

http://www.gemlikelittemizlik.com
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M tatlı mıcıı Planlat ıliMni! "SGK emekli maaşlarını 
doğru hesaplamalı"

Bankaların bireysel 
kredilerdeki reka
beti, kredi koruma 
ve kart sigortasına 
talebi artırdı. 2 mil 
yon kişi işsiz kalırım 
korkusuyla borçları 
m sigortalatınca, 
sigorta şirketleri 
kira, fatura gibi 
ödemeleri bile 
kapsama aldı.
İşsizlik sigortasına 
talep arttı, yaklaşık 
2 milyon kişi borçla 
rım sigortalattı. 
Özellikle son 
yıllarda, bankaların 
hem bireysel kredi 
kullandırmada hem 
de kredi kartlarında 
kıyasıya rekabete 
girmesi sonucu 
kredi ve kart kulla 
nanların sayısındaki 
artış sigortacıları da 
hareketlendirdi.
İşsizlik sigortası adı 
altında kredi koruma

6,1S™*® '• * ‘ ■
Anadolu’nun Sesi 
ıPad-iPhone { 

BYEGM uygulamasında :‘r] : h 
yayımlanmaktadır, t \ 'ı|

İÜ ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ve kart sigortası 
uygulaması başlata 
rak tüketicilerin 
adeta banka borçla 
rım üstlenen sigorta 
cılar; bu ürünlerin 
talep görmesi üzeri 
ne işsiz kalınması 
halinde sigortalıların 
kira, fatura gibi öde 
melerini karşılayan 
ürünler de geliştirdi. 
Kredi koruma sigor 
tasında, bireysel 
kredi alıp da işsiz 
kalındığında, banka 
ya kredi taksitlerini 
sigorta şirketi 

ödüyor. Kredi kartı 
sigortasında da 
işsiz kalındığında, 
kart bakiyesinin 
tümü sigorta şirketi 
tarafından 
karşılanıyor. Sigorta 
cıların pazara sundu 
ğu bu ürünlere ise 
son yıllarda ciddi 
talep olduğu gözleni 
yor. 2014 yılında 1.4 
milyon kişi işsizlik 
sigortası yaptırırken, 
geçen yıl bu sayı 
yaklaşık 2 milyona 
çıktı. Yani, 2 milyon 
kişi bankalara olan 

borçlarını sigortalattı 
Son iki yıl içinde 
de sigorta şirketleri, 
işsiz kalıp, borçlarını 
ödeyemeyen 
sigortalılar için de 
50 milyon lira 
tazminat ödedi.
İşsizlik sigortaları 
ağırlıklı olarak 
bankaların verdikleri 
kredilere paralel 
tüketicilere 
sunuluyor. Özellikle 
son dönemde oto, 
konut kredileri 
kullananlar, borcunu 
ödeyememe riskine 
karşı hayat sigorta 
sının yanında 
işsizlik sigortası da 
yaptırıyor. Kredi 
kartlarında ise 
bankalar, işsizlik 
halinde borcun 
ödenememesine 
karşı çok düşük 
primlerle kart sahip
lerini sigortalıyor.

Türk Eğitim-Sen 
İstanbul İl Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. M. 
Hanefi Bostan, SGK 
nın emekli maaşları 
ve emekli tazminat 
larını doğru hesap 
laması gerektiğini 
belirtti. Türk Eğitim- 
Sen İstanbul İl 
Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. M. Hanefi Bos 
tan, emekli maaşla 
rıyla ilgili yazılı bir 
açıklama yaptı. 
Hanefi Bostan yaptı 
ğı yazılı açıklamada, 
"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı 
gına bağlı Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK), 2006 yılında, 
farklı norm ve stan
dartlara göre hizmet 
sunan Sosyal Sigor
talar Kurumu, Bağ- 
Kur ve Emekli Sandı 
ğının birleştirilme 
sinden oluşan 
bir kurumdur.
2015 yılında Sosyal 
Güvenlik Kurumu'- 
nun emekli maaşla 
rım yanlış hesapla 
dığına dair birçok 
haber gazete ve 
televizyonlarda yer 

almıştı. O gün bu 
haberlere ihtiyatla 
yaklaşmıştık. Çünkü 
bütün emeklileri ve 
çalışanları doğrudan 
ilgilendiren bir kuru
mun yanlış yapma 
lüksü bulunmamak 
tadır" dedi. Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
Emeklilik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü'ne 
üniversitenin gönder 
diği evraklarda bir 
eksiklik olmadığını, 
ancak kendisine 
bağlanan aylık emek 
li maaşının olması 
gerekenden 1040,75 
TL daha düşük 
olduğunu üniversite 
nin de teyit ettiğini 
ve üniversite aracılı 
ğıyla gerekli düzelt
melerin yapılmasını 
talep ettiğini bildirdi. 
Ayrıca aynı üniver
siteden yaş haddin
den emekli olan bir 
yardımcı doçentin 
emekli maaşının da 
SGK tarafından 
eksik bağlandığını 
yapılan şikayet 
üzerine öğrendiğini 
ifade etti” 
ifadesini kullandı.
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'Zamların sorumlusu üretici deftir
Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği 
(TZOB) Genel 
Başkanı Şemsi 
Bayraktar, yüzde 
9,58 olan enflasyo 
nun tarım ürünle 
rinde yüzde 8,13'de 
kaldığını belirterek, 
"Bu durum üreticinin 
fiyat artışlarının 
sorumlusu 
olmadığını gösteri 
yor" dedi. Bayraktar, 
yazılı açıklamasında 
ocak ayına ilişkin 
Tarım ürünleri

Üretici Fiyat Endeksi 
(Tarım ÜFE) istatis
tiklerini değerlen 
dirdi. Tarımda üretici 
yıllık enflasyonunun 
yüzde 14,02'den 
yüzde 8,13’e gelerek 
tek hanelere indiğini 
ve normal seyrine 
döndüğünü belirten 
Bayraktar, Tüketici 
Fiyat Endeksindeki 
(TÜFE) artışın aylık 
yüzde 1,82, yıllıkta 
yüzde 9,58 olarak 
gerçekleştiğine 
dikkati çekti.

TARLADA 7 
MARKETTE 27

yonunun, gıda ve 
alkolsüz içeceklerde 
aylık yüzde 4,28, 
yıllık yüzde 11,69 
olarak açıklandığını,

Bayraktar, ocak 
tüketici enflas

buna karşın tarımda 
üretici fiyatlarının 
ocak itibarıyla aylıkta 
yüzde 3,56, yıllıkta 
yüzde 8,13 olduğunu 
bildirdi. TÜFE'nin 
yüzde 9,58 olduğu 
Türkiye'de Tarım 
ÜFE'nin doğal afet 
lere ve bütün zorluk
lara rağmen yüzde 
8,13'de kalmasının 
üreticinin fiyat 
artışlarının sorumlu 
su olmadığını göster 
diğini kaydeden 
Bayraktar, sorumlulu

ğun, tarladan 
markete fiyatları 
artıranlarda 
aranması gerektiğini 
vurguladı. Bayraktar, 
tüketicinin, üretici 
de 27 kuruş olan 
maydanozu market 
te 1 lira 17 kuruşa, 
50 kuruş olan 
portakalı 2,12 
liraya, 7 lira olan 
kuru inciri 26,9 lira 
ya, 66 kuruş olan 
patatesi 2 liraya 
satın aldığını 
söyledi.

Kısa vadeli dış borç 
stoku, 2015 yıl sonu 
itibarıyla 115 milyar 
573 milyon dolarla 
33 ayın en düşük 
seviyesine geriledi. 
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB) 2015 yılı 
aralık ayına ilişkin 
"Kısa Vadeli Dış 
Borç İstatistikleri" 
ni âçikıâdı'.
Kısa vadeli dış borç 
stoku Aralık 2015 
sonu itibarıyla bir 
önceki yıl sonuna 
kıyasla yüzde 12,3 
azalışla 115 milyar 
573 milyon dolara 
indi ve Mart 2013'ten 
bu yana gördüğü en 
düşük seviyesine 
geriledi. Bu 
dönemde, bankalar 
kaynaklı kısa vadeli 
dış borç stoku 
yüzde 17,7 azalarak 
78 milyar dolar 
olurken, diğer

sektörlerin kısa 
vadeli dış borç 
stoku yüzde 2,2 
artarak 37,4 milyar 
dolar düzeyinde 
gerçekleşti. Bankala 
rın yurt dışından 
kullandıkları kısa 
vadeli krediler, 2014 
yıl sonuna göre 
yüzde 52,6 azalışla 
22,8 milyar dolar, 
yurt dışı yerleşik 
lerin döviz tevdiat 
hesabı yüzde 16 
artışla 15,2 milyar 
dolar oldu. Banka 

mevduatı, 2014 yıl 
sonuna göre yüzde 
18,3 artışla 23,7 
milyar dolara ve 
yurt dışı yerleşik 
lerin TL cinsinden 
mevduatları 2014 yıl 
sonuna göre yüzde 
20,7 yükselişle 16,2 
milyar dolara çıktı. 
Diğer sektörler 
altında yer alan 
ithalat borçları, 
2014 yıl sonuna 
göre yüzde 6,2 
artarak 29,5 milyar 
dolar oldu.

li|HmillİIBMlMHIİ!
Ulaştırma Bakanlığı 
Sayıştay’ın uyarısı 
üzerine otoyol ve 
köprülerde ödeme 
yapmayan yabancı 
araçların ülkeyi terk 
etmesine izin 
verilmemesini 
öngören bir yönet
melik taslağı hazırla 
dı.Hızlı Geçiş Sis
temi (HGS) ve Oto 
matik Geçiş Sis- 
temi’nden (OGS) 
kaçak geçen yaban 
cı araçlar sorunu 
için Sayıştay’ın da 
uyarıda bulunduğu 
ortaya çıktı. Sayış 
tay, Karayolları 
Genel Müdürlüğü’ne 
yönelik denetim
lerinde kurumu bu 
konuda uyarırken, 
raporunda da yıllık 
1 milyonu aşkın 
yabancı plakalı 
aracın kaçak geçiş 
yaptığı bilgisini

verdi. Sayıştay’ın 
uyarısı üzerine 
Ulaştırma Bakanlığı, 
ödeme yapmayan 
yabancı plakalı 
araçların ülkeyi terk 
etmesine izin ver
ilmemesini öngören 
yönetmelik taslağı 
hazırladı. Gümrük 
Bakanlığı’nın, sınır 
dan geçişleri yavaş 
latacağı gerekçesi 
ile itiraz ettiği tasla 
ğın ardından, Ulaş 
tırma Bakanı Binali 
Yıldırım’ın bizzat 
devreye girerek,

Gümrük Bakanı 
Bülent Tüfenkci’yi 
aradığı belirtiliyor. 
Taslağa göre 
ödemesiz geçişler, 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanhğı’na elek
tronik ortamda 
iletilecek. Uygun 
altyapı oluşturu 
lacak. Taslağa göre, 
Türkiye’ye giren 
yabancı plakalı 
araçlar, köprü ve 
otoyollardan 
geçişlerine uygun 
etiketi almakla 
zorunlu olacak.
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MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, Belediye Başkanının AS TV’deki açıklamalarına cevap verdi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

TÜRKİYE’Yİ KALBİNDEN VURUYORLAR

Dün, Ankara da yaşanan mobil araçla 
yapılan intihar saldırısında 28 kişi 

\ yaşam mı yitirdi.
61 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Suriye de rejimin yıkılması sorununa 

müdahil olmamız, Türkiye yii tam bir 
Ortadoğu ülkesi haline getirdi.
Korkulanlar oluyor.
Terör büyük kentlerde boy gösteriyor.

Devamı 4’te

Millivetcj Hşreket Partisi Gemlik İlce Başkanı 
Osman Durdu, Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz’ın AS TV’de yaptığı açıklamalara sert 
cevap verdi. Durdu, Cuma günü saat 17.30’da 
aynı programda canlı yayın konuğu olarak 
dava konusu ve Gemlik ile ilgili konuların 
değerlendirilmesini yapacağını belirterek, 
“Gemlik Belediye Başkanı Mahkeme tescilli 
yolsuzluk markasıdır.” dedi. Haberi sayfa 2’de

Ankara’da patlama: 28 ölii, 61 yaralı

Terör Ankara’yı
2. kez vurdu

Dün saat 18.oo 
sıralarında Anka 
ra’da mesai saati 
bitimine yakın 
Devlet Mahallesi 
Askeri Lojmanlar 
Mahallesi Askeri 
servis araçlarının 
bulunduğu noktada 
büyük bir patlama 
meydana geldi. 
Patlamada, ilk 
açıklamalara göre, 
28 vatandaşımız 
hayatını kaybe 
derken, çok kişi de 
yaralanarak has
tanelere kaldırıldı. 
Meydana gelen 
patlamanın hava, 
deniz kuvvetleriyle 
askeri yüksek idari 
mahkemesinin 
bulunduğu alana

çok yakın bir 
yerde meydana 
gelmesinin hedefte 
askerlerin 
olduğu kanaatini 
ortaya koydu. 
Türkiye’nin son 
günlerde PYD güç
lerine bombala 
masından sonra 
büyükşehirlerde 
terör örgütlerinin 
sabotaj girişimle 
rinde bulunacağı 
belirtilerek, dik 
katli olunması 
istenmişti. Türki 
ye’nin başkentinde 
meydana gelen 
ölümlü terör olayı 
ile ilgili olarak 
soruşturmanın 
çok yönlü sürdürül 
düğü bildirildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, Belediye Başkanının AS TV’deki açıklamalarına cevap verdi

“Biz, yolsuza yolsuz’ deriz”
MHP İlçe Başkanı Osman Durdu yaptığı yazılı açıklamada, Belediye Başkanı 

Refik Yılmaz için ‘Mahkeme tescilli yolsuzluk markasıdır’ dedi
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın AS TV’de 
yaptığı açıklamalara 
sert cevap verdi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
geçtiğimiz pazartesi 
günü AS TV’de 
‘Satırbaşı’ programı 
mn konuğu oldu. 
Yılmaz, Milliyetçi 
Hareket Partisi’nin 
ÇİMTAŞ ve Borusan 
firmalarına satılan 
60 dönümlük arsa 
davaları ile ilgili 
yapmış olduğu 
açıklamalarda satışı 
yolsuzluk olarak 
ifade etmenin 
ahlaksızlık olduğunu 
belirtmesi üzerine, 
MHP İlçe Başkanı

Osman Durdu, 
AS TV’den cevap 
hakkı doğduğu için 
açıklama yapmak 
istedi.
Gazetemize yazılı 
açıklama gönderen 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, Cuma 
günü saat 17.30’da 
aynı programda 
canlı yayın konuğu 
olarak dava konusu 
ve Gemlik ile ilgili 
konuların değerlen 
dirilmesini yapaca 
ğım belirterek, 
şunları söyledi: 
“Gemlik Belediye 
Başkanı AS TV’de 
katıldığı programda, 
Gemlik’teki yolmsuz 
luğu yolsuzluk ola 
rak tarih etmenin 
‘ahlaksızlık’ olduğu 
nu ifade etti.
Biz, yolsuzluğa

‘yolsuzluk’ deriz. 
Bunun başka bir 
tarifi yoktur. Fosep- 
tik çukurunu ne ile

ifade edebilir siniz?
Yolsuzluğun, bir 
görevi bir yetkiyi 
kötüye kullanma

olduğunu belirten 
Durdu, “Gemlik 
Belediye Başkanı 
görevini iyiye 
kullan mışta 
haberimiz mi 
olmamıştır? Fakir 
fukarının tüyü bitme 
miş yetimin hakkını 
haraç mezat satacak 
sın sonra da milletin 
hakkını savunan Mil
liyetçi Hareketi utan
madan ‘ahlaksızlık’la 
itham edeceksin.
Yolsuzluk yapan hiç 
kimse bu denli 
yüzsüz, bu denli 
pişkin olmamıştır. 
Buradan soruyorum. 
Gemlik Serbest 
Bölge’de yaklaşık 
60 dönüm arazinin 
ihale yapılmaksızın, 
encümen kararı ile 
yaklaşık 25 milyon 
liraya satılması

yolsuzluk değil 
midir?
Değilse, Bursa 2. 
İdare Mahkeme- 
si’nce verilen 
kararda satışın 
usulüne uygun 
yapılmadığı 
hükmüne nasıl 
varılmıştır.
Gemlik Belediye 
Başkanı Mahkeme 
tescilli yolsuzluk 
markasıdır.
Laf ebeliği 
yaparak adaletten 
kaçamayacaktır. 
MHP olarak 
Aziz milletimizin, 
tüyü bitmemiş 
yetimin hakkını 
hukukunu sonuna 
kadar savuna 
cağız. Bu zihni 
yetten de hesap 
soracağız.” 
dedi.

BUSKİ altı yanı çalışmalarını sürdürüyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
Su ve Kanalizasyon 
İşletmesi (BUSKİ) 
Gemlik’teki alt yapı 
yenileme çalışma 
larını hızlandırdı 
Kayıkhane mevkiin
den, Ahmet Dural 
Meydam’na kadar 
olan bölümün kanali 
zasyon ve yağmur 
suları şebekelerini 
yenileyen BUSKİ, 
Şehit Gökhan Aydınlı 
Caddesi’nde de 
atık su ve kana 
lizasyon çalışmala 
rını sürdürüyorlar.

ZEYTİN HALİNDE 
DE ÇALIŞMA VAR 
BUSKİ’nin ilçenin 
değişik yerlerinde

sürdürdüğü alt yapı 
çalışmalarından biri 
de Siyah İnci Zeytin 
Toptancıları Sitesi

çevresinde sürdü 
rülüyor. Müteahhit 
firma, ana yolda alt 
yapıyı yenilerken,

döşenen boruların 
bölgenin ihtiyacına 
uzun yıllar 
yeteceğini belirttiler.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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Dürüst esnaf ttuldugu parayı sahihine teslim etti
Yenişehir de bir 
esnaf, dükkanının 
önünde bulduğu 
3 bin lirayı sahibine 
teslim ederek 
örnek bir davranış 
sergiledi. Dükkanı 
nın önünde bir 
poşete sarılı bir 
poşet gören 
Ramazan Ok, poşeti 
açtığında içinde 
3 bin TL para ve

kimlikler olduğunu 
gördü. Ok, bulduğu 
poşeti hemen 
karakola götürüp 
teslim etti. Emniyet 
yetkilileri, paranın 
72 yaşındaki 
Kadihan Avşar'a ait 
olduğunu belirledi. 
Yaşlı kadının evine 
giden emniyet ekip
leri, durumu kendi
sine bildirdi. Polis

merkezine gelen alırken, dürüst es-
Avşar, parayı teslim nafa teşekkür etti.

Torununu okuttu 
ğunu belirten 
Kadihan Avşar, 
"Danalarımı satıp 
bankaya yatırdığım 
para ile üniversitede 
okuyan torunumun 
masraflarını 
karşılıyordum. 
Buğdaylara gübre 
almak için bir 
miktarını çekmiştim. 
Eve gittiğimde

paranın yerinde 
olmadığını gördüm 
ve çok üzüldüm. 
O esnada gelen 
polisler paranın 
bulunduğunu 
söyleyince çok 
mutlu oldum. 
Parayı bulan 
evladımızdan Allah 
razı olsun. Beni 
büyük bir sıkıntıdan 
kurtardı" dedi.

Mültecilerin ıımudu, hüsrana dönüştü!
Bursa'da gelen bir 
ihbar üzerine 
harekete geçen 
polis ekipleri, bir 
kamyon şoförü 
tarafından yol 
kenarında bırakılan 
17’si çocuk 40 
mülteci yakaladı. 
Polis ekipleri zor 
durumda olan 
mültecilere poğaça 
ve içecek ikram etti. 
Edinilen bilgiye göre,

Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler gelen bir 
ihbar üzerine, Yeni 
Yalova Yolu Ovaakça 
mevkinde Suriye 
uyruklu 7 aileden 
oluşan 17'si çocuk 
40 mülteci yakaladı. 
Kendi iddialarına 
göre, yolculukları 
Suriye'den başlayan 
mülteciler önce 
İstanbul'a, ardından

da İzmir'e giderek geçeceklerdi. Bir 
botlarla Yunanistan'a kamyon şoförü ile

anlaşan mülteciler 
İzmir'e geldikleri 
iddiasıyla kandın 
larak Bursa'da yol 
kenarına bırakıldı. 
Gece saatlerinde 
yol kenarında kalan 
ve içinde çok sayıda 
kadın ve çocuğun da 
bulunduğu mülteci 
gruba polisin 
yardım eli uzandı. 
Aç olduklarını 
söyleyen göçmen

lere sıcak poğaça 
ve içecek dağıtan 
polis ekipleri çocuk
larla özel olarak 
ilgilendi. Yapılan 
ilk incelemelerin 
ardından göçmenler 
karakola götürüldü. 
Kaçan kamyon 
şoförü ile ilgili 
arama çalışması 
başlatıldı.
Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Sokaklarda nefes kesen takip
Bursa’da yunus 
polislerini görünce 
kaçmaya başlayan 
17 yaşındaki Suriyeli 
gencin üzerinden 
120 adet uyuşturucu 
hap çıktı. Olay, 
Osmangazi 
Koğukçınar Mahal 
iesi’nde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü’ne bağlı Yunus 
Polisleri, ara sokak
larda devriye görevi 
yapmaya başladı. 
Ara sokaktan

Dolandırıcıların tuzağına düşmedi
BursalI bir şahsın 
kimliğiyle, bir 
GMS firmasından 
aldığı telefon 
numarasının 
üzerinden başkaları 
tarafından internet 
aboneliği yapılarak 
dolandırıcılık 
yapıldığı ortaya 
çıktı. Üzerine kayıtlı 
numaradan gelen 
"internet borcu" 
mesajı üzerine 
şaşkına dönen 
Burhan Kurtuluşlar, 
cumhuriyet Savalı

karşısına çıkan 
2 motorlu yunus 
ekibini gören 17 
yaşındaki Suriyeli 
M.M., elindeki uyuş 
turucu hapları yere 
atarak ekiplerden 

ğına suç duyu
rusunda bulundu. 
Evinde internet 
olmadığını söyleyen 
üç çocuk babası 
Burhan Kurtuluşlar, 
Ankara, İzmir ve 
Bursa'da kendi 
kimlik bilgileriyle 
internet aboneliği 
yapıldığını, 
borçların kendisine 
geldiğini ve icralık 
olduğunu söyledi. 
Geçen yıl Aralık 
ayında oturduğu 
Namık Kemal 

kaçmaya başladı. 
Kısa sürede yunus 
ekiplerine yakalanan 
gencin üzerinde 
yapılan aramada 
120 adet uyuşturucu 
hap çıkarken,

Mahallesi Şirmin 
Sokaktaki adresine 
kendisine gelen 
tebligat ile icra 
borcu yüzünden 
şaşkına dönen 
55 yaşındaki 
Burhan Kurtuluşlar, 
"Asgari ücretle 
çalışan biriyim. 
Kendi evimde 
internet yok. Çocu 
ğum cep telefonun
dan interneti 
kullanıyor. İstanbul, 
İzmir ve Bursa icra 
müdürlüklerinden 

ekipler, hapların bir 
kısmını da M.M.’nin 
fırlattığı yerde buldu. 
Tercüman eşliğinde 
İfadesi alınmak 
üzere Asayiş 
Ekipler Amirliği’ne 
getirilen M.M., 
hapların uyuşturucu 
olduğunu 
bilmediğini ve 
diş ağrısı sebebiyle 
kullandığını söyledi. 
Ekipler Suriyeli 
genci gözaltına 
alırken olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

yüklü miktarda inter
net kullanımından 
dolayı borç geldi. 
Kimlik bilgilerimi 
kullanıp beni inter
net abonesi 
yapanların 
cezalandırılmasını 
istiyorum. Geceleri 
uykum kaçıyor. 
Kendi halinde bir 
insanım. Benim ve 
ailemin huzuru 
kalmadı. Benim 
başıma gelen başka 
insanlarında başına 
gelebilir" dedi.

Ehl iyetininolmadığını 
7 yıl sonra öğrendi
1998 yılında ehliyet 
alan engelli vatan 
daş, emniyet ke
meri takmadığı için 
kendisini durduran 
polislerden ehliye 
tinin 7 yıl önce iptal 
edildiğini öğrenince 
şok yaşadı. Evli ve 
bir çocuk babası 
engelli Harun Tunç, 
“1998 Aralık ayında 
ehliyet aldım. 2007 
yılında indirimli 
özel bir araç almak 
için müracaat ettim. 
Ama araç firması 
tam teşekkülü rapor 
istedi. Devlet Has
tanesine müracaat 
edip rapor istedim. 
Hastane olumlu 
rapor veremeyince, 
ben de nasıl olsa 
ehliyetim var diye 
üzerinde durmadım. 
Meğerse trafiğe 
yazı yazmışlar, 
trafik şubesi de 
heyet raporuna 
istinaden ehliyetimi 
iptal etmiş. Fakat 
bana tebligat 
gelmedi" dedi. Araç 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

kullanmaya devam 
ederken emniyet 
kemeri takmadığı 
için durdurulunca 
ehliyetinin iptal 
edildiğini tam 7 
sene sonra öğren 
diğini anlatan Tunç, 
"2014 Aralık ayında 
durumu trafikte 
durdurulunca 
anladım. Rutin 
çevirmede emniyet 
kemeri takmadığım 
için GBT'ye bakıldı 
ğında ehliyetimin 
iptal olduğu görül 
dü. Ehliyetsiz araç 
kullanmaktan 1462 
TL ceza kestiler. 
Ayrıca emniyet ke
meri takılı olmadığı 
için 80 TL ceza 
yedim. Bir de ruh
sat sahibine, ehliye 
ti iptal edilmiş bir 
kişiye araç vermek
ten 1462 TL ceza 
yazdılar. Hemen 
araştırmaya başla 
dım. Devlet büyük
lerinden yardım 
istiyorum.” 
şeklinde konuştu.
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Güne Bakış
Anadolu Gençlik Derneği Gemlik Şubesi ‘Iddaa’ açıklai"«»«

Kumarbaz Bir Toplum Oluyoruz ’
Kadri GÜLER 

I kadri_guler@hotmail.com

TÜRKİYE’Yİ KALBİNDEN VURUYORLAR

Önce Gar önünde barış mitinginde 
yaşanan patlama, ardından Genel 
Kurmay Başkanlığı,

Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı, askeri lojmanlarının 
bulunduğu, TBMM, Başbakanlık 
Merkez binası yakınında ve İçişleri 
Bakanhğı’na 200 metre uzaklıkta 
askeri araçların kırmızı ışıkta 
beklediği sırada, bomba yüklü bir 
araç ile gerçekleşen intihar saldırısı 
yaşandı.

Bu bir istihbarat noksanlığıdır. 
Ânkarafyı kalbinden pâtiâtiyönâf. 
Bundan sonra hangi büyük şehirde 

bombaların patlayacağı bilinmiyor.
Suriye batıkhğına el atmamız, 

başımızda 30 yılı aşkın bir süredir 
var olan PKK terörünü def edemez 
ken, yeni terör olayları yaşanacağını 
gösteriyor.

Terör insanlığın başındaki yüzyılın 
belası.

Gelişmiş ülkelerde geniş istihbarat 
faaliyetleri bu belayı aza indiriyor.

Terör belasını, kınamak ve lanetle- 
mekle falan atlatmak mümkün değil.

Neredeyse tüm komşularıyla 
sorunlu olan Türkiye’nin, sınırlarının 
yol geçen haline döndüğü 
günümüzde, bu belanın nereden ve 
kimden geleceğini saptamak da zor.

Bundan önceki bombalı terör 
olaylarının kökenine inilemedi.

Bu olayın kaynağı ortaya 
çıkarılabilecek mi?

Çıkarılsa ne yapıl&caK?
Ülkenin dış politikasında, 

iktidarıyla, muhalefetinin 
anlaşamadığı, Anayasasını 
değiştirmek için bir çizgide 
bulaşamadığı, bir bölüm insanının 
ötekileştirildiği, lideri tarafından 
sürekli azarlandığı, aydınlarının ve 
muhaliflerinin baskı ile susturul 
duğu, basının tek ses haline getiril 
mek istendiği, tek adamın her 
dediğinin yapıldığı bir Türkiye de, 
sular bundan sonra kolay durulmaz.

Terörü nereden gelirse gelsin 
kınıyoruz, lanetliyoruz.

Ama, terör bizi kalbimizden 
vuruyor.
Ankara da üst üste yaşanan ölümlü 

terör olayları bir zafiyet belirtisidir.
Türkiye bir tek şey de bideşiyor. 
Terörü kınamak ve lanetlemekte. 
Bu sorunları çözmüyor.
2016 yılına büyük sorunlarla girdik. 
Suriye’yi karıştırmanın faturasını 

milletçe ödüyoruz. •
Öyle görülüyor ki, yanlış 

politikaların doğurduğu bu durum, 
güvenliğimizi, ekonomimizi, 
yaşantımızı daha da etkileyecek 

Hamasi nutuklarla, islami 
siyasallaştırıp, mezhepleştirip birbiri 
m izi yemeğe devam edeceğiz.

Ülkeyi bu hale getirenler utanmalı.
Yarınımızın ne olacağını bilmeden 

yaşıyoruz.

Anadolu Gençlik 
Derneği “İddaa” 
oyunundan oynayan 
genç sayısının 
günden güne 
arttığını belirterek, 
devlet eliyle 
yapılan, gençlerimizi 
maddi ve manevi 
yönde, bozuma 
götüren bu ve 
benzeri kumar 
oyunlarına bir an 
evvel son verilerek 
kontrol altına 
alınması gerektiğini 
belirtti.
Anadolu Gençlik 
Derneği, Gemlik 
Liseler Komisyonu 
Serbay Yalçın genç
lerin düştüğü bu 
kötü duruma dikkat 
çekerek, "2004 
yılında faaliyete 
geçirilen şans 
oyunu dediğimiz 
Iddaa’ya olan 
talep çığ gibi 
büyümektedir. 
Şayet bu kötü 
gidişata dur de
nilmezse, çok 
kısa sürede

Emnişet Müdüründen Melal Is Sendikasına ziyaret
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu, Türk 
Metal İş Sendikası 
Gemlik Şubesi’ni 
ziyaret etti. Yeni 
göreve başlayan 
Emniyet Müdürü 
Gündoğdu’ya 
Şube Başkanı 
Kemal Durmaz 
Gemlik’teki 
işyerleri ve sendika 
hakkında bilgi 
verdi.

BURULAŞ hava ve denizde e-bilet e geçiyor
BUDO ve Burulaş 
Havacılık’ta 29 
Şubat 2016 tarihin
den itibaren e-bilet 
uygulamasına geçe
cek olan Burulaş, 
böylelikle hem za
mandan hem de 
basılı kağıt ile 
arşivleme maliyet
lerinden tasarruf 
edecek. 
Burulaş Nisan 
2014’te e-Fa t ura ve 
Ocak 2015’te de e- 
deftere geçmiş, e- 
bilet için de FİT 
Solutions ile 
görüşmelere

kumarbaz bir 
toplumun milletimiz 
üzerinde açmış 
olduğu sarılmaz 
yaralar, ahlaki bir 
çöküntüyü 
kaçınılmaz 
kılacaktır.
Başlangıçta yaklaşık 
150 bin kişinin 
oynadığı bu oyun; 
bugün ise yaklaşık 
3,5 milyona 
ulaşmıştır” dedi. 
15 ile 35 yaş arası 
gençlerin daha 
yoğun oynadığı 
Iddaa’mn, ortaokul 

başlamış ve 
Ağustos 2015’te 
sözleşme imzalamış 
tı. Türkiye’de ulaşım 
şirketleri arasında e- 
bilet projesine ilk 
start veren firma 
olan Burulaş, son 
aşamaya gelinen 
projeyi, 29 Şubat’ta 
hizmete alarak, 
Budo ve Burulaş 
Havacılık’ta e-bilet’e 
geçecek. Burulaş 
Genel Müdürü Lev
ent Fidansoy, e-bilet 
sürecinde de mutlu 
sona yaklaştıklarını 
belirterek, e-bilet ile 

gençliğine kadar 
ulaştığını söyleyen 
Yalçın, "Yine 
araştırmalar Iddaa 
oynayanların 
günde ortalama 
6,6 saatini buna 
ayırdıklarını 
gösteriyor. 
Özellikle gençler 
arasında çok daha 
yaygın olarak oy
nanan ve herkesçe 
bilinen Iddaa oyunu, 
her geçen gün 
gençleri ağına 
düşürmeye devam 
ediyor. Türkiye’nin 

dijital dünyada bir 
diğer hedeflerini 
daha gerçekleştire 
çeklerini ifade etti. 
Fidansoy, e-biletin 
yolcular için fayda 
sim, kâğıt bilet nüs 
halara kolay erişim 
ve saklamaktan 
kurtarması, Burulaş 
içinse ikinci nüsha 
biletlerin bastırılma 
sı ve arşivlenmesine 
ihtiyaç kalmaması 
şeklinde özetledi. 
Nisan 2014 tarihin
den bugüne, bin
lerce sayfa defter ve 
fatura basımını, e-

17 Nisan 2004’te 
tanıştığı Iddaa, 
Gençlik ve Spor 
Bakanhğı’na bağlı 
olarak çalışan 
Spor Toto Teşkilatı 
Başkanlığı 
tarafından düzen
leniyor. İslam 
dinince haram 
kılınan kumar 
oyunu ne yazık ki 
devletin saygın 
kurumlarınca 
reklamları yapılarak 
milletimize teşvik 
ettiriliyor’’ 
ifadelerini kullandı.

dönüşüm ile hızlan 
dıran Burulaş, hem 
zamandan hem de 
basılı kağıt ile 
arşivleme maliyet
lerinden tasarruf 
etti. E-bilet pro
jesinin de hayata 
geçirilmesi ile ino- 
vasyon konusunda 
her zaman lider 
Burulaş, tecrübeli 
bir ekiple her türlü 
yeniliği en hızlı 
şekilde devreye 
alarak, tüm diğer 
ulaşım şirketlerine 
öncülük etmeye 
devam ediyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BURS A'HIH GÜRÜLTÜ HABİTOSI ÇIKABİLDİ
Bursa’nın sağlıklı ve 
yaşanabilir bir kent 
olması, yaşam 
kalitesinin daha da 
yükseltilmesi ama 
cıyla halk sağlığını 
doğrudan etkileyen 
sorunların ortadan 
kaldırılmasına yöne
lik yatırımlara da 
ağırlık veren Büyük 
şehir Belediyesi, 
kentin stratejik 
gürültü haritasını 
tamamladı. Çalışma 
kapsamında konut, 
hastane ve okulların 
da bulunduğu 222 
bin 484 hassas 
kullanım içeren bina 
için 1 milyon 854 bin 
446 kişinin gürültü
den etkilenme 
durumları değerlen 
dirildi. Bursa’da 
demiryolundan kay
naklanan çevresel 
gürültünün olumsuz 
etkilenmeye neden 
olmadığı belir
lenirken, etkilenme 
oranın yüksek 
olduğu karayolun
dan kaynaklanan 
çevresel gürültüyle 
mücadele konusun 
da da eylem planı 

hazırlıklarına 
başlandı.
Kişi başına düşen 
yeşil alan miktarının 
artırılmasından elek
tromanyetik kirlilik 
ölçüm çalışmalarına 
kadar her alan 
Bursa’nın yaşam 
kalitesini yükselt 
meye yönelik çalış 
malara hız veren 
Büyükşehir Beledi 
yesi, Bursa’nın 
stratejik gürültü 
haritasını da hazırla 
dı. AB Çevresel 
Gürültü Direktifine 
tam uyumlu olarak 
hazırlanan ‘Çevresel 
Gürültü nün Değer 
lendirilmesi ve Yöne
timi Yönetmeliği’ 
kapsamında 2013 
yılının Haziran 
ayında başlayan 
çalışma 30 ay sürdü. 
Söz konusu yönet
melik, öncelikle nü
fusu 250 binin ve 
nüfus yoğunluğunun 
kilometrekare başına 
1000 kişinin üstünde 
olan yerleşim 
alanları için stratejik 
gürültü haritalarının 
hazırlanmasını, alan

içinde bulunan 
gürültüden etkile
nen; nüfus, konut, 
okul, hastane 
sayısını belirlemek 
için, gürültü 
haritalarının hazırlan 
ması ve harita 
sonuçlarına göre 
eylem planlarının 
hazır lanması 
zorunluluğu ge
tiriyor. Türkiye 
genelinde İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa 
ve Kocaeli’nde 
Stratejik Gürültü 
Haritaları, pilot iller 
arasında yer alan 
Adana, Gaziantep, 
Manisa, Kayseri, 
Samsun, Balıkesir, 
Kahramanmaraş, 
Sakarya, Eskişehir; f 
Erzurum, Trabzon,

Sivas, Adıyaman, 
Elazığ ve Mersin’de 
de yerleşim yeri 
gürültü haritaları 
hazırlandı.
‘Çevresel Gürültü 
Direktifinin Uygu
lama Kapasitesi için 
Teknik Yardım Pro
jesi’ kapsamında 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı koordi
nasyonunda, Proje 
Uzmanları ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı 
personeli tarafından 
karayolu, demiryolu 
ve endüstri kaynak 
larının değerlen 
dirilmesi amacıyla 
“Dursa Stratejik 
Gürültü Haritaları”- 

hazırlandı. Tüm 
gürültü kaynakları 
için gündüz, akşam 
ve gece zaman dilim
lerini içeren 24 adet 
gürültü haritası elde 
edildi. Yönetmelik 
uyarınca harita- 
lanacak yerleşim 
alanı 246 kilome
trekare olarak belir
lenirken, 222 bin 484 
hassas kullanım 
içeren (konut, has
tane ve okulu kap
sayan ) bina için 1 
milyon 854 bin 446 
kişinin gürültüden 
etkilenme durumu 
değerlendirildi. 734 
kilometre karayolu, 
309 kilometre ana 
karayolu, 76 kilome
tre ana demiryolu 
gürültü kaynağı için 
gündüz, akşam ve 
gece zaman dilim
lerini içeren ayrı ayrı 
stratejik gürültü 
haritaları hazırlandı. 
Eylem planı 
hazırlanacak 
Bursa’da demiryol
undan kaynaklanan 
çevresel gürültünün 
olumsuz etkilen 
meye neden 

olmadığı tespit 
edilirken, karayolun
dan kaynaklanan 
çevresel gürültüden 
etkilenme oranın 
yüksek olduğu belir
lendi. Yine hassas 
kullanımlar 
içerisinde karayolu 
yakınında bulunan 
konutların gürül 
tüden yüksek 
düzeyde etkilen 
diği saptandı. 
Hazırlanan gürültü 
haritaları, çevre 
düzeni planları ve 
imar planlarının 
hazırlanması 
aşamasında 
göz önünde 
bulundurularak 
ileride oluşabi 
lecek gürültü 
problemleri büyük 
oranda planlama 
aşamasında 
önlenmiş olacak. 
Çalışma ayrıca 
kontrol tedbirlerinin 
alınması gereken 
alanların belirlen
mesinde bir 
sonraki aşamada 
hazırlanacak 
eylem planlarına 
ışık tutacak.

EFENDİOĞLU 
MERMER SAN. TİC. A.Ş.

BÜNYESİNDE
YURTİÇİ SATIŞ 

DEPARTMANINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE;

- İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN, 
- NETSİS PROGRAMINI

KULLANABİLEN, 
- TERCİHEN ÜNİVERSİTE VEYA 

M.Y.O MEZUNU 
- 25-30 YAŞLARI ARASI 

BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen fabrikamıza 

yapılması rica olunur 

İrtibat Tel: 0 224 586 00 06

4 adet 15-16 jant Starmaxx kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara,

350 n delerinde meni hediye!

ÖZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. 
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sit. A Blok No: 2 

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK
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Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
öncülüğünü yaptığı 
Ambalaj Atıkları ve 
Geri Dönüşüm ile 
Bitkisel Atık 
Yağların Toplanması 
ve Doğanın Pili 
Bitmesin, Atık Pil 
Toplama kampanya 
ve projelerine 
toplumun her 
kesiminden destek 
yağıyor;
Temizlik İşleri Müdür 
lüğü bünyesinde 
gerçekleşen projeler 
konusunda okullar 
ve kamu kurum ile 
kuruluşları bazında 
da iş birlikleri 
dikkat çekiyor.
İçe Emniyet Müdürü 

Cafer Gündoğdu’yu 
makamında ziyaret 
eden Temizliklşleri 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk, her üç 
çevreci proje 
hakkında detaylı 
bilgiler verdi. 
Emniyet birimlerinin 
bilgilendirilmesi için 
konular hakkındaki

broşür ve afişleri de 
dağıtan Ahmet 
Dedetürk, Gemlik 
Belediyesinin ilçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ile ortaklaşa yaptığı, 
sosyal, sportif ve 
kültürel faaliyetlerin 
çevreci projeler ile 
de devam edeceğini 
söyledi.
Dedetürk, Gündoğ 
du’ya yönelik hoş 
geldin ziyaretinde, 
geçmiş dönem ortak 
projeler ve gelecek 
dönem hedefleri 
konusunda da 
açıklamalarda

bulundu.
Gemlik Belediyesi 

Temizlik İşleri 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk’ü kutlayıp, 
teşekkür eden 
Emniyet Müdürü 
Cafer Gündoğdu’da, 
Gemlik Belediye- 
si’nin çevreci 
faaliyetlerinin 
dikkat çekici ve 
örnek sergileyen 
faaliyetler olduğunu 
vurgulayarak, 
Emniyet Müdürlüğü 
nün de iş birliği 
çerçevesinde elin
den gelen katkıyı 

sunacağını anlattı. 
Uyuşturucu ile 
mücadele 
kapsamında yapılan 
projelere Gemlik 
Belediyesinin büyük 
katkı sunduğunu 
hatırlatan Cafer 
Gündoğdu, sportif, 
sosyal ve kültürel 
faaliyetlerde de en 
büyük destekçi
lerinin her zaman 
Gemlik Belediyesi 
olduğunu ifade 
ederek, çevreci 
projelere de üst 
limitte katkı koyma 
sözü verdi.

Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
gelecek yıl okul 
öncesi, ilkokul, or
taokul, liseler ve 
temel liselere gide
cek 350 bin 
öğrenciye teşvik 
vermeye 
hazırlanıyor. 
Bakanlık, geçen yıl 
166 bin 563 
öğrenciye teşvik 
verdi. Proje 
kapsamında özel 
okullara 346 milyon 
602 bin 5 TL ödeme 
yapıldı. Her bir 
öğrenci için okul 
öncesi 2 bin 680 TL, 
ilkokul için 3 bin 
220 bin TL, ortaokul 
ve lise için 3 bin 750 
TL, temel lise için 3 
bin 220 TL teşvik 
verildi.
En çok teşviki 59 
bin 121 öğrenci ile 
İstanbul aldı. İkinci 
sırada 25 bin 825 
öğrenciyle Ankara, 
üçüncü sırada da 15 
bin 178 öğrenciyle 
İzmir yer aldı.

Teşvikten en az 
yararlanan iller ise 
111 öğrenciyle 
Artvin, 130’ar 
öğrenciyle Tunceli 
ve Gümüşhane, 
136 öğrenciyle 
Kilis ve 287 
öğrenciyle Muş 
oldu.
Mezun öğrencilerin 
programdan 
çıkarılmasının 
ardından 120 bin 
öğrenciye teşvik 
verilmeye devam 
edilecek. Yeni 
eğitim-öğretim 
(eylül ayında) 
yılında 230 bin 
öğrenciye daha 
teşvik verilecek. 
20 bin okul öncesi, 
50 bin ilkokul, 50 
bin ortaokul 
öğrencisi, 110 bin 
de lise ve temel 
lise öğrencisi 
teşvik ödemele 
rinden yarar
lanacak. Böylece 
teşvikten yararlanan 
öğrenci sayısı 350 
bine çıkacak.

Asa; "Her geçen siin daha cck hüMorıtf'
Marmarabirlik'e bağlı 
699 Sayılı İznik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi'nin 
Olağan Mali Genel 
Kurulu'na birlik 
beraberlik damga 
vurdu. Toplam 550 
ortağın katıldığı 
Genel Kurul'da tüm 
maddeler oy birliği 
ile kabul edildi. 
Marmarabirlik'e bağlı 
699 Sayılı İznik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi'nin, 
2014-2015 iş yılı 
Olağan Mali Genel 
Kurulu, İznik 
Kooperatifi Düğün 
Salonu'nda gerçek 
leştirildi. Ahmet 
Kaynak'ın divan 
başkanı, Kenan Zen
gin ve Serkan 
Acar'ın divan üyesi 
seçildiği Genel Ku- 
rul'a birlik beraberlik 
mesajları damga 
vurdu. Toplam 550 
ortağın katıldığı 
Genel Kurul'da tüm 
maddeler oy birliği 
ile kabul edildi.

İznik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Başkanı Ergün 
Sürücü, açılış 
konuşmasında, İznik 
Kooperatifi olarak, 
2015-2016 ürün alım 
kampanyasının 
başladığı 26 Ekim'- 
den 31 Arahk'a kadar 
41.7 milyon TL karşı 
lığında 7 bin 788 ton 
alım gerçekleştirdik 
lerini söyledi. 
"KÖTÜ GÜNLER 
GEÇMİŞTE KALDI" 
Sürücü, "Geçmişte 
kooperatif çevre 
sinde araç kuyrukla 
rının günlerce sıra 
beklediği, bazı ortak 
lann bir kilogram 

dahi zeytin teslim 
edemeden ahmlara 
son verildiği, ürün 
bedellerinin bir son
raki kampanya döne
mine kadar uzun 
vadede bölük pörçük 
öden diği, ödemel
erle ilgili büyük 
izdihamların 
yaşandığı, çek için 
ayrı, çeki bankada 
tahsil için ayrı 
kuyrukların olduğu 
dönemleri hep bir
likte yaşadık. Bütün 
bunlar artık birer 
kötü anı olarak 
mazide kaldı. 
Geçmişe baktığımız 
da bugün itibariyle 
geldiğimiz nokta 

ortadadır" dedi. 
"GÜBRE VE ZİRAİ 
İLAÇ DESTEĞİNE 
DEVAM" 
Başkan Sürücü, 
İznik Kooperatifi'nin 
üretici ortaklara 
daha fazla destek 
verebilmek adına 
ayni kredi tahsisatı 
na devam ettiğini de 
vurgulayarak, 
şunları kaydetti: 
"Gübre ve zirai ilaç 
kredi limitlerimizi bu 
yıl artırdık ve toplam 
6.7 milyon TL’lik 
kredi tahsisatı 
gerçekleştirdik. Top 

■ rak ve yaprak analizi 
için Ziraat Odası ile 
imzalanan kapsamın 

da ortaklarımıza 
yüzde 20 indirim 
sağlamış olduk. 
Ayrıca ortakları 
mızın ürün bedeli 
alacaklarından ke
silmek üzere her 
türlü sigorta 
işlemlerimiz de 
devam etmektedir. 
Kooperatifçiliğin 
temelini birlik be
raberlik oluşturur. 
Birlik ve beraberliği 
mizin daim olması 
temennisiyle bugüne 
kadar olduğu gibi 
bundan sonra da 
ortaklarımız için 
çalışmaya devam 
edeceğiz." 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa da son 5 yılda 
ürün atımından 
satışlara, Ar-Ge'den 
ihracata kadar 
büyük bir ivme 
yakalandığını be
lirterek, "Marmara- 
birlik'in dünü ve 
bugününü karşılaş 
tıracak olursak,

2009 yılında Mar- 
marabirlik'in öz 
kaynakları 111 
milyon TL iken, 
2015 yılı sonunda 
265 milyon TL olarak 
yüzde 138 büyümüş 
tür. Satıştan net 
cirosu 2009 yılında 
170 milyon TL iken 
2015 yılı sonunda 
314 milyon TL 
satış miktarına 
ulaşılmış tır. Ayrıca 
aktif toplamı 201 
milyon TL'den 2015 
yılında 395 milyon 
TL'ye yükselmiştir. 
Kısaca Marmarabir
lik, her geçen yıl 
büyüyen, yatırım 
yapan, daha çok 
ürün alan ve 
daha çok ürün 
satan, ortaklarının 
ürün bedellerini 
kredi kullanmadan 
ödeyen, hatta 
önümüzdeki yıllarda 
kar payı dağıtmayı 
hedefleyen bir 
kurum haline 
gelmiştir" ifade 
lerini kullandı.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Endüstriyel amaçlı kullanılan üzerinden herhangi 
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But gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır, jl

Güney Marmara'da 
son iki gündeki 
hava sıcaklıkları, 
mayıs ayının "en 
yüksek sıcaklık 
ortalaması"mn 
üzerine çıkarken, 
Bursa'da sıcaklık 
mevsim normal
lerinin 2,5 katı 
üzerine çıktı 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü yetkili 
lerinden aldığı bil
giye göre, ülkenin 
genelinde görüldü 
ğü gibi Güney Mar
mara'da şubat ayın 
da hava sıcaklıkları 
hissedilir derecede 
yükseldi. Şubat ayı 
uzun yıllar en yük
sek sıcaklık ortala 
ması 10,9 derece 
olan Bursa'da 
pazartesi ve sah 
günleri gündüz hava 
sıcaklıkları, bu 
rakamın yaklaşık 2,5 
katı üzerinde 26,2 
dereceye kadar 
çıktı. Bursa'da 
güneş altındaki ter
mometreler ise 29 
dereceye kadar yük
seldi.
En yüksek sıcaklık 
ortalaması 10,5 olan 
Yalova'da termome
treler pazartesi 25,7 
ve salı günü ise 23,7 
dereceyi gösterdi. 
Balıkesir'de de uzun 
yıllar ortalamasının 
14,5 derece üzerine 
çıkan hava sıcaklığı

pazartesi 25,1 dere
ceye ulaşırken, sah 
günü 25,6 olarak 
ölçüldü.
Bursa, Yalova ve 
Balıkesir'deki hava 
sıcaklıkları mayıs 
ayı en yüksek 
sıcaklık ortalama 
larını geride bıraktı. 
Bursa'nın mayıs ayı 
uzun yıllar en 
yüksek sıcaklık 
ortalaması 23,7, 
Balıkesir'in 24,6 ve 
Yalova'nın ise 21,4 
olurken, bu illerdeki 
yüksek sıcaklıklar 
dikkati çekti.
Balıkesir'de pazarte 
si ve sah günü üst 
üste rekor sıcaklık 
lar yaşandı. İlde 
pazartesi günü 25,1 
ve sah günü ise 25,6 
ile şubat ayının 
rekor sıcaklıkları 
ölçüldü. Bu ilde en 
son 20 Şubat 
2010'da en yüksek 
sıcaklık 24,8 
olmuştu.
Çanakkale'de en 
yüksek hava

sıcaklıkları pazartesi 
günü 20,5 ve sah 
günü 20,9 derece 
ölçüldü. 
Eskişehir'de de 
termometreler rekor 
sıcaklığa yakın 
dereceleri gösterdi. 
En son 20 Şubat 
2014'de 22,3 olarak 
ölçülen en yüksek 
hava sıcaklığı, bu 
ilde sah günü 22,2 
dereceye ulaştı. 
Bu kentte de mayıs 
ayı ortalamasının 
(21,8 derece) üz
erinde hava sı 
cakhğı görüldü. 
Bilecik'te ise pazar 
tesi ve sah günü en 
yüksek hava sıcaklı 
ğı 23,1 ve 23,7 dere 
ce olurken, mayıs 
ortalamasının (21,8 
derece) üzerine 
çıkıldı. Güney 
Marmara ile 
Eskişehir ve Bile- 
cik'de hava sıcak 
lıkları hafta sonuna 
kadar mevsim 
normallerinin 
üzerinde olacak.
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Cfflâwtlmil!tarlintlestekwlto
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, 2003- 
2015 döneminde 
çiftçilere toplam 
78,6 milyar lira nakit 
hibe desteği öden 
diğini, bu yıl da 
üreticiye toplam 
11 milyar 644 milyon 
lira tarımsal destek 
sağlanmasının 
planlandığını bildir 
di. Çelik, TBMM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, 
Bakanlığının 2016 
yılı bütçesine ilişkin 
sunum yaptı. 
Türkiye'de son 
13 yılda küresel 
finans krizlerine, 
bölgedeki siyasal 
gerilimlere ve 
kuraklığa rağmen 
tarımda önemli 
gelişmeler katettiğini 
belirten Çelik, tarım 
sektörünün 2015 
yılının 9 ayında 
yüzde 8,9 büyüyerek 
beklentilerin üzerin 
de bir gelişme 
gösterdiğine işaret 
etti. 2002 yılında 
36 milyar lira olan

tarımsal GSYH'nin 
2014 yılında 125 
milyar liraya, aynı 
dönemde tarımsal 
ihracatın da 3 milyar 
752 milyon dolardan 
16 milyar 799 milyon 
dolara yükseldiğini 
vurgulayan Çelik, 
ithalatın ise 2002- 
2015 arasında 2 
milyar dolardan 11 
milyar 244 milyon 
dolara çıktığını 
söyledi. Çelik, böyle 
ce tarım ve gıda 
ürünleri dış ticaretin 
de 5,6 milyar dolarlık 
fazla verildiğine 
dikkat çekti. Çelik, 
tarımsal kredilerde 
2015 yılında faaliyete 
göre değişmekle 
birlikte yüzde 25-100 
arasında faiz indirimi 

uygulandığını dile 
getirerek, bu indirim 
le sübvansiyonlu 
tarımsal kredilerde 
cari faiz oranının 
yüzde 0-8,25 
aralığına düştüğünü 
ifade etti. Bakan 
Çelik, 2015 yılında 
Tarım Kredi Koope 
ratifleri ve Ziraat 
Bankası tarafından 
28,5 milyar lira tarım 
sal kredi 
kullandırıldığını 
kaydetti. Hayvancılık 
sektöründe sıfır 
faizli kredi uygulama 
sının başladığı 2010 
yılı Ağustos'tan 
2015 yılı sonuna 
kadar 390 bin 
üreticiye toplam 
9,3 milyar lira faizsiz 
kredi kullan 

dirildiğim aktaran 
Çelik, sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Tarım 
sektörüne sağlanan 
nakit destek miktarı 
her geçen yıl artırıl 
mıştır. 2003-2015 
döneminde çiftçüe 
rimize toplam 78,6 
milyar lira nakit 
hibe desteği öden 
miştir. 2015 yılında 
alan bazlı destekler 
kapsamında, 683 
milyon lira mazot, 
813 milyon lira 
kimyevi gübre, 
94 milyon lira toprak 
analizi desteği, 
170 milyon lira 
organik ve iyi tarım 
desteği, 839 milyon 
lira fındıkta alan 
bazlı gelir desteği 
ödemesi yapıldı. 
Ülkemizde arz açığı 
bulunan ve stratejik 
açıdan önemli 
ürünlere fark prim 
ödemeleri kapsa 
mında 2003-2015 
döneminde 
toplam 23,3 milyar 
lira prim desteği 
ödendi. ” şeklinde 
konuştu.

Kımıızıetiiretinıiazaldı

Türkiye'nin toplam 
kırmızı et üretimi, 
geçen yılın son 
çeyreğinde, 
Kurban Bayramı’nın 
gerçekleştiği önceki 
döneme göre yüzde 
21,9, bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre de yüzde 26,2 
azalarak 297 bin ton 
olarak gerçekleşti. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2015'in son (dördün 
cü) çeyreğine ilişkin 
kırmızı et üretimi 
istatistiklerini 
açıkladı.Buna göre, 
geçen yıl son 
çeyrekte sığır eti 
üretimi 259 bin ton 
olarak tahmin edildi. 
Sığır eti üretimi, 
Kurban Bayramı’nın 
gerçekleştiği bir 
önceki döneme göre 

yüzde 24,4, bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 26,7 azaldı. 
Koyun eti üretimi 
30 bin ton olarak 
tahmin edildi.
Koyun eti üretimi 
bir önceki döneme 
göre yüzde 8,3 
artarken, bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 18,5 
düşüş gösterdi. 
Türkiye'nin toplam 
kırmızı et üretimi, 
geçen yılın son 
çeyreğinde, Kurban 
Bayramı’nın 
gerçekleştiği önceki 
döneme göre yüzde 
21,9, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 
de yüzde 26,2 azaldı. 
Söz konusu 
dönemde bu üretim 
297 bin ton oldu.
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Yerli savaş uçağının adresi belli oldu
Milli Muharip Uçak 
Projesi'nin yönetim 
üssü, ODTÜ Tekno- 
kent'teki Türk Hava 
cıhk ve Uzay Sanayii 
AŞ (TUSAŞ) Ar-Ge 
Merkezi olacak.
Milli Muharip Uçak 
Projesi'nde nihai 
tasarıma ilişkin 
karar ve sözleşme 
nin imzalanması 
beklenirken TUSAŞ, 
projeye yönelik 
çalışmalarını sürdü 
rüyor. Bu kapsamda, 
projenin yönetim 
merkezi olarak ODTÜ

Teknokent bünye 
sinde faaliyet 
gösteren TUSAŞ 
Ar-Ge Merkezi 
seçildi. ODTÜ Tekno
kent Genel Müdürü 
Mustafa Kızıltaş, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, Türkiye 
için önemli bir proje 
olan TUSAŞ’ın Milli 
Muharip Uçak Proje
si'nin ODTÜ Tekno
kent çatısı altında 
gerçekleşmesinden 
onur duyduklarını 
söyledi. Kızıltaş, pro
jenin ve TUSAŞ’ın,

ODTÜ Teknokent 
bünyesinde yer alan 
savunma firmalarına 
güç ve motivasyon 
vereceğini vurguladı.

Teknokent olarak 
bugüne kadar 
firmaların katma 
değerli tasarım ve 
Ar-Ge çalışmalarına

her türlü desteği 
sağladıklarını dile 
getiren Kızıltaş, 
teknokentte yer alan 
savunma sanayi 
firmalarının bugüne 
kadar Türkiye için 
kritik öneme sahip 
birçok projede 
önemli çalışmalar 
gerçekleştirdiklerine 
işaret etti. Kızıltaş, 
çok yakında bu 
başarıların daha da 
artacağını kaydetti. 
Türk Hava Kuvvet
lerinin savaş uçağı 
ihtiyacını karşılamak 

için yürütülen 
arayışlarda TUSAŞ, 
uçağa yönelik 
harekat ihtiyaçlarının 
belirlenmesi, 
gereksinim analizi 
çalışmaları, hava 
aracı ve sistem/alt- 
sitemlerinin kavram 
tanımlaması, milli 
imkan ve kabiliyetler 
ile yapılabilirliğin 
araştırılması, 
uluslararası işbirliği 
modelleri 
konularında çalışma 
yapmakla 
görevlendirildi.

MIIIMII5.IIIİİİIİMİI
Memurlar bundan sonra örgüt üyesi iddiasıyla işten atılabilecek
Örgüt üyesi 
oldukları iddiası 
ile işten çıkarılmayı 
gerekçe gösteren 
Başbakanlık 
Genelgesi Resmi 
Gazete'de yayımlan, 
dı. Genelgeye göre 
kamu çalışanları 
hakkında ilgili 
mevzuat çerçe 
vesinde idari 
nitelikli işlemler 
yetkili amirler 
tarafından ivedilikle 
yapılacaktır, suç 
olduğu iddia edilen 
fiiller yönünden ise 
durum ivedilikle adli 
mercilere bildirile
cek. Milli Güvenliği 
Tehdit Eden Örgüt 
ve Yapılarla İrtibatlı 
Kamu Çalışanları 
Hakkında' konulu 
Başbakanlık 
Genelgesi Resmi

Gazete'de 
yayımlandı 
Başbakan Ahmet 
Davutoğlu imzalı 
genelgede;
"Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, 
ülkesi ve milleti ile 
bölünmez bütünlü 
ğünü milli 
güvenliğini ve kamu 
düzenini tehdit 
eden, devlet otorite 
sini zaafa uğratmayı 
amaçlayan, iç ve dış 

güvenliği bozmaya 
çalışan,vatandaşla 
rın temel hak ve 
hürriyetlerini yok 
etmeye yönelik 
eylem ve saldırı 
larda bulunan terör 
örgütleri veya legal 
görünüm altında 
illegal faaliyet 
yürüten yapılarla 
mücadelesini 
hukuki zeminde 
etkin bir şekilde 
yürütmektedir.

AB ülkeleri, 2015 
yılında 79 milyar 
avroluk ihracat 
yaptığı Türkiye'den 
61,6 milyar avroluk 
ithalatla birliğin 
5. büyük ticaret 
ortağı oldu. Avrupa 
İstatistik Ofisinin 
(Eurostat) verilerin 
den derlediği bil
gilere göre, 28 üye
den oluşan AB, 
2015’te 1 trilyon 
789,1 milyar avroluk 
ihracat yaptı.
Birliğin, bu dönem 
de Türkiye'ye ihra 
çatı ise 79 milyar 
avro seviyesinde 
gerçekleşti. AB'nin 
Türkiye'ye ihracatı 
bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla 
yüzde 6 artış kay
detti. mAB, 2015’te 
Türkiye'den 61,6 
milyar avroluk da

ithalat yaptı. AB'nin 
Türkiye'den ithalatı 
geçen yfı 2014'e 
kıyasla yüzde 13 
arttı. Böylece 
Türkiye, AB'nin en 
büyük 5. ticaret 
ortağı haline geldi. 
Birlik üyesi ülkelerin 
369,5 milyar avroluk 
ihracat ve 246,2 mil
yar avroluk da itha
lat gerçekleştirdiği 
ABD, AB'nin en 
büyük ticaret ortağı 
konumunu 2015'te 
de sürdürdü. AB'nin 

bu ülkeye ihracatı 
ve ithalatı geçen yıl 
bir önceki yıla 
kıyasla yüzde 19 
yükseldi Söz konu 
su dönemde AB'nin 
ikinci ticaret ortağı 
ise Çin oldu. Bu 
dönemde AB, 170,4 
milyar avroluk ihra
cat yaptığı Çin'den 
350,3 milyar avroluk 
ithalat gerçekleştirdi 
AB ülkelerinin Çin'e 
ihracatı yüzde 4 ve 
Çin'den ithalatı 
yüzde 16 arttı.
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Ankara’da meydana gelen bombalı terör olayında ölenler arasında bulunan Asteğmen Mehmet Koray Pınar bugün toprağa verilecek

Gemlik şehidini ufluıtuyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ŞEHİDE VEDA...
Gemlik bugün şehidini uğurlayacak.
Bu kaçıncı şehit Gemlik’ten.
Daha yaşamlarının baharında, sevdikleri 

ni doymadan, hayatı doya doya yaşama 
dan, çoluk çocuğa karışmadan, kahpe bir 
bombanın patlamasıyla yok oluş.

Ölümün bir anlamı olmalı.
Böylesi ölümler koyar insana.
Evine giderken, durakta duruyorsun. Ve 

hain bir el, bombanın pimini çekerek, ken
disiyle birlikte birçok canı havaya uçurur.

Devamı sayfa 4’de

• Ankara'da yaşanan terör olayında 
28 kişi ölmüş, 61 kişi de yaralanmıştı. 
Ölenler arasında bulunan Astsubay 
Mehmet Koray Pınar, emekli bankacı 
Mehmet Pınar’ın oğlu olduğu öğrenildi 
• Şehit cenazesi, bugün Ankara’dan 
Gemlik’e getirilecek. Öğle namazından 
sonra Merkez Solaksubaşı Camiinde 
kılınacak cenaze namazından sonra as 
keti törenle şehitlikte toprağa yerilecek.
* Mehmet Koray Pınar’ın şehit düş 
mesi haberi Gemlik’te duyulunca 
babasının oturduğu Cumhuriyet Ma
hallesindeki evinin çevresindeki otu
ran komşuları, balkonlarını bayraklarla 
donattılar. Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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• Ankara’da yaşanan terör olayında 28 kişi 
ölmüş, 61 kişi de yaralanmıştı. Ölenler arasında 
bulunan Astsubay Mehmet Koray Pınar, emekli 
bankacı Mehmet Pınar’ın oğlu olduğu öğrenildi

• Şehit cenazesi, bugün Ankara’dan Gemlik’e ge
tirilecek. Öğle namazından sonra Merkez Solak 
subaşı Camiinden kılınacak cenaze namazından 
sonra askeri törenle şehitlikte toprağa verilecek.

Ankara Devlet Ma- 
hallesi’ndeki terör 
olayında meydana 
gelen bombalı 
patlamada, emekli 
Bankacı Mehmet 
Pınar’ın oğlu Hava 
Astsubay Mehmet 
Koray Pınar şehit 
oldu.
Önceki gün, 
Ankara da TBMM, 
Başbakanlık, Genel 
Kurmay Başkanlığı, 
İçişleri Bakanlığı gibi 
resmi kurumların 
bulunduğu Devlet 
Mahallesi böl
gesinde, yolda bir 
aracın bomba ile 
patlatılması sonucu 
28 kişi ölmüş, 61 kişi 
de yaralanmıştı. 
Hava Kuvvetleri 
Komutanlığında 
görevli olan Gemlikli 
Astsubay Mehmet 
Koray Pınar (30) 
görev bitiminde 
askeri servis 
aracıyla saat 18.30 
sıralarında evine 
giderken, aracın 
kırmızı ışıkta 
durduğu sırada, 
bomba yüklü aracın

kullanan teröristin 
bombayı patlatması 
sonucu şehit 
düştüğü öğrenildi. 
28 kişinin öldüğü 
saldırısı, Türkiye’de 
büyük tepki yaratır 
ken, terörün açısı 
ilçemizi de vurdu. 
Hava Harp Okuiu’nu 
birincilikle bitirdiği 
öğrenilen, Halk 
Bankası eski

çalışanlarından 
Mehmet Pınar’ın 
hava pilotu olan 
oğlu Mehmet Koray 
Pınar’ın da içinde 
bulunduğu askeri 
servis aracında 
şehit düştüğü 
olay günü akşamı 
akşam Gemlik’teki 
babasına bildirildi. 
Gazhane Cadde- 
si’nde 2. el eşya

alımı ve satımı 
yapan baba Mehmet 
Pınar, haberi alır 
almaz Ankara’ya 
gitti.
Ankara Gata Askeri 
Hastanesi’ndeki 
oğlunun cesedini 
almak için diğer 
şehit aileleri ile 
bekleyen Mehmet 
Pınar’ın cesetlerin 
DNA sının yapıldığı 

için bekletildiği 
öğrenildi.
Terör kurbanı şehit 
Mehmet Koray 
Pınar’ın cenazesi 
bugün Merkez 
Solaksubaşı 
Caminde öğle 
namazından sonra 
kılınacak cenaze 
namazından sonra 
askeri törenle 
ilçe şehitliğine 

defnedilecek. 
Mehmet Koray 
Pınar’ın şehit 
düşmesi haberi 
Gemlik’te duyulunca 
babasının oturduğu 
Cumhuriyet 
Mahallesi’ndeki 
evinin çevresindeki 
oturan komşuları, 
balkonlarını 
bayraklarla 
donattılar.

Dün, 3 kişi yeni mezarlıkta toprağa verildi

YENİ MEZaBUĞA DEFİN BAŞLADI
İlçe Mezarlığının 
yetersiz kalması 
üzerine Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından oluştu 
rulan yeni 
mezarlığa defin 
işlemlerine başladı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
geçtiğimiz 
günlerde ilçemize 
gelerek, mezarlık 
konusunda yere 
bulunduğunu

açıklamıştı. 
Cihatlı Köyü 
altında, bulunan 
Karsak Deresi’nin 
göletinin arka 
tarafında oluş 
turulan marjinal 
alanda yapılan 
kamulaştırma 
lardan sonra 
mezarlık yerinin 
hizmete 
hazır hale 
getirildiği açıklandı.

3 KİŞİ GÖMÜLDÜ 
Büyükşehir

Mezarlık İşleri 
ilgililerinden 
aldığımız 
bilgilere, göre 
dün ilçemizde 
vefat eden 
4 kişiden 3’ünün 
yeni mezarlı 
ğına gömüldü 
günü bildirdiler. 
Ölenlerden; 
İhsan Akça, 
Mustafa Tetik 
ve Hacer 
Dere yeni 
mezarlığa 
gömüldüler.

im 
G( 
Ek 
Mu 
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Organlarıyla 2 kişiye umut oldu
Bursa’da meydana 
gelen trafik 
kazasında ağır 
yaralanan ve 
tedavi gördüğü 
hastanede hayatını 
kaybeden N.AJnın 
ailesi tarafından 
bağışlanan 
organları 2 kişiye 
umut oldu.
Bursa’da Orhaneli 
Yolu üzerinde

22 gün önce 
meydana gelen 
trafik kazasında 
ağır yaralanan 
N.A. *nm(62) 
tedavi gördüğü 
Çekirge Devlet 
Hastanesi’nde 
beyin ölümü 
gerçekleşti. 
Organ Nakli 
Koordinatörlüğü 
ile aile arasında

yapılan görüşme organlarının
lerin ardından aile bağışlanmasını

kabul etti. Gece saat
lerinde başlatılan 
operasyon ile 
N.A.’nın karaciğeri 
ve korneası alınarak 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde tedavi 
görmekte iki ayrı 
hastaya nakledile
cek. Operasyonlar 
ilgili bilgiler veren 
Opr. Dr. Timur

Dininen, "Trafik 
kazası sonucu 
beyin ölümü 
gerçekleşen 
hastamızın 
karaciğeri ve 
korneası alındı. 
Tedavi gören 
hastalarımıza umut, 
bir cana bir can 
katmak için 
çalışmaya devam 
edeceğiz" dedi.

'Hastanede hırsız var* ihbarı ortalığı ayağa Kaldırdı
Mudanya da atıl 
durumdaki Mudanya 
Devlet Hastanesi'ne 
hırsız girdiği ihbarı 
polisi alarma geçirdi. 
Gecenin geç 
saatlerinde 155 
polis imdat 
telefonunu arayan 
vatandaşlar, elinde 
lamba olan kişilerin 
hastane içinde

gezindikleri ihbarını 
verdi. İhbar üzerine 
harekete geçen 
Mudanya İlçe 
Emniyet Müdürlü 
ğüne bağlı ekipler, 
atıl durumda 
bırakılan Mudanya 
Şaziye Rüştü 
Devlet Hastanesi’ne 
tuvalet camından 
içeriye girerek in-

yaşanmasın sebep 
olan ihbarı değerlen

celeme yaptı. Bir 
anlık panik

diren emniyet 
güçleri, binanın 
içinde ve dışında 
yaptığı sıkı bir 
inceleme sonunda 
herhangi olumsuz 
bir duruma 
rastlamadı.
Öte yandan çevrede 
bulunan vatandaşlar, 
atıl durumda 
bulunan hastanenin

içerisinde bir olay 
yaşanmaması 
için binanın 
aydınlatıla 
rak kontrol altında 
tutulmasını istedi. 
Çevre sakinleri 
ayrıca, hastanenin 
kötü kokular 
yaydığını ve biran 
önce önlem alınması 
gerektiğini ifade etti.

Motosiklet ve otomobil çarpıştı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde motosiklet 
ile otomobilin 
çarpıştığı kazada 
2 çocuk yaralandı. 
Plakasız motosik
letin sürücüsü K.A. 
(14), akaryakıt ista

Korkunç cinayetin sırrı çözüldü
Bursa’da otoban 
kenarında bulunan 
cesedin sırrı 
çözüldü. Komşu 
sunu öldürdüğü 
iddia edilen zanlı 
tutuklandı. Edinilen 
bilgiye göre, Erdal 
Alabaş (28), 2014 
Mayısında kayboldu. 
Aylarca haber 
alınamayan gencin 
ailesi polise kayıp 
müracaatı yaptı. 
Genç adamın cesedi 
Ekim 2014’de Bursa- 
Mudanya çevre 
yolunda Çağlayan 
tır parkı civarında

Mudanyada, market
ten sucuk çalarken 
yakalandıkları öne 
sürülen 2 şüpheli, 
çıkarıldıkları 

syonundan kontrol
süz bir şekilde 
çıkarak, Yenişehir 
istikametinden gelen 
M.Y'nin kullandığı 
34 VE 6284 plakalı 
otomobil ile çarpıştı. 
Kazada motosiklet

bulundu. Gencin 
cesedi yaklaşık 5 ay 
sonra çürümeye 
yüz tutmuş bir 
şekilde yol kenarın 
da bulundu. Alabaş 
ın kafa tasında kur 
şun izine rastlanınca

mahkemece 
tutuklandı. Mudanya 
ilçe merkezindeki 
bir marketten, 47 
kilogram sucuk 

sürücüsü K.A. ve 
arkasında oturan 
Y.A.A., (14) yola 
savruldu. Başlarında 
kask olmadığı 
öğrenilen çocuklar, 
112 ekiplerince İznik 
Devlet Hastanesi'ne

soruşturma başlattı. 
Erdal Alabaş ile 
kaybolduğu gün 
telefonla görüşen 
M.K. (37), olayın faili 
olduğu iddiasıyla 
gözaltına alındı. 
Alabaş ile aynı ma

ve çeşitli yiyecek 
maddeleri çaldıkları 
iddia edilen
54 yaşındaki Haşan 
K. ve 37 yaşındaki 
Güven K., polis 
ekiplerince gözaltına 
alındı. Daha önce de 

kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Saniye saniye 
güvenlik 
kameralarına 
yansıyan kazayla 
alakalı jandarma 
tahkikat başlattı.

hallede oturan 
komşusu ve inşaat 
bekçisi M.K, hakkın 
daki iddiaları 
reddetmesine 
rağmen, geçtiğimiz 
günlerde çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklandı. Olayın 
soruşturma 
sini yürüten savcı, 
M.K. hakkında 
“müebbet hapis” 
talebiyle dava açtı. 
Duruşma önümüz 
deki günlerde 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülecek.

hırsızlık suçundan 
kaydı bulunduğu 
belirtilen 2 şüpheli, 
çıkarıldıkları 
nöbetçi mahkemede 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

Bursa'nın İznik 
ilçesinde 38 ayrı 
hırsızlık suçundan 
dosyası bulunan 
çocuk yine tutuklan 
dı. Henüz 13 
yaşında olan S.A., 
3 ay önce tutukla
narak cezaevine 
konmuştu. S.A, bir 
ay önce tahliye 
oldu. Ancak yine 
uslanmadı. Köyde 
soymadık ev bırak 
madiği öğrenilen 
S.A, 2 gün önce 
yine bir eve girdi. 
Küçük çocuk, ev 
sahibinin ilçe dışın 
da olduğunu fırsat 
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Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

bilerek, evdeki 
biraları içti. Ardın 
dan kendisine 
kahve pişirdi. Ertesi 
gün İznik'te bir 
motosikleti çalmak 
isterken polis 
tarafından suç üstü 
yakalandı. Emniyete 
götürülen S.A, 
ifadesinin ardından 
adliyeye sevk 
edildi. S.A, çıkarıl 
dığı mahkeme 
tarafından tutuk 
landı. S.A'nın yaşı 
küçük olduğu için 
hakkındaki 38 dava 
dosyasından 30'u 
kapanmıştı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

ŞEHİDE VEDA...
Bu ölümler hangi amacın 

gerçekleşmesine katkı koyar?
Koymaz.
Aksine kin ve nefret tohumları eker 

topluma.
Mehmet Koray Pınar, daha 30 

yaşındaydı.
Vatanını korumak için eğitim 

almıştı.
Okulunu birincilikle bitirip, göklerde 

yurdunu korumaktı amacı.
Böyle kahpe bir bombanın kurbanı 

olmak değil.
Bugün Koray şehidimizi uğurlaya 

cağız hep birlikte.
Mehmet kardeşimize sabırlar ve 

metanet dileyeceğiz.
Kolay mı ana baba olmak?
Kolay mı?
Kolay mı onları büyütüp, vatana, 

millete hayırlı evlat olması için 
çalışmak.

Ve en güzel çağında daha mürverini 
göremeden yitirmek.
Ah kahpe bomba ahhh!..
Ahhh! lanet olası terör ah!
Türkiyem neden, nasıl bu naie geri 

rildi.
Neden barış yerine savaş tamtam 

lan çalıyor devamlı.
Neden bu ateş, neden bu yanan 

kor?
Basiretsiz yöneticilerin elinde 

gelindi bu günlere.
Sultanlık hevesleri, yayılmacı 

politikalarının sonucu bu terör.
Suriye yi karıştırdın da ne oldu?
Es başkan oldun da sana yedirdiler 

mi Suriye yi?
Kılabildin mi Emevi Camiinde Cuma 

namazını?
Kalkmış bu ateşte seçimden söz 

ediyor.
Tutturmuş bir başkanlık sistemidir 

diye kükreyip duruyor.
Etrafına bak.
Gencecik yavrular öldürülüyor bir 

hiç uğruna.
Terör, bundan sonra kentlere 

sıçrayacak dendi, aldın mı önlemini.
Almadın.

I İşte seni kalbinden vurdular seni. 
Ankara’nın ortasında, hem de 

Bakanlıkların arasında, TBMM’nin 
500 metre ötesinde.

Terördür bunun adı.
Kahpe terör.
Baş etmek güçtür.
nara yapmayacdKsm.
Yaparsan bedel ödersin.
Ama bu bedeli bugün ne yazık ki 

vatanın güzel çocukları ödüyor.
Güzel gözlüm, selvi boylu Korayım. 

Seni şehit edenler kahrolsun.
Bunlara fırsat verenler de, seni ve 

senin gibileri koruyamayanlar da yok 
olsun..

Müteahhitler Derneği yöneticileri ziyaretlerine devam ediyor.

Topcu/‘Per$oneliminaianıloîakıliriııiton<
Gemlik Müteahhitler 
Derneği yönetimi, 
Gemlik SGK Müdürü 
İbrahim Topcu’yu 
ziyaretinde, konu 
şan Topçu, “Bursa 
da binası olmayan 
2 ilçeden biriyiz" 
dedi. Daha önce 
Bursa SGK’da 
görev yaptığını 
ifade eden Topçu, 
Gemlik’e uyum 
sağlamakta sorun 
yaşamadığını ve 
Gemlik’te çalış 
maktan memnun 
olduğunu dile 
getirdi. Yeni SGK 
binası ile alakalı 
hangi aşamada 
olduklarına da

değinen Topçu;
"Polis Lojmanlarının 
olduğu yere SGK 
bina yapacaktı. Mal 
Müdürlüğü konuyu 
mahkemeye taşıdı. 
SGK, kurumlardan 
bina da alabiliyor, 
bu avantajı da var.
Yeni bir binaya 
taşınmak, hem

kurum, hem de 
Gemlik adına iyi 
olacaktır. Bursa’da 
binası olmayan 
Mudanya ve Gemlik 
var. Mudanya’da 
arsa devri yapıldı. 
Sizlerin alanı ile 
alakalı işveren 
birimimiz var. 
Personelimizin

BflSSAĞUĞI
Önceki akşam saatlerinde ulusça bir kez 

daha büyük üzüntülere sevk olduk.
Kalleş kalleşliğini yaptı bir kez daha. 

Başkentimizde, devletimizin kalbinde yaptı bir 
kez daha hem de.

Göz göre göre yitirdik canlarımızı bir kez 
daha.

Al bayrağımıza rengini veren kanımız aktı 
yine Ankara sokaklarında.

Çok üzgünüz.
Kelimeler yetersiz hislerimizi anlatmaya. 

Yine analar ağladı, yine kadınlar eşsiz evlatsız 
kaldı ve yine çocuklar babasız. Korktuğunda 
sarılabileceği, zorda kaldığında sırtını 
dayayabileceği bir babası yok yine ve 
yenidervpek çokyayrumuzun.

Bu fcaçıricı Kahreden olay.
Kaçıncı kez vuruluyoruz yüreğimizden.
Artık barbarlık seviyesini aşan bu şiddet bir 

insanın elinden nasıl eyleme dönüşüyor. 
Hangi din, hangi mezhep, hangi ırk, hangi 
renk, hangi vicdan bu şiddeti ortaya 
çıkartabilir. İnsan denilen varlık nasıl bir se
beple böyle canavarlaşır.

Dedik ya çok üzgünüz. Yitirdiğimiz şehitleri 
miz için üzgünüz. Geride bıraktıkları anaları, 
eşleri, çocukları için üzgünüz.

Çaresiz izleyen ulusumuz için üzgünüz. 
Başkentimizde bu olayların olmasına engel 
olamayan devletimiz için üzgünüz.
Kaybettiğimiz kardeşimiz, hemşerimiz, 
şehidimiz Koray Pınar için üzgünüz.

Sorgulamayacağız bu gün.
Sormayacağız nasıl olur bu menfur olay 

diye.
Lal olacak dillerimiz.
Kör olacak gözlerimiz.
Duymayacağız söylenenleri bu gün.
Ne yeni Türkiye hayalinin geldiği noktayı ne 

de terör örgütlerine verilen tavizlerden 
bahsetmeyeceğiz bu gün.

Ne oldu da terör azdı yine demeyeceğiz hem 

KAYIP GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ OLDUĞUM 
NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM HÜKÜMSÜZDÜR. 

SALİH KURT

çalışmaları, hem 
bizlerin, hem de 
vatandaşların 
takdirini kazanıyor" 
dedi. Dernek 
Başkanı Ömer Uslu 
ise; "SGK’nın son 
yıllarda yaptığı 
çalışmalar, 
devletimizi önemli 
şeyler kazandırdı, 
aynı zamanda 
vatandaşlarımızın 
da ciddi kazanımlan 
oldu. Sosyal 
Ğüvenlik Kurumu- 
nun, iş güvenliği ve 
benzeri konularda 
yapacağı bilgilendir 
melerde, bizi er de 
yardımcı olmak 
isteriz” dedi.

Mehmet ŞERTASLAN 
CHP İlçe Başkanı

de bir süre önce tamamen yok edildiklerini 
bilmemize rağmen.

Elbette bütün bunları soracağız bir gün, ama 
bu gun sadece susacağız.

Sadece üzüleceğiz ulusça.
İçin için ağlayacağız.
Gözyaşlarımız içimize akacak.
Sırf mutlu olmasın kalleşler diye yutkuna 

cağız.
Düğüm düğüm olacak boğazlarımız. 

Şehitlerimizi düşünüp isyan edecek yürekle 
rimiz. Ama biz yine de dimdik tek vücut 
olacağız.

Bu acı kenetleyecek bizi, gidip şehit ce
nazelerimizde birbirimize sarılacağız. Ne kürt 
kalpc^p.apdpn^ Ja^agüral. ^eŞimqüjk 
sorulacak birbirİerimize ne Şiilik. Kimsenin 
umurunda olmayacak o anda kimin Hıristiyan 
kimin Yahudi olduğu. Sadece sarılıp birbiri 
mize gözyaşı dökeceğiz şehitlerimiz için.

Çözüm olacak mı peki bu yaptıklarımız? 
Söndürecek mi ocaklara, yüreklere düşen 
ateşi? Hesap vermeyecek mi hiç kimse? 
Birisi de çıkıp biz neden olduk, biz engel 
olamadık bu yaşananlara görevimiz olmasına 
rağmen diyecek mi? Hayır elbette. Mukad
derat denilecek yine kadere yüklenecek bütün 
sorumluluk. Olsun, bileceğiz yine de er ya da 
geç her kes verecek hesabını.

Biz mi ne yapacağız?
Yapılacak belli.
Avazımız çıkıncaya kadar haykıracağız ce

nazelerimizden ayrılırken gerçeği.
Lanetleyeceğiz terörün her türlüsünü. 
Lanetleyeceğiz âmâsız, fakatsız, lakinsiz 
bütün çıplaklığıyla.

Son derece yalın olacak cümlelerimiz. 
Şöyleydi böyleydi, şöyle olsaydı böyle 
olsaydı demeyeceğiz.

Bütün terör örgütlerinin ve bütün terörist
lerin Allah belasını versin diyeceğiz.

Bütün ulusumuzun başı sağ olsun.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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IntelIh sm ite W Meteorolojiden 
yağış uyarısı

S.S.72 Sayılı Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi kalan 
ürün bedellerini 
(%40 lan) 19 Şubat 
2016 tarihinde 
yapıyor. 
2015-2016 Ürün 
alım kampanyasını 
26 Ekim’de açan 
Gemlik Zeytin 
Kooperatifi Ödeme 
takvimine göre 
son %60 lık dilimi 
8 Ocak 2016 tari
hinde hesaplara 
aktarmıştı.
Konuya ilişkin 
Gemlik Zeytin 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Beşli şöyle 
konuştu;
“2015/2016 İş yılı 
ürün alım kampan 
yamız 26 Ekim 
2015 Pazartesi 
günü merkez 
alım ile başlamıştı. 
Kampanyanın ilk 
haftası Kasım ayı 
başında fiyatlarımız 
açıklandı ve barem

fiyatları ile ödeme 
takvimi aynı anda 
tüm ortaklarımıza 
ilan edildi.
Ödeme takvimine 
sadık kalarak 
% 60’lık dilimler 
halinde 15 er 
günlük periyotlarda 
üreticilerin 
hesaplarına ürün 
bedellerini aktardık, 
kalan %40 lık 

ödemelerinde 19 
Şubat 2016 Cuma 
günü kampanya biti
minden kısa bir süre 
sonra ödüyoruz"^ 
dedi.
Kooperatife 
kampanya dönemi 
içerisinde 2.850.000 
Kg ürün teslim 
edildiğini söyleyen 
Başkan Beşli, 
“Toplam 13.638.000

TL. bölgemiz eko 
nomisine girdi sağ 
landı ancak gönlü 
müz daha fazla tesli
mat ve daha fazla 
ürün bedeli ödeme 
sinden yana" dedi. 
Cuma günü 2.100 
Ortağın Ziraat 
Bankasındaki 
hesaplarına toplam 
4.600.000,00 TL. 
ürün ödemesi 
aktarılarak 
2015-2016 iş yılı 
kampanyasının 
ürün bedeli ödeme 
leri de sona erecek 
Gübreleme, 
İlaçlama ve ağaç 
budamalarının da 
yer yer başladığını 
ve 2016 yılı 
kampanyası için 
zeytin bahçelerinde 
hazırlıkların 
devam ettiğini 
hatırlatan Beşli, 
2016 kampanya 
sının rekoltesi 
bol, kazancı bol, 
bir sene olmasını 
diledi

Meteoroloji Uzmanı 
İlker Koç, “Hafta so
nuna kadar sıcak 
havanın yurt gene 
linde etkili olmasını 
bekliyoruz ancak 
hava sıcaklığında 
yurt genelinde 
kademeli olarak 
5 ila 10 derecelik 
azalma olacak. 
Sıcaklıklar yine 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
seyretmeye devam 
edecek” dedi. 
Hafta başından 
itibaren yurt gene 
linde hava sıcaklığı 
nın mevsim normal
lerinin 10 ila 15 
derece üzerinde 
seyretmeye başla 
dığını hatırlan Koç, 
“Salı günü itibariyle 
81 ilin 27'sinde 
Şubat ayı rekor 
sıcaklık değerleri 
gerçekleşti. 
Çarşamba günü 
itibariyle yurdun iç 
ve doğu kesim
lerinde yaklaşık 10 
ilde daha rekor 

sıcaklık 
değerlerinin 
olmasını bekliyoruz. 
Bu şekilde Kuzey 
Afrika üzerinden 
gelen sıcak hava 
dalgası 81 ilin 
yaklaşık 40 tane
sine yakınında 
Şubat ayı rekor 
sıcaklık değerle 
rinin kırılmasına 
vesile oldu” 
ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİDEN 
SAĞANAK YAĞIŞ 
UYARISI 
Önümüzdeki gün
lerde ise hava 
sıcaklığında per 
şembe günü Mar
mara Bölgesi'nin 
Karadeniz kıyıların 
da, yurdun batı 
kesimlerinde, hafta 
sonu ise yurdun 
tamamında batı 
kesimlerden 
başlamak üzere 
kademeli olarak 5 
ila 10 derecelik bir 
azalma beklendiği 
bildirildi.

EFENDİOĞLU 
MERMER SAN. TİC. A.Ş.

BÜNYESİNDE 
YURTİÇİ SATIŞ 

/DEPARTMANINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE; 

- İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN, 
- NETSİS PROGRAMINI 

KULLANABİLEN, 
- TERCİHEN ÜNİVERSİTE VEYA 

M.Y.O MEZUNU 
- 25-30 YAŞLARI ARASI 

BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen fabrikamıza 

yapılması rica olunur 

İrtibat Tel: 0 224 586 00 06

4 adet 15-16 jant Starmaxx kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara,

350 Tl değerinde meni hediye!

ttZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tîc. Ltd. Şti.
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sit. A Blok No: 2 

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK
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Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul voleybol erkeklerde bölge şampiyonu oldu.

GİHl VOLEYBOL TAKINIL FİNALE KALDI
Gemlik Anadolu 

İmam Hatip Lisesi 
Ortaokul bölümü, 
yıldız erkekler 
voleybol takımı, 
Bursa’da yapılan 
müsabakalar sonu
cunda finale kalarak 
Gemlik’i ve Bursa’yı 
okullar arası Türkiye 
Şampiyonası grup 
finallerinde temsil 
etme hakkım elde 
etti. 10-14 Şubat 
tarihleri arasında 
Zongudak’ta 
düzenlenen final 
müsabakalarında 
tüm rakiplerini set 
vermeden, büyük 
bir üstünlükle 
3-0’hk sonuçlarla 
yenmeyi başardı. 
Gerek fiziki kapasite, 
gerekse teknik özel
likler bakımından 
müsabakalara 
katılan diğer illere 
ait 12 takımdan çok 
daha üstün

olduğunu gösterdi. 
Böylelikle gurup 
birincisi olarak yarı 
finallere katılma 
hakkını elde etti. 
Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen;

Bu takımın 
2013/2014 öğretim 
yılında küçükler 
kategorisinde de 
Bursa şampiyonu 
olduğunu, bir yıl 
aradan sonra artık 

hedeflerinin Türkiye 
Şampiyonluğu 
olduğunu belirtti. 
Gelinen noktanın 
Beden Eğitimi 
Öğretmenimiz 
Yunus Bayır’ın dört 

yıllık özverili ve 
azimli çalışmasının 
sonucu olduğunu 
söyledi. Takımımızın 
mart ayında yarı 
final müsabakalarına 
katılacağını, öte 

yandan genç erkek 
kategorisinde de 
25-29 tarihleri 
arasında Tekirdağ’da 
düzenlenecek 
grup finallerine 
katılacaklarını 
belirtti. Mart ayı 
içerisinde Bursa’da 
başlayacak olan 
ikinci küme voleybol 
müsabakalarına 
küçük kız ve genç 
erkekler kategori
lerinde katılacak 
larını belirtti. 
Bursa’da voleybol 
müsabakalarına 
dört farklı kategori 
de katılan tek okul 
olduklarını, Beden 
Eğitimi öğretmen 
lerimizin voleybol 
alanında alt yapı 
çalışmalarının 
devam ettiğini 
dile getirdi.
Türkmen, 
emeği geçenlere 
teşekkür etti.

M İM Mite ■İMİ
Bursaspor’un 
yeni evi Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Stadyu- 
mu’nda (Timsah 
Arena) zeminle 
ilgili sorunlar 
çözüldü.
Kritik Fenerbahçe 
mücadelesi öncesi 
bozuk zemin için 
yenileme işlemi 
yapılırken, stad 
yumdaki diğer 
çalışma 
lar da hummalı 
şekilde devam 
ediyor. Spor Toto 
Süper Lig'in 22. 
haftasında kritik 
Bursaspor - 
Fenerbahçe 
karşılaşma 
sına ev sahipliği 
yapacak olan Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Stadyumu'nda 
daha önce oynanan 
karşılaşmalarda 
zeminle ilgili 
eleştiri 
ler yapılmıştı. 
Bursaspor

Teknik Direktörü 
Hamza 
Hamzaoğlu’nun 
da dile getirdiği bu 
sorunla ilgili 
Fenerbahçe 
karşılaşması öncesi 
gerekli adımlar 
atıldı.

"FENERBAHÇE 
MAÇINA HAZIRIZ" 
Özellikle kale 
önlerinde yer alan 

bozuk zemin için 
yenileme işlemleri 
yapılırken, zeminin 
Fenerbahçe 
karşılaşmasına hazır 
hale getirildiği 
bildirildi. Bursaspor 
Kulübü'nün çim 
uzmanı Muhittin 
İpek, "Açılış, bir 
ayda üst üste 4 
maçın oynanması ve 
hava şartları zemini 
etkiledi. Biz de daha 

alışık değildik. 
Fenerbahçe maçı 
öncesi yüzde 
60 olan saha 
bozuklukları gide 
rildi. Fenerbahçe 
maçına hazırız. 
15 Mart'tan 
itibaren 
bunun yüzde 
100 değişik şekliyle 
daha güzel bir 
zeminde futbol 
oynanacak" dedi.

ZiraaiTürkiveKupası'ıııla
cevreklinal 

programı açıiiianiiı

Türkiye Futbol 
Federasyonundan 
yapılan açıklamaya 
göre, 1, 2 ve 3 
Mart'ta oynanacak 
çeyrek final 2. 
maçlarının 
programı şöyle: 
1 Mart Salı
20.00 Çaykur Rizes- 
por-Medipol 
Başakşehir (Çaykur 
Didi)
2 Mart Çarşamba:

18.15 Galatasaray- 
Akhisar Belediye- 
spor (Türk Telekom 
Arena)
3 Mart Perşembe: 
18.15 Fener 
bahçe-Amed 
Şportif Faaliyetler 
(Ülker)
20.45 Torku 
Konyaspor- 
Beşiktaş (Konya 
Büyükşehir Torku 
Arena

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezqazetesi.com

http://www.gemlikkorfezqazetesi.com
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Gemlik, İStel (İh Millili millili
temizlik

Büro Temizliği
Ofis Temizliği 

jğ. Yazlık Temizliği
Apartman Temizliği

İnşaat Sonrası Ofis Dükkan Temizliği 
İnşaat Sonrası Ev Temizliği
Ev Temizliği
İş Merkezi Temizliği
Dükkan Temizliği BO.

Kaan UÇAN 0 539 74619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK 

www.gemlikelittemizlik.com

GemlikK tez ABONE OLDUNUZ MU?
Mâ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

İşbaşı Eğitim 
Programı'nın süresi, 
yapılan mevzuat 
düzenlemesiyle 
1 yıla çıkartıldı.
İş tecrübesi 
eksikliğini gidermek 
için uygulanan 
İşbaşı Eğitim 
Programı'nın süresi, 
yapılan mevzuat 
düzenlemesiyle 
6 aydan 1 yıla çıkar 
UJcU. İŞKUR'dan 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
kurumun, işsizlerin 
istihdam edilebilir, 
liğini arttırmak için 
mesleki eğitim 
kursları, işsizler 
ile öğrenci 
lerin iş tecrübesi 
eksikliğini gidermek 
için İşbaşı Eğitim 
Programı ve kendi 
işini kurmak isteyen 
ler için Girişimcilik 
Eğitim Programı 
başta olmak üzere 
kurs, program ve 
projelerle işsizlikle 
mücadele ettiği 
belirtildi. İşveren 
lerden ve işsizler 
den gelen talepler 
ve işgücü piyasasın 
daki güncel gelişme 
lerini dikkate alan 
kurumun, geçen 
hafta "Aktif İşgücü 
Hizmetleri 
Yönetmeliğinde 
önemli değişiklikler 
yaptığı bildirilerek,

şunlar kaydedileli:

'Net asgari ücret 
ödenecek' 
"İşsizlikle» mücadele 
kapsamında en 
önemli sorunlardan 
olan iş tecrübesi 
eksikliğini gidermek 
için uygulanan 
İşbaşı Eğitim 
Programı'nın süresi, 
yapılan mevzuat 
düzenlemesiyle 
6 aydan 1 yıla 
çıkarıldı. Programa 
katılanlara net 
asgari ücret 
düzeyinde ücret 
ödenmeye ise 
devam edilecek. 
Geçen yıl 159 bin 
kişinin faydalandığı 
işbaşı eğitim 
programından bu yıl 
en az 200 bin kişinin 
yararlanması bek
leniyor. Yeni düzen
lemeyle mesleki 
eğitim kursundan 
sonra İşbaşı Eğitim 
Programı yapılması 
halinde daha önce 
toplam süre 160 fiili 
gün iken, bu süre

480 güne çıkarıldı. 
Yönetmelikle 
yapılan değişiklikler 
şöyle sıralandı: 
"İŞKUR tarafından 
yürütülen mesleki 
eğitim kurslarında 
eğiticilere ödenen 
ek ders ücretleri, 
eğiticinin görev 
yaptığı kurumun 
mevzuatı dikkate 
alınarak eğiticinin 
unvanına göre 
verilecek. Böylece 
özellikle üniversi 
tede görevli hoca 
ların kurslarda 
görev yapması 
teşvik edildi. Mesle 
ki eğitim kursların 
dan üniversite 
öğrenclleriniri’ve 
işbaşı eğitim 
programından lise 
öğrencilerinin, yaz 
dönemlerinde ve 
zorunlu stajlarında 
yararlanması imkanı 
getirildi- Toplum 
yararına program
dan dul ve yetim 
aylığı alanların 
faydalanması 
imkanı sağlandı.

Eleman BAY & BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR

aranıyor OSM: 0539 74619 03
Eleman 

Aranıyor
SATILIK 

ZEYTİNLİK

Flpmsın forklift kullanabilen 
Hplll<111 OPERATÖRLER ARANIYOR 

ftranıyor 02245247524-osboubbobb

TECRÜBELİ 
BAY MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR

02245140060

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

■H
KRŞ€D€ B€KL€M€K VOK 

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0,224) 513 96i 83 GEMLİK

http://www.gemlikelittemizlik.com
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685 hin sigortalı icin 'ascari'tfeslet
Asgari ücrete 
yapılan yüzde 30'luk 
artışın ardından 
işverene verilecek 
desteklerle ilgili 
rakamlar netleşti. 
Destekler, Bursa'da 
71 bin 201 bildirge 
veren işyerinde 
çalışan 695 bin 604 
sigortalı ve bakıcı 
çalıştıran bin 103 
anneyi kapsayacak. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) İl 
Müdürü Erhan 
Karaca, Bursa'da 
toplam 71 bin 201 
bildirge veren 
işyerindeki toplam 
695 bin 604 sigortalı 
ve Evde Çocuk 
Bakımı Projesi 
kapsamında bakıcı 
çalıştıran bin 103 
annenin asgari 
ücret desteğinden 
faydalanacağını 
söyledi. Bursa 
Serbest Muhasebeci 
ve Mali Müşavirler 
Odası'nın (BSM- 
MMO) önceki gün 
BAOB'da düzenle 
diği ‘Asgari Ücret 
Teşviği ve

m

Uygulaması' 
seminerinde 
konuşan Erhan 
Karaca, asgari ücret
teki yüzde 30'luk 
artışı hatırlatarak, 
“Bu artış işçilik 
maliyetlerine de 
yansıdı. Bunun 
sonucu olarak iş 
dünyasında haklı 
olarak bir teşvik 
beklentisi oluştu. 
Özellikle asgari 
ücretlilerin yoğun 
olarak çalıştığı 
küçük ve orta ölçekli 
işletmelerde” dedi. 
Karaca, Bursa'da 
toplam 71 bin 201 
bildirge veren 
işyerindeki toplam 
695 bin 604 sigortalı 
ve Evde Çocuk 
Bakımı Projesi 

kapsamında bakıcı 
çalıştıran bin 103 
annenin 6661 sayılı 
kanunla getirilen 
asgari ücret deste 
ğinden faydalana 
bileceğini kaydetti. 
SGK İl Müdür 
Yardımcısı Mustafa 
Yılmaz da, konu ile 
ilgili yaptığı sunum 
da, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin 
kayıt dışına yönelme 
lerine engel olmak 
için böyle bir deste 
ğin hayata geçirildi 
ğini belirterek, 
kanuni düzenleme 
yapılmazsa asgari 
ücret desteğinin 1 
yıl süre ile verile 
ceğini bildirdi. 
Toplamda 11,4 
milyar liralık bir 

destek sağlana 
cağını dile getiren 
Yılmaz, "Destek 
rakamı, prim ödeme 
gün sayısının günlük 
3,33 TL ile çarpımı 
sonucu bulunacak” 
diye konuştu.
Destekten yararlan 
ma şartlarını 
açıklayan Mustafa 
Yılmaz şunları kay
detti: "Çalıştırdıkları 
sigortalılarla ilgili 
2016 yılına ilişkin 
olarak aylık prim 
hizmet belgelerini 
yasal süresi 
içerisinde verilmesi, 
2015 yılma ait ek 
belgelerin en geç 
29 Şubat'a kadar 
işleme alınmış 
olması, sigorta 
primlerini yasal 
süresinde Ödemesi, 
kayıt dışı çalışan ve 
sahte sigortalı 
olmaması, kuruma 
prim, idari para

Ve bunlara 
ilişkin gecikme 
cezası ve gecikme 
zammı borcu 
bulunmaması 
gerekmektedir. ”

Traliğe ayıla ortalama
iflfl Mıı taşıl Memiıii

Türkiye genelinde 
geçen yıl trafiğe 
ayda ortalama 100 
bin taşıtın kaydı 
yapıldı. Türkiye 
İstatistik Kurumu- 
nun (TÜİK) basın 
bültenine göre, 
trafikteki toplam 
taşıt sayısı 2015 
yılında 1 milyon 165 
bin 751 artışla 19 
milyon 994 bin 
472'ye yükseldi. 
Trafiğe kayıtlı taşıt 
sayısı son on yılda 
yüzde 79,4 artış 
gösterdi. Her bin 
kişiye düşen motor 
lu araç sayısı 2005'te amaçlı taşıtların yüz
163 iken, 2015 yılın 
da 254 olarak belir
lendi. Geçen yıl 
trafiğe ayda orta

lama 100 bin taşıtın 
kaydı yapılırken, 
motorlu kara 
taşıtlarının yaş 
ortalaması 12,7, 
otomobillerin yaş 
ortalaması İse 12,1 
olarak hesaplandı. 
Trafiğe kayıtlı oto
mobillerin yüzde 
22'sinin, minibüs
lerin yüzde 14,Tinin, 
otobüslerin yüzde 
17,6'sının, kamyo
netlerin yüzde 9,Ti 
nin, kamyonların 
yüzde 25'inin, moto
sikletlerin yüzde 
20,9'unun, özel

de 19‘unun, traktör
lerin İse yüzde 51,7 
sinin 21 yaş ve üstü 
olduğu görüldü.

W

44. yıllık tecrübemiz 
hizmetinizdeyiz

KYAYINCILIKREKLAMCH-IKORGA^A^O^^^^^^^^TLEffl

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 0 
BEBEK ŞEKERİ 

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

Tel ;0224S13 96 83
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Memurların i$ güvencesi sıfırlandı
Memuriyet ve iş 
hakkı güvencesi 
sıfırlandı. Yeni 
düzenlemeye göre 
keyfi gerekçeyle 
istenen memurun 
işine son verebile
cek. Bunun için 
somut herhangi bir 
gerekçeye de ihtiyaç 
yok. Kamuda çalışan 
4 milyon memur ve 
sözleşmeli personele 
şok karar. 28 Şubat 
postmodern darbe 
sinin yıl dönümüne 
yaklaşılırken, 
Başbakan Ahmet

Davutoğlu imzasıyla 
skandal bir genelge 
yayımlandı. Genel
geyle, memurların 
şikayetle devletten 
atılmalarının yolu 
açıldı. Bürokratlar, 
'makul şüphe* 
bahanesiyle belediye 
ler dahil tüm kamu 
kurumlarında çalışan 
memur ve sözleşmeli 
personeli kuruntun
dan atabilecek. 
Memurlar amirleri 
tarafından savcılığa 
'şu örgütle ilişkili, 
propagandasını

yapıyor, yardım 
ediyor' denilerek 
ihbar edilebilecek. 
'Legal görünümlü

illegal yapıya men
sup, ilişkili' denilerek 
somut delil olmadan 
memuriyetten

atılabilecek. Davut 
oğlu imzalı genel
geyle kamuda çalı 
şan tüm memurların 
mahkeme kararı ol
madan muğlak suçla 
malarla memurluktan 
atılmasının yolu açılı 
yor. Genelgenin 
uygulanması duru
munda, ceza kanunla 
rında yer almayan, 
sınırı belli olmayan, 
soyut ifadeler memu
run ihracı için gerek 
çe kabul edilecek. 
Hukukçular, genel
genin Anayasa ve

kanuna aykırı 
hükümler içerdiğini 
belirtti. Hukukçular, 
"Memurun 
güvencesi kalmaz. 
Kanunda sayılan 
haller dışında 
memuriyetten 
çıkarma kararı verile
mez. Hukuka uygun 
bir yanı yok. Başka 
bir amacı var" dedi. 
Başbakanlık genel
gesinde görevden 
alınacak personel 
tarifi, kamu kurum 
ve kuruluşları ile 
sınırlı kalmadı.

Vergi dairelerinde 
pos cihazı' dönemi Diinyanıntercihi'TürknıolıiMsı'

Maliye, Anayasa 
Mahkemesi'ne 
yapılan bireysel 
başvurular sonucu 
verilen kararlarda 
şimdiye kadar 
12.5 milyon lira 
ödeme yaptı. Maliye 
Bakanı Naci 
Ağbal'ın, bakanlığı 
nın 2016 yılı bütçe 
tasarısına ilişkin 
yaptığı sunumun 
metninde yer alan 
bilgiye göre, Anaya 
sa Mahkemesi'ne 
yapılan bireysel 
başvuru sonucu 
verilen kararlarda 
hükmedilen tazmi
nat ve yargılama 
giderleri için 2015 
yıl sonu itibariyle 
784 adet dosya 
kapsamında yakla 
şık 12.5 milyon lira 
ödeme yapıldı.
Ağbal, TBMM Plan

ve Bütçe Korniş 
yonu'nda sunu 
munda mükelleflerin 
ödeme yükümlülük
lerini hızlı ve kolay 
bir şekilde yerine 
getirebilmesi ama 
cıyla alternatif öde 
me kanalları geliştir 
diklerini söyledi. 
Tapu harçlarının 
kredi kartı ve banka 
kartı aracılığıyla 
ödenmesine imkan 
sağlamak amacıyla 
bazı tapu dairelerine 

"Ödeme Terminal
leri" yerleştirdik 
lerini kaydeden 
Ağbal, "Vergi 
dairelerinde 
POS cihazları ile 
tahsilata başlaya 
cağız. Mükellefleri 
mizin yapacakları 
ödemelerini banka 
ve kredi kartı ile 
yapmalarını sağla 
mak amacıyla vergi 
dairelerine POS 
cihazları yerleş 
tireceğiz" dedi.

MOSFED Güleç, 
2015 yılında 200'den 
fazla gümrük bölge
sine mobilya sattık 
larını belirterek, 
"Geçen yıl mobilya 
ihracatımız 2 milyar 
350 milyon dolar 
oldu. En önemli 
mekanlar, en büyük 
mağazalar, gruplar, 
artık Türkiye mobil 
yasını satmayı 
tercin ediyor " deaî. 
Mobilya Sanayi 
çileri ve İş Adamları 
Dernekleri Federas 
yonu Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ahmet Güleç, 
yaptığı açıklamada, 
Türkiye mobilya 
sektörünün ihracata 
yönelik başarısını 
niteliksel bir şekilde 
sürdürdüğünü söyle 
di. Yerli mobilyacıla 
rın, hem dünyanın 
en önemli pazarla

rındaki fuarlara 
katıldığını hem de 
bu ülkelere ihracat 
yaptığını belirten 
Güleç, "2015 yılında 
200'den fazla güm
rük bölgesine mo
bilya sattık. Geçen 
yıl mobilya ihracatı 
mız 2 milyar 350 
milyon dolar oldu. 
En önemli mekanlar, 
en büyük mağazalar, 
gruplar artık Türkiye 
mobilyasını satmayı 
tercih ediyor" ifade 
lerini kullandı. Türk 
mobilya sektörünün 
en fazla ürün sattığı 
ülkenin Irak olduğu 
bilgisini veren

Güleç, bunun yanı 
sıra Avrupa ülkele 
rine önemli 
miktarlarda ürün 
gönderdiklerini 
anlattı. Son yıllarda 
bazı bölgelerdeki 
karışıklıklar nede 
niyle pazarlarını 
çeşitlendirdiklerine 
işaret eden Güleç, 
"Özellikle Suudi 
Arabistan'a ihraca 
timiz yüzde 40 arttı. 
Var olan pazarlarda 
Irak, Suudi Arabis
tan, Libya, Almanya 
ve Azerbaycan 
hala en çok mal 
sattığımız ülkeler.” 
diye konuştu.
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Ankara daki terör patlamasında şehit düşen Hav. Ast M. Koray Pınar bugün sonsuza uğurlanacak

ŞEHİDİMİZE SOM GÜREII
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

TÜRKİYE YANIYOR 
HÜKÜMET DURUYOR...

Türkiye son 4 günde 40’ın üzerinde şehit 
verdi.
Ankara’nın kalbinde patlatılan bombada 

28 kişi yaşamını yitirdi.
Yetmedi, bir gün sonra Diyarbakır yolun 

da, zırhlı araçla 7 asker uzaktan kuman
dayla patlatılan bir bomba ile şehit düştü. 
Aynı gün bir polisimiz de şehit oldu.

Dün, tamamen boşaltıldığı söylenen Sur 
ilçesinde ise 4 şehidimiz var.

Türkiye şehit ferine ağlıyor. Devamı 4’de 

< Ankara Devlet Sokak’ta patlayan 
bomba ile şehit düşen Hava Astsubay 
hemşehrimiz M. Koray Pınar’ın ce
nazesi dün askeri uçakla Yenişehir 
Havaalanına getirilerek, Bursa Askeri 
Hastanesi’ne kaldırıldı.
* Şehidimizin cenazesi bugün saat 
10.oo sıralarında ilçemize getirilerek, 
Manastır’daki oturdukları evinin önünde 
son defa ailesiyle vedalaştıktan sonra, 
Merkez Solaksubaşı Camiine getirilecek. 
Öğle namazından sonra kılınacak cenaze 
namazıyla şehidimiz askeri törenle 
şehitlikte son yolculuğuna uğurlanacak. 
• Gemlikliler şehit Koray Pınar’a son 
görevlerini yaparken, ilçemizin cadde ve 
sokakları, işyerleri, eyler türk bayrak 
larıyla donatıldı. Haberi syf2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ankara daki terör patlamasında şehit düşen Hav. Ast M. Koray Pınar bugün sonsuza uğurlanacak

ŞEHİDİMİZE SON GflREV
Ankara’da meydana 
gelen terör olayında 
görev çıkışı servis 
aracında iken 
patlatılan bomba ile 
şehit düşen Hava 
Astsubay Mehmet 
Koray Pınar bugün 
ilçemizde düzen
lenecek askeri 
törenle şehitlikte 
toprağa verilecek. 
Dün, öğle 
namazından sonra 
yapılacak törenle 
toprağa verilmesi 
beklenen şehit ce
nazesinin Ankara 
Gata Hastanesi’nde 
yapılan DNA in
celemesinin geç 
sonuçlanması ne
deniyle cenazeler 
Ankara’dan öğleden 
sonra Askeri bir 
uçakla Bursa 
Yenişehir Hava 
alanına getirildi. 
Askeri uçakta şehi 
din babası emekli 
bankacı Mehmet 
Pınar ve yakınları ile 
görev yaptığı Hava 
Kuvvetleri Komutan 
lığındaki Albayı da 
bulunuyordu.
Askeri birlik tara 
fından karşılanan 
şehit cenazesi, bu
radan Bursa Çekirge 
Askeri Hastanesi’ne 
götürülerek morga 
kondu.

ASKERİ TÖREN 
YAPILACAK

Şehit Koray Pınar’ın 
Türk bayrağına sarılı 
tabutu bugün Bursa 
dan saat 10.oo 
sıralarında ilçemize 
getirilerek, ailesinin 
yaşadığı Cumhuriyet 
Mahallesi Doğar 
Sitesi önünde aile
siyle vedalaşacak. 
Oradan Merkez 
Solaksubaşı Camii 
ne getirilerek öğle 
namazından sonra

kılınacak cenaze 
namazı ardından ilçe 
Şehitliğinde toprağa 
verilecek.

TAZİYE ODASI 
YAPILDI

Dün, Şehit Hv. Ast 
sb. M.Koray Pınar’ın 
cenazesinin Ankara 
dan Yenişehir‘e ge
tirilmesinden sonra 
Babası Mehmet 
Pınar Manastır 
semtindeki Doğar 
Sitesindeki evine 
geldi. Kaldıkları 
apartmanın alt 
katında taziye odası 
kuruldu.
Mehmet Pınar, taziye 
odasında gelenlerin 
başsağlığı dileklerini 
kabul etti. Bu arada 
Bursa Garnizon 
Komutanı, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
Başkan yardımcısı 
Vedat Gölcügezli, 
Tümgeneral Seyful- 
lah Saldıki, Garnizon 
Komutanı Pd. Kur. 
Alb. Namık Kemal 
Çil, İlçe Emniyet 
MüdürüCafer Gün 
doğdu, İlçe Jandar 
ma Komutanı Bnb.

Coşkun Çorapçı çok 
sayıda Gemlikli, 
komşuları şehit aile
sine başsağıhğı ve 
sabırlar diledi.
Bu arada ailenin 
bulunduğu sitenin 
bahçesinde bir 
ambulans hazır 
halde bekletildi 
Ankara’da meydana 
gelen bombalı patla
mada, Gemlikli 
Koray Pınar’ın şehit 
düşmesi üzerine 
Gemlikliler evlerini 
ve işyerlerini bayrak
larla donattılar. 
Şehidin babasının 
işyerinin bulunduğu 
Gazhane Caddesin 
de ise komşuları 
apartmanını ve 
işyerinin önü 
bayraklarla donandı.

İstiklal Caddesi ve 
büyük caddelere 
belediye bayraklar 
astı.
Belediyenin Ahmet 
Dural Meydanı’ndaki 
panosunda elektro 
nik olarak şehidin 
fotoğrafı ve şehitlikle 
ilgili bir ayete yer 
verildi.

BABANIN 
AÇIKLAMASI

Taziyeleri kabul eden 
baba Mehmet Pınar, 
gazetemizin sorula 
rını yanıtlarken, olayı 
işyerinin yakınındaki 
bir marketten su 
alırken duyduğunu 
belirterek, şunları 
anlattı:
“Su alırken Ankara 

da patlama olduğu 
nu söylediklerinde 
içime bir sıkıntı 
düştü. Oradan 
işyerime geldim. 
Televizyonu açtım 
haber yoktu. Bir süre 
sonra alt yazılarla 
terör patlaması 
haberi verilmeye 
başlandı. Hava 
kuvvetlerinin çevresi 
olduğunu öğrenince 
hemen Koray’ı ara 
dım cevap alama 
dım. O beni her za 
man her çeşit olayda 
arardı. İçimdeki ateş 
büyüdü. Sağa sola 
telefon ettim kimse 
den cevap alamayın 
ca Ankara’ya gitme 
kararı verdim ve yola 
çıktım. Ankara’da 
hastanelere gittim 

kimseden Koray ile 
ilgi bilgi alamadım. 
Olay yerine gittiğim 
de bana cevap vere
cek kimseyi bula 
madım. Arkadaş 
lannı yolda aramış, 
Koray’ın saat 16.oo 
da işten ayrıldığını 
söylediler. Olay 
yerindeki askerlere 
sordum, bir savcıya 
sordum elindeki lis 
teye baktı yok, yok, 
yok. Oradaki bir 
Yarbay’a yalvardım 
Adli Tıpa gitmemi 
istedi. Nasıl gidece 
ğimi bilmiyordum bir 
taksi tutup Adli Tıp’a 
gittim. Ana baba 
günü. Herkes bir 
arayış içinde.
Ben yine Koray ile il
gili bilgi alamıyorum. 
Bu sırada bir görevli 
adımı öğrenince 
benim CNA mı 
almak istediklerini 
söyleyince Koray’ın 
öldüğünü anladım. 
Orada yıkıldım. 
Güzel evladım 
Adli Tıp’ta bulunan 
29 kişi arasın 
daymış meğer. 
Hayatının en 
güzel çağında onu 
kaybettik. İçim 
yanıyor” dedi.
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Mücewher hırsızları yakalandı
Mücevher hırsızlarını 
yakalamak için kimi 
polisler çöpçü, 
kimileri de simitçi 
oldu. Ekiplerin 
lastiklerine ateş 
ederek durduğu 
araçtaki zanlıların 
gözaltına alınma anı 
aksiyon filmlerine 
taş çıkarttı. 9 Şubat 
Sah günü Nilüfer 
deki bir akaryakıt 
istasyonun ofisine 
giren 3 hırsız, levye 
ile açtıkları çelik 
kasadaki 700 bin 
liralık altınları alıp 
kayıplara karışmıştı.

Soruşturma başlatan 
polis, kamera 
kayıtlarını izlediğin 
de önce hırsızların 
geldiği aracın 
eltisini ve plakasını 
belirledi. Araç kiralık 
olduğu için GPS 
sistemi aracılığıyla 
takip başlatıldı. 
Aracın Kent Meydanı 
yakınlarında 
olduğuna ilişkin 
sinyal alındı. Asayiş 
Şubesi'nin Hırsızlık 
Bürosu ekipleri 
operasyon için 
hemen hazırlık 
başlattı. Hırsızlar

gözü kara olduğu 
için risk almamak 
lazımdı. Bu yüzden 
resmi ekiplerin 
dışında sivil görevli 
ler farklı kılığa 
büründü. Kimi 
temizlik görevlisi 
oldu, kimi simitçi.

Fevziçakmak 
Caddesi Gazalar 
girişinde görülen 
araç durdurulmak 
istendi. Ancak iki 
hırsız, Otomobili 
‘dur’ ihtarında 
bulunan polislerin 
üzerine sürdü.

Silahlarını çeken 
polisler caddenin en 
yoğun olduğu 
saatlerde otomobilin 
lastiklerine doğru 
nişan alıp art arda 
ateş etti. Lastikleri 
patlayan araç daha 
fazla ilerleyemedi ve 
yaşanan kovalamaca 
sonunda E.K. (24) 
ve E.T. (28) kıskıvrak 
yakalandı. Film 
setini andıran o 
anlar, objektiflere 
yansırken olay 
yerinde bulunan 
kalabalık yaşananları 
büyük bir heyecan

Sinde izledi.
nceki gün tutuk

lanan E.K. ve E.T.'yi 
polis böyle etkisiz 
hale getirdi. Olay 
yerinde toplanan 
kalabalık, film setini 
andıran o anları 
soluk bile almadan 
izledi. Polislerden 
birinin ise temizlik 
görevlisi kıyafetiyle 
bölgede gezdiğini 
görenler büyük şok 
yaşadı. Polis, iki 
zanlının üzerlerine 
sürdüğü aracı 
lastiklerine ateş 
ederek durdurdu.

Turşu yıihlii minibiisle şarampole uçtu
Orhangazi de 
pazara turşü 
satmaya giden 
yaşlı adamın 
kullandığı minibüs 
şarampole üçtü. 
Araç içinde sıkışan 
sürücü ağır 
yaralanırken, 
araçtaki tüm 
bidonlar ve turşular 
etrafa saçıldı.
Kaza Orhangazi 
Çeltikçi köyü 
yakınlarında

meydana geldi. 
Gedelek'teki turşu 
imalathanesinden 
yüklediği turşuları 
Yalova’daki pazara 
götürüp satmak için 
yola çıkan Sami 
Oğral (66) idaresin
deki 10 AS 615 
plakalı minibüs 
Orhangazi girişinde 
henüz bilinmeyen 
bir sebeple kontrol 
den çıktı. Yolun 
sağından şârampöle

uçan minibüs, 
ağaçlara çaparak 
durabildi. Kazada

minibüs sürücüsü 
Sami Oğral araç 
içinde sıkıştı.

Ağır yaralı halde 
bulunan minibüs 
sürücüsü için olay 
yerine sağlık 
ekipleri ve itfaiye 
ekibi çağrıldı. 
Hurdaya dönen 
minibüste sıkışan 
yaralı sürücü Sami 
Oğral, uzun 
bir çalışma sonucu 
araç içinden çıkarı 
larak ambulansa 
taşındı. Kazada 
ağır yaralanan

sürücü, Orhangazi 
Devlet Hastanesine 
kaldırılarak burada 
tedavi altına alındı. 
Kaza sonrasında 
minibüsün 
arkasında bulunan 
turşular etrafa 
saçıldı. Hurdaya 
dönen minibüs 
çekici ile bulunduğu 
yerden kaldırıldı. 
Polis ekipleri 
kaza ile ilgili 
soruşturma başlattı.

Telefon dolandırıcılığı için klip çektiler
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Toplum Destekli 
Polisler, telefon 
dolandırıcılarına 
karşı söz yazıp klip 
çekti. Küpte kamera 
karşısına geçen 
polis ekipleri renkli 
görüntüler oluştur 
du. BursalI polisler, 
kendisini hakim, 
savcı ve polis olarak 
tanıtarak binlerce 
kişiyi dolandıran 
kişilere karşı, 
vatandaşları 
uyarmak için bir 
şarkı besteleyip 
kamera karşısına 
geçti. Söz ve müzik
leri konservatuar 
öğrencisi Aslı Aker 

Yavuz tarafından 
yapılan 'Kanma sen 
buna' isimli besteye, 
polis ekipleri bir de 
klip çekti. Klipte 
polisler rol alırken, 
mekan olarak 
memurların evleri ve 
banka olarak da 
Pasaport Şube 
Müdürlüğü kullanıldı. 
Radyo, televizyon ve 
internette kamu 
spotu olarak 
kullanılacak klibi 
hazırlayan Toplum 
Destekli Polis Şube 
Müdürü Murat Halis, 
“Son zamanlarda 
bu tür dolandırıcılık 
olayları artarak 
devam ediyor. Biz de 
halkımızı bilinçlen

dirmek için bu 
projeyi tasarladık. 
Akıllarda kalıcı, 
Vatandaşlarımızın 
görünce ilgiyle 
seyredebileceği klip 
aklımıza geldi.
Kameraların karşısı 
na polis olarak değil 

sivil olarak geçtik. 
Vatandaşlarımızı 
duyarlı hale getirmek 
için hem görsel hem 
de işitsel bir klip or
taya çıktı. Bu klibi 
mizl internet, tele
vizyon ve radyo 
larda kamu spotu 

olarak yayınlaya 
cağız" diye konuştu. 
Toplum Destekli 
Polis ekipleriyle 
güzel bir iş çıkardık 
larını belirten beste 
ve sözlerin sahibi 
Aslı Aker Yavuz, 
"Kanma Sen Buna 
klibinde vatandaş 
lara en doğru mesajı 
‘Jingle’ ile verebilece 
ğimizi düşündük. 
Şarkı haline getire 
rek sözlerini yazdık. 
Çok büyük bir ekibiz. 
Toplum Destekli 
Polislerimizin 
tamamı bu projenin 
içinde yer alarak 
oyunculuk yetenek
lerini gösterdi" dedi. 
Ayrıca klipte senaryo 

gereği dolandırılan 
yaşlı adam rolün
deki, Bursa Sinema 
Oyuncuları Derneği 
Başkanı Vedat 
Kurttutar, klip 
hazırlıklarına 
başlamadan 
2 gün önce bu tür 
dolandırıcılık 
olaylarını televizyon
dan izlediğini 
belirterek, "Bu tür 
olayları nasıl engel 
olabileceğimizi çok 
düşündük. Toplum 
Destekli Polisleri 
mizle böyle bir proje 
yapmaya karar 
verdik. Çok güzel 
oldu, tüm polislere 
teşekkür ediyorum" 
şeklinde konuştu.

GEUIİK'İH İLK GÜNLÜK IİHIİ GAZETESİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN BYEGM

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

TÜRKİYE YANIYOR 
HÜKÜMET DURUYOR...

Ateş düştüğü yeri yakıyor en çok. 
Birçok genç kadın kocasız kalırken, 

yavruları da babasız büyüyecek.
Bu kan akarken hükümetteki umur 

samazlık sürüyor. Sanki bu durum
dan hiç günahları yok.

Bu başka demokratik bir ülkede 
olsa, önce içişleri bakanı, sonra istih 
b a raftan sorumlular, ardından da 
Başbakan istifa eder.
Biz de hükümet yok.
Hükümet Başbakanından değil, 

Beyaz Saray dan emir alıyor.
Ülke kan ağlıyor, sorumlular hiçbir 

şey olmamış gibi suçu başkalarında 
arıyorlar.

Sormak gerekir, bu olaylarda, 
aldığınız yanlış politikaların hiç mi 
suçu yok.

Eğer bu ülkede PKK bu kadar güç 
lenmişse, terör bu kadar artmışsa, 
Ankara’nın kalbinde, TBMM’sine 500 
metre, Başbakanlık ve İçişleri 
Bakanlığı’na 200 metre, Jandarma, 
Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına 
200 metre mesafede, eylem bomba 
patlatıp insanlarımızı öldürüyorsa, 
siz o koltuklarda bir gün bile 
oturmamalısınız.

Türkivç’nin milli bir hükümete 
ihtiyacı var.

Ama AksaraylI, hiçbir şey olmamış 
gibi Başkanlık sistemi diye tut
turuyor.

Türkiye’nin buna ihtiyacı varmış.
Ne idüğü belli olmayan bir başkan 

ıık sisteminin amacı tÖK aaamın 
ülkeyi yönetmesidir.

O günler geride kaldı.
Parlamentoyu, yargıyı ve hükümeti 

etkisizleştirip sultanlık kurmak is
tiyor bu kafalar.
AKP içinde hiç mi bu gelişmeleri 

değerlendiremeyen sağlıklı insan 
yok.

Şaşıyorum.
Robotlaşmışlar.
Bir adamın ağzına bakıyorlar.
Ülke ekonomisi batıyor, iflaslar ard 

arda geliyor, esnaf siftahsız işyeri 
kapatıyor, analar, babalar kardeşler 
ağlıyor.

Siz de hiç mi vicdan yok?
Her şeyi bir başkasına yamalamaya, 

yandaş basın ve televizyonları ile 
algı operasyonları yapıp toplumu 
kandırmaya devam ediyorlar.

Sanki, Hitler dönemini yaşıyor 
Türkiye..
Ankara’nın ortasında patlatılan bom 

balarda hiç mi hükümetin zafiyeti 
yok?

Neden önleyemediniz bu 
patlamaları?

4 yıldır Esad ile uğraşıyorlardı, 
Esad’ı devirmek için tüm muhalifleri 
beslediler, dışarıdan akın, akın 
cihatçılan Suriye’ye yolladılar, bir 
haftada Esad'ı devireceklerdi.
Esat bitti, besledikleri IŞİD belası 

çıktı, şimdi o bitti PYD var.
Devlet adamlığı uzağı görmek ona 

göre politikalar üretmektir.
Dört bir yanımızı düşman sardı. 
Neden?
S izler bu şehitlerin analarının ahları 

ile huzur bulamazsınız.
İstifa edin, bu ülke kurtulsun.

Portekiz de yapılan Dünya Şampiyonası’ndan da başarı elde etti.

ALİNİN KUŞU 4, OLDU

Türkiye Kanarya ve 
Kafes Kuşları 
Federasyonu ile 
Bursa Kanarya 
Sevenler ve 
Yetiştirenler Derneği 
tarafından düzenle
nen ‘En Güzel Kuş 
Yarışması'nda kanar 
yasıyla birincilik 
ödülü kazanan ve 
Portekiz’de yapılan 
Dünya şampiyona 
sına katılma hakkı 
elde eden Gemlikli 
kuş yetiştiricisi Ali

özkardeş’in kuşu 
Porto’da 4. oldu. 
Bursa’daki yarışma 
dan sonra Ankara da 
dereceye giren 
Ali’nin kanaryası, 
24-26 Ocak günleri 
Portekiz’in Porto 
şehrinde yapılan 
Dünya Şampiyona 
sına Türkiye’den 
katılan bine yakın 
kuş arasında Ali 
Özkardeş’in kanarya 
sı da yarıştı.
Ali Özkardeş, kendisi

nin Porto’daki yarış 
maya gitmediğini, 
bağlı olduğu Bursa 
Kanarya Sevenler 
Derneği ve federas 
yon tarafından 
götürüldüğünü be
lirterek; "Kanaryam 
Porto da 4. olmuş. 
Ik 3 ‘e giren kuşlara 
ödül verilmiş. 
Benim kuşumun 4. 
olması da önemli. 
Türkiye yi kanaryam 
başarı İle temsil 
etti.

Onunla iftihar 
ediyorum.” dedi. 
Ülkemizden 
dünya şampiyona 
sına ortalama 
bin kuş gidiyor. 
Öte yandan 
Bursa Kanarya 
Sevenler Derneği 
sezon içinde 
dereceye giren 
kuş yetiştiricilerine 
çabalarından 
dolayı şükran ve 
teşekkür plaketi 
sundu.

Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Yardımlaş 
ma Derneği üyeleri 
nin eşlerinin sosyal 
çalışmaları sürüyor. 
Demek Lokalinde 
açılan el işleri ve 
tığ örgü kursu ilgi 
görüyor. Kadınların 
ve genç kızların 
katıldığı kursta, 
Girit Türklerinin 
ev donanımı 
kültürünü yaşatmak 
istediklerini 
söyleyen Dernek 
Başkanı Ahmet 
Çakmak, “Giritli 
Türklerinin 
Anadolu toprakla 
nna gelmeden önce 
yaptı klan el işleri 
ve tığ ile örgü

Gemlik K

becerilerinin unutul 
maması için hanımla 
nmız kurs açtılar.
Bu kursa katı lanlar

bilmedikleri 
örgü türlerini 
öğreniyorlar. 
Gençlere de

öğreterek kültürü 
müzün kaybol 
mamasına çalışıyor 
/ar." dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MMIHhM
TERÖR ALDI KORAY'IMIZI

Yaban dünyasının varlıkları 
bile kendisine iyi gözle 
bakanlara zarar vermiyor.
Nasıl insan bunları...
Ne insanı?
Canavarlar, canavarlar!
Gözlerini kan bürümüş 
Kalpleri kömür karası... 
Vicdan yoksunları...
Ne İstersin vatandaşından, 

kardeşinden.
Din kardeşinden.
Zorun nedir?
Güzelim yurdum da 

kardeşçe yaşamak varken 
can al, kan dök, yürekleri 
yak, dağla.
Öksüz bırak, yetim bırak, 

gözü yaşlı analar yarat.
Ne Allah’tan korkunuz var, 

ne de kuldan utanmanız.
Toplum lanetliyor sizleri.

Yalnız toplum mu?
Yüce Allah’ın laneti de 

üzerinizde şüphesiz.
Öbür âlemde yeriniz 

cennem-i zümera katiller.
En son Ankara 

katliamının ateşi biz 
Gemliklilerinde yüreklerini 
yaktı.
Sevgili oğlumuz, 

kardeşimiz Koray Pınar’ı 
koparıp aldınız dünyasına 
doymadan elimizden.
Şehitlerimizin kanı ile 

sulandı Anadolumuz.
Analar, babalar, eşler, 

çocuklar onulmaz acılar 
içinde.
Allah’ım cümlesine, bizlere 

dayanma gücü ver.
Yaralılarımıza acil şifalar 

ver.
Gözü dönmüş canileri 

kahreyle...
Allah’ım verdiğin aklı etme 

bizlerden.
Karartma yüreklerimizi.
Kötülere fırsat verme.
İyiliklere, güzelliklere 

yönelt.
Ulusumun başı sağ olsun. 
Hainlere lanet olsun!
Lanet olsun!
Lanet olsun!

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği’nin 
bugün Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezinde 
yapacağı konser 
ileri bir tarihe 
ertelendi. Dernek 
Başkanı Sadettin 
Çiçek Facebook

üzerinden yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi: "Ankara'da 
yaşanan bizleri de 
acılara boğan 
Gemlik'in sevgili 
evladını da yarın 
ebediyete uğurlu 
yoruz şehidimize 
Allah'tan, rahmet, 
yakınlarına ve

sevenlerine baş 
sağlığı diliyorum. 
Dostlarım şehidi 
mizin açışı içimize 
düşmüşken bugün 
yapacağımız 
konseri ileri bir 
tarihe erteliyoruz. 
Bilet alan 
ya ta ndaşlarımıza 
duyurulur."

GemlikK
M M

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ostarma^K"
4 adet 15-16 lanı Starmaxx kamyonet 

ve minibüs lastiği alanlara,
350Hdeğeıindemonthediyo!

OZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sit. A Blok No: 2 

Tel: O 224 514 40 44 GEMLİK

EFENDİOĞLU 
MERMER SAN. TİC. A.Ş.

BÜNYESİNDE 
YURTİÇİ SATIŞ 

DEPARTMANINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE; 

- İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN, 
- NETSİS PROGRAMINI 

KULLANABİLEN, 
- TERCİHEN ÜNİVERSİTE VEYA 

M.Y.O MEZUNU 
- 25-30 YAŞLARI ARASI 

BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen fabrikamıza 

yapılması rica olunur 

İrtibat Tel: 0 224 586 00 06
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GEMLİK
-KALİBRASYON -
OLCUM & EĞİTİM

Endustriyel amaçlı kullanılan üzerinden herhangi 
bir proses kontrolü yapmayan, yani otomatik olmayan 
terazilerdir. Alım satım işinde kullanılan teraziler yasal 
metroloji kapsamına girer. Teraziler çözünürlüklerine 
ve kapasitelerine bağlı olarak ilgili standardın 
öngördüğü hassasiyete sahip, kütleler ile kalibrasyonu 
gerçekleştirilir. Terazilerin başlıca gösterge sapması, 
tekrarlana bil irlik, köşe yükü sapması testleri yapılır. 
Bu testler sırasında cihazda sapma tespit edilirse, 
müşterinin izni alınarak, sapma cihaza ayar yapılmak 
koşuluyla giderilir. Ayar işlemi terazide olduğu gibi bütün 
kalibrasyon işlemlerinde yapılabilir. Teraziler yer çekimi 
ivmesinden ve ölçüm yaptığı ortam koşullarından 
etkileneceğinden dolayı yerlerinin ve zeminin düzgün 
seçilmesi önemlidir. Yalnızca bulundukları yerde kalibre 
edilmelidir. Yerinden oynatıldığında doğru 
ölçtüğü kontrol edilmelidir.

Resmi Gazete 4 Eylül 2013 Çarşamba Sayı 28755 yayın ile tartı aletinin 
muayenehanesinde yetkili muayene servislerince kullanılacak olan 
etalonların kredite laboratuarlarca kalibrasyonu yaptırılması zorunludur. 
Firmamızın etalonları TURKAK ve SANAYİ BAKANLIĞI onaylıdır

Kaan UÇAN 0 539 74619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK

gemlikkalibrasyon@hotmail.com - info@gemlikkalibrasyon.com
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MiİMIHHllHllllilMİ
Trafik sigortalarının 
primleri yükseldi, 
hem de son bir 
yılda yüzde 129 arttı. 
Zammın farklı 
sebepleri vâr. 
Şirketlerin 8 yıllık 
zararlarını kapat 
ması en Önemli 
etken. Şubat 2015’te 
266 liraya yaptır 
dığınız sigortanıza, 
bu şubatta yeniler 
ken en düşük 610 
lira ödeyeceksiniz. 
Bir de hasarlı 
sürücüyseniz, yani 
yıl içinde bir tane 
bile hasar yaptıy 
sanız, prim artış 
olrânı yüzde 16O’ı 
bile geçiyor.

8 YILLIK ZARARI 
KAPATIYORLAR

2014'ün başında ise 
yeniden bir düzen* 
leme yapıldı ve yine 
sigorta teminatlarını 
Hazine belirlemeye 
devam ederken, 
trafik sigortasında 
tam serbest döneme 
geçildi. Sigorta 
şirketlerine primleri 
istediği gibi belir* 
leme hakkı tanındı. 
İşte ne olduysa 
bundan sonra oldu. 
En çok poliçenin 
satıldığı ki, 2013'ün 
sonunda trafik 
poliçe sayısı 14.5 
milyon adetti, trafik 
sigortasında 50'nin 
üzerinde sigorta

şirketi, daha çok 
prim üretmek, pazar 
payını artırmak, 
daha çok para 
kazanmak için 
birbirleri ile kıyasıya 
rekabete girdi. 
Rekabetin odağında 
İse fiyat vardı. 
Amaç, fiyatları 
düşürüp, daha fazla 
poliçe satmaktı. 
Hal böyle olunca da 
2013'ün sonunda or* 
talama trafik 
sigortası primi 300 
lirayken, biranda 
fiyatlar önce 280 
liralara, sonra 250 
liralara indi; hatta 
kimi şirketler prim
lerini 200 liranın 
altına çekti ki, o 
dönemde 170 liraya 
poliçe satıldığı bile 
oldu. ı UKetıcı de 
haklı olarak en 
uygun fiyatı 
araştırıp, ucuza 
sigorta yaptırmaya 
başladı, işin ilginç 
tarafı, bugün 'trafik 
sigortasından zarar 
ediyoruz' diyerek, 
prim artışlarını 
savunan sigorta

şirketleri, serbest 
tarifeye geçildiği 
ve kıyasıya rekabete 
girip, fiyatları 
düşürdükleri 2014 
yılını, trafik 
sigortasında 885 
milyon lira zararla 
kapattılar. 2012 
yılında 1,2 milyar 
lira, 2013 yılında 
654 milyon lira 
trafikten zarar 
ettiler. Maalesef 
sigorta şirketleri 
zarar ettiklerini bile 
bile rekabet uğruna 
fiyatları aşağı 
çektiler, tüketiciyi 
de yıllardır ucuz 
trafik sigortasına 
alıştırdılar. Ve artık 
bıçak kemiğe 
dayandı, son 10 
yılda zarar, 9 milyar 
liraya kadar çıktı, 
şirketlerin altından 
kalkamayacağı hale 
geldi. Şimdi de 
bunun faturasını 
tüketici, yüksek 
primlerle ödüyor. 
Sigortacılar 10 yıllık 
zararı yüzde 129 
zamla 1,5 yılda 
kapatmaya çalışıyor.

Eleman 
Aranıyor
TECRÜBELİ

BAY MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR 

122151401111

SATILIK 
ZEYTİNLİK

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

«I
KOŞ6D6 B€Kl€M€K VOK 

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Marttan itibaren primler 100 lira eksik yatırılacak
Asgari ücret artışının 
işverene maliyetini 
azaltmak için brüt 
2 bin 550 lira ve altı 
maaş alan işçileri 
kapsayan destek, 
martta başlayacak. 
Marttan itibaren 
100 lira eksik primli 
beyanname verile
cek. Asgari ücrete 
yapılan yüzde 30 
oranındaki artışın 
işverene maliyetini 
azaltmak amacıyla 
sağlanan 100 liralık 
devlet desteğinden 
işverenlerin yanı sıra

gündelikçi, bakıcı, 
kapıcı, bahçıvan 
çalıştıranlar da 
yararlanacak. 
Primler şubat 
ayında Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na 
(SGK) tam olarak 
yatırılacak. Destek
ten yararlanan 
işverenler, mahsup 
laşmanın başlaya 
cağı mart ayından 
itibaren bir yıl 
süreyle primleri işçi 
başına 100 lira daha 
az yatıracak.
100 liralık devlet

desteğine ilişkin 
yasa geçen hafta 
Resmi gazete’de

yayımlanırken, 
uygulamanın nasıl 
olacağına ilişkin

vatandaşlardan çok 
sayıda soru geliyor. 
Özellikle gündelikçi, 
çocuk, hasta ve yaşlı 
bakıcısı ile kapıcı 
çalıştıran apartman 
sakinleri 100 liralık 
destekten nasıl 
yararlanacaklarını, 
primi bu ay eksik 
mi tam olarak mı 
yatıracaklarını 
merak ediyor. Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK), yayımladığı 
genelge ile uygula
maya ilişkin ayrıntılı 
bilgi verdi. 1 Nisan

2015 tarihinde 
yürürlüğe giren 
yasayla, ayda 10 
günden fazla süre 
ile ev hizmetlerinde 
çalıştırılan işçileri 
sigorta yaptırma 
zorunluluğu getirildi. 
Asgari ücret 
desteğinden, bu 
şekilde gündelikçi 
çalıştıran işverenler 
de yararlanacak. 
Ayda 30 gün 
gündelikçi 
çalıştıranlar, aylık 
100 lira destekten 
yararlanacak.

ItlIlMlllllllİMlIllllİ TiiketicigiiveneıııleksisulıattaBerileıli
Altyapı ve yasal 
hazırlıkların hayata 
geçmesi durumunda 
uluslararası doğru 
dan yatırımın orta 
vadede 40 milyar 
dolara çıkabileceği 
düşünülüyor.
Uluslararası 
Yatırımcılar Derneği 
(YASED) Genel 
Şekreteri Özlem 
Özyiğit, 2015’te 
Türkiye’ye giren 
uluslararası doğru 
dan yatırım miktarı 
nın 16 milyar doları 
aştığını belirterek, 
“Altyapı ve yasal 
hazırlık yapılırsa, 
uluslararası 
doğrudan yatırımın 
orta vadede 40 mil
yar dolar bandını 
görmesi potansiyel 
olarak mümkün ” 
dedi. Özyiğit, 
Türkiye’ye giren

uluslararası doğru 
dan yatırım 
miktarının 2014’te 
12,5 milyar dolar, 
geçen yıl ise 16,5 
milyar dolar seviye 
lerinde gerçekleş 
tiğini söyledi. 
Özyiğit şöyle 
konuştu: "Geçici 
rakamlara göre 
2015’te dünyada 
1,7 trilyon dolarlık 
doğrudan sermaye 
akışı gerçekleşti, 
buna göre 2014’e 
kıyasla yüzde 35’lik

bîr artış var.
Bu açıdan bakıldı 
ğında, Türkiye’deki 
artış biraz geride 
kalmış oluyor. 
Türkiye geçen yılı 
16,5 milyar dolarla 
kapatırsa, dünyada 
ise 1,7 milyar 
dolar olarak 
gerçekleşirse ülke 
olarak hala yüzde 
1'deyiz. Hedef payı 
yüzde 3'e yükselt
mek, bu da ser
mayenin 3 katına 
çıkması demek.”

Tüketici güven 
endeksi, şubatta 
geçen aya göre 
yüzde 7 düşüş 
gösterdi. Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÜİK), şubat ayına 
ilişkin tüketici 
güven endeksini 
açıkladı. TÜİK ve 
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
işbirliğiyle yürütülen 
tüketici eğilimi 
anketi sonuçların 
dan hesaplanan 
tüketici güven 
endeksi, şubatta 
geçen aya göre 
yüzde 7 azaldı. 
Ocakta 71,62 olan 
endeks bu ay 66,64 
oldu. Hanenin 
maddi durum bek
lentisi endeksi de 
söz konusu dönem 
de yüzde 3,1 düşüş 
gösterdi. Geçen ay 
92,17 olan endeks

değeri, şubatta 
89,31 oldu. Bu 
düşüş, gelecek 
12 aylık dönemde 
hanenin maddi du
rumunun daha iyi 
olacağını bekleyen
lerin oranının azal 
masından kaynaklan 
dı. Genel ekonomik 
durum beklentisi 
yüzde 5,9 azaldı 
Geçen ay 95,65 

olan genel ekono 
mik durum beklen
tisi endeksi, şubatta 
yüzde 5,9 gerileye 
rek 90,03 değerine 
düştü. Söz konusu 
azalış gelecek

12 aylık dönemde 
genel ekonomik du
rumun daha iyi 
olacağı yönünde 
beklentisi olan 
tüketicilerin 
sayısının bir önceki 
aya göre azaldığını 
gösteriyor. İşsiz 
sayısı beklentisi 
endeksi de aynı 
dönemde yüzde 
10,1 azalarak 66,17 
değerine düştü. Bu 
düşüş, gelecek 
12 aylık dönemde 
işsiz sayısında 
azalış bekleyenlerin 
azalmasından 
kaynaklandı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 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 1° 28

ULAŞIM
Pamukkale 612 OO 26
DENİZ UÇAdl 613 66 13
Pegasua Akmla Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzar Turizm 612 1O 72
Kanbarofilu-Eaaday 614 46 46

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 05
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

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

BELEDİYE
Santral
Başkanlık

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

DENİZ OTOBÜSÜ

51345 21 -23
513 45 20

514 57 96
513 23 25

513 45 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yeni kapı (21:2) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
IDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS
Şehirlerarası Oto 261 5400
büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 613 1O 70
MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz 613 16 49
Boyza Petrol 513 O1 03

Gemlik KErfez
GEMLİK'İN İLK tOklOK SİYASİ 08ZITI1I

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5405 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) |

IHIİIIİIEIIMİ

VENÜS SİNEMASI
Osman Pazarlama: 

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

Deadpool(2D Türkçe): 
11:3M4:00-0-19:00- 

21:15...
İftarlık Gazoz: 

11M:00-19:15...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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MİLTON
GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 

GÜZEL ANLARINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

?ns(n -Meşrubat-Çerez
Piyanist +DjPerformans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

2016yılı

İnternetten Canlı \hıpn- Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler 

www.gemllkmfllton.com
Nk facebook/mlltondugun

plus.google.com/mlltondugun
Hükümet Konaği karşisi 

> Tel : 513 10 71 GEMLİK

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


Hava Astsubay Çavuş Mehmet Koray Pınar’ı onbine yakın Gemlikli sonsuzluğa uğurladıjıllilıı Mi «nl rnıımıııtıi
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış e

BÜYÜK UĞURLAMA
Gemlik’te birçok cenaze töreni yapıldı 

ama, terör sonucu yaşamını Ankara’da yi
tiren şehit Hv. Svn. Asb. Uçvş. Kıd. Mehmet 
Koray Pınar’ın cumartesi günü sonsuza 
uğurlama törenindeki kalabalığı hiçbirinde 
görmedim.

Gemlik halkı şehidini bağrına bastı.
Genç yaşta kahpe bir terör eyleminin 

kurbanı olan Koray Pınar’ın sonsuzluğa 
uğurlama töreninde güvenlik güçleri 
görülmedik önlem aldı. Devamı 4’de

iarce/n

£ Ankara’daki terör 
eyleminde şehit 
düşen Hv. Svn. Asb. 
Açvş. Mehmet Koray 
Pınar, askeri törenle 
ilçe şehitliğinde son 
yolculuğa uğurlandı. 
Onbine yakın Gem
liklinin katıldğı ce
naze töreninde Gem 
lıkİiler şehidini göz 
yaşlarıyla uğurladı 
lar. Gemlik’in bugü 
ne kadar gördüğü en 
büyük cenaze töre 
ninde polis geniş 
güvenlik önlemi aldı. 
Şehit babası Mehmet 
Pınar, oğlu toprağa 
verilirken, ‘Vatan 
Sağolsun’ dedi.
Haberi sayfa 2’de
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Hava Astsubay Çavuş Mehmet Koray Pınar’ı onbine yakın Gemlikli sonsuzluğa uğurladı

Ankara daki patla- ' 
mada hayatını kaybe
den Hava Astsubay 
Çavuş Mehmet Koray 
Pınar’ın Bursa’dan 
getirilen cenazesi 
cumartesi günü Gem
liklilerin gözyaşları 
arasında düzenlenen 
askeri törenle şehit 
likte toprağa verildi. 
Cumartesi günü saat 
10.30 sıralarında 
Bursa Askeri Has- 
tanesi’nin alınan 
şehidin tabutu askeri 
bir ambulansla 
ilçemize getirildi. 
Şehit cenazesini 
Gemlikliler Dürdane 
Köyü önlerinde 
karşıladılar.
Siren sesleriyle 
ilçemize gelen şehit 
cenazesi, Cumhuriyet 
Mahallesi Doğar Site- 
si’ndeki ailesinin 
kaldığı apartmanın 
önüne getirildi.
M. Koray Pınar’ın 
naaşı evinin önüne 
getirilirken, 
ağlaşmalar üzerine 
şehit babası Mehmet 
Pınar ağlayanlara 
seslenerek, “Asla 
ağlamayın, bugün 
burada ağlamak yok, 
acımızı içimizde 
tutacağız.” diye 
bağırdı.
Evin önüne getirilen 
cenaze şehit annesi, 
kardeşi ve yakınlan 
tarafından helalle 
şirken, hocalar kuran 
okudular. Site sakin
leri gözyaşlarına 
boğuldu.

ASKERİ TÖREN 
DÜZENLENDİ 
Cumhuriyet Mahalle 
sindeki baba evindeki 
vedalaşmadan sonra 
şehidin naaşı Merkez 
Solaksubaşı Camiine 
getirildi.
Cumartesi günü 
şehitin törenle 
toprağa verilmesi ne
deniyle Gemlik’te 
olağanüstü hal mey
dana geldi. Sabah 
erken saatlerinde 
İstiklal Caddesinde 
trafik Meydana kadar 
ara sokaklarıyla 
kapatıldı. Trafik arka 
yollardan verildi. 
Bursa’da yüzlerce 
sivil ve resmi ünifor 
malı polis ilçemize 
gelerek güvenlik ön
lemi aldı.
Özel güvenlik güçleri 
de değişik yerlerde 
konuşlandırıldı. 
Önceden yapılan ce
naze kaldırılma planı 
na göre caminin

W

çevresi barikatlarla 
ayrıldı. Cenazenin 
Camiye gelmesi üze 
rine saatlerce Mey
danda bekleyen halk 
kalabalıklaşmaya 
başladı.
Bu arada şehit ailesi 
ve yakınlan tabutun 
yanında bağsağhğı 
dileklerini kabul et
tiler. Tabutun önün
deki bölümde daha 
önce şehit düşmüş 
askerlerimizin ailele 
rine yer ayrıiu'ığı 
görüldü. Türk bayra 
ğına sarılı şehit tabu
tunun ön ve arkasın 
da hava astsubayları, 
cenaze kaldırılasıya 
kadar, 10’ar dakika 
süreyle değişerek 
selam duruşuyla 
nöbet tuttular. Cena 
zeye, Vali Münir 
Karaloğlu, Bursa Gar
nizon ve Bölge Komu 
tanı Tümgeneral Sey- 
fullah Saldık, MHP 
Genel Sekreteri İsmet 
Büyükataman, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al- 
tepe, MHP Genel 
Başkan adayı Sinan 
Oğan, Ak Parti Bursa 
milletvekilleri İsmail 
Aydın ve Hakan 
Çavuşoğlu, CHP 
Bursa milletvekilleri 
Prof. Lale Karabıyık, 
Erkan Aydın, CHP il 
Başkanı Şadi 
Özde mir, MHP Bursa 
milletvekili Kadir 
Koçdemir, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Cumhu 

riyet Başsavcısı Ömer 
Mete, AKP İlçe 
başkanı Zafer Işık, 
CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
MHP ilçe Başkanı 
Osman Durdu, SP 
İlçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, Vatan 
Partisi ilçe Başkanı 
Muharrem Çelik, 
havacı ve karacı üst 
düzey askeri erkan, 
kamu görevlileri, 
askeri birlikler ve on 
bine yakın Gemlikli 
cenaze törenine 
katıldı.
Cenaze törenine 
Ankara’dan, TBMM 
Başkanlığı, Türk 
Silahlı Kuvvetleri, 
İçişleri, Milli Savun 
ma, Sağlık Bakanlığı, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün özel 
çelenkler gönderildiği 
görüldü.
Öte yandan resmi ve 
sivil kurumlar, siyasi 
partiler, sivil toplum 
kuruluşları cenaze 
törenine çelenk 
gönderdiler.
Şehit annesini 2

ı

havacı bayan subay 
destek için hiç yalnız 
bırakmadı. Şehitin 
babası Mehmet Pınar, 
annesi Ayten Pınar, 
kardeşi Çağrı Pınar 
ve dayıları, yakın 
akrabaları cenaze 
töreninde vakurlu 
bir şekilde durdular. 
Bursa’dan gelen 
özel hafızların kuran 
okumaları ve tedbirler 
ile Ahmet Dural 
Meydanı çınladı.
Öğle namazı kılınır 
ken cami doldu taştı. 
Namazdan sonra 
cenaze namazı sıra 
sında Bursa Valisi ve 
Garnizon komutanı 
da törene katıldı. 
Onbinlerce kişi 
cenaze töreni için 
Ahmet Dural Meyda 
nını tamamen doldur 
duğu gibi işyerleri ve 
CIUS AVM tamamen 
doldu. Ara sokaklara 
kadar insanlar şehit 
cenaze törenini gör 
mek için Meydan ve 
çevresine doluştular. 
NAAŞI TOP 
ARABASINA ALINDI 

Cenaze namazının 
kılınmasından sonra 
şehit cenazesi asker
lerin omuzlarıyla ban
donun çaldığı duygu 
sal cenaze marşıyla 
ağır adımlarla cami 
avlusundan aşağı in
dirilerek, askerlerin 
selam duruşu, halkın 
tedbirleri ile askeri bir 
top arabasına kondu. 
Top arabasının 
arkasına Pınar ailesi 
onunda arkasında 
resmi zevat yer 
aldılar. Cenaze Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si bandosunun çaldı 
ğı merasim müziği ve 
siren sesleri arasında 
ilçe şehitliğine doğru 
giden top arabasını 
on bine yakın Gem
likli arasında kadın 
lann ve gençler ile 
çocukların çokluğu 
dikkat çekti.
Cenazenin geçtiği her 
yerde vatandaşlar 
gözyaşlarını tutama 
dılar. Bu arada genç 
ler “Şehitler ölmez, 
vatan bölünmez,”, 
“Kahrolsun PKK”, 

"Allahu Ekber”, 
“Mecliste PKK’lı is
temiyoruz” şeklinde 
sloganlar attılar. 
Şehit cenazesi Pazar 
Caddesi girişinde 
askeri bir ambulansa 
alınarak şehitliğe 
doğru yola çıktı. 
Gemlikliler akın akın 
Şehitliğe doğru git
tiler. Şehitlikte, şehit 
Hv. Asb. Bşcv. Meh 
met Koray Pınar’ın 
defnedileceği mezar 
yerinin çevresine 
ailesi ve yakınlan 
alınırken hocalann 
okuduğu kuran ve 
tedbir sesleri şehitliği 
inletti. Şehidin 
toprağa verileceği 
sırada baba Mehmet 
Pınar’ın için için 
ağladığı gözlenirken, 
anne Ayten Pınar ise 
uzaktan oğlunun 
son yolculuğunu 
dolu gözlerle izledi. 
Tabut toprağa 
verilirken, baba 
Mehmet Pınar ve 
şehidin kardeşi 
Çağrı Pınar 
mezara indiler.
Türk bayrağını ile 
örtülen mezara 
şehit tabutuyla 
defnedildi. 
Defin işinin 
tamamlanmasından 
sonra şehidin kimliği 
bir subay tarafından 
okundu ve şehit aile
sine şehit bayrağı ile 
şehitlik şehadet bel
gesi babasına verildi. 
Şehit ailesi mezarlık 
çıkışında taziyeleri 
kabul etti.
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İki anne korkunç şekilde canına kiMdı
Burs a'd a bir anne, 
çocuğunu emzirdik
ten sonra 4. kattan 
atlayarak canına 
kıyarken, başka bir 
anne ise çamaşır 
suyu içerek intihar 
etti.

MUTFAK 
BALKONUNDAN 
KENDİNİ ATTI

İlk olay, Nilüfer 
Esentepe Mahalle
sinde meydana 
geldi. Alınan bilgiye 
göre, 3 yaşında 
çocuğu bulunan

29 yaşındaki Merve 
Sevim, eşi Emrullah 
Sevim ile birlikte 
Mudanya'ya balık 
yemeye gittikten 
sonra dönüşte 
babasının mezarını 
ziyaret etti. 
Ardından eve dönen 
Merve Sevim'in 
çocuğunu emzirdiği 
ve daha sonra 
oturduğu binanın 
4. katındaki mutfak 
balkonundan kendini 
boşluğa bıraktığı 
öğrenildi. Kısa süre 
sonra durumu fark 
eden yakınları, polis

ve sağlık ekiplerine 
haber verdi. Olay 
yerine gelen 112 
acil servis ekipleri 
tarafından ambu
lansla Çekirge

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan genç 
kadın, yapılan tüm 
müdahalelere 
rağmen kurtulamadı 
Sevim'in üç ay önce 

babasını kaybettiği, 
ayrıca doğumdan 
sonra sıkıntılı bir 
dönem geçirdiği 
öğrenildi.

ÇAMAŞIR SUYU 
İÇİP, CANINA KIYDI

Bir başka intihar 
haberi ise Çalı 
Mahallesinden geldi. 
Önceki gün 
meydana gelen 
olayda, 191. Sokak'ta 
oturan Hatice 
Öztabak (35), 
9 ay önce ikinci 
çocuğunu dünyaya 

getirdi. Beyninde 
tümörü olduğu 
öğrenilen Öztabak, 
girdiği bunalım 
sonucu önceki gün 
çamaşır suyu içti. 
Daha sonra 
Uludağ Üniversi 
tesi'ne kaldırılan 
iki çocuk annesi 
Hatice Öztabak 
kurtarılamadı.
Polis ekipleri, 
Adli Tıp Kurumu'na 
sevk edilen iki 
kadının da 
ölümüyle ilgili 
soruşturmayı 
sürdürüyor.

SllİIİII!SWSllW
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Mustafakemalpaşa 
da evinin Önünde 
hareketsiz yatarken 
görülen Sadi Turan 
(28) hastaneye 
kaldırıldı. Evli ve bir 
çocuk babası olan 
Turan, doktorların 
müdahalesine 
rağmen kurtarılama 
dı. Eşinin ikinci 
çocuğuna hamile 
olduğu öğrenilen

Motosikletli çocuklar 
ölümden döndü

İznik-Yenişehir 
karayolunda 
plakasız motosik
lete binen iki çocuk 
otomobille çarptı. 
Motosikleti 
kullanan K.A ile 
arkada oturan 
Y.A.A. devrilen 
motosikletten 
düşünce yaralandı.

Turan'ın abisi 
ile birlikte 
müteahhitlik yaptığı 
bildirildi. Sır ölümle 
ilgili olarak polis 
soruşturma 
başlattı. Herhangi 
bir rahatsızlığı 
bulunmayan 
gencin ölüm 
sebebini Adli 
Tıp Kurumu'nca 
belirlenecek.

Her ikisi de 
14 yaşında olan 
iki arkadaş 
ambulansla hasta 
neye götürüldü. 
Başlarında kask 
olmadığı öğrenilen 
yaralı çocuklar 
İznik Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı.

İnegöl de ortaokul 
öğrencileri arasında 
çıkan ve cep 
telefonu kamerası 
ile çekilen kavga 
görüntüleri dehşete 
düşürdü. Ortaokul 
öğrencisi olduğu 
öğrenilen kız 
öğrenci, yüzüne 
aldığı tekme ile 
kendisini 
kaybederken, 
kavgayı araya 
giren erkek 
öğrenciler ayırdı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Hikmet 
Şahin Kültür 
parkı’nda toplanan 
ortaokul öğrencisi 
kızlar, bank üzerin 
de oturup sohbet 
ederken, iki kız 
öğrenci arasında 
tartışma çıktı.

Aiiağı lıa»dı, hayata veda etti
Bursa'da çocukları 
ile birlikte yaşayan 
yaşlı adamın 
banyoya giderken 
ayağı kaydı. Yüz 
üstü düşen yaşlı 
adam kafasını 
duvara çarpınca 
hayatını kaybetti. 
Olay, Nilüfer Barış 
mahallesinde 
gerçekleşti. İddiaya 
göre, çocukları 
ile tek katlı bir 
evde yaşayan 
91 yaşındaki 
Himmet Aydemir 
gece saatlerinde 
banyoya gitmek

Bank üzerinde otu
ran kız öğrenciden 
kalkmasını isteyen

diğer bir kız öğrenci, 
isteğini defalarca 
tekrarladı.

istedi. Banyo 
kapısında ayağı 
kayarak düşen 
Aydemir bu esnada 
başını duvara çarptı. 
Ailesi Aydemir'i

Öğrencinin kalk 
mamasına sinirle 
nen bir kız öğrenci, 
uçan tekme 
atarak öğrencinin 
yüzüne vurdu. 
Ardından saçından 
tutup ardı ardına 
yumrukları saydır 
maya başladı. 
Kendisine acımasız 
ca saldıran 
öğrenciye herhangi 
bir karşılık 
vermeyen kızın 
yüzüne gelen 
tekme ise sersem
lemesine neden 
oldu. Diğer kızların 
seyrettiği kavgayı 
araya giren erkek 
öğrenciler ayırırken, 
bir öğrenci ise bu 
anları cep telefonu 
kamerası ile saniye 
saniye görüntüledi.

kanlar içinde 
görünce durumu 
hemen 112 Acil 
Sağlık Ekiplerine 
bildirdi. Talihsiz 
adam yapılan tüm

müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı.
Olay yerine gelen 
polis ekipleri 
Aydemir'in 
ölümünü şüpheli 
bulması üzerine 
Olay Yeri 
inceleme ekipleri 
Aydemir'in evinde 
kapsamlı bir 
araştırma yaptı. 
Ardından Aydemir'in 
cansız bedeni 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı. Savcılık 
olayla ilgili 
soruşturma başlattı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

BÜYÜK UĞURLAMA...
Bir protesto olayından mı 

şüphelenildi, yoksa farklı bir 
terör olayı olabilir diye alınan 
önlem miydi, bilemiyorum, 
ama birinci derece bir tetikte 
olma durumu vardı güvenlik 
güçlerinde.
Sabahın erken saatlerinde 

Gemlikli Ahmet Dural 
meydanına akın etmeye 
başladı.
Beklenen Şehit Koray Pın^r'in 

naaşının getirilmesiydi.
Bursa’dan yola çıkan Askeri 

Ambulans’/ Gemlikliler 
Dürdane rampasında karşıladı.
Siren seslerinin Gemlik’te 

duyulması yürekleri dağladı.
Bir gün önce baba Mehmet 

Pınar Manastır’daki evine 
geldiğinde onu ziyaret eden 
devlet erkanına, oğlunun 
naaşının evinin önünden 
camiye götürülmesini istedi.
Buna uyuluyordu.
Aile o gün de uyuyamamıştı.
Ankara’da patlayan bombanın 

acısı önce baba yüreğini 
dağlamış, Pınar Ailesi 
telefonlarına cevap vermeyen 
oğullarını aramaya gitmişlerde 
Ankara’ya.
Saatler süren arama Adli Tıp 

Kurumu önünde bitmişti.
Terör belası Pınar Ailesini de 

her gün ölen diğer şehitlerimiz 
gibi bulmuştu.

Yapılacak tek şey metanetli 
olmaktı.
En büyük avuntu ise aile için 

oğullarının şehitlik mertebe
sine erişmesiydi.
Cumartesi günü evinin önüne 

gelen Türk Bayrağına sarılı 
tabut götürülürken baba 
Mehmet Pınar’ın “Bugün 
ağlamak yok. İçimizde 
tutucağız” diye seslenmesi 
yürekleri dağladı.
Aile, akraba, konu komşu o 

sırada şehidi bağrına bastı ve 
vedalaştı.
Ambulansın sesinin Gemlik 

semalarında yankılanması 
insanları sel gibi Solaksubaşı 
Camine doğru götürdü.
Gemlik Meydanı böylesi bir 

kalabalığı ilk kez gördü.

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin genel kurulu yapıldı

HDD YENİ DflNEM
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin olağan 
genel kurul toplan 
tısında yönetim 
değişti.
Dün, Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Ke
falet Kooperatifi 
Toplantı Salonu’nda 
yapılan genel kurul 
toplantısına, CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, Gemlik 
Üniversitesi Yaptırma 
Yaşatma ve Koruma 
Derneği Başkanı 
Haşan Başaran, ADD 
Bursa Şube Başkanı 
İskender Kalender ve 
üyeler katıldılar. 
Dernek Başkanı 
Emrah Murat Tacar, 
yaptığı açılış 
konuşmasından 
sonra divan seçim 
lerine geçildi.
Divan başkanlığına 
Hacı Önal, Hüseyin 
Soyer getirildi.
Fatih Aydemir, ADD 
Bursa Şube Başkanı 
İskender Kalender, 
CHP İlçe başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Vatan Partisi adına 
Özlem Türker birer 
konuşma yaptılar. 
Yönetim ve denetim 
kurulları seçimlerin 
den önce, Dernek 
Başkanı Emrah 
Murat Tacar, 
yaptıkları 
çalışmalarla ilglii 
olarak görsel bir 
sunum yaptı. 
Yönetim ve denetim 
kurullarının 
aklanmasından 
sonra yeni yönetim 
kurulu seçimlerine 
geçildi.
Yeni yönetim kuru
luna Tansu Erçevik, 
Selmin Sakar

Akaydın, Miyase 
Pehlivan, Melek 
Temur, Muhammet 
Usta, Gülizar Can, 
Emre Meydan 
seçildiler.

Denetim kuruluna 
Fatih Erdeniz, 
Nagihan Tacar, 
Gülsen Çakar 
getirildi.
Genel kurulda

derneği maddi ve 
manevi olarak 
desteklerde 
bulunan kurum ve 
kuruluşlara plaketler 
verildi.

GemlikK ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Kooperatifi Mali Genel kurulu yapıldı.

MUZmSMESimiIlKIANBI

Sınırlı Sorumlu 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifinin 
yapılan genel kuru
lunda 2014-2015 
dönemi gelir gider 
hesapları aklandı. 
Dün saat 11.oo de 
Pembe Köşk Düğün 
Salonu’nda yapılan 
mali genel kurul 
toplantısına katılım 
az oldu.
Genel Kurul, 
Kooperatif Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Besli’nin 
jvtfrfrğr ayctcş 
konuşmasıyla 
başladı.
Divan Heyetine 
Birlik yönetim kurulu 
üyesi Osman 
Bostancı, Hüseyin 
Karakaya, Gürkan 
Coşkun getirildi. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşımızın 
söylenmesinden 
sonra 2014-2015 yılı 
gelir ve gider 
bütçesi görevli 
tarafından okundu.

2014-15 gelir 
bütçesinin 11 milyon 
008 bin lira olduğu, 
giderlerin ise 8 
milyon 006 bin lira 
olduğu belirtilen 
bilançoda, 3 milyon 
004 bin lira gelir 
fazlası olduğu 
belirtildi.
Bu dönemde
1 milyon 631 bin lira 
kar gerçekleştirildiği 
açıklanan raporda, 
kooperatifin

3 bin 550 üyenin 
bulunduğu belirtildi. 
Bu dönemde 
kooperatife ortak 
alınmadığı bildirildi. 
2015-16 kampanyası 
döneminde 1 milyon 
309 bin kilo zeytin 
alındığı, ortaklara 
5 milyon 008 bin 
liralık zeytin parası 
ödendiği belirtildi. 
Kooperatif ortakla 
rina 227 bin liralık 
ilaç, 324 bin liralık 

gübre dağıtıldığının 
açıklandığı raporda, 
Bakanlığın denetle 
me işini yapmaması 
nedeniyle denetleme 
kurulu raporu geriye 
bırakıldı.
72 Nolu Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi’nin 
Birlik’e olan
5 milyon 079 bin 
lira olan borcunun 
silindiği, koopera 
tifin bunun üzerine 
2 yıl alacağı ürün 

oranını yüzde 50 
oranında artıracağını 
genel kurulca kabul 
edilmesinden sonra 
Mali Yapılanmayı 
Güçlendirme fonu 
kurulması genel ku
rulda kabul edildi. 
Kooperatife en çok 
zeytin veren ortam
lardan Küçük Kumla 
dan Şahin Çeltik, (1.) 
Gençali Mahallesin
den Zülfü Hıdır, 
Fıstıklı’dan Baki Koç 

ve Gemlik merkezin
den Alaattin Akcan’a 
teşekkür plaketi 
verildi.
Genel kurulda Rasim 
Yavuzel adlı ortak, 
kooperatifin gübre 
ve ilaç dağıtım 
miktarlarını çoğalt 
masını istenirken, 
genel kurulda her 
gündem maddesi 
oybirliği ile kabul 
edildi. Çalışmalar ile 
ilgili eleştiri olmadı.
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KÖRFEZSPOR ACIMADI
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Grupta üst sıraları 
hedefleyen Körfez 
spor ilk yarısını 
1-0 önde kapadığı 
karşılaşmada, 
ikinci yarıdaki 
üstün oyunuyla 
Kurşunluspor’u 5-0 
yenerek iddiasını 
sürdürdü.
İkinci Amatör Küme 
8. Grupta oynan 
maça “Rahat uyu 
şehidim biz bir ölür 
bin doğarız” pankar 
tıyla çıkan yeşil 
beyazlı Körfez 
sporlular seyirciler
den büyük alkış aldı. 
Maça iki takımda bir
birini kontrol ederek 
başladı. İlk yirmi 
dakikası orta alan 
mücadelesinde 
geçen karşılaşmanın 
21. dakikasında gol 
geldi. Körfezspor’da 
Selmani’nin dışarı 
gitmekte olan topu 
yakalayarak kaleye 
kestiği pozisyonda 
Serdar kaleciden 
önce davranıp topu 
ağlara göndererek

takımını 1-0 öne 
geçirdi.
Golden sonra atak 
oyununu devam et
tiren Körfezspor 
24’de organize 
atakta Sercan ve 
Serdar’ın son 
vuruşta başarılı ola 
maması nedeniyle 
farkı açamayınca ilk 
yarı 1-0 sonuçlandı. 
İkinci yarıda da oyun 
hakimiyetini eline 
alan Körfezspor 62. 
Dakikada Serdar’la 
skoru 2-0 yaptı. 65’te 
Selmani’nin golüyle 
skoru 3-0 yapan 
Körfezspor iyice 
rahatladı. Farklı

geriye düşen 
Kurşunluspor’da 
oyunda düşmeler 
gözlenirken 78. 
dakikada kazanılan 
penaltıyı kullanan 
Şahin Körfezspor’u 
4-0 öne geçirdi. 
Maçın 85. dakika 
sında Serdar kendisi 
nin üçüncü takımının 
beşinci golünü rakp 
ağlara göndererek 
maçın skorunu 5-0 
olarak belirledi.

SAHA : Gemlik Dış 
HAKEMLER: 
Gökhan Çelik 6, 
Tuğrul Örer 6, Mert 
Tezerişen 6,

KURŞUNLUSPOR : 
Mehmet 3, Murat 
Aydoğdu 3, Ahmet 3, 
(Burak 1) Mustafa 4, 
Anıl 4, Hüseyin Mert 
5, Nevzat 3, (İsmail 
2) Ali 4, Hüseyin 
Çetinavcı 2, Samet 2, 
(Ozan 1) Murat 
Kılıç 3,

KÖRFEZSPOR : 
Faruk 5, Mehmet 2, 
(Tayfun 4) Oğuzhan 
5, Cüneyt 5, Mert 6, 
Süleyman 5, Sercan 
4, (Tankut 2) Serdar 
7, Murat Aydın 6, 
Eren 5, (Şahin 4) 
Selmani 6.
GOLLER : Dk. 21-62-

4 adet 15-16 jant Starmao kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara,

350 Tl değerinde moni hediye!

OZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sit. A Blok No: 2 

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

85 Serdar, Dk. 65. Şahin (Pen)
Selmani, Dk. 78. (Körfezspor)
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Hain saldırı be
denleri yalnız be
denleri değil.
Aşkı, sevgiyi, 

geleceği, umudu 
parçaladı.
Parçalayamadığı, 

hiçbir zaman 
parçalayamayacağı 
direnç.
Ulusun inanç ve 

direnci, azmi.
Tüm Gemlik 

şehidine gözyaşı 
dökerken...
Bağrına taş basan 

Anadolu’nun yiğit 
evladı Baba 
Mehmet Pınar 
haykırdı binlere...
“Bugün ağlamak 

yok!” diye.
Sevindirmek is

temiyordu hainleri, 
katilleri...
Devletin büyükleri 

“Analar ağlama 
sın” istiyorlardı.

BUGÜN AĞLAMAK YOK!"
Kimlerden isteni 

yordu?
Otuz yıldır can 

alan, kan döken 
hainlerden.
Anaları 

ağlatanlardan...
O nedenle 

haykırıyordu şehit 
babası Mehmet 
Pınar.
“Bugün Ağlamak 

yok” diye.
Hainler, katiller 

sevindirmem sizi 
diye...
Milletçe metin 

olmamızı istiyordu 
Mehmet Pınar 
davranışlarıyla...
Bir ve bütün 

olmamızı istiyordu 
haykırışı ile...
Yıldıramazsın biz- 

leri diyordu hain
lere, katillere...
Ağlayarak, hain

lere daha çok 

insanımızı 
ağlatmak fırsatı 
yaratılmasın isti 
yordu.
Her gencimiz 

yaşadıkça Koray 
yaşayacaktı 
yüreğinde.
Koray’ı da bizleri 

yaşatmak, her an 
ölümü gözalan 
mesleği seçmişti.
Şerefli askerlik 

mesleğini...
Şehit oldu. 
Ölümsüzleşti..
Şehit babası, 

şehit anası, selam 
size, saygı size...
Allah’ım başka 

acılar göster
mesin...
Size ve milletime 

en içten dileğim.
Taziyelerimi 

sunar, acınızı 
paylaşırım.

Aileefliiimisertifilıatöreniyapılıiı

Şehit Öğretmen 
Etem Yaşar İlkokulu, 
Okullar Hayat Olsun 
Projesi kapsamında 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi ile birlikte 
düzenledikleri ve 
Rehber Öğretmen 
Merve Sezgin'in 
yaptığı kursu 
Sertifika Töreni ile 
taçlandırdı.
0-18 Yaş Aile 
Eğitimi kursuna 
26 veli başvuru 
yapmış ve kurs 
14 Hafta boyunca 
devam etmişti. 
Kursa devam eden 
toplam 17 Kur
siyere, 17 Şubat 
2016 Çarşamba 
günü Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 

Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran ve Okul 
Müdürleri ile Rehber 
Öğretmenlerinin 
katılımıyla belge 
verildi.
Programda konuşan 
Kaymakam Cahit 
Işık, “Ailenin 
toplumun çekirdeği 
olduğunu ve sağlıklı 
bir bireyin sağlıklı 
bir ailede yetiştiğini 
bu konuda kayma 
kamlık olarak okul 
ve kurumlan her 
zaman destekledik
lerini” ifade etti. 
Okul Müdürü . 
Mehmet Yavuz ise 
“Okul olarak aile 

eğitimine her katkı 
da bulanacak birçok 
proje yaptıklarını, 
bunlardan bazıları 
nın Ailemle Okuyo
rum, Sağlıklı ve 
Doğal Besleniyo
rum, Kardeş Okul 
Projesi, Enerji 
Tasarrufu Projesi, 
Değerle rimle 
Değerliyim Projesi 
ile Bursa İlimizden 
katılan tek proje 
okulu olarak ERAS- 
MUS+ (The World 
NeedsDreamer 
sandDoers) 
Dünyanın Hayal
cilere ve Yapanlara 
İhtiyacı Var adlı 
projeleri yürüt 
tüğünü” ifade 
etti.

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik’imizin sevilen 
Aslan gibi yiğit evladı

M. Kora» PINAR
hain Ankara katliamında şehit oldu.

Binlerce Gemlikli tarafından son yolculuğuna 
uğurlandı.

Şehidimize Allah'tan rahrhet'diler, 
Pınar ailesine, akraba, dost ve kahraman 
silah arkadaşlarına taziyelerimizi sunar, 

- menfur saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza 
acfı şfraîar âfıefız.

TERÖRÜ LANETLİYORUZ
ANACEV 

Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 
Gemlik Şubesi

temizlik

i'

Büro Temizliği 
Ofis Temizliği 
Yazlık Temizliği 
Apartman Temizliği

İnşaat Sonrası Ofis Dükkan Temizliği 
İnşaat Sonrası Ev Temizliği 
Ev Temizliği 
İş Merkezi Temizliği 
Dükkan Temizliği

Kaan UÇAN 0 539 74619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK 

___  www.gemlikelittemizlik.com

http://www.gemlikelittemizlik.com
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Genel Sağlık 
Sigortası'nda (GSS) 
yeni dönemin startı 
verildi. Vatandaşı 
65,197 ve 395 lira 
borçlandıran 
hükümet bu 
uygulamaya son 
veriyor. Edinilen 
bilgiye göre; evdeki 
kişi başına geliri 
brüt asgari ücretin 
3'te 1'i kadar ve 
üstünde olan 
herkes tek bir 
tutardan prim 
ödeyecek. Tek bir 
prim tutarı 
belirlenecek. Bu 
tutar da netleşmeye 
başladı.
Edinilen bilgiye 
göre; tüm primlerin 
60 liraya indirilmesi 
planlanıyor.
Böylece halen GSS 
primi ödeyen 
herkesin yatıracağı 
tutar düşecek.
Yani 4.2 milyon 
kişinin prim tutarı 
inmiş olacak. 
Sabah'ın haberine 
göre emeklilik için 
yaşı bekleyenler, 
ayrıca gelir testi

yaptırmadığı için 
tavandan prim 
borcu çıkarılan 
kişiler de yeni sis
temle rahat nefes 
alacak. Kesin prim 
tutarı önümüzdeki 
günlerde açıklana 
cak. SGK'nın da 
takipte zorlanmaya 
cağı yeni sistem, 
önümüzdeki 
günlerde kamu 
oyuyla paylaşılacak. 
Gelir testinin resen 
yapılması 
sağlanarak, bazı 
kısıtlar kaldırılacak. 
Bugün GSS 
kapsamında 12 
milyar liralık 
alacağın yaklaşık 
yüzde 6-7'si tahsil 

edilirken, yeni 
düzenleme ile bu 
oran yukarılara 
çıkarılacak.
Mevcut sistemde; 
gelir testi sonucu 
evdeki kişi başına 
geliri brüt asgari 
ücretin 3'te birinden 
az (549 liradan az) 
çıkanların primini 
devlet ödüyor.
Gelir bunuh 
üzerinde ise 
vatandaşın gelire 
göre belirlenen 
primi ödemesi 
gerekiyor. Primler 
gelire göre 65.88, 
197.64 ve 395.28 
lira şeklinde 3 
farklı kategori 
den oluşuyor.

HİİM
AK Parti Ekonomi 
İşleri Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Emine Nur Günay, 
turizm alanındaki 
önlem paketinin, 
pazartesi günü 
Başbakan Ahmet 
Davutoğlu tarafından 
açıklanacağını 
bildirdi.
Günay, yaptığı 
açıklamada, 2016 
bütçesi görüşme 
lerinin, TBMM Plan 
Bütçe Komisyonun
daki sürecinin 
tamamlandığını 
söyledi.
Bütçe görüşme 
lerinin yoğun ve 
olumlu geçtiğini 
ifade eden Günay, 
bakanlıkların titizlikle 
yaptığı çalışmalara, 
komisyon üyelerinin 
olumlu katkılarda 
bulunduğunu dile 
getirdi. Günay, 
"Günde 14-16 saat 
toplantı yaptığımız 
dönemler oldu. Üst 
üste ama bu da ayrı 
bir keyifti. Komisyon

üyelerimizin çoğu 
yeniydi, çok güzel bir 
kaynaşma oldu" diye 
konuştu.
Günay, bütçenin, 26 
Şubat'ta Genel Ku- 
rul'a geleceğini 
hatırlatarak, "Hede
fimiz, bunu en kısa 
zamanda Genel Ku- 
rul'dan geçirip, bir 
an önce uygulamaya 
başlatmak" dedi.

"EKONOMİ 
YÖNETİMİNDE, HER 
ŞEY SANİYE, 
SANİYE TAKIP 
EDİLİYOR" 
Hükümet olarak ülke 
ekonomisini çok 
yakından takip ettik
lerini, gereken du
rumlarda ilgili 

programları ve 
politikaları devreye 
soktuklarını dile ge
tiren Günay, şunları 
kaydetti:
"Bu da ekonomi 
yönetiminde, her 
şeyin saniye, saniye 
takip edildiğinin bir 
göstergesi. Bir örnek 
verecek olursak, 
Rusya ile olan geri 
İm veya çevre böl 
gelerde, ülkelerde 
yaşanan sorun ne
deniyle turizmin 
etkilendiğini hepimiz 
biliyoruz ve bu 
konuda da hemen 
bir önlem paketi 
hazırlandı. Pazartesi 
günü Başbakanımız 
bunu kamuoyuyla 
paylaşacak.

MATBAACILIK YAYINCILIK REKLAMCILIK

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

FATURA •
SEVK İRSALİYESİ • 

1 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 e 

HEDİYELİK EŞYA >

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

ORGANİZASYON VE TANITIM HİZMETLERİ
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Deri «e kuyumculuk sektörü için destek çağrısı
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları 
Konfederasyonu 
(TESK) Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, turizm 
sektörü için açıklana 
cak acil tedbir 
paketi içine deri ve 
kuyumculuk 
sektörünün de dahil 
edilmesini istedi. 
Palandöken, yazılı 
açıklamasında, deri 
üreticisi ve 
konfeksiyoncusu 
ile turizme yönelik 
çalışan kuyumcu 
ve hediyelik eşya

üreticisi esnafın, 
Rus turistin 
azalması 
nedeniyle olumsuz 
etkilendiğini 
ifade etti. Rusya'ya 
ihracat yapılan deri 
sektöründe üretimin 
durma noktasına 
geldiğini savunan 
Palandöken, 
turistlere satış 
yapan esnafında da 
maddi açıdan büyük 
sıkıntı içinde 
olduğunu ileri sürdü. 
Rus turiste göre 
kendini ayarlayan 
esnafın işlerinin

birden durduğuna 
ve dükkanlarını birer 
birer kapatıldığına 
işaret eden

Palandöken, şu 
değerlendirmelerde 
bulundu:
“Deri sektöründe

üretim yüzde 80 
düştü. Bugün 3 bin 
kişi işsiz kaldı. Eğer 
kriz böyle devam 
ederse yıl sonuna 
kadar 10 bin kişi 
işsiz kalacak. Altı 
ay evvel boş dükkan 
bulunmayan yerlerde 
bugün dükkanların 
yarısı kiralık.
Rusya’da AVM’lerde 
yer tutanlar 
tamamen zarar 
etmiş durumda.
Deri ve kuyumculuk 
sektöründe her 
ülkeye göre ürün 
çeşidi farklı

olduğundan sadece 
Rus pazarına 
hitap eden ürünleri 
üreten turizm 
bölgelerindeki 
esnaf zarar ediyor. 
Rusya ile yaşanan 
krizin turizm, deri 
ve kuyumculuk 
sektörüne ciddi 
olumsuz yansıması 
var. Turizm sektörü 
için açıklanacak 
acil tedbir paketi 
içine deri ve kuyum
culuk sektörü de 
dahil edilerek 
esnafın eli 
rahatlatılmalı.”

annelere 720 lira
Her yıla 30 gün 
kıdem tazminatı, 
işten çıkarılmanız 
durumunda alaca 
ğınız ihbar, işe geri 
dönüşte 8 brüt ücret 
ve işsizlere 10 ay 
maaş bunlar 
arasında. Türkiye'de 
20 milyon çalışan 
iş güvencesi 
anlamında 4'lü bir 
korumaya sahip. 
Sabah Yazarı 
Faruk Erdem 
dörtlü güvenceyi 
köşesinde şöyle 
anlattı: Her yıl için 
30 günlük brüt 
maaş kazandırır. 
Çalışılan yıla göre 
8 haftalık ücret 
kazandırır. 4 ile 8 
brüt maaş arasında 
tazminat kazandırır. 
10 aya kadar aylık

1.317 liraya kadar 
ücret kazandırır. 
İşten kendi kusuru 
dışında çıkarılan ya 
da haklı bir sebeple 
istifa eden çalışan 
lara ödeniyor. Her 
yıl için bir brüt maaş 
olarak hesaplanıyor, 
çalışılan süre kadar 
ödeniyor. Bu 
ödemeden damga 
vergisi dışında 
kesinti yapılamıyor. 
Şimdi getirilmesi 
planlanan fon ile 

bu 1 yıl şartı bir 
güne inerken, 
işçinin parası da 
fonla güvence 
altına alınıyor, 
ödenmeme durumu 
ortadan kalkıyor. 
İşten çıkartılan ya 
da kendisi ayrılan 
işçi için konulan bir 
süreyi ifade ediyor. 
İşveren sizi işten 
çıkartmışsa belli 
bir süre iş arama 
izni vermek 
zorunda.

Doğum yapan 
kadınlara çifte 
ödeme yapılıyor. İlk 
çocuğunu doğuran 
anne 420 lira alırken 
üçüncü çocukta bu 
ödeme 720 lirayı bu
luyor.
Çocuk sahibi olan 
kadınlar çalışsın 
çalışmasın devletten 
çifte Ödeme alıyor. 
Annelere çocuk 
sayısına göre 300 
lira ile 600 lira ara 
sında doğum yardı 
mı yapılırken 2016 
yılı için süt parası 
da 120 lira olarak 
belirlendi.
Geçtiğimiz aylarda 
yürürlüğe giren 
yasaya göre her 
doğum yapan ann
eye çocuk sayısına 
göre ödeme yapılı 
yor. Buna göre ilk 

çocukta 300 lira veri 
lirken eğer doğan 
çocuk ikinci çocuk 
sa 400 üçüncü 
çocuksa bu ödeme 
600 liraya kadar 
çıkıyor. Bu parayı al
abilmek için kayma 
kamlıklarda bulunan 
Aile ve Sosyal poli
tikalar Bakanlığı bir
imlerine başvurmak 
yeterli oluyor. 
Takvim'in haberine 
göre, ikinci ödeme 
ise doğum yapan 
kadına süt ve 
emzirme parası 
olarak ödeniyor. Bu 
parayı almak için 
kadının çalışıyor 
olması ya da kendi 
işini yapması veya 
eşinin kendi işini 
yapıyor ya da bir 
yerde çalışıyor 
olması yeterli 

oluyor. Her yıl süt 
parası yeniden belir
leniyor. 2016 yılı için 
belirlenen rakam ise 
120 lira. Buna göre 
üçüncü çocuğunu 
doğuran bir anne 
600 lira doğum 
parası ile 120 lira da 
süt parası alabiliyor. 
Böylece kadına öde
nen para 720 lirayı 
buluyor.
Doğum yapan an
nelerin yarım gün 
çalışıp tam maaş 
almalarını sağlayan 
yasa da yürürlükte. 
Buna göre hem 
memur anneler hem 
de işçi anneler ilk 
doğumda 2 ikinci 
doğumda 4 üçüncü 
doğumda ise 6 ay 
yarım gün çalışıp 
tam maaş alabile
cek.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

itfaiye 110 Telefon Anza 121
Polis imdat 155 UEDAŞ ARIZA 186
Jandarma İmdat 156 UEDAŞ İşletme 513 45 03
Jandarma K. 513 10 55 Statyum 514 00 95
Polis Karakolu 513 18 79 Orm.Böl.Şef. 

Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.

513 12 86
Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74

KAYMAKAMLIK 513 13 53
513 10 57

Kaymakamlık 513 10 51 Karayollan 513 13 08
C.Savcılığı 513 10 53 Liman Baş. 513 11 33
C.Savcı Yrd. 513 29 54 Mal Müd. 513 10 95
Emniyet Müd. 513 10 28 Nüfus Md. 

özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd.

513 37 42
ULAŞIM 513 15 07

513 14 14n a nr u fı kıs4m 512 OO 25
DENİZ UÇAĞI 513 66 13 Müftülük 513 13 64
Pogasus Akml* Seyahat 
METRO

614 83 82
613 12 12 Gümrük Md. 524 85 86

Aydın Turizm 613 20 77 Ver. Dairesi Md. 513 10 92
SOzar Turizm 
Kanbarofilu-Esaday

612 1O 72
614 46 49 İlçe Tanm Müd. 513 10 45

Anıtur 
Kamil Koç 612 O1 83 İlçe Seç. Md.

Halk Eğitim Müc
513 77 73
513 18 46

HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66
Devlet Hastanesi 517 34 00 REIERİVE
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sag.Ocağı 513 10 68 513 45 21 -23
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 65 29
280 44 44 Başkanlık 513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 513 18 21 İtfaiye 513 23 25
Çınar Taksi 513 24 67 Muhasebe Md. 513 45 21-182
Güven Taksi 513 32 40 Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Gemlik Taksi 513 23 24 Su Anza Yalnız 185
Manastır Taksi 517 33 04

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212 ) 516 12 12
Yalova <226181113 23
İDO imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Petrol 513 01 03

Gemlik KBrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5406 

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)

üilıılmıUl
VENÜS SİNEMASI

Osman Pazarlama: 
11:30-14:0(H6:30-19:00- 

. 21:15...
Deadpool(2D Türkçe): 

11^0-14:00-16:30-im 
21:15...

İftarlık Gazoz:

5133321

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


OEMLİK'İH İLK OONLOK »IYA8İ OAMTI

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

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

Mn-- -—

GEMLİK KÖRFEZİNİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

internetten Canlı fygın- Snhne - Işıkgösterisi
Servis ve ekip manla f - Sürprizgösteri/er 

a www.gemllkmllton.com
Jk facebook/miltondugun
jJL plus.google.com/mlltondugun 

P* Hükümet Konaği karşisi
Tel : 513 10 71 GEMLİK

Piganist +DjPerformans 
Saten Sandalge Gi getirme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

\ i-Mİ
- *“4^ ,‘İT»

MILTON
k. DÜĞÜN SALONU

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemllkmllton.com
plus.google.com/mlltondugun


Bursa Büyükşehir Belediyesi bir süre önce Gemlik’in mezarlık sorununu çözdüğünü söylemişti

Bönle mezarlık olur mu?
DUVAR..

Duvar bir örtüdür kimi zaman 
Kimi zaman bir koruma aracıdır. 
Bu nedenle sağlam olmalıdır duvar. 
Kimi taştan yapılır, kimi betondan. 
Keroici de vardır, tuâfosı da. 
Türkiye Güney sınırına betondan 

72 kilometre duvar örüvor.
Devamı 4’te

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik’teki mezarlık sorununun çozumu için 
kamulaştırılan arazilerde gömü hizmetlerinin başlamasına karşın, mezarlık olarak ayrılan alanda 
hiçbir hizmetin yapılmaması cenaze sahiplerinin tepkisine neden oluyor. Tarla halindeki bir alan 
çevresi genişletilerek düzeltilmesiyle oluşturan mezarlıkta ne yol var, ne çeşme. Beieaıy 
Mezarlık İşlerine ait bir kulübeden başka hiçbir yapının bulunmadığı yeni mezar yerinde meza 
yerlerinin parselizasyon işlemleri bile yapılmamış. Yeni mezarlığa 6 adet gomu yapıldı.



Gemlik Körfez Sayfa 223 Şubat 2016 Salı

fırın denetimleri sürüyor
Sofraların vazgeçilme 
zi ekmek ve ekmek 
çeşitlerinin yanısıra, 
diğer unlu mamul
lerin ne kadar sağlıklı 
ve hijyenik koşullar 
da üretildiğini 
denetlemek için Gem
lik Belediyesi Zabıta 
Ekipleri, Gemlik'teki 
fınnlan denetledi.
Yapılan denetimlerde 
ekmek ve unlu 
mamullerin gramajın 
dan fırının temizliğine 
kadar birçok konu 
titizlikle incelendi. 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, Gemlik'te 
fırınların düzenli 
olarak denetlendiğini, 
İnsan odaklı hizmet 
anlayışıyla çalışan 
Gemlik Belediyesi'nin 
vatandaşların 
sağlıklı, hijyen ve 
gramaj kurallarına 
uygun ekmek ve 
unlu mamul tükete
bilmesi için fırınları 
denetlediklerini 
belirterek, “Ayrıca 
düzenli peri yotlarda 
yapılan denetimlerde 
ekmeklerin üretildiği 
ortamdan, gramajına, 
hijyen kurallarına 
uygun olup olmadığı 
na kadar bir çok konu 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Ekipleri tarafın

dan titizlikle denetlen 
mektedir” dedi. 
Zabıta ekiplerince 
yapılan denetimde 
Gemlik'te bulunan 
fırınlar tek tek 
incelendi.
Yapılan denetimler 
sonucunda fırınlarda 
bazı eksiliklere 
rastlanırken, büyük 
çoğunluğunun kural
lara tam anlamıyla 
uyduğu gözlendi. 
Ayrıca temiz ve 
sağlıklı ekmek, pasta 
ve unlu mamul üreten 
fırın sahiplerine 
de teşekkür edildi. 
Zabıta Ekipleri tüketi
cilere Gemlik'teki 
fırınlardan gönül

rahatlığıyla ekmek
lerini alabilecekleri 
mesajını verirken, 
denetimlerin 
devam edeceğini de 
söylediler.
Denetimlerin 
bundan sonra da 
artacağına da 
vurgu yapılarak, 

her daim alışveriş 
lerde özellikle 
gıda maddeleri 
konusunda 
vatandaşların 
endişelerinin 
ortadan kalkmasına 
yönelik uygulama 
ların artacağı ifade 
edildi.

MfiG-DERden 
uluslararası eğilim

Bursa Mahalle Afet 
Gönüllüleri Derneği 
(BURSA MAG-DER) 
Üyeleri Kızılay’dan, 
üç yıl geçerliliği 
olan Uluslararası 
ilk Yardım 
eğitimi aldılar. 
Bursa Mag- Der 
ve Kızılay arasında 
yapılan anlaşma 
gereği verilen İlk 
Yardım Eğitimleri 
16 saat sürdü. 
Eğitim sonucunda 
Yapılan sınavla 14 
Mag üyesi sertifaka 
almaya hak kazandı. 
Bursa Mag-Der 
yönetim kurulu 
yaptığı açıklamada, 
“Üyelerimizin ve 

ekiplerimizin 
Kalitesini arttırmak 
amaçlı yapmış 
olduğumuz 
çalışmalarımız 
çeşitli konularda 
devam edecektir. 
Önümüzdeki gün
lerde İlk yardım 
Eğitimi için Tekrar 
sınıf açacağız. 
İlk yardım Eğitimi 
olan Üyelerimizin 
Kalitesini bir üst 
seviyeye taşımış 
olmaktayız.
Kızılay ile anlaşma 
sağlamamız duru
munda Halkımız 
içinde kurs açmayı 
düşünüyoruz" 
denildi.

liililıteıpMıMıiı
Vergi Haftası, Kutla
malar, Ziyaretler ve 
Bilinçlendirme 
toplantılarıyla start 
aldı. 25 Şubat 
3 Mart tarihleri 
arasında kutlanacak 
olan etkinlikler 
kapsamında 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz'ı 
makamında ziyaret 
eden Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Serdar Çıta, Başkan 
Yılmaz'a çiçek 
takdim edip, 
rozet taktı.
Vergi Dairesi 
memurlarının da 
katıldığı ziyarette 
konuşan Gemlik 
Vergi Dairesi Müdürü 
Serdar Çıta, hafta 
boyunca ziyaretlerin 
yanı sıra, özellikle 
okullara yönelik, 
bilinçlendirme ve 
bilgilendirme toplantı 
lannı devam ettire
ceklerini söyledi. 
Verginin vatandaşlık

görevi olduğunu an
latan Serdar Çıta, 
devlet bütçesinin 
yüzde 85'inin vergi
den oluştuğunu 
açıkladı.
Kutsal görevle ilgili 
okullarda toplantılara 
devam edeceklerini 
vurgulayan Serdar 
Çıta, hafta boyunca 
ziyaret, bilgilendirme 
ve bilinçlendirme 
toplantılarının 

aralıksız devam 
edeceğini sözlerine 
ekledi.
Serdar Çıta ve Vergi 
Dairesi personeline 
anlamlı haftalarının 
kutlu olması dileğin 
de bulunan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, verginin 
kutsallığı konusunda 
artan bilinçlenmeden 
duyduğu mutluluğu 
dile getirdi.

Gemlik Rotaract 
Kulübü meslek 
gezisi gerçekleştirdi. 
Meslek gezisi 
kapsamında 
Baytaş inşaat’ı 
ziyaret eden 
Rotaract’lar devam 
eden projeler 
hakkında bilgi aldı. 
Gemlik’in inşaat 
profilini şirket 
ortaklarından 
Yüksek Mimar Engin

Bektaş anlattı. 
Bektaş, Baytaş 
Prestij Park, Baytaş 
Safir Butik, Baytaş 
Kristal Park 
projelerini tanıttı. 
Engin Bektaş son 
olarak, imarlaşma, 
yapı yoğunluğu, 
zemin alt yapısı 
hakkında Rotaract- 
lara bilgi verdi. 
Meslek gezisi 
sonrası Gemlik

Rotaract Kulübü 
Başkanı Sinan 
Solaksubaşı, 
şirket ortaklarından 
İnşaat Mühendisi 
(MBA) Haşan 
Ha mal oğlu ve 
Yüksek Mimar 
Engin Bektaş’a 
teşekkür etti. 
Solaksubaşı, 
meslek gezilerinin 
aylık olarak devam 
edeceğini söyledi.
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Bursa’da maddi 
hasarlı bir kazaya 
karışan sürücünün 
foyası olay yerine 
gelen polis ekip
lerinin ardından 
gün yüzüne çıktı. 
Sürücünün ölmüş 
bir kişinin ehliyetiyle 
araç kullandığı 
tespit edildi. Olay 
Yıldırım Piremİr 
Mahallesinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, aracıyla sokak 
arasından caddeye

Zin/ede kabusu yaşadılar!
Kayak ve kış 
turizminin önemli 
merkezlerinden 
Uludağ’ın 1989 
metre yüksekliğine 
tırmanışa geçen 
20 kişilik dağcı 
gurubunda bulunan 
32 yaşındaki 
Ahmet Nişanot 
düşünce yaralandı. 
Boynunda hasar 
meydana gelen 
Ahmet Nişanot, 
Jandarma Arama 
Kurtarma (JAK) 
timi tarafından 
bulunduğu yerden 
kar motorlarıyla 
alınarak sağlık 
merkezine getirildi. 
Hafta sonunu

II

Bursa’da hayata 
gözlerini açtıktan 
üç ay sonra “kemik 
ilik hastalığı” teşhisi 
konulan ve 7 yıldan 
beri ilik nakli olmayı 
bekleyen Ali’ye 
beklediği umut ışığı 
kardeşi sayesinde 
doğdu. Yapılan 
tetkiklerde iki karde 
şin ilik örneklerinin 
uyuşması büyük 
sevince neden 
olurken, bu haber 
pasta kesilerek 
kutlandı. Hastalık 
teşhisi konulduğun 
dan beri tedavi

çıkmak isteyen H.K. 
isimli sürücü, başka 
bir araçla çarpıştı.
Maddi hasarlı 
kazada iki sürücü 
anlaşamayınca olay 

geçirmek için 
günübirlik kamp ve 
gezi yapmak için 
Uludağ’a çıkan 20 
kişilik dağcı gurubu 
Kuşaklıkaya pistini 
takip ederek 1989 
metre yüksekliğin 
deki Maden 

■ V ■

gören Sidret-Mesut 
Karağaç çiftinin 
çocukları Ali’nin 
7 yıllık bekleyişi 
sona erdi. Doğumun 
dan üç ay sonra 

yerine trafik polisi 
çağırıldı. Sürücü
lerin ehliyet ve 
ruhsatlarını iste 
yen polis memuru, 
ehliyetleri sorgula

Bölgesi'ne çıktı. 
Burada kamp yapıp 
yürüyüş yapan ekip 
öğleden sonra 
oteller bölgesine 
dönmek için 
yürüyüşe geçtikleri 
esnada Ahmet 
Nişanot düşünce

İnegöl Devlet 
Hastanesinde görev 
yaparken Ali’ye 
kemik iliği hastalığı 
teşhisini koyan 
Çocuk Doktoru 

ma adına polis 
merkeziyle irtibata 
geçti. H.K. isimli 
şahsın kendi 
ehliyeti gibi ibra 
ettiği sürücü 
belgesi, ölmüş 
bir kişinin 
üzerine kayıtlı, 
daimi olarak iptal 
edilmiş bir ehliyet 
olduğu gün yüzüne 
çıktı. H.K. isimli 
şahıs hakkında 
tahkikata başlandı. 
Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

yaralandı.
Kazanın jandarmaya 
bildirilmesi üzerine 
bölgeye 5 kar 
motoruyla birlikte 
8 kişilik Jandarma 
Arama Kurtarma 
(JAK) timi sevk 
edildi. Ekipler tarafın 
dan boynunda 
incinme olduğu 
belirlenen ve ilk 
müdahalesi yapılan 
Ahmet Nişanot 
112 Sağlık Merkez- 
i’ne getirilerek 
tedavi altına alındı. 
Yürüyüş esnasında 
yorgun düşen dört 
dağcı ise'kar 
motorlarıyla oteller 
bölgesine indirildi.

Hüseyin Beytekin, 
küçük Ali’ye müjdeyi 
de veren isim oldu. 
İki aydan bu yana 
özel hastanede 
tedavisi süren 
Ali, umudu 
kardeşinde buldu. 
Yapılan tetkikler 
sonucunda 3 
yaşındaki Mustafa 
Karaağaç’ın, 
ağabeyi olan 
Ali ile 1lik örnekleri 
uyuştuğu haberi 
aileyi ve hastane 
çalışanlarını 
mutluluk

• gözyaşlarına boğdu.

İMİİİH:M

İnegöl de, Hikmet 
Şahin Kültür 
Parkına giden bir 
genç, çıkan kavga 
da bıçakla ağır 
yaralandı. Gencin 
sağlık durumu 
ciddiyetini koruyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, arkadaşları ile 
birlikte gezmek için 
Kültürpark'a giden 
24 yaşındaki Emre 
Ö., henüz bilinme 
yen bir nedenle ismi 
öğrenilemeyen bir 
kişiyle tartıştı. Tartış 
manın kavgaya 
dönüşmesi üzerine, 
genç yanında bulu
nan bıçağııçı karta 
rak Emre Ö.'ye 
saldırdı. Sağ 
bacağına isabet 
eden üç bıçak 
darbesi ile yarala 
nan Emre Ö., kanlar

TrakiörıMılHölü

İznik de şarampole 
devrilen traktörün 
sürücüsü hayatını 
kaybetti. Halil 
İbrahim Eski'nin 
(54) kullandığı 
54 RF 228 plakalı 
traktör, Tacir 
Mahallesi yakınla 
rında yaklaşık 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0.224) 513 96 83 OEIV1L.İK

içerisinde yere yığıl 
dı. Olay arkadaşları 
tarafından emniyet 
ve sağlık ekiplerine 
bildirildi. Haber 
verilmesi üzerine 
belirtilen adrese 
gelen 112 Acil 
Servis ekipleri, 
yaralıya olay yerin 
de ilk müdahaleyi 
yaptı. Ambulansla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisine getirilen 
yaralının yoğun kan 
kaybı yaşadığı belir
lendi. Emre Ö., 
ilk müdahalenin 
ardından ameliyata 
alındı. Olay yerinde 
gerekli inceleme ve 
soruşturmayı yapan 
emniyet ekipleri, 
bıçaklı şahsın 
yakalanması için 
çalışma başlattı.

50 metrelik 
şarampole devrildi. 
Kazada ağır yarala 
nan sürücü, 
112 Acil Servis 
ekibince kaldırıldığı 
İznik Devlet Has
tanesindeki müda
haleye rağmen 
kurtarılamadı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 

J iPad-iPhone 
BYEGM uygulamasında 

yayımlanmaktadır.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com
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DUVAR..

ABD’nin Ortadoğu’yu yeniden biçim
lendirme projesi sonucu, önce Irak’ı 
işgali, ardından Suriye’yi bölüp 
parçalama girişimleri, bunun için 
Türkiye’nin adeta taşeronluk yapması, 
bu ülkeye giriş çıkışları kolaylaştırdı.

İslâmî cihatçılar ve terör örgütleri 
kolaylıkla girip çıktılar sınırlarımızdan.

Suriye’nin parçalanması için muha 
liflerin silahlandınlmasından da 
eğitilmesine kadar uğraştık.
Bir de baktık ki sınırlanınız yol geçen 

hanı olmuş.
Oysa bir zamanlar Suriye’nin başındaki 

Esad ile öyle dostlar ki, sınırlann 
güvenliği için iki tarafta kilometrelerce 
mayın döşemişti bölgeye, mayınlar 
dostluk gösteresi olarak temizlenecekti.

Bunun için 1 haftada Şam’a girip Emevi 
Camiinde namaz kılacaktı Dünya 
liderimiz.

Bu durum, İŞİ D gibi bir radikal İslamcı 
grubun büyümesine yol açtı.

Şimdi sınır güvenliğini sağlayamı yoruz.
Suriye’yi el birliği ile parçalamanın 

yolundalar.
Komşumuzda kan akıyor, aynı dinin 

mensupları birbirlerini öldürüyor 
acımasızca.

Türkiye’ye göç var.
3 milyon Suriyeli sınırımızdan geçti. 
Masal gibi bu insanlara biz bakıyoruz. 
Sorumlusunu ise Esad olarak 

gösteriyoruz.
Türkiye’nin yanlış dış politikasının bu 

durumdan hiç suçu yokmuş gibi 
davranıyorlar.

Şimdi sınır güvenliği için 72 kilometre 
duvar örüyorlar.

Parça parça ekleniyor beton duvarlar. 
Her biri 7 ton ağırlığında, '3 Th&tfe 
yüksekliğinde.

Aslında duvar değil KALE yapıyorlar.
Dünya tarihinde bunun en büyük örneği 

Çin Seddi’dir.
Sonra yıkılan Berlin yuvan.
Birde günümüzde İsrail’in Filistinlileri 

karşı ördüğü duvar var.
En sağlam duvarlar gün gelir yıkılır, 

aşılır.
Ne yapsanız fayda sağlamaz.
Önemli olan, sınır komşularıyla iyi 

geçinmektir.
Duvarlar sınırlara değil, kalplere 

örülmelidir.

28 Şubat 2016 tari- 
hindeyapılacak 
plan Özel Aykent 
İlköğretim Okulu, 
Bursluluk Belirleme 
Sınavı için 
başvurular yarın 
sona eriyor. 
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 İlköğretim 
Okulu Müdürü, 
Ahmet Cevdet İşler 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, burslu
luk oranı ve konten

UluılağİİniMeısiiesi'nıleıleısıırDgraiîilangiincellenhBr

YENİ MEZARLIK
Yeni yapılan mezarlığı merak edip 

gittim.
Burası şimdilik mezarlık değil, tarla.
İnsanların ölmesinden sonra toprağa 

verileceği düzenli yerlerdir mezarlıklar.
Büyükşehir Belediyesi işi aceleye 

getirip, mezar yeri kamulaştırmış ama 
hiçbir hizmet getirmeden insanlar oraya 
gömülüyor.

Tabutu bile o toprak yığınlara arasında 
götüremezsiniz. Eğer, bir yağmur yağsa, 
içine giremezsiniz.

Acele olarak yeni mezarlıkta başta 
insanların yürüyeceği, tabutu taşıyacağı 
yollar ve gömü yapılacak parseller 
oluşturulmalı.

Ölülerimize saygılı olunmalı.

Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) meslek yüksek 
okullarındaki ders 
programlarını sek
törün ihtiyaçlarına 
uygun hale getiriyor. 
Öğrencilere güncel 
eğitim vermek konu 
sunda girişimler 
başlatan Üniversite 
yönetimi, ders prog 
ramlarını güncelle 
yerek eğitimlerin 
sektörde karşılık 
'büYmaSffiı 'nedeîiTyöT. 
UÜ meslek yüksek 
okulları ders program 
larının, sektörel 
uygulamalara 
yakınlaştırılması 
ilkesi çerçevesinde 
güncelleştirme çalış 
maları devam ediyor. 
Uygulamanın ilk 
gerçekleştirileceği 
program olarak tespit 
edilen “vergi ve 
muhasebe uygula 
maları” programının 
güncellenmesi için 
yapılan hazırlıklar ara 
vermeden sürüyor. 
Bu hedef doğrultu 
sunda gerçekleşti

KAYIP Bursa Serbest Bölgesince 20.01.2015 tarih ve 
2789 numaralı Serbest Bölge İşlem Formu (Gemlik Gümrük 

Müdürlüğü tescili 798) zayi olmuştur. Hükümsüzdür.
Tunca Eksport- Kamil Tunca

KAYIP GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
NÜFUS CÜZDANIMI, İLÇE TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

ALDIĞIM EHLİYETİMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 
KAMER DERİN

janı belirleme yet 
kişinin okula ait 
olduğunu, 4.5.6 sınıf 
lara 80, 7. sınıflara 
90 soru sorulacağı, 
sınavların iki oturum 
halinde yapıla cağını 
söyledi. 4. sınıflara 
birinci oturum 
10.oo-12.oo saatleri 
arasında, 5.6.7. 
sınıflara ikinci otu

rilen ‘Muhasebe ve 
Vergi Uygulamaları 
Programı’nın 
toplantısı, Meslek 
Yüksekokulları 
(MEYOK) Koordi
natörü Prof. Dr. 
Mustafa Tayar ve 
Rektör Danışmanı 
Yrd. Doç. Dr. Fikri 
Pala ile birlikte ilgili 
bölüm yöneticilerinin 
katılımı ile yapıldı. 
Toplantıda konuşan 
MEYOK Koordinatörü 
Prof. Dr. Mustafa 
Tayar, yeni yönetim 
olarak alınan karar 
doğrultusunda 
Uludağ Üniversite- 
si’nin meslek yüksek 

rum 12.30-14.30 
saatlerinde 
yapılacak. 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 

okullarının tümünde 
öğrencilerine 
bundan böyle sek
törün beklentileri 
doğrultusunda teorik 
ve pratik eğitimler 
verileceğini söyledi. 
Prof. Dr. Tayar, 
İŞKUR ile yapılan 
protokol kapsamında 
tüm öğrencilere 
alanlarıyla ilgili 
sigortalı ve maaşlı 
staj yapma ortamı 
hazırladıklarını da 
hatırlattı.
Müfredat konusunda 
titizlikle çalıştıklarım 
belirten Rektör 
Danışmanı Yrd. Doç. 
Dr. Fikri Pala ise, 

servis kaldırılacak. 
İşler, başvuruların 
24 Şubat 2016 
Çarşamba günü 
mesai bitiminde 
Sona ereceğini, 
sınavın ise 28 Şubat 
2016 Pazar günü 
okullarında 
yapılacağını bildirdi. 
Ödüller ve bursların 
okula kayıt olma 
şartını bağlı 
olduğunu belirten 
İşler, sınavlarda 490- 
500 puan arası alan
lara 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 in
dirim uygulanacak.

“Öğrencilerimiz 
artık sadece teorik 
bilgiler öğrenmekle 
yetinmeyecek. 
Ücretli ve sigortalı 
bir firmada staj 
yapabilecek. Aynca 
üniversitede verile
cek güncel eğitim 
ile sektörde uygu
lanan programlara da 
hâkim olacak.
Böylelikle üniver 
sitede aldığı eğitim 
ve staj imkânı ile 
mezun olduğunda 
çok daha kalifiye ve 
donanımlı bir per
sonel olma imkânı 
yakalayacak” 
şeklinde konuştu.
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■ SOHBET KÖŞESİ
İbrahim BABÜB 

Emekli PTT Müdürü

ORMANIN KARANLIĞI...(1)

İlkokulu bitirdiğim 
1943 yılında, 
babamı yitirmiştim. 
İkişer yıl aralarla 
doğmuş, iki kız, 
dört erkek altı 
kardeştik. Babam 
ölünce ev kaptansız 
gemiye dönmüştü. 
Herkes iki yaş 
küçüğünün amiriy 
di. En küçükleri ben 
olunca, hepsi 
benim amirim ve 
kumandanımdı.
Ailem, sahip 

olduğumuz ve icar 
ile tuttuğumuz 50 
hektar civarındaki 
arazide, kendi 
olanakları içinde 
ürettiği tarımsal 
ürünleri satarak 
geçiniyordu.

O günün zirai 
ekipmanları: 
güçlerinden 
faydalanılan, hay

vanlarla, güçlerini 
değerlendirdiğimiz 
pulluk, döven, 
sürgü ve öküz 
arabaları ile halen 
kullanılan el alet
lerinden ibaretti. 
Bizim iki çift 
öküzümüz ve iki 
atımız vardı, yer
lerini sürdürmek 
için babamdan, gün 
ve sıra almak için 
kapı önünde işten 
dönmesini 
bekleyen insanları 
anımsıyorum.
Sürme işini ortanca 
ağabeylerim 
üstlenmişlerdi.
Yazın çift işi pek 
olmazdı. Boş kal 
dıklarında atlarla 
oduna giderlerdi. 
Baltalar özel şekilde 
bilenirdi. Ağabeyle 
rim baltayı biledik
ten sonra, bileğini 

tükürükle ıslatır 
kılları kesiyorsa 
oldu derdi.

Baltayla odun 
kesmek veya oyna
mak bana yasaktı. 
Yasak, kaza yapa 
rım, bir yerimi ke
serim endişesinden 
çok, baltayı körlet- 
memi önlemeden 
ileri geliyordu.

Hatırladığıma göre 
Haziran ayının 
ortalarıydı.

Bir gün küçük 
ağabeyim Mehmet, 
Yarın dağa 
gideceğiz, ben 
odun yaparken sen 
ıhlamur toplarsın 
demişti.

Erkenden kalktık, 
atlara bindik, 
GEMLİK’in sırtını 
dayadığı samanlı 
dağına tırmanmağa 
başladık zirveye 

ulaştığımızda 
önümüze bir kilo
metre kadar düzlük 
çıktı. Ağabeyim atı 
dört nala kaldırdı, 
ardından benimki 
de koşmağa 
başlayınca, sanki 
sinemadaki 
kovboy filmlerine 
özenmiştik. 
Darıderede üç dört 
metre boyunda 
seyrek sepelek 
genç meşe ağaçları 
vardı. Mevsim, 
yeryüzünü yeşile 
batırmıştı.

Tabiat, bütün 
ihtişamıyla 
kuşandığı yeşil 
giysisini renk, renk 
çiçeklerle gelişi 
güzelbeneklemişti

Dereler tepeler 
aştıktan sonra, 
ağabeyimin 
deyişiyle, Darıdere 
yi geçmiş, Kurude 
reye gelmiştik.

Bu ormana ilk 
gidişimdi.

Ormanda üç, 
dörtyüz metre ya 
gitmiştik veya 
gitmemiştik, üstü 
müzden gökyüzü 
kaybolmuştu.

Sanki bir tünele 
girmiştik.

Hafif karanlık 

içinde kalmıştık. 
Etrafımız yirmibeş, 
otuz santimçapında 
on metreden 
yukarıya fışkırmış, 
beton elektrik direk
leri gibi dümdüz 
kayın ağaçları 
kaplamıştı. Ormanın 
alaca karanlığı 
içinde ağaçların 
sıklığından, kimse 
görülmediği halde, 
yaprak hışırtısı 
arasında dört beş 
yerden, pat, put 
duyusunda, balta 
sesleri geliyordu. 
Loş karanlık bana 
dağa gidenlerin 
anlattığı ayı kurt 
hikayelerini 
hatırlatmış içime 
korku düşürmüştü. 
Gözlerim hep 
etrafta dolaşıyordu.

Ağabeyim, 
araştırıp bulduğu, 
normal bir insan 
gövdesi kalınlığında 
bir ıhlamur ağacını 
devirdi.

Gemlikte ıhlamur 
çiçekleri yirmi gün 
evvel açmış olduğu 
hale dağda 
açılmamışlardı. 
Açılmamış çiçek 
toplanmadığından 
boş kalmıştım. 
Ağabeyim odunları 

boylamış,beygirlere 
yüklemek üzere 
denkleri 
hazırlarken, baltayı 
ağaca dayayınca, 
bana balta yasağını 
delme ve kuvvetimi 
deneme fırsatı 
doğmuştu.

Bu fırsat kesilen 
ağacın yere düşüş 
merakımı dagidere- 
cekti.

Baltayı kaptığım 
gibi, en yakınımdaki 
otuz kırk santim 
çaplı üç ağacı de
virmem, çok dakika 
istememişti.

Her vurduğum 
balta, yaş ağacın 
gövdesine sap 
yuvasına kadar 
gömülüyordu.

Sağlı sollu 
vurduğum birkaç 
balta sonunda koca 
gövde hafiften yan 
yatmağa başlıyor, 
kesilen yerden 
kırrrrççç sesi 
çıkarıyor, sonra. 
Ağırlığının verdiği 
hızla güüüp diye 
kendini yere vuru 
yordu.

Ağaç sevgisi diye 
bir şey bilmiyor
dum.

Devamı yarın
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Toplu iş flöriismelerinıle imzalar alıldı
Gemlik Belediyesi 
ile Hizmet İş 
Sendikası arasında 
tamamlanan toplu 
iş sözleşme 
görüşmelerinde 
resmi imzalar atıldı. 
Gemlik Belediyesi 
Ömer Kahraman Ek 
Hizmet Binası Düğün 
Salonunda düzenle
nen törende 110 
işçiyi kapsayan ve 
82 maddenin tama 
mında uzlaşmaya 
varılan Toplu İş 
Sözleşme Görüş 
meleri anlaşması 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ile 
Hizmet İş Sendikası 
Bursa Şube Başkanı 
Mehmet Keskin 
tarafından imzalandı. 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Ahmet Avcı ve 
Kadir Erol’un da 
yer aldığı imza 
törenine, Belediye

Daire Müdür, 
Amir, İşçi ve 
Memurları da katıldı. 
Toplu İş Sözleşme 
Görüşmelerini iki 
aylık süre içinde 
yapılan 4 toplantı 
sonunda imza altına 
aldıklarını ifade 
eden Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol, 
“Çalışanlarımıza hak 
ettiği oranda zam 
verdik. Enflasyonun 
altında bırakmamayı 

düşündük. Ortalama 
yevmiyeleri 87 lira 74 
kuruştan 97 lira 76 
kuruşa çıktı. Enflas 
yona birkaç puan 
daha ekledik. Ayrıca 
ilk yıl için yüzde 13, 
ikinci yıl içinde 
yüzde 12 oranında 
zam yaptık. Çok zam 
yaptık yerine, çok 
çalışalım ilkesini 
benimsedik. Hayırlı 
uğurlu olsun” dedi. 
Hizmet İş Sendikası 
Bursa Şube Başkanı

Mehmet Keskin’de, 
ortaya çıkan sonu
cun oldukça sevin
dirici olduğunu 
belirterek, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol ve Şendi 
ka temsilcilerine 
teşekkür etti. 
Gemlik Belediye- 
si’nin büyük bir 
aile olduğunu 
vurgulayarak 
konuşmasına 

başlayan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’da, çalışma 
barışının en üst se
viyede bir kez daha 
sağlanmasının mutlu 
luğunu yaşadığını 
kaydetti.
Gemlik Belediyesin 
de önce sosyal 
barışın sağlandığını 
ve görevde bulun 
dukları 5 yıl içinde 
ilk olarak sosyal 
denge ücreti uygula 
masını getirdiklerini 

hatırlatan Refik 
Yılmaz, sendika 
değişikliği sonrasın 
da da meydana 
gelen ekonomik 
tablo ve uyumunda 
ortada olduğunu 
ifade etti.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sü
leyman Soylu’nun 
bir sendikanın genel 
kongresinde uğradı 
ğı protestoyu da 
kınayan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Biryanda 
terör örgütüne sırtını 
dayayan siyasi 
parti ve terör Örgütü 
toplantısı havasında 
yapılan sendika 
genel kurulu öte 
yandan da çalışanını 
koruyan, çalışma 
barışına ve sosyal 
dengeye katkı 
koyan sendikalar. 
Ortaya çıkan tablo 
ortadadır” diye 
konuştu.

Hppereltre karsı miitaılele siiriiyar Btbla,2016YılıMaliDestel( 
FıoMianoıHciMı

Başta sivrisinekler 
olmak üzere 
haşerelere karşı 
mücadele kış 
aylarında da 
devam ediyor. 
Bursa Büyükşehir 
ve Gemlik 
Belediyesi ekipleri 
içinde biriken 
sular yüzünden 
önemli bir üreme 
kaynağı olan 
eski araç 
lastiklerini topla
yarak önemli bir 
virüs bataklığını 
kurutuyorlar. 
En önemli halk 
sağlığı sorunla 
rından biri olan 
virüslerin önemli 
taşıyıcılarından 
olan sivrisinek ve 
haşere ile mücadele 
çalışmalarını yaz 
aylarında etkin 
biçimde sürdüren 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık 
Dairesi Başkanlığı 
Veteriner Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, kış 
aylarında da 
üreme ve barınma 
kaynaklarının 
ortadan kaldırılması

için yoğun çaba 
harcıyor.
Kullanılmayan ve 
çevreye gelişi 
güzel bırakılan 
araç lastiklerinin 
içine dolan sular 
sayesinde önemli 
bir üreme kaynağı 
olduğuna dikkat 
çeken yetkililer, 
Bursa’nın tüm 
ilçelerinde yaptıkları 
lastik toplama 
çalışmalarını 
Gemlik’te de 
sürdürüyorlar. 
Araç lastikleri ile 

başta sivrisinek 
ve bilumum haşere 
ile virüslerin 
üreme ve barınma 
olanağının ortadan 
kaldırıldığını, 
lastiklerin geri 
dönüşüme 
kazandırılmasıyla da 
ekonomik gelir elde 
edildiğini vurgu
layan ekipler, 
vatandaşlara da 
seslenerek, 
kullanılmayan 
lastiklerin gelişi 
güzel mahalle, 
cadde ve sokaklara 

bırakmamalarını 
istedi. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Veteriner 
Hizmetleri Şube 
Müdürü Barbaros 
Cihangir, sivrisinek 
ve haşere ile 
mücadele konusun 
da çalışmaların 
süreceğini bildire 
rek, ağzı açık kova, 
kullanılmayan varil 
ve içi su dolu 
boş saksıların 
gelişigüzel bırakılma 
ması gerektiğini 
sözlerine ekledi.

Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA), 
2016 Yılı Mali 
Destek Program 
larını açıkladı. 
“Havacılık - Raylı 
Sistemler - Savun 
ma Sanayi”, ve 
“Bilecik Mermer ve 
Doğaltaş Sektörü” 
alanlarında faaliyet 
gösteren özel sek
tör işletmelerine 
toplam 16 milyon 
TL hibe verilecek 
olan proje teklif 
çağrıları için son 
başvuru tarihi 2 
Mayıs 2016 Pazarte 
si günü saat 17.00. 
12 milyon TL 
bütçeli “Havacılık - 
Raylı Sistemler - 
Savunma Sanayi” 
programının amacı 
havacılık, raylı sis
temler ve savunma 
sanayi sektör
lerindeki 
işletmelerin üretim 
altyapılarının ve ka
biliyetlerinin 
geliştirilmesi ile 
rekabet güçlerinin 
artırılması olarak 
belirlendi. 4 milyon 
TL bütçeli “Bilecik 
Mermer ve Doğaltaş 

Sektörü” 
programının amacı 
ise, Bilecik ilinde 
doğaltaş sek
töründe faaliyet 
göstermekte olan 
işletmelerin ürün
lerinin işlenmesi, 
enerji sarfiyatlarının 
düşürülmesi, katma 
değeri yüksek yeni
likçi ürünlerin 
tasarlanması ve 
üretilmesi yoluyla 
rekabet güçlerinin 
artırılması olarak 
belirlendi.
2016 Yılı Mali 
Destek Program 
larını tanıtmak 
amacıyla BEBKA 
tarafından Bursa, 
Eskişehir ve Bile
cik’te bilgilendirme 
toplantıları düzen
lenecek. Ayrıca 
proje hazırlanma 
sına yardımcı olmak 
amacıyla ücretsiz 
proje yazma 
eğitimleri gerçekleş 
tirilecek ve teknik 
yardım masaları 
oluşturulacak. Bu 
toplantılarda, 
başvuru koşulları, 
mali destek prog 
ramları hakkında 
bilgiler verildi
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TECRÜBELİ VEFA FARK ATTI
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Lig deneyimli tecrü
beli futbolculardan 
kurulu Vefaspor, 
kadrosunu tamamen 
gençlerden oluştu 
ran Kumlaspor 
karşısında ikinci 
yarıda farka giderek 
sahadan 4-1 galip 
ayrılmasını bildi, 
ikinci Küme 8. 
Grupta oynan maça 
Gemlik şehidine 
yazılı “Terörün rengi 
olmaz başımız sağ 
olsun” pankartıyla 
çıkan Vefaspor ile 
Kumlaspor ilk yarım 
saatte net gollük 
pozisyon üreteme 
diler. Karşılaşmanın 
30. dakikasında 
gelişen atakta de
fanstan söktüğü 
topla ceza sahasına 
giren Murat Ünaldı 
kalecinin yanında 
topu ağlara gönder
erek Vefaspor’u 1-0 
öne geçiren golü 
kaydetti.
Yapılan santra ile 
bitlikte beraberlik 
golü için ani kontra 
tağa çıkan Kumla 
spor 31. dakikada 
Furkan’ın ayağından 
beraberliği sağlaya 
rak ilk yarıyı 1-1 be
raberlikle kapadı. 
İkinci yarıya daha 
atak ve tkili pozis 
yonlar üreterek 
başlayan Vefaspor 
49. dakikada Mutlu’- 
nun ceza sahasına 
girdiğinde düşürül 
mesiyle penaltı

kazandı. Atışı kul
lanan Murat Ünaldı 
kendisinin ve takımı 
nın ikinci golünü 
ağlara göndererek 
skoru 2-0 yaptı. 
51. dakikada Murat 
Ünaldı’nın ceza 
sahasına girdiğinde 
topu içeriye kesme
siyle Hüseyin skoru 
3-1’e getiren golü 

kaydetti. Maçın 
kontrolünü eline 
alan Vefaspor 62. 
dakikada Nuri’nin 
kale ağzında yaşa 
nan karambolda 
topu ağlara gönder
mesiyle skor 4-1 
yaptı ve iyice 
rahatladı. Kalan 
dakikalarda başka 
gol olmayınca

Vefaspor sahadan 
farklı galibiyetle 
ayrılarak haftayı 
galibiyetle kapadı. 
SAHA : 
Gemlik Dış 
HAKEMLER: 
Mustafa Güneş 6, 
Burak Akyol 6, 
Mustafa Sarı 6, 
KUMLASPOR : 
Aytaç 4, Recep 4,

Mert can 4, Mustafa 
Sungur 3, Alihan 3, 
Meertcan Gençoğlu 
4, Ertuğrul 4, ( Cem 
2) Tarık 5, Furkan 6, 
Doğan 5, Berkay 5,

VEFASPOR : Emre 5, 
Haşan 5, Nazım 5, 
Serkan 5, Ümit 5, 
(Hatem 2) Murat
Yarar 6, Hüseyin 6,

Nuri 6, (İlyas 4) 
Murat Ünaldı 6, 
Emraf 5, Mutlu 5, 
(Dinçer 3)

GOLLER: 
Dk. 30-49 Murat 
Ünaldı, Dk. 51. 
Hüseyin, Dk. 62. 
Nuri, (Vefaspor) 
Dk. 31. Furkan, 
(Kumlaspor)

GEMLİK SPORA MALZEME MORALİ
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Belediye 
Kültür ve Sosyal 
Hizmetler Müdürü 
Hüseyin Turhan, 
Bölgesel Amatör 
Lig’de zor günler 
geçiren
Gemlik Sporu 
antrenman yaptığı 
tesislerde ziyaret 
ederek başarılar 
dilediler.
Gemlik Belediye- 
si’nin 2016 yılı 
sportif etkinlikler 
kapsamında 
düzenlediği mal 
zeme yardımları 
nı da Kulüp Başkanı

Cumhur Aydın, 
Teknik Direktör 
Uğur Aytaç ve 
Futbolculara 
takdim eden 
Ahmet Avcı, 
antrenman sonra 
sında da baklava 
ziyafeti verdi. 
Yöneticiler, teknik 
ekip ve futbolcularla 
sohbet eden 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, imkânlar 
dâhilinde destek, 
hizmet ve 
yatırımların devam 
edeceğini söyledi. 
Gemlik Sporun 
içinde bulunduğu

zor durumdan 
kenetlenerek 
çıkacağına 
inandığını belirten 
Ahmet Avcı, Kırmızı

Beyazlıların yeni 
teknik direktörü 
Uğur Aytaç’a da 
başarı temennisinde 
bulundu. Gemlik

Spor Başkanı 
Cumhur Aydın’da, 
Ahmet Avcı 
nezdinde 
Belediye Başkanı

Refik Yılmaz’a 
teşekkür ederek, 
kulübe yönelik 
destek taleplerini 
yineledi.
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II

Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 
emekli ve yaşlılık 
aylıklarından yapılan 
yüzde 10'luk sosyal 
güvenlik destek 
primi kesintisinin 
kaldırıldığını 
açıkladı. SGK’dan 
yapılan açıklamada, 
"Yaşlılık veya emekli 
aylığı bağlandıktan 
sonra çalışmaya 
devam edenlerin 
aylıklarından 
kesilen sosyal 
güvenlik destek

■mîiHIiIMiiiiİhII II

Türkiye’de banka ve 
banka dışı kredi 
kurumlardan birey
sel kredi kullanarak 
borçlananların 
sayısı 25 milyon 800 
bin kişi oldu. Türki 
ye Bankalar Birliği 
(TBB) verilerine 
göre, bireysel kredi 
kullanan kişi sayısı

primi kesintisi 
kaldırılmıştır" 
denildi. SGK, emekli 
sandığı kapsamında, 
emekli aylıklarını 
3 aylık dönemler

2015 yılında 2 mil 
yon artarak 25 mil 
yon 800 bin kişiye 
çıkarken, ortalama 
bireysel kredi mikta 
rı da 16 bin lira düze 
yinde gerçekleşti. 
Bankalar ve banka 
dışı kredi kurumlan 
tarafından kullandın 
lan bireysel krediler 

itibariyle alanların 
aylıklarından yersiz 
olarak kesilen tutar 
ların da ilgililerin 
hesabına yatırılaca 
ğını açıkladı.

geçen yıl yüzde 9.5 
artarak 413 milyar 
liraya yükseldi.
Bireysel krediler 
içinde en yüksek 
artış yüzde 21.5 ile 
taşıt kredilerinde 
görülürken, en 
düşük artış yüzde 
2.0 ile ihtiyaç kredi
lerinde gerçekleşti.

II

Maliye Bakanı Ağbal, 
"önceden Hazırlan 
mış Kira Beyanname 
Sistemi"nln kapsa 
minin genişletildiğini 
belirterek, mükelle
flerin, internet 
üzerinden işlemlerini 
tamamlayabileceğini 
bildirdi. Maliye 
Bakanı Naci Ağbal, 
yaptığı açıklamada, 
her gün gelişen 
teknolojinin imkan 
larını kullanarak 
mükelleflerin işlerini 
kolaylaştırmayı, 
aynı zamanda 
kayıtdışıhkla etkin 
olarak mücadele 
etmeyi hedefledik
lerini söyledi. Söz 
konusu hedef 
doğrultusunda 
hayata geçirilen 
çok sayıda uygula
madan birinin de 
Önceden Hazırlanmış 
Kıra Beyanname 
Sistemi olduğunu 
hatırlatan Ağbal, 
Şöyle konuştu: 
”Yafa/rcfaş/ar//n/z 
2012 yılından önce, 
kiraya verdikleri 
gayrimenkullerinden

elde ettikleri kira 
geliri nedeniyle 
dolduracakları 
beyanname için çoğu 
zaman muhasebeci 
veya mail müşavirle 
rimiz gibi işin 
uzmanlarına ihtiyaç 
duyuyordu. Önceden 
Hazırlanmış Kira 
Beyanname Sistemi 
ile bu ihtiyacı orta 
dan kaldırdık. Mükel 
teflerimizin beyan
namesini 4 yıldır biz 
dolduruyoruz. Onlara 
sadece internete 
girerek, onay vermek 
kalıyor. Bu sayede 
daha önce vergilendi 
rilmeyen büyük bir 
meblağı da sistemin 
içine dahil etmiş 
olduk. ” Bir süredir 
üzerinde çalıştıkları 
projeyle Önceden 
Hazırlanmış Kira

V

Beyanname Sİs- 
temi’nin kapsamını 
genişlettiklerini 
aktaran Ağbal, 
‘‘Mükelleflerimiz, 
artık sadece kira 
geliri için değil, 
ücret, menkul ser
maye iradı ile diğer 
kazanç ve iratları 
için de hiç bir zah
mete katlanmadan, 
kendileri için 
hazırladığımız beyan
nameyi onaylayarak, 
işlemlerini tamam
layabilecek” diye 
konuştu. Maliye 
Bakanı Ağbal, bunun 
için oluşturulan ve 
hesaplamalara göre, 
1,5 milyon kişiyi 
ilgilendiren Hazır 
Beyan Sistemi’ni 
uygulamaya 1 Mart 
itibarıyla başlayacak 
larını bildirdi.

FATURA

GİDER MAKBUZU

■

2_ ynlıfe tecrübemiz i[ 
hizmetinizdeyiz

«M X YAYINCILIK REKLAMCILK

SEVK İRSALİYESİ •3tVK IK3MLİTC3İ 
jggÇı TAŞIMA İRSALİYESİ

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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Tasfiyelik eşya satışından 108 milyon liralı! gelir
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığınca 
satışı yapılan 
tasfiyelik eşyalar 
dan geçen 
yıl elde edilen gelir 
bir önceki yıla 
göre yüzde 14 
artarak yaklaşık 
108 milyon lira 
oldu. Geçen yıl 746 
ihale ile tasfiyelik 
eşya kapsamına 
giren 4 bin 233 
araç ve 5 bin 516 
grup eşya 
satıldı. Söz konusu 
ihalelerde 
satılan tasfiyelik

hale gelen araç 
sayısı geçen 
yıl bir önceki yıla 
göre yüzde 18,8 
artarak 4 bin 233'e 
çıktı. Araç satışın 
dan 2014'te elde 
edilen 52 milyon 
967 bin liralık gelir, 
geçen yıl yüzde 
24,3 artışla 65 
milyon 842 bin 
liraya yükseldi. 
Bu dönemde 
tasfiyelik eşya 
grubunun satışında 
artış yaşanırken, 
elde edilen gelirde 
sadece yüzde

1'lik yükseliş göz 
lendi. 2015 yılında 
5 bin 516 eşya 
grubunun satışı

gerçekleşirken, 
bu rakamdaki artış 
bir önceki yıla 
göre yüzde 11,3

oldu. Eşya satışın 
dan 2014 yılında 
42 milyon 95 bin 
liralık gelir elde 
edildi. Geçen yıl 
ise 42 milyon 535 
bin 689 lira devletin 
kasasına girdi. 
Tasfiyelik araç ve 
eşyaların satışların 
dan elde edilen 
gelir 2014 yılında 
toplam 95 milyon 
62 bin olarak 
kaydedildi. Bu gelir 
geçen yıl yüzde 
14'lük artışla 108 
milyon 377 bin 
689 lira olarak

hesaplandı. Son 
4 yılda tasfiyelik 
hale gelen araçların 
satışlarından 
sağlanan gelir 
yüzde 153,4, eşya 
grupların satışla 
rından elde edilen 
gelir de yüzde 
63,7 arttı. Geçen 
yıl bu kapsamda 
yapılan araç satış 
larından araç başına 
ortalama 15 bin 
554 lira hasılat 
sağlanırken, eşya 
grubu başına 
ortalama hasılat 
7 bin 716 lira oldu.

IffllIlMlIlllfcllIlllClİtl Rusya pazarınıia % 86,8lik düsiis
2013 yılında başlat 
tıkları altın toplama 
projesi kapsamında 
toplam 34,2 ton 
altının yastık altın 
dan çıkıp ekonomi 
ye kazandırıldığını 
belirten İAR Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Halaç, kamudan 
destek bekledik
lerini vurguladı. 
İstanbul Altın 
Rafinerisi (İAR) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Özcan 
Halaç, son 3 yılda 
yastık altından 34,2 
ton altın çıktığını 
ifade etti. Halaç, 
altın toplama projesi 
çerçevesinde 2013 
yılında 6 banka ile 
10,8 ton, 2014'de 
9 banka ile 13,6 ton 
ve 2015 yılı içinde

ise 11 banka ile 
çalışarak 9,8 ton 
olmak üzere toplam 
34,2 ton altının 
yastık altından çıka 
rılıp ekonomiye 
kazandırılmasına 
aracılık ettiklerini 
belirtti. Son yıllarda 
sisteme dahil olan 
banka sayısında 
artış olmasına rağ 
men toplanan altın 
miktarında bir azal 
manın söz konusu 
olduğunu kaydeden

Halaç, bu projenin 
sahibi olarak karlılık 
bir yana zarar etme 
yi göze alarak yastık 
altından çıkartılan 
altın miktarının art 
ması için ellerinden 
geleni yaptıklarını 
söyledi. Halaç, ülke 
ekonomisi için çok 
önemli bir değer 
olan yastık altındaki 
altının ülke ekonomi 
sine nasıl kazandın 
lacağını gösterdik
lerini söyledi.

Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği 
(TZOB) Genel 
Başkanı Şemsi 
Bayraktar, Rusya 
nın 1 Ocak 2016 
tarihinden itibaren 
uygulamaya koydu 
ğu Türkiye'den 
'domates, salatalık, 
kuru soğan, 
kırmızı lahana, 
brokoli, portakal, 
mandalina, 
nektarin, elma, 
armut, kayısı, 
şeftali, erik, üzüm, 
çilek, tavuk ve 
hindi eti, tuz ve 
karanfil' ithalatına 
ambargonun 
özellikle yaş sebze 
ihracatını önemli 
oranda etkilediğini 
söyledi. Ocak 
ayında, Rusya'ya 
yapılan ihracatın,

2015 yılının aynı 
ayına göre yüzde 
86,8 gerilediğine 
dikkat çeken 
Bayraktar, ihracatın 
Suriye'ye yüzde 
56,7, Irak'a yüzde 
41,2, Bulgaristan'a 
yüzde 39 azaldığını 
belirtti. Bayraktar, 
'En büyük ihracat 
pazarı Rusya'ya 
ihracat 82,9 milyon 
dolardan 10,9 
milyon dolara, ikinci 

büyük ihracat pazarı 
Irak'a ihracat 44,8 
milyon dolardan 
26,3 milyon dolara, 
Suriye'ye ihracat 
3,55 milyon 
dolardan 1,5 
milyon dolara, 
Bulgaristan'a 
ihracat 6,7 milyon 
dolardan 4,1 milyon 
dolara, Almanya'ya 
ihracat 9,8 milyon 
dolardan 8,5 milyon 
dolara indi' dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 11»
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

______ KAYMAKAMLIK______

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
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
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
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİROTB Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59.
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol o13 1O 7O
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz s 13 1« 40
Beyza Petrol___________ 813 O1 03

R 
E

Pamukkal» B12 OO 2S
DENİZ UÇAĞI B13 6B 13
Paçasua Akmls Sayahat «14 «3 «2
METRO M® 1® 12
Aydın Turizm ®1 3 20 77
SOzar Turizm 012 1O 72
KanbaroOlu-Eaada* «14 4B 4*
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0103H HASTANELER

B 
E 
R 
1

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
M ar. Sağ. Ocağı 513 10 08
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

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 2325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 5134521-111
Su Anza Yalnız 185

Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK OONLÛK SİYASİ OAZETISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5407 

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)

GEUStaAİ
VENÜS SİNEMASI

Osman Pazarlama: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Deadpool(2D Türkçe): 

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

İftarlık Gazoz: 
IIMMIMML

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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GemlikKHrfez
GEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ
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Nifak Masası - Volkan gösterisi BAŞLÂMIIJŞTIJK ■

\hne - fakgösterisi r
Servis ve ekipmanlar -Sürpriz gösteriler J*

www.gemlikmllton.com VJ'■]

?asta -Meşrubat-Çerez 

Piyanist +ty Performans

GEMLİK KORFEZI’NIN denizle 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

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

www.yigitinsaatgemlik.com

2016 ph
REZERVASYONLARIMIZ

İnternetten Canlı Mıgın- Sahne

facebook/mlltondugun 
plus.google.com/miltondugun 

Hükümet Konaği karş.isi

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


EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZD

VİZYON YAPI
Kcnuel Donüfûniüh Mimin

www.vizyonkd.com

Akıllı Ev Sistemi 
Özel İç Mimari Uygulama 

3+1 Normal 
5+1 Dubleks Daireler

o®®o

o@®o

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

CİLT YAPIMI - REKLAM - MADALYA - KUPA ■ PLAKET

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

Tel : O 224 513 96 83

I II

niIIIBIHİHB
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

TAZİYE (Başsağlığı)
Ankara da yaşanan bombalı 

saldırıda bombayı patlattığı açıklanan 
Abdülbaki Sömer için Van da bir 
camide Taziyeler kabul edilmiş.
Bugünlerde siyasetin gündeminde 

bu taziye ziyareti var.
Taziye çadırı veya evi bizim 

buralarda pek kurulmaz..
Devamı 4’te

Cumhuriyet Savcısı, 30 Aralık 2015 günü 
Kayhan Mahallesinde meydana gelen 
olayda, Düzgün Akyıldız’ı ekmek bıçağı 
ile kalbinden bıçaklayan Erşan Yıldız için 
ömür boyu hapis istedi.
İlk duruşma 9 Mart 2016 günü pursa 
7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. 
Duruşmaya katılım için sosyal medya üze 
tinden yapılan çağrıda, Yıldız‘ın en ağır 
şekilde cezalandırılması için imza 
kampanyası ve mahkemeye katılın çağrısı 
yapıldı. 25 bin imza hedeflenen kampan 
ya için hazırlanan sayfada, Düzgün 
Akyıldız'ın eşi Irmak Akyıldız ile çektirdiği 
fotoğraf ve "Mahkeme günümüze kadar 
imzalarımızı 25 binin üstüne çıkaralım. 
Ne kadar çok imza o kadar çok adalet 
demek. Lütfen desteğinizi esirgemeyin..." 
yazısı yer alıyor. Haberi sayfa 2’de

DÜZGÜN AKYILDIZ İÇİN 
AMİH İSTİYOBOZ!

http://www.vizyonkd.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Türkiye Muhtarlar Derneği Gemlik Şubesi genel kurulu yapıldı..

SANLIlEHlIlEll MSm SEÇİLDİ
Türkiye Muhtarlar 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nin 13. 
olağan genel kurul 
toplantısı yapıldı. 
Dün, CİUS AVM nin 
giriş katında bulunan 
dernek bürosunda 
gerçekleşen genel 
kurula 24 üye 
muhtar katıldı.
Genel kurulda 
divan başkanlığına 
Celal Kandemir, 
yazmanlıklara ise 
Mürvet Günay ile 
Şükrü Beki getirildi. 
Çalışma raporu, 
denetleme raporunun 
okunup kabulünden 
sonra seçimlere 
geçildi.
Seçimlerde dernek 
yönetim kurulu 
üyeliklerine Necmet
tin Şanlı, Sevim 
Koçdemir, Mustafa 
Duran, Şükrü Beki, 
Yusuf Güngör Al, Arif 
Vural, Mürvet Günay, 
Mustafa Bilgiç, Gök- 
sal Noca seçildiler. 
Denetleme kuruluna

Perşembe günü saat 8-18.oo arası 
sular akmayacak. 

muii
SIIIM KESİLECEK

BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıkla 
mada, Küçük 
Kumla 
Mahallesi’nde 
25 Şubat 2016 
Perşembe günü 
sular kesilecek 
Yapılan açıkla 
mada, Küçük 
Kumla da su

şebekesinde 
yapılacak çalış 
malar nedeniyle, 
Perşembe günü 
saat 08.00 ile I8.00 
arasında suların 
kesileceği, 
çalışmaların 
erken bitirilmesi 
halinde ise 
suların akıtılacağı 
bildirildi.

Cumhuriyet Savcısı, 30 Aralık 2015 günü 
Kayhan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 

Düzgün Akyıldız’ı ekmek bıçağı ile kalbinden bıçaklayan 
Erşan Yıldız için ömür boyu hapis istedi. 

İlk duruşma 9 Mart 2016 günü 
Bursa 7.Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. 

Duruşmaya katılım için sosyal medya üzerinden yapılan 
çağrıda, Yıldızdın en ağır şekilde cezalandırılması için imza 

kampanyası ve mahkemeye katılın çağrısı yapıldı.
Düzgün Akyıldız’ı 
ekmek bıçağıyla 
kalbinden 
bıçaklayarak öldüren 
Erşan Yıldız (27) için 
Cumhuriyet Savcısı 
ömür boyu hapis 
cezası istendi.
Olayla ilgili 
soruşturmayı 
yürüten cumhuriyet 
savcısı, zanlı 
hakkı ndaki 
iddianameyi 
tamamladı. 
"Kasten adam 
öldürmek” suçundan 
hakkında ömür boyu 
hapis cezası is
temiyle dava açılan

Yıldız, 7. Ağır Ceza 
Mahkemesinde 
yargılanacak. 
Akyıldız'ın sevenleri 
ve yakınları, sosyal 
medya üzerinden 
imza kampanyası 
başlattı.

İMZA KAMPANYASI 
BAŞLATILDI

25 bin imza hedefle
nen kampanya için 
hazırlanan sayfada, 
Düzgün Akyıldız'ın 
eşi Irmak Akyıldız 
ile çektirdiği fotoğraf 
ve "Mahkeme 
günümüze kadar

imzalarımızı 25 binin 
üstüne çıkaralım. Ne 
kadar çok imza o 
kadar 
çok adalet demek. 
Lütfen desteğinizi 
esirgemeyin..." 
yazısı yer alıyor. 
Düzgün Akyıldız, 
Kayhan Mahalle
sinde 26 Aralık 
2015 akşamı 
eşinin kardeşiyle 
çalıştırdığı 
Cafe —S’e girerken 
kapı önünde 
bulunan
Erşan Yıldız'a 
kenara çekilmesini 
söylemiş, içeri

girmişti.
Çıkışta ise, Erşan 
Yıldız, Düzgün 
Ayyıldız ile tartışmış 
ve yanında taşıdığı 
ekmek bıçağını 
kalbine saplayarak 
ölümüne neden 
olmuştu.
Olay, Gemlik’te 
büyük infiale neden 
olmuş, madde 
bağımlısı olduğu 
ileri sürülen 
Yıldız’ın ve diğer 
madde bağımlılarının 
ilçede işlediği 
cinayetler nedeniyle 
büyük bir yürüyüş 
düzenlenmişti.

DİZGİN AKYILDIZ IİİK
AMUT İSTİYORUZ1

GEMLİK HALKI
‘Gemlik Körfez’ ^www.dejTilikkorfezda^ete^L£anL
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kiı araç emniııtti alarma acçirti
Bursa'da dere 
kenarında sökülen 
ikiz araç emniyeti 
harekete geçirdi. 
İçinde piknik tüpü 
ve kablolar bulunan 
araçla alakalı bir 
kişi gözaltına alındı. 
Yıldırım Değirmen 
önü Mahallesi'nde, 
Deliçay deresi 
kenarında, aynı 
renkli, aynı model 
ve aynı yaştaki iki 
aracın söküldüğü 
ihbarı üzerine polis 
harekete geçti. Polis 
ekipleri olay yerini 
abluka altına aldı. 
Araçların çeşitli 
parçalarını söken

İBlMİM!lllllliSİİIWIIiWlli
Bursa’da 8 yaşın 
daki Suriyeli bir 
çocuğun oynadığı 
çakmak, evin 
perdelerini tutuştu 
runca yangın çıktı. 
Yangına müdahale 
etmek isteyen baba, 
alevlerin arasında 
kalmaktan son anda 
kurtuldu. Olay, 
Osmangazi Yeşilova 
Mahallesi’nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, 6 kişilik Suriye 
li ailenin yaşadığı 
evde 8 yaşındaki 
Muhammed M., 
mutfakta eline aldığı 
çakmakla oynarken

ll|HİIIIHllllWllllHllllllİI
Bursa’da bir tekstil 
fabrikasından 
3 ay önce çalınan 
çelik kasa, 
fabrikaya 30 
kilometre uzak 
lıktaki bir armut 
bahçesinde 
bulundu. Edinilen 
bilgiye göre, 
Yıldırım Duaçınarı 
Mahallesi’nde 
bulunan bir tekstil 
fabrikasına 3 ay 
evvel hırsız girdi. 
Fabrikanın idari 
bölüme giren 
kişi ya da kişiler, 
çelik kasayı 
çalarak kayıp 
lara karıştı. 
Osmangazi'ye

bir kişi gözaltına 
alındı. Güvenlik 
şeridiyle çevrilen 
araçta inceleme 
yapan ekipler, bir 
adet piknik tüpü, 
kablolar, cep 
telefonları ve çeşitli 
araba parçalarıyla 

perdeler tutuştu. 
Ateş, kısa süre 
içinde büyüyerek 
evin tamamını sardı. 
Binadan alevlerin 
yükseldiğini gören 
vatandaşlar durumu 
itfaiye ekiplerine 
bildirdi. Olay yerine 

bağlı Dereçavuş Ma
hallesi’nde bugün 
öğle saatlerinde 
tarlasına giden bir 
köylü, armut 
bahçelerinin 

karşılaştı. Soruştur 
mayı sürdüren 
ekipler, ikiz araçlar
dan birinin kiralık 
olduğunu tespit etti. 
İkiz araçlardan 
birinin gözaltına 
alınan şahsın 
ablasına ait olduğu 

gelen itfaiye ekipleri, 
yangını kısa süre 
içerisinde söndürdü. 
Yangının büyümesiy 
le Suriyeli 6 kişilik 
aile, itfaiye ve polis 
ekiplerinin yardımıy 
la dışarı çıkartıldı. 
Ayrıca ailenin 

arasında, dere 
kenarında kırılmış 
çelik kasa olduğunu 
görerek polise 
başvurdu.
Olay yerine gelen 

ve diğer aracı bu 
şahsın kiraladığı 
ortaya çıkarken, 
olayda herhangi 
bir terör şüphesi 
olmadığı bilgisine 
ulaşıldı. Gözaltına 
alınan şahsın 
kiralık araçtaki bazı 
parçaları sökerek 
kendi aracına taktığı 
iddia edildi. Polis, 
araç sahiplerine 
ulaşarak konu 
hakkında bilgi verdi. 
Araç sahipleri ifade 
leri alınmak üzere 
polis merkezine 
götürüldü. Olayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

dumandan etkilen 
diği de görüldü. 
Öte yandan, yangına 
kendi imkanlarıyla 
müdahale etmek 
isteyen Suriyeli 
baba Faysal M., 
harlayan ateşin 
içinde kalarak 
vücudunun çeşitli 
yerlerinden yaralan 
dı. Vücudunda 
yanıklar oluşan 
Faysal M.’ye olay 
yerine gelen sağlık 
ekipleri müdahale 
etti. Polis ekipleri 
yangınla ilgili 
soruşturma başlatır 
ken, ev kullanılamaz 
hale geldi.

polis ekipleri çelik 
kasada incelemede 
bulundu. Ayrıca 
çelik kasanın 
kapaklarının 
zorlanarak açıldığı 
görüntülendi. 
Polis ekipleri 
kasanın içinde 
bulunan 
faturaları inceleye 
rek, kasanın 3 ay 
önce Yıldırım daki 
bir tekstil fabrika 
sından çalındığını 
belirledi. Çelik kasa, 
parmak izi alınmak 
üzere kriminal 
laboratuarına 
götürüldü. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

Bursa'da, alzheimer 
hastası yaşlı bir 
kadın, 3. kattan 
düşerek hayatını 
kaybetti. Olay, 
Yıldırım Zümrüt 
evler Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
79 yaşındaki 
alzheimer hastası 
Z.M, gece uyumak 
için odasına çekildi. 
Sabah saatlerinde 
uyanan oğlu, annesi 
Z.M.'nin odasında 
olmadığını ve 
pencerenin açık

Meydana gelen 
kazada bir kişi, 
metrelerce sürükle
nen araçtan sağ 
kurtuldu. Kaza, 
Osmangazi 
Mudanya yolu 
Sanayi Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, N.A, 
yönetimindeki 
31 KS 091 plakalı 
araç, Mudanya 
istikametine 
gitmekte olan N.Ö. 
yönetimindeki 
16 JS227 plakalı 
araca arkadan 

W
BYEGM

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

olduğunu gördü. 
Pencereden aşağı 
bakan oğul, annesi 
Z.M.'nin kanlar 
içinde yerde yattı 
ğını fark ederek 
durumu sağlık 
ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri, 
Z.M.'nin gece 
saatlerinde düşerek 
hayatını kaybettiğini 
belirledi. Polis, yaşlı 
kadının şüpheli 
ölümü üzerine 
soruşturma başlattı.

çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle yüz 
metreden fazla 
sürüklenen 
N.Ö.’nün aracı 
yol kenarındaki 
ağaçlara çarparak 
durabildi. Olay 
yerine gelen 112 
Acil Servis ekipleri, 
sürücülere ilk 
müdahaleyi olay 
yerinde gerçekleş 
tirdi. Hastaneye 
sevk edilen yaralı 
larının iyi olduğu 
öğrenilirken, 1 saat 
boyunca trafik tek 
şeritten sağlandı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 

i kadri_guler@hotmail.com

TAZİYE (Başsağlığı)

Daha çok güneydoğu bölgemizde, 
aşiret sistemin hala ahlamadığı 
bölgelerde çokça kıjruiur.

Gemlikli Hv.Asb. Mehmet Koray 
Pınar’ın da öldüğü büyük 
patlamadan sonra açıklama yapan 
Başbakan Davutoğlu, bombayı 
patlatanın Suriye’den sızan YPG 
mensubu Salih Neccar olduğunu 
söylemişti..
PKK’nın bir kolu olan TAK ise, 

Abdülbaki Sömer’in TAK’ın militanı 
olduğunu açıkladı.
Kafalar karıştı, polis Abdülbaki 

Sömer’in babasından DNA örneği 
aldı.

28 kişinin ölümüne neden olan, 
Ankara’daki bombayı patlattığı 
söylenen kişinin cenazesi ailesine 
teslim edilince Esentepe Camiinde 
taziye evi kurulmuş.
Bombayı patlatan Abdülbaki 

Sönmez’in babası oğlunun 2005 
yılında kaybolduğunu polise 
bildirmiş.
Demek Sönmez o günden itibaren 

PKK’ya katılmış.
İşin bizi ilgilendiren yanı, bu çadırı 

ziyaret eden bir bayan var.
HDP’li milletvekili Tuba Hezer.
Taziye evini ayrıca bine yakın DBP, 

HDP ve MEYE-DER yöneticisi ile 
yandaşlan katılmış.

Güneydoğuda yaşanan olayda her 
gün şehit haberleri geldiği bir sırada 
HDP li bir vekilin 28 masum insanın 
ölümüne neden olan bir teröristin 
ailesine taziyeye gitmesi teröre 
destektir.

Türkiye bunu konuşmaya devam 
edecektir.
AKP de diğer partilerde bu ziyaret 

nedeniyle HDP’yi terörist parti 
olarak gösterecektir.

Gösteriyor da.
HDP Türkiye’nin partisi olamadı.
HDP’liler PKK ve onun uzantıları 

olan terörist grupları Türkiye 
Kürdistan’ının kurtarıcıları, 
savaşçıları olarak görmeye devam 
ettikçe, Türkiye de barış sağlanması 
zordur.

Suriye olayları nedeniyle bölgede 
giderek artan istikrarsızlıktan, 
IŞID’ın ortaya çıkması sonucu, bu 
fanatik İslamcılara karşı 
savaşanların ABD ve Rusya 
tarafından desteklenmesi PKK ve 
yanlılarını heveslendiren.

Türkiye ne olursa olsun, ülkenin 
bölünmesine ve güneyinde bir 
Kürdistan kurulmasına karşı 
çıkacaktır.

Bu emperyalistlerin çıkarı da olsa, 
Türkiye’nin yararına değildir.
AKP hükümeti olayı bu yönde ele 

alacağına ülkenin gündemini 
Başkanlık sistemi üzerine koyarak, 
böylesi kritik günlerde sorunları 
saptırıyor.

Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Özden Çakır ve 
Borsa Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan, Bursa da 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent

AKP DANIŞMA MECLİSİ TOPLANDI
AK Parti Gemlik İlçe 
Teşkilatı, Danışma 
Meclisi Toplantısı 
yapıldı.
11 Eylül Düğün 
Salonu'nda gerçek 
(eştirilen toplantıya, 
AKP İl Başkanı Ce- 
malettin Torun, Gem
lik İlçe Başkanı Zafer 
Işık, AKP Bursa Mil
letvekili İsmail Aydın, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanveki 
li Abdülkadir Karlık, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, 
il ve ilçe yöneticileri 
ile partililer katıldı. 
AKP Bursa İl Başkanı 
Cemalettin Torun,

Dalgu: Tanju Giiler'i kayhettik
Gemlik’in tanınmış 
dalgıçlarından 
Tanju Güler (55) 
yakalandığı 
amansız hastalıktan 
kurtulamayarak 
yaşama veda etti. 
İlçemizde Güler 
Kardeşler adıyla 
dalgıçcıhk hizmetleri 
veren bir firma kuran 
Tanju Güler, yaklaşık 
4 yıl önce amansız 
hastalığa yakalandı. 
Ameliyat olmasına 
karşın hastalığın 
yeniden nüks etmesi 
üzerine Bursa 
Medicalpark Hastane- 
si’nde gözetim altına

Tüfekçi’nin de 
katıldığı, “Türki 
ye’nin Hedefleri 
için Bursa’nın Yol 
Haritası” konulu 
bilgilendirme 
istişare toplantısına 
katıldılar. 
Geçtiğimiz hafta 

düzenli olarak gerçek 
leştirilen danışma 
meclisi toplantılarıyla 
teşkilatlarının çalış 
malarını masaya 
yatırılıp, hedefler 
doğrultusunda alınan 
yolların tartışıldığını 
söyledi. Yalnızca 
seçim dönemlerinde

alınarak, yaklaşık 1 ay tedavi gördü.

Cuma günü Bursa 
Ticaret ve Odası’nda 
yapılan istişare 
toplantısında 
“Gemlik’in Sorunları 
ve Çözüm Önerileri” 
ni içeren bir dosya, 
Borsa Başkanı 
Özden Çakır 

değil her zaman 
halkla iç içe bir teşki 
lat yapılarının olduğu 
nu belirten Torun, 
"1 Kasım zaferinin 
hemen ardından 
ertesi gün yeniden 
sahalara indik.
Bizim halkımızın ve 
ülkemizin önüne 

tarafından 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfekçi’ye verildi. 
Borsa Başkanı 
Özden Çakır, 
toplantının 
olumlu geçtiğini 
söyledi.

koyduğumuz büyük 
hedeflerimiz var. 
Bu hedefler 
doğrultusunda tüm 
teşkilatlanmızla gece 
gündüz demeden 
çalışıyoruz ve 
çalışmaya da devam 
edeceğiz" dedi.
Konuşmalann 
ardından il teşkilatı 
ile koordineli gerçek 
leştirilen Bayırbucak 
Türkmenleri'ne 
yardım kampan 
yasına destek 
sağlayan teşkilat 
mensuplarına kendi
leri için dikilen fıstık 
çamlarının belgeleri 
teslim edildi

Ancak, vücudunun 
tedaviye olumlu 
cevap vermemesi 
üzerine, son gün
lerinde yoğun bakıma 
alındı. Güler, önceki 
gün saat 03.30 
sıralarında hayata 
gözlerini yumdu. 
Gülerin cenazesini 
dün Bursa Balat 
Camiinde kılınan 
öğle namazından 
sonra Balat 
Mezarlığında 
yakınlan ve arkadaş 
lan son yolculu 
ğuna uğurladı.
Tanju Güler, evli ve 2 
çocuk babasıydı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SOHBET KÖŞESİ
İbrahim BABÜR 

Emekli PTTMUdiirli

ORMANIN KARANLIĞI... (2)

Dünden devam
Bir yıl sonra, öğret 

men Refet Ökter 
sayesinde ortaokula 
başlamıştım. Orta 
okul Atatürk ilkokulu 
karşısındaki restore 
edilen ahşap paşa 
konağı binasıydı. 
Okul bahçesinin 
güney yönündeki 
duvarın sonundaki 
köşesine öğrenci 
lerin su içmeleri için 
beton yalaklı 
çeşmeler konulmuş 
tu. Müzik öğretmeni 
miz Hüsamettin Bey 
(nur içinde yatsın) 
Duvar boyunca, 
çeşmelerden okul 
duvarı yakınına 
kadar kavak ağaçları 
diktirmişti. 
Öğrenciler su 
içerken boşa akan 
sular, çapa ile 
yapılmış arkla 
ağaçlar sulanıyordu. 
Ağaçlar bilek 

kalınlığına gelmişti. 
Hüsamettin bey bir 
gün çocuklar, ağaca 
bakmak isteyenler, 
ağaç beğensinler, 
saç levha üzerine 
yağlı boya ile 
numarası ve adını 
soyadını yazaraktelle 
ağaca asacağız dedi. 
Kısa zamanda 
ağaçlar sahiplenildi. 
Defter sayfası 
büyüklüğündeki 
isimli teneke lev
halar asıldı. Benimde 
duvarın ortalarına 
doğru bir ağacım 
olmuştu. Boynunda 
madalyon gibi ismim 
soyadım sallanıyor 
du. Hemen hemen 
her teneffüste su
luyor, toprağını 
eşiyor gelişmesi için 
uğraş veriyorduk. 
Aramızda yarışbaşla 
mıştı. Okul binası 
yakınındaki bir ağaç 
yerini sevmiş olacak 

ki hepsinden farklı 
büyümüştü. (Bu 
ağaç son sınıftaki 
İbrahim Ersoy’a 
aitti.) O ağaç 1978 
yılında emekli olup 
Gemlik’e döndü 
ğümde; Bir insanın 
kucaklayamayacak 
kalınlığa, Koca oku
lun tepesinden baka 
cak boya ulaşmıştı. 
25-30 yıl evvel 
kesildiğini animsi 
yorum. Ben de ağaç 
sevgisinin filizlen
mesi böyle başla 
mıştı.

Emekli olduğumda 
Yeğenim Erdal 
Tunah, İkinci elden 
ilk arabasını almıştı. 
Arabayı kullanmak 
için büyük bir 
hevesle fırsat 
arıyordu.

Bana, dayı orman 
işletmesi, orman 
yollarını açmış gel 
seni Darı- dere, Ku- 

rudereye götüreyim 
dedi. Tabii çocuk 
hafızama işlediğim 
bu fevkalade güzel 
manzarayı, tekrar 
görme fırsatı 
doğmuştu. Sevine 
rek teklifini kabul 
ettim.

Dağın zirvesin de 
Darıdereye doğru il
erlerken, meşe 
ağaçlarını arıyorum. 
Bir şey göremiyo
rum. Daha hafızamı 
toparlamadan, İki üç 
kilometre ötedeki 
Kurudereye 
varıyoruz.

Aman Allahım, ne 
görüyorum. O gök 
yüzünü kapatan or
mandan eser kalma 
mış, Kuraktan etraf 
sapsarıydı. Gürül, 
gürül akan derede 
parmak kalınlığında 
akan su kalmış. Su 
kenarında, tek sıra 
halinde tepeleri 
alınmış bodurlaştırıl 
mış çınarlar vardı. 
Sıcaktan, çınarların 
gölgesine sığınmış 
öbek öbek keçiler 
yatıyordu. Etrafta, ne 
çoban ne köpek 
gördük. Arabanın 
içinde on dakika 
kadar oturduk, 
seyredecek bir şey 
yoktu.

Arabadan inmeden 
geri döndük.

Burada, 
ormanların, bilinç
sizce yok edilişinin 
şahidi oldum.

Bu korkunç 
görünümün oluşma 
sında benim de 
payımın varlığını 
kabul ettim. Ve, 
kendi kendime, 
hatamı düzeltmeye 
karar verdim.

Gemlik Ticaret Li 
sesi, öğretime 
açıldığında, bahçe 
düzenlenmesi için 
orman idaresinden 
temin ettiğim 10’un 
üstünde çeşit fidanı 
okul müdürüne 
vermiştim.

Bahçenin bayır 
kısmı düzenlenme 
mişti. İleride fidana 
ihtiyaç duyulduğun 
da, yardımcı 
olacağımı söyledim. 
Bana herhangi bir 
istek ulaşmayınca 
öylece kaldı.

Ancak benim ağaç 
dikme hevesim bu
rada kalmadı. 
Bulduğum uygun 
yerlere ağaç dik 
meye devam ettim. 
Meyve ağaçlarının 
çoğunu çevremden 
ücretsiz temin ede
biliyorum.

Emekli olduğum ilk 
sene çarşıdan 
aldığım üç şeftali 
fidanının, aşısız 
çıkması, aşı yapmağı 
öğrenmemi zorunlu 
kıldı.
Artık dağda bayırda 

kendiliğinden çıkmış 
ağaçları aşılayıp, in
sanlara faydalı 
olmam kolaylaştı. 
Yazlığımın bulun 
duğu Burhaniye 
Haberkent sitesi 
yeşil alanına, çeşitli 
meyve, yolu 
kenarına, çınar, 
ıhlamur meşe 
yetiştirdim.

Bunların arasında 
bulunan iki dut 
ağacım (aşılarını 
Gemlik’ten getirdim.) 
Büyüdü boylandı. 
Günde beş altı posta 
gelene geçene dut 
ikram ediyor.

Mevsiminde hiç 
kimsenin elini boş 
çevirmiyor.

Dut yiyen insanla 
rın yüzündeki mutlu
luk, bana kadar 
taşıyor.

Siz de deneyin, mü
sait bulduğunuz yere 
ağaç dikin, sîzinde 
mutlu olacağınızdan 
eminim.

Sağlıkla Hoşça 
kalın

4 adet 15-16 jant Starmaxx kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara,

350 n değerinde moıt hediye!

0ZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sît. A Blok No: 2

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK
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Saadet Partisi nde AKP’ye ziyaret
Saadet Partisi Gem- 
lik İlçe Başkanlığı 
Erbakan Haftası ne
deniyle Ak Parti ilçe 
Başkanlığına ziyaret 
gerçekleştirdi.
Saadet Partisi 
ilçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız 
tarafından Ak Parti 
ilçe Başkanı Zafer 
Işık’a, Erbakan'ı 
anlatan kitap 
hediye edildi.
Yıldız, “Genel Merke 
zin planlamış olduğu 
Erbakan'ı anlamak 
adına düzenlenmiş 
olan programlar çer 
çevesinde ziyaretler 
gerçekleştiriyoruz. 
Erbakan Hocamızın 
yıllar önce Ortadoğu 
hakkında söylemiş

olduğu öngörülerin 
gerçekleştiğini 
yaşayarak görmek
teyiz. Biz söyledik
lerimizin gerçekleş 
meşinden üzüntü 
duyuyoruz. ” dedi.
Büyük İsrail pro
jesinin hala devam 

ettiğini belirten 
Yıldız, “Şuan mez 
hep çatışması çıkart 
maya çalışılıyor.
İslam coğrafyası 
parçalanmış du
rumda. Bir de bunun 
üzerine Şii ve Sünni 
çatışması girerse 

bütün dünya bundan 
büyük zarar görür. 
Erbakan Hocamız 
1997 yılında kurmuş 
olduğu D8'lerin içine 
İran'ı dâhil ederek bu 
günler için önlem 
almıştır. Onun için 
sorunlara bu çerçe 

veden bakarak hare 
ket etmek durumun 
dayız. ABD, Avrupa 
ve İsrail’i dost olarak 
görüp bu sorunları 
çözemeyiz. D 8'1 erin 
ana maddelerinden 
ilki olan Savaş Değil 
Barış, Çatışma Değil 
Diyalog sloganı ile 
bu yıl ki Erbakan 
haftasını kutlamak 
tayız.” şeklinde 
konuştu.
Yıldız, “Yönetim 
olarak İlçemiz de 
hocamızın ismini 
yaşatmak adına 
Gemlik'te bir cad 
deye isminin veril 
mesi noktasında 
fikir birliği vardık. 
Eskipazar Cadde- 
si’nde Hocamız 

miting yapmıştır. 
Dereboyu, Yenipazar 
Caddesi olarak 
geçmektedir. Pazar 
yeri oradan da taşın 
dığı için eskisinin de 
eskisi durumunda 
kalmıştır. Bu se
bepten dolayı Eski 
Pazar Caddesinin 
Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan Caddesi 
olması talebini Ak 
Parti'ye iletiyoruz” 
dedi.
Ak Parti Gemlik İlçe 
Yönetimi'nin çok 
olumlu karşıladığı bu 
talebi mecliste 
destekleyeceklerini 
ve takipçisi 
olacaklarını belirt
tiler.

■IMİİ
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Türki 
ye’nin ilk yerli tram 
yaylarından oluşan 
6 araçlık filosuna, 
çift sürücü kabinli 4 
yeni aracı daha ilave 
etti, önümüzdeki 
günlerde teslim 
edilecek 2 araçla 
birlikte yerli tramvay 
filosu 12 araca 
çıkacak. Kültür 
park’taki tramvay 
garajında düzen 
lenen törenle çift 
kabinli 4 yeni tram
vay daha Durmazlar 
firması tarafından 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne teslim 
edildi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Kent 
Meydanı - Terminal 
T2 tramvay hattında 
imalat çalışmaları 
başlarken, diğer 
taraftan bu hatta 
kullanılacak olan 
tramvayların da üre
timden çıkmaya 
başladığını söyledi. 
Yerli üretimin 
avantajlarını çok iyi 
kullandıklarını ifade 
eden Başkan Altepe, 
“Bu araçları yurt 
dışından sipariş et
seydik ancak 2 yılda 
imalata başlaya 
caklardı. Şimdi ise 
biz 6 ay gibi kısa za
manda araçlarımıza 
kavuşmaya başla 
dik” dedi. Durmazlar

Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hüseyin Durmaz da 
insanlığa hizmet 
kadar önemli bir şey 
olmadığını be
lirterek, bu hizmete 
vesile olanlardan 
emeği geçenlere 
kadar herkese 
teşekkür etti. 
Yaklaşık 7 yıl önce 
Bursa’yı raylı sis
temlerin merkezi ha
line getirme hedefiy 
le yola çıkan ve bu 
hedef doğrultu 
sunda bir taraftan 
şehri raylı sistem 
ağıyla örerken diğer 
taraftan da Türkiye’ 
nin ilk yerli tramva 
yının Bursa’da üretil 
meşine öncülüm 
eden Büyükşehir 
Belediyesi, yerli 
tramvay filosunu da 
güçlendirmeye de 
vam ediyor. Bur
sa’da üretilen ilk 
yerli tramvayın 2013 
yılında raylara inip, 

yolculu seferlere 
başlamasının ardın 
dan geçen sürede 
tramvay filosunu 6 
araca kadar çıkaran 
Büyükşehir Beledi 
yesi, şimdi de yine 
Durmazlar firması 
tarafından üretilen 
çift sürücü kabinli 
ve çift tarafında da 
iniş biniş kapıları 
bulunan 6 yeni 
tramvayı daha filo
suna ekliyor. Kültür- 
park Tramvay 
Garajı’nda düzenle
nen törenle 4 yeni 
tramvay Durmazlar 
firması tarafından 
Büyükşehir Beledi 
yesi’ne teslim edilir 
ken, yeni 2 aracın da 
kısa sürede filoya 
dahil edileceği belir
tildi. Altepe, Heykel * 
- Garaj T1 Tramvay 
hattının ardından 
Kent Meydanı - Ter
minal T2 tramvay 
hattında bir taraftan 
imalat başlarken, 

diğer taraftan bu 
hatta kullanılacak 
araçların da üreti
minin tamamlan
maya başladığını 
söyledi. Güçlü yerel 
yönetim ve yerli üre
timin avantajlarını 
en iyi şekilde kullan 
dıklarını dile getiren 
Başkan Altepe, “Bu 
araçları yurt dışın 
dan sipariş etseydik 
ancak 2 yılda 
imalata başlayacak 
lardı. Şimdi ise biz 6 
ay gibi kısa za
manda araçlarımıza 
kavuşmaya başla 
dik. Bir taraftan 
yaklaşık 9 kilometre
lik Kent Meydanı - 
Terminal hattında 
imalat başlarken, bu 
hatta kullanacağımız 
4 tramvayımız hazır, 
sefere alıyoruz. Bu 
araçlarımız T1 
hattında ve daha 
sonra da İstanbul 
Caddesi'nde 
çalışacaklar.” dedi

Bursa'ıia Servis 
Araçlarından 
Konvoylu Eylem

Bursa’da şehir 
merkezinde çalış 
maları yasaklanan 
yüzlerce servis 
şoförü, konvoy 
halinde tur atarak 
eylem yaptı. 
Bursa’da ilçelerden 
aldıkları S plaka 
larla şehir içinde 
servis taşımacılığı 
yaptıkları gerekçe
siyle araçları zabıta 
ekiplerince 
bağlanan servis 
aracı şoförleri, 250 
araçlık konvoyla 
eylem yaptı. İlçe 
belediyelerinin 
sattığı plakalara 
şehir içinde servis 
izni verilmediğini 
belirten şoförler, 
buna rağmen 
belediyenin 
ilçelerde S plaka 
satışı yapmaya 
hazırlandığım 
belirterek, bu du
ruma isyan etti.
S plakaları ilçeler

den almadan önce 
şehir içinde 
çalışacaklarına 
dair söz almalarına 
rağmen Bursa 
merkeze taşıma işi 
yaptıklarında 
araçlarının zabıta 
ekiplerince 
bağlandığım ileri 
süren şoförler, bu 
meseleye çare 
bulunmasını istedi. 
Yaklaşık 250 S 
plaka sahibi 
şoför, araçlarıyla 
birlikte Botanik 
Park'ta toplanarak, 
konvoy halinde 
korna çalarak 
şehir içinde eylem 
yaptı. Şoförler, 
eylemlerinin hakları 
verilene kadar 
devam edeceğini 
söyledi. 250 aracın 
katıldığı eylem 
Büyükşehir 
Belediyesi 
binası önünde 
sona erdi.
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

FUTBOLDA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR
Futbolda Gemlik 

takımları haftası 
genelde kötü geçti. 
Gemlik Spor deplas- 
manda Sultangazi 
Spora gene farklı ye
nildi. Çotanak Spor 
ise Emek Spor 
Deplasmanından eli 
boş döndü. İkinci 
amatör küme 
maçlarında ise 
geçen seneye 
nazaran maçların 
centilmence geçti 
ğine tanık oluyoruz. 
Bu sevindirici bir 
durum.

İkinci amatör küme 

de Gemlik takımları 
arasında en başarılı 
olanı Körfez Spor 
gözüküyor. Yapılan 
üç maçın üçünüde 
kazandılar. Dokuz 
puanla Ligin 
zirvesindeler. Körfez 
sporun bir özelliği 
var. Camiasından 
pek ses çıkmayan 
kendi yağıyla kavrul
maya çalışan çok 
mütevazi bir 
kulübümüz. Haşan 
Arslan kardeşimiz 
eski bir futbolcu 
Körfez Spor için çok 
çalışıyor. Başkan

Murat Dülger tecrü
beli bir yönetici. 
Takımın başına 
Alparslan İlgin ve 
Mahmut Gülenç 
hocaları getirmiş. 
Çok uyumlu bir 
görüntü ortaya 
çıkmış sonuç olarak 
çok başarılılar. 
Başarılarının 
devamlı olmasını 
diliyorum.

Vefa Sporumuz 
deneyimli futbolcu
lardan oluşmuş bir 
takıma sahip. 
Ovaakça 
deplasmanından 

şanssız bir yenilgi 
aldılar. Ama diğer iki 
maçı kazandılar. 
Destekleyeni en 
fazla olan Gemlik 
takımımız diyebiliriz. 
Taraftarlarda centil
mence Vefa Sporu
muzu destekliyorlar. 
Çok renkli bir 
camiamız. Çokta 
seviliyorlar. Vefa 
sporumuza da 
başarılar diliyoruz.

Kumla Sporumuz 
genç çocuklarımıza 
yönelmiş durumda 
mücadeleleri güzel. 
Fakat tecrübesizler. 
Kurşunlu Spor cen
tilmence mücade
lesini sürdürüyor. 
Kendilerini çok taktir 
ediyorum. Koray 
Sporumuz da gene 
mütevazi kadrosuyla 
centilmence futbol 
oynamaya devam 
ediyor.

Son yapılan

Belediye malzeme ve 
nakdi yardımları 
kulüplerimizi olumlu 
etkilemiş durumda. 
Biraz daha hatasız 
ve kusursuz icraat 
yapmaya 
çalışıyorlar. Devre 
aralarında bile neşe 
hakim. Kulüplerimi 
zin daha sağlam 
temellere otura
bilmesi için belediye 
destekleri çok 
önemlidir. Yeni 
oluşturulan Kulüpler 
Birliği sayesinde 
işlerin biraz daha 
rayına oturacağına 
kuşkumuz yok.

Belediyeden destek 
alıp da onların 
arkasından da 
aleyhte demeçler 
vermek çok yanlıştır. 
Zira destekler genç
lerimize hizmet 
amaçlı verilmektedir. 
Takımlara destek 
amaçlı tribünlere 

gelen Belediye 
Başkanının da onu
runu incitmemek 
gerekir.
Takımlarımıza 
hizmette çok istekli 
olan bir değerimizi 
kaybedebiliriz.

Hangi partiden 
olursa olsun Başkan 
seçilmiş biridir. 
Kendisine saygı 
duyulması gerekir. 
Spor coşkusunu 
onunla birlikte 
yaşamalıyız.
Organizasyonun her 
aşamasında 
Belediye Başkanımız 
başta olmalıdır. 
Ekibiyle birlikte 
(tüm meclis üyeleri) 
güzel olan şeyleri 
hak ediyorlar. MHP 
ve CHP meclis 
üyelerimiz olaya 
dahildir. Hepsi de 
sağ olsun var olsun
lar. Güzel günlere 
inşallah.

Bursaspor Başkanı 
Ali Ay'dan bomba gibi sözler

Salih'in kartını dünya gördü!
Bursaspor Kulübü 
Başkanı Ali Ay, 
kulübün gelir ve 
giderlerine ilişkin 
açıklamalarda bu
lundu. Ay, “60-65 
milyon TL geliri olan 
bir futbol kulübünün 
31-32 milyon Euro 
sadece futbolcu 
masrafı var. Bu 
hesaplan iyi 
yapamazsanız, 2-3 
sene sonra Bursas
por’u bu liglerde 
bulamazsınız” dedi. 
Yeşil-beyazlı 
kulübün başkanı 
Ali Ay, önemli 
açıklamalarda 
bulundu. Kulübün 
yıllık 60-65 milyon 
TL gelirinin olduğu 
nu ifade eden 
Başkan Ay, “60-65 
milyon TL geliri olan 
bir futbol kulübünün 
31-32 milyon Euro 
sadece futbolcu 
masrafı var. Bu da 
aşağı, yukarı 95-100 
milyon TL yapar. Bu 
işin bir de içeride 
çalışan elemanla 
rımız var. Dünya 
kadar amatör branş 
tarımız var. Bunları 
da üst üste koydu 
ğunuz takdirde bu

hesapları iyi yapa 
mazsanız, 2-3 sene 
sonra Bursaspor’u 
bu liglerde bulamaz 
siniz” diye konuştu.

"BUNLARIN 
ÜZERİNE GİDİLMELİ 
Kİ BURSASPOR’U 
TEKRAR ŞAMPİYON 
YAPALIM"

Kulübün altyapıdan 
yetişen genç oyun
culara ihtiyacının 
olduğunu ifade eden 
Ay, “Taraftarlarımız 
‘Ali Başkan ağlıyor1 
diyebilir. Ben 
gerçekleri söylüyo
rum. Bunları bu 
şekilde görmek 
zorundayız. Ben 
kongrede de 

söyledim. Bize 
Batalla lazım ama ilk 
geldiği 400 bin 
Dolar’lık Batalla 
lazım. Bunları 
araştırıp, bulacağız. 
Bize Sercan’lar, 
Volkan’lar lazım. 
Bize altyapıdan 
yetişecek adamlar 
lazım. Geçen hafta 
Yeşil Bursa maçına 
gittim. O çocukları 
gördüm, gözlerim 
yaşardı. Çünkü 
paraları verilmiş, 
motive olmuşlar. 
Lideri yendiler. U21 
takımımız Fener
bahçe’yi yendi. 
Bunların üzerine 
gidilmeli ki biz Bur
saspor’u tekrar 
şampiyon yapalım” 
dedi.

Trabzonsporlu 
futbolcu Salih 
Dursun'un 
Galatasaray 
maçında hakem 
Deniz Ateş Bitnel'e 
kırmızı kart göster
mesi dünya 
basınında geniş 
yankı uyandırdı. 
Ülke basınında 
manşetlere taşınan 
haberler şöyle;

İNGİLTERE 
İngiliz Gazetesi The 
Sun, “Türk liginde 
kaos” başlığı ile 
okuyucularına 
duyurdu. BBC ise, 
Salih Dursun'un 
yapmış olduğu bu 
sıra dışı protesto 
için, “Trabzonsporlu 
Salih Dursun, hake 
me kırmızı kart gös
terdi” başlığını 
kullandı. Daily Mail 
de, Salih'in bu 
hareketinin, 1995 
yılında İngilizlerin 
efsane oyuncula 
rından Paul 
Gascoigne'nin 
hakem Dougie 
Smith'e gösterdiği 
sarı kartı hatırlattığı 
ifade edilerek, 
“Salih Dursun, 
Gascoigne kadar 
şanslı değildi” 
yorumunda bulunul 
du.

ALMANYA 
Almanların en 
tanımış gazetele 
rinden Bild ise, 
“Türkiye de çılgın

maç. Oyuncu 
hakeme kırmızı kart 
gösterdi ve oyundan 
atıldı” başlığı ile 
haberi okuyucu 
larına duyurdu. 
Sport1.de internet 
sitesi ve Sport Bild 
dergisinin internet 
sitesindeki haberde 
ise Salih Dursun'un 
hakem Deniz Ateş 
Bitnel'e kırmızı kart 
gösterdiği anın 
fotoğraf ve görüntü
lerine yer verildi.

İSPANYA 
İspanyol Marca 
gazetesi de, Salih 
Dursun'un hakeme 
gösterdiği kırmızı 
kart için, “Hakeme 
kırmızı gösteren 
oyuncu atıldı” 
başlığını atarken, 
Salih Dursun'un 
hakemin kararları ile 
dalga geçmek amacı 
ile bu hareketi 
yaptığını okuyucula 
rina aktardı.

ABD 
Salih Dursun'un 
maçın 86. dakika 

sında hakem Bit- 
nel'e gösterdiği 
kırmızı kart, Ameri 
kan basınında da 
yankı uyandırdı. 
Sports lllustrated, 
“Hakeme kırmızı 
kart gösteren 
Trabzonsporlu 
oyuncu maçtan 
atıldı” başlığıyla 
verdiği haberinde, 
Salih Dursun'un, 
hakem Bitnel'in 
elinden kartı 
kaparak kendisine 
sahayı terk etmesi 
için eliyle işaret 
ettiği belirtildi. 
SB Nation da, 
“Futbolcunun 
hakeme kırmızı 
kart göstermesiyle 
Türk futbol maçı 
kaosa sürüklendi” 
ifadelerini kullandı. 
Haberde Salih 
Dursun'un hakeme 
kırmızı kart 
göstermesine 
rağmen 
kendisinin de 
kırmızı kart ile 
oyun dışı kalmaktan 
kurtulamadığı ifade 
edildi.

Sport1.de
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NilMMlİiM liillilffilHMM
Tüketici Sorunları 
Derneği (TÜSODER) 
Emlak Komisyonu 
Başkanı Kolçak, 
Maliye Bakanlığının, 
kira geliri elde eden* 
leri banka, PTT, 
elektrik, doğalgaz, 
tapu gibi kurumlar- 
dan aldığı bilgilerle 
kolayca tespit 
edebildiğini vurgula
yarak, "Kira geliri 
elde edenler, beyan 
vermemesi ya da 
hatalı beyan vermesi 
durumunda değişik 
cezalarla karşı 
karşıya kalabilir" 
uyarısında bulundu. 
Tüketici Sorunları 
Derneği (TÜSODER) 
Emlak Komisyonu 
Başkanı Hatice 
Kolçak, yaptığı 
açıklamada, 2015 
yılında kira geliri 
elde edenlerin 1-25 
Mart tarihleri arasın 
da bu gelirlerini 
beyan etmeleri 
gerektiğini hatırlattı. 
2O15'de3 bin 600 
lira ve üstünde 
konut kira geliri 
olanlar ile 29 bin

liranın üzerinde iş 
yeri kira geliri elde 
edenlerin beyanna 
me vermesi gerekti 
ğinin altını çizen 
Kolçak, "2015 yılı 
mesken kira geliri 
istisna oranı 3 bin 
600, iş yeri istisna 
oranı ise 29 bin 
liradır. Bu rakamla 
rın üzerinde kira 
geliri olanlar beyan 
verirken istisna 
oranlarını düştükten 
sonra beyanname 
verecekler. Birden 
fazla konutu olanlar 
sadece bir kere istis 
na oranından yarar
lanabilirler" dedi.
Maliye Bakanlığının, 
kira geliri elde eden
leri, banka, PTT, 
elektrik, doğalgaz, 
tapu gibi kurumlar- 

dan aldığı bilgilerle 
kolayca tespit 
edebildiğini 
vurgulayan Kolçak, 
"Kira geliri elde 
edenler, beyan 
vermemesi ya da 
hatalı beyan vermesi 
durumunda değişik 
cezalarla karşı 
karşıya kalabilir" 
diye konuştu. 
Kolçak, yaklaşık 
1,5 milyon kişinin 
kira geliri beyanı 
vereceğini dile 
getirerek, "Beyan 
verecek mükellefler 
vergi dairesine 
gitmeden internet 
üzerinden 'Önceden 
Hazırlanmış Kira 
Beyanname Sis- 
temi'ne girerek 
kolayca beyanname 
de bulunabilir.

Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
Polis Meslek Eğitim 
Merkezleri'ne 
30 yaşından gün 
almamış lisans 
mezunu 4 bin yeni 
özel harekat polisi 
alınacağı duyuruldu. 
"Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nce 
Polis Meslek Eğitim 
Merkezleri'ne 
(POMEM) 17'nci 
dönem polis 
meslek eğitimi için 
özel harekat branştı 
polis memuru adayı 
alımı yapılacak 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nce 
Polis Meslek Eğitim 
Merkezlerine 
(POMEM) 17'nci 
dönem polis meslek 
eğitimi için özel 
harekat branştı 
4 bin erkek polis 
memuru adayı ahmı 
yapılacak. Ön 
başvurular Polis 
Akademisi Başkan 
lığına ait 
www.pa.edu.tr 
adresinden on-line

olarak gerçekleş 
tirilecek. En az 
dört yıllık lisans 
seviyesindeki bir 
yükseköğretim 
programından veya 
bunlara denkliği 
Yükseköğretim 
Kurulu tarafından 
kabul edilen yurtdı 
şındaki yükseköğre 
tim kurumlarından 
mezun olmak, 
31 Aralık 2016 tarihi 
itibari ile 30 yaşından 
gün almamış olmak, 
2014 veya 2015 
yıllarında yapılan 
KPSS lisans P3 Puan 
türünden en az 50,00 
taban puanı almış 
olmak. (Emniyet 
Teşkilatı personeli 
şehit veya vazife 

malulü eş veya 
çocuklarından KPSS 
lisans P3 puanı en az 
40,00 taban puan 
şartı aranacak.) 
Öğrencilerin 
yemek, barınma 
ve sağlık giderleri 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
tarafından karşıla 
nacak. Eğitim 
sonunda başarılı 
olanlar özel harekat 
branştı polis 
memuru olarak 
göreve başlayacak. 
Sınava giriş koşul 
lan, sınav takvimi 
ve diğer hususlar 
http://www.pa.edu.tr/ 
resmi internet 
sitesinden ilan 
edilecek."

http://www.pa.edu.tr
http://www.pa.edu.tr/
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İşsizlik maaşı 2100 liraya çıkıyor
Hükümet, işsizlik 
maaşı almayı 
kolaylaştıracak, 
işinden olana hem 
daha uzun süre 
hem de daha fazla 
para imkanı sağla 
yacak . 3 bin lira 
maaş alanın işsizlik 
maaşı 2 bin 100 
liraya çıkacak. 
Mevcut sistemde, 
işsizlik sigortası 
kapsamında bir 
işyerinde çalışırken; 
kendi istek ve

kusuru dışında işini 
kaybedenler; son 
120 gün içinde prim 
ödeyerek sürekli 
çalışmış ve son 
3 yıl içinde en az 
600 gün işsizlik 
sigortası primi 
ödemiş olmak 
şartıyla maaş alıyor. 
Bu şartları taşıyanlar 
kıdemlerine göre 
10 aya kadar işsizlik 
maaşı alabiliyor. 
Halen işsizlik maaşı 
da damga vergisi

«M?

değişiyor. Edinilen 
bilgiye göre; yeni 
düzenlemeyle prim 
ödeme şartı esnetile
cek. İşten ayrılma

düşüldükten sonra 
en düşük 653, en 
yüksek ise bin 307 
lira seviyesinde. 
Şimdi bu sistem

a-;

dan öncesi son 120 
gün olan eksiksiz 
prim ödeme süresi 
30 güne, son 3 yılda 
600 gün prim ödeme 
şartı da 300'e 
düşürülecek.

15 AY ÖDENECEK 
İşsizlik maaşı almak 
kolaylaştırılırken, 
ödeme süresi de 
10 aydan 15 aya 
çıkacak. Ayrıca 
işsizlik maaşı da 
yükseltilecek. Yeni

sistemle örneğin; 
3 bin lira maaş alan 
bir işsize bu tutarın 
yüzde 60-70'i 
işsizlik maaşı 
olarak ödenecek. 
Normalde bu kişinin 
alabileceği en 
yüksek tutar bin 
307 lira iken, düzen
leme ile 2 bin 100 
liraya çıkabilecek. 
En düşük işsizlik 
maaşının da net 
bin 300 lira olması 
planlanıyor.

Kamaalıstferis40milyarliravıgecii
Mutlu olduğunu 
beyan edenlerin 
oranı, 2014 yılında 
yüzde 56,3 iken, 
geçen yıl yüzde 
56,6'ya yükseldi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
2015 yılına ilişkin 
"Yaşam Memnuniye 
ti Araştırması" 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, 2014 
yılında yüzde 56,3 
olarak kayıtlara 
geçen mutlu olduğu 
nu beyan edenlerin 
oranı geçen yıl 
yüzde 56,6 oldu. 
Mutsuz olduğunu 
beyan edenlerin 
oranı ise yüzde 
11,7’den yüzde 
11,4’e düştü.
Kadınlarda mutluluk 
oranı, 2014'te yüzde 
60,4 iken, 2015'te 
yüzde 60,2’ye

geriledi. Erkeklerde 
bu oran yüzde 
52’den yüzde 
52,9’a yükseldi.
Yaş gruplarına göre 
mutluluk düzeyine 
bakıldığında, en 
yüksek mutluluk 
oranı yüzde 63,8 ile 
18-24, en düşük 
mutluluk oranı ise 
yüzde 51,7 ile 
45-54 yaş grubunda 
gerçekleşti.
Evlilerin, evli 
olmayanlara göre 
daha mutlu olduğu 
görüldü. Geçen yıl 

evlilerin yüzde 
59,6’sı mutlu 
olduğunu 
belirtirken, evli 
olmayanlarda bu 
oran yüzde 49,5 
oldu. Kendilerini en 
çok sağlıklı olmanın 
mutlu ettiğini ifade 
edenlerin oranı 
yüzde 68,8 olarak 
belirlendi. Bunu 
yüzde 15,8 ile sevgi, 
yüzde 8,6 ile başarı, 
yüzde 3,9 ile para, 
yüzde 2 ile iş ve 
yüzde 1 ile diğer 
değerler izledi.

Alışverişlerde ve 
diğer ödemelerde 
kredi kartı kullanımı 
giderek daha da 
yaygınlaşıyor. Ocak 
ayında 41 milyar 
lira kartlı ödeme 
yapılırken, bu rakam 
bir önceki senenin 
aynı ayına göre 
yüzde 10 daha fazla. 
Bankalararası Kart 
Merkezi (öKlVT), yılın 
ilk ayına ilişkin kartlı 
ödeme verilerini 
açıkladı. Buna göre, 
ocak ayı sonunda 
Türkiye’de kredi 
kartı adedi 58,4 mil 
yona ulaştı. 2015 
yılının ocak ayı ile 
kıyaslandığında 
kredi kartı sayısı 
yüzde 2 artış göster 
di. Ocak ayında 
kredi kartları ile 40,9 
milyar lira tutarında 
ödeme yapıldı. Kredi 
kartı ödemelerinde

geçen yıhn ocak 
ayına oranla yüzde 
10 büyüme gerçek 
leşti. 2015 yılı Ocak 
ayında kredi kartıyla 
ödeme tutarı 37,2 
milyar lirayı bulmuş 
tu.Ote yandan 
banka kartlarıyla 
ödemelerin hızla 
artmaya devam 
ettiği ocak ayında, 
banka kartlarıyla 
ödeme tutarı toplam 
3,4 milyar liraya 
ulaştı. Banka kartı 
ödemelerinde geçen 

yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 37 
artış görüldü. Gün
lük harcamalarda 
ekonomiye katkı 
sağlayan kartlar, 
ocak ayında bu kez 
vergi ödemeleri için 
cüzdandan çıkarıldı. 
MTV ödemelerinin 
ilk taksitlerinin 
yapıldığı geçen ay 
içerisinde, kamu- 
vergi ödemeleri 
sektöründe kartlarla 
toplamda 2,1 milyar 
liralık ödeme yapıldı

‘Gemlik Körfez’ l www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 
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 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 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 5131846 
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
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS
ULAŞIM 

PamukKal» 612 OO 26
DENİZ UÇAÖI «13 66 13
Pagasus Akmls Seyahat 614 G3 82
METRO 813 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzar Turizm 812 1O 72
Kanbarofilu-Eaadaş 814 46 48
Anıtur 814 47 71
Kamil Koç 812 01 83

HASTANELER

Şehirlerarası Oto- 261 54 00
büsTerminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
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
Mor.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

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

Akcan Petrol S13 1O 70
MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz B13 16 49
Boyza Petrol 913 O1 03

Gemlik KErfez
GEMLİK'İN İLK GÛNLÖK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5408 

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)

IHIllllllElllM
VENÜS SİNEMASI

Osman Pazarlama: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Deadpool(2D Türkçe): 

11:30-14:M-16:3(l-19:M- 
21:15...

İftarlık Gazoz: 
11^0-15:00-19:15..

5133321

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




Genel Müdür Kaan Gürgenç, 
ay sonunda görevi bırakıyor 

BBBISIIN H JİSTİKTI
İMİ

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

GEMPORT HİSSELERİNİ 
YILPORT O FİYATA ALIR MI?

Gemlik Belediyesi Şubat ayının 2. meclis 
toplantısında, Gemlik Liman Depolama 
Anonim Şirketi’nde bulunan yüzde 13.4’lük 
hissesinin değerinin ne kadar olduğunu 
belirlemek için özel bir firma görevlendirildi.

Benim bildiğim, GEMPORT ‘un kuruluşunda 
1 milyon liraya kurulan şirketin, yüzde 25’i 
Gemlik Belediyesine aitti.

Gemlik Belediyesi 1 başkan, 1’de meclis 
üyesiyle GEMPORT yönetimde temsil 
edilecekti. Devamı 4’te

Deniz haydutluğunu önlemek için 
Aden Körfezi açıklarında görev yapan 
TCG Gemlik, makine dairesinde arıza 
oluşunca Hint Okyanusu’nun ortasın 
da kaldı. Donanmayla kurulan irtibat 
sayesinde arızalı parça uçakla Mom- 
bassa Limanı’na gönderilirken, subay 
ların yaratıcı tedbirleriyle makineleri 
düşük hızda çalıştırılan Gemlik 2 gün 
içinde limana ulaştı... Haberi syf 2’de

Borusan Holding 
Şirketlerinin 
Borusan Lojistik 
Genel Müdürü 
Kaan Gürgenç’in 
29 Şubat 2016 günü 
görevinden 
ayrılacağı öğrenildi.

Borusan Holding’in 
Genel Müdürlü 
ğü’nü yapan Kaan 
Gürgenç’in yerine 
Genel müdür 
yardımcısı İbrahim 
Dölen getirilicek. 
Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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TCG Gemlik okyanusa yenilmedi
Deniz haydutluğunu önlemek için Aden Körfezi açıklarında görev yapan TCG Gemlik, makine 
dairesinde arıza oluşunca Hint Okyanusu’nun ortasında kaldı. Donanmayla kurulan irtibat 
sayesinde arızalı parça uçakla Mombassa Limanı’na gönderilirken, subayların yaratıcı tedbir
leriyle makineleri düşük hızda çalıştırılan Gemlik 2 gün içinde limana ulaştı...
Dünya deniz ticare
tinin en önemli su 
yolu olan Aden Kör- 
fezi’ne korsanlıkla 
mücadele için giden 
Türk Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı’na ait 
TCG Gemlik’in Hint 
Okyanusu’nun 
ortasında yaşadığı 
makine arızası ne
deniyle güç anlar 
yaşadığı ortaya çıktı. 
Gemi seyir halindey 
ken elektrik kaçağının 
pervane yatağını 
aşındırdığını gören 
gemi mürettebatı, 
makineleri durdu
rurken yangın başta 
olmak üzere acil 
durum tedbirlerini 
uyguladı. En yakın 
kara parçasına 200 
mil (370 km) 
uzaklıkta, Hint 
Okyanusu’nun 
karanlık ve hırçın 
sularında sürüklenen 
TCG Gemlik, Ankara, 
Gölcük Tersane 
Komutanlığı ve 
Kenya-Nairobi Deniz 
Ataşeliği ile irtibat 
kurdu. Mühendis su 
baylardan oluşan 
arıza onarım timi ile 
3 ton ağırlığındaki 
yedek parça Mom
bassa Limanı’na 
gönderilirken yaratıcı 
tedbirlerle makineleri 
düşük hızda 
çalıştırılan gemi, 
2 gün içinde limana 
ulaştı. Sorunlu 
bürokratik işlemlere 
ve aradaki binlerce

kilometreye rağmen 
Türk Deniz Kuvvet
leri, okyanusta 
sürüklenen gemisini 
2 gün içinde tekrar 
savaşabilecek du
ruma getirdi.
Okyanusta acil durum 
33 ülkenin ihracatının 
geçtiği dünya 
denizciliğinin en 
önemli rotası Süveyş 
Kanalı, Kızıldeniz, 
Aden Körfezi ve Hint 
Okyanusu’nda deniz 
haydutluğuyla mü
cadele etmek için 
bölgeye giden TCG 
Gemlik, denizin 
ortasında yaşadığı 
arızayla başa çıkarak 
zorlu bir sınavdan 
başarıyla geçti. Deniz 
haydutluğunu önle
mek için Aden Körfezi 
açıklarında görev 
yapan çok uluslu 
filoya 27 Ağustos 
2015’ten itibaren 

komuta eden TCG 
Gemlik’in makine 
dairesinde bir arıza 
oluştu.
‘Tamirci Parti’ 
görevde

Hint Okyanusu açıkla 
rında 14 Kasım’da 
devriye görevini 
sürdüren geminin 
makine dairesinde 
oluşan elektrik 
kaçağının aşırı 
ısınmaya ve gemi 
pervane yatağının 
aşınmasına sebep 
olduğu belirlendi. 
En yakın kara olan 
Kenya’nın Mombassa 
Limam’ndan 200 mil 
(370 km) uzaklıktaki 
geminin tüm perso 
neli hemen acil du
ruma geçerken olası 
bir yangına müdahale 
etmek için yangın timi 
ve savaş durumunda 
kullanılan “Tamirci

Parti” adlı arıza 
onarım timi hazır hale 
getirildi. Geminin ana 
makineleri durduru
lurken, makine daire 
sinin tek sorumlusu 
başçarkçı subayın 
komutasında pervan
eye ilk müdahale 
yapıldı. 138 metre 
uzunluğunda 4 bin 
200 ton ağırlığındaki 
savaş gemisi, 
Hint Okyanusu’nun 
ortasında hare 
ketsiz kaldı.
Hint Okyanusu’nun 
karanlık ve hırçın 
sularında sürüklenen 
geminin arızasının 
çok kritik olduğu 
görülünce Deniz 
Kuvvetleri Komutan 
lığı’na uydu 
muhabere sistem
leriyle rapor edildi. 
Gölcük Tersanesi 
Komutanlığı, Nairobi 
Deniz Ataşeliği ve

Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı üç
geninde süren 
koordinasyon ile 
3 ton ağırlığındaki 
makine parçala 
rının, yolda hasar 
görmemesi ve 
vakitten kazanılması 
için Kenya’nın Mom
bassa Limanı’na Tük 
Hava Yolları uçağı ile 
gönderilmesine karar 
verildi.
Nairobi Büyükelçiliği 
ve Nairobi Deniz 
Ataşemiz geminin 
ülkeye girişi için 
gerekli izinleri alırken, 
Gölcük Tersanesi 
Komutanlığının 
yetişmiş mühendis 
subayları ve teknik 
personeli de aynı 
uçakla Mombassa’ya 
indi.
Bu arada gemi 
personelinin yoğun 
gayretleri ve 

uygulandığı yaratıcı 
yöntemlerle TCG 
Gemlik’in makineleri 
düşük hızda 
çalıştırıldı.
2 gün süren seyrin 
ardından gemi limana 
varırken, tamirat 
ve parça değişimi 
3 gün sürdü. 
Deniz Kuvvetleri 
gücünü kanıtladı 
Zorunlu Mombassa 
Limanı ziyareti 
sırasında 205 kişilik 
mürettebat dışarı 
çıkamazken, gemi 
limandan çıkar 
çıkmaz tekrar 
savaşabilecek du
ruma geldi. 
Anayurdundan 5 bin 
200 kilometre uzak
taki denizciler, Hint 
Okyanusu’ndaki 
görevlerine devam 
ederken, Türk 
Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı 
başka bir coğraf 
yada karşılaşılan 
acil durumu başarıyla 
yönetebilen ve 
sorunu kısa sürede 
çözen ender deniz 
güçleri arasında 
olduğunu kanıtladı. 
TCG Gemlik’in görevi 
sırasında çok uluslu 
güce Deniz Kuvvetleri 
Kuzey Görev Grup 
Komutanı Tuğamiral 
Ayhan Bay komuta 
ederken, geminin 
komutanlığını Deniz 
Kurmay Yarbay 
Mehmet Elyürek 
yapıyordu.

BORSA KANTARI YENİLENDİ
TIR’larında tartılabileceği yeni elektronik 

kantar, 60 ton yük tartabilecek
Gemlik Ticaret 
Borsası tarafından 
Zeytin Üreticiler Site- 
si’ne yaptırılan ve 
kullanımını site yöne
timine devir edilen 
kantar yenilendi. 
Bir süre önce Site 
içinde bulunan ve 
zeytinciler ile ihtiyacı 
olanların kullandığı 
60 tonluk kantann

yenilenmesi 
ihtiyacının doğması 
üzerine, daha modern 
kantar alındı.
Gemlik Ticaret 
Borsası tarafından 
alınan TIR’lann da 
tartılabileceği 
işyeri ve dışarıdaki 
zeytin tüccarlarının 
kullanımına sunulan 
kantann montajı

tamamlandı. Eski 
kantarın bulunduğu 
yere monte edilen 
kantar, hizmet 
vermeye başladı. 
Eski kantar, Borsa 
tarafından Rıfat 
Minare Zeytin Hali 
esnafının kullanması 
için Hale monte 
edilerek faaliyete 
geçecek.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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llınıstımcu nülılü araç, pı listen tatarken Kaza vaptı
Bursa'da yol 
üzerinde asayiş 
uygulaması yapan 
polis ekiplerinin dur 
ihtarına uymayan 
uyuşturucu yüklü 
otomobil, kaçarken 
kaza yaptı. Polis 
ekiplerinin otomo
bilde yaptığı incele 
melerde 5 kilo esrar, 
1 adet ruhsatsız 
tabanca, muşta, 
hassas terazi ve çok 
sayıda cep telefonu 
ele geçirildi. Kazada 
yaralanan 1 şüpheli 
hastaneye kaldırılır 
ken, 1 şüpheli de 
olay yerinden kaçtı. 
Olay, Osmangazi

Yalova Yolu Cad
desinde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre. Yalova 
yolu üzerinde asayiş 
ve trafik kontrolü 
yapan ekipler, İstan
bul istikametinden 
gelen 34 FY 6386 
plakalı otomobile 
dur ihtarında bu
lundu. Araç sürücü 
sü, otomobilini polis 
ekiplerinin üzerine 
sürerek hızla kaç
maya başladı. 
Osmangazi Suç 
Araştırma ve 
Soruşturma Büro 
Amirliği ile Motorize 
Polis ekiplerinin

şüpheli otomobilin 
peşine düşmesiyle 
nefes kesen bir ko
valamaca başladı. 
Ardından kaçan araç 
sürücüsü direksiyon 
hakimiyetini kaybe 
derek Bursa Şehirler 
arası Otobüs Termi
naline girenkavşakta 

bariyerlere çarptı. 
Kazada, şüpheli 
otomobilin sürücüsü 
U.B. (26) yaralanır 
ken, yanında bulu
nan ve henüz kimliği 
belirlenemeyen şüp 
heli olay yerinden 
kaçtı. Vücudunun 
çeşitli bölgelerinde 

kırıklar oluşan U.B., 
olay yerine gelen 112 
ekipleri tarafından 
Çekirge Devlet Has- 
tanesi'ne kaldırıldı. 
Öte yandan, polis 
ekipleri yolcu konu
mundaki firari şüphe 
liyi bulmak için 
çevrede geniş arama 
gerçekleştirdi. Kaza 
nın ardından 
34 FY 6386 plakalı 
otomobilde arama 
yapan polis ekipleri, 
araçtan çıkanları 
görünce şoke oldu. 
Otomobilde 5 kilo 
esrar, 1 adet ruhsat 
sız tabanca ve ta
bancaya ait 6 adet 

mermi, hassas ter
azi, muşta, bıçak 
ve çok sayıda cep 
telefonu bulundu. 
Hurdaya dönen 
otomobil içerisinden 
çıkan suç unsurları, 
incelenmek üzere 
kriminal laboratu- 
vara götürüldü. 
Öte yandan, kaçıan 
şüpheli firariyi 
yakalama çalışmaları 
devam ediyor. 
Ayrıca sürücü 
U.B., hastanedeki 
tedavisinin ardından 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Erzak uaadiııle dolandıran şüpheli yakalandı
Bursa'da, erzak 
yardımı yapacağını 
söylediği temizlik 
görevlisi V.A.'nın 
cep telefon numa 
rasını öğrenip 
kimliğinin fotokopi 
sini alan Emrah S. 
(26), bu kişinin adına 
bankadan kredi 
çekmek isteyince 
yakalandı. Gözaltına 
alınan zanlının bu 
yöntemle daha önce 
5 temizlik görevlisini 
dolandırdığı ortaya 
çıktı. Merkez Yıldırım 

Millet Mahallesi'nde 
temizlik görevlisi 
olarak çalışan 
V.A.'nın yanına 
gelen ve kendisini 
devlet memuru 
olarak tanıtan 
Emrah S., iddiaya 
göre, V.A.'ya erzak 
yardımı yapacağını 
söyledi. Emrah S., 
"Sana cep telefonu 
ile 'krediniz 
onaylandı' yazılı 
mesaj gelecek. O 
bilgi gelince beni 
hemen ara" diyerek,

cep telefonu numara 
sim öğrenip, kimlik 
fotokopisini aldığı 
V.A.'nın yanından 
ayrıldı. Bir süre 
sonra cep telefona 

gelen 'krediniz 
onaylandı' yazılı 
mesajdan şüphele 
nen V.A. bankayı 
aradı. Yaptığı 
başvuru sonucu 

istediği kredinin 
hazır olduğu bilgisi 
verilince polisi aradı. 
Polis, cep telefonun
dan yerini tespit 
ettiği Emrah S.'yi 
Yıldırım ilçesinde 
yakaladı. Yapılan 
sorgulamasında 
suçunu kabul ettiği 
bildirilen Emrah 
S.'nin, daha öncede 
benzer şekilde beş 
temizlik görevlisi 
adına bankadan 20 
bin lira kredi 
çektiğini ortaya çıktı.

Emrah S.'nin 
ifadesinde, "Onların 
kimliği ile kredi 
başvurusu yapıyo 
rum. Onay çıkınca 
hazırladığım sahte 
kimlik ile parayı 
çekiyorum. Son 
işimde yakalandım" 
dediği öğrenildi. 
Sorgulaması tamam
lanan Emrah S., 
'Resmi evrakta 
sahtecilik' ve 
'Nitelikli dolandın 
cılık' suçlarından 
adliyeye çıkartıldı.

SIIİIIİİIİIIIIIİİMIİÎİMİİI Yasa dışı hahis operasyona
Bursa'da, suç 
örgütü kurarak 
silah ticareti yaptığı 
iddiasıyla 30 kişi 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çil ık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Bursa 
merkez, Gürsu, 
Gemlik, Mudanya 
ve İnegöl ilçelerinde 
bazı adreslere eş 
zamanlı operasyon 
düzenledi. 
Operasyonda, suç

Gemlik K
CEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ CAZETEll

işlemek amacıyla 
örgüt kurup yönet
tikleri ve bu örgüte 
üye oldukları öne 
sürülen 30 kişi 
yakalandı. Söz 
konusu adreslerde 
yapılan aramalarda, 
13 ruhsatsız 
tabanca, ruhsatları 
başka kişiler adına 
alınmış 4 tabanca, 
35 kuru sıkı 
tabanca, 7 av tüfeği 
ve 347 fişek ele 
geçirildi. Kuru sıkı 
silahları bozup 
normal tabanca 
şekline dönüştü 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

rerek sattığı iddia 
edilen şüpheli 
ler, Ateşli Silahla 
ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler 
Hakkında Kanun'a 
muhalefet 
suçlamasıyla 
gözaltına alınarak 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğüne 
getirildi. Bu arada, 
operasyon kapsa 
mında hakkında 
yakalama kararı 
verilen bir zanlının, 
başka bir suçtan 
cezaevinde bulundu 
ğu öğrenildi.

İnternet sitesi 
üzerinden yasa dışı 
bahis oynatan 6 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü’ne 
bağlı Ahlak Büro 
Amirliği ekipleri, 
yasa dışı yollarla 
internet üzerinden 
bahis oynatıldığı 
ihbarı aldı. Harekete 
geçen polis ekipleri, 
internet üzerinden 
uluslararası bahis 
oynatan şüphelileri 
takibe aldı. Şüpheli 
lerden birinin 
Osmangazi Santral 
Garaj Mahallesi'nde 
banka ATM’sinde 
olduğunu tespit 
eden ekipler operas 
yon düzenledi. 
ATM'de para çeker

4 ASAYİŞ ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ

ken gözaltına alınan 
şüphelinin, diğer 
şüphelileri de itiraf 
etmesiyle K.A., R.K., 
E.K., S.S., K.E. ve 
M.Y. de yakalanarak 
gözaltına alındı. 
İfadeleri alınmak 
üzere emniyet 
müdürlüğüne getiri 
len şüpheliler, yasa 
dışı bahis oynatma 
dıklarım, internet 
üzerinden elektronik 
eşya satışı yaptıkla 

rını söyledi. Emniyet 
teki ifadelerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilen 6 şüphe 
liden M.Y. ve K.E. 
adli kontrol kararıy 
la serbest kalırken, 
diğer şüpheliler ise 
serbest bırakıldı. 
Ayrıca yasa dışı 
bahisten kazanıldığı 
düşünülen 6 bin 
lira nakit para, 
6 adet cep telefonu 
ele geçirildi.
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GEMPORT HİSSELERİNİ
YILPORT O FİYATA ALIR MI?

BİSAŞ (Bursa İplik Sanayi Anonim 
Şirketıjve sahibi Muammer Ağım 
hisselerin büyük çoğuna sahipti.

Belediyenin yüzde 25’lik payı, rahmetli 
Nezih Dimili döneminde firmanın 
sermaye artırımına gitmesi nedeniyle, 
hissesine düşeni arttıramayınca, payı 
yüzde 13.4 ‘e indi.

GEMPORT, Nurettin Avcı’nın başkanlığı 
döneminde bir daha sermaye artırımına 
gitti.

Avcı, o günlerde ne yaptı, etti, belediye 
hissesini korudu.

Muammer Ağım’ın işleri bozulunca, 
kredi aldığı İş Bankası GEMPORT’ yüzde 
54 lük hissesini aldı.

Onlarda bu hisselerini Yıldırım Holding’ 
in kuruluşu olan YILPORT A.Ş. ye sattı.

YILPORT, o günlerde İş Bankası’nın 
yüzde 54’lik hissesine aldı.

Sonra Muammer Ağım’ın kalan yüzde 
32.6’lük hissesini de satın aldı.

YILPORT’ un tek ortağı sanırım yalnız 
Gemlik Belediyesi kaldı.

Gemlik’ in AKP’li Belediyesi, göreve 
ğefdiğihden beri, belediye thtf/kierfnf 
satıyor.

Sırada GEMPORT hisseleri vat.
Bunun için, Denge Araştırma firması bir 

inceleme yaptı ve meclise sundu.
Firmanın saptamasına göre GEM- 

PORT'un şirket değeri, 716 milyon dolar. 
Değerlendirme şirketine göre tırmanın 
yıl sonra gelirin düşeceği göz önüne 
alınarak bu fiyatın 422 milyon dolar 
olacağını bildirdi.

Gemlik Belediyesi’nin 669 bin 635 payı 
olan yüzde 13.4’lük hissesinin ise değeri, 
36 milyon dolar yapacağını bunun da lira 
karşılığının 98 milyon lira olacağını 
belirtti.

YILPORT global firma . Yurt dışında 
Malta Adasında Uman aldı. Sonra Portekiz 
liman işletmesi TERTİR’i 300 milyon eu- 
ro’ya tamamını satın aldı.

TERTİR in Portekiz dışında, İspanya ve 
Peru’da da limanları var.

YILDIRIM Holding, son olarak 
Ekvator’da dünyaca ünlü bir limanı satın 
aldı.

YILPORT’un, GEMPORT’taki Belediye 
hisselerini alma diye bir sıkıntısının 
olacağını sanmıyorum.

Yönetimde çoğunluğu elinde.
Portekiz, İspanya ve Peru da limanları 

bulunan TERTİR’i yüzde 100 hissesini 300 
milyon avroya alan YILPORT, Gemlik 
Belediyesi’nin yüzde 13.4 lük hissesine 
sizce 36 milyon dolar verir mi?

YILPORT 300 milyon Avro ya 3 liman 
aldı ama TERTR in portföyünde 10 liman 
bulunuyor.

Benim aldığım duyumlara göre, 
GEMPORT Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yıldırım, “Belediye belirledikleri 
parayı bize versin GEMPORT’u verelim’’ 
diyormuş.

Bu satış işi bana biraz hayal gibi geliyor. 
GEMPORT durup, dururken ne diye 98 

milyon versin?
Birileri kendini buğday ambarında 

görüyor sanırım.
Satmak yerine, yapın da görelim.
Nurettin Avcı’ nın koruduğunu 

satıyorlar, Mehmet Turgut’un yaptıklarını 
satıyorlar.

Ortaya hangi büyük proje çıktı gören 
varsa söylesin.

İyi ki varsın Büyükşehir.

Genel Müdür Kaan Gürgenç, ay sonunda görevi bırakıyor

MM IIIİİ1IW «İMİ
Yeni Genel Müdürlüğe Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Dölen getiriliyor

Borusan Holding 
Şirketlerinin 
Borusan Lojistik 
Genel Müdürü 
Kaan Gürgenç’in 
ay sonunda 
görevinden 
ayrılacağı öğrenildi. 
Milliyet com.un 
haberine göre, 
merkezi Gemlik’te 
bulunan Borusan 
Holding’in Genel 
Müdürlüğü’nü 
yapan Kaan Gür
genç, 29 Şubat 2016 
günü görevini 
bırakıyor.
Habere göre, 
Gürgenç’in ayrılma 
sından sonra bu 
göreve Borusan 
Lojistik Genel

Müdür Yardımcısı 
İbrahim Dölen 
getirilecek.
1967 doğumlu olan 
İbrahim Dölen, 
Boğaziçi Üniversite
sinde Elektronik

Mühendisliği dalın 
da lisans, İstanbul 
Üniversitesinde 
İşletme yüksek 
lisans eğitimini 
tamamladı.
2014 yılında

University of 
Pennsyivania, 
VVharton School’da 
AMP programını 
tamamlayan Dölen 
evli ve 1 çocuk 
babası»

Gemlik Ticaret 
Borsası’nın 2016 yılı 
Şubat Ayı Meclis 
Toplantısı 23 Şubat 
2016 Salı Günü 
Meclis toplantı salo
nunda yapıldı.
Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan baş 
kanlığında yapılan 
toplantıda bir önceki 
toplantıda alınan 
kararlar oylamaya 
sunularak, oy 
birliğiyle kabul edildi. 
Daha sonra Ocak Ayı 
genel geçici mizanı, 
Ocak Ayı gelir gider 
bütçe takip çizelgesi 
incelendi ve oy 
birliğiyle kabul 
edildi.
Diğer gündem 
konusu olan Diyanet 
İşleri Başkanlığı'nın 
vatanımızın güvenli 
ğini canları pahasına

sağlayan aziz şehitle 
rimizin yakınlarına 
destek olmak 
amacıyla başlatmış 
olduğu "Şimdi Yara 
lan Sarma Zamanı" 
yardım kampan 
yasına maddi destek 
yapılmasına ve bu 
yardım kampanya 
sına üyelerimizin de

katılımının sağlan 
ması için çalışmaların 
yapılmasına 
karar verildi.
Mecliste görüşülen 
diğer bir konu ise 
Genel Sekreter Melih 
Karbay'ın ay sonu 
itibariyle emekliye 
ayrılacak olması 
ve yerine Genel

Sekreter Yardımcısı 
Bahadır Selvi'nin 
atanması oldu.
Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan 
konu ile ilgili Genel 
Sekreter Melih Kar- 
bay'a bugüne kadar 
yapmış olduğu 
çalışmalar için 
teşekkürlerini iletti.

KRŞCDe BCKLEMCK 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

Gemlik Körfez
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Saadet Partisi Gem** 
lik ilçe Başkanlığı 
Erbakan Haftası ne
deniyle Milliyetçi 
Hareket Partisi Gem
lik İlçe Başkanlığını 
ziyaret etti.
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız 
tarafından Milliyetçi 
Hareket Partisi İlçe 
Başkanı Osman Dur- 
du'ya, Erbakan'ın 
kendi kaleminden 
yazdığı DAVAM 
kitabı hediye edildi. 
Yıldız, “Genel Merke 
zimizin planlamış 
olduğu Erbakan'ı an
lamak adına düzen 
lenmiş olan pro
gramlar çerçevesin 
de ziyaretler gerçek 
leştiriyoruz” dedi 
Yıldız, "Erbakan 
Hocamızın başlattığı 
Milli Görüş Hareketi 
1977 yılında Mil
liyetçi Hareket Par
tisi ile koalisyon da 
hükümet ortağı 
olarak Ağır Sanayi 
hamlesini birlikte 
gerçekleştirdik.
Sanayi ve lojistik 
şehri ilçemizin

teknoloji ile donatıl 
mış yeni meslek 
liselerine ve yeni 
sanayi sitesine 
ihtiyacı vardır. Üre
time dönük talep
lerin karşılanması 
gerekiyor. Bu konu
lar da geçmişte 
olduğu gibi birlik 
olmalıyız. Aslında 
şuan ülkemizin en 
büyük sorunu siya 
silerin birlikte hare 
ket edememesidir. 
Terör olaylarına da 
değinen Yıldız, 
Terörü oluşturan ve 
besleyen güçlerle 
işbirliği içinde 
olarak terörün 
bitirilemeyeceğini 
belirtti. Refah-Yol 
hükümeti 1997 
yılında Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan 
Başbakanlık

görevindeyken çekiç 
gücü ülkemizden 
gönderilmiştir.
ABD Ülkemizden 
çekildikten sonra 
şehit haberi 
gelmemiştir.
Tekrar 2003 yılın da 
İncirliğin ABD'ye 
açılmasından sonra 
terör çoğalmış ve 
güçlenmişdir. Ocak 
ayında ABD'nın 
ikinci devlet 
görevlisi Biden 
ülkemize gelerek 
ukalaca bir istekte 
bulunarak siyası 
partileri yuvarlak 
masa etrafinda 
toplama cesare 
tinde bulunmuştur. 
Bu toplantıya 
katılmayarak en iyi 
cevabı Milliyetçi 
Hareket Partisi 
Genel Başkanı

Sayın Bahçeli 
vermiştir.” dedi 
Yıldız, “Eskipazar 
Caddesinde 
Hocamız miting 
yapmıştır. Dereboyu, 
Yenipazar Caddesi 
olarak geçmektedir. 
Pazar yeri oradan da 
taşındığı için es
kisinin de eskisi du
rumunda kalmıştır. 
Bu sebepten dolayı 
Eski Pazar Cad
desinin Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan 
Caddesi olması 
talebini Milliyetçi 
Hareket Partisi 
İlçe Başkanlığına 
iletti.
Sayın Durdu Er
bakan isminin ve 
rilmesi konusunda, 
bize yol gösteren 
büyüklerimizin is
minin yaşatılmasını 
isteriz. Talebinizi 
dilekçe ulaştıktan 
sonra yönetim kuru
lumuza sunacağım. 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Yönetimi gerekli 
kararı verecektir” 
diyerek sözlerini 
tamamladı.

Meteoroloji yetkilile 
ri Bursa'da hava 
sıcaklığının 19 dere 
ce civarında olaca 
ğını belirtirken, 
öğleden sonra 
sağanak yağış 
bekleniyor.
Yağışlı hava etkisini 
Pazar günü ne 
kadar aralıklar 
sürdürecek.
Yağışlı hava

etkisini Cuma 
gününe kadar 
sürdürecek.
Cuma günü hava 
sıcaklığı 18 dere 
ceye kadar çıkacak. 
Cumartesi ise 
yağış yeniden 
geri dönüyor.
Pazar günü ise 
hava sıcaklığı 
19 derece olacak ve 
yağış beklenmiyor.

E

GEMLİK ı

KALIBRASYON
OLCUM & EĞİTİM

Endüstriyel amaçlı kullanılan üzerinden herhangi 
bir proses kontrolü yapmayan, yani otomatik olmayan 
terazilerdir. Alım satım işinde kullanılan teraziler yasal 
metroloji kapsamına girer. Teraziler çözünürlüklerine 
ve kapasitelerine bağlı olarak ilgili standardın 
öngördüğü hassasiyete sahip, kütleler ile kalibrasyonu 
gerçekleştirilir. Terazilerin başlıca gösterge sapması, 
tekrar lanabil irlik, köşe yükü sapması testleri yapılır. 
Bu testler sırasında cihazda sapma tespit edilirse, 
müşterinin izni alınarak, sapma cihaza ayar yapılmak 
koşuluyla giderilir. Ayar işlemi terazide olduğu gibi bütün 
kalibrasyon işlemlerinde yapılabilir. Teraziler yer çekimi 
ivmesinden ve ölçüm yaptığı ortam koşullarından 
etkileneceğinden dolayı yerlerinin ve zeminin düzgün 
seçilmesi önemlidir. Yalnızca bulundukları yerde kalibre 
edilmelidir. Yerinden oynatıldığında doğru 
ölçtüğü kontrol edilmelidir.

Resmi Gazete 4 Eylül 2013 Çarşamba Sayı 28755 yayın ile tartı aletinin 
muayenehanesinde yetkili muayene servislerince kullanılacak olan 
etalonların kredite laboratuarlarca kalibrasyonu yaptırılması zorunludur. 
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Ankara saldırısının Mlit ismi konuştu
Ankara'da 29 kişinin 
hayatını kaybettiği, 
81 kişinin yaralandı 
ğı saldırı öncesi 
intihar bombacısı 
Abdulbaki Sömer’le 
çalıştığı inşaatta 
uzun süre kalan ve 
eylemin kilit ismi 
olarak gösterilen 
Kutbettin Onur’un 
Emniyet ifadesi, 
korkunç detayları 
ortaya çıkardı.
Tutuklanan Kutbettin 
Onur’un ifadesinden, 
iki saldırganın patla 
manın yaşandığı 
Merasim Sokak’ta 
iki kez keşif yaptık 
lan anlaşıldı. Savcı 
lıkta susma hakkını 
kullanan Onur,'un 
emniyetteki ifade
sine Hürriyet ulaştı. 
Emniyetteki 8 sayfa 
lık ifadesinde, askeri 
servis araçlarına 
yönelik saldırıya

ilişkin anlatımları 
özetle şöyle: 
“Akşam hava 
karardıktan sonra 
Ahmet ve Barış 
Honda bir araçla 
geldiler. Arabanın 
bagajında iki tane 
20 kg’lik kavurma 
tenekesi ve 2-3 tane 
de poşet vardı. 
Poşetleri ve teneke 
leri bıraktılar. ‘Birisi 
gelecek o bilir’ 
dediler ve ayrıldılar. 
O sırada Ali (Abdul- 

baki Sömer’İh kod 
ismi) şantiyedeydi, 
birbirlerini gördüler 
ama hiç konuşmadı 
lar. 3-5 gün SOhra 
yine Ahmet ve Barış 
aynı arabayla geldi 
ler. 4-5 parça poşet 
ve iki büyük tüp 
getirdiler. O sırada 
Ali dışarda odun 
kırıyordu. Onu yine 
gördüler yine konuş 
madılar. Ertesi sabah 
Ali bana malzemele 
rin kendisi için

geldiğini, kendisini 
Porsipi’nin (zanlılar 
dan İshak Özçaptu) 
gönderdiğini 
söyledi. Ertesi gün 
malzemelerle uğraş 
maya başladı. Araba 
ya götürüp bir şeyler 
yapıyordu. O akşam 
tabancayı yanında, 
yattığımız yere ge
tirdi, nedir diye 
sordum. ‘Yatağımın 
altında duracak’ 
dedi. Ertesi gün yine 
sordum. ‘Bana 15-20 

gün kalıp yurtdışına 
gidecek birisini 
söylemişlerdi, oysa 
sen geldin bir sürü 
malzeme, tabanca 
göndermişler. Sen 
ne yapacaksın anlat’ 
dedim. O da bana 
‘Hiçbir şeye karışma, 
bilme’ dedi. Bir gün 
sonra ‘Beni hiç 
gezdirmiyorsun’ 
dedi, Kızılay’a gittik. 
O sıralar havalar 
soğuduğu için okul 
tatiline denk gelen 
dönemde Ali’yi 
bırakıp Diyarbakır’a 
aittim, 15-20 gün 
kaldım. Bü sırada 
örgütle bağlantım 
olmadı. Şübât ayının 
başlarında Ankara 
ya geri döndüm. Ali 
şantiyede yalnızdı. 
Biraz sıkıştırdım ‘Ali 
bir şey olacak ama 
he olacak, söyle’ 
dedim. Bana ‘Malze 

melerden bomba 
yapacağım patlata 
cağım’ dedi. Ben de 
ilk defa konuyu 
öğrendim. Diyarba 
kır’dan döndükten 
sonra Ali Türkçe 
konuşmaya başladı. 
Çok güzel Türkçe 
konuşuyordu. 
Sorunca ‘Ben 
Türk vatandaşıyım’ 
dedi. Ayrıntısını 
anlatmadı. Bu 
arada soruşturma 
kapsamında 
3 kişi daha yakalan 
dı. Kiralanan çalıntı 
araçl, şüpheli Metih 
Arsİan’a piyasa 
fiyatının altında bir 
ücretle satan H.A. 
ile birlikte 2 kişi 
daha İstanbul’da 
gözaltına alındı. 
Şüphelilerin, 
sorgulanmak üzere 
Ankara’ya getirildik- 
leri öğrenildi.

ÎIİIIİIIIİIIIİtWlMlM lira Tiıthıe snıılüiıı ıMı
Bursa'da hava 
sıcaklığının ocak 
ayında eksi 17 
dereceye düşme 
siyle on binlerce 
zeytin ve meyve 
ağacı yandı. Geçen 
sene rekolte azlığın 
dan dolayı ikiyi 
katlanan zeytin yağı 
fiyatları bu yıl zeytin 
ağaçlarının yan 
masıyla daha da 
artacağa benziyor. 
Osmangazi ilçesinin 
köylerinde on 
binlerce zeytin ve 
meyve ağacı 
dondan yanarken, 
sofralık zeytin 
üretim merkezi 
Mudanya, Gemlik 
ve Karacabey’de de 
büyük zarar olduğu 
belirtildi. Zeytin 
ağaçlarının yanma 
sıyla birlikte geçen 
yıl rekolte kaybı 
yüzünden fiyatları 
bir misli artan zeytin 
yağının bu sene 
daha da pahalan 
ması bekleniyor. 
Osmangazi Ziraat 
Odası Başkanı 
Hakan Ekim, “Ocak 
ayının ilk günlerinde 
hava sıcaklığının 
eksi 10 derecenin 
altına düşmesi 
bahçelere büyük 
zarar verdi. Bahçe 
lerde yaptığımız in
celemelerde ağaç 
ların kısım kısım

yanmış olduğunu 
belirledik. Bahçeler 
deki zararı önümüz 
deki günlerde 
havaların ısınması 
ile daha da net 
göreceğiz. Zeytin 
ağaçlarındaki 
hasarın Mudanya 
bölgesinde daha 
da çok olduğunu 
duyduk. Zeytin 
ağaçlarındaki zara 
rın önümüzdeki 
yıllarda rekolte 
azlığından dolayı 
zeytin ve zeytin yağı 
fiyatlarını etkileyece 
ğini düşünüyoruz.” 
dedi.

'3 YIL MAHSUL 
ALAMAYACAĞIZ'
Başkan Ekim, 
"Aşırı soğuktan 
dolayı ağaçlarda 
kuruma var. Bu yıl 
mahsul alamaya 
cağız. Önümüzdeki 
yıl da ağaçlardan 
ürün alamayacağız.

En az 3 yıl bu ağaç 
lardan mahsul 
alamayacağımızı 
düşünüyorum. 
Hasar gören ağaçlar 
budamayla temiz 
lenecek. Yeni sür 
günler oluşmasını 
sağlayacağız. 
Osmangazi 14 
köyümüz dondan 
etkilendi. Mudanya 
ve Karacabey 
ilçesindeki üretici 
lerle de hasarın 
büyük olduğu 
bilgisini aldık. 
Zeytin rekoltesi 
düşünce zeytin yağı 
fiyatları da artacak. 
Zeytinin yanı sıra 
şeftali bahçelerinde 
de zarar büyük. 
Meyve gözlerinin 
donduğunu ve 
döküldüğünü tespit 
ettik. Bu durumun 
şeftali ve nektarinde 
de sıkıntıya yol 
açmasını bekli 
yoruz” dedi.

Bursa Çekirge 
Devlet Hastanesi, 
organ naklinde 
Türkiye şampiyonu 
oldu. Türkiye’de her 
yıl daha da artan 
organ bağışlarında 
birinciliğe Bursa 
bölgesi yerleşti. 
Açıklanan rakamlara 
göre Bursa 
bölgesinde bulunan 
hastalar 2 kat daha 
fazla organ nakli 
olma şansına sahip. 
2011-2015 yılları 
arasında Bursa 
Bölge Koordinasyon 
Merkezi'ne bağlı 
nakil merkezlerinde 
toplam 289 kara 
ciğer, 711 böbrek 
ve 334 kornea nakli 
yapılarak bin 334 
hasta sağlığına 
kavuştu. Bursa ilinin 
en başarılı donör 
kaynağı olan 
Çekirge Devlet 
Hastanesi 2015 
yılının son aylarında 
yaptığı çalışmalar 
ile 2014 yılında 
13 donör bildirimi, 
2015 yılında ise 
15 donör bildirimi 
yaparak Türkiye’nin 
en başarılı devlet 
hastaneleri

sıralamasında ilk 
sıraya yükseldi. 
Çekirge Devlet 
Hastanesi’nin bu 
başarısı, hastanenin 
konferans salo
nunda düzenlenen 
ödül töreniyle 
taçlandırıldı. 
Törende başarıda 
katkısı olan 
personel taltif edildi. 
Bursa bölgesinin 
yakalamış olduğu 
bu oranlarla 
dünyadaki bir çok 
gelişmiş ülkeyi 
geride bıraktığını 
ifade eden Bursa 
İl Sağlık Müdür 
Yardımcısı Dr. 
Hüseyin Kaplan, 
“Bu başarıda emeği 
olan başta Çekirge 
Devlet Hastanesi 
olmak üzere Bursa 
bölgesine bağlı olan

Balıkesir, 
Çanakkale, Bilecik, 
Yalova ve Düzce 
illerinde çalışan 
personellerimizi 
tebrik ederim'' dedi. 
Kamu Hastaneler 
Birliği Bursa Genel 
Sekreteri Prof. Dr. 
Rüstem Aşkın da, 
organ nakli ya da 
bağışı denince artık 
Çekirge Devlet 
Hastanesi’nin 
Türkiye’de markalaş 
tığını belirtti. Organ 
Nakli Koordinatörü 
ve Çekirge Devlet 
Hastanesi Genel 
Cerrahi Uzmanı 
Operatör Doktor 
Timur Didinen, bu 
başarılarından 
sonra diğer bölge 
lerde de organ 
naklinde bir artış 
olduğunu ifade etti.
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Bursa Bilim ye Teknoloji 
Merkezi le blllmseverler taç mıcm
uokyuzu keşline çıkıyor
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından kente 
kazandırılan Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi (BTM), 
bünyesinde bulunan 
planetaryumu 
(Gezengenevi) 
ziyaret edenlere, 
uzay ve gökyüzünün 
derinliklerinde 
muhte şem bir 
görsel şölen 
yaşatıyor.
Türkiye’de çok az 
sayıda kentte bulu
nan Planetaryum 
(Gezegen Evi) Bur- 
sa’da açıldığı gün
den bu yana 20 bine 
yakın bilimsever 
tarafından ziyaret 
edildi. Gece gökyü 
zündeki yıldızların 
ve gezegenlerin 
yapay görün
tüsünün özel bir 
yansıtıcı yardımıyla 
kubbe şeklindeki 
tavana yansıtıldığı 
oîf gösferı sâtönû 
olan planetaryum, 
uzay boşluğundaki 
hareketlerin gerçek 
çi bir şekilde simule 
edilebilmesini 
sağlıyor. Yeni nesil 
dijital yansıtıcılar ve 
gelişen teknolojisi 
sayesinde plane- 
taryumlardaki gös
teri yelpazesi de 
günden güne 
genişliyor. Küçükler 
kadar büyüklerin de

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğü adına ADANIR IOJİSTİK tarafından 

tescilli T4.1'D'.2015târihTi‘T516O4O(JRLO(JOl79 sayılı ve 
27.11.2015 tarihli 15160400RL000208 sayılı Özet beyan Formları 

İle Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü adına 
BP PETROLLERİN ce tescilli 13.10.2015 tarihli 
15411400TR007751 sayılı ve 20.11.2015 tarihli 

15411400TR008763 sayılı Transit beyannameleri kayıptır.
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ilgisini çeken plane- 
taryumda yenilenen 
filmler büyük ilgi 
gördü. Moles ve 
Astralis filmlerinin 
gösterime girdiği 
planetaryum, 
uzay meraklılarına 
eşsiz bir deneyim 
yaşattı'. Gökyüzü’ 
meraklıla rının 
beğeniyle izlediği 
Moles ile uzayın 
derinliklerini keşfe 
çıkan minikler, 
Köstebek Plato’nun 
maceraları ile ay ve 
yıldızlarla gök cisim
lerini tanıma fırsatı 
buldu. Türkiye’nin 
en bü yük gezegen 
evlerinden biri olan 
mekanda, 180 
derece geriye 

doğru yatar 
koltuklarında 9,5 
metre çapında gök 
kubbe şeklin deki 
dev ekranda sevimli 
köstebeğin 
maceralarına tanık 
olan minikler, 
yaklaşık yarım saat 
süren göstenmı'efüe 
de Astralis filminin 
öğretici kurgusuyla 
gezegenleri, 
yıldızları ve Saman 
yolu’nu görsel 
efektler eşliğinde 
tanıma şansı buldu. 
Planetaryum 
Pazartesi hariç her 
gün sabah saat 
09.00’dan 18.00’e 
kadar 5 ayrı seansta 
meraklıla rım bek
liyor.

T.C. Başbakanlık 
Basın Yayın ve En
formasyon Genel 
Müdürlüğü’nün 
(BYEGM) ev 
sahipliğinde Erciyes 
(Kayseri), Niğde ve 
Cumhuriyet (Sivas) 
Üniversiteleri 
İletişim Fakülteleri 
öğrenci ve 
akademisyenlerinin 
katılımıyla 24 - 26 
Şubat 2016 tarih
lerinde “Genç 
İletişimciler Buluş 
ması”nın İkincisi 
gerçekleştirilecek. 
Ankara’da düzen
lenecek program 
kapsamında 
katılımcılara iletişim 
fakültelerinde ver
ilen akademik 
eğitime destek 
olarak mesleki 
vizyon kazandırmak 
amaçlanıyor.
Genç İletişimciler 
BYEGM’nin yanı sıra

Anadolu lisesinde İHH'nın
Gemlik Anadolu 
Lisesi konferans 
salonunda 
öğrencilere İHH'nın 
sürdürdüğü Yetim 
projesi anlatıldı. 
İHH İnsani Yardım 
Vakfı’nın 2014 
yılında başlatmış 
olduğu her sınıfın 
bir yetim kardeşi var 
projesi, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve 
Eğitim Bir Sen 
ortaklığında 
yürüttüğü Yetim 
Projesi bu yılda 
kaldığı yerden 
devam ediyor. 
İHH ve Proje 
hakkında 
öğrencilere sunum 
eşliğinde bilgiler 
veren İHH yetkilisi 
eğitimci Naim Boz 
İHH'nın 1992 
yılından bu yana 
dünyanın neresinde 
olursa olsun bütün 
ihtiyaç sahiplerine 
insani yardım 
götürmek için 
çalışan ve insanları 
yardıma muhtaç 
hâle getiren mese

iletişim alanında 
önde gelen kamu 
kurumlan olan 
Anadolu Ajansı 
(AA), Radyo ve 
Televizyon Üst 
Kurulu (RTÜK) ve 
Türkiye Radyo ve 
Televizyon Ku- 
rumu’nu (TRT) 
ziyaret edecek. Zi
yaret kapsamında 

lelere insan hakları 
perspektifinden 
bakarak çözüm 
odaklı projeler 
geliştiren bir 
kuruluş olduğunu 
ifade ederek' İnsani 
Yardım Vakfı, bu 
anlayıştan hareketle 
yetim çocukların 
bakımını üstlenerek 
kendi ülkelerinde, 
anne veya akraba 
lan yanında ya da 
yetimhanelerde, 
güvenli ortamlarda 
en iyi şekilde 
yetişmeleri için 
çalışmalar yapmakta 
dır' diye konuştu. 
İHH'nın, Temmuz 
2015 itibarıyla 54 
ülke ve bölge ile 
Türkiye’de 68 

genç İletişimciler 
“Ustaların 
Dilinden Medyada 
Mesleki Tecrübe” 
konulu seminere 
katılma fırsatı 
yakalayacak ve 
mesleki tecrü
belerini artırmak 
amaçlı atölye 
çalışması gerçekleş 
tirecekler.

şehirde 67.998 
yetime düzenli 
olarak destek 
sağladığını 
vurgulayan Naim 
Boz okullarda 
başlatılan yetim 
projesiyle' 
Yaşamını tek 
başına idame 
ettirmeye gücü 
yetmeyen yetimlere 
kendi ayakları 
üzerinde duracak 
yeterliliğe 
ulaşıncaya kadar 
destek olmak; 
eğitim, sağlık, gıda, 
kıyafet ve kısmen de 
barınma ihtiyaçlannı 
karşılamak ve 
onları aile şefkati ile 
hayata hazırlamak' 
olduğunu ifade etti.
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BDDK'nın kredi 
kartından nakit 
avans çekiminde 
yeni düzenlemelerle 
ilgili çalışmalar 
yapılıyor. Bankacılık 
Denetleme ve 
Düzenleme Kurumu 
(BDDK) kredi 
karşılıkları ile ilgili 
düzenlemelerin 
ardından da şimdi 
de kredi kartından 
nakit avans çekimi 
ile ilgili düzenleme 
ler üzerinde çalışı 
yor. BDDK, 
bankacılık kaynak 
lan nakit avans 
çekiminde, faiz 
uygulaması yanında 
alınan ücretin 
kaldırılması yönün 
de bir düzenleme 
yapılacağını belirtti.

SER VERİP SIR 
VERMEDİLER 
Konuyla ilgili 
BDDK yetkilileri 
soruları yanıtlamaz

ki krediler için yüzde 
2 olarak belirlemişti.

ken, Türkiye Banka 
lar Birliği Genel 
Sekreteri Ekrem 
Keskin ise henüz 
BDDK'nın bu düzen
lemesi ile ilgili bilgi 
sahibi olmadıklarını 
belirtti. BDDK, 
geçen hafta kredi 
karşılıkları ile ilgili 
bir düzenlemeye 
gitmişti. BDDK, 
yaptığı bir değişik 
likle 2017’den 
geçerli olmak üzere 
bankaların standart 
nitelikteki krediler 
için ayırdığı genel 
karşılık oranlarını 
yüzde Te yakın 
izleme kapsamında
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
2015 yılında iş sağlığını tehlikeye atan ve 

işin yürütümü yönünden kurallara uymayan 
firmalara 119 milyon lira ceza kesti.

GEÇERLİ FAİZ 
ORANLARI 
Bu oranlar halen 
tüketici krediler 
ve kredi kartlar için 
yüzde 4 ve bu 
kapsamdaki ikinci 
gruptaki krediler 
için yüzde 8 olarak 
uygulanıyor. BDDK 
söz konusu oranları 
UFRS 9 standardını 
uygulamayan ve 
BDDK'dan izin alan 
bankalar için 2018 
den sonra yüzde 
1,5 ve yüzde 3 
olarak belirledi.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
2015 yılında 21 
binin üzerindeki 
iş yerlerinde 
güvenlik teftişinde 
bulundu. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, 2015 
yılında iş sağlığını 
tehlikeye atan ve 
işin yürütümü 
yönünden kurallara 
uymayan firmalara 
119 milyon lira 
ceza kesti. Bakanlık 
bu kapsamda 21 
binin üzerinde iş 
yerine teftiş yaptı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
na bağlı jş Teftiş 
9nırc,U 1Ba§kanl,ğ| 
2015 yıhnda iş 
sağlığı ve işin 
yönetimi yönünden 
bir dizi denetim 
yaptı. Başkanlık 
•Şin yürütümü

açısından 8 bin 8, 
iş sağlığı ve 
güvenliği açısından 
ise 13 bin 296 olmak 
üzere toplam 21 bin 
304 teftiş yaptı.
Yapılan söz konusu 
teftişlerde 488’i genç 
işçi olmak üzere 
toplam 2 milyon 
208 bin işçiye, 
2 bin 502 çırağa ve 
7 bin 201 stajyere 
ulaşıldı. Yapılan 
teftişlerde 276 
sosyal güvenlikten 
yoksun çalışana

rastlanırken, çalışma 
izni olmadan 
istihdam edilen 
52 yabancı uyruklu 
çalışan tespit edildi. 
Bu teftişler 
sonucunda iş sağlığı 
ve güvenliğiyle 
işin yürütümü 
kapsamında 5.702 
işyerine idari para 
cezası verilmesi 
kararlaştırıldı. 
Bu iş yerlerine 
toplam 119 milyon 
244 bin 668 lira idari 
para cezası verildi.

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

4-2. yıllık tecrübemiz il 
hizmetinizdeyiz

MATBMaUKYAYIN^^^
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'Esnek çalışma' Komisyondan geçti
İşveren ve işçi 
arasında geçici 
iş ilişkisi kurulma 
sini sağlayan tasan, 
TBMM Çalışma ve 
Sosyal İşler 
Komisyonu 
tarafından kabul 
edildi. TBMM, Sağlık, 
Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Korniş 
yonu, özel istihdam 
büroları aracılığıyla 
geçici iş ilişkisi 
kurulması ve uzak
tan çalışma gibi

esnek çalışma 
modelini öngören 
tasarıyı kabul etti. 
Komisyonun kabul 
ettiği iş Kanunu ile 
Türkiye İş Kurumu 
Kanunu'nda Değişik 
lik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile 
özel istihdam büro
sunun faaliyet alanı 
genişletiliyor, geçici 
iş ilişkisi kurma 
faaliyeti bu bürolara 
veriliyor. Geçici iş 
ilişkisi, özel istihdam

büroları aracılığıyla 
ya da holding 
bünyesi içinde veya 
aynı şirketler 
topluluğuna bağlı 
başka bir iş yerinde 

görevlendirme 
yapılarak kurulabi 
lecek. Tasarı, özel 
istihdam bürolarına, 
işveren ile geçici işçi 
sağlama sözleşmesi 

yaparak, işçisini 
geçici olarak işvere 
ne devri yetkisini 
getiriyor. Ancak 
bunun için özel 
istihdam bürolarının, 
Türkiye İş Kuruntun
dan geçici işçi 
sağlama yetkisi 
alması gerekecek. 
Tasarıya göre; 
Özel istihdam 
büroları, kamu 
kurum ve kuruluşla 
rımn kadro ve 
pozisyonları için

aracılık faaliyeti 
yapamayacak, 
12 ay boyunca 
hiçbir işe yerleştir 
meye aracılık 
yapılmazsa, büro 
izni iptal edilecek. 
Kurumdan izin 
almadan iş ve işçi 
bulmaya aracılık 
yapanlara, iş 
arayanlardan ücret 
alan veya menfaat 
sağlayanlara 20 bin 
lira idari para cezası 
uygulanacak.

Konut şanslarımla düşüş! İşini kurana 50 hin lira
Türkiye genelinde 
satış sonucu el 
değiştiren konut 
sayısı, ocakta geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 1,9 azalışla 
84 bin 556 oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) bu 
yılın ocak ayına 
İlişkin konut satış 
istatistiklerini 
açıkladı. Buna göre, 
geçen ay satış 
sonucu el değiştiren 
konut sayısı, 2015 
yılının aynı ayına 
göre yüzde 1,9 
azaldı ve 84 bin 556 
olarak gerçekleşti. 
Konut satışlarında, 
İstanbul 15 bin 526 
ile en yüksek payı 
(yüzde 18,4) aldı. 
İstanbul'u, 9 bin 12 
konut satışıyla 
(yüzde 10,7) Ankara, 
5 bin 243 konut

satışıyla (yüzde 6,2) 
İzmir izledi. En az 
satış olan iller ise 
6 konut ile Şırnak, 
7 konut ile Ardahan, 
11 konut ile Hakkari 
olarak kayıtlara 
geçti.

İpotekli konut 
satışları
Bu dönemde 
ipotekli konut 
satışları yüzde 19,9 
azalış göstererek 26 
bin 584'e geriledi. 
Toplam konut 
satışları içinde

ipotekli satışların 
payı yüzde 31,4 
olarak belirlendi. 
İpotekli satışlarda 
İstanbul, 5 bin 685 
konut ve yüzde 21,4 
pay ile ilk sırada yer 
aldı. Toplam konut 
satışları içinde ipo 
tekli satış payının en 
yüksek olduğu il 
yüzde 47,8 ile Artvin 
oldu. İkinci el konut 
satışları ocakta 
geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 
7,7 azalış göstererek 
44 bin 479'a geriledi.

Girişimci gençlere 
para muslukları 
açık. Kendi işyerini 
kurmak isteyen 
gençler, 50 bin lira 
hibe desteği 
alacak. Hükümet, 
sağladığı destek
lerle gençleri iş 
sahibi yapıyor. 
Girişimci gençlere 
para muslukları 
sonuna kadar açık. 
1 Kasım seçimleri 
öncesi müjdesi 
verilen ve 17 Aralık 
itibariyle başlayan 
uygulama ile, 
projesi olan 
gençlere 50 bin 
lira karşılıksız para, 
100 bin lira da 
faizsiz kredi imkanı 
sunuluyor. Girişim 
ci gençler, 
KOSGEB 
aracılığıyla uygu
lanan programa 
davet ediliyor.

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık'ın verdiği 
bilgiye göre; 
kendi işini kurmak 
isteyen gençlere 
50 bin lira hibe ve 
istemesi halinde de 
100 bin lira faizsiz 
kredi veriliyor. 50 
bin liralık hibenin 
2 bin lirası 'işletme 
kuruluş desteği', 
18 bin lirası 
'kuruluş dönemi 
makine, teçhizat, 
ofis donanım ve 
yazılım desteği', 
30 bin lirası da

'işletme giderleri 
desteği'nden 
oluşuyor.
Hükümet, girişimci 
gençlere vergi 
desteği de 
sağlıyor. İlk defa 
iş kuran gençlerin, 
3 vergilendirme 
dönemi boyunca 
kazançlarının 
75 bin liralık 
kısmına gelir 
vergisi muafiyeti 
getirildi. 29 yaşını 
doldurmamış 
tam mükellefler 
vergiden müstesna 
olacak.

‘Gemlik Körfez’ ® www.gemlikkorfezgazetesi.com
1_____________ 

_______

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. »13 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
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 13 54
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
llçeTanmMüd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 34
Mudanya 544 30 eo
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

UAPUR - FERİBOT
ı Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlaar (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
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz S14 17 00
Akcan Petrol • _
MAR-PET Sis 30 33
Tuncay Otogaz s *13 -i e a s
Beyza Petrol si 3 01 03

PsmukkAls «12 OO 28
DENİZ UÇAÖI »13 OO 13
PS0ASUS A km Is Seyahat 314 «3 «2
METRO 013 12 12
Aydın Turtam »13 20 77
SOser Turtam 012 1O 72
Kanbarofilu-Esadas 014 4 0 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 312 O1 03

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Haet 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

________TAKSİLER_________
Körfez Taksi S13 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 51345 20

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

Gemlik Karfez
GENLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ OAZITESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5409 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

alKSinüııui
VENÜS SİNEMASI

Osman Pazarlama: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Deadpool(2D Türkçe: 

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

11:00-15:M:15...
5133321

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

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YİĞİT (^tÎNŞAAT
1 987

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: O 224 514 31 64 Fax : O 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

fysfy - Meşrubüt -Çerez
Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giy dinme *
Nikah Masası - Volkan yösterisi

2016 yıla
REZEKVASTONLAMMIZ ■

İnternetten Cnnh fygın- Setime
Servis ve ekipmnnlnr - Sürpriz gösteriler b** f

www.gemlikmllton.com MH| 
facebook/miltondugun g£*£ 

plus.google.com/miltondugun 
Hükümet Konaği karş.isi f •'
Tel : 513 10 71 GEMLİK

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


Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yeni mezarlık alanında incelemeler yaptı

Yeni mezarlık...
Önceki gün, Bursa Büyükşehir Belediye

since ilçemize kazandırılan yeni mezarlık 
konusunda bir yazı kaleme almıştım.

Daha önce yeni mezarlığa 3 vatandaşı 
mızın cenazesinin defnedildiği haberini 
yapmıştık.

Merak edip, yeni mezarlığa gittiğimde 
karşıma boş bir tarla çıktı.

Hatta 2-3 kişinin daha bu mezarlığa defne 
dildiğini gördüm. Bir vatandraşımız da ön
deki mezarın başında dua ediyordu. 4’de

Bursa Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından Hamidiye 
Mahallesi’nde kamulaş 
tınlan alanın mezarlığa 
dönüştürülen yeni mezar 
ala nmda inceleme yapan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
"Kalan alanın kamulaş 
tırmasınında tamamlan 
masının ardından yapaca 
ğımız düzenleme çalışma 
larıyla uzun süre Gemlik 
ilçemiz mezarlık sorunu 
yaşamayacak" dedi. 2’de

Semanur, Gençler
Türkiye ludo
Şampiyonu oldu

Sakarya’da yapılan 58 
ilden 464 erkek 300 bayan 
sporcunun katıldığı şampi 
yonada Gemlikli Semanur 
Erdoğan, geçen yıl ki ünva 
mm koruyarak bu senede 
Gençler Türkiye Judo 
Şampiyonu oldu. Syf7’de



26 Şubat 2016 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 2
■Kspnıa
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Hamidiye Mahalle
sinde kamulaştırılan 
alanın mezarlığa 
dönüştürülmesiyle 
Gemlik’in en önemli 
sorunların biri 
çözüme kavuşurken, 
bir taraftan kamulaş 
tırma ve düzenleme 
çalışmalarının devam 
ettiği yeni mezarlık 
alanında defin 
işlemleri de başladı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al- 
tepe, kent merkezinin 
yanışı tüm ilçelerde 
halkın acil talebi olan 
sorunları çözüme 
kavuşturmaya çalıştık 
larını belirterek, bu 
çalışma ile Gemlik’in 
en önemli sorununun 
da ortadan kalktığı 
söyledi.
Ulaşımdan tarihi 
eserlerin gün yüzüne 
çıkarılmasına ve 
spordan sosyal so
rumluluk projelerine 
kadar her alanda 
Bursa’ya değer katan 
çalışmalara imza atan

Büyükşehir Belediye 
si, il sınırlarındaki 
mezarlıklarla ilgili 
çalışmalarına da 
aralıksız devam 
ediyor. Kent merke 
zinde mevcut Hamit 
ler mezarlığının 
ihtiyacı karşılayama 
ması üzerine Yenişe 
hir yolu üzerinde 
Erdoğanköy’de 
oluşturduğu yeni 
mezarlık alanı ile 
Bursa’nın bu soru
nunu ortadan kaldıran 
Büyükşehir Belediye 
si, Gemlik ilçesinde 
yaşanan aynı soruna 

da yeni mezarlık alanı 
ile çözüm getirdi. 
Hamidiye Mahalle
sinde Karsak Deresi 
kenarındaki 23 bin 
metrekare alanda 
kamulaştırma çalışma 
larını sürdüren 
Büyükşehir Belediye 
si, kamulaştırması 
biten 11 bin metreka 
re alanı defin işlemleri 
için açtı. Bir taraftan 
kamulaştırma ve 
düzenleme çahşmala 
rı sürerken, daha 
önce cenazelerini 
başka bölgelere 
taşımak zorunda 

kalan Gemlikliler 
artık Hamidiye 
Mahallesi’nde 
oluşturulan yeni 
mezarlık alanını kul
lanmaya başladı. 
Önemli bir sorun 
çözüme kavuştu 
Yeni mezarlık alanını 
gezen Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, bir 
taraftan yaşam 
kalitesini yükseltip, 
kente anıtsal eserler 
kazandırma çalışma 
lan sürerken, diğer 
taraftan halkın acil 
çözüm bekleyen

sorunlarını da bir 
bir ortadan 
kaldırdıklarını söyledi. 
Gemlik İlçesi’nde de 
mevcut mezarlığın 
dolması nedeniyle 
vatandaşların ce
nazelerini başka 
bölgede defnetmek 
zorunda kaldığını 
hatırlatan Başkan 
Altepe, Halkımızın 
bu mağduriyetini or
tadan kaldırmak için 
başlattığımız çalışma 
kapsamında Hamidiye 
Mahallesi’nde 23 bin 
metrekare alanın 
kamulaştırılması için 

çalışmalara başladık. 
İlk etapta 
kamulaştırması 
tamamlanan 11 bin 
metrekarelik alanı 
düzenleyip, defin 
işlemlerine açtık. 
Halkımız da burayı 
kullanmaya başladı. 
Kalan alanın 
kamulaştırmasının 
da tamamlanmasının 
ardından yapaca 
ğımız düzenleme 
çalışmalanyla 
uzun süre Gemlik 
ilçemiz mezarlık 
sorunu yaşama 
yacak” dedi.

MıHımHasıiıiisti IMMttgl!

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Asım Kocabıyık Yer 
leşkesi’nin tabelası 
değişti.
Bir süredir tabelası 
yenilenme nedeniyle 
çıkarılan Yerleşke 
de yeni tabela geçti 
ğimiz günlerde yerine 
takıldı. Yerleşke 
çevresinde bulunan 
Hisar Anadolu Lisesi, 
Koza Kız Meslek 
Lisesi, Atatepe Tica 
ret Meslek Lisesi’nin 
bulunması meslek 
Yüksek Okulu ve 
Hukuk Fakültesi 
girişinde lise öğren 
çileri ile üniversite 
öğrencilerinin 

karışmasına 
neden oluyor. 
Yerleşke girişindeki 
ana kapının yeniden 
düzenlenmesi 
konusunda Uludağ 
Üniversitesi eski 
Rektörü Kamil Dilek, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
diğer kurumlardan 
destek istemişti. 
Ancak, beklenen 
destek bu güne 
kadar gelmeyince, 
lise öğrencileri ile 
üniversite öğrencileri 
Yerleşkeye aynı 
kapıdan giriyorlar. 
Öte yandan, Gemlik 
Belediyesi yerleşke 
girişinin 100 metre 

ilerisindeyaptırdığı 
hah saha çevresinde 
yeniden düzenleme 
çalışmaları başlattı. 
Öğrenildiğine 
göre, halı sahanın 
bitişiğinde zemin 
düzenleme çalışma 
lan yapıldıktan 
sonra açık otopark 
oluşturulacak. Çevre 
yeşillendirilerek 
ağaçlandırılacak. 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi’nin girişi 
nin Yerleşkeye 
yakışır bir hale 
getirilmesi için 
Gemliklilerden 
destek bekliyor.

Gemlik sahillerinin 
doldurularak kordon 
haline getirilmesi 
sonucu, sandal 
ve motorların onan 
lacağı yer kalmayınca 
yer bulamayan tekne 
sahipleri çareyi 
teknelerini rıhtımlara 
çekerek onarım 
yapmakta buldu. 
Manastır mıntıka 
sında Gemlikli 
denizcilerin teknele 
rinin bakımının ve 
onarımının yapıldığı 
Kalafat yerinin önü 
nün Manastır Kor
donu dolgusu ile 
kapatılması sonucu 
denizcilere hizmet 
verecek ilçede hiçbir 
yer kalmadı.

Balıkçılar ve tekne 
sahipleri teknelerinin 
bakım ve onarımlarını 
Gemlik’in dışında 
köylerde veya başka 
ilçelerdeki Kayıkha 
nelerde giderirlerken, 
Gemlik’in bu eksiği 
nin bugüne kadar 
dikkate alınmaması 
tekne sahiplerinin 
yakınmalarına 
neden oluyor.

TEKNELER 
RIHTIMDA 
İlçe girişinde bulunan 
Balıkçı Barınağının 
çevresinde bir çok 
ahşap tekne rıhtım 
üzerine çekilerek 
sahipleri tarafından 
onarılıyor.

Gemlik Merkez Su 
Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Zeki Hazer, 
Gemlik’in Gemlikli 
balıkçıların ve 
denizde teknesi 
bulunan balıkçıların 
teknelerini 
onaracak yerinin 
bulunmamasının 
Gemlik için büyük bir 
eksiklik olduğunu 
söyledi. Konuyu 
çeşitli defalar yetki 
lilere ilettiklerini 
söyleyen Hazer, 
balıkçıların bu 
sorunlarına diğer 
sorunlarının da 
olduğu gibi 
çözüm bulunmama 
sından üzüntü 
duyduklarını söyledi.
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Sokalı ortasında kanlı infaz: 1 ölü
Bir döner ustasının 
akşam evinin önün 
de uğradığı silahlı 
saldırı sonucu hayatı 
nı kaybettiği olayla 
ilgili yeni gelişmeler 
ortaya çıktı. Cinayet 
dedektiflerinin 
araştırmalarına göre, 
katil zanlısının yanın 
da bir kişi daha 
bulunduğu ve çevre 
de gözcülük yaptığı 
belirlendi. Polis, katil 
zanlısı ve gözcüyü 
arıyor. Olay, dün 
akşam Piremir 
Mahallesi Küçük 
Sokak'ta akşam 
saatlerinde meydana 
geldi. Eşi Dilek O. ile 
akraba ziyaretinden 

dönen Sinan O., 
otomobilinde bir şey 
unuttuğunu söyleye 
rek tekrar sokağa 
indi. Bu sırada Sinan 
O.'nun yanında yakla 
şan siyah montu ve 
kapşonlu bir kişi 
belinden çıkardığı 
silahla 5 el ateş etti. 
Göğsünden ve 
başından yaralanan 
Sinan O. yere yığıldı. 
O sırada silah 
seslerini duyan 
mahalle sakinleri 
sokağa çıkarak, 
Sinan O'nun yerde 
hareketsiz yattığını, 
katil zanlısının da 
elindeki silahı beli 
nin sol kısmına

koyarak, köşede 
duran gözcüyle 
beraber kaçtığını 
gördü. Sesleri duyan 
Dilek O., sokağa 
inerek eşi Sinan 
O'nun hareketsiz 
yattığını görünce 
sinir krizi geçirdi.
Bölgeye çok sayıda 

polis sevk edildi. 
Sinar O., mahalle

bakkalının otomo
biliyle hastaneye 
götürülecekken, 
sokağın çıkışındaki 
112 Acil Servis ekip
leri, kan kaybeden 
O.'yu ambulansa 
taşıyarak, Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Sinan O., 
müdahalelere 
rağmen kurtarılama 

dı. Acı haberi alan 
ailesi hastane önün 
de sinir krizi geçirdi. 
Sinan O.'nun cansız 
bedeni otopsi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na kaldırıldı. 
Sinan O. ve Dilek 
O'nun kısa süre 
önce Denizli'den 
Bursa'ya yerleştikleri 
öğrenildi. Cinayetin 
ardından sokak polis 
tarafından abluka 
altına alınırken, böl 
geye olay yeri incele 
me ekipleri sevk 
edildi. Ekiplerin 
bölgede yaptığı ince 
lemede 5 adet boş 
kovan bulunurken, 
2 otomobile de

mermi isabet ettiği 
görüldü. Mahalle 
bakkalının otomobi
line isabet eden 
mermi çekirdeği ve 
bölgede bulunan 
5 boş kovan incelen
mek üzere kriminal 
laboratuvarına 
götürüldü. Katil 
zanlısını arama 
çalışmaları devam 
ederken, Cinayet 
Büro Amirliği dedek
tifleri yeni bilgilere 
ulaştı. Katil zanlısı 
nın yanında bir kişi 
daha bulunduğu ve 
çevrede gözcülük 
yaptığı belirlendi. 
Polis, katil zanlısı 
ve gözcüyü arıyor.

Esnafıcanınılanhezıilrenhırsiaaryalialanılı
Bursa’da esnafı 
canından bezdiren 
iki hırsızlık zanlısı, 
bir kasaptan sucuk 
çalarken polisin 
dikkati sayesinde 
yakayı ele verdi. 
Mustafakemalpaşa 
da meydana gelen 
olayda, bir süredir 
ilçedeki bir çok 
dükkandan hırsızlık 
yaptığı tespit edilen 
zanlılar, bir kasaptan 
çaldıkları 30 kilo 
sucukla yakalandı. 
Köprübaşı mevkii

nde bulunan bir 
kasap dükkanına 
giren Feyyaz Y. (20)

ve Abdulvahap A. 
(26), dükkandaki 
sucukları ve yazar

kasada bulunan 
paraları çalarak 
kaçmaya çalıştı. 
O sırada devriye 
gezen asayiş 
ekiplerinin dikkati 
üzerine başlayan 
kovalamacada, iki 
zanlı, çaldıkları 
30 kilo sucuk ve 
bir miktar nakit 
parayla birlikte 
kıskıvrak yakalandı. 
Adi iyeye sevk 
edilen zanlılar, 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklandı.

Polis MSİMIBCM 
tacirlerine göz acurmıyor
Bursa’da şüphe 
üzerine durdurulan 
araçta yapılan ara
mada, bir miktar 
uyuşturucu madde, 
hassas terazi ve 
çok sayıda ampul 
ele geçirildi, şüpheli 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, devriye polis 
ekipleri, Bursa-İzmir 
karayolu 18. kilomet 
rede şüphe üzerine 
Burhan P'nin (34) 
kullandığı otomobili

durdurdu. Araçta 
yapılan arama ve 
kontrollerde, 20 
uyuşturucu hap, 
100 gram sentetik 
uyuşturucu metam- 
fetamin, 1 hassas 
terazi ve çok sayıda 
ampul bulundu. 
Uyuşturucu madde 
sattığı iddiasıyla 
gözaltına alınan 
Burhan P'nin, sorgu 
sunun ardından 
adliyeye sevk 
edileceği bildirildi.

feci taza! Tır larlava uca fchııilinılutııınMılı
Bursa-Ankara 
karayolunda 
yağmur nedeniyle 
kayganlaşan yolda 
kayan tır tarlaya 
uçtu. Sürücünün 
yara almadığı 
kazada tır uzun 
uğraşlar düştüğü 
yerden kaldırıldı. 
Edinilen bilgilere 
göre, Ankara’dan 
Bursa istikametine 
seyir halinde olan 
sürücü Ali Ataş 
yönetimindeki 
59 PU 376 çekici, 
33 BDK 37 dorse 
plakalı tır, İnegöl

■> girişi Kaplan Petrol 
mevkiine geldiği 
sırada, yağmurdan

* dolayı kayganlaşan 
yolda kontrolden 
çıkarak yolun

sağından tarlaya 
uçtu. Tır’ın çekici 
kısmı tarlaya 
uçarken, dorse 
kısmı karayolu üz
erinde havada asılı 
kaldı. Tır sürücüsü 
kazayı yara almadan 
atlatırken, tır’ın 
dorse kısmının yolu 
kısmen kapatması 
nedeniyle Ankara’
dan Bursa istikame
tine trafik akışı 

aksadı. Kaza yerine 
gelen kurtarıcının 
gücü, tır’ı kurtar
maya yetmeyince, 
kaza yerine iki adet 
kurtarıcı ve vinç 
daha çağrıldı. Tır 
büyük uğraşlar 
sonucu kurtarılan, 
kurtarma çalışmaları 
nedeniyle trafik 
akışı tamamen 
durdu, uzun araç 
kuyruğu oluştu.

Orhangazi de, 
yüksek gerilim 
hattına çarpan 
beton mikserinin 
operatörü 25 yaşın 
daki Haşan K. 
elektrik akımına 
kapılarak yaşamını 
yitirdi. Hürriyet 
Mahallesi Camii 
Sokak’ta bir inşaata 
beton döken 
mikserin hortumu 
yüksek gerilim 
hattına çarptı. Bu 
sırada, arkadaki 
aranjör olarak 
adlandırılan bölümü 
temizleyen operatör 
Haşan K. akıma 
kapıldı. Yere yığılan

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

talihsiz genci fark 
eden mesai arkadaş 
lan durumu 112 Acil 
Servis ekiplerine 
bildirdi. Olay yerine 
gelen ambulans ile 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne kaldın 
lan Haşan K. yapılan 
müdahaleye rağmen 

kurtarılamadı. 
Giresun’un Göreli 
İlçesi’nde oturan ve 
kısa bir süre önce 
Orhangazi’ye çalış 
maya geldiği öğre 
nilen Haşan K.'nin 
evli olduğu ve baba 
olmak için gün 
saydığı öğrenildi.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış aop'de göreı damlımı yapıldı
Yeni mezarlık...

Böyle mezarlık olmaz diye bir 
haber yaptık.
Sağolsun Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep Altepe bir daha 
ilçemize gelerek, yeni mezarlığı 
incelemiş.

Ve de kamulaştırmanın bir 
bölümünün yapıldığını, kalan yer
lerin de kamulaştırılacağını, Gem- 
lik’e 23 dönümlük yeni mezarlık 
yapılarak, mezarlık sorununun 
giderileceğini söylemiş.
Bunun haberini gazetemizden 

okuyabilirsiniz.
Bizim buna itirazımız yok.
Mezarlıklar Büyükşehir 

Belediyesine bağlı bir kurum.
Bu konuda tüm hizmetleri vermek 

Büyükşehir Belediyesinin görevi. 
Eğer, bir ilçede mezarlık sorunu 
varsa çözmek de bunlar arasında.
Sorunu çözmüşler. 23 bin metre 

karelik bir alan ayrılmış ve hemen 
uygulamaya konmuş.
İtirazımız, hiçbir altyapısı yapılma 

dan insanları tarlaya gömülmesine.
Haberdeki fotoğrafa iyi bakın.
Vatandaş, mezarda yatan yakınını 

yaban hayvanlardan korumak için, 
mezarın üzerine dikenli çalılar 
koymuş.
İki gündür yağmur yağıyor.
Dün yine ölenler vardı.
Bu cenazeleri oraya defnettiğiniz 

de, çamur deryası içine girersiniz.
Çünkü yol yok.
Parsel düzenlemesi yok.
Bekçi yok.
Mezarlığı koruyacak duvar yok.
Bunların yapılmasından sonra 

gömü işlerinin yapılması gerektiğini 
düşünüyordum.

Yarın gömülen cenazelerin başına 
bir şey gelirse ailelere ne cevap 
verirler.

Yoksa yapılan hizmete bir 
diyeceğimiz yok.
Mezarlık konusundaki ihtiyaç 

bugün doğmadı.
Bu biliniyordu.
Planlamasını zamanında yapıp, 

sorun daha önce giderilmeliydi.
Mezarlık sorunu bir başka soruna 

benzemez.
Ölülere saygılı olmak dinimizin 

gereğidir.
Mezarlık yerlerinin durumu da bu 

saygının bir parçasıdır.

Geçtiğimiz günlerde 
yapılan Gemlik 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği 12.0lağan 
Genel Kurulu’nda 
yönetime seçilen 
yönetim kurulu, 
dün dernek 
binasında yapılan 
devir teslim 
toplantısında 
eski yönetimden 
dernek yönetimini 
devir aldı.
Yapılan toplantıda 
görev bölümü 
yapılarak yönetim 
kurulu başkanlığına 
Tansu Erçevik, 
başkan

yardımcılığına 
Muhammet Usta, 
saymanlığa Melek 
Temur ve yazman

lığa da Selmin 
Akaydın .üyeliklere 
ise Miyase Pehle- 
van, Gülizar Can ve

Emre Meydan’ın 
getirilmesine oy 
birliği ile karar 
verildi

Hohlarlar Otneii ııae narea dağılımı mildi
Türkiye Muhtarlar 
Derneği Gemlik Şube 
si’nin geçtiğimiz 
günlerde yapılan 
genel kurul toplantı 
sından sonra görev 
dağılımı yapıldı. 
Necmettin Şanlı 
Türki ye Muhtarlar 
Derneği Gemlik Şube 
başkan lığı görevine 
getiri lirken, Sevim 
Koç demir ve Nazmi 
Sevin başkan 
yardımcılıklarına

getirildiler.
Muhasip üyeliklere 
Şükrü Beki, Mustafa 
Duran, Teşkilat

Sorumluları, 
Yusuf Güngör Al, 
Mustafa Bilgiç, 
Sekreter Mürüvvet

Günay ve 
Göksal Noca, 
üyeliğe ise Arif Vural 
getirildiler.

CUMHURİVETİLKOKÖIU’NDAAİLEEĞİTİMİTAMAMLANDI
Cumhuriyet İlkoku
lunda açılan 2 ayrı 7- 
11 yaş aile eğitimine 
katılan ve başarılı 
olan 38 kursiyere bel
geleri törenle verildi. 
Törene, Kaymakam 
Cahit Işık, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Şube Müdürü 
Necat Gül, Okul ve 
kurum müdürleri ilçe 
mizde görev yapan 
Rehber Öğretmenler 
ve veliler katıldı. 
Törende konuşma 
yapan okul müdürü 
Adnan Uluğ, kursa 
katılan ve belge al
maya hak kazanan 
velilere ve bu kurs da

görev alan rehber 
öğretmenler, Ceyda 
Özdemir ve Hatice 
Ergül Kaya’ya 
teşekkür etti.
Yapılan konuşma 
larda, Aile eğitimin 
önemi anlatıldı.
Kaymakam Cahit Işık,

bu eğiti min ne kadar 
önemli olduğunu 
vurgulayarak, başka 
velilere de suya 
atılan taş misali halka 
halka yayılması 
gerektiğini vurguladı. 
Bu eğitimden 
yararlanan velilerin

ve onların çocuk 
larının da çok 
şanslı olduğunu 
belirterek, bu 
eğitimi alan 
ilçemizdeki tek 
baba olan Güray 
Gündüz’ü de 
ayrıca tebrik etti.

FİRMAMIZ ÇALIŞANLARINDAN 
SERBÜLENT İLGAR ADINA DÜZENLENMİŞ OLAN 

GÜMRÜK İŞLEMİ TAKİP KARTI VE 
ACENTE PERSONELİ TANITIM KARTI ZAİ OLDUĞUNDAN 

DOLAYI HÜKÜMSÜZDÜR.
GEMLİNE DENİZCİLİK HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
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Saadet Partisi'uta C HF j anıtı
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanlığı Erbakan 
Haftası ve yeni 
dönem CHP yöne
timine hayırlı olsun 
sebebiyle CHP ‘ye 
ziyarette bulundu. 
Saadet Partisi ilçe 
başkanı Ahmet 
Vak kas Yıldız, 
Erbakan’ı anlatan 
kitabı CHP ilçe 
başkanlığına 
hediye etti.
Yıldız, "Genel 
Merkezin organize 
ettiği Erbakan’ı 
anlamak adına 
düzenlenmiş 
programlar çerçe 
vesinde ziyaretler 
yapıyoruz. Erbakan 
Hocamızın yıllar 
önce Ortadoğu 
projesi hakkında 
söylemiş oldukları 
bir bir çıkıyor. Bizler 
bunu yaşayarak 
görüyoruz.” dedi. 
Büyük İsrail 
projesinin devam 
ettiğini belirten 
Yıldız, "İslam 
coğrafyası parça 
lanmış durumda. 
Mezhep çatışmaları

çıkarmak istiyorlar. 
Şii ve Sünni 
çatışması çıkarsa 
dünya bundan çok 
büyük zarar görür. 
Türkiye ise gelecek 
olan tehlikenin 
farkında değil, 
sadece izlemekle 
yetiniyor.”.^ 
şeklinde konuştu. 
Yıldız, "Yeni yöne
time başarılar 
diledikten sonra 
Saadet partisi 
olarak İlçemizde bir 
caddeye Erbakan 
Hocamızın ismini 
yaşatmak için 
Gemlik’te bir

caddeye isminin 
verilmesini çok 
istiyoruz. Hocamız 
Eskipazar Cadde- 
si’nde miting 
yapmıştır. Bu se
bepten dolayı bu 
cd’ye Prof. Dr 
Necmettin Erbakan 
isminin verilmesini 
talep ediyoruz. Ve 
bu anlamda da 
belediye ye dilekçe 
mizi verdik.
Talebimizi CHP’ye 
bildiriyor ve sîzler
den destek isti 
yor uz." dedi.
CHP İlçe başkan 
vekili İhsan Acar,

"Ziyaretinizden 
dolayı teşekkür 
ederiz. Yapmak 
istediğiniz iş 
çok değerli.
Biz bir durum 
değerlendirmesi 
yapacağız. Ancak, 
biz Gemlik’in cadde 
ve sokaklarına, 
Gemlik’in yetiştirmiş 
olduğu değerlerin 
isimlerinin veril 
meşini istiyoruz. 
Siyasi bir değerin 
ismi caddelere 
verildiği taktirde, 
tüm siyasi değerle 
rin isimlerinin cad
delere verilmesi tale
pleri artacaktır. 
Ama Gemlik küçük 
bir ilçe cd sayımız 
az. Siyasetin önemli 
değerlerinin adlarını 
verecek ya da yete
cek caddemiz yok. 
Fakat yapılan talep 
çok değerli tam bir 
ahde- vefa örneği” 
şeklinde düşünce 
lerini dile getirildi.
Ziyaretin devamı 
genel ve yerel 
gündemli konuiarı 
konuşarak son 
buldu.

Zahıta köylerde 
deneiimleri siirdüıüyor

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekiplerinin, Mahalle 
Statüsüne dönüşen 
eski köylerde yaptı 
ğı denetimler de 
vam ediyor. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın ta 
limatıyla Mahalleye 
dönüşen eski köy 
lerde çalışma başla 
tan ekipler, köy 
muhtarlarıyla bir
likte vatandaşların 
sorunlarını dinleyip, 
notlar alıyorlar. 
Güvenli Köyünde 
de çalışmaları yürü 
ten Zabıta Müdürlü 
ğü ekipleri, Muhtar 
Haşan Elbüken ve 
köylüler ile birlikte 

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi yol 
çalışmalarını, 
Gemlik Belediyesi 
alt yapı ve meydan 
çalışmalarını 
yerinde izlediler. 
Zabıta Müdürü 
Erol Bütün, 
Belediye hizmetle 
rine katkı koydukla 
rını belirterek, 
Müdürlükleriyle 
ilgili eksik kalan 
çalışmaları da 
bizzat mahalle 
halkından dinledik
lerini ve bunların 
çalışmaların 
eksiksiz yürütülme 
sinde büyük 
önem taşıdığını 
söyledi.

TEMİZLİK 4 adet 15-16 jant Starmaxx kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara,

Büro Temizliği 
Ofis Temizliği 
Yazlık Temizliği 
Apartman Temizliği 
Boş Ev Temizliği

İnşaat Sonrası Ofis Dükkan Temizliği 
İnşaat Sonrası Ev Temizliği 
Ev Temizliği 
İş Merkezi Temizliği 
Dükkan Temizliği

Kaan UÇAN 0 539 74619 03

Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK 
www.gemlikelittemizlik.com

350 TL değeriode meni hediye!
/350 TL
\MONTHEDİYEI/«A^

Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. 
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sit. A Blok No: 2 

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

http://www.gemlikelittemizlik.com
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İlçeler çevre sorunlarını belirliyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Uludağ Üniversitesi 
arasında imzalanan 
kentin çevre 
sorunlarının 
çözümüne yönelik 
işbirliği protokolü 
kapsamında 
düzenlenen ‘İlçeler 
çevre sorunlarını 
belirliyor’ çalış 
tayları katılımcı 
bir platformda 
tüm hızıyla 
devam ediyor. 
Bursa’nın daha 
yaşanabilir ve 
sağlıklı bir kent 
haline getirilmesi 
amacıyla geçtiğimiz 
yıl Aralık ayında 
başlayan ve Nisan

ayında tamamlan 
ması planlanan 
program kapsa 
mında 11 ilçede 
çalıştaylar tamamlan 
dı. İlçelerdeki çevre 
sorunlarının belir

lenerek bu doğrul 
tuda kurumsal 
çalışmalara yön 
verilmesi, kurumlar 
arası iletişimin 
geliştirilmesi ve 
çevre bilincinin 

arttırılması amacıyla 
düzenlenen çalış 
taylara sivil toplum 
kuruluşları, muhtar 
■ıklar ve kamu 
kurulularından 
oluşan ilçe dinamik

leri yoğun katılım 
sağlıyor.
Büyükşehir Beledi 
yesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi 
Başkanhğı’nın 
çevre sorunlarının 
çözümü noktasında 
gerçekleştirdiği 
çalışmaları akta 
ran sunumu ile 
başlayan çalış 
taylar, grup 
çalışmaları ile 
devam ediyor. 
Grup çalışmalarında 
katı atıktan su 
kirliğine, hava 
kirliliğinden görüntü 
kirliliğine kadar 
birçok konuyu 
irdeleyen soru 
formu üzerinden 

ilçenin çevre 
sorunlarıyla ilgili 
katılımcıların 
görüşleri alınıyor. 
Her bir ilçede farklı 
tarihlerde 
gerçekleştirilen 
çalıştayların 
çıktıları 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü 
kapsamında 
gerçekleştirilecek 
etkinlikte 
Bursa kamuoyu 
ile paylaşılarak 
ilçedeki çevre 
sorunlarının 
etkin ve katılımcı 
bir şekilde çözüme 
ulaştırılması 
için kurumsal 
çalışmalara 
yön verilecek.

‘'PeygamberinlAnlaınakveGiiniiınüzde
flsr-ı Saadeti Yasamak ” etkinliği yapıldı
Gemlik Belediye
sinin 2016 yılı 
Kültürel Etkinlikler 
Kapsamında 
organize ettiği, 
“Rahmet Peygam
berini Anlamak ve 
Günümüzde Asr-ı 
Saadeti Yaşamak” 
konulu etkinlik 
büyük ilgi gördü. 
Spor Salonunda 
yapılan etkinlikte, 
İlahiyatçı Yazar 
Ömer Döngeloğlu 
konuştu. Hafız 
Yavuz Mutlu’nun
Kuran Tilaveti ile 
ruhların pası 
silinirken, Şair- 
Yazar Dursun Ali 
ErzincanlI ’da 
şiirleriyle geceye 
renk kattı. Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Ahmet Avcı ve 
Kadir Erol’un yanı 
sıra Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu’da 
izleyenler arasında 
yer aldı. 
Gemliklilerin 
yoğun ilgi gösterdiği 
gecede, Hain

Bu gazel» 
<^<nadol«_a'rBur*B Sesi 
iPad—iPt-aone 
u y g u I a rn a s ■ n d -■ 
yayı m I arıma ktad ■ r.

Ankara saldırısında 
şehit olan Gemlikli 
Hava Astsubay 
Kıdemli Üst Çavuş 
Mehmet Koray 
Pınar ve terör 
şehitlerimiz de 
saygıyla ve 
dualarla anıldılar. 
Resulullah sevgisini 
yüreklere dolduran 
seçkin isimler, Gem
liklilere maneviyat 
ve tasavvuf dolu 
bir gece yaşattılar. 
Allah’ın Resulü 
Hz. Muhammed’in 
yaşamından kesitler 
anlatan ve Hz. 
Muhammed’in 
peygamberliği 
öncesi ve 
sonrasında da 

özel insan oldu 
ğunu belirten 
İlahiyatçı Yazar 
Ömer Döngeloğlu, 
İslam Coğrafyası 
ve Ortadoğu’da 
günümüzde 
yaşananların 
perde arkasını da 
anlatmayı ihmal 
etmedi. Avrupa ve 
Batı’da insanlardan 
oluşmuş, hayvanat 
bahçesi misali insan 
bahçelerinin sonun
cusunun 1956 
yılında Brüksel’de 
kapatıldığını 
anımsatan Ömer 
Döngeloğlu, “İslam 
dini yozlaşmış batı 
medeniyetinden 
1400 yıl daha 

öndedir” dedi. 
Hafız Yavuz Mutlu’
nun hem program 
öncesi hem de 
program sonrasında 
Kuran Tilaveti 
verdiği etkinlikte, 
Şair-Yazar Dursun 
Ali ErzincanlIda 
şiirleriyle büyük 
beğeni topladı. 
Program sonra 
sında yapılanı 
duanın ardından, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Başkan Yardımcıları 
Vedat Büyük 
gölcigezli ve 
Ahmet Avcı, 
konuklara çiçek 
takdim edip 
teşekkür ettiler.

Bursa'da 814 
Hükümlü Kamu 
Yararına Çalışacak

Bursa Valiliği ile 
Cumhuriyet Başsav 
cılığı arasında 
hükümlülerin kamu 
yararına çalışma 
sının sağlanması 
amacıyla protokol 
imzalandı.
Protokol kapsamın 
da 814 hükümlü, 
Bursa'da kamu 
kurum ve kuruluşla 
rında kamu yararına 
çalıştırılacak.
Vali Münir Kara! 
oğlu, Çarşamba 
semtindeki valilik 
binasında düzenle
nen törende yaptığı 
konuşmada, adli 
para cezasını 
ödeyemeyen hü 
kümlülerin kamuya 
hizmet ederek 
cezalarını çekme 
sinin son derece 
çağdaş bir tutum 
olduğunu söyledi. 
Mahkumların bu 
sayede sosyal 
hayatından 
kopmadığını be
lirten Karaloğlu, 
şöyle konuştu: 
"Kişinin işlediği 
bir suç var, 
karşılığında da 

bir cezası var. 
Bu cezasını da 
topluma hizmet 
ederek, topluma 
fayda sağlayarak 
ödemiş oluyor. 
İmzaladığımız pro
tokol bunu içeriyor. 
814 mahkum 
arkadaşımız kamu 
kuramlarımızın 
talepleri doğrultu 
sunda belirlemiş 
olduğumuz kuram
larda cezalarını 
çekmiş olacak. 
Suç var ceza var, 
cezanın infazı var. 
Cezanın infazının 
bir kısmı kamuya 
hizmet olarak 
yapılmış olacak." 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ab- 
dulkadir Şahin ise 
eskiden hükümlü
lerin cezalarının 
tamamını cezaev
lerinde çektiklerini 
dile getirerek, 
mahkumların bu 
uygulamayla sosyal 
hayattan kopma' 
dıklarım ifade etti. 
Daha sonra pro
tokole imzalar 
atıldı.
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Türkiye Judo 
Federasyonunun 
2016 yılı faaliyet 
programında yer 
alan, Gençler 
Judo Türkiye 
Şampiyonası 
Sakarya’da yapıldı. 
58 İlden 464 erkek, 
300 bayan toplam 
764 sporcu tatamide 
şampiyonluk için 
mücadele verdi. 
Gençler Türkiye 
Judo Şampiyo 
snasında Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
adına 52 Kg. bayan
larda Melike Alanko 
ve 70 kilo bayan
larda Semanur 
Erdoğan katıldı. 
Antrenörleri İsmail 
Yıldız nezaretinde 
tatamiye çıkan 
sporcularımızdan 
Altın Kız Semanur 
Erdoğan geçen yıl ki 
ünvanını koruyarak 
bu senede Gençler 
Türkiye Judo 
Şampiyonu otatı. 
Judo Antrenörü İs-
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Türkiye’yi Avrupa 
Kupalarında ve 
uluslararası arena 
da temsil edeceğini 
belirten İsmail 
Yıldız, destek
lerinden dolayı 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Kulüp Başkanı 
Hulusi Gandar ve 
yönetim kurulu 
û'yeıerine teşekkür 
etti.

mail Yıldız, Gençler 
Türkiye Şampiyo 
nasında kilosunda 
en iyi 8 sporcu 
arasına giren judocu 
ların katılacağı An
talya’daki Gençler 
Milli Takım seçme 
sinde de aynı 
başarıyı yakalaya 
caklarını söyledi. 7 
Mart’taki seçmelerde 
Semanur Erdoğan’ın 
70 kilo bayanlarda

Belenine Spor aMinde farü yaranı
Gemlik Belediye 
Spor Gençlik ve 
Spor Kulübü Atle
tizm takımı sporcu 
lan Nuriye Bilgi 
Puanlı İl Atletizm 
şampiyonasında 
birinci olurken, 
aynı kategori de 
Edenur Eren’de 
ikinci olarak 
Gemlik’in gururu 
oldular. Bursa 
Atıcılar Atletizm 
sahasında organize 
edilen Bursa II 
Şampiyonasına 
Uzun Atlama, 
Fırlatma Topu, 
Yüksek Atlama, 100 
metre ve 800 metre 
yarışları yapıldı. 
4x400 metre bayrak 
yarışının da yer 
aldığı şampiyonaya 
Gemlik Belediye 
Spor Gençlik ve 
Spor Kulübü tüm 
branşlarda 6

sporcuyla katıldı. 
Nuriye Bilgi ile 
yarışmalara damga 
vuran Gemlik Tem
silcisi, takım halinde 
de 4x400 metre 
Bayrak Yarışında 

Bursa üçüncüsü 
oldu. 800 metrenin 
şampiyonu Nuriye 
Bilgi, Uzun Atlama 
ve Fırlatma Topunda 
da Bursa ikinciliğini 
elde etti.

100 metrede Yıldız 
Adıyâ man il 
üçüncüsü olarak 
büyük başa riya 
imza attı. Gemlik 
Belediye Spor Genç
lik ve Spor Kulübü

Başkanı Hulusi 
Gandar, kısa sürede 
büyük aşama 
kaydeden atletizm 
takımıyla gurur 
duyduklarını ifade 
ederek, antrenör

Burhan Gümüş ve 
sporcuları tebrik etti. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın verdiği 
desteğin de önemine 
değinen Hulusi Gan
dar, yapımı süren 
futbol sahası kapsa 
mında yapılacak 
tartan pist ile birlikte 
başarıların önce 
ülke çapında 
ardından da 
uluslararası arenada 
artacağını söyledi. 
Antrenör Burhan 
Gümüş’te kısıtlı 
imkanlara rağmen 
kısa sürede önemli 
sporcular 
kazandıklarını ve 
başarıların gelmeye 
başladığını kay 
dederek, Refik 
Yılmaz, Hulusi 
Gandar nezdinde 
destek verenlere 
teşekkür etti.

İS ARIYORUM
2011 MODEL OPEL ÇORSA KENDİ ARACIMLA İŞ ARIYORUM.

EMEKLİYİM. 0 554 653 06 01
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(jSYN'ıle sınau güvenlini
ÖSYM tarafından 
geçen yılın ocak- 
haziran döneminde 
gerçekleştirilen 
sınavlarda, güvenlik 
uygulamaları 
kapsamında, 129 
bin 321 kamera ile 
sınav bina ve salon 
lan kayıt altına 
alındı. ÖSYM'nin 
”2015 yılı Mali 
Durum ve Beklen
tiler Raporu"na 
göre, geçen y ı İki 
sınavlarda kopya 
girişimlerini engel 
lemek ve daha etkin 
bir kontrol sağlamak 
amacıyla dijital 
saate entegre 
kamera ve dedektör 
ile üst arama uygula 
ması yaygınlaştırıldı. 
Buna göre, ocak- 
haziran döneminde 
gerçekleştirilen 
sınavlarda saate 
entegre 129 bin 321 
kamera ile bina ve 
salonlar kayıt altına 
alındı. Bina giriş 
■erinde 22 bin 302 
el dedektörü ile 
adayların üstü

arandı. Kamera 
kayıtları, ÖSYM'de 
oluşturulan korniş 
yon tarafından ince
lendi ve sonuçları 
üst yönetime iletildi. 
Ayrıca, sınav evrakı 
mn taşınması için 
kullanılan nakil 
araçlarında, ÖSYM 
merkezden kontrol 
edilebilen elek- 
tromekanik kilit 
uygulamasına 
devam edildi. Bunun 
yanında, ÖSYM 
tarafından adayların 
soru kitapçık türünü 
cevap kağıdına 
yanlış kodlamaları 
durumunda hak 
kaybı yaşanmaması 
için karekod uygula 
masına geçildi.
Adayın kodlamayı 

yanlış yapması 
durumunda karekod 
etiketi ile cevap 
kağıdı ve soru 
kitapçığı eşleştirme 
si yapabilen bu 
sistem, sınavların 
değerlendirme 
sürecini de hızlandır 
dı. Adaylar, hazırla 
nan animasyon 
filminde, yanlarında 
getirmemeleri 
gereken eşyalar 
konusunda uyarıldı. 
Buna rağmen, 
2015 yılında aday 
lardan 50'sinin 
cep telefonu, 
20'sinin anahtarlık, 
60'sinin cüzdan, 
100'ünün takı, 
500'ünün de saat 
nedeniyle sınavları 
iptal edildi.

II V

Mm öğretmenler e mııiıl t!
MEB insan Kaynak 
ları Genel Müdürü 
Aydoğdu,aday 
öğretmenlerin maaş 
hakkının 1 Mart'tan 
itibaren işlemeye 
başlayacağını 
bildirerek, "Aday 
öğretmenler, tüm 
özlük haklarına da 
1 Mart itibarıyla 
kavuşmuş olacaklar" 
dedi. Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
İnsan Kaynakları 
Genel Müdürü 
Hamza Aydoğdu, 
aday öğretmenlerin 
maaş hakkının 
yetiştirme programı 
na alınacakları 
1 Mart'tan itibaren 
işlemeye başlaya 
cağını bildirdi. 
Aydoğdu, yaptığı 
açıklamada, İlk kez 
uygulanan "yetiştir 
me programı" 
kapsamında yeni 
atanan 30 bin aday 
öğretmene danışman 
lık yapacak 
öğretmenlerin 
eğitiminin de 81 ilde 
başlatıldığını ifade

etti. Aday öğretmen 
lerin yetiştirme 
programına alına 
cakları il tercihlerinin 
de sonuçlandırıldı 
ğını belirten Hamza 
Aydoğdu, "Bu kap
samda aday öğret 
menlerimiz, yüzde 
99 oranında birinci 
tercihlerine yerleşti 
rildiler" dedi. Aday 
Öğretmenlerin görev 
yapacakları illerin bu 
yolla belirlendiğini 
dile getiren Aydoğ 
du, şu bilgileri verdi: 
"Bundan sonraki 
süreçte aday 
öğretmenlerimiz, 
illerde görev yapacak 
lan ilçelere ilişkin 
tercihlerini yapacak
lar. 26-29 Şubat tarih
leri arasında öğret 

menlerin hangi 
okulda yetiştirilmek 
üzere görevlendiril 
dikleri açıklanacak 
ve 1 Mart itibanyla 
başlatılacak resmi 
süreç 31 Ağustos’a 
kadar sürecek. 31 
Ağustos itibarıyla 
atandıkları illere 
gidecekler ve 1 Eylül 
itibarıyla da orada 
görevlerine başlaya 
caklar.” Adaylık 
sürecinde derse 
girmeyecekler.
Genel Müdür 
Aydoğdu, Milli Eğitim 
Bakanlığının aday 
öğretmenlik sürecin 
de uygulanacak 
usul ve esasları 
illere bir yazı ile 
bildirdiklerini 
açıkladı.

• 1*
4-2_ yittik tecrübemiz ite 

hizmetinizdeyiz....

AMCILIKORGANİZASYONVETA^gg

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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30 yılılan fazla çalışan emekli memura müjde
30 yıldan fazla 
çalışan emekli 
memurlara ek 
ikramiye alma fırsatı 
doğdu. Danıştay, 
30 yıldan fazla 
süreler için emeklilik 
ikramiyesi verilme
sine dair idare 
mahkemesi kararını 
onadı. Karara göre 
7 Ocak 2015'ten 
önce emekli olan 
Emekli Sandığı 
emeklilerine de 30 
yıldan fazla hizmet 
yıllarına denk gelen 
ikramiye tutarı 

ödenecek. Kararda, 
"30 yılın üzerinde 
bulunan hizmet 
süresi için emekli 
ikramiyesi öden 
mesi gerektiği 
açıktır" denildi. 
Anayasa Mahkeme 
si, 7 Ocak 2015 
tarihli kararıyla 
Emekli Sandığı 
Kanunu'nda yer alan 
emekli ikramiye 
sinde 30 yılı aşan 
hizmet sürelerinin 
hesaba katılmaya 
cağı yönündeki 
hükmü iptal ederek,

bu kapsamdakilere 
ikramiye yolunu açtı. 
Kararın ardından 
2015 yılından önce 
emekli olan binlerce 
memur SGK'ya 
başvurdu ve 30 yıl 

üstü çalışmaları için 
ikramiyelerini istedi. 
Ancak kurum, 
kararın geriye 
işlemeyeceğini 
belirterek bu talep
leri geri çevirdi, 

karar tarihinden 
sonra emekli 
olanların 
yararlanabileceğini 
bildirdi. Bunun üze 
rine konu mahkeme 
ye taşındı. Ankara 
idare mahkemelerine 
taşınan davada bu 
kapsamda olanlara 
emekli ikramiyele 
rinin faiziyle beraber 
ödenmesi kararı 
çıktı. SGK da kararın 
iptali için Ankara 
Bölge İdare Mahke 
mesi'ne başvurdu. 
İdare mahkemesinin 

kararını onayan 
Danıştay 11. Dairesi, 
kararında, 30 yıldan 
fazla hizmet yılla 
rina denk gelen 
ikramiye tutarının 
ödenmesi gerekti 
ğini bildirdi.
Danıştay kararına 
ilişkin 15 gün 
içinde düzeltmeye 
gidilmezse karar 
kesinleşmiş olacak. 
Anayasa Mahkeme- 
si'nin kararının 
ardından çok sayıda 
vatandaş yargı 
yoluna gitti.

IMF Îİlft Mlilll IIİMI
Turizm için açıkla 
nan teşvik pake 
tinden sonra, sektör 
çalışanlarına fazla 
mesai yolu gözüktü. 
Düzenleme, ödünç 
işçilikle ilgili yasa 
tasarısına önergeyle 
eklendi. Turizmde 
işverenin, daha 
sonra izinle telafi 
etmek şartıyla, 
çalışana mesai 
ücreti vermeden 
fazla çalışma yaptır 
ma hakkı, turizm 
sektörü için genişle 
tiliyor. Madde, 
"denkleştirme" 
sisteminde değişik 
lik öngörüyor. İş 
Yasası'nda " 
denkleştirme" 
olarak isimlendirilen 
kolaylığa göre, 
işverenler 2 
ay süreyle çalışana

fazla mesai yaptıra 
biliyor, daha sonra 
sında ise bu süreleri 
izinle ve çalışma 
süreleriyle telafi 
edebiliyor. Bu 
durumda fazla 
mesai ücreti 
ödenmesi de 
gerekmiyor. Toplu 
sözleşmeyle 2 aylık 
süre 4 aya kadar 
çıkabiliyor. Kabul 
edilen önergeye 
göre ise, turizm 
sektöründe denkleş 
tirmeyle fazla 

çalışma yapılabile 
cek dönem 4 aya 
çıkacak, bu süre 
toplu sözleşmeyle 
6 aya kadar 
genişletilebilecek^ 
Önergenin görüş 
meleri sırasında 
düzenlemeyle ilgili 
bilgi veren Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Süleyman 
Soylu da, turizm 
sezonunun en canlı 
olduğu Antalya'da 
ortalama 6-6.5 ay 
çalışıldığını söyledi.

Uluslararası Para 
Fonu, Türkiye'nin 
2016 yılına ilişkin 
büyüme tahminini 
yükseltti. Uluslar 
arası Para Fonu 
(IMF), Türkiye'nin 
2016 yılına ilişkin 
büyüme tahminini 
yüzde 2,9'dan 
yüzde 3,2'ye 
yükseltti. IMF, 
Çin'in Şanghay 
kentinde düzenlene 
cek G20 Bakanlar 
ve Merkez
Bankası Başkanları 
Toplantısı öncesin 
de yayımladığı 
"Küresel Beklen
tiler ve Politika 
Zorlukları" başlıklı 
raporunda, Türkiye

Gemlik K ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

için büyüme 
tahminlerinde 
revizyona gitti.
2,9'dan 3,2’ye 
yükseltti.Türkiye 
ye ilişkin büyüme 
tahminini, bu yıl 
için 0,3 puan artıra 
rak yüzde 2,9'dan 
yüzde 3,2'ye yük
selten IMF, gelecek 
yıl için ise 0,1 puan 
düşürerek yüzde

3,7'den yüzde 
3,6'ya çekti. 
IMF, daha önce 
ocak ayında 
yayımladığı 
Güncellenen 
Dünya Ekonomik 
Görünüm 
Raporu'nda, 
Türkiye'ye ilişkin 
herhangi bir 
değerlendirmede 
bulunmamıştı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi;com
GEREKLİ TELEFONLAR DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

İtfaiye 
Polis imdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md.

121
186

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

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

tvnDiın EcninnT
KAYMAKAM! IK Halk Kütüphane 513 13 53

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

513 10 51
513 10 53
513 29 54

Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 10 57
513 13 08
51311 33

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

513 10 28 513 10 95
513 37 42 OTORÜS

ULAŞIM Özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00
Psmukkals
DENİZ UÇAĞI

812 OO 26
613 66 13
614 63 62
613 12 12
613 20 77

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

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

Psgasus Akmlt Seyahat
METRO
Aydın Turizm
SOzor Turizm
Kanberofllu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

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

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

DAĞITICILAR
612 1O 72
614 46 48
614 47 71
612 O1 63

GEMDAŞ
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

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

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 RELEDİYE Ergaz

Milangaz
513 88 43
513 22 59

Mor.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 65 00
514 59 81
513 80 00TAKSİLER BUSKİ 514 57 96 Bütünler Likitgaz

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Boyza Petrol

513 1O 79
513 30 33
513 16 45
513 O1 03

Gemlik Kafez
GEMLİK'İH İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5410 

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)

seiiİisİhgMû
VENÜS SİNEMASI

Osman Pazarlama: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
DeadpoolfTürkçe 

Dublaj): 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Kötü Kedi Şerafettin: 

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

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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HHHM

RBIEimSWNlARIK
BAŞUUŞIŞTIR

Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giy dinme 
Nikah Masası - Volkan yester isi

İnternetten Canlı fyyın- Sahne - Işıkyösterisi 
4 Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler

www.gemllfamllton.com
LKgk facebook/mlltondugun
gJKjk plus.google.com/mlltondugun

4?' * Mr HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

yiğit i İNŞAAT
1 987

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

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

■iŞfjİji

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

www.yigitinsaatgemlik.com

MILTON
DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu -Meşrubat-Çerez

http://www.gemllfamllton.com
plus.google.com/mlltondugun
http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Nilüfer Kadın Korosu, Türk Sanat Müziği’nden Yeşilçam Film Müzikleri konseri verecek

Mllff t M için Mı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ÖZGÜRLÜK...
MİT TIR’ları haberi nedeniyle tutuklanan 

ve 61 gün özgürlüklerinden yoksun kalan 
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü 
Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem 
Gül, Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları 
bireysel başvuru sunucu, yüksek mahkeme 
“Hak İhlali” kararı vererek tutukluluğu sona 
erdirdi.

Bu karar, adalete karşı gelişen olumsuz 
luklara karşı, “Türkiye’de Mahkemeler var” 
dedirtti. Devamı 4’te

Nilüfer Kadın Korosu’nun, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı Gemlik Şubesi 
yararına geleneksel olarak düzenlediği konser yarın verilecek. Dr. Aysel 
Gürel’in yönetiminde verilecek olan konser, Manastır Kültür Merkezi’nde 
saat 20.oo’de başlayacak. İki bölümden oluşan konserde, Türk Sanat 
Müziğinden ve Yeşilçam Film Müziklerinden eserler seslendirilecek. 
ANAÇEV Gemlik Şube Başkanı Meziyet Tunalı, her yıl Niüfer Kadın Koro
su’nun destek için Gemlik’e gelerek konser yerdiğini belirterek, konserden 
elde edilecek gelirlerin burs için kullanılacağını söyledi. Sayfa 2’de

İstiklal 
Marşını 
engiizel 
okuma 
karışması 
yapıldı
12 Mart İstiklal 
Marşı nın Kabul 
edildiği Günü ve 
Mehmet Akif Er 
soy’u Anma Günü 
nedeniyle düzenle
nen yanşmaya 
ilçemizde 10 okul 
katıldı. Jüri üyeleri 
birinci çekmekte 
zorlanırken, Safa- 
nur Bol ile Şeyda 
Çınar arasında 
kura çekildi. Şeyda 
Çınar, Bursa’da 
yapılacak olan fi
nallerde Gemlik’i 
temsil edecek. 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Nilüfer Kadın Korosu, Türk Sanat Müziği’nden Yeşilçam Film Müzikleri konseri verecek 

flNflCEtfe destek için geliyorlar
Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı Gemlik 
Şubesi’nin her yıl 
Nilüfer Belediyesi 
Nilüfer Kadın 
Korosu ile ortaklaşa 
düzenlediği konser, 
yarın yoksul 
öğrencilere burs 
geliri elde etmek 
için verilecek. 
Bursa Nilüfer 
Belediyesi’nce 
oluşturulan Nilüfer 
Kadın Korosu 
Şef Dr. Aysel Gürel’in 
yönetiminde yarın 
akşam Manastır 
Kültür Merkezi’nde 
Gemlikliler ile 
buluşacak.
Bursa ve çeşitli 
illerde konserler 
veren Nilüfer Kadın 
Korosu, başarılı 
konserleri ile 
gönüllerde taht

kurarken, 2015 
Çağdaş Gazeteciler 
Derneği kültür ödüllü 
konser ünvanına da 
sahip.
ANAÇEV Gemlik 
Şubesi, Gemlik 
Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği’nin 

desteği ile 
gerçekleşecek 
olan konser gelirleri 
ile yoksul öğrenci 
lerin geleceğine 
ışık tutulacak.
Pazar günü 
saat 20.oo de 
Manastır Kültür

Merkezi’ndeki 
konser iki 
bölümden oluşacak. 
Birinci bölümünde 
hicaz, segah 
muhayyer kürdi 
makamında eserler 
seslendirilecek.

TÜRK SANAT 
MÜZİĞİNDEN 
YEŞİLÇAM FİLM 
MÜZİKLERİNE 
Nilüfer Kadın Korosu, 
Şef Dr. Aysel Gürel’in 
yönetimindeki kon
serin ikinci bölümün 
de Yeşilçam’da 

çekilen eski filmlerin 
müziklerini 
seslendirecekler. 
Nostalji yaşanacağı 
konserde Hababam 
Sınıfı, Senede bir gün, 
Sevemez kimse seni, 
Dert ortağım benim, 
Gurbet içimde bir ok, 
Samanyolu, 
Dudaklarımda arzu, 
Arım balık peteğim, 
Sevemem artık, 
Mavi Boncuk şarkıları 
seslendirilecek. 
Türk Sanat Müziği 
eğitimi almış 53 kadın 
dan oluşan koro 
konserden herhangi 
bir ücret almayacak. 
Konserin tüm gelir
leri, ANAÇEV Gemlik 
Şubesi’nce burs için 
kullanılacak.
Gemlik ANAÇEV her 
yıl 50 öğrenciye burs 
veriyor.

istiklal Marsı nı en güzel of yarışması yapıldı
12 Mart İstiklal Marşı 
nın Kabul edildiği 
Günü ve Mehmet Akif 
Ersoy’u Anma Günü 
nedeniyle, ortaöğre 
tim düzeyindeki 
okullarda öğrenim 
gören öğrencileri, 
Türk dilini doğru, 
etkili ve kurallarına 
uygun olarak konuş 
maya özendirerek 
dilimizi güzel ve 
düzgün kullanma 
yeteneğini geliştirmek 
Mehmet Akif Ersoy’u 
tanıtmak ve İstiklal 
Marşı’nın ruhuna 
uygun okunmasını 
sağlamak amacıyla 
düzenlenen 
yarışmada dereceye 
girenler belli oldu. 
Öğrencilere toplum 
karşısında kendilerini 
ifade etme becerisi ve 
özgüven kazandır 
mak, öğrencilerimizin 
şiir sanatına ilgi 
duymalarını sağlamak

amacıyla Bursa’da 
yapılacak olan İstiklal 
Marşı’nı Güzel Okuma 
Yarışması için İlçe 
mizi temsil edecek 
öğrenci belirlendi. 
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan İnan 
tarafından organize 
edilen yarışmada, 
jüri üyeleri Müzik ve 
Türk Dili Edebiyatı 
öğretmenlerinden

oluşturuldu.
Şiire hakimiyet, 
beden dili, vurgu, 
tonlama ve Türkçe’yi 
kullanma, diksiyon, 
şiiri hissettirebilme, 
sahne hakimiyeti gibi 
değerlendirme kriter
lerinin esas alındığı 
yarışmaya 10 Okul 
katıldı. .
Gemlik İmam Hatip 
Lisesi Konferans

Salonunda lise 
öğrencilerinin de 
seyirci olarak katıldığı 
programda jüri üyele 
ri birinciyi seç 
mede zorlandı.
İyi hazırlandıkları 
görülen lise 
öğrencilerinden Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
öğrencisi Safanur Bol 
iile Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi

Şeyda Çınar’ın eşit 
puan almasından 
dolayı, bu iki öğrenci 
İstiklal Marşı’mızın 
10 kıtasını yeniden 
okudu. Bu değerlen 
dirmede de sonuç 
değişmeyince kura 
çekimi sonucunda 
Gemlik Anadolu İmam 
Hatip Lisesi öğrencisi 
Şeyda Çınar 1-4 Mart 
tarihleri arasında

Nilüfer Zeki Müren 
Güzel Sanatlar 
Lisesinde yapılacak 
İl finalinde İlçemizi 

temsil edecek.
Ayrıca. 11 Mart 2016 
Cuma günü İlçemiz 
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezinde 
yapılacak programda 
dereceye giren üç 
öğrencimize ödülleri 
verilecek.

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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EmeMi aststı tamn evine airen hırs» vate!iı ele nerıli
Bursa’da geçtiğimiz 
günlerde emekli 
astsubayın evine 
girerek bir miktar 
ziynet eşyası ve 
ruhsatlı silahı çalan 
hırsız, polis ekip
lerinin dikkati 
sayesinde yakalandı. 
Şüphelinin üzerinde 
ve kiraladığı 
otomobilde yapılan 
aramalarda 5 gram 
metamfetamin, 
tornavida, yan 
keski, eldiven, 
bıçak ve çok sayıda 
cep telefonu ele 
geçirilirken emekli 
astsubaya ait olan 

silah da bulundu. 
Geçtiğimiz günlerde 
Nilüfer Demirci 
Mahallesi’nde emekli 
astsubayın evine 
gece saatlerinde 
hırsız girdi. Hırsız, 
bir miktar para, 
ziynet eşyası ve 
astsubayın ruhsatlı 
silahını çalarak 
kayıplara karıştı. 
Emekli Astsubay 
M.A., durumu fark 
etmesi üzerine 
polis ekiplerine 
müracaatta bulundu. 
Eve gelen olay 
yerine inceleme 
ekipleri parmak izi

aldı. Ekipler hırsızı 
yakalamak için 
çalışma başlattı. 
Nilüfer Konak 
Mahallesi’nde 
devriye gezen 
Nilüfer Suç önleme 
ve Araştırma Büro
suna bağlı ekipler, 
yolda yürürken 

hal ve tavırlarından 
şüphelendikleri 
L.O.'yü (25) durdur 
du. L.Ö.’nün üst 
aramasında lüks bir 
otomobil anahtarı 
bulan polis ekipleri, 
anahtarın açma 
tuşuna basarak 
L.O.’ya ait otomobili 

mahallede aradı. 
Başka bir sokakta 
park halinde olan 
otomobili bulan 
ekipler, araçta arama 
yaptı. Aramalarda 
1 adet tabanca, 
tabancaya ait 8 adet 
fişek, 2 adet bıçak, 
5 gram metamfeta
min, 4 adet far 
ampulü, 3 adet cep 
telefonu ele geçirildi. 
İfadesi alınmak 
üzere Organize 
Sanayi Polis Karako 
luna götürülen L.Ö, 
polis ekiplerinin 
bulduğu otomobilin 
kiralık olduğunu 

söylerken otomo
bilden çıkan tabanca 
yı, Demirci Mahalle
si’nde girdiği bir 
evden çaldığını 
itiraf etti. Öte 
yandan, kiralık 
otomobilin bagajın 
da hırsızlık yapmak 
için kullanılan 
tornavida, yan kesti 
ve eldiven ele 
geçirildi. Emekli 
astsubayın evinden 
alınan parmak iziyle 
karşılaştırılan 
L.Ö.’nün parmak 
izinin uyuşması 
üzerine L.Ö, adliyeye 
sevk edildi.

EleBrikli bisikletle miıihiis lıaîa Ma carıııstı
İnegöl de Suriyeli 
gencin kullandığı 
bisikletle bir minibü 
sün çarpışması 
sonucu bisikletli 
genç ağır yaralandı. 
Edinilen bilgilere 
göre, petrol istas 
yonundan akaryakıt 
alan Ali Özden yöne
timindeki 16 AON 21 
plakalı minibüs, 
Bursa-Ankara kara 
yoluna çıkmak 
istediği sırada, ters 
yönden gelip Küçük 
Sanayi Sitesi Ağaç 
İşleri bölümüne git-

flpartmanda korkunç cinayet
Bursa’da yaşlı bir 
adam, oturduğu 
apartmanın merdi
venlerinde sırtından 
bıçaklanmış vaziyet 
te ölü bulundu.
1O’dan fazla bıçak 
darbesinin ardından 
hayatını kaybettiği 
belirlenen yaşlı 
adamın gelini 
gözaltına alındı. 
Olay, Orhangazi 
Turist Yolu üzerin 
deki bir apartmanda 
gerçekleşti.
Edinilen bilgiye 
göre, 58 yaşındaki 
Çetin B., apartma 
nın 4’üncü katında 

' oğlu ve gelini ile 
birlikte yaşıyordu. 
Apartman sakinleri, 
gece yarısı 3. katın 
merdivenlerinde 
Çetin B.’nin çıplak 
vaziyette cansız

mek isteyen Suriye 
uyruklu İbrahim 
Hıdır yönetimindeki 
elektrikli bisikletle

kafa kafaya çarpıştı. 
Çarpmanın etkisiyle 
devrilen bisikletten 
düşen genç ağır

bedenini görünce 
polis ekiplerine 
haber verdi. Olay 
yerine gelen polis 
ve sağlık ekipleri, 
gardiyanlıktan 
emekliye ayrılan 
yaşlı adamın sırtın 
dan defalarca bıçak 
lanarak öldürülmüş 
olduğunu tespit etti. 
Emekliye ayrıldıktan 
sonra oğlu S.B. ve 
gelini M.B. ile yaşa 
dığı belirlenen Çetin 

B.’nin öldürülmesi 
ile olarak Cumhuri 
yet Savcısı, ceset 
üzerinde ve evde 
inceleme yaptı.
Oğlu S.B.’nin 
Gemlik’te çalıştığı 
fabrikada mesaide 
olduğu sırada 
meydana gelen 
cinayet ile ilgili 
olarak polis ekipleri 
ölen adamın gelini 
M.B.'yi gözaltına 
aldı. Savcı ve polisin 

yaralandı. Yaralının 
mesai arkadaşlarına 
götürdüğü yemekler 
ise yola döküldü. 
Yaralı sürücü, kaza 
yerine gelen 112 Acil 
Servis ambulansın 
da görevli sağlık 
ekibinin ilk müda
halesinin ardından 
ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine 
götürülerek tedavi 
altına alındı. Yaralı 
nın sağlık durumu
nun ciddiyetini 
koruduğu bildirildi.

ilk ifadesini aldığı 
M.B.’nin konuşmadı 
ğı ve herhangi bir 
şey söylemediği 
belirlenirken, evli 
ve 2 çocuk babası 
olduğu belirlenen 
Çetin B.’nin cansız 
bedeni Orhangazi 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 
Çetin B.’nin cesedi 
buradaki inceleme 
nin ardından kesin 
ölüm sebebinin 
belirlenmesi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu’na gönde 
rildi. Çetin B.’nin 
oğlu S.B.’nin, 
M.B. ile kısa bir 
süre önce evlendiği 
belirtilirken, ölen 
adamın eşinin ise 
Bursa’daki kızında 
misafir olduğu ifade 
edildi.

Basketbolçu gene 
kızın acı ölümü

Bursa Zeytin Genç
lik Spor Kulübü'nün 
19 yaşındaki oyun
cusu Esra Çavuş 
oğulları, geçirdiği 
kalp krizi sebebiyle 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kadınlar 
Bölgesel Basketbol 
Ligi takımlarından 
Bursa Zeytin Genç
lik Spor Kulübü'nün

Polis kus uçurtmuyor

Askeri harada 
yapılacak yemin 
töreni öncesi güven 
lik tedbirleri artırıl 
dı. Emniyet Müdür 
lüğü ekipleri, askeri 
harada yapılacak 
yemin töreni öncesi 
bölgede kontrolleri 
artırdı. Hara ve 
Kurşunlu yolu

19 yaşındaki 
oyuncusu Esra 
Çavuşoğulları, 
kalp krizi geçirdi. 
Yapılan ilk müda
halenin ardından 
hastaneye kaldırılan 
genç kurtarılamadı. 
Bursaspor Kulübü, 
genç kız için resmi 
internet sitesi üze 
rinden başsağlığı 
mesajı yayımladı. * 

üzerindeki giriş 
çıkışları kontrol 
altına alan ekipler, 
bölgeye giriş 
çıkış yapan araçlar 
ile kişilerin üzerle 
rini aradı. Araç 
plakaları sorgulanır 
ken, şahısların 
kimlikleri de 
kontrol edildi.
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Güne Bakış cni Millili!! 1ISIMBİ
Kadri GÜLER 
kadri_guler(g)hotmail. com

ÖZGÜRLÜK...
Sağlık ve özgürlük, olmazsa olmazıdır 

insanın.
Görevi gazetecilik olan ve yalnız yazarak 

yaşamını kazanan insanları, salt iktidara 
muhalif(karşı) oldukları için tutuklatıp özgürlük
lerinden yoksul bırakmak, ardından, bunları 
‘Vatan Haini', ‘Casus’, ‘Paralelci’ilan etmek 
hukuksuzluk, adaletsizlik ve vicdansızlıktır.

AKP iktidarı döneminde, ulusalcı bilinen 
askerleri tavsife etmek için, işbirlikçisi 
cemaatçi polis, gazeteci, MİT'çilerle el ele 
vererek, düzmeci senaryolarla, CD’lerle 
kurdukları kumpas sonucu, yüzlerce askeri, 
Genel Kurmay Başkanını, akademisyenleri, 
gazetecileri yıllarca zindanlarda tutmadılar mı?

AKP iktidarı güçlendirmek, kafalarındaki Neo 
Osmanlıcı düzeni kurabilmek için bütün yapılan 
oyunlara katıldı ve onayladı.

Suça ortak oldular.
Ne zaman Nurcu cemaat ile, Nakşi iktidar 

arasında iktidar kavgası çıktı iş değişti. Ortaklık 
bozuldu.

Kavganın ucu o günkü Başbakan R.T. 
Erdoğan’a uzandı.

Bakanların hırsızlıkları ses kayıtlarıyla, 
oğullarının evlerinde çelik kasalar dolusu 
dolarlar, ayakkabı kutularına saklanmış paralar, 
İran’lı ne olduğu bilinmez Zarrab’tan alınan 
rüşvetler ve Başbakanın oğlu Bilal’e evdeki 
paraları sıfırlamasını istediğinden sonra her şey 
değişti.

MİT TIR’ları olayı ortaya çıktığında olay şuydu.
Güya Türkiye Suriye deki ‘Bayır bucak’ 

Türklerine insani yardım gönderiyordu.
Ama yapılan bir ihbar üzerine, TIR’larda 

jandarma ve savcının yaptığı incelemede silah 
ve mühimmat gönderildiği ortaya çıktı. Kıyamet 
koptu.

İktidarın yaptığı her hukuksuz eylem ortaya 
çıktığında suçu örtmek için hemen yasalar 
değiştirilip, suçu çıkaranlar ya vatan haini, ya 
da casus ilan edildi.

Bu konu günlerce yazıldı çizildi.
Sonunda seçimlere az bir zaman kaldığında, 

Cumhuriyet Gazetesi bu konuda elde ettiği yeni 
fotoğrafları yayınladı.

Dünyanın her demokratik ülkesinde bu bir 
haberdir.

Sonraki süreçte bilindiği gibi Cumhurbaşkanı 
Ak Saray’dan düğmeye bastı, ardından emir 
kulu savcılar ve hakimler harekete geçerek 
gazetecileri içeri tıktılar.

Aydınlar ve gazeteciler 61 gün Silivri Zindanı 
kapısında nöbet tuttular. Gazetecilerini serbest 
bırakılması için.

Dünya kamuoyu bu olayı kınadı.
Son noktayı iyi ki varsınız dediğimiz Anayasa 

Mahkemesi verdiği kararla tutukluluğu ‘Hak İh
lali' sayarak gazeteciler özgürlüklerine 
kavuştular.

Adaletin herkese gerekli olduğunu biliyoruz.
Ama hukuk ve adaletin yok olduğu bir ülkede 

yaşam zordur.
AYM’nin verdiği bu kararda Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın atadığı yargıçların suçu ihlal 
saymazken, eski Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün atadığı 11 üyeden 9’u, eski 
Cumhurbaşkanı A.Necdet Sezer ile TBMM ‘nin 
atadığı 2 yargıç ile TBMM’nin atadığı 1 yargıç 
olması anlamlı değil mi?

Can Dündar ve Erdem Gül’e geçmiş olsun 
diyorum.

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
yönetim kurulu ve 
meclis üyeleri 
Artvinliler Derneği’ne 
destek ziyaretinde 
bulundu.
Artvin Dernek 
Başkanı Necati 
Özkan CHP’nin 
derneklerine yaptığı 
destek ziyaretinden 
memnun olduklarını 
söyleyerek 
teşekkür etti. 
Özellikle “Cerat- 
tepe”sorunuyla ilgili 
gelindiği için ziya 
retin daha da anlam 
kazandığını 
özellikle vurguladı. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan da söz 
alarak, bilim adamları 
ve Artvinlilere rağ 
men bugün hükü 
metin çekimserliğinin 
dikkat çekici 
olduğunu, 1994’ten

beri Artvin halkının 
doğasını korumak 
üzere zaman zaman 
ayaklandığı ve anaya 
sanın kendilerine 
verdiği hakkı 
(yaşama hakkını) 
korumak üzere etkili 
bir şekilde muhalefet 
ettiğini, bunun da 
Artvin halkının en 
doğal hakkı olduğunu 
önemle vurguladı. 
“Şu anda verilmiş 
olan kararın, sadece 
ve sadece olayları 
yatıştırmak adına ve 
“GEZİ" olaylarına 
dönüşmesi endişesiy

le alınmış olduğunu 
düşündük lerini dile 
getirdi.
2002 yılında, AKP’nin 
hükümet olmadığı 
dönemde milet 
vekili iken doğayı 
korumak adına 
maden çıkanlmasına 
karşı olan Faruk 
Çelik şu anda 
susmaktadır.
Cerattepe üzerindeki 
bitki örtüsü yok 
edilirse, yaşam 
alanları yok olabilir. 
Heyelan tehlikesi 
Artvin’i tehdit ediyor. 
Oysa doğal

kaynakların gerçek 
sahibi halktır. 
Cerattepe olaylan 
ilk değildir. 1994 
yılından bu yana 
maden çıkarmak 
için değişik gruplar 
girişimde bulun 
muşlar ancak 
başarılı olamamış 
lardır.” denildi.
Sertaslan, 
CHP’nin daima 
Artvin ve Artvin 
lilerin yanında 
olduğunu, ne zaman 
isterlerse desteğe 
hazır olduklarını 
belirtti.

Kardeş OKal Frojesinde hııluşiular
İlçe Milli Eğitim Mü 
dürlüğü’nün başlat 
mış olduğu “Kardeş 
Okul Projesi” kapsa 
mında 100 öğrenci 4 
öğretmen, 1 rehber 
öğretmeni, 2 idareci 
ile birlikte Çınar 
İlkokulu ve Şehit 
Ethem Yaşar İlkokulu 
Bursa Bilim Ve 
Teknoloji Merkezi’ne 
gezi yapıldı, 
öğrencilerin kendi 
başlarına deney 
yapıp hem eğlendik 
leri hem de öğrendik 
leri bir ortamın oluş 
turulduğu mekan, 
bütün okulların 
görmeleri gerektiği 
belirtildi.
Öğrencilerin merakla 
rı, yaparak yaşayarak 
öğrenmeleri, heves
leri öğretmenlerin

bile ilgiyle düzenek
lerin başında zaman 
geçirmelerine yetti. 
Planetaryum’da da 
öğrenciler eğlenceli 
çizgi film ile beraber

güneş sistemi 
hakkında bilgi 
edindiler. Gezi so
nunda Çınar İlkokulu’ 
nda öğrenci velileri 
tarafından hazırlanan

yiyecekler kardeş 
okul Şehit Ethem 
Yaşar İlkokulu öğren 
çileri ve öğretmen 
lerine ikramda 
bulundular.

GEMLİK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
ALDIĞIM EHLİYETİMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

SEMRA ÖZTÜRK

Bu gaze-te
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yay ı m I a n m a kta d ı r.

‘Gemlik Körfez’ www.gemllkkorfezgazetesi.com

http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
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Gemlik Vergi Dairesi 
Vergi Haftası 
nedeniyle ziyaret
lerini sürdürüyor. 
Ticaret ve Sanayi 
Odasını ziyaret eden 
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Serdar 
Çıta beraberindeki 
heyet ile GTSO'ya 
konuk oldular.
Başkan Kemal Akıt, 
Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir'in yanı sıra 
yönetim kurulu ve 
Meclis üyeleri ile bir 
süre görüşen Vergi 
Dairesi Müdürü Çıta, 
22-28 Şubat haftası 
mn 27 yıldır vergi 
haftası olarak 
kutlandığını bildirdi. 
Bu tür ziyaretlerin 
yanı sıra okullarda 
vergi haftasının 
anlam ve önemi 
anlattıklarını belirten 
Çıta, 550 Katrilyon
luk Türkiye bütçesi 
nin yüzde 85'inin 
gelir vergilerinden 
elde edildiğini vur
gulayarak GTSO'ya 
teşekkür etti.
Vergi haftasını kut
layan TSO Başkanı 
Kemal Akıt ise,

“Vergilendirilmiş 
kazanç kutsaldır, 
Anayasamızın 
73. maddesinde 
belirtildiği gibi vergi 
vermek vatandaşlık 
görevimizdir” dedi. 
Akıt, “Bütçemizin 
yüzde 85'ini 
oluşturan gelir 
vergilerimiz ile De
vletimiz ne kadar 
gelir sahibi olursa o 
kadar çok hizmet 
verir yatırım yapar” 
dedi. Akıt, merdiven 
altı işletmelerle mü
cadeleye dikkat çe 
kerek, bu tür yerlerle 
daha çok mücadele 
etmemiz lazım vur
gusu yaptı.
GTSO Meclis başka 

m Paşa Ağdemir'de 
“Alışverişlerde 
belge almanın öne
mine vurgu yaparak, 
eğitim çağındaki ço 
cuklarımızı bu bilinç 
ile yetiştirmemiz la 
zım. Ağaç yaşken 
eğilir” şeklinde 
konuştu, 
TSO Başkan yardım 
cısı Mehmet Yıldı 
rım'da yaptığı konuş 
mada, “Tüm vergi 
işlemlerinin zama 
nında ve daha çok 
işlerlik kazanabil 
mesi için, vergi 
dairelerimizde tecrü
beli ve profesyonel 
kadrolar ile hizmet 
vermeliyiz" dedi. 
Meclis başkanyekili

Zafer Işık ise, 
“Türkiye'de tüm 
kanunlarda olduğu 
gibi vergi kanunla 
rını da ilgili bakan 
tıkların bürokratları 
hazırlayıp öneriyor, 
bürokratların alt 
yapıyı iyi hazırlayıp, 
sektörleri tanımaları 
lazım” dedi.
Karşılıklı görüş alış 
verişinin yanında, 
ülkemizin birlik ve 
beraberliğin yönün 
de ortak mesajların 
verildiği ziyarette 
Vergi dairelerinin 
mükellefe, mükelle 
fin ise vergi dairele 
rine ihtiyacı olduğu 
vurgusu dile 
getirildi.

Atatürk İlkokulu
miniklerinden 

çevreflezisi

Atatürk İlkokulu 
özel eğitim ve 
anasınıfları ile 
birlikte değerler 
eğitimi kapsamında 
yakın çevre 
gezisi düzenlediler. 
2 Nolu sağlık 
ocağına yapılan 
gezide aile 
hekimi Dr. M. 
Cengiz Kırlak 
mesleki ve kullanı 
lan malzemeler, 

bölümler hakkında 
öğrencileri bil
gilendirdi.
Hemşirelerin güler 
yüzle karşıladığı 
kurumda yapılan 
işlemler yerinde 
gözlemlendi.
Çevre gezisine 
eczaneden ilaç 
alınması, kilo 
tartımı süreçleri 
gezisi ile devam 
edilecek.

GEMLİK
OLCUM & EĞİTİM

KALIBRASYON

Endüstriyel amaçlı kullanılan üzerinden herhangi 
bir proses kontrolü yapmayan, yani otomatik olmayan 
terazilerdir. Alım satım işinde kullanılan teraziler yasal 
metroloji kapsamına girer. Teraziler çözünürlüklerine 
ve kapasitelerine bağlı olarak ilgili standardın 
öngördüğü hassasiyete sahip, kütleler ile kalibrasyonu 
gerçekleştirilir. Terazilerin başlıca gösterge sapması, 
tekrar lanabil i rlik, köşe yükü sapması testleri yapılır. 
Bu testler sırasında cihazda sapma tespit edilirse, 
müşterinin izni alınarak, sapma cihaza ayar yapılmak 
koşuluyla giderilir. Ayar işlemi terazide olduğu gibi bütün 
kalibrasyon işlemlerinde yapılabilir. Teraziler yer çekimi 
ivmesinden ve ölçüm yaptığı ortam koşullarından 
etkileneceğinden dolayı yerlerinin ve zeminin düzgün 
seçilmesi önemlidir. Yalnızca bulundukları yerde kalibre 
edilmelidir. Yerinden oynatıldığında doğru 
ölçtüğü kontrol edilmelidir.

Resmi Gazete 4 Eylül 2013 Çarşamba Sayı 28755 yayın ile tartı aletinin 
muayenehanesinde yetkili muayene servislerince kullanılacak olan 
etalonların kredite laboratuarlarca kalibrasyonu yaptırılması zorunludur. 
Firmamızın etalonları TURKAK ve SANAYİ BAKANLIĞI onaylıdır

Kaan UÇAN 0 539 74619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK

gemlikkalibrasyon@hotmail.com - info@gemlikkalibrasyon.com

4 adet 15-16 jant Starmaxx kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara, 

350 Tl değerinde mont hediye!

OZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sit. A Blok No: 2

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com
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Tiirlûiienin en uzun tünelinin adı'Orhangaâ'oldu
İstanbul- Bursa- 
İzmir Otoyolu'nun 
Altınova- Gemlik 
arasında bulunan 
ve daha önce 
'Samanlı' adı 
verilen 3 bin 586 
metre uzunluğunda 
ki tünelin adı 
'Orhangazi Tüneli' 
olarak değiştirildi. 
Otoyol projesi 
kapsamında yapılan, 
Samanlı Dağı altında 
Yalova ile Orhangazi

arasındaki tünele 
'Samanlı Tüneli* 
adı verildi. Tünelin

tamamlanıp, otoyol 
çalışmalarının 
yüzde 40'a ulaştığı

dönemde Orhangazi 
Ticaret ve Sanayi 
Odası bu tünelin

adının 'Orhangazi 
Tüneli' olarak 
değiştirilmesi için 
çalışma başlattı. 
Bunun üzerine 
Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Binali 
Yıldırım, tünele 
'Orhangazi' adının 
verilmesinin 
yerinde bir düşünce 
olduğunu söyleyip, 
isim değişikliği 
için talimat verdi.

Orhangazi Ticaret 
ve Sanayi Odası'nın 
başlattığı süreç, 
tünelin Orhangazi 
ve Yalova tarafın 
daki girişlerinde 
bulunan levhaların 
önceki gün değiş 
tirilmesi ile tamam 
landı. Daha önce 
'Samanlı Tüneli' 
yazan levhalar 
kaldırılıp, yerine 
'Orhangazi Tüneli' 
yazanlar konuldu.

WİİMWi M Milli
Bursa'da, Ali Osman 
Sönmez Onkoloji 
Hastanesi, ‘sonuç 
verme cihazı’ ile 
hastalarını sıra 
bekleme derdinden 
kurtardı. Belediye 
lerde ve bankalarda 
görmeye alıştığımız 
sıramatik cihazını 
geliştiren Ali Osman 
Sönmez Onkoloji 
Hastanesi, hastalar 
için büyük ıstırap 
olan sıra beklemeye 
son verdi. 
Türkiye’de ilk defa 
hizmet vermeye 
başlayan ‘sonuç- 
matik’ ile laboratu- 
var, pataloji ve 
tomografi neticileri 
1-2 dakika içerisinde 
hastaların ellerinde 
oluyor. Günde bin 
500’e yakın hastanın 
tahlil neticelerini 
almak için uzun 
kuyruklar oluştur

InMnıUiM

duğu koridorlara 
sonuçmatik cihazları 
konuldu. Hastalar 
T.C. kimlik numarası 
veya barkod 
okutarak tahlil 
sonuçlarını ala
biliyor. Bu cihazın 
diğer hastanelere de 
konulmasını isteyen 
vatandaşlar, sıra 
beklemekten kurtul 
duklarını söyledi. 
Ali Osman Sönmez

Hastanesi’nde 
muayene ve tahlil 
yaptıran vatandaş 
ların daha önce 
internet üzerinden 
sonuçlarını alabil 
diğini belirten 
Başhekim Oktaş 
Çelik, “Evinde inter
net olmayan veya 
yaşlı hastalarımız 
için büyük bir 
kolaylık oldu. Evvela 
bir cihazı sisteme 

soktuk. Daha sonra 
6 tane daha alarak 
hastanemizin her 
katına yerleştirdik. 
Hastalarımız artık 
sıra beklemeden 24 
saat tahlil sonuç 
larını alabilecek. 
Hastalarımız labo- 
ratuvar, kan, biyo 
kimya, tomografi ve 
ultrason sonuçlarını 
alabilecek. T.C. 
kimlik numarasını 
veya barkod 
girerek sonuçla 
ra bu cihazlardan 
ulaşmak mümkün” 
diye konuştu.
Yeni cihazla beraber 
hem uzun kuyrukları 
hem de yoğunluğu 
önlediklerini ifade 
eden Çelik, bu 
sistemle beraber 
sonuç vermedeki 
5 personelden de 
tasarruf ettiklerini 
söyledi.

■Mtiıııi

BUDO’da 29 Şubat 
2016 tarihinden 
itibaren e-bilet uygu 
lamasına geçecek 
olan Burulaş, hem 
zamandan, hem de 
kağıt ve arş'ivleme 
maliyetlerinden 
tasarruf edecek.
Burulaş Nisan 
2014’te e-Fatura 
ve Ocak 2015’te de 
e-deftere geçmiş, 
e-bilet için de FİT 
Solutions ile görüş 
melere başlamış ve 
Ağustos 2015’te 
sözleşme imzala 
mıştı. Türkiye’de 
ulaşım şirketleri 
arasında e-bilet 
projesine ilk start 
veren firma olan 
Burulaş, son aşa 
maya gelinen 
projeyi, 29 Şubat’ta 

hizmete alarak, 
Budo’da e-bilet’e 
geçecek. Budo’nun 
ardından teknik 
hazırlıkların tamam 
landığı Burulaş 
Havacıhk’ta da 
e-bilet sistemi, 
devreye alınacak. 
Burulaş Genel 
Müdürü Levent 
Fidansoy, e-bilet 
ile dijital dünyada 
bir diğer hedeflerini 
daha gerçekleş 
tireceklerini ifade 
etti. Fidansoy, 
e-biletin yolcuları 
bilet saklamaktan 
kurtaracağını, 
Burulaş içinse 
ikinci nüsha bilet
lerin bastırılması 
ve arşivlenmesine 
ihtiyaç kalmaya 
cağını söyledi.

Bursaspor Kulübü 
nün 19 Ocak'ta 
gerçekleştirilen 
genel kurulunda 
ibra edilmeyen 
yönetim kurulu, 
bu kararın iptali 
için mahkemeye 
başvurdu.
Bursaspor 
Kulübünün

19 Ocak'ta gerçek 
leştirilen 52'nci 
Olağanüstü 
Genel Kurul 
toplantısında 
ibra edilemeyen 
yönetim kurulu, 
kararın iptali için 
yargıya gitti. 
Genel kurulda 
yapılan oylama

sonucu ibra edile
meyen yönetim 
kurulu ve denetleme 
kurulu, genel 
kuruldaki söz 
konusu maddenin 
iptali için Bursa 
Asliye Hukuk 
Mahkemesine 
başvurdu. Dönemin 
Bursaspor Kulübü

Başkanı Recep 
Bölükbaşı ve 
Denetleme Kurulu 
Başkanı Kaner 
Yavuz'un ibra 
edilmeme kararının 
iptaline yönelik 
başvuruyu, 
avukat Konuralp 
Yeşil aracılığıyla 
yaptıkları öğrenildi.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Elefctnk üretiminde dogalgazın payı düşüyor
Geçen yıl toplam 
doğalgaz tüketim 
miktarı bir önceki 
yıla göre yüzde 2’lik 
bir düşüş ile 47.5 
milyar metreküp 
olarak gerçekleşti. 
Türkiye Doğalgaz 
Dağıtıcıları Birliği 
(GAZBİR) Başkanı 
Yaşar Arslan, 
doğalgaz tüketi
minde 2015’te bir 
önceki yıla göre 
düşüş görüldüğünü 
ve bunun devamını 
beklediklerini 
söyledi. 2016 yılı için

GAZBİR'in yaptığı 
çalışmayı değerlen 
diren Arslan, "2015 
yılı, doğalgaz piyasa 
sında önceki yıllara 
göre ilk kez tüketim 
de azalmanın 
görüldüğü bir yıl 
oldu" ifadesini 
kullandı. Türkiye'nin 
bu yılkı toplam 
doğalgaz tüketiminin 
48,7 milyar metrekü 
pü bulacağını öngör 
düklerini belirten 
Arslan, şöyle devam 
etti: "Enerji tasarrufu 
ve elektrik üretimin

de yerli kaynak 
kullanımı, doğalgaz 
tüketimini düşürme 
ye devam edecek.

2015 yılı, doğalgaz 
piyasasında önceki 
yıllara göre ilk kez 
tüketimde azalmanın

görüldüğü bir yıl 
oldu. 2015’te toplam 
doğalgaz tüketim 
miktarı bir önceki 
yıla göre yüzde 2’lik 
bir düşüşle 47.5 
milyar metreküp 
olarak gerçekleş 
ti. Tüketimdeki 
azalmanın sebebi, 
özellikle elektrik 
üretiminde kullanılan 
doğalgazda önemli 
bir azalma olmasıdır. 
Geçen yıl doğalgaz 
santrallerinin 
tüketiminde ortaya 
çıkan azalış, konut

tüketimindeki artış 
yönündeki trendlerin 
süreceğini tahmin 
ediyoruz." şeklinde 
konuştu. Geçen 
yıl doğalgazın 
elektrik üretimindeki 
kullanımının 2014'e 
göre önemli ölçüde 
azaldığına dikkati 
çeken Arslan, 
elektrik santralleri 
nin toplam doğalgaz 
tüketimindeki payı 
mn yüzde 48'den 
2015 yılında yüzde 
39,8’e gerilediğini 
söyledi.

Midi w İmi Haslını Sanajıide istihdam arttı
Resmi Gazete'de 
yayımlanan Alış 
veriş Merkezleri 
Hakkında Yönet- 
melik'e göre, AVM- 
lerdeki ortak kulla 
mm alanlarının ve 
400 metrekareden 
büyük perakende 
işletmelerin görünür 
kısımlarına, acil 
tıbbi müdahale 
ünitesiyle iletişimi 
sağlamak amacıyla 
yeterli sayıda acil 
tıbbi durum butonu 
konulacak. Gümrük 
ve Ticaret Bakanlı 
ğının Alışveriş 
Merkezleri Hakkında 
Yönetmeliği, Resmi 
Gazete'de yayımla 
narak yürürlüğe 
girdi. AVM'nin ama 
çına uygun kullanıl 
masından, bu alan
larda oluşabilecek

kazalara karşı gerek 
li güvenlik tedbirle 
rinin alınmasından 
ve diğer yükümlülük 
lerin yerine getiril 
meşinden alışveriş 
merkezi malikiyle 
yönetimi sorumlu 
olacak. AVM'lerde 
kullanımı ücretsiz 
sosyal ve kültürel 
etkinlik alanı, acil 
tıbbi müdahale 
ünitesi, ibadet yeri, 
bebek bakım odası, 
çocuk oyun alanı ve 
dinlenme alanlarıyla 
ortaklaşa kullanma, 

korunma veya 
faydalanma için 
zorunlu diğer 
alanlar oluşturu 
lacak. Alışveriş 
merkezlerinin 
nitelikleri ile açılış, 
faaliyet ve denetim
lerine ilişkin usul ve 
esasları düzenleyen 
yönetmelik, bu 
merkezlerin maliki 
ile yönetiminin, 
yetkili idarelerin ve 
diğer ilgili kurum 
ve kuruluşların 
görev ve sorumluluk 
larını kapsıyor.

TÜİK verilerine 
göre, sanayide isti
hdam endeksi 
geçen yıl, bir 
önceki yıla göre 
yüzde 0,3 arttı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu, Sanayi 
İşgücü Girdi En
deksleri 2015 yılı 
4. çeyrek verilerini 
açıkladı. Buna 
göre, mevsim ve 
takvim etkilerinden 
arındırılmış sanayi 
istihdam endeksi 
geçen yılın 4. çeyre 
ğinde bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 
0,4 arttı. Takvim 
etkisinden arındırıl 
mış sanayi istih
dam endeksi ise 
önceki yılın aynı 
çeyreğine göre 
yüzde 0,1 düştü. 
Söz konusu en
deks, yıllık bazda

ise yüzde 0.3 artış 
gösterdi.
Maaşlar arttı 
Sanayide çalışılan 
saat endeksi de 
2015'in 4. çeyreğin 
de bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 
0,5 arttı. Takvim 
etkisinden arındırıl 
mış sanayide çalışı 
lan saat endeksi 
ise bir önceki yılın 
aynı çeyreğine 
göre yüzde 0,9 
geriledi. Söz 
konusu endeks 
yıllık bazda da 
yüzde 0,8 azaldı.

Mevsim ve takvim 
etkilerinden arındı 
rılmış sanayide 
brüt ücret - maaş 
endeksi 2015 
yılının 4. çeyreğin 
de bir önceki çeyre 
ğe göre yüzde 
2,2 arttı. Takvim 
etkisinden arındırıl 
mış sanayide brüt 
ücret - maaş en
deksi ise bir önceki 
yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 12,7 
yükseldi. Brüt 
ücret-maaş endeksi 
yıllık bazda ise 
yüzde 13,7 yükseldi
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Kaba inşaatının 4 katı biten Bölge 
Hastanesi’nin yıl sonunda 

hizmete açılması hedefleniyorHDD eski Adliye Okulu nun
müze vaeılmasını istedi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

MÜZE ÖNERİSİ
Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik 

Şubesi ‘nin yeni başkanı Tansu Erçevik, 
basına yaptığı açıkılamada, Adliye Ma
hallesindeki benim de 3 yıl müdürlüğünü 
yaptığım eski İlkokul binasının gazetemi 
zin eski sorumlu müdürü, siyasetçi, 
hukukçu Av. M. Cengiz Göral adına bir 
Müze haline getirilmesini istedi.

Bu öneriyi AD D’nin yapılan Genel Kuru
lunda eski Başkan Murat Tacar bana 
söylemişti Devamı sayfa 4’de

Atatürkçü Düşün 
ce Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Tansu Erçevik, 
Gemlik Belediye 
si’ne verdiği 
dilekçede 
Adliye Mahalle- 
si’ndeki eski ve 
kullanılmayan 
ilkokul binasının 
‘Hukuk ve Gaze 
fecilik Müzesi’ne 
dönüştürülme 
sini istedi.
Haberi sayfa 4’de

MMIISİ 
KanıiMnı

CHP Gemlik İlçe Başkanlığı geçtiğimiz hafta 
sonunda “UTSE" eğitimlerine başladı. 2’de

2015 yılı Mayıs ayında temeli atılan Gemlik 
Cihattı Mahallesi Bölgesi’nde yapılan 200 
yataklı Bölge Hastanesinin inşaatı devam 
ediyor. Kaba inşaatının 4 katı biten ve çevre 
düzenleme çalışmalarıyla birlikte ince işçilik 
çalışmaları süren Modern Bölge Hastanesinin 
ulaşımını kolaylaştıracak projeleri hazırladık 
larını belirten Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 
83 milyon liralık bu dev yatırımın yıl sonunda 
hizmete gireceğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com


29 Şubat 2016 Pazartesi Gemlik KŞrfez Sayfa 2

Kaba inşaatının 4 katı biten Bölge Hastanesi’nin yıl sonunda hizmete açılması hedefleniyor

Sağlık Bakanlığı 
tarafından Gemlik 
Cihath Mahallesi Böl- 
gesi’nde yapılan 200 
yataklı Bölge Has
tanesinin inşaatı 
devam ediyor.
2015 yılı Mayıs 
ayında temeli atılan 
Hastanenin yıl içinde 
hizmete girmesi bek
leniyor. Ak Parti İlçe 
Başkanı Zafer Işık, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli ve 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Has
tanesi Başhekimi Dr. 
Şahmeran Çelenkoğ 
lu ile birlikte hastane 
inşaatında inceleme 
lerde bulunan Beledi 
ye Başkanı Refik 
Yılmaz, mühendis ve 
mimarların yanı sıra 

Müteahhit Bülent 
Kırcal’dan bilgi aldı. 
Kaba inşaatının 4 
katı biten ve çevre 
düzenleme çahşmala 
rıyla birlikte ince 
işçilik çalışmaları 

süren Modern Bölge 
Hastanesinin ulaşı 
mini kolaylaştıracak 
projeleri hazırladık 
larını belirten 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz,

“Ulaşım yollarında 
kamulaştırma karar 
lan alındı ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si tarafından da 
onaylandı. Gemlik 
Belediyesi olarak 

yolları genişletme 
çalışmalarına 
başlayacağız. Has
tane inşaatının hızla 
ilerlemesi bizi mutlu 
ediyor. 83 milyon 
liralık bu dev yatırım 

yılsonunda hizmete 
girecek. Eksiksiz 
olması için tüm 
birimler titiz bir 
çalışma sergiliyor. 
İlçemize şimdiden 
hayırlı olsun” dedi.

CHP PARTİ OKULU EĞİTİMLERE BAŞinDI
CHP Parti Okulunun 
açılması nedeniyle 
eğitime daha da önem 
yeren CHP Gemlik 
İlçe Başkanlığı 
geçtiğimiz hafta 
sonunda “UTSE” 
eğitimlerine başladı. 
Eğitimden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı 
Dilek Taşpınar’ın 
planladığı 2016 
yılının ilk üyenin 
Temel Siyasi Eğitimi 
geçtiğimiz hafta sonu 
gerçekleştirildi. 
Parti eğitmenleri 
Mehmet Sertaslan,

Fatma Birinç ve üyelerin siyasi bilinç-
Özgür Aksoy’un lerinin ve iletişim
verdiği eğitimde, bilgilerinin artması

hedeflendi.
Öte yandan, partinin 
önemsediği “Sandık

Çevresi Örgütlen
mesi” eğitim 
programları tüm

üyeleri kapsayacak 
şekilde devam ede
ceği belirtildi.

Metruk bina yıkımları sürüyor
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
Ekiplerinin metruk 
bina yıkım çalışmaları 
hız kesmeden 
devam ediyor. 
İki yıl içinde 200’ün 
üzerinde metruk bina 
yıkımı gerçekleştiren 
ekipler, Osmaniye 
Mahallesi Şehit 
Mehmetçik Sokakta 
bulunan 47 ve 63 nolu 
metruk binalar ile 
İstiklal Caddesinde 
bulunan bir başka 
metruk binanın 
yıkımını tamamladı.

Bir yandan görsel 
kirliliğin önüne geçen 
ve tehlike saçan 
metruk binaların or
tadan kaldırılmasını 
sağlayan ekipler, 
diğer yandan da 
muhtemel madde 
bağımlılarının uğrak 
yeri olan bu binaların 
yıkımıyla toplumsal 
bir başka sorunun da 
önüne geçmiş oluyor. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, tespit 
edilen metruk binala 
rın, encümen kararı 
sonrasında ivedilikle 

yıkıldığını belirterek, 
şehir merkezinin 
yanı sıra mahalle 
statüsüne dönüşen 
eski köylerdeki 
metruk bina 
yıkımlarının da 
devam edeceğini 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, kaçak 
yapılarla olan 
mücadelenin de 
devam ettiğini 
belirterek, bu 
konudaki çalışmaları 
da titizlikle yürüttük
lerini sözlerine ekledi



29 Şubat 2016 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 3

Otûlıiisiin tanıtısı ambulans takla anı!
İnegöl de 112 
ambulansı ile otobüs 
çarpıştı. Takla atan 
ambulansta biri 
sağlık görevlisi 
olmak üzere 5 kişi 
yaralandı. Edinilen 
bilgiye göre, 
80 yaşındaki hasta 
Hayriye Orhan’ı 
alarak İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
götürmek üzere 
yola çıkan Mehmet 
İnce idaresindeki 
16 KDH 10 plakalı 
112 Acil Servis 
ambulansı,

ingaz kavşağından 
Mimarsinan Cadde- 
si'ne geçtiği sırada 
Nizamettin Güzel 
yönetimindeki 
toplu taşıma aracına 
yandan çarptı.
Çarpışma ile birlikte 
içinde hasta ve 
hemşirenin yanı sıra 
hasta yakınlarının 
da olduğu bildirilen 
ambulans yan yattı.

CAN PAZARI 
YAŞANDI

Yan yatan

ambulansın arka 
kabininde bulunan 
80 yaşındaki hasta 
Hayriye Orhan ile 
hemşire Melike

Aybudak bulun 
dukları yerde 
sıkıştı. Ambulans 
şoförü ve yanında 
bulunan hasta

yakınları Erol Orhan 
ve Sabiye Orhan 
yaralandı. Sıkışan 
hemşire ile yaşlı 
hastanın imdadına 
diğer 112 Acil Servis 
ambulanslarında 
görevli sağlık 
ekipleri yetişti. 
Sıkışan hemşire 
ve hasta sağlık 
çalışanlarının 
yardımı ile kurtarıldı.

GÖZYAŞLARINI 
TUTAMADI

Kurtarılan yaralı 

hemşire ambulansa 
konulurken göz 
yaşlarına boğuldu. 
Yaralanan 5 kişi 
ambulanslarla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Otobüs şoförü 
ve yolcular kazayı 
yara almadan 
atlattı. Yatan 
ambulans 
çekici marifetiyle 
kaldırılırken, 
kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Kendi yaktifli evinıie ajır yaralandı
Bursa'da alkollü 
olduğu iddia edilen 
bir kişi evini 
yakınca dumandan 
zehirlenerek ağır 
yaralandı. Olay, 
Osmangazi 
Gülbahçe Mahalle 
sinde meydana 
geldi. Çevre sakin
leri tarafından 
alkollü olduğu 
iddia edilen 43 
yaşındaki Bahadır 
Yıldız bilinmeyen bir 
şekilde ve sebeple 
evini yaktı. Olay 
yerine gelen 
İtfaiye ekipleri 
yangını kısa sürede

Yanaıntla küiıunlar içle! biau
İnegöl Olukman 
Mahallesi'nde 
samanlık ve ahırda 
çıkan yangında 
4 koyun telef oldu. 
Dumandan etkilenen 
yaşlı kadın ise 
ambulansla hastane 
ye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl’e bağlı 
Olukman Mahalle
si'nde Fikri Burak- 
lar’a ait evin 
yanındaki ahırda 
henüz belirlene
meyen bir nedenle 
yangın çıktı. Ahır 
daki samanların 
tutuşması ile alevler 
biranda tüm ahırı

ABONE OLDUNUZ IVIU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

POLİS HAYAT 
KURTARDI

kontrol altına aldı. 
4 katlı binanın son 
katında çıkan 
yangında Bahadır 
Yıldız dumandan 
etkilenerek ağır 
yaralandı.

sardı. Ahırdan 
yükselen alev ve 
dumanları gören 
ev sakinleri durumu 
itfaiye ekiplerine 
bildirirken, bir 
yandan da kendi 
imkanları ile yangına 
müdahale etmeye

Mahalle sakinlerinin 
ihbarı üzerine olay 
yerine gelen polis 
ekipleri evde yaralı 

çalıştılar. Kısa 
sürede belirtilen 
adrese gelen itfaiye 
ekipleri, yangına 
müdahale etti.
Ekiplerin çabaları , 
sonucu yangın kısa 
sürede kontrol altına 
alınırken, söndürme 

olduğunu öğrenince 
eve çıktı. Evde 
zehirlenmiş halde 
bulunan Yıldız'ı 
kucaklayarak 4. 
kattan aşağı indiren 
ekipler yaralıyı 
112 Acil Sağlık 
ekiplerine ulaştırdı. 
Olay yerinde 
yapılan ilk müda
halenin ardından 
Yıldız, Muradiye 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı, öte 
yandan Yıldız'ın 
hayati tehlikesinin 
olduğu öğrenildi. 
Olayla ilgili 
tahkikat başlatıldı.

çalışmalarına 
vatandaşlar da 
yardım etti. Yangın 
sonucunda ahır 
tamamen yanarken, 
ahır içerisinde 
bulunan 4 koyun 
telef oldu. Yangın 
sırasında dumandan 
etkilenen ev sahibi 
Fikri Buraklar’ın eşi 
65 yaşındaki Kerime 
Buraklar ise, olay 
yerine çağrılan 
112 Acil Servis 
ambulansıyla İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Yangının çıkış 
nedeni araştırılıyor.

Yer süpürme 
kavgası: 3 yaralı

İnegöl de yer 
süpürme tartışması 
sonucu çıkan 
bıçaklı kavgada 
3 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgilere 
göre, Küçük Sanayi 
Sitesi Ağaç İşleri 
bölümünde faaliyet 
gösteren bir mo
bilya imalathane 
sinde çalışan ağa 
bey ile kardeşler 
arasında yer süpür 
me yüzünden tartış 
ma çıktı. Tartışma 
nın büyümesi 
üzerine taraflar 
birbirlerine girdi. 
İş yeri dışına taşan 
kavgada 34 yaşın 
daki Kudbettin Ş. 
ile 33 yaşındaki 
kardeşi Fahrettin Ş. 
bıçaklandı. Karşı 
tarafta ise 20 yaşın 
daki Mahsun D. 
darp sonucu 
yaralandı. Muhsin 
D.'nin ağabeyi ise 
kavgadan yara 
almadı. Diğer 
çalışanların ve 
çevredekilerin 
güçlükle ayırdığı 
kavgada 5 yerinden 
bıçakla yaralanan 
Fahrettin Ş. ile 3 
yerinden bıçakla 
nan ağabeyi 
Kudbettin Ş. olay 

yerine gelen 112 
Acil Servis ambu 
tansında görevli 
sağlık ekibinin 
ilk müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine aeti 
rilerek tedavi 
altına alındılar. 
Darp sonucu 
yaralanan Muhsin 
D. ise özel bir 
araçla özel bir has
taneye getirilerek 
tedavi altına alındı. 
Kavgaya karışan 
Mahsun D.’nin 
ağabeyi ise daha 
sonra özel hastan
eye gelerek 
kardeşinin sağlık 
durumu hakkında 
bilgi aldı. Kavganın 
ardından olay 
yerine ve yaralıların 
kaldırıldığı hastane 
lere emniyet ekip
leri sevk edildi.
Olay yerinde gerekli 
çalışmaları yapan 
emniyet ekipleri, 
tedavisi tamam
lanan Mahsun D. 
ile ağabeyini ifadele 
rini almak üzere 
emniyete götürdü. 
Bıçakla yaralanan 
ağabey ile kardeşi 
nin İse tedavileri 
devam ediyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

MÜZE ÖNERİSİ
Bu konuda ön görüşme yapmayı farklı 

bir önerimin olacağını söylemiştim.
Ancak, yeni Başkan, müze konusundaki 

düşüncelerini ve aldıkları yönetim kurulu 
kararını, Belediye Başkanlığına bir 
dilekçe vererek işleme sokmuş.

Öğretmenlik ve yöneticilik yaptığım bir 
okulun, çok sevdiğim, gazetemizde 
yıllarca sorumlu müdürlük yapmış, köşe 
yazıları yazmış sevgili Mehmet Cengiz 
Göral’ın anısına bir müze yapılması öneri 
si beni duygulandırdı.

Hatta kendi kendime ben niye bunu 
düşünemedim diye hayıflandım.

Çünkü Cengiz, gerçekten bir demokrasi 
şehididir.

Diğer demokrasi şehitleri gibi...
Bir demokrat, bir vatan severdir.
Yazardır, şairdir, siyasetçidir, hukuk 

adamıdır.
Yıllardır Gemlik’e bir Kent Müzesi 

kurulması için yazılar yazdım.
Eski başkanlardan Mehmet Turgut öne 

rime sıcak baktı.
Birlikte bu iş için bir başlangıç yaptık.
Bursa Kent Müzesini, İnegöl ve Kara- 

caabey Kent Müzelerini kuran Bursa 
Kültür ve Araştırma Vakfı ile iletişim kur
duk. Karşılıklı görüşmeler yaptık, kararlar 
aldık.
Atatürk Okulunun karşısındaki Papazın 

Evi diye bilenen eski tarihi yapıyı ve 
çevresindeki bahçeyi Kent Müzesi yap
mak için girişimler başlattık.

İşin başına emekli tarih Öğretmeni Ürer 
Konak’ı getirildi.

Bina yeniden onanma girdi ve süre 
uzadı.

Sonra yapılan seçimlerde Mehmet 
Turgut bir daha aday olamadı, Fatih 
Mehmet Güler başkan oldu. Ama bitmiş 
binayı bir türlü görev yaptığı sürede 
değişik kez uyarmalarıma karşın Kent 
Müzesine dönüştüremedi.

Sonra Refik Yılmaz döneminde Kent 
Müzesi yapılacak yer İmam Hatipli kızlara 
okul yapıldı. Şimdi ise sanırım Müftülüğe 
tahsis edildi.

Bizim Belediye’nin kültüre bakış açısı 
bu. Yıllardır Gemlik Kent Müzesine 
kavuşamadı.
Adliye Köyü’ndeki okul, yapı olarak eşi 

bulunmaz bir bina.
Bina müze olmaya çok uygun. Ancak, 

burada kurulacak bir müze yalnız Cengiz 
Göral adına değil, Adliye Köyü’nde yetiş 
miş, Ahmet Dural ve diğer ünlü kişileri de 
içine alacak bir müze olmalı.
Adliye köyü kökenli çok sayıda tanınmış 

şahsiyet var.
Böyle bir müze Türkiye de ilk olur. 
Bu da benim önerim.

Atatürkçü 
Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şube Başkan 
lığı, Adliye 
Mahallesi 
eski ilkokul 
binasının 
‘Hukuk ve 
Gazetecilik 
Müzesi’ 
yapılmasını 
istedi.
ADD’nin yeni 
şube başkanı 
Tansu Erçevik, 
Belediye 
Başkanlığına 
verdiği

dilekçede, 
Yönetim Kurulu 
olarak Adliye 
Mahallesi’nde 
atıl durumda 
olan ve kulla 
nılmayan eski 
ilkokul binası 
nın Hukuk ve 
Gazetecilik 
Müzesi’ne 
dönüştürülmesi 
ni istediler.
Erçevik, yaptığı 
açıklamada, 
Adliye Mahalle- 
si’ndeki 
kullanılmayan 
eski ilkokul

binasının 
Mehmet Cengiz 
Göral Hukuk 
Müzesi 
yapılmasını, 
adının da 3 
Temmuz 
1979 günü 
evine giderken 
Bursa'da 
öldürülen 
Adliye Köylü 
avukat, 
siyasetçi ve 
gazeteci 
Mehmet Cengiz 
Göral’ın adının 
verilmesini 
istedi.

İR imla sile MttlHhleıMııı
Cumhuriyet Halk Par
tisi Gemlik İlçe Genç
lik Kolları üyeleri 
sokak çalışmaları 
kapsamında mahalle 
mahalle gezerek, 
site sakinleriyle 
görüşüyor. 
CHP’li gençler, 
Hisartepe Ma
hallesinde bulunan 
Akmen Sitesi sakin
leriyle görüşerek, 
sorunlar hakkında 
bilgi aldı.
Site sakinlerinin 
öncelikli olarak 
seçimlerde verilen 
sözlerin tutulmama 
sına sitem ettiğini

söyleyen CHP’li 
gençler, bilgi 
alışverişinde

bulundular.
CHP’li gençler, site 
çevresindeki olum

suz konular hakkında 
da bilgi alışverişinde 
bulundular.

Bursa hurda pazarı kapanıyor
Bursa’da ikinci el 
eşyalar ile elektrikli el 
aletlerinin satıldığı 
hurda pazarı 4 yıldır 
kurulduğu Soğanlı 
bölgesinde kentsel 
dönüşüm başlaması 
sebebiyle kapanıyor. 
Özellikle Suriye’den 
göç edenlerin son 
yıllarda büyük rağbet 
gösterip, evindeki 
eksik eşyaları 
tamamladığı Soğanlı 
hurda pazarında her 
hafta onbinlerce 
ürünü bulmak 
mümkün olabiliyor. 
Çok uygun fiyatlarla 
eşyaların alınıp, 
satıldığı pazar alanı 
düzgün şuanda 
binlerce konutun 
yükselmeye 
başlamasıyla daraldı.

Önümüzdeki 
haftalarda iki 
yeni müteahhit 
firmanın da 
şantiyelerini 
çalıştırmasıyla 
tezgah açacak yer 
kalmayacağını 
belirten esnaf, 
Osmangazi Belediye- 
si’nin konuya çözüm

üretmesini istiyor. 
Hurda pazarının 
kurulduğu alan kadar 
büyük başka bir 
mekanın olmaması 
da 2-3 farklı yerde 
eşya gruplandırması 
yaparak ikinci el 
pazarlarının 
açılmasını gündeme 
getiriyor.

Esnaflar, Büyükşehir 
Belediyesi’nin özel
likle dar gelirli 
vatandaşın işini 
gören pazarın, 
kapatılmamasını ve 
yaşatılmasını istedi. 
Soğanh’daki pazarda 
5 liraya ayakkabı, 20 
liraya fırın, 10 liraya 
elbise bulunabiliyor.
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Gemlik Belediyesi, 
gayrimenkıılleri ile 
Gemlik Liman 
Depolama A.Ş.’deki 
% 13.4 oranındaki 
hisselerini satmak 
düşüncesinde.
Gayrimenkuller 

ihaleye çıkarılmış 
bulunuyor. Gemlik 
Liman Depolama 
A.Ş.’deki payının 
değerini tespitini 
özel bir firmaya 
yaptırmış. Dolar 
olarak 36 milyon 
dolar, TL olarak 
98 milyon lira 
yapacağı 
öngörülmüş.
Liman 

depolamanın nasıl 
oluşturulduğu 
hakkında biraz 
geriye gidelim.
BİSAS A.Ş., rıhtım 

dolgusu yapılma 
dan önceki yerini

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

GEMPORT HİSSELERİ...

(Kocaçukur) arazi 
sahibinden satın 
almıştı.
Araziye fabrika 

kurulması arzu 
ediliyordu.
O günlerin 

Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır ve ka
muoyu fabrika 
kurulmasının 
uygun olmayacağı 
gerekçesi ile.
Fabrikaya karşı 

çıkıyor, gayri- 
menkulü Belediye 
olarak istimlak 
ediyordu.
Bursa’nın 

sanayide gelişimini 
dikkate alan 
Belediye, koca 
çukur’daki istimlak 
ettiği yere liman 
tesislerini kurma 
kararlılığını gös
terdi.
Arazisi belediyece 

istimlak edilen 
BİSAS, liman tesis
lerinin kurulması 
amaçlanan yerin 
uygun olmadığında 
ısrar ediyordu. 
Oysa mevcut yer 
Gemlik Körfezi’nin 
ender yerlerinden 
bir yerdi. Resmen 
de tespiti yapıldı.
BİSAS A.Ş., 

belediyenin liman 
tesislerini 
gerçekleştirecek 
mali güce sahip 
olmadığı için 
gerçekl eşti ri lemeye 
ceğinde ısrar 
ediyor. Kamuoyu 
yaratmaya 
çalışıyordu. Bunun 
üzerine Belediye 
Başkanı Hakkı 
Çakır, belediye 
mülkleri Terme ve 
Tibel Otellerini 
satacağız, liman 

tesislerini yapa 
cağız kararlılığı 
gösteriyordu.
BİSAS A.Ş.’nin 

büyük ortağı 
Muammer Ağım 
devrin iktidarının 
sempatizanı ve 
destekçisi idi.
Belediye BİSAS 

A.Ş. ile ortaklığa 
zorlandı.

Emir yüksek yer
dendi. Belediye 
sahibi olduğu ar
saya %25 pay 
karşılığı liman de
polama A.Ş.’ye 
ortak oldu.
O günlerde 

şirketler kanunu 
dikkate alarak 
belediyenin en az 
%30 payla ortak 
olmasını önerdim. 
%75 pay sahipleri 
nin birinci toplantı 
da sermaye artırımı 
yapabileceğini, 
%30 payda ancak 
ikinci bir toplantı 
da sermaye artırımı 
yapılabilineceğini, 
zaman kazanılarak 
mağduriyetin 
giderilebilineceğini 
yazdım.
Belediye yetkilileri 

yaptığımız özel 

görüşmelerde 
belediyenin %25 
payının sabit 
kalacağını, beledi 
yeye sermaye 
artırımından düşen 
meblağın BİSAS 
A.Ş. tarafından 
karşılanacağını, 
BİSAS A.Ş.’nin 
alacağını belediye 
ye düşen kar, kar
dan karşılanacağı 
ifade edildi.
Belediye CHP’ye 

geçti mali gücü 
yok.
Hükümetten izin 

alınmadıkça har
cama yapılamıyor. 
Bunu fırsat bilen 
liman depolama 
A.Ş. sermaye 
artırımı kararı aldı. 
Belediyenin %25 
payı, %13,4 de 
düştü. BİSAS A.Ş., 
belediye artırım 
payını karşılamadı. 
Çünkü şirket ana 
sözleşmesinde 
böyle bir hüküm 
yoktu.
Başka bir sermaye 

artırımında devrin 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı % 
13,4 payı korudu.
Daha sonraki 

yıllarda BİSAS 
A.Ş.’nin İş 
Bankasına olan 
borcuna karşılık 
%54 pay İş 
Bankasına satılarak 
İş Bankası en 
büyük ortağı oldu 
şirketin. Birkaç yıl 
sonra gerek İş 
Bankası gerekse 
BİSAS A.Ş. ortağı 
Muammer Ağım 
paylarını Yılport 
A.Ş.’ye sattılar.
Yılport A.Ş. 

belediye hissele 
rine para öder mi?
Alır sermaye 

artırımı kararı, 
belediyenin payı 
olur sıfıra, sıfır...
Belediyenin 

Yılport ortaklığında 
ki %13,4 payı der
hal büyükşehir 
kuruluşu Burlas’a 
devredilsin.
Böylece büyük 
şehrin mali gücü; 
korur toplumun 
haklarını.
Tabii Yılport A.Ş. 

yönetim kurulu, 
devire izin 
verirse...
Verir mi dersiniz? 
Mama, büyük 

mama!

GEMLİK starmaxx
KALIBRASYON

OLCUM & EĞİTİM
Endüstriyel amaçlı kullanılan üzerinden herhangi 
bir proses kontrolü yapmayan, yani otomatik olmayan 
terazilerdir. Alım satım işinde kullanılan teraziler yasal 
metroloji kapsamına girer. Teraziler çözünürlüklerine 
ve kapasitelerine bağlı olarak ilgili standardın 
öngördüğü hassasiyete sahip, kütleler ile kalibrasyonu 
gerçekleştirilir. Terazilerin başlıca gösterge sapması, 
tekrar lanabil irlik, köşe yükü sapması testleri yapılır. 
Bu testler sırasında cihazda sapma tespit edilirse, 
müşterinin izni alınarak, sapma cihaza ayar yapılmak 
koşuluyla giderilir. Ayar işlemi terazide olduğu gibi bütün 
kalibrasyon işlemlerinde yapılabilir. Teraziler yer çekimi 
ivmesinden ve ölçüm yaptığı ortam koşullarından 
etkileneceğinden dolayı yerlerinin ve zeminin düzgün 
seçilmesi önemlidir. Yalnızca bulundukları yerde kalibre 
edilmelidir. Yerinden oynatıldığında doğru 
ölçtüğü kontrol edilmelidir.

Resmi Gazete 4 Eylül 2013 Çarşamba Sayı 28755 yayın ile tartı aletinin 
muayenehanesinde yetkili muayene servislerince kullanılacak olan 
etalonların kredite laboratuarlarca kalibrasyonu yaptırılması zorunludur. 
Firmamızın etalonları TURKAK ve SANAYİ BAKANLIĞI onaylıdır

Kaan UÇAN 0 539 74619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK

gemlikkalibrasyon@hotmail.com - info@gemlikkalibrasyon.com

4 adet 15-16 Jant Starmaxx kamyonet 
vo minibüs lastiği alanlara,

350Tl değerinde mont hediye!

01KAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sit. A Blok No: 2 

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com
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Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Bursa Gençler 
Ligi Basketbol C 
Grubunda oynadığı 
10 karşılaşmanın 
tamamını kazanan 
Gücüm Spor Basket
bol takımı yönetici 
ve sporcularını 
tebrik etti. Spor 
Salonunda düzenle
nen malzeme teslim 
töreninde Gücüm 
Spor ’un 5-10 yaş 
grubu alt yapı 
takımının antrenma 
mm da izleyen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Kulüp 
Başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran ve

Genel Menajeri 
Yahya Gümüş’ten 
bilgi aldı.
Gemlik Belediye
sinin 2016 yılı

sportif etkinlikleri 
kapsamında yaptığı 
tüm amatör spor 
kulüplerine yönelik 
malzeme teslim

töreninde, 30 kişilik 
alt yapı takımına ve 
18 kişilik genç 
basketbol takımına 
malzemeleri teslim

eden Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
aynı zamanda ilçeyi 
2. Basketbol liginde 
temsil eden Gücüm 
Spor ile gurur 
duyduklarını söyledi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a spora 
yönelik yatırım ve 
destekleri adına 
teşekkür eden 
Kulüp Başkanı 
Tuğan Büyükbaşa 
ran, "Her zaman 
can suyumuz 
oldunuz. Bizlere 
yönelik destekler 
adına teşekkür 
ediyoruz. Gemlik 
Belediyesinden 
gördüğümüz desteği

ilçedeki tüm kurum 
ve kuruluşlardan da 
bekliyoruz. 2. Ligde 
zor günler geçiri 
yoruz. Oysa geniş ve 
başarılı alt yapı kad 
romuzla biz gele
cekte daha büyük 
işler başarmak isti 
yoruz. Bugün bu 
ligde, İstanbul, İzmir 
Büyükşehir, Bolu, 
Düzce, Yalova ve 
Antalya takımları ile 
mücadele veriyoruz. 
Bu sene ligde 
kalıp, önümüzdeki 
yıllarda da ilçeden 
alacağımız destek
lerle üst kategorileri 
zorlamayı hedefli 
yoruz” dedi.

Çınar Ornotulmnaılalııalan umaflı
Bursa’da yapılan 
Judo elemelerinde 
antrenör İsmail 
Yıldız’ın çalıştırdığı 
Çınar Ortaokula 
öğrencilerinden 
Eda Coşkun ve 
Serdar Can Cilo 1. 
lik , Meliha Can Cilo 
2.lik, Birsen Türk 
adlı öğrenci ise 
3. lük madalyası 
kazandılar.
Grup halinde l.lik 
kazanan öğrenciler 
Kütahya’da 
yapılacak olan Bölge 
Şampiyonasında

Bursa’yı temsil 
edecekler.
Okul Müdürü

İlkay Erdem, 
öğrencileri aldıkları 
başarı nedeniyle

kutlayarak, 
başarılarının 
devamını diledi.

II V I I

■IIMIIIIIIİI 
ııiDUn

SİREN A MARINE

Orhangazi’de bulunan Denizcilik & Otomotiv ve Raylı 
Sistemler alanlarında faaliyet gösteren fabrikamızın

Otomotiv ve Rayli Sistemler atölyesinde görev alacak

• Lise ve dengi okullardan mezun üretim operatörleri 
aranmaktadır.

İlgilenen adayların aşağıdaki adresi şahsen gelip form 
doldurmaları veya ik@sirenamarine.com.tr mail adresine 
Ad Soyad, adres, telefon, mezuniyet ve geçmiş iş 
tecrübelerini içeren mail atmaları rica olunur.

Adres : Çeltikçi Mahallesi Çeltikçi Sok. No: 323 Orhangazi
Tel : 0 224 275 76 00

Umurbey Nadide 
Atamer Anaokulu 
öğrencileri, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
ettiler.
Müfredatta yer alan 
“Yerel Yöneti 
çileri ve Protokol 
Üyelerini Tanı 
yalım” konulu ders 
kapsamında 
yapılan ziyarette, 
öğrencilere oyuncak 
hediye eden ve 
sorularını yanıtlayan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
bundan sonraki 
eğitim ve öğretim 
hayatlarında da 
başarılar diledi.

Okul kurucu 
müdiresi Nadide 
Atamer, sınıf 
öğretmenleri 
Melike Kahraman 
ile birlikte 
Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
eden öğrenciler, 
okudukları koro 
ve solo şarkı ve 
marşlar ile de 
güne renk kattılar. 
Anaokulu 
öğrencilerinin 
önümüzdeki gün
lerde Kaymakam 
Cahit Işık başta 
olmak üzere, 
diğer yönetici ve 
protokol üyelerine 
de ziyarette buluna 
cakları öğrenildi.

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
İPad-iPhone BYEGM uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ik@sirenamarine.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci Küme 8. 
Grupta şampiyonluk 
kovalayan Gemlik 
Körfezspor, oynadığı 
4 maçta da sahadan 
farklı galibiyetlerle 
ayrılarak zirvedeki 
yerini korudu. 
Hedefini birinci kü 
me olarak belirleyen 
yeşil beyazlılar 
Kumlaspor’u net bir 
skor la 6-0 yenerek 
yoluna kayıpsız 
devam etti.
Karşılaşmaya Kum- 
laspor daha atak 
başladı. Henüz bi 
rinci dakikada 
gelişen atakta 
Furkan Bayri’nin 
şutu dışarı gitti. 
Oyunda dengeyi 
kuran Körfezspor 
gol için rakip kaleye 
geldiği 10. dakikada 
öne geçti. Selma 
ni’nin kullandığı 
köşe atışında penaltı 
noktası üzerinde boş 
bırakılan Murat 
Ayılın yükselerek 
yaptığı kafa şutu ile 
ağları sarsarak Kör- 
fezspor’u 1-0 öne

geçiren golü 
kaydetti.
Rakibine üstünlüğü 
nü kabul ettiren Kör
fezspor 25. dakikada 
Kumlaspor defansı 
nın uzaklaştım 
madiği pozisyonda 
topu önünde bulan 
Eren düzgün vuruşla 
skoru 2-0 yaptı. 
Kontratak futbolu 
tercih eden Kumla 
spor rakip kalede 
yakaladığı pozisyon
larda son vuruşlarda 
başarılı olamazken, 
karşılaşmanın 45. 
dakikasında Selmani 
ile farkı 3’e çıkaran 
Körfezspor iyice 
rahatladı ilk yarıyı

3-0 üstün kapadı. 
İkinci yarıya farkı 
artırmak için daha 
atak başlayan yeşil

beyazlılarda Eren 
48. dakikada defansı 
çalımlayarak 
kalecinin sağından

kendisini ikinci 
takımının dördüncü 
golünü filelere 
göndererek 
farkı 4’e çıkardı. 
Farklı mağlubiyetle 
iyice oyundan 
düşen Kumlaspor 
karşısında üstün 
oyununu sürdüren 
Körfezspor 64. 
dakikada Selmani 
kendisinin ikinci 
takımının beşinci 
golünü atarak skoru 
5-0 yaptı. 
Karşılaşmanın bu 
skorla bitmesi 
beklenirken 
Körfezspor atağında 
ceza sahası dışında 
topla buluşan Serdar

açılan kalecinin 
üstünden topu 
aşırtarak maçın 
skorunu 6-0 olarak 
belirledi.

SAHA: Gemlik Dış 
HAKEMLER: 
Murat Güleç 1, 
Yusuf Okumuş 1, 
Mert Çetinkaya 1,

KÖRFEZSPOR: 
Faruk 5, Süleyman 5, 
Oğuzhan 5, Cüneyt 
6, Mert 6, Mustafa 6, 
Tayfun 5, (Sarp 3) 
Murat Aydın 6, Ser
dar 6, Eren 6, (Murat 
Karaağaç 2) Selmai 
6, (Cemal 1)

KUMLASPOR: Aytaç 
2, Recep 3, (Saim 1) 
Tarık 4, Mustafa 4, 
Alihan 5, Mertcan 5, 
Burkay 4, (Selim 1) 
Doğan 4, F urkan 
Bayri 5, Dinçer 4, 
Ertuğrul 4,

GOLLER: Dk. 10. 
Murat Aydın, Dk. 25- 
48 Eren, Dk. 45-64 
Selmani, Dk. 90. Ser
dar, (Körfezspor)

İS ARIYORUM 2011 MODEL OPEL ÇORSA KENDİ ARACIMLA İŞ ARIYORUM.

EMEKLİYİM. 0 554 653 06 01
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, İvazpaşa 
Çarşısı ile Yorgan 
cılar Çarşısı arasın 
da kalan bölümde 
çıkan yangından 
sonra başlattığı 
restorasyon çalışma 
sim hızla sürdürü 
yor. İvazpaşa Çarşısı 
ile Yorgancılar 
Çarşısı arasında 
kalan bölgede 
geçen yıl ekim ayın 
da çıkan yangında, 
52 dükkan içindeki 
eşyalarla birlikte 
küle dönmüştü. 
Valiliğin de desteğiy 
le esnafın zararı 
İçişleri Bakanlığı 
tarafından karşıla 
nırken, zarar gören 
dükkanların yanı 
sıra bölgenin dönü 
şümü için Büyük 
şehir Belediyesi 
devreye girmişti. 
Kapalı Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi’nde 
el değmedik tek yer 
olan ve Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan restorasyon 
projeleri hazırlanıp,

ihalesi bile yapılan 
bölgedeki restoras 
yon çalışmaları 
yangının hemen 
ardından start aldı. 
Sadece yanan 52 
dükkan değil 122 
dükkanın olduğu bu 
bölgenin tamamı 
zeminden kubbelere 
ve cephe duvarla 
rina kadar ilk günkü 
orijinal haline getiri 
liyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
beraberindeki Kültür 
ve Turizm Daire 
Başkanı Aziz Elbas 
ile devam eden 
restorasyon çalışma 
larını yerinde incele 
di. Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
kent ziynetlerinin 
ayağa kaldırılması 
çalışmaları kapsa 

mında Ulucami, 
Kapalı Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi’nin 
ecdada yakışır hale 
getirildiğini hatır 
latan Başkan Altepe, 
“İvazpaşa, Sipahi 
Çarşısı ve Yorgancı 
lar Çarşısı olarak da 
bilinen çarşının 
Cumhuriyet Cadde- 
si’ne bakan bölümü 
el değmedik tek 
yerdi. Bu bölgenin 
de aslına uygun 
restore edilmesi 
için projelerimizi 
hazırlayıp, ihaleyi 
de yapmıştık. Bu 
sırada yangın çıktı. 
Bizim yangın 
öncesi bu hazırlık 
lan yapmamız büyük 
bir avantaj.
Çünkü hemen 
yangından sonra 
çalışmaları başlattık. 

Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu* 
nun talebi üzerine 
işletmeciler, bilişim 
sistemlerine uzak 
tan erişim sağla 
makla yükümlü 
olacak. Bilgi Tekno 
lojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) 
tarafından elektronik 
haberleşme altyapı 
tesislerine ilişkin 
asgari gereklilikle 
rin belirlenmesi 
ve denetlenmesi 
amacıyla hazırlanan 
taslak kamuoyunun 
görüşüne sunuldu. 
Elektronik haberleş 
me altyapı tesisleri 
ne ilişkin asgari 
gerekliliklerin 
belirlenmesi ve 
denetlenmesi 
amacıyla hazırlanan, 
"Elektronik Haberleş 
me Altyapısı ve 
Bilgi Sistemine 
(EHABS) İlişkin 
Yönetmelik Taslak", 
mevcut haliyle 
yürürlüğe girerse 
işletmeciler elek
tronik haberleşme

altyapılarına, 
şebekelerine ve 
hizmetlerine ilişkin 
bilgileri EHABS veri 
tabanına kaydet
mekle, bilgilerin 
doğruluğunu ve 
güncelliğini sağla 
makla yükümlü 
olacak. Sabit ve 
Mobil Haberleşme 
Altyapısı veya 
Şebekelerinde 
Kullanılan Her 
Türlü Kablo ve 
Benzeri Gerecin 
Taşınmazlardan 
Geçirilmesine İlişkin 
Yönetmelik 
kapsamında geçiş 
hakkını kullanacak 
işletmeciler, BTK 

tarafından yayımla 
nan Elektronik 
Haberleşme Altyapı 
Tesisleri Referans 
Dokümanına uymak 
zorunda olacak. 
İşletmeciler tarafın 
dan inşa edilen alt 
yapıların söz konusu 
dokümana uyup 
uymadığı BTK 
tarafından denetle 
necek. BTK'nın talebi 
üzerine işletmeciler, 
bilişim sistemlerine 
uzaktan erişim 
sağlamakla yükümlü 
olacak. Söz konusu 
taslak için görüş ve 
öneriler, 16 Mart'a 
kadar BTK'ya 
iletilecek.

M
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matbaacilikyayincilik

4-2- yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz

REKLAMCILIK 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: O 224 513 96 83
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MMiıriara'ataonta'miiitesi! MI Mi İlilin Min SN
Memurların 
mevzuatında 
yapılan değişiklikle 
hem doğdukları 
şehire atanma 
imkanı geti 
rildi hem de 2014 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı’na 
giren memur aday 
larına da bir kez 
daha atanma hakkı 
tanındı. İki düzen
leme de Resmi 
Gazete’de yayım 
landı ve yürürlüğe 
girdi. Memurlarla 
ilgili iki önemli 
düzenleme yürür 
lüğe girdi. Yıllardır 
yürürlükte olan üst 
düzey memurlarla, 
güvenlik-koruma 
alanında görev 
yapan memuların 
doğduğu yere 
atanamamasına 
ilişkin kısıtlama 
kaldırılırken; 2014 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı’na 
(KPSS) giren 
yüzbinlerce adaya 
da bir atanma hakkı 
daha verildi. Resmi 
Gazete de yayı'îîîla 
nan, Devlet 
Memurlarının Yer 
Değiştirme Suretiyle 
Atanmalarına İlişkin 
Yönetmelik’te 
yapılan değişiklikle, 
memurların 
atanamayacağı 
hizmet yerleri 
maddesi yürürlük
ten kaldırıldı. 
Böylece, valiler, 
kaymakamlar, 
bölge müdürleri, 
başmüdürler, il ve 
ilçe müdürleri,

emniyet müdürleri, 
emniyet amirleri, 
milli eğitim müdür
leri, defterdarlar, 
mal müdürleri, 
kadastro müdürleri, 
tapu sicil müdürleri, 
nüfus müdürleri ve 
bunların yardımcı 
lan, taşra teşkilatın 
da görevli şube 
müdürü, müdür, 
il ve ilçe müftüsü 
ve bunların yardımcı 
lan ile koruma ve 
güvenlik hizmet
lerini yürüten 
personel; kendisinin 
veya eşinin nüfusa 
kayıtlı olduğu il ve 
bu ile bağlı ilçelere 
artık atanabilecek. 
Söz konusu 
memurlar en az 
15 yıl süreyle ikamet 
ettiği il ve ilçelere 
de atanabilecek. 
Yetkililer özellikle 
az gelişmiş bölgele 
re yapılan atamalar 
da sıkıntı olduğunu 
belirtirken, “En 
azından o bölgenin 
insanı olup, yine 
o bölgeye hizmet 
etmek isteyenler 
için böyle bir 
düzenleme yapıldı" 
bilgisini verdi.

ATANMA HAKKI 
GELDİ 
Resmi Gazete’de 
yayımlanan bir diğer 
karar ise Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı’na (KPSS) 
girmiş memur 
adaylarını ilgilen 
diriyor. Bu düzen 
lemeyle de 
KPSS’nin yapıldığı 
değil, açıklandığı 
tarih itibariyle 
2 yıl süresince 
geçerli olacağı 
hükmü getirildi. 
Yetkililer, “Her yıl 
temmuz ayında 
yapılan KPSS bu 
yıl mayıs ayına 
alındı. Hak kaybı 
olmasın diye bir 
düzenleme yapıldı. 
Böylece 2014 yılı 
KPSS’ye girenler, 
daha önceki yıllarda 
girenler gibi 
dördüncü kez atama 
hakkı elde edecek. 
Ayrıca geçen yıl 
KPSS’ye giren 
ancak mezun 
olmayan bu sene 
mezun olabilen 
memur adayları da 
hak kaybı yaşama 
mış olacak” 
bilgisini verdiler.

Sıfır Enerji ve Pasif 
Ev Derneği (SEP 
EV) Başkanı Tuğba 
Salman Gürcan, bir 
yapıda enerji verim 
liliği esaslarının 
doğru uygulanma 
sıyla ısınma ve 
soğutma için 
dışarıdan temin 
edilen enerji ihtiya 
cinin neredeyse 
sıfırlanabileceğini 
bildirdi. Pasif ev
lerin yenilenebilir 
enerji teknolojileri 
ve enerji verimliliği 
tekniklerinin bir 
arada kullanılma 
sıyla ortaya çıktı 
ğını ve bu yapıların 
kendi ihtiyaçları 
kadar enerji üretip 
tükettiklerini dile 
getiren Gürcan, 
şunları kaydetti: 
“Yüzde 90 ve üzeri 
enerji tasarrufu

Çek kullananlar diklıııt!
Çek yasasını 
değiştireceklerini 
belirten Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, "İş 
aleminde müthiş 
sıkıntı var. Kimse 
ödemiyor. Çok ağır 
yaptırımlar getire 
biliriz." dedi. 
Gümrük ve 
Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, 
çek, yasasının 
değiştirileceğini 
açıkladı. Tüfenkci, 
iş dünyasında

sağlanması için 
dikkat edilmesi 
gereken 5 bileşen 
var: Yalıtım, hava 
sızdırmazhk, ısı 
köprüleri, pencere 
ler ve ısı geri kaza 
nımlı mekanik hava 
/andırma sistemi. 
Bu bileşenlerden 
biri uygulanmazsa 
yapıda enerji verim 
liliği tam anlamıyla 
sağlanmadığı gibi 
kullanıcıları için de 
ciddi konfor ve 
sağlık problemleri 
doğar. Pasif ev 
konseptinin enerji

'çeke' güvenin 
azaldığını, kimse 
nin çek almak 
istemediğini 
belirterek, çek 
yasasını değiştire 
çeklerini söyledi. 
Tüfenkci, TBMM'de 
gazetecilerin sorula 
rını yanıtlarken bir 
dizi yasal düzenle 
me üzerinde çalış 
tıklarını, bunlardan 
birinin de çek yasa 
sı olduğunu belirtti. 
Çekin yeniden 
itibar kazanması 

verimliliği esaslı bu 
5 bileşeni bir arada 
uygulandığı takdir 
de yapının ısınma 
ve soğutma için 
ihtiyaç duyduğu 
enerji neredeyse 
sıfırlanır. Ardından 
dahil edilen ısı 
pompası veya 
güneş panelleri 
gibi yenilenebilir 
ve çevre dostu 
enerji sistemleri ile 
şebekeden bağım 
sız, faturasız evler 
inşa etmek 
mümkün." dedi.

gerektiğini kayde
den Tüfenkci, şöyle 
konuştu: "Çek 
yasası değişecek. 
İnfazın ertelenmesi 
gelecek. Şu anda 
çekte iş âleminde 
müthiş sıkıntı var. 
Herkes çekin yeni 
den itibar kazanma 
sini istiyor.
Karşılıksız çekler
den ziyade kimse 
ödemiyor, 
karşılığında bir 
yaptırımı yok.” 
şeklinde konuştu.

‘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. 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 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 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
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 

Pamukkale 612 OO 26
DENİZ UÇAÖI 613 66 13
Psgasus Akmls Seyahat 614 03 0 2
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanbarogiu-Eaadaş 614 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 4?
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz____________ 514 17 00
Akcan Petrol 013107©
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 16 40
Boyza Petrol 013 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 543 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

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

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK OÛNLÜK SİYASİ GAZETESİ________

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 5412 
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)

GEIIİISİHAİ
VENÜS SİNEMASI

Osman Pazarlama: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Deadpool(Türkçe 

Dublaj): 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Kötü Kedi Şerafettin: 

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

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE

GÜZEL ANLARINIZI

DUGUN SALONU

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu -MeşnM-Çerez
Piyanist +D] Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

2016 'yılı
REZİWASY»LAMHK

basiamsi*
İnternetten Canlı fyıpn- Sakne - Işıkyösterisi 

Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 
www.gemlikmilton.coni
facebook/mlltondugun

plus.google.com/mlltondugun

Hükümet Konagi karşisi
TEL ; 513 10 71 GEMLİK

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