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Meslek Lisesi Koçları, Koç Holdingin Nakkaştepe Merkezinde biraraya geldiler. Nilüfer Kadın Korusu 
Gemliklileri büyüledi...

Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

s/s
Gemlik 2 gündür bir sis perdesiyle 

kaplandı.
Göz gözü görmüyor.
Pazar sabahı erken kalktım.
Pencereden dışarıya baktığımda, ‘Ne 

oluyor’ dedim kendi kendime.
Gemlik yok olmuş, kentin üzerini beyaz 

bir örtü kaplamıştı.
Böyle manzaralar sık görülmez.
Dağlardan inen bulutlar şehri boğmuş, 

esir almış gibiydi. Devamı 4’de

Öze! Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından 
"Meslek Lisesi Koçları Programı" adı ile 
yürütülmeye devam edilen proje kapsamında 
Koç Holdina'in İstanbul Nakkastepe'deki 
merkezinde okul-şirket buluşması gerçekleşti. 
31 ilden, 89 meslek lisesi, 6 bin 800 öğrenci, 
50 şirket ve 900 gönüllü koç ile yürütülen pro
jenin amacı ise meslek lisesinin öneminin 
farkına varılarak, özel sektör gönüllü koçları 
eliyle öğrencilerin gelece ğinin oluşumunda 
rehberlik etmek olduğu belirtildi. Haberi 4’de

KOHSERE EŞREF 
KOLÇAK DAMGASI

Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV) 
Gemlik Şubesi’nin Bursa Nilüfer Belediye 
si Kadın Korosu ile ortaklaşa düzenlediği 
yoksul öğrencilere burs gelirine destek 
konserine, Gemlikliler büyük ilgi gösterdi. 
Konserin 2. bölümünde Türk Sinemasında 
film müzikleri koro tarafından seslendirilir 
ken, Eşref Kolçak, 1962 yılında Evrim Fer 
ile çevirdiği “Dağlar Bulutlu Efem” filminin 
türküsünü şef Aysel Gürel ile söyledi. 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
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Zeytin Toptancılar Sitesi’nde alt yapı çalışmaları sürüyor.

BUSKI hız kesmiyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
Su ve Kanalizasyon 
İşletmesinin ilçe 
mizdeki çalışmaları 
çeşitli bölgelerde 
hızla devam ediyor. 
BUSKİ’nin Hamidiye 
Mahallesi’ndeki 
Gemlik Zeytin
Hali Toptancılar 
Sitesi’nde uzun 
zamandır eksikliği 
görülen su ve 
kanalizasyon

hattı yenileniyor. 
Çalışmaların hız 
kesmeden sürdüğü 
Zeytin Toptancılar 
Sitesi’nde sona

yaklaşılıyor. 
Müteahhit firma 
tarafından Zeytin 
Hali Toptancılar 
Sitesi’nin yarısından

fazla bölümünün 
boru döşeme 
çalışmaları 
tamamlanarak, 
üzerleri örtüldü.

Site yönetimi, 
çalışmalar nedeniyle 
ilgililere teşekkür 
ederken, kapatılan 
şebekenin üzerleri

nin de bir an önce 
parke taşı döşeme 
çalışmalarının da 
tamamlanmasını 
istediler.

DflĞ-DER’de yönetim değişti
DAGDER Kültür ve 
Dayanışma Derne 
ği’nin yapılan ilçe 
kongresinde Dernek 
Başkanlığına Ahmet 
Demirtaş seçildi. 
Cumartesi günü 
akşamı Atatürk Kor- 
donu’ndaki DAGDER 
Lokali’nde yapılan 
genel kurula, kurucu 

onursal genel başkan 
Ali Kaya, İnegöl, 
Nilüfer, Emek Şube 
yöneticileri ile Gem
likliler katıldılar.
Yönetim kurulu 
çalışma ve denetleme 
kurulu çalışma ra
porunun okunarak 
kabul edilmesinden 
sonra yapılan 

seçimlere eski 
başkan Refik Dikmen 
ile Ahmet Demirtaş’ın 
listeleri katıldı.
Seçimler sonunda 
Demirtaş listesi 77, 
Dikmen’in listesi 
52 oy aldı.
DAGDER Yönetim ku
rulu şu kişilerden 
oluştu :

Ahmet Demirtaş, 
Mehmet Şerif Altın, 
Haşan Arkıl, 
Ramazan Karaca, 
Hüseyin Arkıl.
Kongreye, milletve 
killleri Erkan Aydın, 
Kadir Koçdemir, 
Osman Mestan 
başarı telgrafları 
gönderdi.

Gemlik ELİT 
TEMİZLİK

starmajoc *
4 adet 15-16 Jant Starmaxx kamyonet 

ve minibüs lastiği alanlara,

350 n değerinse mont kefiye!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

ÖZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Ştî.
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sît. A Blok No: 2 

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

http://www.gemlikelittemizlik.com
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Bomba itibarı polisi harekete geçirdi
İstanbul- Bursa 
seferini yapan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesine 
(BUDO) ait deniz 
otobüsüne yapılan 
bomba ihbarı polisi 
alarma geçirdi; 
Mudanya iskelesin 
de önlem alan 
polisin deniz 
otobüsünde ve 
yolcularda yaptığı 
aramada ihbarın 
asılsız olduğu ortaya

çıkarken, şüpheli 
iki genç yolcu 
gözaltına alındı. 
İstanbul Kaba 
taş'tan akşam saat 
21.45'te 314 yolcu 
ve mürettebatıyla 
hareket eden 
'Hüdâvendigar* 
İsimli deniz otobüsü 
ne, Marmara 
açıklarında seyir 
halindeyken bomba 
ihbarı yapıldı. Deniz 
otobüsü seferine

devam ederken, iskelede gerekli
alarma geçen Bursa önlemleri aldı,
polisi, yanaşacağı Deniz otobüsü saat

23.15'de Mudanya 
İskelesine 
yanaşınca, öncelikle 
yolcular eşyalarını 
almalarına izin 
verilmeden hızlı bir 
şekilde tahliye 
edildi. Bu arada 
polis, şüpheli iki 
yolcuyu gözaltına 
alırken, bomba imha 
ekipleri feribotta 
ve yolcuların 
eşyalarında bomba 
araması başlattı.

Yaklaşık 1 saat 
süren armada 
herhangi bir 
olumsuzluğu 
rastlanmaması 
üzerine yolcular 
kademeli olarak 
eşyalarını aldı. 
Bu arada gözaltına 
aldığı şüpheli iki 
genç yolcu, Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürüldü. Asılsız 
ihbarla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Sis trafiği felç etti
Bursa'da sis 
yüzünden devrilen 
kamyon trafiği felç 
etti. Elürsa'da 
meydana gelen 
kaza nedeniyle 
kilometrelerce 
uzunluğunda araç 
kuyruğu oluştu. 
Bursa-lzmir Çevre 
yolu Çağlayan 
mevkiinde sabah 
saatlerindeki 
kazada sis nedeniyle 
devrilen kamyon

Polisler kus uçurtmuyor
Yaşanan terör 
olayları üzerine 
Bursa polisi 
teyakkuza geçti. 
Şehir girişlerinde 
sıkı denetimler 
yapan ekipler, 
bir haftada 11 bin 
kişi ve 4 bin aracı 
sorgularken, 40 
kişiyi gözaltına 
alındı. Yaşanan 
terör ve asayiş 
olayları üzerine 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
terör, asayiş, ilçe 
amirlikleri ile trafik 
ekiplerinden oluşan 
çok sayıda polis,

Balıkçıların ağına 8 kiloluk fener balım taklitli
Mudanya’da bir 
balıkçı restoranının 
vitrinde sergilediği 
8 kiloluk fener balığı 
vatandaşların ilgi 
odağı oldu.

trafiği felç etti. na gelirken, BursalI
Kaza nedeniyle lılar dakikalarca
trafik durma noktası araçlarında bekle

günün farklı saat
lerinde İstanbul 
yolunda Ovaakça, 
İzmir yolunda 
üniversitesi kavşağı, 
Ankara yolunda ise 
Kestel kavşağında 
kontroller yapıyor.

Mudanya’da bir 
esnaf, restoranında 
ki 8 kiloluk fener 
balığını vitrinde 
sergiliyor. Balıkçı 
ların bile az rastla

Vatandaşların huzur 
ve can güvenliği için 
yapılan denetimler 
de bir haftada 11 
bin kişinin kimlik 
bilgileri sorgulandı. 
Çeşitli suçlardan 
aranan 40 kişi 

dığı balık, vatandaş 
ların ilgi odağı oldu. 
Restoran sahibi ise 
bu ilgiden memnun. 
Böylesini kendisinin 
de daha önce çok az 

mek zorunda kaldı. 
Öte yandan bazı 
sürücüler trafikten 
kurtulmak için 
ters yönden iler
lerken, olası yeni 
kazalardan da kıl 
payı kurtuldular. 
Trafik ekiplerinin 
müdahalesi sonucu 
kamyon yol 
kenarına çekilirken, 
trafik kontrollü 
olarak verilmeye 
başlandı.

gözaltına alındı. 
Araçlarda yapılan 
aramalarda ise 
5 kilo esrar, 10 
gram metamfetamin 
ve hassas terazi, 
15 adet ruhsatsız 
tabanca ile 6 adet 
tüfek ele geçirildi. 
Trafik ekipleri de 
4 bin 50 aracı 
denetledi.
Kusurlu görülen 
325 araca ceza 
yazıldı. Yetkililer, 
huzur ve güvenlik 
için emniyet 
teşkilatının 24 saat 
görevde olduğunu 
söyledi.

■gördüğünü belirten 
Cem Kılıç, en 
az görüntüsü 
kadar lezzetinin 
de mükemmel 
olduğunu söyledi.

Otelin çatışımla
dehşet anları

Orhangazi de, 
7 katlı otelin 
terasına çıkan 41 
yaşındaki Mümin 
G., kanser hastası 
olan annesi için acil 
paraya ihtiyacı 
olduğunu, bulamaz 
sa intihar edeceğini 
söyledi. Polisin bir 
saat süren ikna 
çabaları sonucu 
terastan indirilen 
Mümin G.’nin anne 
sinin hastalığını öne 
sürerek, değişik 
zamanlarda intihar 
teşebbüsünde 
bulunduğu belir
lendi. Orhangazi 
Turist Yolu’nda bu
lunan otelin önüne 
dün gece otomo
biliyle gelen Mümin 
G. hızla otele girdik
ten sonra teras 
katına, oradan da 
uç kısmında bulu
nan demir parmak 
tıkların üzerine çıka 
rak kendisini aşağı 
atacağını söyledi. 
Görevlilerinin 
haber vermesi 
üzerine otele ve 
çevresine polis 
ekipleri sevk edildi. 
Orhangazi itfaiye 
ekipleri, otelin 
önüne branda 
gererek tedbir

alırken, sağlık ekip
leri de hazır tutuldu. 
Mümin G.’yi ikna 
etmek için terasa 
çıkan polis ekipleri 
yaklaşık bir saat 
kendisiyle konuştu. 
Mümin G., annesi 
nin kanser hastası 
olduğunu ve acil 
750 liraya ihtiyaç 
duyduğunu belirte 
rek, parayı bulamaz 
sa kendisini aşağı 
atacağını söyledi. 
Ardından polis 
ekipleri kendisine 
750 liranın buluna 
cağı garantisini 
verince otelin 
terasından aşağı 
indi. Bir süre otel 
lobisinde tutulan 
Mümin G. daha 
sonra ifadesi 
alınmak üzere 
kendisine ait 
otomobille Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
götürüldü. Polisin 
yaptığı incelemede 
Mümin G.’nin aynı 
yöntemi kullanarak, 
kentte 10’un 
üzerinde intihar 
girişiminde 
bulunup, para 
istediği belirlendi. 
Polis, olayla ilgili 
soruşturmayı 
sürdürüyor.
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Güne Bakış

sis
Pencereyi açtım, içeri birden soğuk bir 

hava girdi.
Önce irkildim, üşüdüm, titremek geldi 

içimden.
Hızla kapatım pencereyi.
Gemlik’e baktığımda sanki uzaylılar kuşat 

mış gibiydi kenti.
Koca kent, ışınlanıyor sandım.
Aşağıya indim.
Tarçın ve Paşa’nın gezme saatiydi.
Hayvanlar kulübelerine kadar gelen beyaz 

ve serin örtü nedeniyle havlayıp duruyor 
lardı.

Belli ki, böylesiyle hiç karşılaşmamışlardı.
Beni görünce yerlerinde duramadılar, üze 

rime çıkmak için önce Paşa hamle yaptı, 
ardından annesi.
Zor sakinleştirdim ikisini de.
Zincirleri karışmıştı, onları düzeltmekle bir 

hayli zaman kaybettim.
Sonra yürümeye başladık.
Gezi alanımız ya zeytinlikler, ya da yol 

boyu gitmekti.
Sürüklüyorlardı beni.
Sisten ancak önümüzü seçebiliyorduk.
Göz, gözü görmediği için, ancak önümüzü 

görebiliyorduk. Fazla yürümenin olanağı 
yoktu, geri döndük.

Köpekleri bağlayıp eve çıktım.
Günün iyice aydınlanmasını bekledim.
Saatler sonra güneşin ışınlarıyla birlikte 

sis yukarılara, dağlara doğru çekildi, 
kuşatma bitti.

Dün yine aynı durumla karşılaştık.
Uzaylılar sevmişti bizi.
Yeniden indi şehrin sokaklarına, caddele 

rine kadar.
Öyle çabuk gelmişlerdi ki, anlayamadım.
Oysa bir süre önce günlük güneşlikti 

ortalık.
Yine üşüme, yine ürperti.
Kendimi büroya zor attım.
Sis, girdiği her yerdeki kirliliği ve çirkin 

ligi örtüyor, soğuk bir gizem kaplıyor 
ortalığı.

O'ıiünu göremiyorsun.
Aynı Türkiyem gibi.
Hangimiz önümüzü görebiliyoruz?
Ülkemi öyle bir sis sarmarladı ki, dağıl mı 

yor.
Bu yapışkan sisten arınmamız gerekiyor.
Ama sarmalama giderek büyüyüp geniş 

liyor.
İçinden çıkılmaz hal alıyor, içinde her türlü 

sırrı gizliyor.
Sisin dağılması için beklemek gerek.
Isının yükselmesi, sisi dağıtacak.
Sis dağılınca önümüzü görebileceğiz.
Sisi doğuran koşulların ortadan kalkması 

gerek.
Yoksa bu sis bizi boğar, sis dağılmadan 

biz dağılınz.
Sis gibi karamsarlık kapsıyor içimizi.
Bu sisten kurtulmak gerekir.
Sisi yaratanı ortadan kaldırırsak, önümüzü 

daha rahat göreceğiz.

Meslek Lisesi Koçları, Koç Holding’in Nakkaştepe Merkezinde biraraya geldiler.

Türk ekonomisinin 
lokomotifi Koç 
Holding’in 2006 
yılında "Meslek 
Lisesi Memleket 
Meselesi" adıyla 
başlattığı ve daha 
sonra Özel Sektör 
Gönüllüleri Derneği 
tarafından "Meslek 
Lisesi Koçları 
Programı" adı ile 
yürütülmeye devam 
edilen proje 
kapsamında Koç 
Holding’in İstanbul 
Nakkaştepe'deki 
merkezinde okul- 
şirket buluşması 
gerçekleşti.
13 ilden, 89 meslek 
lisesi, 6 bin 800 
öğrenci, 50 şirket ve 
900 gönüllü koç ile 
yürütülen projenin 
amacı ise meslek 
lisesinin öneminin 
farkına varılarak, 
özel sektör gönüllü 
koçları eliyle öğren 
rîlorin oolor*orıinîn .... 
oluşumunda rehber
lik etmek olduğu 
belirtildi.
Türkiye genelindeki 
meslek liselerinin 
yöneticileri ile özel 
sektör temsilcileri 
ve yöneticilerinin bir 
araya geldiği 
toplantıda, ilçemizi 
Gemlik Atatepe 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi adına 
sorumlu öğretmen

Hilal Peker ve Boru- 
san Lojistik gönüllü 
koçu Tolga Kandilli, 
Gemlik Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi Müdürü 
Hüseyin Er ve 
Borçelik gönüllü 
koçu Emre Bülbül ile 
Borçelik proje 
koordinatörü Serdar 
Özkaleli temsil etti. 
Mesleki teknik 
eğitimin önemi 
konusunda toplumun 
her kesiminde 
farkındalık yaratmak 
ve bu konuda liderlik 
yaparak, devletle iş 
dünyası arasında 
işbirliğinin 
tohumlarını atmak 
amaçlanan proje 
kapsamında okul 
müdürleri ile sorumlu 
öğretmenler ve

Meslek Lisesi Koçlan 
Programı Şirket 
Sorumluları bir araya 
gelerek fikir alışveri 
şinde bulunma fırsatı 
yakaladılar.

Okul - İşletme 
İşbirliği’nin önemi 
vurgulandı!

Panelin açılış 
konuşmasını yapan 
Seçil Kınay, Meslek 
Lisesi Memleket 
Meselesi Projesi’nin 
hayata geçme 
hikayesini, proje 
kapsamında gelişti 
rilen Okul- İşletme 
İşbirliği Modelini ve 
başarılı işbirliği 
örneklerini paylaştı. 
Emre Bülbül, Borçe
lik Meslek Lisesi 
Koçları Programı’nda

yaptıkları çalışmalara 
ve Gemlik Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi ile yürüttükleri 
işbirliklerine 
değindi. Program 
kapsamında;
koçluğun yanı sıra 
mesleki ve teknik 
eğitimler verdiklerini, 
staj imkanı sağladık 
lannı, oluşturdukları 
“Stajyerim” portalı ile 
tüm öğrencileri takip 
ettiklerini ve mezun 
olduklannda istih
dam önceliği tanıdık 
lannı paylaştı. 
Hüseyin Er, Borçelik 
ile birlikte yürüttük
leri çalışmalar ve 
işbirliği sonucunda 
okullannda ve 
öğrencilerinde ki 
olumlu gelişmeleri 
vurguladı.

ADD bürosunu taşıyor
Atatürkçü Düşünce Derneğinin yeni yönetimi 
görev bölümü yaptı.
Gazetemize açıklama yapan Derneğin yeni 
Başkanı Tansu Erçevik, Başkan Yardımcılığına 
Muhammet Usta, Saymanlığa Melek Temur, 
Yazmanlığa Selmin Akaydın üyeliklere ise 
Miyase Pehlevan, Emre Meydan ve Gülizar 
Çan’ın getirildiğini söyledi.

YENİ BÜRO VE
LOKALE TAŞINIYOR

Yeni yönetimin ilk çalışmasının dernek 
bürosunun değiştirilmesi olduğunu 
söyleyen Erçevik, "Yeni dernek büromuz 
ve lokalimiz Demirsubaşı Mah. Fırın Sk. 
No: 8 Kat: 1 taşıyoruz" dedi.
Tansu Erçevik, dernek binasının herkesin 
görebileceği ve kolaylıkla ulaşabileceği bir 
yerde olduğunu, Festival Alanından görüle 
bileceğini ve yeni derneğe gelecek üyelerin 
her türlü ihtiyacını karşılayabilecek genişlikte 
olduğunu belirterek, "Gemlik Halkı için 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
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Nilüfer Kadın Korusu Gemliklileri büyüledi...

KONSERE EŞREF KOLÇAK DAMGASI
• Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu’nun, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı Gemlik Şubesi (ANAÇEV) için 
Gemlik’te verdiği konserin gelirleri ile 45 yoksul öğrenciye burs verilecek. Gemliklilerin büyük ilgi 
gösterdiği konserde Salonda yer kalmadı.
• Konserin ikinci bölümünde Yeşilçam Film Müzikleri seslendirildi. İlçemizde yaşayan Türk sine 
masının efsane sanatçısı Eşref Kolçak, 1959 yılında çevirdiği “Dağlar Bulutlu Efem” film müziğini 
Koro Şefi Dr. Aysel Gürel ile birlikte söyledi.

Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı 
(ANAÇEV) Gemlik 
Şubesi’nin Bursa 
Nilüfer Belediyesi 
Kadın Korosu ile 
ortaklaşa düzenle 
diği yoksul öğrenci 
lere burs gelirine 
destek konserine 
Gemlikliler büyük ilgi 
gösterdi.
Pazar günü akşamı 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde düzenle
nen konsere, Nilüfer 
Belediyesi Kadın ko
rosu şef Dr. Aysel 
Gürel yönetiminde 
50 kişilik dev kadro
suyla çıktı.
Konserin birinci 
bölümünde hicaz, 
segah, muhayyer 
kürdi makamında 
eserler seslendirildi. 
Konsere protokolden 
kimsenin katılmama 
sı dikkat çekerken, 
Türk Sinemasının ef
sane ismi ilçemizde 
yaşayan Eşref 
Kolçak onur konuğu 
olarak katıldı.
Konserin birinci 
bölümü sonunda sa
lonun coşkusunu ve 
kalabalığını gören 
Şef Dr. Aysel Gürel, 
yaptığı konuşma 
sında “ANAÇEV’in 
Gemlik Şubesi’ndeki 
yöneticiler Gemlik 

। için bir şans.
Yıllardır birlikte yok
sul öğrencilere burs 
vermek için çırpını 
yorlar. Salonu doldu
ran sîzlerin ilginize 
teşekkür ediyorum.

Türk sinemasının 
yaşayan çınarı 
Eşref Kolçak aramız 
da. İnsanlar yaşar 
ken değeri bilinmeli. 
Salondaki muhteşem 
enerji koromuzu 
Coşturuyor, bizleri 
mutlu ediyor.” dedi.

EŞREF KOLÇAK 
İLE BİRLİKTE 
SÖYLEDİLER 
Konserin 2. 
bölümünde koro, 
Yeşilçam film müzik
lerini seslendirdiler. 
Salonda sahne 
önünde seslendirilen 
filmlerin afişlerinin 
de yer aldığı kon

serde, “Hababam 
Sınıfı, Senede Bir 
Gün, Sevemez 
Kimse Seni, Dert 
Ortağım Benim, 
Gurbet İçimde Bir 
Ok, Samanyolu, 
Dudaklarımda Arzu, 
Arım Balık Peteğim, 
Sevemem Artık, Mavi 
Boncuk” şarkıları 
koro tarafından 
seslendirildi.
Konserin onur konu 
ğu Eşref Kolçak, 
1962 yılında Evrim 
Fer ile çektiği 
“Dağlar Bulutlu 
Efem” filminin 
müziğini Şef Dr.
Aysel Gürel ve koro 

ile birlikte söyledi. 
Eşref Kolçak türküyü 
söylerken, Gemlik 
Dans ve Sanat 
Merkezi’nden bay ve 
bayan folklorcü de 
zeybek oynadılar. 
Büyük görsel bir 
şovun yaşandığı 
konserde, izleyiciler 
Koro ve Eşref 
Kolçak’ı dakikalarca 
alkışladılar.
Konser sonunda Şef 

( Dr. Aysel Gürel ve 
* Eşref Kolçak’a çiçek

ler sunuldu. Kolçak 
ve vakfa desteklerini 
esirgemeyen 100. Yıl 
Sitesi yönetimine 
teşekkür plaketi 

verildi. 
Vakıf Basın sözcüzü 
gazetemiz yazarı 
İnan Tamer, Nilüfer 
Kadın korosuna, 
vakfa destek veren
lere, vakıf ve yoksul 
öğrenciler adına 
teşekkür etti.
ANAÇEV Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Meziyet Tunalı ise 
konuşmasında, 
Gemlik halkının 
destekleriyle güçle
nen vakfın eğitime 
destek olmayı 
sürdürdüğünü be
lirterek, ülkenin zor 
günlerden geçtiğini, 
birbirimizi severek, 

kenetlenerek 
bunların aşılacağını, 
Nilüfer Kadın Koro
suyla başlattıkları 
eğitime destek kon
serlerinin başarı ile 
sürdüğünü belirte 
rek, Gemlik Sanat ve 
Kültür Derneği ile 
Nilüfer Kadın koro
su’na ve saz sanat 
çılarına, sponsorlara 
ve kendilerini destek 
leyen Gemliklilere 
teşekkür etti. 
Gecede Sanat ve 
Kültür Derneği eski 
Başkanı Edip Özer 
ve ADD ilçe Başkanı 
Tansu Erçevik birer 
konuşma yaptılar.
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Bursa raylı üretimde Mıe'nln gururu miıı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
danışmanlığında 
üç yıl önce raylı 
sistem araçları 
üretimine başlayan 
Durmazlar firması, 
Türkiye’yi raylı 
sistem araçları 
üreten 6 ülkeden 
biri haline getirirken, 
tramvay ve metro 
vagonlarının yanı 
sıra hızlı tren 
ekipmanları üreti 
miyle de Türkiye 
nin gururu oldu. 
Bursa’yı daha 
sağlıklı ve yaşam 
labilir bir kent haline 
getirmek amacıyla 
alt yapıdan ulaşıma,

tarihi mirastan 
çevreye kadar her 
alanda örnek 
yatırımları hayata 
geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, teknoloji 

ve tasarıma dayalı 
sanayinin gelişi 
mine yönelik attığı 
adımların meyve 
sini de toplamaya 
başladı. Bir yandan

Bursa’yı raylı 
sistem ağıyla 
örerken, bir yandan 
da tramvay ve metro 
vagonu üretiminin 
hızla devam ettiğini 

ifade eden Başkan 
Altepe, “Bursa’da 
yerli imalatın 
yapıldığı Durmazlar 
fabrikası Avrupa’nın 
en modern, en 
donanımlı fabrikala 
rından biri oldu. 
Dünya kalite ortala 
masının üzerinde 
araçlar Üretiliyor. 
Maliyetlerdeki 
avantajlar kaliteye 
yansıtılarak, 
dünyanın en kaliteli 
araçlarını Bursa’da 
üretiliyor. Bir yandan 
tramvay vagonları 
yapılırken, bir 
yandan metro 
kabinleri de burada 
yapılıyor. Burası çok 

yönlü imalat ve 
montaj ile birlikte 
4-4’lük son sistem 
fabrikaya dönüşmüş 
oldu. Burası hem 
Bursa’nın hem 
Türkiye’nin gururu 
oldu. Burada üretilen 
araçlar yakında 
Kocaeli ve Samsun 
başta olmak üzere 
Türkiye’nin değişik 
şehirlerinde ve 
inşallah da Avrupa 
caddelerinde 
boy gösterecek. 
Ben Bursa’yı 
bu alanda da bir 
adım öne çıkaran 
tüm yetkilileri 
kutluyorum” 
diye konuştu.

Yalancı Uahar. asadan çiçek aciırdı
Ağır kış şartlarının 
ardından yurt gene 
linde hava sıcaklığı 
bahar tadında seyre 
derken, İnegöl'de 
yüksek kesimlerde 
güneşi gören 
ağaçlar çiçek açtı. 
Hava sıcaklığının 
mevsim normal
lerinin 10-15 derece 
üzerinde seyrettiği 
bugünlerde, soğuk 
kış günleri yerini 
güneşli havaya 
bıraktı. İnegöl'de

Ehliyet alacaklar dikkat!
Uygulamadan ve 
rimli sonuç alınması 
üzerine MEB, arala 
rında İstanbul ve 
Bursa’nın da bulun 
duğu 16 büyükşe 
hirde daha ehliyet 
için e-sınav merkezi 
açma kararı verdi. 
Yeni e-sınav merkez
lerinin 2016 yılının 
ilk çeyreğinde 
hizmete girmesi 
planlanıyor.Böylece 
Türkiye genelinde 
ehliyet sınavları, İs
tanbul'da 2 tane 
olmak üzere, 18 ilde 
toplam 22 e-sınav 
merkezinde yapılma 
ya başlanacak.

yalancı bahara 
aldanan ağaçlar 
çiçek açarak beyaza 
büründü. Bu yıl hava 
sıcaklıklarının mev 
sim normallerinin 
üzerinde seyrettiğini

AYDA 3 BİN 360 KİŞİ 
GİRİYOR
Haftada 840, ayda 3 
bin 360 sürücü kur
siyerinin elektronik 
ortamda ehliyet 
sınavına alındığını 
kaydeden bakanlık 
yetkilileri, e-sınav 
yapılan aday 
sayısının yeni 
merkezlerle birlikte 
çok daha artacağını 
ifade etti.
Milli Eğitim Bakan 
lığı'nca gerçekleşti 
rilen sınavlarda 
"elektronik sınav" 
(e-sınav) uygulama 
sına geçilmiştir. 
Bakanlık, ehliyet 

ve ağaçların yaşa 
nan yalancı baharla 
birlikte çiçek açtığını 
ifade eden üreticiler, 
“Bu mevsimde 
ağaçlar çiçek açtı. 
Doğuda birçok şehir 

sınavını, pilot il 
belirlediği Ankara'da 
artık elektronik or
tamda da gerçekleş 
tirmektedir
Milli Eğitim Bakanlı ■ 
ğı, "ehliyet sınavı" 
olarak bilinen Mo
torlu Taşıt Sürücü 
Adayı Sınavı'nın 
(MTSS) elektronik 
ortamda yapılmasına 
ilişkin projenin tek 
nik altyapı hazırlık 
larını tamamlayarak 
uygulamaya geçir 
miştir.Böylece, bu 
sınav, adayların iste
dikleri zaman, ran
devu alarak girdiği 
ve bilgisayarda

yoğun kış şartları ile 
boğuşurken, biz 
bahardan kalma 
hava ile karşı 
karşıyayız. Artık 
ağaçlar da yalancı 
bahara kandı” dedi. 
Meyve üreticileri, bu 
dönemi yalancı 
bahar olarak 
yorumlarken, 
ağaçların çiçek 
açmasına benzer 
olaylara daha önce 
de rastlandığını 
dile getirdi.

yöneltilen soruları 
yanıtladığı TOEFL, 
GMAT, IELTS gibi 
uluslararası sınavla 
rın yöntemiyle 
gerçekleş tirilecek. 
İlk deneme Anka 
ra'da yapılmıştır 
Buna göre, sınava 
katılacak aday, 
sürücü kursunu 
tamamladıktan 
sonra, belirlenen 
sınav merkezlerine 
başvurarak, önce 
randevu alacak. 
Aday, randevu 
saatinde sınav 
merkezine giderek, 
elektronik ortamda 
sınava girecek.

Türkiye'nin önemli 
kış turizmi merkez
lerinden Uludağ, 
hafta sonu tatilinde 
turistlerden ilgi 
görüyor. 'Oteller 
bölgesi'ne gelen 
yerli ve yabancı 
turistler, kar kalınlı 
ğının 34 santimet 
reye düştüğü, 
küçük su birikinti
lerinin oluştuğu 
ve yer yer toprak 
zeminin açığa 
çıktığı pistlerde 
kayak yapıyor.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0.224) 513 96 83 DEMLİK

'Acemiler' düşe 
kalka kayak 
yapmaya çalışırken 
bazı çocukların 
leğenle, kimilerinin 
ise kızakla 
kayması, renkli 
görüntüler 
oluşturdu. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü verile 
rine göre, hava 
sıcaklığı en düşük 
3, en yüksek 
8 derece ölçülen 
Uludağ'da kar 
yağışı beklenmiyor.
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KORAYSPOR KIZARDI

1 n

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dört kırmızı kartın 
çıktığı karşılaşmada 
Vefaspor rakibi 
Korayspor’u yen- 
erken zorlanmadı, 
i kinci Amatör 
Küme 8. Grupta üst 
sıralardan kopmak 
istemeyen Vefaspor, 
kırmızı kartların 
havada uçuştuğu 
maçta Korayspor’u 
2-0 yenerek zirve 
iddiasını sürdürdü. 
Korayspor 
takımından Erdem, 
Rafet, Serkan ve 
Muhammet gördük
leri kırmızı kartlarla 
takımlarını sahada 
7 kişi bıraktılar. 
Maça iki takımda 
atak başladı. 19. 
Dakikada Ko- 
rayspor’dan 
Serkan’ın şutu yan 
direk dibinden dışarı 
gitti. Oyunda 
dengeyi kuran ve 
kontrolü eline alan 
Vefaspor öne geçe
bilmek için gol 
arayışlarına başladı 
ancak beklenen gol

ilk yarının son 
dakikasında geldi. 
45. Dakikada Murat 
Yarar’ın kullandığı 
faul atışında kale 
önünde iyi yükselen 
Haşan kafa ile ağları 
sarsarak skoru 1 -0 
yaptı ve Vefaspor’un 
ilk yarıyı önde 
kapamasını sağladı. 
İkinci yarıya farkı 
artırmak için atak 
başlayan Vefaspor 
60. dakikada İlyas’ın 
pasında Murat Ünal 
dı’nın kafa şutunu 
kalecinin önleme
siyle ikinci golü 
bulamadı.

66. dakikada gelişen 
Vefaspor atağında 
Murat Ünaldı’nın 
alda at dediği 
pozisyonda liyas 
boş kaleye topu 
göndererek skoru 
2-0 yaparak 
takımını rahatlattı. 
Golün hemen ardın 
dan 67. dakikada 
Rafet direk kırmızı 
kartla oyun dışında 
kaldı. İki farklı yenil
giyle tamamen oyun
dan kopan ve orta 
hakemin verdiği 
kararlara itiraz 
etmeye başlayan 
Korayspor’da 71.

dakikada Erdem 2. 
sarıdan kırmızı kart 
görerek takımını sa
hada 9 kışı bıraktı. 
77. dakikada daha 
önce sarısı bulunan 
Serkan gelişen Ve
faspor atağında topu 
elle kestiği için ikinci 
sarıdan kırmızı 
görürken 81. 
dakikada bu kez 
Muhammet hakeme 
itirazlarını sürdür
erek gördüğü kırmızı 
kartla Korayspor’u 
sahada 7 kişi 
bıraktılar.
Kalan dakikalarda 

başka gol olmayınca 
bol kırmızı kartlı 
karşılaşmayı Vefa 
spor 2-0 kazanarak 
yoluna devam etti.

SAHA : Gemlik Dış

HAKEMLER: 
Mehmet Mert Bülbül 
4, Yusuf Okumuş 5, 
Ceren Bensu
Arslan 4, 
VEFASPOR : Emre 5, 
Haşan 6, Nazım 5, 
Serkan 6, Ümit 6, 
(Mutlu 1) Murat Yarar 
5, Hüseyin 6, Nuri 5, 
(Zeynel 3) Murat

Ünaldı 5, Emrah 6, 
İlyas 6, 

KORAYSPOR : İrfan 
5, Tufan 5? Rafet 3, 
Erdem 4, İsmail 5, 
Muhammet 4, Burak 
4, Serkan 4, Aykut 3, 
(Erkan 2) Hakan 4, 
Talat 5, 
GOLLER : Dk. 45. 
Haşan, Dk. 66. İlyas, 
(Vefaspor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
67. Rafet, Dk. 71. 
Erdem, Dk. 77. 
Serkan, Dk. 81. 
Muhammet, 
(Korayspor)

Çınar atletizm Grubu birinci oldu
Çınar Ortaokulu Atletizm grubu 
Bursa’da yapılan eleme 
lerde l.lik alarak grup halinde Bur 
sa’yı temsil etmeyi hak kazandılar. 
Antrenör Burhan Gümüş’ün çalıştır 
dığı kızların hedefinde ilk önce 
Türkiye l.liği, daha sonraki 
aşamalarda Dünya Şampiyona 
sına katılmak olduğunu belirttiler. 
Puanlı Atletizm alanında 
bu yıl ilk defa katıldılar. 
Okulda yapılan törende okul 
müdürü İlkay Erdem atletizmde 
yarışan tüm öğrencileri ve Antrenör 
Burhan Gümüş’e de teşekkür etti.

İS ARIYORUM 2011 MODEL OPEL ÇORSA KENDİ ARACIMLA İŞ ARIYORUM.
EMEKLİYİM. 0 554 653 06 01
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lırtMiMijimıllı Memtiiıııiııısftitm
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
danışmanlığında üç 
yıl önce raylı sistem 
araçları üretimine 
başlayan Durmazlar 
firması, Türkiye’yi 
raylı sistem araçları 
üreten 6 ülkeden biri 
haline getirirken, 
tramvay ve metro 
vagonlarının yanı 
sıra hızlı tren 
ekipmanları üreti 
miyle de Türkiye 
nin gururu oldu. 
Bursa’yı daha 
sağlıklı ve yaşam 
labilir bir kent haline 
getirmek amacıyla 
alt yapıdan ulaşıma, 
tarihi mirastan 
çevreye kadar her 
alanda örnek 
yatırımları hayata 
geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, teknoloji 
ve tasarıma dayalı 
sanayinin gelişi 
mine yönelik attığı 
adımların meyve 
sini de toplamaya 
başladı. Bir yandan 
Bursa’yı raylı 
sistem ağıyla

örerken, bir yandan 
da tramvay ve metro 
vagonu üretiminin 
hızla devam ettiğini 
ifade eden Başkan 
Altepe, “Bursa’da 
yerli imalatın 
yapıldığı Durmazlar 
fabrikası Avrupa’nın 
en modern, en 
donanımlı fabrikala 
rından biri oldu. 
Dünya kalite ortala 
masının üzerinde 
araçlar üretiliyor. 
Maliyetlerdeki 
avantajlar kaliteye 
yansıtılarak, 
dünyanın en kaliteli 
araçlarını Bursa’da 
üretiliyor. Bir 
yandan tramvay 
vagonları yapılırken, 
bir yandan metro 

kabinleri de burada 
yapılıyor. Burası çok 
yönlü imalat ve 
montaj ile birlikte 
4-4’lük son sistem 
fabrikaya dönüşmüş 
oldu. Burası hem 
Bursa’nın hem 
Türkiye’nin gururu 
oldu. Burada 
üretilen araçlar 
yakında Kocaeli 
ve Samsun başta 
olmak üzere 
Türkiye’nin değişik 
şehirlerinde ve 
inşallah da Avrupa 
caddelerinde boy 
gösterecek. Ben 
Bursa’yı bu alanda 
da bir adım öne 
çıkaran tüm yet 
kilileri kutluyorum” 
diye konuştu.

Ocakta 9,5 oranında 
gerileyen meyve 
fiyatlarının şubat 
ayında yüzde 10,2 
oranında bir artış 
gözlendi. Birleşik 
Kamu-İş Konfederas 
yonu'ndan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, konfederas 
yonun Ar-Ge 
bölümünün 
Türkiye'deki gıda 
maddelerinin 
fiyatlarını izlemek 
amacıyla başlattığı 
araştırmanın şubat 
ayına ilişkin sonuç 
lan açıklandı.
Yılın ilk İki ayında 
gıda maddelerindeki 
fiyat artışın yüzde 
7,6’yı bulduğu 
belirtilen açıklama 
da, ortalama memur 
maaşı olan 2 bin 
684 liranın bin 659 
lirasının, sadece 
gıda sepeti için 
harcandığının tespit 
edildiği, dört kişilik 
bir memur ailesinin 
geriye kalan bin 
25 lirayı kira, ev 
eşyası, sağlık,

ulaşım, eğitim, 
kültür, iletişim, 
elektrik, su, ısınma 
ğibi zorunlu ihtiyaç 
lar için harcadığı 
vurgulandı. Açıklama 
da, şu bilgilere yer 
verildi: "Şubatta en 
yüksek artış meyve 
fiyatlarında gözlendi. 
Ocakta 9,5 oranında 
gerileyen meyve 
fiyatlarında şubat 
ayında ise yüzde 10,2 
oranında bir artış 
kaydedildi. Meyve 
fiyatları yılın ilk iki 
ayında ortalama 
yüzde 0,3 oranında 
gerileme gösterdi. 
Ocakta yüzde 11,8 
gibi oldukça yüksek 

bir artış yaşanan 
sebze fiyatlarında 
ise şubatta yüzde 
7,3 oranında bir 
gerileme gözlendi. 
Sebze fiyatlarında 
yılın ilk iki aylık 
döneminde yaşanan 
toplam artış ise 
yüzde 3,6 olarak 
gerçekleşti. Meyve 
fiyatlarında yaşanan 
artış önemli ölçüde 
limon, portakal, nar, 
elma ayva ve armut 
gibi meyvelerden 
kaynaklanırken, 
mandalina ve kivi 
gibi meyvelerin 
fiyatlarında ise 
düşüş yaşandı.” 
şeklinde konuştu.
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Mit altı altın 600 milyar liraya dadandı
Altın fiyatları sürekli 
dalgalansa da uzun 
dönemli düşünen 
yatırımcısına her 
zaman kazandırdı. 
Parasal değeri 
2014 yılı sonunda 
445 milyar lira 
olarak ölçülen 
yastık altındaki 
5 bin ton altın 1 
yılda değerine 
yaklaşık 140 milyar 
lira daha katarken, 
hane halkının yastık 
altındaki birikimi 
600 milyar liraya 
dayandı. Yapılan 
hesaplamaya göre, 
İstanbul Altın 
Rafinerisi'nin (İAR) 
yastık altında 
olduğunu tahmin 
ettiği 5 bin ton 

altın son 1 yılda 
ciddi bir değer artışı 
yaşadı. Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) 
verilerine göre 
2014 aralıkta gramı 
88,92 lira olan 
yastık altındaki 
5 bin ton altının 
toplam değeri aynı 
dönemde 444 
milyar 600 milyon 
lira olarak ölçüldü. 
Bu değer, cuma 
günkü kapanışta 
gerçekleşen 116,45 
liralık gram fiyatı 
baz alındığında ise 
582 milyar 250 
milyon liraya 
tırmandı. Bu verilere 
göre yastık altındaki 
altın, son bir yılda

yatırımcısına 137 
milyar 650 milyon 
lira daha kazandırdı. 
Böylece 2014 
sonunda yastık 
altında 445 milyar 
liralık altını bulunan 
hane halkının 
birikimi 
600 milyar liraya 
dayandı.
2016 rekor yılı oldu 
Küresel krizin 

yaşandığı 2008 
yılının sonunda 
gramı 40,13 lira olan 
altın, yıllar içerisinde 
ciddi yükseliş 
katetti. Gramı 
2009 sonunda
54,94 liraya yükselen 
altın, 2010 sonunda 
68,04 liraya, 2011 
sonunda ise 98,94 
liraya tırmanırken;
2012 sonunda 96,65 

liraya, 2013 sonunda 
da 81,85 liraya 
geriledi. Ancak 
2014'te özellikle 
dolar kurundaki 
yükselişin etkisiyle 
tekrar toparlanma 
gösteren altının 
fiyatı, aynı yılın 
sonunda 88,92 
liradan alıcı buldu. 
Gram fiyatı 2015'te 
100 liranın üzerinde 
dengelenirken, 
2016 rekor üzerine 
rekorların test 
edildiği yıl olarak 
kayıtlara geçti.
2015 yılında artan 
küresel piyasalar 
daki belirsizliklerin 
2016'ya taşınması, 
uluslararası yatırım 
cıların güvenli 

liman olan altına 
yönelmelerine 
neden olurken, 
bu da altının 
ons fiyatının uzun 
süredir devam 
eden sessizliğini 
bozarak yükselişe 
geçmesini sağladı. 
Yurt içinde ise 
hem ons fiyatın 
daki yükselişten, 
hem de dolar 
kurunun 3 liranın 
üzerine çıkmasından 
destek bulan 
altının gramifiyatı, 
11 Şubat 2016'da 
118,92 liraya 
tırmanarak tüm 
zamanların en 
yüksek seviyesini 
gördü.

MinMııııiıntniı lliMlWWli1IM
Türkiye'ye gelen ve 
giden yolcu sayısı 
2015'te 113 milyon 
481 bin 318 olarak 
belirlenirken, bu 
kişilerin 86 milyon 
525 bini hava 
yolunu tercih etti. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı verilerin 
den derlenen 
bilgilere göre, 2015 
yılında 56 milyon 
966 bin 152 kişi 
Türkiye'ye giriş 
yaparken, 56 mil 
yon 515 bin 166 
kişi de Türkiye'den 
çıktı. Söz konusu 
dönemde ülkeye 
girişve çıkış yapan

toplam yolcu sayısı 
113 milyon 481 bin 
318 oldu. Hava 
kapılarını tercih 
eden yolcu sayısı 
2015'te bir önceki 
yıla göre yüzde 4,7 
artarak 86 milyon 
524 bin 866 kişiyi 
buldu. Deniz 
kapılarından giriş 
çıkış yapan yolcu

lar da aynı dönem 
de yüzde 5,7'lik 
artışla 4 milyon 
459 bin 35 kişiye 
çıktı. Türkiye'ye 
giriş çıkış yaparken 
kara kapılarını 
kullanan yolcu 
sayısı ise geçen 
yıl 2014'e göre 
yüzde 3,2 düşüş 
gösterdi.

Türkiye'nin dış 
ticaret açığı Ocakta 
yüzde 13,4 düşüşle 
3 milyar 762 milyon 
dolara geriledi. 
Türkiye'nin ihra 
çatı, ocakta geçen 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 22 
azalarak 9 milyar 
597 milyon dolar, 
ithalatı ise yüzde 
19,7 azalarak 
13 milyar 358 
milyon dolar olarak 
gerçekleşti.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ile 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafın 
dan oluşturulan

ocak ayına ilişkin 
geçici dış ticaret 
istatistikleri açıklan 
dı. Buna göre, 
ihracat, ocakta 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
22 azalarak 9 mil 
yar 597 milyon 
dolar, ithalat yüzde 
19,7 azalarak

13 milyar 358 
milyon dolar 
olarak hesaplandı. 
Bu dönemde 
dış ticaret açığı 
ise yüzde 
13,4 azalarak 
4 milyar 343 milyon 
dolardan 3 milyar 
762 milyon dolara 
geriledi.
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SENDİKALAR KİRALIK İŞÇİ YASASINA TEPKİLİ...

Durmaz, “Kiralık Mili paralı köleliktir”
Türk-Metal Sendikası ile Türkiye PetrolJş-Şendikası Kiralık işçiyi yasallaştıran yasa tasarısına tepki olarak imza kampanyası başlattı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

KİRALIK İŞÇİ SORUNU
Meclisin alt komisyonlarında kabul edilen 

bir yasa tasarası var. Bu tasarı önümüzdeki 
günlerde TBMM genel kurulunda görüşüle
cek ve büyük ihtimal ile yasalaşacak.

Konu is ğünvşsını ilaijendirivgr.
Dün, Türk Metal ve Petrol İş Sendikalarının 

başka nları bir basın açıklaması yaptıktan 
sonra imza kampanyası başlattılar.

Türk Metal Sendikası Başkanı Kemal Dur
maz, bu tasarıyı yeni kölelik tasarısı olarak 
gördüklerini söyledi.Dev, syf. 4’de 

İş Yasası ve Türkiye İş 
Kurumu Yasası’nda yapıla 
cak değişiklikle kiralık işçi 
çalıştırılması ve işçi büro 
larının kurulması teklifine 
sendikalar karşı çıkıyor. 
Basın açıklaması yapan 
Türk Metal İş Sendikası 
Gemlik Şube Başkanı 
Kemal Durmaz ve Petrol 
İş Bursa Şube Başkanı 
Erhan Yakışan teklifin 
yasalaşması halinde 10 
milyon çalışana kiralık 
işçiliğin yolunun açılaca 
ğını söyledi. Sayfa 2’de

Her İsteyen ev ve araba 
alın satanıayacakl

Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, aracılar 
yüzünden oluşan fahiş fiyatlara karşı 
tarım ürünlerine müdahale edeceklerini 
emlakçı ve galericiler için de düzenleme 
yapılacağını söyledi. Haberi sayfa 9’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com


2 Mart 2016 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 2

SENDİKALAR KİRALIK İŞÇİ YASASINA TEPKİLİ...

Durmaz, "Kiralık işçilik paralı Mittir"
Türk Metal Sendikası ile Türkiye Petrol İş Sendikası Kiralık işçiyi yasallaştıran 

yasa tasarısına tepki olarak imza kampanyası başlattı.

Hükümetin, çalışma 
hayatını yeniden 
düzenlenmesi için 
başlattığı çalışmalar 
üzerine, İş Yasası ve 
Türkiye İş Kurumu 
Yasası’nda yapılacak 
değişiklikle kiralık 
işçi çalıştırılması ve 
işçi bürolarının 
kurulması teklifine 
sendikalar karşı 
çıkıyor.
Dün saat 10.oo da 
Ahmet Dural 
Meydanı CİUS AVM 
önünde basın 
açıklaması yapan 
Türk Metal İş 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı Kemal 
Durmaz ve Petrol İş 
Bursa Şube Başkanı

Erhan Yakışan tek
lifin yasalaşması 
halinde 10 milyon 
çalışana kiralık 
işçiliğin yolunun 
açılacağını söyledi.

TEHDİT 
OLUŞTURUYOR

Türk Metal İş 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı Kemal 
Durmaz, işçilerin de 
katıldığı imza 
kampanyasını 
başlatma töreninde 
yaptığı konuşmada, 
hazırlanan ve alt 
komisyondan 
geçen yasa tasarı 
sının 2009 yılında 
yasallaştırılmak 

istendiğini, ancak 
Cumhurbaşkanı 
tarafından veto 
edildiğini hatırlata 
rak, “Şimdi bir 
kez daha TBMM 
gündemine taşman 
düzenleme bir 
çok işçin için 
tehdit niteliği 
taşımaktadır. ” dedi. 
Durmaz, yaptığı 
basın açıklamasında 
şöyle konuştu: 
“Tasarıyla işyerlerin 
de çalışan sayının 
yüzde 25’ine kadarı 
nın “kiralık işçi” 
olmasına olanak 
sağlanmaktadır. An 
cak, 1 Ha 10 arasında 
çalışanı bulunan KO- 
Bİ’ler için bu sınırla 

ma da bulunmamak 
tadır. Bu da istihda 
mm yüzde 60’ını 
oluşturan KOBİ’lerin 
istediği kadar kiralık 
işçi çalıştırmasının 
yaklaşık 10 milyonun 
çalışma biçimini 
değiştirerek “kiralık 
işçi” yapılmasının 
yolunu açacaktır.” 
TBMM gönderilen 
yasa taslağında 
işverenin kiralık 
iŞÇİyi istediği koşul 
larda çalıştırmasının 
da yolunun açılaca 
ğını vurgulayan 
Kemal Durmaz, 
“Bu durumu çalışa 
nın yasal güvence 
lerini ortadan 
kaldıracaktır. Buna 

göre işveren ‘esaslı 
bir gerekçesi’ varsa, 
kiralık işçiyi emsal 
işi yapan işçilerden 
farklı koşullarda 
çalıştırabilecektir. 
Siparişim var gerek 
çesine sığınan bir 
işveren, kiralık 
işçisini fazla mesai, 
dinlenme hakkı, 
haftalık izin gibi hak
lardan mahrum 
bırakarak çahştıra 
bilecektir.” dedi.
Kemal Durmaz, bu 
tür düzenlemelerin 
“Paralı Kölelik” 
sistemi olduğunu 
çalışanların her türlü 
yasal güvenceden 
koparıldığı bir site 
min kurularak, çalış 

ma hayatının den
gelerinin bozulacağı 
belirtilerek açılacak 
özel istihdam büro 
lan aracılığı ile geçici 
iş ilişkisi kurulma 
sının gerçekleşeceği 
belirtildi.
Tük-İş’in bu yasa 
tasarısına karşı 
olduğu belirtilen 
açıklamada çalışan 
lar için ‘mayınlı alan
lar’ oluşturulacağı 
belirtilerek, "Kiralık 
işçi” düzenlemesine 
karşı oldukları 
bildirildi. Daha sonra 
basın açıklamasına 
katılan işçiler slogan 
attılar, imza 
kampanyasına 
katıldılar.

Belediye kış aylarında sokak hayvanlarına 5 bin 200 ekmek dağıttı.

HMBOiemsilcileıiBeliiliııeııizhareUDi H’lısııteslntlsi
HAYKONFED Temsil
cisi Ümran Akyavaş, 
MARMARAFED Tem
silcisi Hülya Özars 
lanoğlu ve KİHAYKO 
Temsilcisi Rüya 
Parsak, Gemlik Bele 
diyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğünü ziyaret 
ederek, Sabri Emre’- 
den bilgi aldılar. 
Gemlik Belediye- 
si’nin sokaktaki dos 
tlarımız olan hayvan
lara yönelik, proje, 
uygulama ve yaptığı 
çalışmaların masaya 
yatırıldığı görüşme 
de, kış aylarında 
yapılan hizmetler 
takdir gördü. 
Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri Müdürü 
Sabri Emre, BESAŞ 
ile yapılan anlaşma 
gereği yılda 5 bin 
200 kilogram ekmeği

hayvan severler ile 
birlikte şehrin çeşitli 
noktalarındaki kedi 
köpek evlerine ve 
doğaya bırakıldığını 
söyledi. Müdürlüğe 
kayıtlı hayvan sever
lerin duyarlılığına da 
teşekkür eden 
Sabri Emre, 
bağışlanan kedi 
köpek mamalarının 
da amacına 
ulaşması konusunda 
titiz çalışmalar

yürüttüklerini 
açıkladı.
Umurbey Geçici 
Hayvan Rehabilita
syon Merkezi ve 
Bakımevinde iki vet
eriner hekim ve beş 
yardımcı personel ile 
hizmet verdiklerini 
hatırlatan Sabri 
Emre, Bursa Valiliği 
tarafından da hay
vanlara yönelik en 
iyi çalışma yapan 
ilçe belediyesi 

olarak değerlendiril 
diklerini vurguladı. 
Şehrin çeşitli böl
gelerine otomatik 
yem ve su makine 
leri (YEMPATİ) 
yerleştirdiklerini de 
anımsatan Gemlik 
Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürü Sabri 
Emre, her türlü 
çalışmada 
yanlarında olan 
Federasyon tem 
silcilerine teşekkür 
etti. Federasyon 
temsilcileri adına 
konuşan 
HAYKONFED 
Temsilcisi Ümran 
Akyavaş’ta, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Sağlık İşleri 
Müdürü Sabri Emre 
ve Veterinerler ile 
yardımcı personele 
teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su ye 
Kanalizasyon İdare 
si (BUSKİ) tarafın 
dan yapılacak 
çalışmalar kapsa 
mında Nilüfer, Os- 
mangazi, Yıldırım 
ve Gemlik ilçele 
rinde Mart ayında 
zaman zaman su 
kesintisi uygulana 
cağı belirtildi.
BUSKİ yetkililerinin 
açıklamasına göre 
su kesintisi yapıla 
cak bölgeler ve 
kesinti tarihleri 
aşağıdaki gibidir: 
Yıldırım İlçesi Millet 
Mahallesi ve civarın 
da, 2-3 Mart tarih
lerin de (2 gün), 
08.00 ile 18.00 
saatleri arasında 
su kesintisi 
yapılacaktır.
Gemlik İlçesi, 
Küçük Kumla

Mahallesi’nde, 2-3 
Mart tarihlerinde 
(2 gün), 08.00 ile 
18.00 saatleri 
arasında su kesinti 
yapılacaktır. 
OSMANGAZİ - 
Osmangazi İlçesi 
Demirtaş Mahallesi 
ve civarında, 2 Mart 
Çarşamba tarihin
den itibaren 1 ay 
süreyle 08.00 ile 
17.00 saatleri ara 
sında zaman zaman 
su kesinti yapılacak 
tır. Çalışmaların 
erken tamamlan 
ması durumunda 
suların açıklanan 
zamandan daha 
önce verilebile 
ceğini belirten 
yetkililer, vatandaş 
lan tedbirli olmaları 
ve musluklarını 
kontrollü kullanma 
lan konusunda 
uyardı.
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ATM'den kaybolan para için tutuklama
PTT'nin Heykel 
Merkez Şubesi'ne 
bağlı 9 ATM'sinden 
geçen haziran 
ayında kaybolan ve 
hâla bulunamayan 
285 bin TL için 
mahkemeden tutuk* 
lama kararı çıktı. 
Türk Haber-Sen 
Şube Başkanı Orhan 
Avcı'nın Cumhuriyet 
Savcılığı'na suç 
duyurusunda 
bulunması üzerine 
Bursa 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davada, 

mahkeme ATM'lerde 
sorumlu memur 
Mehmet Kıpçak'ın 
tutuklu yargılanma 
sına karar verdi. 
Türk Haber-Sen 
Şube Başkanı Orhan 
Avcı, bu olayda 
sadece memurun 
değil, oto kontrol 
sistemini işletmeyen 
yetkililerin de suçlu 
olduğun belirterek, 
birinci derede PTT 
Merkez Müdürü 
Necmettin Aslan, 
PTT Başmüdürü 
Osman Tekin,

Muhasebeden 
Sorumlu Başmüdür 
Yardımcısı Haşan 
Olcay'ın sorumlu 
olduğunu söyledi. 
Bu ATM'lerin heyetle 
açılması gerekirken, 

tek bir memurun 
açtığını kaydeden 
Avcı, “Hala bütün 
ATM'lerde aynı 
şekilde tek mumurla 
açma işlem devam 
etmektedir. Bu du

rumda tedbir alma 
yanlar da eğer bu 
parayı çaldıysa en 
az memur kadar 
suçludur. Yetkililer
den memurun 
güvence alınmasını 
alınmasını istiyoruz. 
Memurun güvence 
altına almak da oto 
kontrolü sağlamak 
tan ve memurları 
yönetmeliğe uygun 
çalıştırmaktan geçer. 
Bu konuda memur 
lara büyük sorumlu
luk düşüyor. Kendi 
gelecekleri ve aile 

lerinin geleceği 
adına idarecilerin 
yanlış emir ve 
talimatlarını kabul 
etmesinler. Tek 
başlanna ATM’leri 
açmasınlar. 
Amirlerin de yazılı 
görevlendirme 
isterse o zaman 
müdür sorumluluğu 
üstlenmiş olur ve 
memur sorumlu 
tutulmaz.
Mahkemede gördük 
ki bütün suç 
memura yıkılmıştır” 
diye konuştu.

HMteBıiııiiMııiMi KMllandığı traktörün 
altında can verdi

Bursa'da yol 
kapatan otomobil 
fabrikası işçilerine 
polis biber gazıyla 
müdahale etti. 
Bursa'da büyük 
bir otomobil fabrika 
sında 10 işçinin 
asgari ücret 
zammının maaşla 
rina yansıtılmasını 
istemesi üzerine 
işten çıkarılmasını 
protesto eden 
işçilerin eylemi 
bugün de devam 
etti. Birleşik 
Metal-İş Sendikası 
üyesi işçiler, Emek 
metro istasyonu 
önünde toplandı. 
Eylem yapan 300 
kadar işçi, 
Mudanya 
yolunun ortasına 
oturdu. Trafik 
dururken, emniyet

ekipleri işçilerin 
dağılmasını istedi. 
Ancak işçiler daha 
sonra fabrikaya 
yürümek istedi.
Yürüyüşe izin 
vermeyen polis 
ile işçiler arasında 

arbede yaşandı. 
Güvenlik güçleri 
biber gazı sıkarak 
eylemcilere 
müdahale etti. 
İşçiler tekrar metro 
istasyonunda 
önünde toplandı.

Yolun iki şeride 
tekrar trafiğe 
açılırken, polisle 
eylemcilerin bekleyi 
şi sürüyor. Bu 
arada fabrikada 
üretimin durduğu 
ileri sürüldü.

Gündoğdu 
Köyü Tek Zeytin 
Mevkii'nde 
meydana gelen 
kazada Haşan 
Sönmez kullandığı 
traktörün devrilme 
si sonucu hayatını 
kaybetti. Gündoğdu 
Köyü’nde yaşayan 
52 yaşındaki 
3 çocuk babası 
Haşan Sönmez, 
kullandığı traktörün 
devrilmesi sonucu 
hayatını kaybetti.

Meydana gelen 
olayda zeytin 
tarlasına gitmek 
için evinden ayrılan 
Sönmez, kullandığı 
traktörün hakimiye 
tini kaybederek 
devrilmesi 
sonucu altında 
kalarak can verdi. 
Sönmezin cesedi 
köylüler tarafından 
bulunurken, 
Jandarma olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

15 hin çeşit para koleksiyonuna sahip
18 yaşındaki bir 
genç, yaklaşık 200 
ülkenin geçmişte 
kullandığı paraları 
bulup koleksiyon 
yaptı. Yıldırım da 
ikamet eden Kemal 
(43) ve Zeynep 
Aksoy (40) çiftinin 
en büyük oğlu 
Furkan Kaan Aksoy 
(18), küçük yaşta 
paralara merak 
sardı. Türkiye’nin 
6 sıfırlı para kullan 
dığı dönemde Aksoy, 
son altı yıldır düzenli 
olarak madeni ve

kağıt paraları birik
tirmeye başladı. 
Sürekli mezatlara 
giden ve geçmiş 
madeni ve kağıt para 
satan yerlerden 
paraları temin eden 
Aksoy, evinde 
bunları biriktirmeye 
başladı. Yaklaşık 15 
bin çeşit parayla 
koleksiyon yapan 
Aksoy, paralara 
gözü gibi bakıyor. 
Yaklaşık 200 ülkenin 
kullandığı eski para 
birimlerini elinde 
bulunduran genç,

koleksiyonunu 
mümkün olduğunca 
geliştirmek istiyor. 
Furkan Kaan Aksoy,

bol sıfırlı paraları 
çocukluğunda 
bildiğini ifade 
ederek, “Her sene

yeni çıkan paralar 
benim dikkatimi 
çekti. Daha sonra bu 
işi ilerlettim. 6 yıldır 
paraları antikacı ve 
mezatlardan almaya 
başladım. Bu zama 
na kadar 10 ila 20 
bin lira arası bir 
masraf ettim. Elimde 
yaklaşık 200 ülkenin 
parası var. Yaklaşık 
100 sene önce Al
manya’da kullanılan, 
1940’h yıllarda da 
Macaristan’da 
kullanılan paralar 
elimde var” dedi.

Baba Kemal Aksoy 
ise “Oğlum paraları 
takip ediyordu. 
Başta bize hobi 
olarak geldi. Sonra 
profesyonel olarak 
biriktirince endişe 
tendik. Biraz araş 
tırma yapınca 
kendimi cahil olarak 
gördüm. Oğluma 
elimden geldiğince 
yardım ediyorum. 
Mümkün olduğunca 
kendi harçlıklarında 
paraları biriktirdi. 
Paraları çok 
kıymetli.” dedi.
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Güne Bakış Mete Alemdar kalbine yenildi
KİRALIK İŞÇİ SORUNU

Anladığım kadarıyla AKP hükümeti, iş dün 
yasının işçi bulmada yaşadığı sıkıntılara bir 
çözüm getirmek istiyor.

Sizin anlayacağınız devlet tarafından kuru
lan İŞKUR etkinsizleştirilip, görevini özele 
devredecekler.

Bu yasa çıkarsa, isteyen açacağı iş bulma 
büroları aracılığı ile işçi kiralayacak.

Yani bir çeşit işiçi bulma kurumu olacak.
Bu işi temizlik firmalarının ev ve iş yerlerini 

temizletmez için işçi temin etmesine benzeti 
yorum.

Bürolar aracılığıyla emlakçilik gibi yasal 
işçi komisyoncuları türetilecek.

Türkiye de bizlerin de yaşadığı ara eleman 
sıkıntısı var.

Getiren 4+4+4+4 eğitim sistemi, çırak 
yetiştiri'menin önünü öıtetri.

17 yaşındaki çocuktan çırark yetişmez.
Bu yaşa gelen çocuklar çırak olmak iste 

miyor.
Çıraklık, kalfalık ve ustalık bir süreç işi.
Teknik sanat okullan yerine, ülkeye imanlı 

dindar gençlik yetiştirecek bir İmam hatip 
Okullan açıyorlar.

İmam Hatip Okullarındaki öğrenci sayısını 1 
milyona çıkardılar.

Fotocuların “Altın Nesil” dedikleri gelece 
ğin Türkiyesini yönetecek elemanları bunlar 
tarikat ve cemaat desteği ile İmam Hatipler 
de yetiştirecekler.

Ne de olsa İH’lar arka bahçeleriydi.
Tabii ömürleri yeterse...
***** *****

Bursa da sendikalar arasında yapılan üst 
düzey toplantıdan sonra Bursa ilinde ve 
Türkiye genelinde, yeni çıkarılacak yasa ile 
ilgili kamuyonu bilgilendirmek için başlatılan 
imza Kampanyasında toplanacak İmzalar, 
AKP aracılıyla Ankara ya ulaştırılacak.

Bu etkili olur mu? Sanmam.
Türkiye de kalifiye eleman ve ara eleman 

sıkıntısı varken,bu açık Suriye den göç eden 
milyonlarca işsiz zaten iş dünyasında 
tarafından kaçak olarak kapatılıyor.

Gemlik’e pek Suriyeli gelmedi ama Bursa 
da her iş kolunda kaçak çalışan Suriyeli 
işçiler var.

Bu durum Türkiyenin her yanına yayıldı.
Bundan sonra ise işçi pazarları, İŞ -KUR 

ara dan çıkarılarak, İşçi Büroları araçıhğıyla 
yapılacak.

Sendikaların tepkisi kiralık işçi dönemin 
açılacağına.

Kemal Durmaz, “Kiralık İşçiyi istediği 
koşullarda çalıştırmasının yolu açılmakta ve 
çalışanın yasal güvenceleri ortadan kaldırıl - 
maktadır. Buna göre işveren “esaslı bir 
gerekçesi” varsa, kiralık işçiyi emsal işi ya
pan işçilerden farklı koşullarda çalıştırabile
ceklerdir. İşveren, kiralık işçisini fazla 
mesai, dinlenme hakkı, haftalık izin gibi hak
lardan mahrum bırakarak çalıştırabilecektir.” 
diyor.

Çalışma hayatını ilgilendiren yeni bir tartış 
ma başladı.

Gemlik’in ilk 
sanayicilerinden 
Alemdarlar Sabun 
Sanayi sahibi mer
hum Muhtar Alem- 
dar’ın oğlu eski DYP 
İlçe Başkanı Yavuz 
Alemdar’ın ağabeyi, 
Mete Alemdar (76) 
hayatını kaybetti. 
Bir süredir kalbinden 
rahatsız olan 
Mete Alemdar’ın

önceki gün yeniden 
rahatsızlanarak 
Bursa Acıbadem 
Hastanesine 
kaldırıldığı öğrenildi. 
Mete Alemdar, bu

rada yapılan çabalara 
karşın kurtulamadı. 
Dün, Merkez Solaksu 
başı Caminde öğle 
namazından sonra 
kılınan cenaze

namazı ardından 
Mete Alemdan’ın ce
nazesi toprağa ve 
rilmek üzere özel bir 
ambulans ile İstan
bul’a gönderildi.

Mahalle Muhtarı Göksal Noca boş durmuyor

Karacaalili kadınlar IstantBl'M Bezdi
Karacaali Mahallesinin sevilen muhtan Göksal 
Noca, mahalleli kadınlarla gezi programlarını 
sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde Karacaali de ikamet eden 
kadınlarla İstanbul gezisi düzenleyen Göksal 
Noca, günübirlik gittikleri İstanbul’un tarihi ve 
turistik mekanlarını gezdiler.
Gezinin çok yararlı olduğunu söyleyen Noca, 
“Gezilerimizi geleneksel hale getirdik. Kimi ta 
rihi, kimi turustik geziler düzenliyoruz. Bazı da 
her ikisini birden. Çanakkale, Konya, İstanbul, 
Bursa gibi birçok kentimizin tarihi ve turistik 
yerlerini gördük. Mahalleli kadınlar gezilerin 
devamını istiyor, ben de organize ediyorum.” 
şeklinde konuştu.

Karateciler iıısak lerfi sıımnı aa geçli

Dojo Karate Spor Kulübü’nde yapılan 70 Sporcunun ile bir kuşak terfi sınavı başan ile 
sonuçladı. Dojo Karate Spor Kulübü Antrenörü Gökhan özler, “Sporcularımın hepsini tebrik 
ediyorum. Her zaman, her konuda başarılı olmalarını temenni ediyorum. Yardımcım oğlum 
Göktay özler kızım yağmur özler ile birlikte velilerimizin desteği ile bir çok başarıya imza 
atacağız. Ayrıca belediye meclis üyesi Fehmi Arslan'a bize yapmış olduğu ziyaretten dolayı 
çok teşekkür ederiz.” dedi.
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NİLÜFER BELEDİYESİ KADIN KOROSU KONSERİ...

Anaçev 
Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı Gemlik 
Şubesi yararına 
Nilüfer Belediyesi 
Kadın Korosunun 
Türk sanat müziği 
konseri geçtiğimiz 
Pazar gecesi 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde 
verildi.
Yüz beş bayan 

koristin yer aldığı 
koronun saz 
heyeti; Udlarda 
Kenan Gürel, Nur 
can Yahşi, Keman
lar Şahin Ozçelik, 
Lale Şahin, Kanun 
Hüseyin Demirliler, 
Klarnet Tarkan 
Şener, Trompet 
Barış Esen, Klavye 
İbrahim Uygunlar, 
Gitar Gönül Âka, 
Darbuka Çağrı

Tekeroğlu, 
Defler Olcay 
Şengümüş, Aynur 
Oztan, Djembe 
Yünel Zorlubaş, 
Bongo Zümrüt 
Şanlı’dan oluşan 
koroyu Şef Dr. 
Aysel Gürel 
yönetti.
Sunuculuğu Aynur 
Özpazarbaşı yaptı.
Konserin birinci 

bölümünde Türk 
Sanat müziği, ikinci 
bölümünde Yeşil 
çam film müzikleri 
icra edildi. İlk 
olarak Şekip Ayhan 
Özışık’ın bestesi 
‘'İstanbul’da
Boğaz İçinde” 

eseri koroca 
seslendirildi.
Daha sonra koro 

“Âşkımız Ne 
Güzeldi Gittiğinde 

Anladım”, 
“Kapat Gözlerini 
Kimse Görmesin”, 
“Güller Ağlasın”, 
“Bir Garip Yol
cuyum”, “Sarsam 
Seni”, “İlk Göz 
Ağrısı”, “Aşkımla 
Oynama”, “Aşkınla 
Yana Yana”, 
şarkılarını söyledi. 
Solist Gülay 
Sürücü “Sevdi 
Gönlüm”, Solist 
Aynur Öztan 
“Dertliyim Ruhuna 
Hicranımı Sardım 
da Yine” eserleri 
seslendirdi.
Konserin birinci 

bölümü koronun 
söylediği "Görünce 
Aşık Oldum” 
muhayyer Kürdi 
makamındaki 
eserle son buldu.
Konserin ikinci 

bölümü Yeşilçam 
film müziklerinde 
oluşmuştu.
Koro “Hababam 

Sınıfı”, “ Senede 
Bir Gün”, “Seve
mez Kimse Seni”, 
“Dert Ortağım 
Benim”, “Gurbet 
İçimde Bir Ok”, 
“Samanyolu”, 
“Dudaklarımda 
Arzu”, “Arım Balım 
Peteğim”, “Seve
mem Artık”, “Mavi 
Boncuk” adlı eser
leri başarı ile 
sundular dinleyi 
çilerde koroya 
coşku ile katıldılar.
Gecenin sürprizi 

Türk sinemasının 
unutulmaz ismi 
Eşref Kolçak’ın 
konsere katılımı 
oldu. Dinleyiciler 
dakikalarca ken
disini alkışladı.
Dağlar bulutlu 

Efem filminde 
başrolü oynayan 
Eşref Kolçak 
filmdeki şarkıyı, 
milli giysili efelerin 
gösterileri 
eşliğinde şef Aysel 
Gürel ile birlikte 
alkışlar eşliğinde 
söylediler.
Gecenin anısına

ANAÇEV Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Meziyet Tunah, 
Eşref Kolçak’a 
plaket ve çiçek 
sundu. Centilmen 
Kolçak kendine 
sunulan çiçeği 
“konserin çiçeğine 
çiçeğimi sunuyo
rum.” İfadeleri 
takdir ve alkışlarla 
karşılandı.
Halk çok büyük 

ilgi gösterdi 
konsere.
Nilüfer kadın 

korosu altı yıldır 
Anaçev’e destek 
veriyor. ANAÇEV 
Gemlik Şubesi yük
sek öğrenim gören 
45 öğrencimize 
burs veriyor.
Borusan A.Ş. 

Denizcilik 
İşletmeleri, 
Özdilek, Aydınlar 
A.Ş., Başaran Zey 
tincilik, Mustafa 
Çam Zeytincilik her 
zaman Ânaçev’e 
mali destek veriyor. 
Yardımları şükranla 
karşılanıyor, hayır 
dua alıyorlar.
ANAÇEV’e dikkat 

çeken bağış, 
Gemlik 100. yıl 
eğitim gönüllerinin 

gün toplantıların 
daki katılımcıların 
katkıları.
Topluma örnek 

olur inşaallah daha 
çok öğrencimize el 
uzatılır, bağışlar 
arttıkça.
ANAÇEV, Belediye 

manastır Kültür 
Merkezini resto 
rasyon ihalesini, 
konserin yapılabil 
mesi için ileri bir 
tarihe erteleyen 
Belediye Başkanı 
mız Refik Yılmaz’a 
teşekkürlerini 
sunarak, her 
zaman destekleri 
nin devam edece 
ğini ümit ettiklerini, 
bundan emin 
olduklarını belirt
tiler.
Halkımıza bir kez 

daha müzik ziyafeti 
veren Nilüfer 
Belediyesi kadın 
Korosuna 
Teşekkürler.
Başarıdan, 

başarıya koşmaları 
dileğiyle tüm ko
roya selam ve 
saygılar.
Mutlu olun, 

sağlıkla kahn. 
Birlikteliğimiz daim 
olsun!

KALIBRASYON
GEMLİK
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.

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!

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

mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com


2 Mart 2016 Çarşamba GeftlikKtfrfez Sayfa 6

Uludağ Üniversitesi 
Mete Cengiz Kültür 
Merkezi'nde gerçekle 
şen First Lego Lea 
gue Robotik Bölge 
Turnuvaşı'na Gemlik 
Atatürk İlkokulu 
öğrencilerinde 
oluşan "MİNİK EL
MASLAR" grubu 
damgasını vurdu. 
Bu yıl 12’ncisi 
düzenlenen Bilim 
Kahramanları 
Buluşuyor’da genç 
mucitler “çöpe 
çözüm, çöple 
çözüm” temasıyla 
geliştirdikleri yeni
likçi çözümleri sun 
du. Genç mucitler, 
yerel turnuvaların 
ardından ulusal tur
nuvaya katılacak, 
derece alan takımlar 
ülkemizi uluslararası 
turnuvalarda temsil

edecek.
9-16 yaş arasındaki 
Genç Mucitleri bir 
araya getiren organi
zasyonda Genç 
Mucitler bu yıl, çöp 
üretimi ve çöple 
başa çıkma konu 
sunda bir sorun be
lirleyip ve belirlenen 
sorunlara yenilikçi 

çözümler ürettiler. 
Mucitler ayrıca, 
kendi yaptıkları ro
botlarla, bu kavram 
lan pekiştirme adına 
verilen görevleri de 
tamamlamaya 
çalıştılar.
Gemlik Atatürk 
İlkokulu'nun "Minik 
Elmaslar" takımı or

ganizasyonda 2 ku 
pa alan tek takım 
olarak Organizasyo 
na damga vurdular. 
Bölge çapında 
düzenlenen ve çevre 
illerden toplam 28 
takımın katıldığı tur
nuvada heyecan ve 
kıyasıya mücadele 
yaşandı. Mücadele 

sonucunda Atatürk 
llkokulü öğrencile 
rinden oluşan Minik 
Elmaslar Takımı 
"Yenilikçi Çözüm 
Ödülü", takımı 
Çalıştıran Takım 
Koçları Servet ATAY 
ve Nuray YILMAZ 
"Aslan Koç Ödülü" 
aldılar.

Borusan’dan Bilim 
Kahramanları’na 
Büyük Destek

Borusan Holding’in 
desteğiyle Gem
lik'teki çocuklara 
bilimî ve icat etmeyi 
sevdirmeyi, bu alan
daki farklı kariyer 
seçenekleriyle genç
lerin ufkunu açmayı 
hedefleyen “Bilim 
Kahramanları Gem
lik’te Buluşuyor” 
projesi kapsamında 
10 ayrı devlet oku
lundan 100’e yakın 
çocuğa destek oldu
lar. Bursa'daki 
Turnuvanın Ana 
Sponsorlarından 
biri olan Borusan 
Holding'e teşekkür 
edildi.

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Kadın 
Kolları Başkanlığı, 
eski Başbakanlar 
dan Prof. Dr. Nec 
mettin Erbakan’ın 
fotoğraflarının yer 
aldığı bir sergi açtı. 
Gemlik Çarşı 
Meydanında açılan 
sergide, Erbakan’a 
ait fotoğraflar 
sergilendi.
Saadet Partisi Gem
lik Kadın Kolları So
rumlusu İbrahim 
Okuroğlu ve Saadet 
Partisi Gemlik İlçe 
Kadın Kolları Başka 
nı Aynur Uzun yaptı. 
Sergiye Saadet 
Partisi Genel 
İdare Kurulu Üyesi 
Recep Aygün ziyaret 
etti.

ZİYARETLER 
SÜRÜYOR
Saadet Partisi Gem

KAŞ€D« fleKUNKKVOK
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

lik İlçe Teşkilatı 
olarak Erbakan 
Haftası sebebiyle, 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer 
Mete, Gemlik Devlet 
Hastanesi Başhekim 
Sayın Şahmeran 
Çelenkoğlu,

Mecliste Grubu 
bulunan Siyasi 
Partilere ziyaretler 
gerçekleştirilirken, 
Cumartesi günü 
Çarşı Camisinde 
Kur’an Ziyafeti ve 
Hatim Duası 
Programı yapıldı.

Dereler lemizleniyor

Standartlara uygun 
içme suyu temini ile 
kullanılan suların 
tekrar geri dönüşü 
münü sağlamanın 
yanı sıra, ekolojik 
dengeyi gözeten 
çalışmalara da 
ağırlık veren Büyük 
şehir Belediyesi 
BUSKİ Genel 
Müdürlüğü dere 
lerdeki temizlik 
çalışmalarına 
hız verdi.
Evsel, endüstriyel 
ve sel sularının 
getirdiği atıklarla 
dolan dereleri belli 
bir plan dahilinde 
temizlediklerini 
belirten BUSKİ 
Genel Müdürü 
İsmail Hakkı 
Çetinavcı, sel 
sularının dere 
yataklarından 

taşması sonucu 
meydana gelebile
cek felaketlere 
karşı alınabilecek 
önlemlerin başında 
dere temizliğinin 
geldiğini vurguladı. 
2016’nın iki aylık 
döneminde yaklaşık 
3.5 kilometrelik 
dere temizliği 
gerçekleştirdiklerini 
ifade eden Çetinav 
cı, “Büyükşehir 
Belediyemizin 
‘vizyon kent Bursa’ 
hedefine giden yol 
da, çevreyle uyumlu 
altyapı çalışmaları 
büyük önem taşıyor. 
Dere temizliği 
çalışmalarımız 
hali hazırda Ayvalı 
Dere, Bademli 
Deresi, Ürünlü 
Deresi, Gemlik 
Karsak Deresi’nin 

belirli güzergah 
larında devam 
ediyor. Mudanya 
Çekrice Deresi’nin 
1.5 kilometrelik 
bölümünde 
temizlik işlemleri 
tamamlandı. 
Geri kalan bölü 
mündeki temizlik 
çalışmalarımız 
ise devam ediyor” 
dedi.
Büyükşehir Bele 
diyesi’nin vizyonu 
ile çalışmalarına 
devam ettiklerini 
vurgulayan 
Çetinavcı, vatandaş 
tan gelen talepler ve 
program dahilinde 
yapılan uygulamalar 
kapsamında, dere 
güzergahı temizlik
lerine devam 
edileceğini de 
sözlerine ekledi.
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Gemlik Anadolu 
imam Hatip Lisesi 
Genç Erkekler Voley
bol Takımı, Bursa’da 
yapılan müsabakalar 
sonucunda Gemlik’i 
ve Bursa’yı Okullar 
Arası Türkiye 
Şampiyonası 
Grup Finallerinde 
temsil etme hakkını 
elde etti.
25-29 şubat tarihleri 
arasında Tekirdağ’da 
düzenlenen final 
müsabakalarında 
tüm rakiplerini set 
vermeden, 3-0’lık 
sonuçlarla yenmeyi 
başardı.
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi

her yönüyle müsa 
bakalara katılan 
diğer illere ait 
takımlardan çok 
daha üstün olduğu 
nu göstererek, izleyi
cilerin ve gözlemci
lerin beğenisini 
kazandı.
Yıldız erkek (Or
taokul) voleybol 
takımının ardından 
genç erkekler (Lise) 
grup birincisi olarak 
yarı finallere katılma 
hakkını elde etti.
Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen;
“Bu takımımız geçen 
yıl da Türkiye Şampi 
yonası Yarı Finalle 
rinde Üçüncü olmuş

Gelinen nokta Beden 
eğitimi öğretmenle 
timizin uzun yıllardır 
özverili ve azimli 
çalışmalarının sonu

cudur. Takımımız 
mart ayında yarı final 
müsabakalarına 
katılacaktır. Bursa’da 
okullar arası müsa

tu. Bir yıl aradan 
sonra yine yarı fi
nallere ulaştık, artık 
hedefimiz Türkiye 
Şampiyonluğudur.

bakalara iki farklı 
kategoride iki farklı 
takımla katılarak 
Türkiye Şampiyonası 
yarı finallerine 
yükselen okuluz. 
Okulumuzda her 
alanda olduğu gibi 
voleybol alanında da 
alt yapı çalışmaları 
devam edecektir. 
Emeği geçen 
herkese, Belediye 
Başkanımıza ve 
Okul Dernek 
Başkanımıza, 
Beden Eğitimi 
Öğretmenlerimiz 
Bekir Gülırmak, 
Yunus Bayır’a, 
teşekkür ediyoruz” 
dedi

BUYUKSEHIRDEH ODULLU CEURE YnRISMflSI
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
çevreye duyarlı bir nesil 
oluşturmak için 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü ve Haftası 
etkinlikleri kapsamında ilk ve 
ortaokul öğrencilerine yönelik 
‘Daha Temiz bir Bursa’ temalı 
ödüllü resim ve mektup 
yarışması düzenliyor. 
Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre 
Günü ve Haftası’m farklı etkin
liklerle kutlayan, halkın çevre 
bilincinin geliştirilmesi ve ka
muoyunda çevreyle ilgili 
konularda farkındalık 
oluşturulması amaçlayan 
Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı bu yıl da ilk ve

ortaokul öğrencilerini hedef 
alan bir yarışma düzenliyor. 
27 Mayıs - 5 Haziran 2016 
tarihleri arasındaki etkinlik 
lerden biri de “Daha Temiz 
Bir Bursa” temalı olarak 
ilkokul 2.,3.,4.sınıf 
öğrencilerine yönelik resim 
yarışması, ortaokul 5.,6.,7. 
Sınıf öğrencilerine yönelik 
mektup yarışması olacak. 
Büyükşehir Belediyesi ve 
Uludağ Üniversitesi’nden 
konusunda uzman kişilerin 
katılımıyla oluşturulan seçici 
kurul tarafından dereceye giren 
eserler belirlenecek ve çevre 
haftasında ilan edilecek.
Yarışmaya katılan eserler

Ressam Şefik BursalI Sanat 
Galerisi’nde çevre haftası 
boyunca sergilenecek, 
birincilere dizüstü bilgisayar, 
İkincilere büyük ekranlı 
tablet, üçüncülere küçük 
ekranlı tablet ve mansiyona 
değer görülen iki kişiye 
de dijital fotoğraf makinesi 
hediye edilecek. 
Son katılım tarihinin 
1 Nisan 2016 olduğu yarışma 
takvimine göre öğrenciler 
mektup ve resimlerini eğitim 
gördükleri okul müdürlüklerine 
teslim edecek. Okullar da 
eserleri 15 Nisan 2016 tarihine 
kadar Büyükşehir Belediye- 
si’ne teslim edecek.

• gBURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

5 HAZİRAN 2016 DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

RESİM veMEKTUP
YARIŞMALARI

bursa ■
DteöstaW«y®

Bukran Tatta
• Resim Yarışması :■ . :<

İlkokul 2-3-4 Sınıflar l' • \

• Mektup Yazma Yarışması 3 ,

Ortaokul 5-6-7 Sınıflar \ |

uımsın muuı mtih abadi m buluştu
Gemlikli Üniversite Adayları 
Kişisel Gelişim Uzmanı Fatih 
Abadi ile moral buldu. Gemlik 
Belediyesi’nin 2016 yılı Kültü 
rel etkinlikleri kapsamın da or
ganize ettiği konferansta, Lise 
öğrencileri ile Spor salonunda 
buluşan Fatih Abadi, hedefler 
ve başarı konusunda çarpıcı 
açıklamalarda bulundu. NLP lit
eratürüne 2 teknik kazandırmış 
en geç bilim adamı ve gençler 
arası özgün sunum teknikleri 
birinciliği olan Fatih Abadi, jest 
ve mimikleriyle hem güldürdü 

hem de düşündürdü. Başarı 
formülleri ve hedefler ile disi
pline bağlı kurallar konusunda 
bilgiler veren Fatih Abadi, algı, 
algıda seçicilik ve yönlendirme 
konusunda da önemli açıkla 
malarda bulundu.
“Fatih Abadi Üniversite 
öğrencileriyle Buluşuyor” 
konulu konferansta 200’ün 
üzerinde lise öğrencisiyle bir 
araya gelen Kişisel Gelişim 
Uzmanı ve Yazar Fatih Abadi, 
hedefler için 4 büyük kuralın 
geçerli olduğunu savundu.

■o ■ nıvnnıiM 2011 MODEL 0PEL çorsa kendi aracimla İş ariyorum.İv ARIYOKUIVI emekliyim. 0 554 623 06 01
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liİMtlKiaiafetİ
MEB, aralarında 
İstanbul ve 
Bursa'nın da bulun 
duğu 16 büyükşehir 
de daha ehliyet için 
e-sınav merkezi 
açma kararı verdi. 
Halihazırda Ankara 
ve Eskişehir'de 
toplam 5 sınav 
merkezinde Motorlu 
Taşıt Sürücü Kursi 
yerleri (MTSK) 
sınavı elektronik 
ortamda gerçekleş 
tiriliyor. Ancak uygu 
lamadan verimli 
sonuç alınması 
üzerine MEB, arala 
rında İstanbul ve 
Bursa'nın da bulun 
duğu 16 büyükşe 
hirde daha ehliyet 
için e-sınav merkezi

Bu gazete
Anadolu’nun Sesi

»tjPac?~iPhone .
uygulamasında 

»•> -: yaymlanmaktadır.

Gemlik K ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

açma kararı verdi. 
Yeni e-sınav 
merkezlerinin 2016 
yılının ilk çeyreğinde 
hizmete girmesi 
planlanıyor. Böylece 
Türkiye genelinde 
ehliyet sınavları, 
İstanbul'da 2 tane 
olmak üzere, 18 ilde 
toplam 22 e-sınav 
merkezinde 
yapılmaya başlana 

cak. Haftada 
840, ayda 3 bin 
360 sürücü kursiye 
rinin elektronik 
ortamda ehliyet 
sınavına alındığını 
kaydeden bakanlık 
yetkilileri, e-sınav 
yapılan aday 
sayısının yeni 
merkezlerle birlikte 
çok daha artacağını 
ifade etti.

Uludağ Üniversitesi 
Orhangazi Meslek 
Yüksek Okulu ile 
Coşkunöz Eğitim 
Vakfı arasında 
işbirliği protokolü 
imzalandı. Protokol 
kapsamında iki 
kurumun ortaklaşa 
belirleyeceği konu
larda eğitim odaklı 
çalışmalar yürütüle
cek ve öğrencilere 
staj imkanı sağlana 
cak. Rektörlük B 
Salonu’nda imzala 
nan çerçeve proto 
kolüne Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Yüce, 
Coşkunöz Eğitim 
Vakfı Müdürü Azize 
Gökmen ve Orhan 
gazi Meslek Yüksek 
Okulu Müdürü Doç. 
Dr. Birol Taş imza 
attı. Törende Mühen 
dişlik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Abdulvahap Yiğit, 
Gültekin İpek, 
öğretim görevlileri 
Doç. Dr. Gökhan 
Sevilgen, Kürşat 
Ünlü, Bilsay Pastak

kaya da hazır bu
lundu. Uludağ Üniver 
sitesi bilgi birikimini 
sanayi ile paylaştığı 
ölçüde kentin marka 
taşmasına katkı 
sağlayacağını 
belirten Uludağ 
üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Yüce, 
“Rektörümüz ve 
ekibinin göreve 
gelmeden önce 
hedefleri ara
sında Uludağ Üniver
sitesini Bursa’nın 
üniversitesi yapıp, 
Bursa’nın değerlerini 
yükseltmek vardı.
Çok şükür kentimizin 
dinamikleriyle bu 

hedefimizi gerçekleş 
tiriyoruz. imzalanan 
protokolün MYO ile 
yapılmış olmasının 
ayrıca bir önemi 
var. Çünkü MYO’lar 
ara eleman yetiştiren 
birimlerdir. Ancak 
ders müfredatı, 
eğitim kadrosu 
buna uygun değilse 
fiilen bunu yani 
ara elemanı yetişti 
remezsiniz.
Üniversite yönetimi 
olarak hedefimiz, 
yüksekokullanmızı 
toplumun ve 
sanayinin ihtiyaçla 
rina cevap verebilir 
şekilde geliştirmek” 
şeklinde konuştu.
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'VerflilıorcIannıvaııılandırmacalısnıamızMflk'
Maliye Bakanı 
Naci Ağbal, vergi 
borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına 
yönelik bir çalışma 
larının bulunmadı 
ğını bildirdi. Maliye 
Bakanı Naci Ağbal, 
katıldığı programda 
gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulundu. Asgari 
ücretlilerin vergi 
diliminden etkilenip 
etkilenmeyeceğine 
yönelik soru üzerine 
Ağbal, 1 Ocak 2016 
itibarıyla net asgari 
ücretin bekar bir 
çalışan için bin 300 
lira, evli 3 çocuklu 

bir kişi için ise net 
asgari ücretin bin 
384 lira olduğunu 
hatırlattı. Vergi tari 
fesinin herkesi 
ilgilendirdiğine 
dikkati çeken Ağbal, 
"Burada tarife ile 
ilgili bir meseleyi 
konuşurken, belirli 
bir gruba, belirli 
bir kesime dönük 
konuşmak mümkün 
değil. Eğer biz tarife 
yapısında bir 
değişiklik yapacak
sak, sadece 'şu 
gruptaki mükellefler 
için yaptık' deme 
şansımız yok, o 
değişiklik herkesi

düzenleme yapmak 
doğru değil, bunu

ilgilendiriyor. Bizim 
her zaman için mali
disiplin konusunda 
bir kararlılığımız 
var, vergi gelirleri 
konusunda bir 
hassasiyetimiz var, 
bu hassasiyetimiz 
devam ediyor. Vergi 
konusuyla ilgili bir 

masaya getirmek 
yanlış olur" dedi.

Taşeron işçilerin 
durumu
Taşeron işçilerin 
kadroya alınmasına 
yönelik hazırlıklara 

ilişkin bilgi veren 
Ağbal, bu konudaki 
çalışmaların sürdü 
günü, yasal değişik 
likle ilgili alternatifler 
hazırladıklarını ve 
en yakın zamanda 
çalışmayı Ekonomi 
Koordinasyon 
Kurulu'na getirecek
lerini söyledi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
ile bazı detaylarda 
ilave çalışma yapma 
kararı verdiklerini 
anlatan Ağbal, 
"Bu konuda 21 
Mart'a kadar bir 
düzenleme yapacağı 
mızı açıkladık. Çalış 

malarımız devam 
ediyor. Geçiş düzen
lemesiyle ilgili 
çalışma belli bir 
noktaya geldi" diye 
konuştu. Taşeron 
işçilerin kadroya 
alınmasına yönelik 
düzenlemenin 
21 Mart'a yetişip 
yetişmeyeceği 
sorusuna Ağbal, 
"Şu ana kadar Eylem 
Plam'nda söylenen 
her bir eylemle ilgili 
takvime dikkat ettik. 
Umuyorum ki bu 
çalışma da bundan 
önceki eylemler gibi 
vaktinde Meclise 
sunulacak" dedi.

liMMIııiııiiıııiHilia! lııUmmıııılıılısiııııtf
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, 
Meclis'teki konuş 
masında tepkilere 
neden olan yüksek 
trafik sigortası 
primlerine yönelik 
çalışma ile ilgili 
bilgi verdi. Son 
dönemde yaşanan 
artışlarla tepkilere 
neden olan trafik 
sigortası ile ilgili 
Ulaştırma, Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanı Binali 
Yıldırım’dan bir 
açıklama geldi. 
TBMM Genel 
Kurulu'ndaki bütçe 
görüşmelerinde 
konuşan Yıldırım, 
birtakım yasal

boşluklardan yarar 
lanılarak sigorta 
kapsamındaki 
hasarların miktarı 
nın artırıldığını 
söyledi. Yıldırım, 
"Sigorta şirketleri 
de buna dayanarak 
-tabii bu bir havuz- 
oradan primlerini 
artırdılar ama 
bugünlerde yapa 
cağımız bir düzen
lemeyle belki de 

alternatiflerden bir 
tanesi, kasko ile 
trafik sigortasının 
içeriğini bir arada 
göz önünde bulun
durup tek bir poliç
eye dönüştürerek 
ve bu yasal boşluk 
tan kaynaklanan 
istismarın da önü 
ne geçerek yeni bir 
sigorta sistemini 
devreye sokacağız" 
diye konuştu.

Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, 
aracılar yüzünden 
oluşan fahiş fiyat
lara karşı tarım 
ürünlerine müda
hale edeceklerini 
emlakçı ve galeri
ciler için de düzen
leme yapılacağını 
söyledi. Gümrük 
ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, 
Meclis'te bir grup 
gazetecinin sorula 
rını yanıtlarken 
ticarette eleştirilere 
hedef olan sıkıntı 
lara çözüm planla 
rını açıkladı. Uygu
lamada sorun yaşa 
nan bazı alanlarda 
yasa değişikliği

veya yeni yasaları 
içeren bir dizi hazır 
lık yaptıklarını 
belirten Tüfenkci, 
bunlar arasında 
kooperatif yasası, 
2. el oto satışları, 
emlakçilik, hal yasa 
sı ve küçük esnaf 
ile ilgili düzenleme 
ler olduğunu ifade 
etti. Tüfenkci, Hal

Yasası ile daha 
ucuza mal satmak 
için üreticiden 
doğrudan satın 
alma yetkisi elde 
eden marketlerin, 
bu sözlerinde 
durmadıklarını 
ifade ederek bu 
ve diğer konularda 
çalışmalar yürüt
tüklerini söyledi.

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

ULAŞIM ~
Pamukkal* 012 OO 20
DENİZ UÇAÖI S13 00 13
Psgatut Akmlt Seyahat 014 03 02
METRO 013 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
sorar Turizm 012 1O 72
KanbaroÇlu-Eaaday 614 40 4*
Anıtur 014 47 71
Kemli Koç 012 0103

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haet 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 C8
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

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

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

________ BELEDİYE_________
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

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

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

VAPUR- FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (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 Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 313 1O 70
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz
Beyza Petrol 313 01 03

Gemlik Körfez
OIRLİK'İN İLK OOUlOK SİYASİ 0AZITI1I

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5414 

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)

«iiİisİihiMI
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

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


DÜĞÜN SALONÜ

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

İnternetten Canlı fygm- Sahne - Işık gösterisi
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler

A www.gemllkmilton.com
gk facebook/miltondugun

plus.google.com/mlltondugun
F* HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 

Tel : 513 10 71 GEMLİK

Piganist +DjPerformans 
Saten Sanda!ge Gi getirme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

»Mıfıcıljyi!

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


GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
3 Mart 2016 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

2. Uluslararası Zeytin Festivali için Belediye, Kent Konseyi ve Sponsorlar buluştu

EKSİKSİZ FESTİMl İCİH HflZIRUKUİR BaSIMI
Bu yıl 2. si düzenlenecek olan Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali için Belediye ve Kent Konseyi öncülüğünde 
sponsor kuruluşlar ile Atatepe de yapılan toplantıda eksiksiz bir organizasyon için görüşler masaya yatırıldı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Mart tehlikedir...
Bahar müjdeleyicisi meyve ağaçlan 

çiçek açmaya başladı.
Aslında Mart ayı tehlikelidir.
Eskilerin ‘Mart kapıdan baktırır, kazma 

kürek yaktırır’ demesi boşuna değildir.
Erken açan çiçekler, ısının düşmesi so 

nucu yanar ve o yıl ürün alamazsınız.
Bir bakıyorsunuz, hava günlük güneş 

İlk, bir gün sonra, hatta aynı gün içinde 
kışı da yaşayabiliyorsunuz.

Buna uyum sağlamak zor.
Sonucu hastalıktır. Devamı 4’de

Gemlik Belediyesi’nin Gemlik 
Kent Konseyi ve çok sayıda 
sponsor firmanın desteğiyle bir
likte organize ettiği ve geçtiği 
miz yıl 5 ile 8 Kasım tarihleri 
arasında yapılan 1. Uluslararası 
Gemlik Zeytini Festivali kaldığı 
yerden devam edecek. Kent Kon 
şeyi Başkanı Mukaddes Serim, 
bu yıl kolları erken sıvadıklarını 
belirterek, geçen yılki eksiklik
lerden ders alındığını, periyodik 
toplantılar sonrasında bu yıl 
yapılacak festivalin daha gör 
kemli olmasına gayret edecek
lerini söyledi. Haberi sayfa 2’de

ŞEHİT SAVCI MEHMET 
SELİM KİRAZ’IN İSMİ 
GEMLİK TE PARKA VERİLDİ

İstanbul’da görevi başında teröristler tarafın 
dan şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet 
Selim Kiraz’ın ismi Adliye binasının karşı 
sındaki parka verildi. Dün düzenlenen tören 
de park hizmete açıldı. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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2. Uluslararası Zeytin Festivali ön hazırlıkları erken başladı..

EKSİKSİZ FtSTİtfM İÇİN HMIRUKLM BnSLMH
Bu yıl 2. si düzenlenecek olan Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali için Belediye ve Kent Konseyi öncülüğünde 
sponsor kuruluşlar ile Atatepe de yapılan toplantıda eksiksiz bir organizasyon için görüşler masaya yatırıldı.

Gemlik Belediye- 
si’nin Gemlik Kent 
Konseyi ve çok sayı 
da sponsor firmanın 
desteğiyle birlikte or
ganize ettiği ve geçti 
ğimiz yıl 5 ile 8 Ka 
sim tarihleri arasında 
yapılan 1. Uluslara 
rası Gemlik Zeytini 
Festivali kaldığı yer
den devam edecek. 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye Başka 
nı Refik Yılmaz ve 
Kent Konseyi Başka 
m Mukaddes Serim, 
sivil toplum örgütü 
yöneticileri ve spon
sor firma temsilci
lerini Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Atatepe Sosyal Tesis 
lerinde ağırladılar. 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Haşan Çep 
ni, Belediye Başkan 
Yardımcıları Kadir 
Erol, Ahmet Avcı ve 
Vedat Büyükgölci 
gezîi’nin yanı sıra, 
GTSO Yönetim Ku
rulu Başkanı Kemâl 
Akıt, Ticaret Borsası

Meclis Başkanı Mus 
tafa Doğan, Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası 
Başkanı İsmail Beki 
ve Ziraat Odası Baş 
kanı Ali Çelik’te 
toplantıda yer aldılar.

ERKEN BAŞLADIK 
Kent Konseyi Başka 
nı Mukaddes Serim, 
bu yıl kolları erken 
sıvadıklarını belirte 
rek, geçen yılki ek
sikliklerden ders 
alındığını ifade etti. 
İlk olmasına karşın 
çok iyi bir organizas 
yon yaptıklarını vur
gulayan Mukaddes 
Serim, periyodik 
toplantılar sonrasın 
da bu yıl yapılacak 
festivalin daha gör 
kemli olmasına 
gayret edeceklerini 
söyledi.
20 yıl Önce yaşamını 
yitiren Gemlik Halk 
Dansları Folklor Der 
neği Başkanı Ahmet 
Süren’i de saygıyla 
andıklarını vurgu
layan Serim, organi

zasyona kadar her 
kesimin görüşlerini 
almayı sürdürecek
lerini açıkladı. 
Kaymakam Cahit 
Işık’ta, emek ve katkı 
ların boşa gitmediği 
bir festivali geride 
bıraktıklarını anlata 
rak, emeği geçenlere 
bir kez daha teşek 
kür etti.
Kaymakam Işık, 
"Ayvalık Festivali ile 
çakışmadan, ulus
lara rası alanda ses 
getirecek ikinci bir. 
festivali hep birlikte 
yapalım” dedi 
Ticaret ve Sanayi 
odası Meclis başka 
nı Paşa Ağdemir, 
ikinci festivale daha 
çok zeytin tüccarı ve 

üreticisinin davet 
edilmesi gerektiğine 
işaret etti.
Ticaret Borsası Mec 
lis Başkanı Mustafa 
Doğan’da, Gemlik 
Zeytini tescilli üç 
ilçenin katılımıyla bir 
festival düzenlenme 
sini talep etti. Bu 
görüşün değerlendi 
rilmeye alınacağı 
açıklansa da, Gemlik 
Zeytini Festivalinin 
Gemlikliler tarafın 
dan yapılması 
görüşü daha ağır 
bastı. Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol’da, 
hazırlıklar kapsamın 
da Festival Çalışma 
Grubunun her ay bir 
panel, konferans gibi 

etkinlik düzenlemesi 
gerektiğini bildire 
rek, festival sonrasın 
da da festival kitabı 
yapılmasını önerdi. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol, festival tarihi 
olarak da Gemlik’in 
Düşman işgalinden 
kurtuluş tarihi olan 
11 Eylül tarihini, 
birkaç gün öncesi ve 
sonrasını önerdi.
Ziraat Odası Başkanı 
Ali Çelik’te, Zeytinin 
Gemlik’te Gemliklile 
re değil, Türkiye’nin 
geneline, Avrupa’ya 
ve hatta dünyaya 
tanıtılması gerektiği 
ne dikkat çekti.
Her türlü tarım fuarın 
da Gemlik Zeytininin 

yer alması gerektiği 
ni savunan Ali Çelik, 
“Zeytinimizi hem 
tanıtmalıyız, hem de 
korumalıyız" dedi 
Toplantıda söz alan 
Bursa Kent konseyi 
Başkanı Haşan 
Çepni, Bursa’nın her 
ilçesinin öne çıkan 
değerleriyle ilgili 
olarak festival 
yapması gerektiğine 
belirterek, Gemlik’in 
bu konuda öncülük 
yaptığını söyledi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da, 
Gemlik’e yakışır bir 
festival yaptıklarını 
anımsatarak, 
“Bu yıl da noksansız, 
Gemlik’i ve Gemlik 
zeytinini dünyaya 
tanıta cak bir pro
gram yapalım” dedi. 
Festival çalışma 
grubunun yeniden 
faaliyete geçmesini 
dileyen Refik Yılmaz. 
Belediye olarak her 
türlü katkıyı koyma 
ya hazır olduklarını 
anlattı

Eski Başkan Mehmet Turgut tarafından yaptırılan parka isim kondu.

5İIİÎMIIIIMMİİMIİM İSMİ GİMÜKli »Milli
İstanbul’da görevi 
başında teröristler 
tarafından şehit 
edilen Cumhuriyet 
Savcısı Mehmet Se 
lim Kiraz’ın ismi Ad 
liye binasının karşı 
sındaki parka verildi. 
Eski Belediye Baş 
kanlarından Mehmet 
Turgut tarafından 
yaptırılan Sosyal 
Yaşam Merkezi ve 
park alanı belediye 
başkanının teklifi ile 
Belediye Meclisi 
tarafından Şehit 
Savcı’nın isminin 
verilmesi kararı 
alınmıştı.
Adliye binası ile 
Belediye arasında 
kalan Adliye perso 
nelinin otopark 
olarak kullandığı 
alan ile TSO’ya 
doğru olan bölümü 
düzenleyen Gemlik 
Belediyesi, organize 
ettiği törenle isim 
değişikliği yaparak 
parkı hizmete açtı. 
Dün saat 13.30 da 
düzenlenen parkın

açılış törenine Bursa 
Vali Yardımcısı Yal 
çın Bulut, Bursa 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Abdülkadir 
Şahin, Bursa İlk 
Derece Mahkemeleri 
Adalet Komisyonu 
Başkanı Ali Rıza Bir, 
Şehit Cumhuriyet 
Savcısı Mehmet 
Selim Kiraz’ın babası 
Hakkı Kiraz, Kay
makam Cahit Işık, 
Garnizon Komutanı 
Piyade Kurmay Al 
bay Namık Kemal 
Çil, Belediye Başka 
m Refik Yılmaz, 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Ömer Mete, Em
niyet Müdürü Cafer 
Gündoğdu’da tören 
de hazır bulundu.

Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Ahmet Avcı ve Kadir 
Erol’un yanı sıra, 
siyasi parti temsilci
leri, belediye meclis 
üyeleri, sivil toplum 
örgütü temsilcileri, 
öğretmen ve 
öğrenciler katıldılar. 
AYNI DÖNEMDE 
OKUDUK 
Şehit Mehmet Selim 
Kiraz Parkı açılış 
konuşmasını yapan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, bu aziz 
vatanda yaşamanın 
ve önemli hizmetler 
vermenin bedeller 
ödemek gerektirdi 
ğini vurgulayarak, 
Aziz vatanımız üze 

rinde gözü olan kirli 
örgütler, kötü emel
leri için bazen de 
taşeron örgütleri kul
lanmaktalar” dedi. 
Şehit Savcı Kiraz ile 
aynı dönemde İstan
bul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinde 
okuduklarını bildiren 
Refik Yılmaz, “Aynı 
sınıflarda okuduk, 
aynı okulu, aynı sıra 
lan, aynı yemek 
hanede aynı yemek
leri paylaştık. O daha 
geçen seneye kadar 
Hakkı amcamızın oğ 
luyken, şimdi Gem
lik’in bağrına bastığı 
bir evladı oldu” dedi. 
Şehit Cumhuriyet 
Savcısı Mehmet 
Selim Kiraz’ın babası 

Hakkı Kiraz’da yaptı 
ğı duygusal konuş 
masında, “Söz konu 
su vatansa, yeminler 
ediyorum ki, hiçbir 
tereddüdümüz 
olmaz. Oğlumla, 
abi kardeş gibiydik. 
Baba oğul ilişkileri 
miz çok güzeldi. 
Ancak onu bizden 
kopardılar. Yine de 
bir oğlum daha olsa, 
onu da bu vatana 
seve seve şehit 
veririm” dedi 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcısı Abdülka
dir Şahin, olayın yar 
gı camiasına ve Tür 
kiye’ye yönelik bir 
saldırı olduğunu kay 
dederek, Türkiye’yi 
güçlü yapanın, söz 

konusu vatansa, geri 
deki her şeyin tefer
ruat görülmesi oldu 
ğunu bildirdi. Cum 
huriyet Başsavcısı 
Abdülkadir Şahin, 
Başkan Yılmaz’a da 
teşekkür ederek, yar 
gı şehidinin isminin 
sonsuza kadar 
Gemlik’te yaşayacak 
olmasının mutlulu 
ğunu yaşadıklarını 
sözlerine ekledi 
Gemlik Müftüsü 
Muammer Turan’ın 
dualarının ardından, 
protokol üyeleri ve 
şehit babası Hakkı 
Kiraz, Şehit Cumhu 
riyet Savcısı 
Mehmet Selim Kiraz 
Parkı’nın açılışını 
yaptılar.
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Yeni aldığı traktörün altında kaldı
İlçemizde yeni 
aldığı traktörün 
altında kalan bir 
kişi hayatını 
kaybetti. Edinilen 
bilgiye göre, 
Osmangazi’nin 
Gündoğdu 
Mahallesi'nden 
Kurşunlu'da 
bulunan zeytinliği 
ne giden Haşan 

Sönmez (56), 
rampa aşağı kullan 
dığı traktörün 
hakimiyetini 
kaybederek 4 
metrelik uçuruma 
yuvarlandı. Ön 
tekeri kopup 
takla atan traktörün 
altında kalan 
Sönmez 
hayatını kaybetti.

Savcının 
incelemesinin 
ardından Sönmez'in 
cenazesi Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırılırken, 
kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor. Haşan 
Sönmez'in 
traktörünü yeni 
aldığı öğrenildi.

Kaçak içki operasyonu
Bursa'da 
jandarmanın 
yaptığı operasyon 
da çok miktarda 
kaçak içki ele 
geçirildi.
İnegöl'ün 
Yeniceköy 
Mahallesi'nde 
bulunan bir 
iş yerinde kaçak 
içki satıldığı 
ihbarı üzerine 

harekete 
geçen ekipler, 
söz konusu yere 
baskın yaptı. 
Baskında 2 
adet 5 litrelik 
pet su şişesi 
içerisinde rakı 
olduğu değerlen 
dirilen 10 litre 
içki, 19 adet 
satışta kullanılan 
250 mililitrelik 

boş pet şişe, 
21 adet satışta 
kullanılan 200 
mililitrelik 
boş soda şişesi, 
9 adet satışta 
kullanılan 
500 mililitrelik 
boş pet şişe, 
49 adet şişe 
kapağı ele 
geçirildi. 
Baskında ele

geçirilen malzeme 
lere el konuldu. 
Olayla ilgili 
Ş.Ç. gözaltına 
alındı. Gözaltına 
alınan şahıs 
ifadesinin 
ardından serbest 
bırakılırken, 
ele geçirilen 
içkiler incelenmek 
üzere TÜBİTAK'a 
gönderildi.

Oyuncafcialıancayla 
soyguna kalkıştı

Calısiıkları pmııı
l to shMii

Hürriyet Mahalle
sindeki PTT 
Şubesi'ne elinde 
oyuncak taban 
çayla giren bir kişi 
paraları almak 
istedi. Bu sırada 
içeride bulunan 
müşteriler, tabanca 
mn oyuncak 
olduğunu fark 
edince soyguncuya 
bağırarak karşı 
çıktı. Bunun üzerine 

paniğe kapılan 
soyguncu hiç 
para alamadan 
kendini bekleyen 
beyaz renkli araca 
binerek kaçtı. Polis 
bölgede geniş çaplı 
araştırma başlattı. 
Soyguncunun, 
35-40 yaşlarında, 
1.70 boylarında, 
gür saçlı ve 
gözlüklü olduğu 
bildirildi.

Bursa’da iki 
zanlı, daha önce 
çalıştıkları pizza 
zincirinin iki farklı 
şubesine bir 
ayda 4 defa girerek 
25 bin lira para 
çaldı. Olay, 
Nilüfer Cumhuriyet 
ve Üçevler 
mahallelerin 
de meydana geldi. 
İddiaya göre, 
26 yaşındaki H.E. 
ve 24 yaşındaki 
T.D, daha evvel 
çalıştıkları pizza 
zincirinin iki farklı 
şubesine 4 defa 
girerek 25 bin 
liraya yakın parayı 
çaldı. Kiraladıkları 
araçlarla hırsızlığı 
gerçekleştiren 
zanlılar, soygun 
için hasılatın 

toplandığı günleri 
tercih etti. İlk 
3 hırsızlık olayını 
restoran zincirinin 
FSM bulvarı 
üzerindeki şube 
sinde gerçek 
leştiren iki kafadar, 
daha sonra Üçevler 
şubesine girdi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Hırsızlık 
Büro Amirliği’nin 
takibiyle kıskıvrak 
yakalanan zanlılar, 
emniyette alınan 
ifadelerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.
Şüphelilerden 
H.Er’nin hırsızlık 
suçundan 4 
sabıkası olduğu 
öğrenildi. Polisin 
olay ile ilgili 
tahkikatı sürüyor.

lnilMillMm

Bursa-Ankara kara 
yolunda kontrolden 
çıkan otomobilin 
tali yola uçması 
sonucu meydana 
gelen trafik kazasın 
da 3 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgilere 
göre, Bursa-Ankara 
karayolunda Yılmaz 
Yekcayir (24) idare 
sindeki 11 DP 297 
plakalı otomobil, 
İnegöl Hikmet Şahin 
Köprülü Kavşağı 
mevkiinde yağış 
nedeniyle sürücü 
sünün direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesi sonucu tali 

yola düşerek 
kaldırıma çarptı. 
Yan vaziyette duran 
otomobil hurdaya 
döndü. Kazada 
otomobil sürücüsü 
Yılmaz Yekcayir, 
otomobilde bulunan 
Selim Bayraktar 
(70) ve Halime 
Arslan (24) yara 
landı. Yaralılar 
ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu bildirildi.

a KnHeleıon 
kablosu çaldılar

Büyükorhan da telefon kablosu çalan hırsızlar suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, 
ihbar üzerine 16 JS 110 plakalı aracı takibe aldı. Jandarma ekipleri, Kuşlar Mahaİlesi’nde 
Telekom’a ait telefon kablolarını keserek çalan zanlıları suçüstü yakaladı. Yaklaşık 
40 bin lira değerin de 3 bin metre kablo çalan G.Ö, Y.S. ve A.C. gözaltına alındı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mart Tehlikedir...
Mart ayını Türkiyenin bugünkü durumu 

na benzetiyorum.
Herşey tam güzel giderken, birden her 

şey bozulabiliyor.
Dün, Belediye Meclisi kararıyla Adliye 

Sarayı’nın karşısındaki Sosyal Yaşam 
Merkezi parkı içinde bir bölüme, İstanbul’ 
daki terör olayında şehit olan Cumhur! 
yet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’nın adı 
nın verilmesi nedeniyle parkın açılış 
töreni vardı.

Başkan Refik Yılmaz’ın ön e tisiyle böyle 
bir park oluşturuldu.

Törene şehit savcının babası da katıldı.
Sosyal Yaşam Merkezi, eski AKP’li Bele 

diye Başkanı Mehmet Turgut tarafından 
Gemlik’e kazandırılmıştı.
Bugün amacı dışında kullanılması bir 

yana, park alanı içine yapılan bina ile de 
parkın bir bölümü küçültüldü.

Yarın ne olur bilinmez.
Bence, Mehmet Turgut’un 10 yıl içinde 

Gemlik’e kazandırdığı en büyük hizmetti 
Sosyal Yaşam Merkezi ve parkı.

Şehit Savcı’ya Gemlik’te isim verilmesi 
manidardır.

Bunu, Başkanın törendeki konuşmasın 
dan anladım.

Hukuk Fakültesi’nden devre arkadaşıy
mış rahmetli..

Yer seçiminin ise kiralık Adliye Sarayı’ 
nın karşısında olması ile irtibatlandırıla 
bilir.

Açılan parka fazla bir şey yapılmamış. 
Birkaç çiçek grubu ve temizlik yanında 
bir de parkın adının yazıldığı totem.

Totemin üzerinde şehitlik ile Kuran dan 
bilinen ayet.

Şehit babasının konuşmasında, “Bir ev 
ladım daha olsaydı, vatan için feda olsun 
derdim’’ sözü açılışa damgasını vurdu.

Her açılışta olduğu gibi resmi törenlere 
Gemlikli ilgi göstermiyor.
Adliye personeli ve okullardan getirtilen 

küçük öğrenciler olmasa, şehit savcının 
parkının açılışına katılım olmayacak gibiy 
di.

Dün, yapılan Belediye Meclisi toplantı 
sın da MHP grubu, Gemlikli şehitler için 
eski Pazar Caddesini adının değiştirile 
rek, “Şehitler Caddesi’’ adının konmasını, 
ayrıca, bir de anıt yapılarak bugüne kadar 
vatan uğruna canlarını veren şehitlerin 
aaıarını'n Kazılmasını istediler.
Aynı Caddeye, Necmettin Erbakan’ın da 

adının verilmesi isteniyor.
Bence, Gemlik’e cadde ve sokaklara, 

meydanlara veya binalara verilecek adlar 
Gemlikle özdeşmeli, siyasi olmamalı.

Gemlikli üreticiler Tarım Fuarı ntla
İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlü 
günün 2016 yılı 
Eğitim ve Yayım 
faaliyetleri kapsa 
mında, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Kırsal İşler Daire 
Başkanlığı ve 
Gemlik Belediye 
Başkanlığının 
katkılarıyla 
Bahkesir-Kepsut’da 
düzenlenen 7. 
Balıkesir Tarım ve 
Hayvancılık Fuarına 
Mahalle Muhtarları 
ile üreticilerinin 
katılımıyla Teknik 
gezi düzenlendi.

Tarım ve hayvancılık 
alanında kullanılan 
teknolojiler ve yeni*

likler sergilendiği 
fuarda, kamu ve 
özel sektörlere ait

stantlar ziyaret 
edilerek yetkililerden 
bilgi alındı.

MHP'ılen imza kammımıasına destek
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu ve 
belediye meclis 
grubu üyeleri Emrah 
Keskinden, Mahmut 
Solaksubaşı, Gökhan 
küçük ve arkadaşları, 
önceki gün Türk 
Metal İş Sendikası 
Gemlik Şubesi’nin 
başlatmış olduğu 
“Kiralık İşçiliğe 
Hayır” imza 
kampanyasına 
destek verdiler. 
Türk Metal İş Şendi 
kası Gemlik Şube

Başkanı Kemal Başkanı Osman vererek, her zaman
Durmaz’ı ziyaret Durdu, imza kampan yanlarında olacakla
eden MHP İlçe yasına destek nm söylediler.

Borusan Lojistik 
Genel Müdürü Kaan 
Gürgenç, görevini 
Borusan Lojistik 
Genel Müdür 
Yardımcısı İbrahim 
Dölen’e devretti. 
2002 yılından bu 
yanâ Borusan Lojis
tik Genel Müdürlüğü 
görevini yürüten 
Kaan Gürgenç’in 
29 Şubat 2016 
Pazartesi günü 
itibarı ile görevinden 
ayrıldığı açıklandı. 
Borusan Lojistik’in 
yeni Genel Müdürü 
İbrahim Dölen 
görevini devraldık 
tan sonra başarılı 
çalışmalarında de 
vam edeceğini 
belirtti.
İBRAHİM DÖLEN 
KİMDİR?

1967 doğumlu olan 
İbrahim Dölen, 
Boğaziçi Üniver
sitesinde Elektronik 
Mühendisliği 
dalında lisans, İstan
bul Üniversitesinde 
İşletme yüksek 
lisans eğitimini 
tamamladı. 
1990-2002 tarihleri

arasında çeşitli 
işletmelerde görev 
yapan Dölen, Tem
muz 2002’de Boru
san Lojistik Genel 
Müdür Yardımcısı 
olarak şirkete 
katılmış ve Borusan 
Lojistik faaliyet 
alanlarının büyük bir 
bölümünde üst

düzey görevlerde 
bulunmuştu.
2014 yılında 
University of Penn- 
sylvania, VVharton 
School’da AMP 
programını tamam
layan İbrahim 
Dölen evli ve 1 
çocuk babasıdır. 
TÜRKLİM-Türkiye 
Liman İşletmecileri 
Derneğinde Yönetim 
Kurulu üyesi olan 
Dölen, BRM- 
Boğaziçi Üniver
sitesi Robert 
Koleji Mezunu 
Sanayici, İşadamı 
ve Yöneticiler 
Derneği'nde de 
çeşitli görevlerde ve 
komitelerde görev 
alarak ülkemizin ve 
sektörün gelişimine 
destek verdi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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lale Kemal Kılıç Ortackulu 
hirİncilikle ulusal turnuvaya gidiyor
Lale Kemal Kılıç 
Ortaokulu Bilim 
Kahramanları ekibi, 
koç öğretmenleri 
Ayşe Yılmaz, Kübra 
Ecevit ve Sümeyye 
Yalçıner gözeti
minde 5 ay boyunca 
hazırladıkları 
proje ile Bilim 
Kahramanları 
Bursa Turnuvasında 
birinci oldular. 
26 okul arasında 
birinci olan 3 Adam 
5 Madam Grubu 
“Çöpe Çözüm, 
Çöple Çözüm” 
teması kapsamında 
güneş enerjisi ile 
çalışan makine 
tasarımı ile hem 
kağıdı hem mürekke 
bi geri dönüştüre 
bilmeyi hedefleye 
rek, turnuvaya 
damgasını vurdu. 
Nur Zeynep Tuna, 
Nisanur Balcı, Mah
mut Mutlu, Arda 
Hamarat, Sude Çe
likler, Sedanur

Öztürk, Ezgi Yağmur 
Yıldırım ve Bekir 
Alp Sarıtaş’tan 
oluşan proje ekibi, 
makine tasarımı 
projesiyle jürinin 
birincilik ödülüne 
layık görüldü.
Proje ekibi, ulusal 
turnuvaya katılmaya 
hak kazanırken, 
Borusan A.Ş.ye okul 
velilerine ve destek 
olanlara teşekkür 
ettiler.

Ticaret Boısası

görevine iıaslaılı

Ticaret Borsası 
Eski Genel Sekreter 
Melih Karbay’ın 
29 Şubat 2016 tari
hinde emekliye 
ayrılmasıyla boşa 
lan göreve Bahadır 
Selvi atandı.
Genel Sekreter 
Bahadır Selvi 
yaptığı açıklamada, 
Borsa ve Gemlik 
Zeytini tanıtımına 
katkı sağlamak 
için canla başla 
çalışacaklarını;

Bölgeyi ileriye 
taşımak için el
lerinden gelenin 
fazlasını yapmaya 
hazır olduklarını 
söyledi.
Gemlikli olan 
Bahadır Selvi, 
daha önce ilçe 
mizde çeşitli 
görevlerde 
bulunmuş, son 
olarak ilçemizdeki 
özel bir bankada 
Yöneticilik 
yapmıştı.

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 
İş Merkezi Temizliği 
Dükkan Temizliği

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

www.gemlikelittemizlik.com

starmaxx
4 adet 15-16 jant Starman kamyonet 

ve minibüs lastiği alanlara,

350 Tl değerinde mont bediye!

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

http://www.gemlikelittemizlik.com
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

PROJELERİM TEK TEK HAYAT BULUYOR.
AKŞEMSETTİN GEMİSİ’NİN AKIBETİ BELLİ OLDU

Bundan tam bir ay 
önce köşemde İznik 
Gölü’ne indirilmek 
üzere Gemlik 
merkezden karaya 
çıkartılan ve kara 
yolu ile İznik 
Gölü’ne taşınan 
Akşemsettin Deniz 
Otobüsü’nün 

akıbetini sorgula 
mıştım.

Bu yazımda 
Akşemsettin Deniz 
Otobüsü’nün İznik 
Göl Turları için 
rasyonel olmadığını 
belirtmiştim.

Yazıyı merak eden
ler 29 Ocak 2016 

tarihli Gemlik Kör
fez Gazetesi 
sayısına bakabilir.

Buna gerekçe 
olarak ta Akşem 
settin Deniz Oto
büsü’nün büyük 
kısmının kapalı 
olmasını 
göstermiştim.

Bu deniz oto
büsünün yüzer bir 
restaurant ve çok 
amaçlı salona 
çevrilmesi huşu 
sunda Bursa Büyük 
şehir Belediyesi ve 
Burulaş A.Ş’ye 
dilekçeler vermiş 
tim. Dilekçemde de 
İznik Gölü’ne kapalı 
deniz araçlarından 
ziyade İstanbul 
Boğazı’nda çalışan 
Turyol Tekneleri 
gibi deniz araçları 
nın ya da tarihi 
yaşatmak adına 
OsmanlI Kadırgası 
tipinde üstü açık 
gemilerin getiril 
mesi gerektiğini 
vurgulamıştım.

Geçtiğimiz hafta
larda bu durum 
Bursa Büyükşehir 

Meclisi’nde gün
deme gelmiş ve 
İznik Gölü’ne üstü 
açık bir tarih temalı 
geminin getirilme
sine karar verilmiş. 
Gerçekten çok 
doğru bir hareket 
olmuş. Umarım de- 
nilenler yapılır ve 
mayıs başında. 
güzeller güzeli İznik 
gemisine kavuşur.

Şimdi gelelim 
Akşemsettin’in 
akıbetine.
Akşemsettin 

Gemisi kullanıla 
madiği için 
Orhangazi İske- 
lesi’ne bağlı 
bulunmaktaydı.

Geçtiğimiz 
haftalarda 
meydana gelen 
fırtınalardan birinde 

gövdesinde bir 
insan 
büyüklüğünde yara 
açıldı.

Aldığı hasar öyle 
böyle değil.

O ölçüde bir 
gemiyi batırabilecek 
büyüklükte bir 
hasar.

Umarım birileri 
sesimizi duyar ve 
bu deniz otobüsü 
için düşündüğümüz 
projeye kulak verir.

Buradan yine 
söylüyorum.

Akşemsettin Deniz 
Otobüsü turistik 
restauranta, çok 
amaçlı salona veya 
İznik’in en büyük 
eksiklerinden 
biri olan seminer 
salonuna 
çevrilebilir.

lamın ııHıiııroii Minili ÖSYMaen'YGS'açıklaması

Özel Hatem Okulları 
Gemlik Şubesinde 
İtfaiye Müdürlüğü 
Sivil Savunma Günü 
ve Deprem Haftası 
kapsamında yangın 
tatbikatı düzenledi. 
Yangın sireninin 
çalmasıyla başlayan 
tatbikatta öğrenciler 
hızla okulu 
boşalttılar.
Gemlik Belediyesi 
İtfaiye Müdürlüğü 
ekipleri tatbikatın 
ardından yangınlara

ilişkin olarak da 
okul bahçesinde 
toplanan 
öğrencilere 
bilgiler aktardılar. 
Yangın tüpünün

olası bir yangında 
nasıl kullanılması 
gerektiği gösterildi. 
Öğrenciler tatbikatta 
1 dakika 38 saniye 
de okulu boşalttılar.

BYEGM

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır; 1

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ÖSYM, 13 Mart 2016 
Pazar günü yapıla 
cak Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı'na 
(YGS) ilişkin önemli 
bir açıklamada bu
lundu.
ÖSYM, sınava Şır 
nak ilinde girmek 
için başvuruda bulu
nan adayların, Gazi 
antep merkez, 
Gaziantep Nizip, 
Batman ve Siirt 
sınav merkezlerin 
den birinde sınava 
alınacağını bildirdi. 
ÖSYM'den yapılan 
yazılı açıklamada, 
2016 Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Sis
temi (ÖSYS) 
başvuru alma işlem 
lerinin 6-20 Ocak

2016 tarihlerinde 
tamamlandığı anım 
satıldı. ÖSYS'nin ilk 
basamağı olan 2016- 
YGS'nin 13 Mart 
2016 Pazar günü ya 
pılacağı belirtilerek, 
2 milyon 178 bin 563 
adayın katılacağı 
sınavın 173 il/ilçe 
sınav merkezinde, 
yaklaşık 7 bin 300 
bina, 117 bin sa
londa görev ya
pacak toplam 303 
bin sınav görevlisi 
ile gerçekleştirilece 
ği kaydedildi.
Açıklamada, "Sınava 
Şırnak ilinde girmek 
için başvuruda bulu
nan adaylar, İçişleri 
Bakanlığının güven- 
lik içerikli yazısı doğ

rultusunda Gazian 
tep merkez, Gazian 
tep Nizip, Batman ve 
Siirt sınav merkez
lerinden birinde 
sınava alınacak 
lardır” denildi.
2016-YGS sınavına 
girecek tüm adaylar, 
sınava girecekleri 
yer bilgisini göste 
ren ve sınava girişte 
yanlarında bulundur 
maları gereken 
Sınava Giriş Belge- 
si'ni, TC. kimlik 
numaraları ve aday 
şifreleri ile 3 Mart 
2016 tarihinden 
itibaren ÖSYM'nin 
"https://ais.osym. 
gov.tr" internet 
adresinden 
edinebilecek

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
https://ais.osym
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

KULÜPLER BİRLİĞİ
Gemlik’imizin 

sporunda kulüpler 
birliği sözcüğünün 
anlamı bir hayli 
güzeldir. Sporumuz
daki tüm kulüplerin 
aynı çatı altında 
birleşmesi söz 
konusudur. Futbol 
harici sporlarımızda 
bu birliğe dahil 
olduğunu görüyoruz. 
Sporun birlikteliği 
güzel bir şeklide 
ifade eden bir 
oluşum söz 
konusudur.

Gemlikte böyle bir 
oluşum gerçekleş 
mez deniyordu.

Zira yakın geçmişte 
fiyasko ile sonuçlan 
dığını herkes bili 
yordu. Herkes 
çıkarını düşündüğü 
için oluşumun 
merkezinde de ken
disine gerçekten 
güvenilen biri 
bulunamadığından 
dağıldı. İnanmak ve 
güvenmek çok 
önemliydi.

Şimdi oluşumun 
merkezine 
bakıyoruz, Gemlik 
Belediye Meclisinin 
çok sevilen ve güve
nilen iki meclis üyesi 
görevlendirilmiş.

İbrahim Baki ve 
Ömer Uslu.

Tüm partililerce 
sevilen iki isim. 
Kendilerini bu göre 
ve getiren Refik Yıl 
maz başkanıma 
bravo doğrusu. Çok 
isabetli bir karar 
vermiş.

Sporda başarı ve 
tek yürek istiyorsak 
birliğin üreteceği 
projeleri destekle
memiz gerekiyor. 
Ortak akıldan çıka 
cak fikirleri yabana 
atmamamız gereki 
yor. Çünkü oluşan 
bu güç Gemlik’imizin 

sporda başarılı olma 
sı, zorlukları bertaraf 
etmesi gücüdür.

Sporda gürültü ve 
patırtıların önüne 
geçme adına, icraat 
gerçekleştirme 
adına, çamur at izi 
kalsın düşüncesini 
yok etmek adına, 
başkalarının yarattığı 
imkanlarla spor 
piyasasında kendi
lerini bir şey sananla 
rın yok edilmesi 
adına sizlerden 
destek bekliyoruz 
sevgili Belediye 
Başkanımız.

Gemlik Sporu
muzun ve Çotanak 
Sporumuzun 
düştüğü durumlar 
yanlış yönetimlerden 
değil midir?

Bu kulüplerin yöne
timlerini bile kulü
pler birliği organize 
edebilir. Herkes 
kendi yağıyla kavrul 
masını bilse sorun 
kendiliğinden

çözülecek.
Kulüpler birliğinin 

üretkenliği kulüpleri 
üretken hale getire
cektir. Ayrılıkçı 
düşünceler spordan 
arındırılacak. Güve
nilir insanlar kulüp
lerin yönetimine 
getirilecek. Tüm 
kulüpler alt yapılarını 
harekete geçirecek. 
Kısacası sporda 
büyük bir atılım 
hamlesi başlatılacak.

Gemlik’imizi yöne 
tenler ne zaman 
Gemlik Spor profes 
yönel olacak derse o 
zaman el birliği ile 
profesyonel lige çıkı 
lacak.

Tüm bu söyledik
lerim gerçekleşirken 
kötülük yerini güzel
liklere terk edecek.

Kırk beş yıldır ben 
bu güzelliklerin 
özlemini duyuyorum, 
şu an hayallerime 
kendimi çok yaklaş 
mış hissediyorum.

Ayıklama devam 
etsin, sporumuz 
çirkinliklerden 
arınsın bence pro
fesyonellik gelecek.

Profesyonellikte 
para olayından çek
inmemek gerekir.

Bir çıksak bir daha 
istesek de düşeme 
yiz. İddia, naklen 
yayın, reklam ve dev 
let yardımları masraf 
ların yüzde atmışını 
karşılıyor bile.

Sigortalar bile 
devletten.

Kulüpler birliğinin 
yaratacağı sürekli 
gelir imkanlarıyla 
profesyonellik bir 
adım ötemizde.

Niye olmasın 
sevgili Gemlik’im. 
Bizim güzel 
ilçemiz Orhangazi’ 
mizden neyimiz 
eksik.

Bu sene onlar Rize 
Sporla oynarken 
bizde gururlanarak 
seyretmedik mi?

fiNfiDOLÜ İMAM HfiTİl1 ÜSESİHDE MHLZEWE COŞKÜSÜ
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Ana 
dolu İmam Hatip 
Lisesi Voleybol Ant 
renmanını izledi; 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan, Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen, 
Ak Parti İlçe eski 
Başkanı Necdet 
Yılmaz ve öğretmen 
lerle sohbet eden, 
Voleybolcular ve 
Beden Eğitimi 
öğretmenleri ile 
de şakalaşan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, oku

lun birçok branşta 
yarışan sporcu 
öğrencilerine 
malzemelerini 
teslim etti. 
Beden Eğitimi 
Öğretmenleriyle 
son yılların gözde 
sporu olan Bocce 
oynayan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, özellikle 
Spor Salonu hizme 
te girdikten sonra 
başarıdan başarıya 
koşan Anadolu 
imam Hatip Lisesi 
Voleybol takımıy 
la gurur

duyduklarını 
söyledi. Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
amatör spor 
kulüplerinin yanı 
sıra okullara yöne
lik olarak da ayrım 
yapmadan destek
leri sürdürdüklerini 
ifade ederek, 
“Destek, hizmet 
ve yatırım bizden, 
başarı sizden. 
Geleceğin yıldızları 
bu salonda ve 
bu okulda 
yetişiyor” diye 
konuştu.

Bursaspor fırtına gibi esiyor
Yeşil Beyazlılar bu 
hafta sonunda 3 
branşta toplam 9 
galibiyet aldı. Bur
saspor A Takımı da 
dahil olmak üzere 
futbolda 7’de 7 
yapan Timsah, vo
leybolda ve basket- 
bolda da rakiplerini 
sahadan sildi. 
FUTBOLDA BÜYÜK 
BAŞARI

Bursaspor için hafta 
sonu başarılı geçti. 
Toplam 3 branşta 9 
takımı sahaya çıkan 
Yeşil Beyazlılar, 9 
galibiyet elde etti. 
Bursaspor A Takımı, 
Eskişehirspor’u 1-0 
mağlup ederken, 
aynı rakibe karşı 
U21 4-0, U19 da 3- 
2’lik galibiyet elde 
etti. Timsah’ın U17 

takımı Kasımpaşa’yı 
4-0’la geçerken, 
U16, U15veU14de 
Eyüpspor ile mü
cadele verdi. 
SALONDA DA 
FIRTINA ESTİ 
Bursaspor U16 2-1, 
U15 5-0, U14 de 6- 
O’lık skorla sahadan 
galip ayrıldı. Yeşil 
Beyazlı ekip fut
bolda bu sonuçları

alırken, başarı sa
lona da yansıdı. 
3’üncü Lig’de yol
una kayıpsız devam 
eden Bursaspor 
Voleybol Takımı, 
Zonguldak Belediye- 
spor’u'3-0’la geçti. 
Basketbol ekibiyse 
Trakya Üniversitesi 
Meriçspor’u deplas
manda 96-42’yle 

.geçti.

İS ARIYORUM 2011 MODEL OPEL ÇORSA KENDİ ARACIMLA İŞ ARIYORUM.

EMEKLİYİM. 0 554 623 06 01
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Tarımsal işletme 
lerde mevsimlik 
tarım işçilerinin 
ortalama günlük 
ücretleri 2015'te 
önceki yıla göre 
yüzde 8,9 artışla 
52 lira, sürekli tarım 
işçilerinin aylık 
ücretleri ise yüzde 
19,3 artışla bin 532 
lira olarak gerçek 
leşti. Tarımsal işlet 
melerde mevsimlik 
tarım işçilerinin 
günlük ücretleri 
geçen yıl bir önceki 
yıla göre yüzde 8,9 
artışla 52 lira, sürek 
li tarım işçilerinin 
aylık ücretleri ise 
yüzde 19,3 artışla 
bin 532 lira oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2015 yılına ilişkin 
Tarımsal İşletme 
İşgücü Ücret Yapısı 
İstatistiklerini 
açıkladı. Buna göre, 
mevsimlik kadın 
işçilerin günlük 
ücretleri yüzde 13,3 
artış göstererek 46

I lira, erkek işçi ücret

leri yüzde 9,6 artışla 
59 lira olarak gerçek 
leşti. Sürekli tarım 
işçilerine ödenen 
aylık ücret ise kadın 
işçiler için yüzde 
19,2 artışla bin 332 
liraya, erkek işçiler 
için ise yüzde 19,8 
artışla bin 563 liraya 
yükseldi. Tarımsal 
işletmelerde geçen 
yıl mevsimlik tarım 
işçilerinin günlük 
ücretleri 2014 yılına 
göre yüzde 8,9 ar
tarak 52 lira, sürekli 
tarım işçilerinin 
aylık ücretleri ise 
yüzde 19,3 artarak 
bin 532 lira olarak 
hesaplandı. Seçilmiş 
faaliyet türlerine 
göre mevsimlik 
işçilere ödenen 

günlük ücretlere 
bakıldığında, en 
fazla mevsimlik işçi 
çalıştırılan faaliyet 
lerden çapalama için 
kadın işçilere 43 lira, 
erkek işçilere 50 lira, 
hasat için kadın 
işçilere 48 lira ve 
erkek işçilere ise 55 
lira ödeme yapıldı. 
Tarımsal işletmeler, 
de mevsimlik tarım 
işçilerine yapılan en 
yüksek günlük ücret 
ödemesi kadın 
işçiler için 63 lira ile 
Ordu'da, erkek 
işçiler için ise 83 lira 
ile Konya'da gerçek 
leşti. En düşük ücret 
ise kadın işçiler için 
31 lira, erkek işçiler 
için 40 lira ile 
Hatay'da görüldü.

Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Başkanlığından, 
emeklinin rızası 
olmadan nafaka 
borçları dışında 
aylığından kesinti 
yapılamayacağı 
bildirildi. SGK Basın 
ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliğinden 
yapılan açıklamada, 
bazı basın organla 
rında, emeklilerden 
kesinti yapılarak 
Suriyeli sığınmacıl 
ara kaynak aktarıl 
dığı, hükümete yakın 
emekli derneklerine 
emeklilerin bilgileri 
dışında üye kaydı 
yapılarak kesinti 
uygulandığı yönünde 
haberler yayımlan 
dığı belirtildi. 
Haberlerde, emekli 
lerin bilgileri dışında 
yapılan kesintiler 
karşısında tedirgin 
olduklarının öne 
sürüldüğü aktarılan 
açıklamada, söz 
konusu haberlerin 
doğru olmadığı 
bildirildi.

"Aylıklar nafaka 
borçları dışında 
haczedilemez" 
Açıklamada, bu tür 
haberlerin emeklileri 
tedirgin etme maksa 
dı güdülen art niyetli 
çalışmalar olduğu 
vurgulanarak şunlar 
kaydedildi: 
"Kuruntumuzdan 
gelir, aylık ve ödenek 
alanların aylıkları, 
takip ve tahsili 
gereken alacaklar ile 
nafaka borçlan 
dışında haczedile
mez. Emeklinin rızası 
olmadan nafaka 
borçları dışında 
aylığından kesinti 
yapılamaz. Aylıklar 
dan sadece ilaç ve 
muayene katılım pay 

lan ve varsa kuruma 
olan prim borçlan, 
rızasız kesilmektedir. 
Bunun dışında, 
emekli veya hak 
sahiplerinin gelir, 
aylık ve ödenek
lerinden kesinti 
yapılması söz konu 
su olamaz. Temsil ile 
yetkili emekli demek
lerine kesinti yapıla 
bilmesi için de emek 
(ilerimizin izni şarttır. 
Emeklilerimizden 
kanunsuz kesintiler 
yapılması, mümkün 
olmamakla birlikte 
Sosyal Güvenlik 
Destek Primi 
(SGDP) kaldırılarak 
emeklilerimize 
yapılan destekler 
sürdürülmüştür.

©
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Reform ıılın ilk »arısında tamamlanacak
2016 Bütçesi'nin 
9 Mart Çarşamba 
günü kabul edilme 
sinin ardından, 
Meclis Plan Bütçe 
Komisyonu öncelik 
li gündemini 92 
maddelik Gelir 
Vergisi Kanun 
Tasarısı olarak 
belirledi. Gelir 
Vergisi Reformu, 
mart ayında Meclis 
Plan Bütçe Korniş 
yonu'nun günde 
mine geliyor. 
Tasarı önce

oluşturulacak bir alt 
komisyonda ele 
alınacak, Meclis 
tatile girmeden yılın 
ilk yarısında kanun 
taştırılacak.
Vergi tabanını 
genişletmeyi 
amaçlayan tasa 
rıyla, 210 maddelik 
Gelir Vergisi Kanunu 
ile 45 maddeden 
oluşan Kurumlar 
Vergisi Kanunu 
birleştirilerek, 
92 maddeye indirili 
yor. 2016 Bütçesi

nin 9 Mart Çarşamba 
günü kabul edilme 
sinin ardından,

Meclis Plan Bütçe 
Komisyonu öncelikli 
gündemini 92 mad

delik Gelir Vergisi 
Kanun Tasarısı 
olarak belirledi. 
Tasarının mart 
ayında komisyon 
gündemine 
gelmesi bekleni 
yor. Geçtiğimiz 
yasama döne
minde alt korniş 
yon çalışmalarına 
başlanan tasarı 
seçimler nedeniy 
le kadük kalmıştı.

Değişiklik 
yapılmadan yeniden 
Meclis'e sunulan

kanun tasarısını 
Maliye Bakanı 
Naci Ağbal’ın 
komisyona 
sunmasının ardın 
dan kurulacak alt 
komisyonda 
düzenlemeler 
kapsamlı şekilde 
ele alınacak. 
Hükümet, Eylem 
Planında, Gelir 
Vergisi Kanun 
Tasarısını 21 Haziran 
2016 tarihine kadar 
yasalaştırmayı 
taahhüt etti.

MttSlMllIltf M öfciMtol Wiiı
Kalkınma Bakanlığı 
kamu-özel ortak 
lığıyla yürütülen 
büyük projelerde 
uzun vadeli fon 
sıkıntısı yaşana 
bileceği uyarısında 
bulunarak, kamu
nun yükümlülük
lerini iyi analiz 
edilmesi gerektiğini 
vurguladı. Bakanlık 
şehir hastanelerine 
ödenecek kiraya 
da dikkat çekti. 
Türkiye'deki tüm 
büyük projelerin 
yapımında kullanı 
lan kamu özel 
işbirliğiyle ilgili 
olarak Kalkınma 
Bakanhğı'nın 
hazırladığı çalışma 
ya göre, Türkiye'de 
kamu özel ortaklı 
ğıyla yapımı devam

eden 34 projenin 
sözleşme büyük 
lüğü 72,1 milyar 
dolara ulaştı.
Yap-işlet-devret 
modeliyle yapılan 
en büyük projeler 
arasında yer alan 
İstanbul Yeni 
Havaalanı için 
devlete 36 milyar 
dolar ödeme yapıl 
ması öngörülürken; 
sağlık sektöründe 

yapılması öngörü 
len 17 şehir 
hastanesi için 
de devlet toplam 
27 milyar dolar 
kira ödemesi 
yapacak. Söz 
konusu projeler 
arasında Gebze- 
Orhangazi-İzmir 
Otoyolu Projesi ile 
Bursa Entegre 
Sağlık Kampüsü 
de yer alıyor.

Mart ayıyla birlikte 
vergi zamanı da 
geldi. Bu ay pek 
çok verginin ilk 
taksiti ödenecek. 
Bu vergilerin başın 
da da Emlak 
Vergisi geliyor. 
Emlak Vergisi'ni 
taşınmaz sahipleri 
ödüyor. Vergi, söz 
konusu taşınmaz 
ların bağlı bulun 
duğu belediyeye, 
belediyelerin vergi 
tahsilatı yapan 
şubelerine, ilgili 
belediyenin hesa 
bina (PTT ya da 
banka şubeleriy 
le) yapılıyor. 1 Mart 
ta başlayan Emlak 
Vergisi ödemeleri 
ilk aşamada Nisan 
ve Mayıs aylarında 
da devam edecek. 
Emlak Vergisi

ikinci taksit 
ödemeleri ise 
Kasım ayında 
gerçekleştirilecek.

KİRAYA DİKKAT! 
- Mart'ta başlayan 
diğer bir ödeme 
ise Çevre Temizlik 
Vergisi. Bu vergi
den sorumlu 
olanlar konut ve 
işyeri kullanıcıları. 
Konutlarda bu 
vergi su faturaları 
na yansıtılıyor. 
İşyeri ve diğer 
yapılarda ise öde 
meler belediyelerde 
gerçekleştiriliyor. 
- Kira Gelir Vergisi, 
2015 yılı içinde 
dairesini kiraya 
vererek gelir elde 
eden kişiler için 
geçerli. 2015 yılı 
içerisinde evini 

kiraya verenlerin 
kira geliri 3 bin 
600 TL'den, işyerini 
kiraya verenlerin 
kira geliri 29 bin 
TL'den yüksekse 
kira gelir vergisi 
ödemeleri gereki 
yor. İlk taksit öde 
meleri için son 
tarih 25 Mart, ikinci 
taksitler ise 
Temmuz'da gerçek 
(eştiriliyor.
- 2015'te evini 
satanlar değer 
artış kazancı ver
gisi ile karşılaşa 
biliyor. Ancak bu 
vergiyi, evini edi 
nim tarihinden 
5 yıl içerisinde 
satan kimseler 
ödüyor. Bu vergi 
için belirlenen 
istisna sınırı ise 
11 bin TL.
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Gemlik Belediye Meclisi Mart ayı toplantılarına başladı

iıtiiıiMiıiımiMsıısiüiii
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Meclis atışmaları...
Belediye Meclisinde önceki gün 

başlayan Mart ayı toplantısındaki 
gündem maddelerinin neredeyse 
tümü, yine imar konularıydı.

Yıllardır Belediye Meclisislerini 
izlerim, biricik konusu imardır.

Sanırsınız ki, belediyenin görevi 
yalnız imarla uğraşmaktır.

Allahtan gündem dışı konuşmalar ve 
verilen önergeler var da, meclis mono
tonluktan kurtuluyor. Dev. 4’de

Gemlik Belediye 
Meclisi Mart ayı 
toplantısında, 
Gemlik Avcılar ve 
Atıcılar Derneği’nin 
belediye otobüs 
durakları yanın 
da ki Çınar altın 
daki lokalin beledi 
yece kaldırılması 
konusunda 
CHP grubunun 
verdiği önerge 
yine tartışmalara 
neden oldu.
Tarım Balıkçılık 
ve Turizm Korniş 
yonu nun ilçemiz 
Adliye Köyü 
Tarımsal 
Kalkınma Koope 
ratifi’ne bağışlan 
ması istenen

vakum ambalaj 
makinesi alınması 
da görüşüldü.
Gündem mad
delerini de görüşen

Belediye Meclisi, 
önergeleri de 
ilgili komisyon 
lara havale etti. 
Belediye Meclisi,

7 Mart 2016 
Pazartesi 
günü yeniden 
toplanacak. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Belediye Meclisi Mart ayı toplantılarına başladı

Meclisi Avcılar Lokali tartışması gerili
Gemlik Belediye 
Meclisi Mart ayı 
toplantısında, Gem
lik Avcılar ve Atıcılar 
Derneği’nin belediye 
otobüs durakları 
yanındaki Çınar altın 
daki lokalin belediye 
ce kaldırılması konu 
sunda CHP grubu 
nun verdiği önerge 
yine tartışmalara 
neden oldu.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
başkanlığında 
toplanan Belediye 
Meclisi, gündemin 
deki maddeleri 
jörüştü.
marve Şehircilik 
Müdürlüğü’nden 
gelen imarla ilgili 
değişik tekliflerin 
ilgili komisyonlara 
havalesinden sonra, 
komisyondan gelen 
raporlar ele alındı. 
Tarım Balıkçılık ve 
Turizm Komisyonu 
nun ilçemiz Adliye 
Köyü Tarımsal 
Kalkınma Kooperati- 
fi’ne bağışlanması 
istenen vakum 
ambalaj makinesi 
alınması görüşüldü. 
Komisyon Başkanı 
Ercan Barutçuoğlu, 
yaptığı açıklamada 
Adliye Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Tesisini 
gezdiklerini, tuzu 
azaltılmış tansiyon 
hastalarının da 
kullanabileceği 
zeytin üretimin 
başladığını gördük
lerini, buraya 
alınacak vakum 
ambalaj makinesi 
ile mahallede 
kooperatifin 
gelişeceğini söyledi. 
Barutçuoğlu, 
“Büyükşehir Beledi 
yesi de kooperatife 
yardımlarda bulun 
muş. Kırsal kesimin 
kalkınması için bu 
yardımların doğru 
kullanıldığı takdirde 
yararlı olacağına 
inandık ve teklifi 
uygun bulduk.
Diğer köy kalkınma 
kooperatifleri de 
güzel ve fizibilite 
projeler ile bize 
gelebilirlerse onları 
da destekleme 
konusunda korniş 
yonda prensip 
kararı aldık” dedi. 
MHP li üye Mahmut 
Solaksubaşı ise 
söz alarak âlınacak 
malzemelerin 
kooperatiflerin 
mülkiyetinde mi 

yoksa belediye de 
mi kalmalı konusu
nun görüşülmesi 
gerektiğini belirte 
rek, “Bazı koopera 
tiflerin kötü yönetil 
mesi sonucu iflas 
edebileceklerini 
gördük. Bizim alaca 
ğımız ambalaj maki 
naşı böyle durum
larda haczebile 
bilinir. Bunun için 
kullanım hakkı 
verilmesini 
görüşelim” dedi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Öyleyse mülkiyet 
hakkı biz de kalacak 
şekilde komisyon 
kararını kabul 
edelim” dedi.
Komisyon kararı 
oy birliğiyle 
kabul edildi. 
Kayıkhane mevkiin- 
dek belediyeye ait 
arsaya Balıkçılar 
Derneği’nin lokal 
yapılması istemi ile 
ilgili talebi ele alındı. 
Buradaki belediye 
hisselerinin nazı 
neye devredilmesi 
nedeniyle yapılacak 
bir şeyin olmadığı 
belirtilerek, Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
balıkçılara lokal sözü 
olduğu hatırlatıldı. 
Daha sonra 
Umurbey Mahallesi 
8485 parsel nolu 
taşınmazın hizmet 
alanında çıkartılarak, 
altı ticarethane 
olmak üzere 3 katlı 
imara açılması oy 
çokluğuyla meclisçe 
kabul edildi.
Kayhan Mahallesi 
877 adadaki taşın 
mazların bulunduğu 
alan ve çevresine 9 
metrelik yol açılması 
konu sundaki talep 
CHP’lilerin öncelik 
arzetmediği konu 
sundaki beyanları ile 
oy çokluğuyla 
kabul edildi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Çukur- 
bahçe’de yol geniş 
letmek amacıyla 
yapılan çalışma 
sırasında bazı 
meclis üyelerinin 
hedef gösterdiğini, 
bunun şık ve doğru 
bir davranış 
olmadığını söyledi. 
Daha sonra söz alan 
AKP’li Emir Kantur, 
çocukluğundan beri 
bu sokakta oturdu 
ğunu, yol genişlet 
mesi için yapılan 
çalışmalar nedeniyle 
kendisinin hedef 

gösterildiğini 
belirterek, 
komşularının kendi
sine geldiğini, ancak 
durumu anlatınca 
ikna olduklarını 
söyledi.

ÖNERGELER 
VERİLİYOR 
AKP adına Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölcü 
gezli, Gemlik Belediy 
esinin mülkiyetinde 
olan Termal Tesisi 
nin Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan yapılan proje
lendirilmesi için 
devri gerektiğini 
belirten önergesi 
göndeme alındı. 
Eski Lise Binası ve 
boşaltılan eski 
Adliye Binasının 
depremsellik 
binasının Belediyece 
yapılması kabul 
edilirken, Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, kamu kurumla 
rının binalarının 
yapılacak deprem
sellik testlerinin de 
belediyece yapılması 
meclis tarafından 
kabul edildi.
Gemlik Belediye
si’nin toplu konut 
yapacağı alan 
konusunda bilgi 
veren Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, 150 dönüm 
arazinin Maliye 
Bakanlığına, 
Çevre Sağlık 
Bakanlığına 
devredildiğini, 
oradan da Gemlik 
Belediyesi’ne 
geçtiğini belirterek, 
bu alanın tapularını 
beklediklerini 
söyledi.
Yılmaz, bir soru 
üzerine yapılacak 
konutlar hakkında 
bilgi de verdi. 
Başvuru sayısının 
16 bini geçtiğini be
lirterek, “Projeyi 
kendi mimarlarımızla 
kendi imkanlarımızla 
şekillendiriyoruz. 
Bir çoğu bitti şimdi 
detaylar hazırlanıyor. 
Bu projenin 
Gemlik projesi 
olmasını istiyoruz. 
Bizim mimar 
/arımızın projesi 
olsun, öncelikle 
Kalealtı Sokak’ta 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nde evleri 
yıkılan daire sahip
lerine buradan ev 
vereceğiz” dedi.

ŞEHİTLER CADDESİ

Daha sonra, MHP 
tarafından meclise 
verilen önergede, 
eski Pazar Cadde- 
si’nin adının vatani 
görev yaparken şehit 
düşen tüm Gem
likliler adına Şehitler 
Caddesi olarak 
değiştirilmesini, 
ayrıca uygun bir 
yere yapılacak bir 
anıta şehitlerin 
adının kazınmasını 
önerdiler.
CHP’li üyeler 
tarafından verilen 
bir önergede ise 
Avcılar Derneği’nin 
lokalinin belediye 
tarafından kira 
kontratının 
yenilenmediğini, 
binanın boşaltıl 
masının istendiği 
kendilerine Umurbey 
Poligonunda yer 
gösterildiği be
lirterek, merkezde 
bir lokal tahsis 
edilmesini istediler. 
Önerge konusunda 
söz alan CHP Grup 
sözcüsü Özgür 
Aksoy, “71 yıl 
önce kurulmuş 
olan ilçenin en eski 
derneği Gemlik’e 
mal olmuştur. Bu 
dernek Gemlik’in 
kültürüdür. Meydan 
projesi yıkımına 
kadar dernek bu
radaki çalışmaları 
sürdürsün. Yıkım 
sonrası kendilerine 
merkeze yakın bir 
yerde yer tahsis 
edilmeli” dedi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ise 
“Burası kahvehane 
gibi çalışıyor. 
Kendilerine katlı 
otopark altında yer 
gösterdik. Umurbey 
poligonunda 
da dağ ev gibi 
ağaçtan bir yer 
yapalım. Hem bu
rada atıcılık yapar 
siniz dendi. Bu yer 
şehrin merkezinde 
görselliği bozuyor. 
Buranın kaldırılma 
sini istiyoruz” dedi. 
Yeniden söz alan 
özgür Aksoy, kent
lerin meydanlarda, 
caddelerle yalnız 
güzelleşmeyeceğini, 
kentlerin kendilerine 
göre özgün 
kültürleri oldu 
ğunu, 70 yıllık bir 
kulübü kaldırarak, 
bir kültürü yok 
edileceğini 
belirterek,

“Sizin de bizim 
kentlerin hafızası 
ile ilgili bakışımız 
farklı. Gemlik’in ilk 
derneklerinden 
biridir. İnsanlar 
bu dernekte 
buluşarak bir 
kültürü oluştu 
yorlar. Gemlik’in 
değerlerine sahip 
çıkalım. 80-90 
yaşındaki insanlar o 
mekanlarda buluşu 
yorlar. Biz, meydan 
açılmasına karşı 
değiliz. Bazı kültür
leri de yaşatalım.” 
şeklinde konuştu. 
Ercan Barutçuoğlu 
ise söz alarak 
“Sanki Avcılar 
kulübünün kapatılma 
sini konuşuyoruz. 
Burada sadece 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
projesi kapsamında 
düzenleme 
yapılmasını, buranın 
daha iyi bir mekan 
haline kavuşmasını 
istiyoruz.” dedi. 
Başkan Yılmaz ise, 
Tibel Otel konusunu 
ele alarak, “Bura 
sim şehir kulübü 
yapacaklardı. Tibel 
Oteli Büyükşehir 
Belediyesinden 
gelen yazı üzerine 
yıktık. Kent hafızası 
diyerek otel orada 
kalmahmıydı? 
Ticaret Odası kentin 
en güzel binası oldu. 
Bu şehirde bazı 
şeylerin değişmesi 
gerekiyor. Mu ha 
fazakar partiyiz 
ama yeniliğe karşı 
değiliz” dedi.
MHP üyesi Mahmut 
Solaksubaşı ise 
Tibel Otel konusun 
da söz alarak, 
Tibel Otel örneğinin 
konuşulan konuya 
eşdeğer olmadığını, 
Gemlik’in turizminin 
gelişmesi için 40 yıl 
önce iki turistik oteli 
bulunduğunu be- 
lirterek, “Bu oteller 
Gemlik’e değer kattı. 
Bursa’da tek Çelik 
Palas oteli varken 
Gemlik’te iki otelimiz 
vardı. Bazı şeyler 
değiştirilmeli ama 
yeri doldurulmalı. 
Bugün Bursa’da 
1000 e yakın 
turistik otel olmasına 
rağmen Gemlik’te 
doğru dürüst turistik 
otel yok. Yıkılanın 
yerine yenisini 
koymalıyız.” 
dedi.
CHP li Mert Dimili ise 

Dernekler Yerleşke 
sinin bir an önce 
yapılmasını dernek
lerin biraraya 
toplanmasını istedi. 
Başkan Yılmaz, 
yeni belediye 
yapıldığında Sosyal 
Yaşam Merkezi’nin 
derneklerin yeri 
olacağını söyledi. 
CHP lilerin verdikleri 
önerge yine 
tartışmaya yol açtı. 
Önergede, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si’nin yaptırdığı Tim
sah Arena stadının 
önüne Atatürk is
minin konmasının 
AKP lilerin tepkisine 
neden oldu.
Başkan Yılmaz, bu 
önergenin Gemlik 
Belediyesi’ni 
ilgilendirmediğini, 
Gemlik Belediye
si’nin böyle bir ön
erge vermesinin usul 
açısından yanlış 
olduğunu belirterek, 
“Önergeye bak 
hizava qel. Ciddi 
önergeler verelim" 
demesi üzerine 
CHP’li Özgür Aksoy, 
“Bu mutluluğu, bu 
gururu birlikte 
paylaşalım diye ön
erge getirdik” diye 
yanıtlayınca, Başkan 
Yılmaz, “Atatürk üz
erinden siyaset 
yapıyorsunuz. Bin
lerini ona karşı gibi 
göstermek istiyor
sunuz. Bu işin sahibi 
Büyükşehir Belediye 
sidir. Yaptığınız ucuz 
politikadır. Stat 60 
bin lira karşılığı Bur- 
saspor’a kiralandı. 
Böyle önerge usule 
uygun olmaz.” 
diyerek Nilüfer 
Belediyesinin yaptığı 
statların hangisinde 
Atatürk adının 
olduğnu sordu. 
Son önerge ise 
CHP’den geldi. 
Gemlik girişine 
Orhan Veli’nin 
‘Gemlik’e doğru 
denizi göreceksin” 
tabelasının Gemlik 
Belediyesi adı bile 
konmadan yerine 
asılması istendi.
Başkan Yılmaz, 
önergeyi Kültür 
İşleri Müdürlüğüne 
havale etti. 
Belediye Meclisi 
daha sonra Gürcis
tan ile kardeş şehir 
olunması önergesini 
komisyona havale 
edildi. Meclis, 
pazartesi günü 
yeniden toplanacak.
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Acil »nümle teli;tt satan esti koca, hakim faıı^ısımla
Bursa'da, geçen yıl 
ekim ayında Çekirge 
Devlet Hastanesi acil 
servisi önünde mey
dana gelen olayda, 
hemşire olan eski 
eşi F.Y’nin birlikte 
yaşadığı M.K. (46) ve 
oğlu M.E.K.'yi (18) 
tabancayla öldüren 
ambulans şoförü 
İbrahim Güzelgöz 
(41) ilk kez hakim 
karşısına çıktı.

Bursa 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
“kasten adam 
öldürmek” suçun
dan çifte müebbet 
talebiyle yargılanan 
üç çocuk babası 
İbrahim Güzelgöz, 
duruşmada göz 
yaşlarını tutama 
di. Mahkeme başka 
nının, “Bu işleri ya
parken ağlamadın 
da şimdi mi ağlı 

yorsun” demesi 
üzerine sanık Güzel
göz, “İlaç kullamyo 
rum, bu olaydan 
dolayı intiharı düşün 
düm. Cezaevinde 
ilaç içtim, beni 
kurtardılar. Çok 
pişmanım, vicdan 
azabı beni öldürü 
yor” dedi. Güzelgöz 
“F.Y. ile 11 yıllık 
evliliğimiz vardı. 
Müşterek üç erkek 

çocuğumuz ve 
geçimsizliğimiz 
vardı. Psikolojik 
sorunları sebebiyle 
hastanede tedavi 
gördü. Zaman 
zaman eve 
gelmediği de olu 
yordu. Başka erkek
lerle görüşmeleri 
olduğunu biliyor
dum. Benimle 
ayrılmak isteyince 
çocuklarını da al git 

demeye başladı. 
Eşimden ayrıldıktan 
sonra çocuklarımı 
alarak Karabük’e 
tayin yaptırdım. Olay 
günü hastane bahçe 
sinde buluştuk, 
konuştuk. Sonrasını 
hatırlamıyorum.
Olayı nasıl yaptığımı 
bilmiyorum” dedi. 
Mahkeme heyeti, 
tutuklu sanık 
İbrahim Güzelgöz ile 

boşandığı eşi F.Y. 
nin cep telefonların 
daki mesajların ince
lenmesine, sanığın 
akli dengesinin 
yerinde olup 
olmadığına dair 
Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hastanesi’n 
den rapor beklen 
meşine karar 
vererek, duruşmayı 
ileri bir tarihe 
erteledi.

imamh taşıllı ılifeile iııiıi imli
İnegöl de ormanda 
gezintiye çıkan 
genç, omzunda 
taşıdığı 
av tüfeğinin ateş 
alması neticesinde 
ayağından 
yaralandı. Edinilen 
bilgiye 
göre, Eskikaraca 
kaya Mahallesi'nde 
ki ormanlık alanda 
arkadaşıyla birlikte 
yürüyüşe çıkan 
21 yaşındaki

Bahtiyar E., omzun 
da taşıdığı av tüfe 
ğini elini almak

istedi. Genç, 
yanlışlıkla tetiğe 
dokununca tüfek

ateş aldı. Tüfekten 
çıkan saçmaların 
sağ ayağına 
isabet etmesi 
neticesinde yarala 
nan genç, arkadaşı 
nın haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen 112 ekibi 
nin ilk müdahale 
sinin ardından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne kaldı

rıldı. Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

OvaHenaultla eylem 
yapan isçiler gözlatınüa
Oyak Renault kışkırttıkları iddia
Fabrikasında, Pazar 
gününden beri 
devam eden gerili 
min ardından üretim 
normale döndü. 
Eylem görüntülerini 
izleyen polis 22 
>ŞÇ*yi gözaltına 
aldı. Soruşturmayı 
yürüten polis, 
işçileri sosyal 
medya üzerinden

sıyla fabrika işçisi 
olmadıkları 
bildirilen D.G.
ve M.D.'yi de 
gözaltına aldı. Bu 
arada, fabrikada 
24.00-08.00 
vardiyasına giren 
işçilerin çalışmaya 
başladıkları ve 
üretimin devam 
ettiği öğrenildi.

ıV ftıat nartmia caiMM Imıiı
Bursa'da diyaliz 
cihazına bağlı olarak 
böbrek beklerken 
beyin ölümü gerçek 
leşen hastanın 
karaciğeri ailesi 
tarafından bağışlan 
dı. Alınan bilgiye 
göre, böbrek yet 
mezliği nedeniyle 
Çekirge Devlet Has
tanesinde diyalize 
bağlanan 63 yaşın 
daki C.B'nin beyin 
ölümü gerçekleşti. 
Ailesinin onayı üze 
rine C.B'den alınan 
karaciğer, organ 
bekleyen bir has
taya nakledilmesi 
amacıyla Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Tıp Fakültesi Has
tanesi'ne götürüldü.

Organ Nakli Koordi
natörü ve Çekirge 
Devlet Hastanesi 
Genel Cerrahi Uzma 
nı Opr. Dr. Timur 
Didinen, yaptığı 
açıklamada, bu yıl 
hastanedeki 5'inci 
donör operasyonu 
nu gerçekleştirdikle 
rini söyledi. Didinen, 
karaciğeri alınan 
erkek hastanın, 
diyalize bağlıyken 
kalbinin durması ne

deniyle beyin ölü 
münün gerçekleşti 
ğini dile getirerek, 
şöyle konuştu: 
"Ailesiyle organ 

nakli için görüştük. 
Daha önce de 
böbrek bekleyen 
bir hastanın ailesi 
oldukları için organ 
naklinin önemini 
kavramışlardı. 
Hemen bizi ikna 
etmemiz için 
uğraştırmadı” dedi.

Nilüfer de bir kişi, 
kendini çocuk 
parkındaki salın 
cağın demirine 
asarak yaşamına 
son verdi. 45 
yaşındaki evli ve 
bir çocuk babası 
şahsın bir süredir 
işsiz olduğu 
öğrenildi. Nilüfer 
Balat Ormanı 
içerisindeki çocuk 
parkında meydana 
geldi. Güvenlik 
noktasından 
geçerek ormana 
giren 45 yaşındaki 
Ekrem M., çocuk 
parkına gelerek 
iple kendini salın 
cağın demirine astı. 
Bir süre sonra 
ormanda devriye

gezen güvenlik 
görevlisi, Ekrem 
M.’nin salıncakta 
hareketsiz halde 
asılı olduğunu görüp 
durumu polise ve 
ambulansa haber 
verdi. Olay yerine 
gelen 112 acil 
servis ekipleri 
Ekrem M.’nin 
hayatını kaybettiğini 
belirledi. Evli ve bir 

çocuk babası Ekrem 
M.’nin bir süredir 
de işsiz olduğu 
öğrenildi. Ekrem 
M.’nin cansız 
bedeni kesin ölüm 
sebebinin belirlen
mesi üzere Bursa 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu’na kaldırıldı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

ÜIİIIIMM
WİMI»MII

Bursa’da bir süre önce çalınan motosiklet, boş arazi 
de parçalanmış olarak bulundu. İşe yarar parçaları 
sökülen motosikleti çalan zanlıları polis her yerde 
arıyor. İnegöl Alanyurt Ertuğrulgazi Ortaokulu yakının 
daki boş arazide motosiklet bulundu. Üzerindeki şasi 
numarasından sorgulama yapan polis, motosikletin 
geçtiğimiz hafta çalındığı bilgisine ulaştı. Motosikleti 
çalan Klşl'veya kişilerin bâzı parçaları aldıktan sonra 
motosikleti boş araziye bıraktıkları belirlendi.
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Güne Bakış Ölümü şüpheli hulunflu
Kadri GÜLERI kadri_guler@hotmail.com

Meclîsteki atışmalar
Belediye Meclisinde sayısal çoğunluk 

kimdeyse alınacacak kararlar onların istediği 
kararlardır.

Mecliste çoğunluğu olan partinin ilgili 
komisyonlarda da çoğunluğu olur. Böylece 
Belediyede muhalefetin etkisi neredeyse hiçe 
iner.

Yalnız konuşurlar, eleştirirler...
İş oylamaya geldiğinde çoğunluğun dediği 

olur.
Gemlik Belediyesinde de böyle oluyor.
Hangi parti görevde olursa olsun bu değiş 

miyor.
Çarşamba günkü meclis toplantısında gün

dem maddeleri çabuk bitti.
En önemli konu, Adliye köyü Kalkınma Koop

eratifinin istemi olan bir vakum makinasının 
atımıyla ilgili görüşmeydi.
0 da mülkiyeti Belediyede kalması koşuluyla 

oybirliği ile kabul edildi.
Tarım Komisvpnu Basmanı Ercan 

Barutçuoğlu, diğer kalkınma kooperatiflerinin 
Belediye ye projelerle gelmesi halinde, destek 
verilmesi için prensip kararı alınmasını önerdi.

Kırsal kalkınma için kooperatiflere destek 
güzel bir karar. Destek verenleri kutlarım.

Balıkçılar Derneği’nin Kayıkhane mevkiinde 
bulunan belediye arsasına lokal yapımı istemi, 
yerin küçük olmasrve Mal Müdürlüğüne devri 
nedeniyle kabul görmedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Alte- 
pe’nin balıkçılar lokal sözü olduğu hatırlatıldı.

Verilen sözler inşallah yerine getirilir.
Balıkçılara çok söz verildi ama arkası gelmedi.

Umurbey Mahallesi’ndeki Belediye hizmet ala 
nındaki bir yapının imara açılması dikkat çeken 
bir karar oldu.

Gündem maddeleri sonunda Meclis Başkan
lığına verilen önergeler yine hareretli 
sahnelere yok açtı.

Gemlik Belediye Meclisi, her ay, ayın ilk 
çarşamba günü toplanır.

Meclis toplantıları halka açıktır.
Ancak, bu toplantılara halk ilgi göstermez.
Aynı diğer konulara olduğu gibi.
Çarşamba günkü toplantıda dikkatimi çeken 

Saadet Parti temsilcilerinin Meclisi gözlemesiy 
di. Onların bildiğiniz gibi merhum Necmettin 
Erbakan’ın adının bir caddeye verilmesi konu
suydu.

MHPTilerin verdiği bir önerge yerindeydi.
Her sokağa veya binaya şehit adı vermekle 

bu iş bitmeyecek. Çünkü şehitler gelmeye 
devam ediyor.

Eski Pazar Caddesi’nin adının “Şehitler Soka 
ğı” olması ve bir anıt dikilerek adlarının bu 
anıta yazılması istendi.

CHP’lierin Avcılar Derneği Lokali ve Büyük 
şehir Belediyesi’nin yaptırdığı stada “Atatürk” 
adının verilmesi istemi mecliste tartışmaların 
uzamasına neden oldu.

AKP ve CHP’nin kente bakış açısı ile ilgili 
konuşmaları Gemlik halkınında dinlemesi 
gerekirdi.

Bunun için şeffaf olduğunu söyleyen 
belediye, internet sayfasına bir video bölümü 
ekleyip tüm görüşmeleri buradan naklen 
yayınlamalı. Bunu sürekli yazıyorum ama 
işlerine gelmediği için tınmıyorlar.

Meclise gelmeyen vatandaş, oturduğu yer
den Gemlik için nelerin konuşulduğunu sahi 
binin sesinden dinlemeli.

Kimin laf olsun diye, kimin Gemlik için 
çabaladığını görsün.

Balıkpazarı’nın eski esnafla 
rından Dagiıoğlu kasabı Ali 
Alaz’ın oğlu Mehmet Alaz 
kaldırıldığı hastanede 
kurta ulamayarak 
yaşamını yitirdi.
Gemlik Endüstri Meslek 
Lise sinden mezun olan 
Mehmet Alaz (27) bir süre 
önce rahat sızlanarak 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Yoğun 
bakım servisinde 
tedavi gören Alaz yoğun 
çabalara karşın 
kurtarılamayarak öldü.

Mehmet Alaz’ın cenazesi 
dün Balıkpazarı camiinden 
kılınan ikindi namazından 
sonra toprağa verildi. 
Öğrenildiğine göre polis 
kayıtlarında çeşitli 
sabıkaları bulunan Mehmet 
Alaz’ın ölümünün şüpheli 
görülmesi üzerine savcılık 
tarafından cesedin de 
otopsi yapılması istendi. 
Otopsi yapılan ceset için 
daha sonra defin izni alındı 
Kesin ölümün otopsi 
sonucu ortaya çıkacağı 
açıklanırken, Olayla ilgili 
soruşturma devam ediyor.

KARflTflS DEMİR ÇELİK SANAYİ UE TİCARET LİMİTEO SİBKETİ 
MÜDÜRLER KURULU KARARI

Karar Tarihi: 03 Mart 2016
Karar No : 1
Toplantıya katılanlar: Muhittin KARAKAŞ
Şirketimizin 2015 Dönemine ait Olağan Genel Kurulunun “Azot Sanayi Yolu 

Sertkaya Çeşmesi Yanı No: 272 Gemlik - BURSA” adresinde 30 MART 2016 tarihinde 
saat H.oo’da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel kurul toplantısına ortaklarımızın katılımı hususu ilan olunur.
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2- Müdürler Kurulu tarafından hazırlanan 2015 yılına ait yıllık faaliyet raporu ile 

2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
3- 2015 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu’nun okunması, müzakeresi ve tasdiki
4- 2016 faaliyet dönemi için 6102 sayılı kanun kapsamında Bağımsız Denetçinin 

atanması
5- Dilek, temenniler ve kapanış.

Müdürler Kurulu Başkanı
Muhittin KARATAŞ
T.C. No: 12143156520

KARATAŞ PANEL SAC SANAYİ UE TİCARET LIMITED SİRKETİ 
MÜDÜRLER KURULU KARARI

Karar Tarihi: 03 Mart 2016
Karar No : 1
Toplantıya katılanlar : Muhittin KARAKAŞ
Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurulunun “Azot Sanayi Yolu Sertkaya 

Çeşmesi Yanı No: 269 Gemlik - BURSA” adresinde 30 MART 2016 tarihinde saat 
10.30’da aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Genel kurul toplantısına ortaklarımızın katılımı hususu ilan olunur.
GÜNDEM :
1-2015 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi
2- 2015 yılı mali raporlarının görüşülmesi
3- Dilek ve temenniler.

Müdürler Kurulu Başkam 
Muhittin KARATAŞ 
T.C. No: 12143156520

KARATAŞ SAC UE BORU SANAYİ DIŞ TİCARET TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ 
MÜDÜRLER KURULU KARARI

Karar Tarihi: 03 Mart 2016
Karar No : 1
Toplantıya katılanlar : Muhittin KARAKAŞ
Şirketimizin 2015 Dönemine ait Olağan Genel Kurulunun “Azot Sanayi Yolu 

Sertkaya Çeşmesi Yanı No: 272 Gemlik - BURSA” adresinde 30 MART 2016 tarihinde 
saat 10.00’da aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Genel kurul toplantısına ortaklarımızın katılımı hususu ilan olunur.
GÜNDEM :
1- 2015 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi
2- 2015 yılı mali raporlarının görüşülmesi
3- Dilek ve temenniler.

Şirket Müdürü
Muhittin KARATAŞ
T.C. No: 12143156520

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

"YARINLARA GEÇ KALMADAN

İlçemizde son za
manlar da uyuştu 
rucu bağımlısı 
kişilerin cana kıyıcı 
davranışları iledir 
ki uyuşturucu ile 
mücadele bilgilen 
dirme toplantıları 
ve güvenlik ted 
birleri artırılmış 
bulunuyor.
Gemlik 

Kaymakamlığı, 
Gemlik Belediyesi, 
Gemlik Kent Kon
seyi 2 Mart gecesi, 
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezinde 
“Madde Bağımlılı 
ğında Ailenin Rolü” 
konulu “Yarınlara 
Geç Kalmadan” adlı 

tiyatro göste risi ile 
toplumu 
uyuşturucu konu 
sunda hassas ve 
dikkatli olmaya, 
ailelerin evlatları ile 
her zaman ilgilen
meleri, gençlerin 
arkadaş seçimine 
özen göstermelerini 
sefih bir yaşam 
özentisinden uzak 
durulmasını, önemli 
olanın keyif verici 
nesne lerden uzak 
durul ması 
gerektiği, 
bağımlılıktan 
kurtulmanın çok zor 
olduğu, tedavi 
edilmiş olsa da her 
zaman uyuşturu 

cuya yönelme 
arzusu gösterile 
ceği uyuşturucu 
bağımlılığın % 42 
arkadaş teşviki 
% 27’inin meraktan 
meydana geldiği, 
uyuşturucuya 
başlama yaşının 
14-18 yaş arasında 
olduğunu ve 
bağımlılığın 
% 50’sini teşkil 
ettiğini katılımcı 
Bursa Sağlık Müdür 
Yardımcısı İrfan 
Oğuz’un 
bilgilendirme 
lerinden ve Asım 
Kocabıyık 
Yerleşkesi tiyatro 
topluluğunun 

büyük başarı ile 
sahneledikleri 
eserle katılımcıları 
aydınlatmaya 
çalıştılar.
Sahneye konulan 

eserin yönetmen 
liğini Belgin Bilgin, 
oyunculuklarını 
Neslihan Yılmaz 
(Serap) Murat 
Tokuş (Murat), 
Osman Atasever 
(Mehmet), Betül 
Aslan (Şukufe), 
Mehmet Ali 
Mamağa (Erdal), 
Tunahan Sapan cı 
(Bahadır), Hande 
Kaya (Kamile), 
Tuğçe Topuz 
(Nalan), Said

Başpınar (Serkan), 
Merve Sarıca (Şule), 
Berk Kocaman 
(Furkan), Engin 
Karlı (Sivil Polis), 
Çağrı Dere (Polis), 
Tuğçe Korkmaz 
(Tuğçe) yaptılar.
Sanatkarlarımızın 

yönetmen hariç 
tümü Hukuk Fakül
tesi öğrencileri. 
Büyük yetenekler 
gelecek vaat edi 
yorlar.
Toplumsal 

konuları hep dile 
getireceklerine ve 
de adalet dağıtacak 
larına inanıyor, 
gençlerimize güve 
niyoruz.
Sergilenen tiyat 

roya Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkan Vekili Ercan 
Barutçuoğlu, Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
Kent Konseyi 
Başkan Vekili 
Ahmet Çakmak, 
Kent Konseyi 
Sekreteri Mehmet 
Çelik, Milli Eğitim 

Şube Müdürü 
Burhan İnan ve 
büyük bir halk 
topluluğu katıldılar. 
Uyuşturucu ile 

bağımlılık mücade
lesi ilkokullarda 
ders olarak 
okutulmalıdır. 
Zararları küçük 
yaşlarda zihinlere 
konulmalıdır.
Merak ve özencin 

giderilmesinin bu 
yolda önemli 
ölçüde sağlana 
cağını dikkate 
alınmalıdır.
İlçemiz emniyet 

kadroları takviye 
edilmesi, hassasi 
yet gösteren mahal
lelere sabit noktalar 
ihdas edilmeli, 
uyuşturucu tacir
lerini iş yapamaz 
alıcıları caydırıcı 
kılınmalıdır.
Uyuşturucu ile mü

cadele toplumsal 
bir görevdir. Neşe 
uyuşturu cüda, 
içkide değil tabiatın 
temiz sinesinde 
aranmalıdır.

Gemlik Körfez’ ı www.gemlikkorfezgazetesi.com

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, 
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 
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.

GEMLİK
OLCUM & 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

4 adet 15-16 lanı Starmaxx kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara,

350 TL değerinde moni hediye!

ÖZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Ştî.
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sit. A Blok No: 2

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com


4 Mart 2016 Cuma Gemlik KMrfez Sayfa 7

h.l

Uludağ Universitesi'nıle bölüm birincisi olana burs
Uludağ Üniversite
sinde not ortalaması 
3,5 ve üstü olan 
bölüm birincisi 
öğrenciye 500 TL’ye 
ilaveten 750 TL daha 
burs verilecek.
Uludağ Üniver
sitesindeki (UÜ) 
bütün fakülte ya da 
meslek 
yüksekokullarından 
herhangi bir 
programı tercih edip 
yerleşen en yüksek 
puanlı ilk 5 
öğrenciye burs 
verilmesi için sanayi 
kuruluşlarıyla iş 
birliği hamlesi 
sürüyor.

Mühendislik Fakül
tesi Elektrik ve Elek
tronik Mühendisliği 
Bölümünü 
öğrencileri için 
Bürosit ve Uludağ 
Üniversitesi iş birliği 
protokolü imzalandı. 
Rektörlük Binası 
B salonunda 
gerçekleşen törende 
protokole Uludağ 
Üniversitesi Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay, 
Mühendislik Fakül
tesi Dekanı Prof. Dr. 
Abdulvahap Yiğit, 
Ermetal Şirketler 
Grubu Yönetim Ku
rulu Başkanı Fahret
tin Gülener imza

koydu
Törene Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Eray Alper, Rektör 
Danışmanları Prof.

Dr. Aslı Hocken- 
berger, Yrd. Doç. Dr. 
Fikri Pala, İsmail 
Hakkı Temizkök, 
Elektrik-Elektronik

Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. 
Güneş Yılmaz, 
öğretim üyeleri ve 
Ermetal personeli

katıldı.
Rektör Yusuf Ulcay 
“Fakülteler ve 
MYO’ların hemen 
hemen her 
bölümüne ilk beşte 
yerleşen öğrenciye 
10 ay boyunca 
500TL burs veri 
yoruz. Bir öğrenci 
bu ilk beş içinde 
yer almasa bile not 
ortalaması 3,5 
üstündeyse ona 
ayrıca 750 lira burs 
vereceğiz. Ama ilk 5 
içindeyse başarılı 
olduğu müddetçe 
500 TL’nin üstüne 
750 TL ilave burs 
alacak” dedi.

EĞİTİM BÖLGESİ OnNISM KURULU TOPIHNHI
Eğitim Bölgesi 
Danışma Kurulu 
Koza Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi Salonunda 
gerçekleştirildi. 
Toplantıya İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
şube müdürleri, 
hayırsever kuruluş 
yetkilileri, muhtarlık 
temsilcisi, İlçe 
öğrenci temsilcisi, 
okulların Okul-Aile 
Birliği temsilcileri, 
okul ve kurum 
müdürleri katıldı. 
İlçemizin eğitim du
rumu ile ilgili İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran 
tarafından bir sunum 
gerçekleştirildi. 
Sunumun ardından 
örgün ve yaygın 
eğitimin, bölgenin 
istek ve ihtiyaçla 
rina, istihdam duru
muna ve özellikleri

ne göre ilgili ku
rullarla iş birliği ya
parak yönlendiril 
mesi, planlanması 
ve yürütülmesi, 
Eğitim ve öğretimin 
kesintisiz ve eksik
siz yürütülmesi için 
gerekli önlemlerin 
alınması, bölgedeki 
eğitim kurumlan 
arasında gerekli iş 
birliği ve koordi
nasyonun gerçek 
leştirilmesi, eğitim 
bölgesinde Yüksek 
Öğretim Kurumla 
rıyla iş birliği yapıla 
cak konuların belir
lenmesi, eğitim böl
gesi içinde ve eğitim 

bölgeleri arasında 
dayanışma ve 
rekabeti sağlamak 
suretiyle eğitimde 
kalitenin yük
seltilmesi, eğitim 
kurumlan dışında, 
bölgenin eğitime 
ayrılacak tüm 
potansiyel kaynakla 
nmn seferber 
edilmesi, İlgili 
komisyonlarla iş 
birliği yaparak, 
öğrencilerin 
eğitim kurumlarına 
dengeli dağılımının 
sağlanması, başta 
insan kaynağı 
olmak üzere diğer 
kaynakların eğitim 

kurumlan arasında 
ayrım yapılmaksızın 
verimli, etkili ve 
ortak kullanımının 
sağlanması, böl
genin eğitimine 
katkıda bulunacak 
okul ile toplum 
bütünleşmesinin 
sağlanması, öğret 
men ve diğer 
personelin hizmet 
içi eğitiminin 
sağlanması, taşımalı 
eğitim vb. konularla 
ilgili önlemlerin 
alınmasına ilişkin 
olarak görüş ve 
öneriler ele alındı. 
Mahalle 
muhtarlarından

Sevim Koçdeınir, 
söz alarak; okullar
daki güvenliğin 
arttırılması için 
gerekli tedbirlerin 
emniyet tarafından 
sağlanması 
gerektiğini söyledi. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı yaptığı 
konuşmada;
Belediye olarak 
eğitime çok önem 
verdiklerini, 
büyük yatırımlar 
gerçekleştirdiklerini, 
11 Eylül İlkokulu 
bahçesinin genişletil 
mesi için kamulaştır 
ma yaptıklarını,

Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 
koordineli bir 
çalışma içerisinde 
olduklarını be
lirterek, görün 
meyen hizmetlerin 
de gerçekleşti 
rildiğini ve bunu 
süreceğini belirtti. 
İlçe Kaymakamı 
Cahit İşık, İlçe 
olarak eğitim 
ortamlarımızın 
kişi başına düşen 
derslik sayısının 
28-30 olduğunu, 
sunumda da bunu 
gördüklerini, 
nitelikli eğitimin 
sağlanması için 
okul ve kurum 
yöneticilerimizin 
daha çok çalışmaları 
gerektiğini, 
öğretmen olsun, 
yönetici olsun, 
çocuğu sevmiyorsa, 
başka bir görev 
yapması gerektiğini, 
bu işi dert edinirse 
başarılı olacağını 
ifade etti.

İŞ ARIYORUM 2011 MODEL OPEL ÇORSA KENDİ ARACIMLA İŞ ARIYORUM.
EMEKLİYİM. 0 554 623 06 01
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Uludağ'da taı sürprizi

Kış turizminin 
önemli merkez
lerinden Uludağ'da 
dün gece başlayan 
kar yağışı bugün 
devam etti. Hava 
sıcaklığının 1 dere 
ceye kadar düştüğü 
Uludağ'da kar 
kalınlığı 5 santimden 
7 santime çıktı. 
Bursa'da hava 
sıcaklığı 16 dere 
ceye kadar yük
selirken, Uludağ'da 
dün gece başlayan 
kar yağışı aralıklı 
olarak dün de 

devam etti. Gün 
içersinde hava 
sıcaklığının 1 dere 
ceye kadar düştüğü 
Uludağ'da kar 
kalınlığı 7 santim 
olarak ölçüldü. Me- 
teroloji yetkilileri 
kar yağışının 
cumartesi gününe 
kadar aralıklı olarak 
süreceğini duyurdu. 
Pistlerde yeterince 
kar olmadığı için 
telesiyejlerinin 
çalışmadığı 
Uludağ'da sezonu 
erken bitiren bir çok 

otel ise tesislerini 
geçen hafta kapattı. 
Bazı tatilcilerin kar 
olan bölgelerde 
kayak yapmaya 
çalıştığı toplam 6 
bin yatak kapasiteli 
Uludağ'da her iki 
oteller bölgesinde 
29 otel, misafirhane 
ve kafeterya 
bulunuyor. 
Kayak sezonunun 
hareketli olduğu 
dönemlerde bu 
işyerlerinde 
yaklaşık bin kişi 
çalışıyor.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursa’da tramvay, 
metro, hızlı trenin 
ardından tank 
üretimi için de 
hazırlık yapıldığını 
belirterek, atılan 
adımlarla birlikte 
kentin Türkiye’nin 
2023 hedefleri 
doğrultusunda öncü 
olacağını söyledi. 
Başkan Altepe, 
Bursa ve Türkiye’nin 
tramvay markası 
olan ‘İpekböceği’ni 
üreten Durmazlar 
Makine’nin sahipleri 
Hüseyin ve Fatma 
Durmaz kardeşleri 
ağırladı. Ankara 
Yolu’ndaki yeni 
büyükşehir belediye 
binasında gerçekle 
şen görüşmede, 
sanayinin potansi 
yeli ve atılması 
muhtemel adımlar 
değerlendirildi. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursa’nın bu

dönemde en büyük 
şansının sanayiciler 
olduğunu ifade etti. 
Başta otomotiv 
olmak üzere tekstil 
ve beyaz eşyada 
dünyaya kendisini 
kabul ettiren şehirde 
artık katma değeri 
yüksek ürünlerin 
sahne aldığını 
söyleyen Başkan 
Altepe, tramvay, 
metro ve hızlı tren 
derken uçak 
üretimine de 
geçildiğini hatırlattı. 
Tank üretimi için 
görüşmelerin 
sürdüğünü, en kısa 
zamanda bu alanda 
da var olmak istedik
lerini, bunun için 
adım attıklarını 

kaydeden Başkan 
Altepe, “Artık tram
vay, metro ve hızlı 
tren derken bunlar 
yapılıyor. Şu anda 
uçak da başladı. 
Artık onda da bir 
fabrikamız var. 
Önümüzdeki Nisan 
ayında Almanya’daki 
bir fuarda artık bir 
Türk uçağı da yer 
alacak. İnşallah 
bundan sonra 
savunma sanayisi 
için tankımız geliyor. 
Diğer cihazlarımız 
bir bir yol alıyor. 
Bunlarla birlikte 
inşallah Türkiye’nin 
hedefleri doğrultu 
sunda Bursa öncü 
olacak" diye 
konuştu.

matbaacilikyayinciuk

PLAKET & KUPA
MADALYA

4-2- tecrübemiz ile 
hizmetinizdeki

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

NİKAH ŞEKERİ
BEBEK ŞEKERİ 

HEDİYELİK EŞYA

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

Tel: 0 224 513 96 83
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Otomoftll ve hafif araç nazarı fciiçiildii
Türkiye otomobil ve 
hafif ticari araç 
toplam pazarı, 
2016'nın ocak-şubat 
döneminde yüzde 
4,9 daraldı. Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği'nden (ODD) 
yapılan açıklamaya 
göre, bu yılın ilk iki 
ayında otomotiv ve 
hafif ticari araç 
toplam pazarında 
satışlar, geçen yılın 
aynı dönemine 
kıyasla yüzde 4,9 
azalarak 85 bin 538'e 

geriledi. Geçen yılın 
ilk iki ayında 89 bin 
946 araç satılmıştı. 
Geçen yılın ocak- 
şubat döneminde 
65 bin 315 düzeyinde 
bulunan otomobil 
satışları, bu yılın 
aynı döneminde 
yüzde 2,1 azalarak 
63 bin 946'ya indi. 
Bu dönemde hafif 
ticari araç pazarı 
ise yüzde 12,34 dara 
larak 21 bin 592'ye 
geriledi. Geçen yılın 
ilk iki ayında bu sayı

24 bin 631 düzeyinde 
gerçekleşmişti.
Otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı, 
şubat ayında 52 bin 
825 seviyesinde 
gerçekleşti. Böylece, 
55 bin 331 araç satışı 

yapılan Şubat 2015 
pazar toplamına 
göre satışlar yüzde 
4,53 geriledi.
Otomobil satışları 
şubat ayında 2015'in 
aynı ayına göre 
yüzde 0,56 azalarak

40 bin 588'e düştü. 
Geçen yıl aynı ayda 
40 bin 817 satış 
gerçekleşmişti. 
Aynı dönemde hafif 
ticari araç pazarı da 
yüzde 15,69 darala 
rak 12 bin 237 oldu. 
Geçen yıl bu pazarda 
14 bin 514 araç 
satılmıştı. Otomobil 
satışlarında bu yılın 
2 aylık döneminde, 
1600cc altında yüzde 
1,52 ve 1600-2000cc 
aralığında yüzde 
17,99 azalış görülür 

ken, 2000cc üstü 
otomobil satışla 
rında ise yüzde 
0,55 artış yaşandı. 
Bu dönemde, 
4 elektrikli otomobil 
satışı gerçekleşti. 
Otomobil pazarında 
ortalama emisyon 
değerlerine göre en 
yüksek paya, şubat 
sonunda yüzde 
46,25'le 100-120 
gr/km arasındaki 
otomobiller 29 bin 
577 satışla sahip 
oldu.

Şuha» enflasmıı siirımaBü
Asgari ücretin ağus 
tosta 1.300 liranın 
altına düşmemesi 
için maliyet tablosu 
yeniden değerlen 
dirilecek. Çalışma 
Bakanı Süleyman 
Soylu vergi dilimin
den dolayı Ağustos 
ayında asgari ücre 
tin 1,300 liranın 
altına düşmemesi 
için maliyet tablola 
rım gozaen geçire
ceklerini söyledi. 
Soylu, Belçika'nın 
Ankara Büyükelçisi 
ile imzaladığı sosyal 
güvenlikle ilgili 
anlaşma töreninde 
gazetecilerin ağus 
tosta asgari ücretin 
vergi diliminden 
dolayı 1,300 liranın 
altına düşüp 
düşmeyeceği yönün

deki sorusu üzerine 
şunları söyledi: 
"Vergi diliminden 
dolayı ağustosta 
asgari ücretin 
1,300 liranın altına 
düşmemesi için 
maliyet tablomuzu 
yeniden değerlendi 
rebiliriz. Cumhurbaş 
kanımız ve Başba 
kanımızın da bu 
konuda hassasiyet 

içinde olmamız 
yönünde talimatları 
olmuştur." 
Maliye Bakanı 

Naci Ağbal bu hafta 
yaptığı açıklamada, 
ağustos ayında 
vergi diliminden 
dolayı asgari ücret 
alanların maaşla 
rımn 1,300 liranın 
düşebileceğini 
söylemişti.

Enflasyon şubat 
ayında yüzde 
0,02 düştü. Yıllık 
enflasyon ise 
yüzde 8,78'e 
geriledi. Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÜİK) şubat ayı 
enflasyon verilerini 
açıkladı. Şubat 
ayında enflasyon 
yüzde 0,02 düştü. 
Şubat ayında bir 
önceki aya göre 
yüzde 0,02 düşüş, 
bir önceki yılın 
aralık ayına göre 
yüzde 1,80 ve on iki 
aylık ortalamalara 
göre yüzde 7,97 
artış gerçekleşti. 
Yıllık enflasyon ise 
yüzde 8,78 oldu. 
Yİ-ÜFE şubatta 
yüzde 0,02 düştü, 
Yİ-ÜFE şubatta 
yıllık yüzde 4,47

oldu. Özel kapsamlı 
TÜFE göstergelerin 
den 'H' şubatta 
yıllık olarak %9,49; 
T yüzde 9,72 arttı.

ZAM ŞAMPİYONU 
KURU SOĞAN 
Aylık en yüksek 
fiyat artışı yüzde 
29,18 ile kuru 
soğanda gerçek 
leşti. Kuru soğanı 
yüzde 20,29 ile 
salatalık, yüzde 
19,56 ile limon, 

yüzde 13,69 ile 
sarımsak ve yüzde 
13,34 ile tren ücret
leri izledi. Aylık 
bazda en yüksek 
düşüş ise yüzde 
31,94 ile domateste 
gerçekleşti. 
Domatesi yüzde 
26,93 ile karnaba
har, yüzde 14,73 ile 
ıspanak, yüzde 
13,62 ile kadın 
çizmesi ve yüzde 
12,79 ile çocuk 
botu izledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 1S6
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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
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İlçe Tanm Müd. 513 10 45
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________ 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
Yonl Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Dovl®t Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hsst 513 23 29
Msr.Sağ.Ocağı 513 10 50
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
KArfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 87
Güven Taksi 813 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
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Gemlik KHrfez
OIILİK'İN İLK OONLOK SİYASİ SAZITI1I

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5416 
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GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 
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Otoyolda zeytin satış Wi telli olılıı
Engürücük Mahallesi Güleryüz Otomobil Fabrikası’nın arka tarafından projelendirilen zeytin 
satış mağazalarının Gemlikli zeytin satıcılarına kiralanması için firma görüşmeler başlattı

OTOBANDA ZEYTİN 
SATICILARINA İŞYERİ

Mak-Yol firmasının Gebze İzmir otoban 
inşaatı büyük bir hızla devam ediyor.

Gemlik Bursa arasındaki bölüm bu yıl 
içinde biteceği belirtiliyor.

Gürle geçidi tamamlandı, yakında açılı
şı yapılacak.

Otobanın açılmasıyla, mevcut İstanbul 
Bursa karayolu işlevini azaltacak.

Transit geçit için otobanı kullananlar 
daha kısa zamanda gidecekleri yere 
ulaşacaklar.Dev. 4’de

Makyol firması tara 
fından yapımı sürdü 
rülen İzmir Gebze 
arasındaki otoban 
projesinin Gemlik 
ayağından geçen 
bölümünde Gemlikli 
zeytin satıcılarına 
yapılacak Zeytin 
satış Merkezi 
belli oldu.
SBO adlı firma taraf 
ından otoban üzerine 
yapılacak her türlü 
ticari alanın kiralan 
masına başlandı. 
Gemlikli zeytin 
satış mağazası 
işletmelerine otoba 
nın 68. kilometresin 
de Engürücük Ma
hallesi Güleryüz

Otomobil Fabrika 
sının arkasında 
projelendirilen 
alanda işyerleri

ayrıldı. Firma, Gem
likli zeytincileri 
davet ederek, kira 
sözleşmesi için

şartları duyurdu. 
İşyerlerinin m2’si45 $ 
ve cironun yüzde 15 i 
isteniyor. Sayfa 4’de
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Mntaselıeciier Ması İlce Temsilciliü acıliı
Bursa Serbest 
Muhasebeci ve 
Mali Müşavirler 
Odası Gemlik 
Temsilciliği yeni 
hizmet binası 
törenle açıldı. 
Pazar Caddesi 
Asilhan birinci 
katında yeniden 
düzenlenen Bursa 
Serbest Muhasebeci 
ve Mali Müşavirler 
Odası Gemlik 
Temsilciliği’nin 
açılışına oda başkanı 
Ahmet Hikmet Sön
mez, oda yönetim 
kurulu üyeleri ve 
diğer ilçelerden

gelen temsilcilik 
başkan ve yönetici
leri ile Gemlikli 
muhasebeciler ve 
mali müşavirler 
katıldı.

Açılışta konuşan 
Gemlik Temsilcisi 
İlhan Acar, gelen 
konuklara teşekkür 
ettikten sonra, 
“Birlik ve 

beraberliğimizin 
tüm meslek 
camiasında artarak 
devam etmesini 
diliyorum. Sosyal 
Güvenlik Müdürü ve 

İŞKUR müdürünün 
açılışa katılmaları 
ayrıca bizi mutlu 
etmiştir.” dedi.
Açılıştan sonra yeni 
Bursa Serbest

Muhasebeci ve 
Mali Müşavirler 
Odası Gemlik 
Temsilciliği 
konuklar tarafından 
gezildi.

CHmen Kiralık isciMt hayır kamnanvasına Mit
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
yönetim kurulu, İl 
kadın kolu başkanı 
Fatma Birinç, Kadın 
ve gençlik kolu, 
önceki gün Türk 
Metal İş Sendikası 
Gemlik Şubesi’nin 
başlatmış olduğu 
“Kiralık İşçiliğe 
Hayır” imza kampan 
yasına destek 
verdiler.
Ziyaretlerinde, Şubat 
ayında TBMM korniş 
yonlarına sevk edi 
len İş Kanunu ve 
Türkiye İş Kurumu 
Kanununda yapılma 
sı planlanan değişik

lerle alakalı sorunla 
rı gündeme getiren 
Türk Metal İş Şendi 
kası Gemlik Şube 
Başkanı Kemal Dur
maz, ülke genelinde 
imza kampanyası 

başlattıklarını özel
likle “Kiralık İşçilik” 
uygulamasının önü 
nü açacaklarını 
söyledi.
İmza kampanyasın 
da açıklama yapan

Türk Metal Sendika 
sı Gemlik Şube 
Başkanı Kemal 
Durmaz; “Çalışma 
hayatının yeniden 
düzenlenmesi 
kapsamında bir çok 

konuyu tartışmaya 
açan 64. Hükümet, 
İş Kanunu ile Türki 
ye İş Kurumu Ka
nununda değişiklik 
yapılmasına yönelik 
tasarıyı komisyon
lara gönderdi. 2009 
yılında yasalaşmak 
istenen ve Cumhur 
başkanı tarafından 
veto edilen tasarı 
yine meclis günde 
mine geldi. Tasarıyla 
işyerlerinde çalışan 
ların % 25’inin kiralık 
işçi olması planlan 
maktadır. Taşeron 
luk uygulamasını 
dahi çalışanlar için 
aratacak olan düzen
leme, modern dünya 

nın adeta “paralı 
kölelik” sistemidir. 
Türk-lş olarak bir 
çok çalışan için ‘ma 
yınlı alanlar1 oluştu 
racak ‘kiralık işçi’ 
düzenlemesine karşı 
duracağımızı açıkça 
beyan ediyorum. 
Bursa genelinde 
toplanan imzalan 
Cuma günü Ak Parti 
İl Başkanlığına tes
lim edeceğiz” dedi. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan’da, imza 
kampanyasına des 
tek vererek, her za 
man yanlarında ola 
caklarını söyledi

MMBİİKIÜ EMMİm MÜDÜBÜ nZSEKEB’E SAHİP CIK1Y0B
Karabük halkı, 
yapmış olduğu 
başarılı 
çalışmalarının 
yanında herkes ile 
yakın ve sıcak ilişki 
kuran Emniyet 
Müdürü Serhat 
Tezsever'in kentte 
kalması için 
sosyal medyadan 
kampanya başlattı. 
Sosyal paylaşım 
sitesi Facebook'ta, 
"Karabük Emniyet 
Müdürüne sahip çık" 
adıyla açılan say
fada, Gemlikli 
Emniyet Müdürü 
Serhat Tezsever’in 

yayınlanacak 
yeni atama 
kararnamesinde 
Karabükten’e 
alınmamasını 
isteyen, Karabük
lüler Emniyet 
Müdürlerine 
sahip çıkılmasını 
istiyorlar. 
Sitede yapılan 
açıklamada, 
"Karabük çalışkan, 
halkın içinden, 
halkla iç içe, 
şehrimi zin huzur 
ve güvenliğini sağla 
yan bir Emniyet 
Müdürüne daha 
veda etmek

İstemiyor. Yeni 
yayınlanacak 
kararnamede 
Emniyet Müdürü 
müzün ismini 
görmek istemiyoruz. 
Karabük halkı, 
Emniyet Müdürünü 
seviyor ve ona 
sahip çıkıyor. Devlet 
büyüklerinden rica 
ediyoruz. Emniyet 
Müdürümüzün yeni 
kararname de adının 
olmasını İstemi 
yoruz. Karabük 
artık çalışkan 
bürokratlardan 
mahrum bırakılma 
sın" denildi.



5 Mart 2016 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 3

Kontrolden çıkan TIR devrildi
Bursa-lzmir yolunda 
kontrolden çıkan tır 
devrildi. Tır sürücü 
sü olay yerinde 
hayatını kaybeder 
ken 3 saat süren 
enkaz kaldırma 
çalışması sebebiyle 
20 kilometrelik araç 
kuyruğu oluştu. 
Kaza. Bursa- İzmir 
yolu İzmir istikameti 
Gölkıyı mevki, 49. 
kilometrede gece 
saatlerinde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 53 
yaşındaki Oktay 
Kara İdaresindeki

76 DK 378 plakalı, 
kimyasal, mobilya 
ve plastik ürünler 
taşıyan tır Gölkıyı 
mevkinde bilinme 
yen bir sebeple 
kontrolden çıktı. 
Bir süre savrulan 
tır yan yatıp orta 
refüje çarptı. 
Kazanın etkisiyle 
kabinde sıkışan 
sürücü Kara'nın 
yardımına çevredeki 
vatandaşlar koştu. 
Vatandaşların yardı 
mıyla kabinden 
çıkarılan ağır yaralı 
sürücü yapılan tüm

müdahalelere 
rağmen kurtarıla 
madı. Sürücü Kara 
olay yerinde hayatını

kaybetti. Kara'nın 
cansız bedeni Adli 
Tıp Kurumuna 
kaldırılırken kazayla

ilgili soruşturma 
başlatıldı. Burşa- 
Izmir yolunda İzmir 
istikametinin tama 
mı, Bursa istikame
tinin bir şeridinde 
trafik akışı durdu. 
Alternatif bir geçişi 
bulunmayan yolda 
20 kilometrelik bir 
araç kuyruğu oluştu. 
Yolda kalan vatan 
daşlar kontak kapata 
rak saatlerce yolun 
açılmasını bekledi. 
3 saat süren enkaz 
temizleme çalışmala 
rımn ardından tır 
yoldan çekilirken bir

aksaklık sonucu 
tır'ın dorsesinde 
bulunan bütün yük
ler yola savruldu. 
Yüklerin yola savrul 
ması üzerine polis 
ve itfaiye ekiplerinin 
çağrısına kayıtsız 
kalmayan yaklaşık 
50 vatandaş yolu 
temizlemek için 
kolları sıvadı. Ağır 
parçalar vinç yardı 
mıyla alınırken 
tonlarca yük kısa 
sürede kaldırıldı.
Tek şeridin temizlen
mesinin ardından 
yol trafiğe açıldı.

Odun cinayetimle yarın kararını verili
Orhangazi de geçen 
yıl ağustos ayında 
evinin önüne yığılan 
odunlar yüzünden 
akrabası Y.H.’yi (56) 
bıçaklayarak öldür 
düğü iddia edilen 
E.H. (18), son kez 
hakim önüne çıktı. 
“Üniversiteye gide
cektim. Geleceğim, 
hayallerim vardı. 
Pişmanım ve 
tahliyemi istiyorum"

diyen E.H, 18 yıl 
hapis cezasına 
çarptırıldı. Bursa 
7. Ağır Ceza Mahke 
mesi'nde “kasten 
adam öldürmek” 
suçundan müebbet 
talebiyle yargılanan 
E.H. son defa hakim 
karşısına çıktı. E.H. 
“Ben öğrenciyim. 
Üniversiteye gide
cektim. Geleceğim, 
hayallerim ve

tahliyemi istiyorum 
dedi. Tutuklu sanık

hedeflerim vardı. 
Pişmanım ve

E.H’nin tutuksuz 
yargılanan babası 
A.H. ve annesi F.H. 
ise, kavganın karşı 
taraf yüzünden başla 
dığını, kendilerini 
savunduklarını be
lirterek, oğullarının 
beraatini istedi. 
Mahkeme heyeti, 
toplanan delillere ve 
daha önceden dinle
nen şahitlerin ifade 
lerine göre, E.H.’ye

Y.H.’yi öldürmek 
suçundan önce 
ömür boyu hapis 
verdi. Sonra olayın 
oluş şekli ve duruş 
madaki iyi hali göz 
önüne alınarak 
cezası 18 yıl 6 ay 22 
gün hapse indirildi. 
Baba A.H. 1 yıl 1 ay 
14 gün hapse 
mahkum edilirken, 
anne F.H.’nin ise be- 
raatine karar verildi.

II

Evden uzaklaştırma 
kararı bulunan 
H.Y. (38), eşiyle 
konuşmak istedi. 
Eşi, polisi araya 
cağını söyleyince 
H.Y., Barutluk 
Mahallesi'ndeki 
8 katlı bir binanın 
terasına çıktı. 
Bir süre sonra 
da itfaiyeyi araya 
rak 'intihar 
edeceğim, kurtarın 
beni'dedi. Olay 
yerine gelen 
itfaiye ekipleri, 
apartmanın altına 
hava yastığı açtı.

Ayrıca atlama 
riskine karşı da 
112 acil servis 
ekipleri hazır 
bulundu. Polis 
gelince terastan 
inen H.Y., ifadesine 
başvurulmak üzere 

karakola götürüldü. 
Bunalım geçiren 
adamın ayrı 
yaşadığı eşi ise, 
'Bu kaçıncı intihar 
girişimi. Bırakın 
atlasın' diye 
konuştu.

Çevreyolu'ndan 
karşı yöne geçmeye 
çalışan kişi, tır'ın 
çarpması sonucu 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye 
göre, Kestel de 
çalıştığı firmaya ait 
kamyonetle Nilüfer 
Ihsaniye Mahalle- 
si'nde bir adrese 
malzeme teslim 
eden 37 yaşında 
ki Isa Çınar, aynı 
araçla dönüşe geçti. 
Çınar, Çevre Yolu'n- 
daki Çağlayan tır 
parkı'na kamyoneti 
park ettikten 
sonra indi. Yolun

karşısına geçmeye 
çalışan Çınar'a, 
İrfan Balcı'nın (44) 
kullandığı 34 ZM 
2769 plakalı tır 
çarptı. Balcı'nın 
ihbarıyla olay yerine 
gelen 112 Acil Servis 

ekipleri, Çınar'ın 
öldüğünü belirledi. 
Ceset, otopsi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
gönderildi. Tır 
sürücüsü Balcı ise 
gözaltına alındı.

sıiamarkonustu
İnegöl de, alacak-verecek 
meselesinden çıkan kavgada 
silahlar konuşurken, biri, 
ağır iki kişi yaralandı. Edinilen 
bilgilere göre, alacak-verecek 
meselesinden kaynaklanan 
olayda, 33 yaşındaki A.A, özel 
aracıyla İnegöl Ağaç işleri 
Sanayi 15. Sokak'ta faaliyet 

gösteren mobilya firmasının 
sahibi 41 yaşındaki E.ö'nün 
işyerine gitti. Tartışma kav
gaya dönüşürken, silahlar 
konuştu, iddiaya göre her iki 
taraf da birbirine ateş etti. 
Karşılıklı açılan ateş sonucu 
E.ö. kafasına, A.A. ise 
bacaklarına isabet eden 

kurşunlarla yaralandı. Yaralılar 
çeşitli hastanelere kaldırılarak 
tedavi altına alındı. E.ö'nün 
sağlık durumunun ciddiyetini 
koruduğu bildirildi. Emniyet 
ekipleri her iki hastanenin acil 
servisi önünde güvenlik 
tedbiri alırken, olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakı$

Engürücük Mahallesi Güleryüz Otomobil Fabrikası’nın arka tarafından 
projelendirilen zeytin satış mağazalarının Gemlikli zeytin satıcılarına 

kiralanması için firma görüşmeler başlattı
Otobanda zeytin 

satıcılarına işyeri
Yeni otobanın hizmete girmesiyle Orhangazi 

Bursa karayolunun kenarlarında bulunan 
Gemlik zeytinini tanıtan ve de satan işyerleri 
büyük zarar görecek.

Bunun için geçtiğimiz yıllarda Belediye, Tica 
ret Odası, Ticaret Borsası girişimler yaparak, 
otoban üzerinde, Gemlik Zeytininin satılacağı 
mağazalar yapılması için yer ayrılmasını 
istediler.

Öğreniyoruz ki bu gerçekleşmiş.
Gemlik zeytinini satanlar ve zeytinimiz için 

bu sevindirici bir durum.
Mak-Yol firması otobanda açılacak ticari 

merkezleri kiralama hakkını SBO (Metal 
Realestate Consul) adlı firmaya veril 
diği öğrendim.

Geçtiğimiz gün bir zeytinci dostumu 
ziyarete gittiğimde, konu âçıiincâ, 
kendilerine Engürücük Mahallesi 
sınırlarında Güleryüz Kobra Otomobil 
Fabrikası’nın arkasında yapılacak olan 
Zeytin Satış Merkezi’nde yer ayrıldığını, 
kira şartlarını öğrenmesi için firma ile 
görüşmeler yaptığını söyledi.

Bu, Gemlik için yeni bir haber.
Gemlik zeytininin transit yol olan oto

banda satılmaması, bizim için bir eksik
lik olacaktı.

Neyseki bu sorun çözülmüş.
Yakında inşaat basId^acaK.
Pazarlama firması SBO gizlice yaptığı 

araştırmalar sonunda, sağlam firmalar 
la anlaşma yapmak istiyor.

Satış mağazaları 80 ve 90 metrekare 
büyüklüğünde olacak.

Kira sözleşmesi 5 yıllığına imza
lanacak. Metre karesi 40+5=45 dolardan 
pazara sunulmuş. 5 dolar (m2) işletme 
masrafları için. Yani 90 metrelik bir 
mağazanın işletme masrafı aylık 450 
dolar olacak.

Bu da yaklaşık bin 300 lira demektir.
90 metrekarelik bir kira bedelini doları 

3 lira kabul etsek, 40x90=3600 dolar, bu 
da 3600x3= 10.800 lira eder. İşletme 
masraf larıyla (güvenlik, dış temizilik, 
bakım, aydınlatma v.b.) kira 12 bin 100 
yı bulur.

İş yerinin diğer giderleri bunun dışın 
da.

Nereden baksanız aylık gider 15 bin 
lira olur.

Bunu ödeyebilecek işyeri sahibi gider 
leri çıkarabilmek için zeytin satış fiyat 
larının üzerine bu rakamı ekleyecektir.

Orada tutunmanın başka yolu olmaya
cak.

Buna karşın, isteklinin çok olacağını 
sanıyorum.

Hatta bu işi yapmayanlar hava parası 
bile teklif edebilir.

Kendine güvenen ve de davet edilen 
yeni yolda işyeri tutar.

Tutan tuttu, tutamayan avcunu yalar. 
Haydi hayırlısı.

Makyol firması 
tarafından yapımı 
sürdürülen İzmir 
Gebze arasındaki 
otoban projesinin 
Gemlik ayağından 
geçen bölümünde 
Gemlikli zeytin 
satıcılarına yer 
ayrıldı.
İlçemiz içinden 
geçen İzmir İstabul 
oto karayolunun 
yapımı devam 
eden otobanın 
tamamlanmasından 
sonra trafik akışının 
azalacağı bu güzer
gahta zeytin satış 
mağazaları bulunan 
işyerlerinin zor 
durumda kalacağı 
düşünülerek, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası, Ticaret 
Borsası ve Gemlik 
Belediyesi tarafın 
dan Makyol 
firmasına başvurula 
rak, Gemlik sınırları 
içinde zeytin satış 
mağazalarının 
yapılması için yer 
tahsisi istemişlerdi.

SATIŞ YERLERİ 
ENGÜRÜCÜKTE

Gazetemizin yaptığı 
araştırmada, İzmir 
Gebze otobanında 
yapılacak her türlü 
faaliyetler için 
hazırlanan projenin 
Makyol firması 
tarafından SBO 
(Metal Realestate 
Consul) adlı firmaya 
bu hakkın verildiği 
öğrenildi.
Otobanın 68. kilo

metresinde Gemlikli 
zeytin satıcılarına 
yer ayrıldığı 
öğrenildi.
Zeytin satış ve din
lenme alanının 
Engürücük Ma
hallesi sınırları 
içerisinde bulunan 
Güleryüz Otomobil 
Fabrikası’nın 
arkasındaki bir 
alanda yakında 
işyerlerinin yapım 
çalışmalarına 
başlanacak.
SBO firması Gem
lik’te ve karayolu üz
erinde zeytin satış 
mağazaları bulunan 
işyeri sahiplerinin 
ekonomik durum 
larını incelediği ve 
işyeri sahiplerini 

çağırarak, kendile 
rine proje üzerinde 
tahsis ettikleri 
işyerlerini göstere 
rek kiralama 
koşullarını 
kendilerine bildir 
dikleri öğrenildi. 
80 ve 90 metre 
karelik işyerlerinin 
metrekaresinin 
40 $ hizmet bedeli 
olarak da metre 
kareye 5 $ toplamda 
her işyerinin 
metrekaresi 45 $ 
dan kiraya çıkarıldı. 
Kira kontratlarının 
5 yıllık süreli 
olacağı, ayrıca 
kiralanan işyerle 
rinin yıllık ciro 
sunun yüzde 15 
inin de SBO

firmasına 
vermeyi taahhüt 
etmesi zorunlu 
kılınıyor.
Zeytin satış 
pazarlama hizmet 
alanında zeytin satış 
mağazalarının 
yanında iki büyük 
firmaya da alışveriş 
mağazası, otopark 
alanları, tuvaletler, 
dinlenme bankları 
ayrıldığı öğrenildi. 
SBO firmasının 
ayrılan zeytin satış 
yerlerine ilçemizdeki 
yol güzergahında 
faaliyet gösteren 
ciddi kuruluşlan 
işyerlerini kiralamak 
için davetlerini birer 
birer yaptığı 
öğrenildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kımıetli yanış Beliyor! GEMLİK FENERBAHÇELİLER 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğümden 
yapılan açıklamaya 
göre kuvvetli lodos 
batı, kuzey ve iç 
kesimlerde etkisini 
gösterecek. 
Meteoroloji Genel 
Müdürdlüğü’nden 
yapılan açıklamada şu 
uyarılarda bulunuldu: 
"Yapılan son 
değerlendirmelere 
göre; gece saatlerinden 
sonra batı kesimlerden 
başlayarak, Marmara, 
Ege, Akdeniz, İç 
Anadolu ve Karadeniz 
bölgelerinde rüzgarın 
güneybatı yönlerden 
kuvvetli yer yer kısa 
süreli fırtına (30-60 
km/saat yer yer 70 
km/saat) şeklinde

KUVVETLİ YAĞIŞ DA 
GELİYOR!

esmesi beklendiğinden 
başta soba ve doğalgaz 
kaynaklı zehirlenmeler 
olmak üzere meydana 
gelebilecek olum 
suzluklara karşı dikkatli 
ve tedbirli olunmalıdır." 
Yetkililer lodosun 
Bursa’da da kuvvetli 
esmesinin beklendiğini 
kaydederek ilgilileri 
ve vatandaşları tedbirli 
olmaları konusunda 
uyardı.

Öte yandan Bursa’da 
lodosla birlikte sıcak 
lıklar 22 dereceye ka 
dar çıkacak ancak gök 
gürültülü sağanak yağı 
şın da etkisini göster
mesi bekleniyor. 
Bursa’da sağanak, 
hafta başında 
yağdıktan sonra kenti 
terk edecek.

- KONGRE İLANI -
Gemlik Fenerbahçeliler Derneği’nin olağan 

Genel Kurul Toplantısı 12 Mart 2016 Cumartesi 
günü Saat 20.oo’de Şirin Plaza Kat 1 GEMLİK’teki 
dernek binasında yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci 
toplantı 19 Mart 2016 Cumartesi günü aynı yer ve 
saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1-Açılış
2- Divan Seçimi
3- Saygı duruşu
4- Açılış konuşması
5- Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması
6- Denetleme kurulu raporu okunması
7- Eski yönetimin ibrası
8- Yeni Yönetim ve Denetleme kurulu seçimi
9- Dilekler ve temenniler
10- Kapanış

io umun mı mı 2011M0DEL 0PEL C0RSA KENDİ ARAC|MLA ariyorum.İv ftnlYUKUlVI emekliyim. 0 554 623 06 01

*> starmaxx

ÖZKAYA

Gemlik ELİT
temizlik

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

4 adet 15-16 jant Starmaxx kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara, 

351 Tl değerinde mont hediye!

Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. 
Hisar Malı. Körfez Baytaş Sit. A Blok No: 2 

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

http://www.gemlikelittemizlik.com
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MMMbIh
Kış turizminin 
önemli merkez
lerinden Uludağ 
daki pistlerde kar 
kalmadı. Planlanan 
birçok kayak yarış 
ması da iptal edildi. 
Bursa Meteoroloji 
Müdürlüğünden 
alınan bilgiye göre, 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
seyreden hava sıcak 
hkları ve uzun süre 
yağışın olmaması 
nedeniyle "oteller 
bölgesi"nde bulu
nan kayak pistlerin 
deki karlar eridi.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, U21 
Ligi’nde Fenerbah 
çe’yi 2-0’lık skorla 
yenerek liderliğini 
sürdüren Bursaspor 
alt yapı takımına 
yemek verdi. Dobur 
ca Sosyal Tesisle 
ri’ndeki yemeğe Bur 
sa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) Baş 
kanı İbrahim Burkay 
da katıldı. Yaptığı 
konuşmada, Bursa 
spor’un Başkan Ali 
Ay ve Teknik Direk
tör Hamza Hamza 
oğlu yönetiminde 
her geçen gün daha 
iyiye gittiğini dile 
getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, bütün 
yaş gruplarında 
alınan puanların 
başta taraftarlar 
olmak üzere tüm 
BursalIları mutlu

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone

Bt EGM uygulamasında
k yayımlanmaktadır.

I

Sıcaklığın en düşük 
5, en yüksek 8 dere 
ce olarak ölçüldüğü 
Uludağ'da, toprak 
zeminin büyük 
oranda ortaya çıktığı 
pistlerde, karlı alan

ettiğini ifade etti. 
Takımın başkanını, 
hocasını ve kadro
sunu bulduğunu, 
başarıların devamı 
için her şeyin hazır 
olduğunu söyleyen 
Başkan Altepe, 
“Artık her şeyimiz 
tamam. Un var, 
şeker var, yağ var. 
İş helvayı yapmaya 
kaldı. İnşallah bunu 
da gerçekleştirece 
ğiz” dedi. Başkan 
Altepe, U21 Ligi’nde 
Fenerbahçe’yi 2-0’lık 
skorla yenerek lider 
liğini sürdüren alt 

lar iyice daraldı. 
Kayak yapmanın 
imkansız hale 
geldiği Uludağ'da, 
planlanan birçok 
kayak yarışması da 
iptal edildi.

yapı oyuncularını da 
tebrik etti. Sağlanan 
imkanlar ve göster
ilen ilgiyle birlikte 
Bursaspor alt yapı 
takımlarının şu anda 
bütün dönemlerin 
en iyi konumuna 
ulaştığını belirten 
Başkan Altepe, 
“Görüyorum ki 
Bütün yaş grupları 
liderliğe oynuyor. 
Bursa ve BursalIlar, 
sizler buna layıksı 
nız. Alınan puanlar 
sizi mutlu ettiği gibi 
hepimizi mutlu 
ediyor.” dedi.

Dolandırıcılar her 
geçen gün yeni yön
temlerle karşımıza 
çıkıyor. Sakın oyuna 
gelmeyin. Çalışma 
dan, emek harca
madan kolay yoldan 
para kazanmayı 
meslek edinen 
dolandırıcılar, 
bugüne kadar çeşitli 
yöntemlerle bir çok 
kişiyi tuzağa düşür 
dü. Dolandırıcılık 
olaylarının başında 
ise, sahte savcı ve 
polisler var. Kendi
lerini polis, asker 
yada savcı olarak 
tanıtan dolandın 
cılar, 'terör örgütü 
hesaplarınızı ele 
geçirdi' diye 
korkuttuğu kişilerin 
binlerce lirasını 
elinden aldı. Ancak, 
dolandırıcıların 
kullandığı yöntem 
sadece bununla 
sınırlı değil. İşte, bir 
kaç örnek daha. 
'Beyaz eşya 
kazandınız' 
Kendilerini satıcı

HIİIIIIBMİIİIİIII
Osmangazi 
Belediyesi’nin 
tarihi çarşı ve 
hanlar bölgesinde 
ücretsiz erişimini 
sağlayan ‘kablosuz 
internet’ hizmeti 
büyük ilgi görüyor. 
2013 yılında hayata 
geçirilen ücretsiz 
internet hizmeti 
vatandaşlar 
tarafından büyük 
ilgi görürken, 3 
yılda 100 binden 
fazla kişi wifi 
hizmetinden 
faydalandı, 
internete ulaşmayı 
kolay hale getirmek 
için Osmangazi

olarak değil, şans 
habercisi olarak 
tanıtarak kapınızı 
çalan kişiler, 
semtinizde yeni 
açılacak bir alışveriş 
merkezinin tanıtı 
mini yaptıklarını 
söyleyip size bir 
çekiliş yaptırıyorlar. 
Seçtiğiniz zarftan 
fırın veya çamaşır 
makinesi gibi bir 
ödül çıkıyor. Bu 
ödülü almanız için 
mağazadan küçük 
bir alışveriş yapma 
nız gerekiyor! Çıka 
nlan katalogdan 
uygun bir fiyatı 
olduğuna inandırıl 
dığınız bir eşyayı 
seçip yasalara 
uymayan bir satış 
sözleşmesini ve

Belediyesi 2013 
yılında çarşıda 
interneti ücretsiz 
hale getirdi. Açık 
Çarşı, Kapalı Çarşı, 
Koza Han ve 
Nilüfer Köylü Pazarı 
çevresinde kurulan 
teknik altyapı saye 
sinde cep telefonu, 
tablet ve dizüstü 

yasal senetleri 
imzaladığınızda 
kapana giriyorsu 
nuz.

Sahte bankacılar 
0850 440 XX XX 
numaralı telefondan 
vatandaşın cep 
telefonunu arayan 
şebeke elemanı, 
'Bankanızdan 
arıyorum, kredi 
kartınızın kayıp ve 
çalınmaya karşı 
sigorta süresi sona 
erdi. Yıllık sigorta 
işlemini yinelemeniz 
gerekiyor. Bugün 
son gün' diyerek 
vatandaşın kart 
bilgilerini istiyor. 
Ve böylelikle 
hesaplar 
boşaltılıyor.______  

bilgisayarları ile 
internete ücretsiz 
erişim imkanı 
sağlayan hizmetten 
3 yılda 100 binden 
fazla kişi faydalandı. 
Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar 
bu durumdan 
çok memnun 
olduklarını söyledi.

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0,224) 513 96 83 GEMLİK
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Devlet desteği ite konut alma kriterleri belli nldu
Devlet tarafından 
yapılan düzenle
meyle Türk vatan 
daşlarına belirli 
koşulları sağlamaları 
karşılığında konut 
yardımından yarar
lanma hakkı getirildi. 
Konut hesabına 
ilişkin ödemeler 
aylık ve üç aylık 
düzenli ödeme 
şeklinde yapılabile 
cek Düzenli aylık 
ödemelere ilişkin 
alt sınır 250 TL, üst 
sınır 2500 TL olacak.

Düzenli ödemeler, 
alt ve üst sınırlar 
dâhilinde kalınmak 
kaydıyla, farklı tutar
larda yapılabilecek. 
Ödemelerin üç aylık 
ödeme planına göre 
yapılması durumun 
da aylık ve üst 
sınırların üç kat 
geçerli olacak. 
Katılımcılar ilgili ay 
veya üç aylık dönem 
içerisinde toplamda 
üst sınırı geçmeye
cek şekilde birden 
fazla ödeme yapa-

dâhilinde yapılan 
ödemeler toplamı alt 
sınıra ulaştığı veya 
alt sınıra geçtiği du-

ay veya üç aylık 
dönem için düzenli 
ödemesini tamamla 
mış sayılacak.

Katılımcının devlet 
katkısında hak 
kazanabilmesi için 
katılımcının; Türk 
vatandaşı olması, 
07.04.2015 tarihi 
itibariyle tamamı 
kendi adına kayıtlı 
konut sahibi 
olmaması, Konut 
edinim tarihine 
kadar asgari üç yıl 
boyunca devlet 
katkısına konu olan 
konutlara uygun 
olarak konut 
hesabına düzenli

ödeme yapmış 
olması, Devlet 
katkısı almak için 
başvurduğu konut 
dışında 07.04.2015 
tarihinden itibaren 
7. Madde kapsamın 
da başka konut 
edinmemiş olması, 
Konut edinim tarihini 
müteakip altı ay 
içerisinde gerekli 
belgeler ile konut 
hesabının 
bulunduğu bankaya 
başvurması 
gerekiyor.

stila eden tazminat alabilir
Bir iş yerinde 
çalışırken emekli 
olup, tazminatını 
almadan aynı iş 
yerinde devam 
edenler dikkat. 
İstifa etmeniz 
halinde de kıdem 
tazminatınızı 
alırsınız. Ülkemizde 
emeklilerin sayısı 
11 milyona dayandı. 
Bunların bir bölümü 
emekli olduktan 
sonra da çalışmaya 
devam ediyor. Çalı 
şan emeklilerin de 
tazminat hakkı var. 
Kıdem ve ihbar 
tazminatları diğer 
işçilerle aynı şekilde 
hesaplanıyor. Emek 
li bir çalışan da 
diğer çalışanlar gibi 
1 yıl dolduktan 
sonra işten çıkartı

ı'ıfsâ, ı'noâr ve kıdem 
tazminatını alıyor. 
Hatta emekli çalışan 
ların istifa halinde 
de kıdem tazminatı 
imkanı var. Bunun 
şartı ise kıdemini 
sıfırlamamış olmak. 
Yani; bir işyerinde 
çalışırken emekli 
olup, tazminatını 
almadan aynı işye 
rinde devam eden
ler, istifa ettiklerinde 
de tüm çalışma 
larından oluşan 

kıdem lâzmırîâüriı 
alabilir. Tazminatını 
almadan aynı 
işyerinde devam 
edenler, yeni 
sözleşme yapmadı 
ğından, kendi de 
ayrılsa işveren de 
çıkarsa,tazminatının 
tamamını alıyor. 
Bu durum fiilen 
emekliye ayrılma 
sayıldığından 
tazminat da son 
maaş üzerinden 
hesaplanıyor.

Merkez Bankası, 
şubat ayında 
enflasyonda kayde 
dilen düşüşün, 
işlenmemiş gıda ve 
enerji fiyatlarından 
kaynaklandığını 
bildirdi. Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB), 
şubat ayında enflas 
yondaki düşüşün 
işlenmemiş gıda ve 
enerji fiyatlarından 
kaynaklandığı 
belirtti. TCMB, Bu 
dönemde, döviz 
kurunun gecikmeli 
etkilerinin azalma 
ya devam ettiğini 
bildirdi. TCMB, 
"Şubat Ayı Fiyat 
Gelişmeleri Rapo 
ru"nu yayımladı. 
Raporda, şubat 
ayında tüketici 
fiyatlarının yüzde

0,02 azaldığı ve 
yıllık tüketici en
flasyonunun 0,80 
puan düşüşle 
yüzde 8,78 olduğu 
anımsatıldı.
Enflasyondaki 
düşüşün işlenme 
miş gıda ve enerji 
fiyatlarından kayna 
klandığı belirtilen 
raporda, bu dönem 
de, döviz kurunun 
gecikmeli etkileri 
nin azalmaya 
devam ettiği,

çekirdek göster 
gelerin yıllık enflas 
yonunun bir miktar 
yükseldiği, ana 
eğilimlerin ise 
sınırlı miktarda 
iyileşmeye devam 
ettiği kaydedildi, 
olmuştur. Bu 
dönemde temel 
mal ve hizmet 
gruplarının katkı 
larının bir önceki 
aya göre nispeten 
yatay seyrettiği 
ifade edildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
m GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜU 
E 
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

Bursa 2S6 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
IDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUB - FEBİBOT
Yalova (226) 814 10 20

I Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS
ULAŞIM

Pımukkzie 812 OO 25
DENİZ UÇAÖI 813 66 13
Psgssus Akmls Seyahat S14İ3 82
METRO 813 12 12
Aydın Turizm •13 20 77
SOzar Turizm 812 1O 72
Kanbarofllu-Esada* 814 48 40
Anıtur 814 47 71
Kamil Koç 012 01 03

HASTANELER
Dsvlst Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 65
Tomokay Tomografi 613 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

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
Yonl Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünlor Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Potrol
MAR-PBT ;□ ;3
Tuncay Otogaz S13 16 4S
Boyza Potrol 013 O1 03

Gemlik KErfez
OIHLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ 0AZITI1I

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5417 

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)

GElllKSİNEliGİNlİlfiİl

VENÜS SİNEMASI
Ali Kundilli2: 

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

Osman Pazarlama: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Deadpool(Türkçe 

Dublaj): 
14:30-20:30... 

İyi Bir Dinazor: 
11:00-12:45-16:30- 

18:30...

5133321

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

başumştir
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facebook/miltondugun 
plus.google.com/mlltondugun 

Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

is ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler P*
www.gemlikmllton.com

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

DUDUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu -Meşrııbtif-Çerez
Piyanist +Dj Performans 
Sîiten Sandalye Giydirme fi 

Nikah Masası - Volkan gösterisi
İnternetten Canlı Mupn- Sahne - Işıkgösterisi

plus.google.com/mlltondugun
http://www.gemlikmllton.com
http://www.yigitinsaatgemlik.com


Borusan’dan kızlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi..

Haydi Kızlar Kodlaman a
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

1 Güne Bakış

Pazarı kendime ayırdım
Pazar tatilini havanın güzel olması ne

deniyle kendime ayırdım.
Dün, bütün gün işe gitmedim.
Gazetecilik cumartesi pazar, gece gün

düz dinlemiyor.
Ama bu pazar evdeydim.
Hava güzeldi, hatta yakıcıydı.
Gazetede üzerime düşen görevi evden 

yürüttüm. Haberleri ve köşe yazımı evde 
yazıp, elektronik posta ile gazeteye 
yolladım. Devamı sayfa 4’de

Borusan, 8 Mart 
Dünya Kadınlar 
Günü'nde Gemlik 
tesislerindeki 
fabrikalarında çalışan
larının kız çocuklarına 
kodlama eğitimleri 
vereceği yeni bir proje 
başlatıyor. “Haydi 
Kızlar Kodlamaya” 
sloganı ile yola çıkan 
Borusan, eğitimler 
için Ingiltere’de bu 
alanda başarılı sonuç 
lar alan KızCode plat
formu ile işbirliği 
yapıyor. Sayfa 2’de

II II II

MİMMIİIÜ
Geçtiğimiz günlerde Zonguldakta meydana 
gelen cinayette öldürülen 3 kişiden birinin 
Gemlikli fabrika işçisi Öznur G. olduğu öğre 
nildi. Öznur G. nin ailesi kızlarının cesedini 
almak için Zonguldak’a gitti. Haberi syf 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Borusan’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi..

Haydi Kızlar Kanlamaya
• Borusan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bursa Gemlik tesislerindeki fabrikalarında 
çalışanlarının kız çocuklarına kodlama eğitimleri vereceği yeni bir proje başlatıyor.
• “Haydi Kızlar Kodlamaya” sloganı ile yola çıkan Borusan, eğitimler için İngiltere’de bu 

alanda başarılı sonuçlar alan KızCode platformu ile işbirliği yapıyor

Eğitimlerde öğren 
çiler elektroniğin 
temel prensiplerin 
den 3D modellemeye 
kadar pek çok konu 
da dersler görecek. 
Borusan, 8 Mart 
Dünya Kadınlar 
Günü'nde başlattığı 
proje kapsamında 
çalışanlarının kız 
çocuklarına bilgisa
yar bilimleri ve 
kodlama eğitimi 
verecek.
6 Mart İstanbul, 
Toplumsal fırsat 
eşitliği, kadının 

ekonomik ve sosyal 
hayattaki konumu
nun güçlendirilmesi 
için öncü 
çalışmalara imza 
atan Borusan, 
Gemlik’te yerleşik, 
değişik grup 
şirketlerinin 
fabrikalarında 
çalışanlarının 
7-17 yaş arasındaki 
kız çocuklarına 8 
hafta süren bir 
eğitim sunacak. 
Eğitimler için İn
giltere’de göçmen 
kız çocukları ve 

kadınların hayatın 
aktif bir parçası ola
bilmeleri için uzun 
zamandır kodlama 
eğitimi veren 
KızCode platformu 
ile işbirliği yapılıyor. 
Program kız 
çocuklarını bilişim 
teknolojileri ile 
yakınlaştırarak 
ufuklarını açmayı 
hedefliyor.

KIZ ÇOCUKLARI 
GELECEĞE 
HAZIRLANACAK 
Konuyla ilgili bir 

açıklama yapan 
Borusan Holding 
CEO’su Agah Uğur 
şunları söyledi: 
“Küçük yaşlarda 
gerekli imkanların 
yaratılması duru
munda, kadınlar 
bilim, teknoloji, 
mühendislik ve 
matematik gibi 
alanlarda katkı 
sağlayabilecek ve 
ekonomide daha 
etkin bir rol oynaya
bileceklerdir. 
Bu farkındahktan 
yola çıkarak kız 

çocuklarımızın 
geleceğe hazırlan 
masına katkıda bu
lunmak istedik. 
Aynı zamanda bir 
toplumsal eşitlik 
çağrısı olan bu 
projemizi ö Mart 
Dünya Kadınlar 
Günü'nde başlatı 
yoruz. Hedefimiz 
bu programı 
yaygınlaştırarak 
daha fazla kızımızın 
eşit fırsatlarla 
geleceğe adım 
atabilmesini 
sağlamak."

Programda 
öğrenciler 
Scratch ile oyun, 
animasyon veya 
hikaye program 
lama, elektroniğin 
temel prensip ve 
parçalarını 
öğrenme, basit 
elektronik 
modüller ve 
3D printing 
entegrasyonu ile 
basit robot tasar
lama gibi öğrencile 
rin ufkunu 
açacak dersler 
görecekler.

Çekimleri Gemlik’te devam eden Kehribar dizisinin yayın tarihi belli oldu

“Kehribar” dizisi 18 Martla başlıyor
Gemlik’te çekilen 
Yapımcılığını Süreç 
Film’in, yönetmen 
ligini Yıldız Hülya 
Bilban’ın üstlendiği, 
başrollerini Gürkan 
Uygun, Necip 
Memili, Berk Hak- 
man, Hakan Boyav, 
Ayça Varlıer, Fırat 
Altunmeşe, Özge 
Özder ve Aslıhan 
Güner gibi önemli 
isimlerin rol aldığı 
Kehribar isimli 
dizinin yayın tarihi 
belli oldu.
18 Mart 2016 Cuma 
günü ATV’de yayına 
başlayacak olan 
“Kehribar” adlı dizi 
Gemlik, Umurbey,
Trilye ve Gölyaka’da

çekildi.
Ocak ayında 
başlayan çekimler 
sürerken, Haziran 
ayına kadar süreceği 
öğrenildi.

Kehribar’ın Konusu 
Dizi fragmanlarında 
"Âşık iki genç iken, 
araya giren yirmi 
yılın hikâyesi” sözüy 
le dikkat çeken dizi, 
ATV ekranlarında 
yayınlanacak. 
"Sessiz, sakin, kendi 
deminde yaşayıp 
giden Orhan 
Yarımcalı’nın, 
Almanya’dan yirmi 
yıl sonra memleke
tine dönüşünü,
çektiği hasretlik,

sevdiklerinden 
uzak kalmasına 
sebep kin ve bit
meyen öfkenin 
hikâyesi Kehribar. 
Nam-ı değer 
“YARIMCALI 
ORHAN”ın 
Türkiye’nin en 
meşhur kabadayı 
larından biri olma 
hikayesi.
İlk ve tek aşkı 
Leyla’dan ayrı 
yaşadığı yirmi yıl 
boyunca, kendi 
içine kapanıp, bir 
gün içinde ki 
yalnızlıktan geri 
dönüşünün 
hikâyesi Kehribar' 
ifadeleri yer
alıyor.

Kurtlar vadisi dizisinin oyuncularından Gürkan Uygun, Kehribar 
dizisinde başrol oynuyor. Kehribar dizisinde namı değer Yarımcalı
Orhan’ın meşhur kabadayılardan olma hikayesi anlatılacak
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Orhannazi'den çalıp Istanhul’da satıııorlat
Orhangaziden çal 
dıkları koyunları 
İstanbul Pendik'te 
adaklık kurban ola 
rak sattıkları belir
lenen 2 kişi yakalan 
dı. Çalınan ve bu 
süre içinde 4 de 
yavru doğuran 26 
küçükbaş hayvan 
sahiplerine teslim 
edilecek. Orhangazi 
Gedelek Mahallesi 
Kocabayırlar Mevki- 
i'nde, 25 Şubat'ta 
S.G. adlı kişiye ait 
22 küçükbaş hayvan

çalındı.Bursa İl Jan
darma Komutanlığı 
İstihbarat Şube 
Müdürlüğü ile 
Orhangazi İlçe Jan
darma Komutanlığı 
personelinden kuru
lan özel ekibin 
yaptığı fiziki ve 
teknik istihbarı 
çalışmalar sonucu, 
hırsızlığı yapan 
kişiler ve kullan 
dıkları araç tespit 
edildi. Şüphelilerin 
Marmara Bölgesinde 
organize bir şekilde

hayvan hırsızlığı 
yaptıkları ve çaldık 
lan hayvanları İstan
bul götürerek 'Adak

hk Kurban' adı altın 
da piyasaya sürdük
leri belirlendi. Adli 
makamlardan alınan

izinle çalınan hay 
vanların saklanarak 
piyasaya sürüldüğü 
Pendikteki bir ağıla 
operasyon düzen
lendi. Operasyonda, 
Bursa'dan çalınan ve 
bu süre içinde 4 
yavru dünyaya ge
tiren 26, İstanbul'dan 
17-23 Şubat tarih
lerinde, Sakarya'dan 
da 13 Nisan 2015'te 
çalınan 58 küçükbaş 
hayvan ele geçirildi. 
Bursa, İstanbul, 
Kocaeli ve Sakar

ya'da yapmış olduğu 
hayvan hırsızlığı 
suçundan 22 kaydı 
bulunan 41 yaşın 
daki A.A. ile 
Uyuşturucu Madde 
Kullanmak, Bulun
durmak ve 6136 
Sayılı Kanuna 
Muhalefet suçların 
dan kaydı bulunan 
23 yaşındaki O.Ç. 
gözaltına alındı. 
Hayvanların önümüz 
deki günlerde sahip
lerine teslim edile 
ceği bildirildi.

Her nün farklı otomobil çalıp hırsızlık yapmışlar
Son aylarda Güney 
Marmara'nın adeta 
kabusu haline gelen, 
iki hırsızlık zanlısı 
yakayı ele verdi. 
Zanlılardan biri 
Bursa'da, diğeri ise 
Balıkesir'in Gönen 
ilçesinde yakalandı, 
dinilen bilgiye göre, 
Hakkı D. (29) ve 
Mustafa D. (31) isimli 
şahıslar, Karacabey 
ve Mustafakemal

paşa ile Balıkesir’in 
Bandırma, Gönen, 
Kepsut ve Manyas 
da onlarca otomobil 
çaldı. Çaldıkları 
otomobillerin her 
gün bir tanesiyle 
bölgedeki ilçe ve 
köylere giden iki 
hırsız, çok sayıda 
bakkal, kahvehane 
ve evi soydu. 
Bölgedeki Emniyet 
Müdürlükleri'ne

gelen çok sayıda 
hırsızlık ihbarı üze 
rine teyakkuza

geçen asayiş ekip
leri, azılı hırsızların 
izini sürdü. Mustafa

kemalpaşa İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro Amirliği 
ekipleri, hırsızlardan 
birini çaldığı birkaç 
otomobille birlikte 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde kıskıvrak 
yakaladı. Diğer hırsız 
ise Gönen Emniyeti 
tarafından aözaltına 
alındı. Yapılan' ’’ 
operasyonda çok 
sayıda oto teybi ve

hoparlör, bakkal ve 
marketlerden 
çalınmış yaklaşık 
500 paket sigara, 
köy kahvehanesin
den çalındığı tespit 
edilen 1 adet dev 
ekran televizyon ve 
çok sayıda elektrikli 
el aleti ele geçirildi. 
Yakalanan hırsızlar, 
Bandırma’da sevk 
edildikleri mahke
mece tutuklandı.

IIlMlaliİSİltIMIlIlMlI
llıll

Balıkesir'de beyin 
ölümü gerçekleşen 
88 yaşındaki kadının 
ailesi, organlarını 
bağışladı. İsmi gizli 
tutulan kadının 
böbrekleri ve kara 
ciğeri Bursa’da 3 
hastaya nakledile
cek. Balıkesir Devlet 
Hastanesi Organ 
Nakil Koordinatörü 
hemşire Emine 
Ekinci, yaptığı 
açıklamada, 1 Mart 
ta hastanenin yoğun 
bakım ünitesine 
kabul edilen hasta 
nın, 4 Mart'ta beyin 
ölümünün gerçekleş 
tiğini söyledi. 
Ekinci, hastanın 

ailesinin organ 
nakli konusunda, 
ismin açıklanmama 
sı şartıyla ikna edildi 
ğini aktardı. Organ 
bekleyen 3 hastaya 
köprü oluşturmak 
için operasyonu 
gerçekleştirdiklerini 
ifade eden Ekinci, 
"Merhumemize 
Allah'tan rahmet, 
bu kararı onaylayan 
ailesine sabırlar 
diliyoruz. Bu kararı

alarak 3 hastaya 
umut verdikleri için 
kendilerini tebrik 
ediyorum. Beyin 
ölümü gerçekleşen 
merhumenin ailesi 
nin kararıyla tatlı bir 
süreç başladı. 
Merhumenin iki 
böbreği ve karaci 
geri Bursa Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane
sinde hastalara 
nakledilecek" dedi.

T

Bursa’da iki 
gündür çalıştığı 
Halk Eğitim 
Merkezi'ne gitmeyen 
birkişi evinde 
ölü bulundu.
Evinde etiketsiz 
rakı şişesi bulunan 
şahsın sahte 
rakıdan ölmüş 
olma ihtimali 
üzerinde duruluyor. 
Olay Güllük 
Mahallesi'nde 
meydana geldi.
Yıldırım Halk 
Eğitim Müdürlüğün 
de çalışan 46 
yaşındaki Ç.K, 
iki gündür işe 
gelmeyince şüphele 
nen mesai arkadaş

lan durumu polise 
bildirdi. Eve giren 
Ertuğrulgazi Polis 
Merkezi ekipleri ve 
ev sahibi, Ç.K.’nin 
cansız bedeniyle 
karşılaştı.
Evde etiketsiz rakı 
şişesi bulundu. 
Ç.K.’nin içtiği sahte 

rakıdan ölmüş 
olabileceği ihtimali 
üzerinde duran polis 
soruşturmayı 
sürdürüyor.
Ç.K.’nin cesedi 
ölüm sebebinin 
tespiti için Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na 
kaldırıldı.

MunıMnııınıı 
anidenalevaldı

İznik de odun yüklü 
kamyon seyir 
halindeyken alev 
aldı. Hacı Osman 
Mahallesi’ndeki 
orman deposundan 
tomruk yükleyen 
16YJ 463 plakalı 
S.Ç. idaresindeki 

kamyon, Elbeyli 
çıkışında lastikleri 
alev alarak yanmaya 
başladı. Yangının 
balataların fazla 
ısınmasından 
kaynaklandığı 
anlaşıldı. Alevlere 
ilk müdahaleyi şoför 

yaptı. Benzinlikten 
alınan yangın tüpleri 
yetmeyince itfaiye 
çağrılarak kamyon 
tamamen yanmak
tan kurtarıldı.
Aracın arka lastik
leri kullanılamaz 
hale geldi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Pazar günü kendime 
ayırdım

Bahar geldi sayılır
Yağmurlar toprağı ıslatarak doyurması, 

bitki örtüsünün fışkırmasına neden oldu.
Zeytinlikler, ve evimin önündeki yeşillik, 

değişik yaban otlarıyla doldu.
Yer yer yeşil. Meyva ağaçları çiçek aç

maya başladı.
Zeytin üreticisi ise ağaçlarını budatıyor.
Her bahçeden yakılan dalların dumanı 

tütüyor.
Bu ilkbaharın müjdesidir.
Hava böyle güzel olduğunda duramı 

yorum.
Bahçe ile ilgili işlere başlamak için 

hazırlıklar yapıyorum.
Geçen yıl çimlediğim alanlar beni tatmin 

etmedi, bu yıl seyrek yerleri kuvvetlen 
direceğim.

Pazar günü işime, Tarçın ile Paşa’yı 
gezdirmekle başlıyorum.

Karınlarını doyurup, onları kulübelerine 
bağladıktan sonra, kahvaltı faslı.
Ailece pazar günleri toplu olarak kah 

valtıda buluşabiliyoruz.
En büyük zevklerimden biridir pazar 

kahvaltısı.
Sonra gazetelere göz atma faslı başlar. 
Saat öğleye yaklaştığında Özgür’ü 

antremana bırakmak ve eve geri dönmek. 
Biraz kitap okumak..

Elimdeki yarım kitap sayısı çoğaldı. 
Birine başlarken yeni aldığım bir başka 
kitaba da başlayınca, o da bitiyor. Oku
nacak çok kitap var ancak zaman yet
miyor.

Beni üzen durum bu. Kendimde sürekli 
eksiklik hisse duyuyorum o zaman.

Oysa o kadar güzel kitaplar çıkıyor ki. 
Tümünü okumak olanaksız.
Evdeki yarım kalmış işleri tamamlamak, 

onarım işlerini yapmak, araba yıkamak, 
depoyu düzenlemek, çiçekleri sulayıp, 
toprağını havalandırmak, terasa çıkap 
Gemlik manzarası izlemek, kitaplığı 
düzeltmek derken bir bakıyorsunuz 
akşam olmuş.

Yine de tüm günümü evde geçirmeyi 
özlemişim.

Kendimi o zaman dinlenmiş hissediyo
rum.
Bir emekli olabilsem, o zaman bütün 

gün benim olacak.
Belki de anılarımı yazamamaktan dolayı 

beni rahatsız eden o iç güdülerim geçe
cek.

Güzel bir havada güzel bir gün geçir - 
m ek keyfi veriyor insana.

Zonguldak'ta meydana gelen cinayete 3 kişi öldürüldü, öldürülenlerden biri Gemlikli çıktı

Öldürülen ladin Gemlikli cıkn
Geçtiğimiz gfünlerde 
Zonguldakta mey* 
dana gelen cinayette 
öldürülen 3 kişiden 
birinin Gemlikli fab
rika işçisi Öznur G. 
olduğu öğrenildi. 
Çalıştığı fabrikadan 
çıktıktan sonra 
Zonguldak’a gittiği 
öğrenilen Öznur 
G.nin öldürüldüğünü 
öğrenen ailesi şok 
geçirdi.
Zonguuldak 
Çınartepe Mahallesi 
Baruthane Sokaktaki 
bir evde 2 kadın, bir 
erkek cesedi bu
lundu.
Cezaevinden tahliye 
olan B.D(34), annesi 
H.D.(57) ve Öznur G. 
nin cesedi kendi

lerinden haber ala
mayan yakınlarının 
eve gitmesi sonucu 
meydana çıktı.
Polis olayı 
incemeye başladı. 
Evin 200 metre 
yakınlarında 
kiralanmış ve terk 
edilmiş bir araç 
bulundu.
Bu aracı B.D. nin 
hasmı olduğu belir
tilen H.K’nın 
kullandığından 
şüphelenen polis 
H.K. yı aramaya 
başladı.
Zonguldak’ta 
işlenen emayelerin 
acısı Gemlik’i vurdu. 
Aile kızlarının cese
dini almak için 
Zonguldak’a gitti.

HftYDİ "SİRTAKİ" ÖÖREHMEYE
Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Durmak Bilmiyor

Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği faaliyetle 
rine ara vermiyor. 
Kadın üyelerin Girit 
ve Rumeli el işçi oya 
ve tığ öğreme kursu 
devam ederken, bu 
kez de Rumeli’nin 
ünlü “sirtaki” oyunu 
kursları başladı. 
Dernek Başkanı 
Ahmet Çakmak,

"Kursa yaptığımız geldi. Dernek üye
çağrıya yoğun ilgi terimiz yanında, üye

Gemlik KSrfez

olmayanlar da kursa 
katılmak istiyor. 
Kurs sayısını ikiye 
çıkarabiliriz. ” dedi. 
Ziraat Bankası 
arkasındaki Venüs 
Sineması üzerindeki 
Dans Gemlik Kurs 
merkezinde verilen 
“Sirtaki” kursu 
Perşembe akşamları 
özel dans öğret 
meni tarafından 
veriliyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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«3 AYRINTI
Erhan İZGİ

Dünya Sairi Nazım Hikmet
Uluslarını Dünya’ya 

tanıtan ların başında 
sanatçılar gelir. 
Bunların İçinde şair 
ve yazarlar ön 
plandadır. İşte Nazım 
Hikmet de bunlardan 
biridir. Yazdığı 
şiirlerinden dolayı 
kendi ülkesinde 
başına gelmedik 
kalmamıştır. Hayatını 
sürgünlerde ve 
hapislerde geçirmek 
zorunda kalan şair, 
öz vatanına hasret, 
yabancı bir diyarda 
yaşama gözlerini 
yummuştur.

Tek bir isteği 
vardır: “Anadolu’da 
bir köy mezarlığına 
gömün beni.’’ der. 
Bu büyük şairin hâlâ 
mezarı Türkiye’ye 
getirilememiştir. 
Ölümünün 53. yıl 
dönümünde düzen
lenen etkinliklerde 
yine büyük şairin 
sanatından söz 

ediliyor. Türk 
edebiyatı ve hem de 
Dünya edebiyatın 
daki yeri bakımın 
dan önemi 
vurgulanıyor. İster 
sevelim ister sevme 
yelim; ama Nazım 
Hikmet bir Dünya 
şairidir. Şiirleri 
yıllarca kendi 
ülkesinde yasaklan 
mış olmasına karşın 
Dünya toplumları 
ona gereken değeri 
ve önemi vermiştir. 
Türk edebiyatının 
Dünya’da önemli 
temsilcilerindendir. 
Dünya Türkiye’yi iki 
isimle tanıyor, biri 
Mustafa Kemal 
diğeri nazım Hik- 
met’tir.

Şiirlerinde Anadolu 
insanını en yalın bir 
dille anlatma 
başarısı gösteren 
toplumcu gerçekçi 
şiirin en önemli 
ustalarından ve tem

silcilerindendir. On 
büyük özelliği dilde 
görülür, Türkçeyi 
büyük bir ustalıkla 
kullanır. Anlattıkları 
yaşamın somut 
gerçekleridir.

Yaşamını şiirlerde 
bulmak mümkündür. 
Kendini şöyle 
anlatır:
“Ben bir insan/ 

Ben Türk şairi Nazım 
Hikmet / Ben tepe
den tırnağa insan / 
Tepeden tırnağa 
kavga / 
Hasret ve ümitten 
ibaret.” bir şair ken
dini ancak bu kadar 
güzel anlatabilir.
“İnsanlığın binlerce 

yıllık ortak dramını 
ve Anadolu halkının 
toplumsal gerçeğini 
çoşkun bir atılımla, 
bir haykırma tonuyla 
açığa vurdu. “ diyor 
Ali Avni öneş.
Halkının ezilmişliğini 
gür sesiyle dünyaya 

haykırmaktan çekin
mez Nazım Hikmet.

Ulusal Kurtuluş 
Savaşını şu dizelerle 
anlatır: “ Dağlarda 
tek / tek / ateşler 
yanıyordu / Ve 
yıldızlar öyle ışıltılı, 
öyle ferahtılar ki / 
şayak kalpaklı adam 
/ nasıl ve ne zaman 
geleceğini bilmeden 
/ güzel, rahat gün
lere inanıyordu.” 
Sözünü ettiği kişi 
Mustafa Kemal’dir.

Anadolu kadınının 
ezilmişliği ve 
çaresizliği Nazım 
Hikmetin dizelerinde 
şöyle yer alır:
“Ve kadınlar / 

bizim kadınlarımız / 
korkunç ve mübarek 
elleri / ince küçük 
çeneleri, kocaman 
gözleriyle / anamız, 
avradımız, yârimiz, / 
ve sanki hiç 
yaşamamış gibi ölen 
/ ve soframızdaki 
yeri / öküzümüz
den sonra gelen / ve 
dağlara kaçırıp 
uğrunda hapis 
yattığımız / ve 
ekinde tütünde, 
odunda ve pazardaki 
/ ve ağıllarda / 
ışıltısında yere saplı 
bıçakların / oynak 
ağır kalçaları ve zil
leriyle bizim olan / 

kadınlar / bizim 
kadınlarımız.”

Nazım Hikmet Türk 
köylüsünü 
dizelerinde şöyle 
anlatır: “Topraktan 
öğrenip / kitapsız 
bilendir / Hoca 
Nasrettin gibi 
ağlayan / Bayburtlu 
zihni gibi gülendir / 
Ferhat’tır / 
Kerem’dir / ve 
Keloğlandır.”

Nazım Hikmet 
vatan haini olarak 
topluma tanıtılmaya 
çalışılmış hatta 1962 
yılında Ankara’da 
yayınlanan bir 
gazetede “ Nazım 
Hikmet vatan 
hainliğine devam 
ediyor.” biçiminde 
sunulmuş. Nazım da 
vatan hainliğini şu 
dizelerde dile 
getirmiş: “Siz vatan
seversiniz, siz yurt
seversiniz / ben 
yurt hainiyim, vatan 
hainiyim / Vatan 
çiftliklerinizse / 
kasalarınızın ve çek 
defterlerinizin için- 
dekilerse vatan...”

Günümüzde kimin 
vatansever olduğu 
daha belirgin değil 
mi? Kimler ülkesini 
pazarlıyor,kimlerin 
yurtdışında milyar 
dolarları var? Bin bir 

zorlukla yaratılan 
toplumun sahip 
olduğu kar getiren 
kurumlan binlerine 
bedavadan pahalıya 
satanlar mı yurt
sever?

Köylüyü, emekliyi, 
esnafı, memuru inim 
inim inletenler mi 
vatansever? Türk 
halkını yoksulluğa 
ve iki torba kömürle 
üç beş kuruşluk 
sadaka yardımına 
mahkûm edenler mi 
yurtsever?

Son yıllarda sevin
dirici bir durumu 
gözlemlemekteyiz. 
Eskiden Nazım Hik
met adını ağızlarına 
alamayanlar şimdi 
şiirlerinden okumaya 
başladılar. Anlaşılan 
o ki sanatın gücüne 
kimse karşı 
koyamıyor.

Bir toplumun iyi ki 
aydınlık yüzlü, kor 
kuşuz şair ve yazar 
lan var. Zaman bu 
değerleri unuttura 
mıyor, bizler yeni 
kuşağa Nazım gibi 
ustaların şiirlerini 
okumalı ve okutmalı 
yız. Toplum olarak 
bu sanatçılara sahip 
çıkıp genç kuşaklara 
bunları tanıtmak 
hepimizin görevi 
olmalı.

ACIBADEM GEMLİK TİP'MERKEZİ

ACI BAD

_ a nmi ıı • ULTRASON RADYOLOJİ • RENKLİ DOPPLER
•• • • ® MR

ünitesi : s"
• MAMOGRAFİ

Radyoloji Uzmanımız;

EM Dr. Ünal KURTOĞLU
GEMLİK TIP MERKEZİ

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No: 45 GEMLİK

Tam zamanlı olarak
RADYOLOJİ ÜNİTESİ EKİBİMİZLE 
hizmetinizdeyiz...
AlOACIBADEM A ,, , . ___ .
444 55 44" Bilgi için (224) 280 44 44
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Çınar İlköğretim 
Okulu’nda deprem 
ve yangın tatbikatı 
yapıldı.
Deprem tatbikatı 
koordine eden 
öğretmenler Mustafa 
Kuyucu ve Selma 
Bulut eşliğinde tüm 
okul öğretmenler ve 
öğrencilerin katıldığı 
tatbikat 3 dakika 42 
saniyede okulun 
tamamı boşaltıldı 
Okulda 1005 öğrenci 
tüm çalışanlarla 
birlikte 70‘ e yakın 
personel bulunuyor. 
Öğrencilerin okul 
bahçesinde 
toplanmasından 
sonra Bursa’ dan 
gelen yetkililerce 
olası bir yangın 
durumunda acil 
yapmamız 
gerekenler 
anlatılarak, 
yangın söndürme 
tatbikatı yapıldı. 
Bu arada yangın

İli ■ ıroıtılııi ııMı
ÖSYM Başkanlığı, 
13 Mart’ta yapılacak 
Yüksek Öğretime 
Geçiş Sınavı (YGS) 
için sınav giriş yer
lerini açıkladı. 
ÖSYM, 13 Mart 
2016'da yapılacak 
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı'na 
(2016-YGS) başvu 
ran adayların, 
sınava giriş bel
gelerini erişime açtı. 
ÖSYM'nin internet 
sitesinde yer alan 
duyuruda, 13 Mart 
2016'da saat 10.00' 
da uygulanacak 
YGS'ye başvuru 
yapan adayların 
sınava girecekleri

söndürme tüpü rildi, nasıl kullanı
hakkında bilgi ve lacağı anlatıldı.

ÖSYM'ninbina ve salonlara 
atanma işlemlerinin 
tamamlandığı 
belirtildi.
Duyuruya göre, 
adaylar, sınava 
girecekleri yer 
bilgisini gösteren 
sınava giriş bel
gesini, T.C. kimlik 
numaraları ve 
aday şifreleri ile

"https://ais.osym.go 
v.tr" internet adre 
sinden edinecek 
Adaylar, internetten 
edinecekleri bel
gelerinin renkli ya 
da siyah-beyaz 
çıktılarını sınav 
günü yanlarında 
bulundurmak 
zorunda olacak.

Hatem li öğrenciler ihtiyaç 
şahinlerine el atattı

Gemlik Özel Hatem 
Mesleki Ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
Gemlik Yardım 
Gönüllüleri ile el ele 
vererek ihtiyaç 
sahiplerine erzak ve 
eşya yardımında bu
lundular.
Gemlik Yardım 
Gönüllüleri ile soh
bet eden Matemliler, 
öğretmenleri ile bir
likte yardım depola 
rını ziyaret ederek 
aralarında toparla 
dıkları eşya ve 
erzakları gönüllü 
gruba ulaştırdılar. 
Gönüllüler geçtiği 
miz günlerde okulla 
rında yardımseverlik 
ve sevgi konulu bir

İIİIİIIİMIIIİM'İIİIIİM
Son senelerde 
birçok ulusal ve 
uluslararası organi
zasyona ev sahipliği 
yapan Bursa, son 
olarak ‘2016 Türkiye 
Gençler Briç Takım 
Şampiyonası’ ile 
‘Türkiye Kış Açık 
Briç Takım Şampiyo 
nası’na Atatürk Kon
gre Kültür Merkez- 
i’nde (Merinos 
AKKM) ağırlıyor. 
Ulusal ve uluslara 
rası birçok organiza
syona son dönemde 
başarıyla ev sahipli 
ği yapan Bursa, 5-6 
Mart tarihleri arasın 
da ‘2016 Türkiye 
Gençler Briç Takım 
Şampiyonasını, 5- 
12 Mart tarihleri 
arasında ise 
‘Türkiye Kış Açık 
Briç Takım Şampiyo

seminer vermiş ve 
öğrencilere çalışma 
lan hakkında bilgiler 
aktarmışlardı.
Yardım üyesi Arzu 
Kömürcü Çam: 
"Hatemli gençler 
bayrak yarışımızın 
devam edeceğini bir 

nası’nı ağırlıyor. 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin destek 
verdiği turnuvalar, 
Merinos AKKM Fuar 
Alam’n da yapılıyor. 
Türkiye Gençler Briç 
Takım Şampiyona 
sı’na Marmara Böl- 
gesi’nde 21 takım, İç 
Anadolu Bölgesin
den 9 takım ve Ege 
Bölgesi’nden 4 
takım yanı sıra ele 
yapılmayan bölge 
lerdeki takımlarla 

kez daha kanıtladı. 
Sizlerle iyi ki 
tanıştık." dedi. 
Grup yetkilileri 
öğrencilere 
duyarlılığından ve 
yardımseverlikle 
rinden dolayı 
teşekkür etti.

birlikte toplam 
39 takım katılıyor. 
Türkiye Kış 
Açık Briç Takım 
Şampiyonasına 
ise birçok farklı 
şehirden 192 
takım ve 1200 
sporcu katılıyor. 
İki turnuvada 
toplam 1500 
sporcunun mü
cadele ettiği 
müsabakalarda, 
takımlar kıyasıya 
mücadele ediyor

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

https://ais.osym.go
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SIRENA MARINE Bağımlılığa karşı 
pedal çevirdiler

Orhangazi’de bulunan Denizcilik & Otomotiv ve Raylı 
Sistemler alanlarında faaliyet gösteren fabrikamızın

Paslanmaz atölyesinde görevlendirilecek 

• MYO, EML, Teknik Liselerin Torna Tesviye veya Makine 
bölümlerinden mezun tecrübeli TORNACI 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 : O 224 275 76 00

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetestcorrrj

İS ARIYORUM

Yeşilay Haftası kapsamında, insanları 
sağlıklı bir yaşama teşvik etmek ve bağım 
hlıklara dikkat çekmek için 200 bisikletli 
pedal çevirdi. Yeşilay Bursa Şubesi'hİn 
Yeşilay Haftası etkinlikleri hız kesmeden 
devam ediyor. Bugün de bağımlılıklara 
dikkat çekmek ve insanları sağlıklı bir 
yaşama teşvik etmek için 200 bisikletli 
pedal çevirdi. Şehreküstü Meydam'ndaki 
Yeşilay çadırının önünden başlayan bisik
let turu Özlüce'de son bulurken, burada da 
tura katılan bisikletlilere ödüller verildi. 
Tura katılan gencinden yaşlısına 200 kişi 
güzel havanın da tadını çıkarttı. Bisikletiyle 
tura gelen bir vatandaş da 10 gün önce 
sigarayı bıraktığını söyledi.

2011 MODEL OPEL ÇORSA KENDİ ARACIMLA İŞ ARIYORUM.
emeklİyİm. 0 554 623 06 01

KALIBRASYON

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
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 
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 koşullanndan 
etkileneceğinden dolayı yerlerinin ve zeminin düzgün 
seçilmesi önemlidir. Yalnızca bulundukları yerde kalibre 
edilmelidir. Yerinden oynatıldığında doğru 
ölçtüğü kontrol edilmelidir.

4 adet 15-16 lanı Starmanc kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara, 

350 TL değerinde mini 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

mailto:ik@sirenamarine.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetestcorrrj
mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com
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MMlM
İşyerini kiraya 
verdiğinde alınan 
net kira önemli. 
Mülk sahibi, işletme 
nin ödediği verginin 
yükünü hissetmez. 
Mülk sahibi mahsup 
sonucu ya vergi 
iadesi alır ya da 
daha düşük vergi 
öder. Mülk sahibi 
için konu çok net, 
işyerini kiraya 
verdiğinde alacağı 
net kira önemli. 
Kiralayan işletme 
ise; mülk sahibine 
her ay net kira 
tutarını öderken, 
ayrıca Maliye’ye de 
ı mülk sahibinin 
adına) yüzde 20 
stopaj (vergi) öder. 
Tabloda detayları 
yer alıyor. Yıllık net 
101.244 TL’ye (Aylık 
net 8.437 TL) kadar 
işyeri kira geliri 
olanlar vergi iadesi 
alabiliyor. Misal; 
2015’de yıllık net 
24.000 TL (aylık net 
2.000 TL) kira elde 
eden bir mülk 
sahibi, beyanname

verecek ama vergi 
ödemeyecek ve 
2.100 TL’de vergi 
iadesi alacak.

edenlerde vergi 
hesabı

İşyeri kiralarında 
beyanname verme 
zorunluluğu 

2015’de elde edilen 
işyeri kira geliri net 
23.200 TL’yi 
(brüt:stopaj dahil 
29.000 TL’yi) aşanlar 
beyanname verecek. 
(Eğer işyeri; basit 
usuldeki bir 
mükellefe kiraya 
verilmişse beyan
name verme sınırı 
1.500 TL.)

Hem işyeri hem 
konut kirası elde 

Aynı dönemde; 
hem işyeri hem 
konut kirası elde 
edenler, konut kira 
vergisinin 
hesabında 3.600 
TL’yi düşebiliyor. 
Sonrasında götü 
rü/gerçek gideri 
düşüp vergi hesapla 
nıyor. Hesaplanan 
vergiden (işyeri 
kiracısının ödediği) 
stopajlarda beyan
namede mahsup 
ediliyor.
* Verginin ödeme 
zamanı: Mart ve 
temmuz aylarında iki 
eşit taksitte gelir 
vergisi ödenebiliyor.

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, 
bakanlığının 2016 
bütçesi görüşmele 
rinde işe alım 
müjdesi de verdi. 
Bakan Faruk Çelik, 
gıda, ziraat, harita 
mühendisi 
ve veteriner olarak 
görev yapmak 
üzere 2 bin 71 
personel alınacağını,

FırsatcıhanlıalaraBODlCılancezaıağılı
Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK), 
bankaların usulsüz 
uygulamalarına göz 
açtırmadı. Geçen yıl 
kurallara uymayan 
bankalara 4 milyar 
liraya yakın idari 
para cezası kesildi. 
BDDK Başkanı 
Mehmet Ali Akben, 
son 5 yılda gelen 
şikayetlere yönelik

y-tt*
yine bakanlığa 
bağlı kuruluşlarda 
görevlendirilmek 
üzere de bin sözleş 

bin 155 rapor düzen' 
(ediklerini açıkladı. 
Hakem heyetlerine 
gelen banka şikayet 
lerinin sayısı ise

4 milyonu geçti. 
BDDK, bankaların 
suçu bir daha 
işlemesinde tavan
dan ceza kesiyor.

meli personelin 
2016 yılı içerisinde 
işe alınacağını 
belirtti.

W İtti
i ■■

T

w
'-f w

W

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

%

"**

«
FATURA >

SEVK İRSALİYESİ • 
TAŞIMA İRSALİYESİ • 

' GİDER MAKBUZU • 
TAHSİLAT MAKBUZU • 

DAVETİYE •
TAKVİM & KİTAP • 

DERGİ & İLAN • 
KARTVİZİT & KAŞE • 

EL İLANI & BROŞÜR • 
CİLT YAPIMI • 

İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA •

MADALYA < 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ > 

, HEDİYELİK EŞYA <

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

Tel: 0 224 513 96 83
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Yüz binlerce memur Bunu bekliyor
Kamuda erken 
emeklilik imkanı 
tanınan mesleklerin 
kapsamı genişle 
tiliyor. Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
bünyesinde oluştu 
rulan komisyon, 
çalışmalarını sürdü 
rüyor. Sağlık çalışan 
larının erken emekli 
olabilmesi için yapı 
lan çalışmalarda 
sona yaklaşıldı; 
öğretmenler, posta 
cılar ve itfaiyeciler 
heyecanla kendile

rine de bu imkanın 
verilmesini bekliyor. 
Hükümet, geçtiğimiz 
yıl, sağlık çalışanları 
na erken emeklilik 
müjdesi vermişti. 
Konu Ağustos'ta 
gerçekleştirilen 
toplu sözleşme 
görüşmelerinde de 
ele alınmış, her 
hizmet kolu bu yön 
de talepte bulunun 
ca, bir komisyon 
oluşturulması karar 
laştırılmıştı. Bu 
kararın ardından

hızla düğmeye basıl 
dı. Sosyal Güvenlik 
Kurumu bünyesinde 
bir komisyon oluştu 
ruldu. Edinilen bil

giye göre; çalışmalar 
da sona yaklaşıldı. 
Çalışma tamamlandı 
ğında, hangi hizmet 
kollarında ve kimlere

ne şekilde yıpranma 
payı verileceğine 
yönelik ön metinler 
oluşturulacak.
Çalışma sonucunda 
hazırlanacak rapor, 
yasa tasarısı haline 
getirilerek Meclis'e 
sunulacak. Çalışma 
ile erken emeklilik 
imkanı verilecek 
meslekler arasında 
başı sağlık çalışan 
lan çekiyor. Sağlık 
Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, konu 
ile ilgili, "Sağlık

çalışanlarımıza 
yıpranma payı, fiili 
hizmet zammı ve 
hekimlerimizin 
emeklilik haklarının 
iyileştirilmesiyle 
ilgili çalışmalar 
sürüyor. Önümüzde 
ki günlerde inşallah 
huzurlarınıza 
getirmeyi planlı 
yoruz" açıklamasını 
yaptı. Sağlık çalışan 
larına 5 yıllık çalışma 
ya 1 yıl yıpranma 
payı tanınması 
bekleniyor.

MİWMIMiai!llll Bitkisel üretim atın
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu'nun 
emekliye promos 
yon konusunda 
bu ayın sonuna 
kadar somut bir 
adım atılacağını 
söylemesi emekli 
leri heyecanlandırdı. 
Tüm Emekliler 
Sendikası (Emekli
sen) Bursa Şubesi 
Başkanı Günay 
Onayman, Soylu'
nun açıklamalarını 
olumlu bulduklarını 
ifade etti.
Heykel'de bir 
bankanın önünde 
basın açıklaması 
yapan Onayman, 
"Promosyonlar, 
emeklilerin 
13'üncü maaşı gibi 
olmalıdır" dedi.

Promosyonun 
emekliler için müjde 
veya lütuf değil, 
bankaların maaş 
ödemesi yaptıkları 
çalışan veya emekli 
kişiye ödemeyi 
taahhüt ettikleri 
para olduğunu ileri 
süren Önayman, 
"Çünkü bankalar 
maaş ödemelerin 
den muazzam kar 

elde etmektedirler. 
Umarız milyonlarca 
emekli bir kez daha 
hayal kırıklığı 
yaşamaz. Kuşku 
yok ki, bu günkü 
aşamayı yıllardır 
verdiğimiz müca 
delenin haklılığını 
göstermesi 
bakımından oldukça 
önemsiyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 2015 
yılında gerçekleş 
tirilen bitkisel 
üretimin değeri, 
bir önceki yıla 
göre yüzde 22 
artarak yaklaşık 
119,7 milyar lira 
oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
2015 yılı Bitkisel 
Ürün Fiyatları ve 
Üretim Değeri 
sonuçlarını 
açıkladı. Buna 
göre, geçen yıl 
Türkiye'de 
buğdayın fiyatı bir 
önceki yıla göre 
yüzde 5,5 artarak 
0,78 lira, mısırın 
fiyatı bir önceki 
yıla göre yüzde 
5,6 artarak 0,66 
lira, yağlık 
ayçiçeğin fiyatı

yüzde 0,7 
artarak 1,76 lira, 
kırmızı mercimek 
fiyatı yüzde 24,1 
artarak 1,96 lira ve 
çeltik fiyatı yüzde 
5,5 azalarak 1,71 
lira oldu. Kuru 
soğan fiyatı bir 
önceki yıla göre 
yüzde 28,3 yüksel 
di. Taze soğan 
fiyatı yüzde 11,2 
artarak 1,97 lira, 
kuru sarımsak 
fiyatı yüzde 23,9 

artarak 4,80 lira, 
sofralık hıyar fiyatı 
yüzde 1,3 artarak 
1,08 lira ve 
dolmalık biber 
fiyatı yüzde 24,3 
artarak 1,34 lira 
olarak gerçekleşti. 
Bir önceki yıla göre 
muz fiyatında 
yüzde 5, sofralık 
zeytin fiyatında 
yüzde 17,9 artış ve 
kiraz fiyatında 
yüzde 5 azalış 
yaşandı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik KErfez
OIKLİK'İN İLK SÛNlOK IİTAIİ «AZKTUİ________

GİIIİISİIIIIGİIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5418 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Ali Kundilli 2: 

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

Osman Pazarlama: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Deadpool(Türkçe 

Dublaj): 
14:30-20:30...

İyi Bir Dinazor: 
11:00-12:45-16:30- 

18:30...
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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facebook/miltondugun gıj£ 
plus.google.com/miltondugun

Hükümet Konaği karşisi
Tel : 513 10 71 GEMLİK I'’ -Jl

DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

-Meşrubat- Çerez

Piyanist +D) Performans
Saten Sandalye Giydirme G
NikahMasası -Volkan yösterisi

İnternetten Canlı Mıyın- Sahne - Işıkgösterisi | \ 
Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler Mj 

www.gemlikmilton.com

plus.google.com/miltondugun
http://www.gemlikmilton.com
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VZYONYAH
www.vizyonkd.coıjı
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EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!
Akıllı Ev Sistemi 

Özel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

5+1 Dubleks Daireler

o®@o

O (S) (S) O

Zonguldak’ta çılgın aşığı tarafından öldürülen Safiye Geyik toprağa verildi

■■ SMI ■!
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bugün Dünya Kadınlar Günü
Bugün 8 Mart. Dünya Kadınlar Günü.
Dünya Kadınlar Günü’nün nasıl oluş- 

tuğununun öyküsüne girmeyeceğim.
Her halde dünyada en çok kadın cina

yetlerinin işlendiği bir ülkede yaşıyo
ruz.

Gün geçmiyor ki bir kadın cinayetiyle 
uyanmayalım.

Önceki gün Gemlik’li bir çalışan kadı
nın Zonguldak’ta, bir başkasının İzmir 
de kurşunlanarak öldürüldüğü ülke 
Türkiye. Dev. Syf. 4’de

Zonguldak’ta aralarında Gemlikli fabrika 
işçisi Safiye Geyik’in de bulunduğu 3 kişiyi 
öldürüp kaçan Haşan Köroğlu, polise teslim 
olarak, cinayetleri kıskançlık yüzünden 
işlediğini söyledi. Köroğlu’nun öldürdüğü 
Gemlikli Safiye Gedik ile 1.5 yıl imam nikahı 
ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Köroğlu, bugün 
Adliye’ye çıkarılacak. Haberi sayfa 4’de

Uğur CavılaTın 
mahkemesine cağn
19 Temmuz 
2015 gecesi 
saat 01.45 de 
Gemlik Gübre 
Fabrikasında 
yaşanan 
patlama sonu
cunda hayatını 
kaybeden 
Uğur Cavdar’ın 
ölümü ile ilgili 
ilk mahkeme 
bugün Bursa 
1. Ağır Ceza 
Mahkemesinde 
görülecek. 
Uğur Çavdar’ın 
Ailesi, "Başka
Uğurlar Ölmesin” 
“Uğur Çavdar İçin 
Adalet İstiyoruz” 
sloganları yer alan 
el ilanlarıyla Gemlik 
halkına dağıttırak 
Mahkemeye

Çağrı yaptı.
Uğur Çavdar’ın 
ölümüyle ilgili ilk 
mahkeme bugün 
saat 09.30’da 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
görülecek.

dENC-fllTIC.LTD.5TIİstiklal Cad. No:11 GEMLİK Tel : 514 90 84 - 514 90 85 ^»n.z kutlu ö-*sU<v

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Çevre Calıstayı yanıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Uludağ 
Üniversitesi işbirli 
ğiyle, Büyükşehir 
Belediyesi sınırları 
içinde Çevre Mühen 
dişliği çalışma 
konuları kapsamında 
yer alan sorunların 
çözümü için yöntem 
ve önerilerin gelişti 
rilmesi, günün ihti 
yaçları ve halkın 
talepleri doğrultu 
sunda gerekli 
araştırmaların 
yapılması amaçlı 
protokol imzalandı. 
Protokol kapsamın 
da ayrıca, bunların 
uygulanması, 
çalışma sonuçlarının 
kamuoyu ile paylaşıl 
ması, yurt içinde ve 
dışında ilgili paydaş 
lara aktarılması 
amacıyla işbirliği de 
amaçlanıyor.
Protokol kapsamın 
da Bursa’nın 17 
ilçesinin çevre sorun

larının belirlenerek 
bu doğrultuda ku
rumsal çalışmalara 
yön verilmesi, ku
rumlar arası 
iletişimin geliştirilme 
si ve çevre bilincinin 
artırılması hedefi ile 
“İlçeler Çevre Sorun 
larını Belirliyor” 
Çahştayları düzen
lendi. Bu Çalıştayla 
rın 13.sü Ömer 
Kahraman Ek Hizmet 
Binası Düğün Salo
nunda yapıldı.

Büyükşehir Belediye 
si Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire Başka 
nı Esra Eser ve U.Ü. 
öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Seval Kutlu 
Aral Solmaz, kent 
ölçeğinde önemli 
role sahip olan 
kurum ve kuruluşla 
rın yanı sıra, muhtar
lar ve Kent konseyi 
yöneticilerine brifing 
verip, çevre odaklı 
sorunları dinlediler. 
Daire Başkanı Esra

Eser, katı atıktan, su 
kirliliğine, hava ve 
görüntü kirliliğinden, 
geri dönüşüm pro
jelerine kadar olan 
konularda Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si ve Gemlik Beledi 
yesi çalışmalarını 
masaya yatırdı. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim, Kent Konseyi

Genel Sekreteri 
Mehmet Çelik, Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik, eğitimciler, 
muhtarlar ve akade 
misyenler de Çalışta 
ya ilgi gösterdiler. 
Kurumlardan dosya 
hazırlamaları da iste
nen çalıştay yaklaşık 
üç saat sürdü. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Ko
ruma ve Kontrol 
Daire Başkanı Esra 
Eser, Çalıştaydan 

çıkan detaylı değer 
lendirme dosyala 
rının 5 Haziran Dün 
ya Çevre Günü 
Kapsamında gerçek 
(eştirilecek etkinlikte 
Bursa Kamuoyu ile 
paylaşılacağını 
açıkladı. Eser, çevre 
sorunlarının etkin ve 
kalıcı biçimde çözü 
mü için bilimsel, ku- 
rumsal ve sosyal ça 
lışmalara yön veril 
meşini de teşvik et
tiklerini anlattı.

Sosyal Güvenlik Ku
rumu teknolojiyi her 
alanda kullanmaya 
özen gösteriyor. 
Daha önce de Ku
ruma gidilerek 
yapılan birçok işlemi 
internet ortamına 
taşıyan Kurum, 
son olarak 4/a’ya 
tabi çalıştırılan sigo 
falıların bildirim
lerinin yapılabilmesi 
için kullanılan e- 
bildirge şifrelerinin 
verilmesi işlemini 
de internet 
ortamına taşıdı. 
Gemlik Sosyal

Güvenlik Merkez 
Müdürü İbrahim 
Topçu yaptığı 
açıklamada, yeniliği 
şu şekilde anlattı: 
“Bilindiği üzere 5510 
sayılı Kanunun 4/a 
bendine tabi çalıştı 
rılan sigortalıların 
işverenlerce bildirim 
terinin yapılabilmesi 
için kullanılan kulla 
nıcı kodu ve e-bildir 
ge şifreleri işveren 
veya vekiline kağıt 
ortamında kapalı 
zarf şeklinde teslim 
edilmektedir. Bu 
durum birçok farklı

ilde işyeri dosyası 
bulunan şirketler 
için kullanıcı kodları 
ile e-bildirge şifreleri 
ne ulaşma ve takip

etme konusunda 
külfet getirmektedir. 
Yeni getirilen düzen
leme ile Kurumu- 
muzun ilgili

birimlerine müra 
caat işlemlerini 
tamamlamış ve 
e-bildirge sözleşme 
si ile gerekli ek 
evrakları posta ya 
da elden ulaştırmış 
işverenlerce e-devlet 
kapısı üzerinden e- 
devlet şifreleri ile 
Türkiye genelinde 
sahip olunan tüm 
İşyeri dosyalarına 
ait kullanıcı kodu ve 
e-bildirge şifrelerine 
ulaşmalarına olanak 
sağlanmıştır.
Dolayısıyla Türkiye 
genelinde birden

fazla işyeri bulunan 
ve her işyeri için 
kapalı zarf usulü 
ayrı ayrı belirlenmiş 
olan kullanıcı 
kodlan ve e-bildirge 
şifreleri artık tek 
ekrandan görün- 
tülenebilecektir.
Bu durum Kurumu- 
muzun yenilikçi 
ve teknoloji kullanı 
mına önem veren 
vizyonu için önemli 
bir adım olarak 
görülürken işve 
ren ler içinde 
büyük kolaylık 
getirmiştir."

C eure^i ki rI ete ııle re is I e nı y anı I a c a k
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, “ilçemiz 
genelinde ilan ve 
reklam uygulama 
gereksinime ihtiyaç 
duyan gerçek ve 
tüzel kişiler (büyük- 
küçük esnaf sanat 
kârlar) ilgili Oda’lar 
aracılığı ile bilgilen 
dirme sağlamalıdır” 

dedi. Gemlik Beledi 
yesinin İlçe genelini 
kapsayan Emir ve 
Yasaklarını Belirle 
yen Zabıta Yönetme 
liği 54. maddesinde 
“her ne sebeple 
olursa olsun, cadde 
ve sokaklar kirletile- 
mez” denildiğini de 
hatırlatan Bütün, Bu 
tür yapılan faaliyet

lerin çevre kirliliğine 
sebebiyet vermesin
den dolayı idari 
işlem kapsamında 
olduğunu vurguladı. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, çevreyi kir
letenlerin tespiti 
halinde ilgililer hak 
kında 5326 Sayılı 
Kaba hatler Ka

nunun 42 nci mad
desi gereğince yasal 
işlem uygulandığını 
ve ısrarla karara 
uymayanlar hak 
kında işlem yapıldı 
ğım söyledi. Bütün, 
denetimlerin devam 
edeceğine dikkat 
çekerek, “Gemlik’te 
cadde ve sokakların 
kirletilmesine müsaa

de etmeyeceğiz. 
Esnaflarımızı ve 
vatandaşlarımızı da

bu konu da duyarlı 
olmaya davet ediyo 
ruz” diye konuştu.
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Huzurevindeki kavga ölümle bini
Huzurevinde kalan 
iki yaşlı adamın 
kavgası ölümle 
noktalandı.
Olay, Yıldırım Ali 
Osman Sönmez 
Huzurevi'nde 
meydana geldi. 
68 yaşındaki 
Remzi Candan, 
arkadaşı D.E.(65) 
ile huzurevinin 
kafeteryası önünde 
tartışmaya başladı. 
Münakaşanın 
büyümesi üzerine

çıkan kavgada D.E, 
Remzi Candan’ı itti. 
Sırt üstü yere düşen 
Candan, çağrılan 
112 ambulansı ile 
kaldırıldığı Şevket 
Yılmaz Devlet Has
tanesinde hayatını 
kaybetti. Hastanede 
hayatını kaybeden 
Remzi Candan’ın 
cesedi Adli Tıp 
Kurumu'na kaldırıldı. 
Yaşlı adamın düşme 
neticesinde mi, 
yoksa başka bir

rahatsızlıktan dolayı 
mı öldüğü otopsinin 
ardından belli ola

cak. Olaydan sonra 
huzurevinden kaçan 
D.E, polis tarafından

Bahar Mahallesinde 
sağlık ocağının 
önünde yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Kavga sırasında 
Remzi Candan’ı 
ittiğini kabul eden 
D.E, “kasten adam 
öldürmek” suçun
dan adliyeye sevk 
edildi. Adliyede 
hakim önüne çıkan 
E.D, verdiği ifadede, 
“Kafeteryada 
otururken Remzi 
(Çay getir) diye

bağırıyordu. Gürültü 
çıkarınca, (Bağırma, 
sabırlı ol. Sıranı 
bekle, sana da 
çay gelecek) dedik. 
Bana, (Sen ne 
karışıyorsun) dedi. 
Yakasını tutup 
silkeledim. Yere 
düştü. Hasta 
olduğunu bilmiyor
dum. Öldürme 
kastım yoktu. 
E.D, adliyedeki 
sorgusunun 
ardından tutuklandı.

Feci kaza: 1 ölü, 3 varalı Gizli buzlanma: 
3 kişi yaralandı

İznik İlçesi de, 
kaza yapan 
otomobilin ön 
camından yola 
fırlayan 1 yaşında 
ki Zeliha Bilici, 
yaşamım yitirdi. 
Kaza, İznik-Yeni 
şehir Karayolu’nda 
meydana geldi. 
İznik’ten Yenişehir 
Havaalam’na giden 
Kemal Bilici yöne 
timindeki 16 DB

403 plakalı araç, 
genişletme 
çalışması yapılan 
yoldan çıkarak de
vrildi. Kazada arka 
koltukta yakınla 
rının kucağın 
da oturan ve ön 
camdan fırlayan 
Zeliha Bilici 
yaşamını yitirdi. 
Kazayla ilgili 
soruşturmaya 
başlandı.

İnegöl-Domaniç 
arası karayolu 
üzerinde meydana 
gelen kazada, özel 
otomobil ile mini 
büs çarpıştı, 3 kişi 
yaralandı.Edinilen 
bilgilere göre, 
Şaban G. yöneti
mindeki 43 HV 808 
plakalı minibüs 
Arapoturağı mevki
inde bayır aşağı 
inerken, zemindeki 
gizli buzlanma

sebebiyle kon
trolden çıkarak 
Şakir Ö. idaresin
deki 16Y4702 
plakalı özel otomo
bil ile kafa kafaya 
çarpıştı. Minibüste 
bulunan 35 
yaşındaki İbrahim 
G. ve 34 yaşındaki 
Mehmet Ali Ş. ile 
özel otomobilde 
bulunan 53 
yaşındaki Zakir T. 
yaralandı.

teBııısılıılıMiııııııllll Özel halk otohiisii dehşet saptı
Balıkesir Gönende, 
aday hakem 17 
yaşındaki Halil 
Berke Aygün, 
yardımcı hakem 
olarak görev yaptığı 
amatör küme karşı 
taşmasının 32. 
dakikasında aniden 
fenalaşarak yere 
yığıldı. Hastaneye 
kaldırılan ve kalp 
krizi geçirdiği bildir 
ilen Aygün, yapılan 
müdahalelere 
rağmen kurtarılama 
dı. Sahada sağlık 
ekibi bulunmaması 
nedeniyle 112 Acil 
Servis’ten ambulans 
istendi. Ambulansla 
gelen sağlık ekibinin

müdahalesinin 
ardından sahadan 
500 metre uzaklıkta 
bulunan Gönen 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan ve kalp 
krizi geçirdiği 
belirlenen Halil 
Berke Aygün, 
yapılan müdahaleye 
rağmen yaşamım 

yitirdi. Aday hakem 
Halil Berke Aygün’in 
sahada geçirdiği 
kalp krizi sonucu 
yaşamını yitirmesi, 
sporcu ve taraftar 
lan üzüntüye 
boğdu. Aygün’ün 
cenazesinin 
Balıkesir’de toprağa 
verileceği bildirildi.

Özel halk otobüsü 
okulun duvarına 
çarptı şans eseri 
faciadan dönüldü. 
Alınan bilgiye göre, 
Nilüfer Yolçatı 
Mahallesi Organize 
Sanayi Bölgesi 
arasında sefer 
yapan Eşref Ö.'nün 
(42) kullandığı B34 
hat numaralı özel 
halk otobüsü son 
seferini yaptıktan 
sonra durağa yanaş 
tı. Sürücüsü aracı 
durakta çalışır 
vaziyette terk etti. 
Ancak otobüs bir 
anda hareket etmeye 
başladı, önce bir 
otomobile çarparak

hafif hasar veren 
otobüs daha sonra 
Yolçatı İlkokulu'nun 
duvarına çarparak 
durabildi. Otobüste 
ciddi hasar meydana 
geldi. Olayın okulun

giriş çıkış saatine 
denk gelmemesi 
muhtemel bir 
faciayı önledi. 
Polis ekipleri 
kazayla ilgili soruş 
turma başlattılar.

Altınova'da kentselBıçaklanarak Ş
öldürülmüş 
hâlde nuiunıiu

boş binanın 2.

için yıkım 
5 katlı

katında 19 yaşın 
daki Burhan Ocal 
bıçaklanarak 
öldürülmüş halde 
bulundu. Göğsünde

3 bıçak darbesine 
rastlanılan gencin 
ailenin Küçükba 
lıklı'da oturduğu 
öğrenildi. Babası 
lastik tamirciliği 
yapan Burhan 
Ocal'ın zaman 
zaman dışarıda

yatıp kalktığı öne 
sürülüyor. Binaya 
giren başka 
gençler tarafından 
cansız bedenine 
rastlanılan Polis, 
katil yada katilleri 
bulmak için 
soruşturma başlattı.
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Güne Bakış
Zonguldak’ta çılgın aşığı tarafından öldürülen Safiye Geyik toprağa verildi 

CİNAYETİN SIRRI CÖZÜM.Dİİ 
• Zonguldak’ta 3 kişiyi Öldüren Haşan Köroğlu, bugün Adli 
ye’ye çıkarılacak. Cinayetin şifreleri polis sorgusunda çözüldü. 
• Köroğlu’nun öldürdüğü Gemlikli Safiye Gedik ile 1.5 yıl imam 
nikahı ile birlikte yaşadığı öğrenildi.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

Bugün Dünya Kadınlar Günü 
Ülkemizde kadınlann değeri Cumhuriyet ile 

gelişti.
Toplumda kadın her zaman erkeğin arkasında 

olmaktan, itilip kakılmaktan Cumhuriyet ile kur
tuldu.

Aslında kurtuldu demek yerine, haklar kazandı 
sözünü kullanabiliriz. Çünkü sorunlan bitmedi.

Bunun sıralamasını yapmaya kalkarsak köşem 
yetmez.

Şöyle bir etrafınıza bakın.
Kadın her yerde var.
Siyasette, eğitimde, sağlıkta, ticarette, asker

likte, sanatta, çalışma yaşamında, yargıda ve de 
evde..

Cumhuriyet öncesi ve sonrası kadınlanmızın 
durumunu öğrenmek istiyorsanuz. Yılmaz Özdü’ 
in “Kadınlar” adlı kitabını okuvun.

Bugün, Dünya Kadınlar Günü, kadınların erkek
ler karşısında 2. sınıf vatandaş olmadıkları için 
mücadele ettikleri gün.

Şiddete karşı direndikleri gün.
Gün yok ki, kadınlar haksızlığa, şiddete, kadın 

cinayetlerine karşı sokaklarda gösteri yapmasın.
Eskişehir’de kadınlar, günlerini bir gün önceden 

kutlamış.
Ördükleri örgüleri birleştirerek rengarenk bir 

örtü oluşturup, Porsuk deresindeki bir köprüye 
asmış ar.

Görülmeye değer.
Öte vanda Zaman Gazetesi’ne kavvum atanması 

sonucu, bu olayı protesto eden kadınlara devlet 
eliyle yapılan işkenceyi izledik televizyonlarda.

Şiddet yalnız karşı cinsten gelmiyor. Çoğu kez 
devlet de şiddetin, işkencenin tarafı oluyor.

Kadın erkek dinlemiyor, başörtülü, başı açık 
demiyor.

Kadınlar da yerlerde sürükleniyor, coplanıyor, 
basınçlı su ile ıslatılıyor, göz yaşartıcı gaza maruz 
kalıyorlar..

İktidar için inançlı, inançsız olmaya gerek yok.
İktidarın gücü, kendinden olmayanlara karşı her 

zaman acımasız oluyor.
Bunlar, tarihin kara kaplı kitabına yazılıyor.
2015 yılında yayınlanan bir istatistikle 5 yılda 

Türkiye de şiddete maruz kalan ve bunun sonucu 
öldürülen kadın sayısı 1134 kişi.

2016 yılında neredeyse hergün bir kadın cinaye 
tine tanık olduk.

Aydın kadınlar, kadın şiddetine karşı birleşiyor 
ve mücadele ediyor.

Daha dün açıklanan bir ankete göre, Doğu ve 
Güneydoğu bölgemizde okuma yazma bilmeyen 
kadınlann oranı yüzde 30.

Kadınlanmız eğitimsiz.
Eğitimsiz bir kadının yetiştireceği çocukların 

durumunu bir düşünün.
Gelişmiş ülkelerin uzayı keşfi için geziler düzen 

lediği, yerkürenin nasıl meydana geldiğinin 
ispatlanması için bilimsel deneyimler yapıldığı bir 
çağda, biz daha kadınlanmıza okuma yazma öğre 
tememişiz.

Uzun söze gerek yok.
Büyük şair Nazım Hikmet yıllar önce, Kurtuluş 

savaşını anlatan “Kurtuluş savaşı Destanı adlı 
kitabında bakın kadınlan nasıl anlatıyor:

“Ve kadınlar/bizim kadınlanmız:/ korkunç ve 
mübarek elleri/ince, küçük çeneleri, kocaman göz 
leriyle/anamız, avradımız, yarimiz /ve sanki hiç 
yaşanmamış gibi ölen / ve soframızdaki yeri / 
öküzümüzden sonra gelen / ve dağlara kaçırıp 
uğrunda hapis yattığımız / ve ekinde, tütünde, 
odunda ve pazardaki /ve kara sabana koşulan ve 
ağıllarda /ışıltısında yere saplı bıçaklann /oynak, 
ağır kalçalan ve zilleriyle bizim olan kadınlar, 
/bizim kadınlarımız.”

Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Zonguldak’ta 
aralarında Gemlikli 
fabrika işçisi Safiye 
Geyik’in de bulun 
duğu 3 kişiyi öldü 
rüp kaçan Haşan 
Köroğlu, polise tes
lim olarak, cinayet
leri kıskançlık yüzün 
den işlediğini söyle 
di. Zanlı ifadesinde 
"Gururuma yedi
remedim, beni 
aldattılar, öldür 
düm." dedi. 
Cinayette öldürülen 
Safiye Geyik’in 
Zonguldak’a evlen
mek için geldiği 
iddia edildi. 
Polis olaydan sonra 
kaçan Haşan Köroğ 
lu’nu bir araç kirala 
dığı, ancak aracın 
bozulması üzerine 
terk ederek geceyi 
olay yerine yakın 
Rat Mahallesi’nde 
bir kömürlükte 
geçirdiği ve pişman 
lık duyarak polise 
teslim olduğu 
öğrenildi.
Zonguldak’ta yayınla 
nan yerel gazetelerin 
haberine göre olay 
şöyle gelişti: 
EVLİLİĞE HAZIR 
LANIYORLARMIŞ 
Cinayetten sonra, 
Zonguldak Emniyet 
müdürlüğü Asayiş 
Büro ekipleri, Burak 
Demirtürk, annesi 
Hilmiye Demirtürk 
ve Safiye Geyik’in 
öldürülmesi ile ilgili

flSLflN YENİDEN BAŞKAN
66 Nolu S.S. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi genel kurulu yapıldı

66 Nolu Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperati 
fi olağan kongresi 
dün yapıldı. Mevcut 
başkan Fehmi 
Arslan 4. kez 
başkanlığa seçi 
lerek güven tazeledi. 
Kooperatif binasın 
da yapılan genel 
kurul toplantısında 
çalışma ve denetle 
me kurulları raporla 
rının okunup kabu 
lünden sonra seçim
lere geçildi. Tek liste 
ile yapılan seçim
lerde Fehmi Aslan’ın 
listesindeki Haşan 
Ayyıldız, Recep Koç, 
Hikmet Ceylan,

soruşturmayı derin 
leştirdi. Katil zanlısı 
Haşan Köroğlu polis 
teki ilk ifadesine 
göre Burak Demir 
türk ile arkadaş 
oldukları ve bir süre 
önce aralarının 
açıldığı öne sürüldü. 
Haşan Köroğlu 
asayişteki sorgusu 
sürerken, Safiye 
Geyik’in Haşan Kör 
oğlu ile evlilik hazır 
lığı yaptığını öğren 
di. Burak Demirtürk 
ile aralarında ilişki 
olduğundan şüphe 
lendiğini söyleyen 
Haşan Köroğlu 
polisteki ifadesinde 
şöyle dedi: "Safiye 
eşinden yeni boşan 
dığı için evlenebil 
memiz için yasal 
süreyi bekliyordum. 
Safiye'yi Bursa'dan 
alarak Zonguldak’a 
getirdim. Bir akraba 
mızın evinde kalacak 
tık ama Safiye is
temedi. Bunun üze 
rine arkadaşım olan 
Burak'ın evine gittik.

Engin Yanık olurken, 
denetim kurulu 
üyeliklerine ise;
Cem Özkan 
Özkardeş ve Cuma 
öztürk yeni yönetim

Gece orada kaldık. 
Sabah kafamdaki 
bazı şüphelendiğim 
konuları ikisine sor
dum. Sorduğum 
sorulara tereddüt ile 
cevaplayınca sinir
lendim. O sıra 
yanımda getirdiğim 
silah ile önce 
Safiye'ye, ardından 
Burak'a, en son da 
annesine ateş ettim. 
Gururuma yedire me 
di m, beni aldattılar. 
Beni kandırdılar." 
PİŞMAN OLUP, 
POLİSE GİTTİ 
Haşan Köroğlu’nu 
olaydan sonra kirala 
dığı araçla kaçmak 
istediği ancak araç 
arızalanınca olay 
yerine yakın araziye 
bıraktığı öğrenildi. 
Geceyi Rat Mahalle- 
si'nde bulunan bir 
evin kömürlüğünde 
geçiren Köroğlu, 
ardından da pişman 
olduğu için polise 
teslim oldu. Asayiş 
Şube Müdürlüğü'n 
deki ifadesinin ardın 

kurulu üyeliklerine 
seçildiler.
Genel kurula Bele 
diye Başkanı Refik 
Yılmaz Başkan 
Yardımcıları Vedat 

dan polis otosuna 
bindirilen Haşan 
Köroğlu’nun evi 
polisler eşliğinde 
arandı.
Zonguldak’taki bazı 
gazetelerde ise Safı 
ye Gedik’in Haşan 
Köroğlu’u ile arala 
rının açık olduğu, 
Köroğlu’nun barış 
mak istediği, ancak 
Safiye Gedik in buna 
yanaşmadığı, Zon 
guldak ta bulunan 
çocukluk arkadaşı 
Burak Demirtürk ile 
yakınlaştığı ve evlen 
mek üzere Zongul
dak’a gittiğini, 
Haşan Köroğlu’nun 
bu ilişkiyi öğrenmesi 
üzerine Zonguldak’a 
giderek Safiye ve 
Burak’ı vurduktan 
sonra kaçmaya 
çalışan annesi 
Hilmiye Demirtürk’ü 
de öldürdüğünü 
yazıyorlar. Gerçek 
olayın yargılama 
aşamasında öğreni 
lecek. Aşk 
cinayetine kurban 
giden Safiye 
Geyik’in Zongul 
dak’tan getirilen 
cenazesi Pazar 
günü ikindi namazın 
dan sonra Fevziye 
Mahallesinde 
toprağa verildi. 
Cinayet zanlısı 
Haşan Köroğlu’nun 
bugün adliyeye 
sevk edileceği 
öğrenildi.

Büyükgölcigezli, 
Ahmet Avcı ile 
Fevziye Köyü 
Kalkındırma Derneği 
ile Kooperatif 
ortakları katıldılar.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BİZİM KADINLARIMIZ
* = parmazsınız, 

:^~ıezsiniz, aklınız 
ez, siz oturun, 

ze oiz bakarız, 
şler... Sonunda

•: 1ları böyle 
- ası gerektiğine 
-- - dırmışlar.
: z nlar öylesine 
>«<ı altında 
■: _ muş, öylesine 

z kakılmış ki
: :ekten hiçbir şey 
• zâmaz olmuşlar.” 
. düşünceler Duy 
. Asena’yaait.
=: Imamak mümkün 
= til.

adın cinayetleri 
. "demdeki yerini 
: ■ urken Duygu 
sena’yı da saygıyla

/orum. Yıllar önce 
adının Adı Yok”

= -nişti sonra 
eğişen Bir Şey 

: <” dedi kadınlar 
i. Aradan yıllar 

; ;ti eski tas eski 
:*nam. Kadınları, 
darı ezmeye, hor- 

laya ve öldürmeye 
devam...

Yıllarca kadının saçı 
uzun aklı kısa diyen 
bir toplumuz. Kadının 
sırtından sopayı, 
karnından sıpayı 
eksik etme diyen biz 
değil miyiz? 
Atalarımız kızını 
dövmeyen dizini 
döver dememiş mi? 
Kocadır hem sever 
hem döver diyen 
ezilmiş zavallı 
kadınlarımız yok mu? 
Kızlar 7 yaşında 
evlenebilir diye fetva 
veren din bezirgân 
lan bizde değil mi? 
Kızını resmen bir mal 
gibi başlık parası adı 
altında satan babalar 
yok mu?

Evlenen çiftlerde 
kadın, kız çocuğu 
doğurduğunda 
erkeğin suratının 
asıldığını bilmeyen 
var mı?

Hatta bu yüzden 

karısını boşayan nice 
kocalar görmüşüz 
dür. Kadını erkek gibi 
birinci sınıf vatandaş 
olarak düşünmeyip 
sadece çocuk 
doğuran bir makine 
olarak düşünmüşüz. 
Ne de olsa ataerkil 
bir toplumdan geli 
yoruz. Kadına baka- 
bile ceğin, iyi bir 
yurttaş olarak eğitebi 
leceğin kadar çocuk 
yap demek yerine en 
az üç- dört- beş yapa 
bildiğin kadar çocuk 
yap demek hangi 
akla hizmettir?

Din bilgini diye yut
turulan zırvaların söz 
leri insanın kanını 
donduracak nitelikte: 
“Ben küçük kız 
çocuklarını kucağıma 
alıp sevemiyorum, 
çünkü tahrik oluyo
rum,” diyen bir na
mussuza ne diyebi 
lirsiniz? “Kadınlar 
dekolte giyinmemeli, 

giyinenlerin tacize ve 
tecavüze uğraması 
çok doğaldır,” diyen 
bir zibidi nasıl din 
adamı olabilir?
"Hamile kadınlar 
sokağa çıkmamalı, 
evinde oturmalı” 
diyen kişi hangi hak 
ve yetkiyle kadınlar 
hakkında fetva veri 
yor? Bu hak ve yetki 
yi ona kim veriyor?

Eğitimci diye 
okullarda görev 
yapan örümcek 
kafalı, yoz kişilere ne 
demeli?

Okul merdivenleri 
kız erkek birlikte 
kullanılmamalı, 
kızların etekleri dizin 
altında olmalı, dizin 
üstünde olursa erkek 
ler tahrik olur diyen 
çağdışı bir zihniyet! 
Akılları fikirleri kadın 
ların ve küçücük 
kızların apış arasın 
da... Bunları düşünür 
ken Napolyon’un 
sözü geliyor aklıma: 
“Doğa kadınları 
erkeklerin kölesi 
olarak yarattı.” diyor. 
Tam da bizim toplu 
mumuza uyuyor. 
Yaşlımızın, gencimi 
zin işi uçkurunda, 
yok başka düşündü 
ğü!

Dinsel kaynaklarda 
bile kadın erkeğin 
arkasında ifade

ediliyor.
Adem ile Havva’nın 

yaratılmasında kadın 
Ademin kaburga 
kemiğinden yaratıl 
mıştır. Miras konu 
sunda erkeğe iki pay 
verilirken kadına bir 
pay uygun görülmüş 
tür. Anlaşmazlıklarda 
iki kadının tanıklığı 
bir erkeğe denk 
kabul edilmiştir. 
Kadınlarla ilgili pek 
çok şey söylenmiştir, 
onlardan söz etmiyo
rum. Merak eden 
okur öğrenir.

Suriye’de bir dinci 
örgüt kadın ve kızları 
çarşafa sokup ellerini 
bağlayıp esir pazarın 
da bir mal gibi sat
mak tadır. Bu görün
tülerden niçin hiç 
ders çıkarmıyoruz? 
Birtakım demeçlerle 

Kadınlarımızı en güzel anlatan büyük ozan 
Nazım Hikmetin dizeleridir:

Ve kadınlar / bizim kadınlarımız: 
korkunç ve mübarek elleri 
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle 
anamız, avradımız, yarimiz 
ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen 
ve soframızdaki yeri 
öküzümüzden sonra gelen 
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız 
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki 
ve kara sabana koşulan ve ağıllarda 
ışıltısında yere saplı bıçakların 
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan 

kadınlar, 
bizim kadınlarımız. (Nazım Hikmet)

geçiştirip olayın 
üstünü örtmek 
çözüm yolu mu? 
Gerçek çözüm akıl 
yoluyla ve bilimsel 
çözüm, gerisi boş. 
Uzun söze gerek yok, 
şapkayı çıkarıp 
düşünmek ve gereke 
ni yapmak yetkili ve 
sorumlular için 
kaçınılmaz bir 
görevdir.

Hepsinden önem
lisi bizlerin anaları 
olan kadınlan iyi 
eğitmek ve bil
inçlendirmek önce
likle devletin sonra 
da hepimizin görevi 
olmamalı.

Kızlarını, kadınlarını 
eğitmeyen uluslar 
karanlığa mahkûm
dur.
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DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

8 Mart 1857 
Amerika’da ki bir 

tekstil fabrikasında 
kırk bin dokuma 
işçisi, daha iyi 
çalışma koşulları 
istemi ile greve 
başlıyor.
Grevci işçilere 

güvenlik güçlerinin 
acıması müdahalesi 
ve işçilerin fab
rikaya kilitlenmesi 
sonrası çıkan 
yangında kaça
mayan 129 kadın 
işçi hayatını 
kaybediyor.
1910 yılında 

Danimarka da 2.

Uluslararası 
sosyalist kadınlar 
konferansında 8 
Mart’ın "Dünya 
Emekçi Kadınlar 
günü" olarak 
kutlanması oy 
birliği ile kabul 
ediliyor.
Ülkemizde de 

1921 yılından 
itibaren 8 Mart 
Emekçi Kadınlar 
Günü olarak kut- 
lana gelmektedir.
Bugün emekçi 

kadınlar günü 
nün dünyaca 
kutlanışının 159. 
yılını, ülkemizin

95. yıldönümünü 
kadınlarımız, çeşitli 
etkinliklerle kutlaya
caklar gelin görün 
ki, bazı illerimizde 
kutlama etkinlikleri 
yasaklanıyor, 
hazırlıklar polis 
gücü ile önleniyor. 
Kadının fendinden 
korkulduğundan 
olsa gerek.
Cumhuriyetle bir

likte Türk kadının 
büyük bir değer 
olduğu, saygı 
duyulması gereken 
bir varlık olduğu 
kabul ve devlet 
yönetiminde 

görev almaları ile 
tescil edilmiş 
bulunmaktadır.
Milletvekili, bakan, 

hakim, savcı, 
avukat, gazeteci, 
yazar, rektör, 
öğretmen, öğretim 
görevlisi, mühen 
dis, mimar, heykel 
traş, müzisyen, 
eczacı, doktor, 
hemşire, sanayi 
işçisi, memur 
olarak ulusuna ve 
dünya iş ve eğitim 
alanında başarıdan 
başarıya koşuyor. 
Dünyaya yön veren 
kimi büyük kuruluş 
larını yönetiyor 
kadınlarımız olarak.
Durum böyle iken 

Cumhuriyetimizin 
92 yıllık kazanımı 
nın yaratılmasında 
görev alan kadınları 
mızın eserleri bir 
enkaz olarak nite
lendirilip, küçüm
seniyor.
Hele hele müslü- 

man aleminin 
liderliğine soyunan 

Suudi Arabistan 21. 
Yüzyılda, hiç utan
madan, sıkılmadan 
"Kadın insan 
mıdır", tartışma 
konusu yapıyor. 
Kadın insan olarak 
varlığını sorguluyor.
Nasıl müslüman 

İlktir bu!
Hiçbir İslam ülkesi 

tepki göstermiyor.
Yazık. Oysa kadına 

en büyük değeri 
dinimiz İslam 
vermiştir.
Sevgili peygam

berimiz “Cennet 
anaların ayağının 
altındadır." diyerek 
kadını yüce bir 
varlık olarak 
nitelemiştir.
Kadını aşağılayan, 

hor gören, cinsel 
obje olarak kabul
lenen, eve kapatan 
toplum yaşamından 
uzak tutan zihniyet 
Müslümanlığı da 
kimselere bırakmı 
yor.
Tabi, kendilerini 

aldatıyor.

İnsanoğlunun 
nefretini kazanıyor.
159 yıl önce, 

129 emekçi kadının 
yanan beden ışığı, 
dünyayı aydınlatıp, 
milyonlarca kadını 
toplumların 
vazgeçilmezi saygın 
varlığı olduğunu 
tescil ediyor, 
çalışmayı 
öğütlüyor.
“Emek en yüce 

değerdir” diyor. 
Bizde, evet, 
emek en yüce 
değerdir!., 
diyoruz.
Dünya Emekçi 

Kadınlar günü kutlu 
olsun.
Tüm yitirdiğimiz 

kadınlarımızın 
mekanları cennet 
olsun.
İnsanlığa hizmet 

için görev alan 
kadınlarımız başarı 
dan, başarıya 
koşsun.
Koşsun ki, kim

seler gerçek enkaz 
kaldırıcı olmasın.

CiiP'bKaMrtwffi!m

T.S.O Gazi Ortaoku 
lu “Eksik Kalmasın” 
projesi kapsamında 
hafta sonu güzel bir 
etkinliğe imza attı. 
Kaymakam Cahit 
Işık’ın da destek 
verdiği; öğrencilere 
sevgi ve şefkat 
duyguları kazandır 
ma, boş zamanları 
değerlendirme ve 
sağlıklı yaşam 
konusunda bilinç 
kazandırmak 
amacıyla yürütülen 
proje, Uludağ gezisi 
ile devam etti.
Geziye katılan 
Cahit Işık öğrencile 
re çeşitli hediyeler 
vererek, telesiyeje 
binmelerini sağlaya 
rak sevinçlerine 

ortak oldu. 
Çocuklar kartopu, 
telesiyej ve kızak 
keyfini doyasıya 
yaşadılar.
Işık, yaptığı açıkla 
mada böyle güzel 
projelere sürekli 
destek verdiğini ve 
desteklemeye de 
devam edeceğini be
lirtti. Geleceğimizin 
teminatı olan çocuk 
larımızın sağlıklı 
bireyler olarak 
yetişmesinin, sevgi 
ve şefkat duyguları 
nın gelişmesinin 

önemine yürekten 
inandığını dile ge
tirdi. Okul Müdürü 
Mehmet Atay ise 
başta geziye katılan 
ve destekleyen Kay
makam Cahit Işık’a, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a, İlçe
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran’a, 
Bursa Aile Danış 
manlık ve Eğitim 
Merkezine (BADEM), 
Kent Konseyine ve 
proje sorumlusu 
öğretmenlere 
teşekkür etti

CHP Gemlik İlçe 
Kadın Kolu Başkanı 
Alev Subaşı, 8 Mart 
Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle 
yaptığı açıklamada, 
“Bugün dünyanın 
Kadınlar Günü ola 
rak kutladığı, bizim 
ise siyasal duruşu 
muzla yoğurarak 
Dünya Emekçi Ka 
dınlar Günü olarak 
andımız, kutladığı 
mız 8 Mart.” dedi. 
Açıklama şöyle 
devam edildi: 
“8 Mart’ın tarihi 
kökenine de atıf ya
parak, 1857 yılının 8 
Mart’ında daha iyi 
çalışma koşulları 
isteyerek greve 
başlayan, sayıları 
kırk bini bulan 
emekçi kadınlarımızı 
manevi şahıslarında 
selamlıyoruz. Bu 
grev sırasında o fab
rikada çıkan yangın 
nedeniyle can veren 
129 kadın işçiyi 
hüzünle anıyoruz.
8 Mart’ın derinliğini 
anlamaya çalışırken, 
kadının yeri bakı 
mından ülkemizin 
tarihinde de bir haf 
talik bir geri gidişle 
içinde olduğumuz 
Mart ayının önemine 
de değinmek isteriz. 
Ülkemizde kadının

çağdaş ve özgür bir 
birey olması konu 
sunda öncü olan 
Kurucu Genel Başka 
nımız Mustafa Ke 
mal Atatürk’ün 1923 
yılının 1 Mart’ında 
Latife Hanı m’ı yasa 
ma dönemi açılışı 
nedeniyle yapılan 
oturumu izlemesi 
için TÜRKİYE BÜ 
YÜK MİLLET MEC 
LİSİ’ ne getirerek o 
dönemin koşulların 
da nasıl bir çığır 
aştığını hatırlıyoruz. 
Yine 1935 1 Mart’ın 
da TÜRKİYE BÜYÜK 
MİLLET MECLİSİ 
5. Dönem i çalış m al a 
rina başlarken ilk 
kez 18 kadının mil
letvekili olarak mec 
Us sıralarında yer 
aldığını belirtiyor, bu 
dev adımları atan 
Ulu Önderimizi 
şükranla anıyoruz. 
Kadın gördüğü 
şiddetle, uğradığı 
haksızlıklarla, çileli 
koşullarıyla değil, 

toplum içindeki 
başarısıyla, fedakar 
duruşuyla, yeni ne
sillerin yetişmesin 
deki olmazsa olmaz 
lığıyla anılacağı bir 
Türkiye için çalışıyo 
ruz. Tüm çabamız 
kadınların insan 
hakları temelinde 
siyasi ve sosyal bil
incinin geliştiril 
mesi, toplumun bu 
gelişimi benimse 
mesi ve içselleştir 
mesi, bu değişim ve 
gelişimin de kadının 
ekonomik, siyasi ve 
sosyal başarılarıyla 
taçlandırılması 
içindir. Kadının ayak 
seslerinin duyulma 
dığı, kadının eliyle 
yoğurmadığı hiçbir 
mücadele başarıya 
ulaşmamıştır. Bu ne
denledir ki kadın, 
omuzlarındaki yü 
kün farkında olarak 
tüm anaç tavrıyla 
sorunlu tüm kesim
lerin sorumluluğunu 
kucaklamaktadır.
YASTA DEĞİL 
İSYANDAYIZ 
EMEKTEN YANA 
SOKAKTAYIZ 
İşte tam da bu 
sebepten;
“ÖZGECAN 
YASASI" biran 
önce TBMM’den 
çıksın istiyoruz.”
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KUMLA NIN GÜCÜ YETMEDİ

Erdemlispor ağırlıklı 
kadrosuyla müca 
dele eden Gündoğdu 
spor galibiyet için 
çıktığı maçtan lider 
ayrıldı. 
İkinci Amatör Küme 
8. Grupta mücadele 
eden Gündoğdu 
spor rakibi Kumla 
spor’u 5-0 yenerken 
zorlanmadı.
Karşılaşmaya atak 
başlayan ve oyunda 
üstünlük kuran Gün 
doğduspor karşısın 
da Kumlaspor henüz 
5. Dakikada golcüsü 
Furkan Bayri’nin 
sakatlanıp oyundan 
çıkmasıyla atak yap
makta zorlandı. 
Adeta tek kale oyna 
nan maçın 25. 
dakikasında Gündoğ 
duspor öne geçti. 
Soldan kale içine 
kesilen topa Samet 
ayak koyarak skoru 
1-0 yaptı.
31’de sağdan yapı 
lan ortada Selim 
topu kafa ile ağlara 
gönderince Gündoğ 
duspor 2-0 öne geçti 
ve ilk yarı bu skorla 
bitti. İkinci yarıya 
fark için çıkan 
Gündoğduspor 
karşısında Kumla 
spor kontrataklarla 
pozisyon üretmeye

çalıştı. 57. Dakikada 
kazanılan penaltı 
atışını kullanan Mus 
tafa Başkan topu 
kalecinin sağından 
filelere göndererek 
skoru 3-0 yaptı. 
Farklı geriye düşen 
Kumlaspor rakibinin 
ataklarını önlemekte 
zorlanırken 65’te 
Metehan köşe 
atışından gelen topu

kafa ile ağlara gön
dererek farkı 4’e 
çıkardı. 67. dakikada 
Selimle skoru 5-0 
yapan Gündoğdu 
spor iyice rahatladı. 
Karşılaşmanın 85. 
Dakikasında Kum- 
laspor’dan Burkay 
kırmızı kartla oyun 
dışında kalırken 
karşılaşmayı farklı 
kazanan Gündoğ

duspor 8. Grupta 
liderliğe yükseldi.

SAHA : Gemlik Dış 
HAKEMLER: 
Olcay Bektaş 6, 
Kadir Çağrı Yılmaz 6, 
Halit Konak 6,

Gençoğlu 3, Alihan 
4, Tarık 4, Ertuğrul 4, 
Recep 4, Furkan 1, 
(Doğan 2) Dinçer 3, 
Necmettin 3,

6, Selim 6, Samet 6, 
Hamza 5,

KUMLASPOR : 
Aytaç 2, Mevlüt 2, 
(Burkay 1) Mertcan 
Özkök 3, Mertcan

GÜNDOĞDUSPOR: 
Emre Can 5, Mustafa 
5, Batuhan 4, (Şevki 
2) Hakan 5, Muzaffer 
6, Onur 5, (Mahsun 
2) Mustafa Başkan 5, 
(Bayram 1) Metehan

GOLLER: 
Dk. 25. Samet, Dk. 
31. Selim, Dk. 57. 
Mustafa Başkan 
(pen) Dk. 65. Mete
han, Dk. 67. Selim, 
(Gündoğduspor) 
KIRMIZI KART:
Dk. 85. Burkay, 
(Kumlaspor)

'IIVIMHBİfll'
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VEFA ZİRVEDEN KOPMADI

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci Amatör Küme 
8. Grupta zirveyi il
gilendiren maçta Ve- 
faspor lider Körfez 
spor’u 5-1 yenerken 
liderlikten de indirdi. 
Zirveden kopmamak 
için mutlak galibiyet 
için sahaya çıkan 
Vefaspor, ilk yarısını 
1-0 önde kapadığı 
karşılaşmanın ikinci 
yarısında coşunca 
goiier peş peşe 
geldi.
Maça zirveden kop
mamak için istekli 
başlayan Vefaspor, 
gol için bastırdığı 
anlarda İlyas’la öne 
geçti. 12. Dakikada 
önüne atılan topa 
çıkan kaleciden 
önce davranan İlyas 
aşırtma bir vuruşla 
topu ağlara göndere 
rek Vefaspor’u 1-0 
öne geçiren golü 
kaydetti.
Geriye düşen Kör- 
fezspor geliştirdiği 
ataklarda son vuruş 
larda başarılı olama 
dı. 19. Dakikada Sel- 
mani’nin sürüklediği 
ve kale önüne kesti 
ği topa Sercan ayak 
koymakta gecikince 
Körfezspor beraber
likten oldu.
Vefaspor’un farkı aç 
mak için rakip kale 
de gol aradığı karşı 
taşmada Körfezspor 
beraberliği bulama 
yınca ilk yarı Vefa 
spor’un 1-0 üstün 
lüğüyle son buldu. 
İkinci yarıya daha 
atak başlayan Vefa 
spor, aradığı ikinci 
golü yine ilyas’la 
buldu. 63. Dakikada 
gelişen atakta ilk 
golün kopyası gibi 
İlyas önündeki topu 
açılan kalecinin 
üstünden ağlara

göndererek skoru 
2-0 yaptı. Farkı ka 
patmak için gol 
arayan Körfezspor 
68’de çaprazdan 
Serdar’ın sert şu 
tuyla skoru 2-1’e ge
tirerek beraberlik 
için umutlandı. Farkı 
açmak isteyen Ve
faspor 72. Dakikada

Emrah’ın 
düşürülmesiyle 
penaltı kazandı. 
Murat Ünaldı’nın 
kullandığı atışta 
kaleci Faruk topu 
önledi. Açılan topu 
Oğuzhan kornere 
atarak farkın artma 
sına izin vermedi. 
Körfezspor’un gol 

için pozisyon buldu 
ğu 82. Dakikada 
dönen top kale 
sinde gol oldu. 
Zeynel yaklaşık 20 
metreden köşeye 
düzgün vurdu ve 
Vefaspor’u 3-1 
öne geçirdi. 
Golle oyundan dü 
şen Körfezspor kar

şısında farkı açmak 
isteyen Vefaspor 
87. dakikada ceza 
çizgisi üzerinde kaza 
nılan faul atışında 
Murat Yarar’ın 
köşeyi bulan golüyle 
skoru 4-1 yaptı ve 
iyice rahatladı. 
Maçın bu skorla 
bitmesi beklenirken 
köşe atışından 
gelen topa Murat 
Ünaldı’nın kafa 
vuruşuyla skor 5-1 
oldu ve maçta bu 
skorla bitti.

SAHA : Gemlik Dış 
HAKEMLER: 
Mehmet Aldemir 6, 
Erkan Dereli 6, 
Serdar Usludur 6,

VEFASPOR : Emre 5,

Haşan 5, Serkan 5, 
İsmail 6, Hatem 6, 
Murat Yarar 6, 
Zeynel 6, (Nazım 1) 
Mutlu 4, (Hüseyin 4) 
Murat Ünaldı 6, 
Emrah 5, (Nuri 2) 
İlyas 7,

KÖRFEZSPOR: 
Faruk 3, Süleyman 2, 
(Tayfun 1) Oğuzhan 
3, Cüneyt 3, (Metin 
1) Mert 4, Mustafa 3, 
(Tamer 1) Sercan 4, 
Murat Aydın 5, Ser
dar 5, Eren 4, 
Selmani 5, 
GOLLER : 
Dk. 12-63 ilyas, Dk. 
82. Zeynel, Dk. 87. 
Murat Yarar, Dk. 90. 
Murat Ünaldı, (Vefa 
spor) Dk. 68. Serdar, 
(Körfezspor)
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Çınar atletizm Oruna hirlncilikle döndü
Çınar Ortaokulu 
Atletizm Grubu 
öğrencileri geçen 
hafta Bursa’da 
yapılan kros 
müsabakalarında 
2000 m. de 
Esmanur EREN 1., 
Necla BİLGİ 3. 
1500 m. de 
Nuriye BİLGİ 1., 
Yıldız ADIYAMANLI 

3. olarak ortaokullar 
arasında Bursa 1. 
(iğini alarak Kü
tahya’da ilimizi 
temsil etmeye hak 
kazadılar.
Okul müdürü 
İlkay Erdem, öğren 
çilerimiz bizi 
fazlasıyla gururlan 
dırdılar diyerek 
öğrencileri tebrik etti

4 adet 15-16 jant Starına» kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara,

350 TL değerinde mont hediyel

ttZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sit. A Blok No: 2 

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

Gemlik KErfez
GEMLİK'İN İLK SONLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5419 

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)

ieMeiiM
VENÜS SİNEMASI

Ali Kundilli 2: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Osman Pazarlama: 

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

DeadpoolfTürkçe 
Dublaj): 

14:30-20:30...
İyi Bir Dinazor: 

11:00-12:45-16:30- 
18:30...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta -Meşrubat-Çerez

Piıjunist +Dj Performans
1010yılı

Saten Sandalye Gigdinrne REZiRVASYONLARİMİZ 
Nikah Masası - Volkan gösterisi BâŞILâllIŞTIR

İnternetten Canlı fygın- Sahne - Işık gösterisi 
Servis ve ekipmanlar ~ Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmllton.com
Rk facebook/mlltondugun

plus.google.com/mlltondugun
İr Hükümet Konaği karşisi 

Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikmllton.com
plus.google.com/mlltondugun
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Gemlik’te staj yapan 30 stajyer öğretmen kendilerini Kaymakama tanıttı...

lil—
Algı operasyonları..

Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en san
cılı günlerini yaşıyor.

Ülkede herşey güllük gülistanlıkmış gi
bi gösterilerek, algı operasyonları yapılı
yor.

İktidar beslemeli medya ile gerçekleşi 
yor bu operasyon.

Hitler iktidarındaki probaganda uygula- 
malan gibi, basın baskı altına alınmış, 
susturulmuş, yandaş olmayan programcı 
lar, yazarlar işlerinden edilmiş bir Türkiye 
’de yaşıyoruz. Dev. 4’de

İlçemizde staj yapan 30 öğretmen dün Kay
makam Cahit Işık ile biraraya gelerek tanış 
tılar. Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda yapı 
lan tanışma buluşmasında öğretmen adayları 
yeni görev yerlerine gitmeden önce stajlarını 
Gemlik’te tamamladılar. Stajyer öğretmenler 
le buluşan Kaymakam Işık, kadın öğret men
lere çiçek verdi. Dünya Kadınlar Günü’nü 
pasta keserek kutladılar. Haberi sayfa 2’de

Düzgün ün ilk 
duruşması bugün

2015 yılının son 
günlerinde eşinin 
işyerinden çıkarken 
madde bağımlısı 
E.Y tarafından kal
binden bıçaklana
rak öldürülen 
Düzgün Akyıldız’ın 
Bursa 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde bu 
gün ilk duruşması 
yapılacak. Gemlikli 
terin önem verdiği

duruşmadan önce 
basın açıklaması 
yapılacak.
Düzgün Akyıldız’ın 
eşi dün sabah Fox 
Tv. de İsmail Küçük 
kaya’nın sunduğu 
‘Çalar Saat’ proğra 
minin konuğu oldu 
cinayeti anlattı, kati 
Un ağırlaştırıılmış 
müebbet ile ceza 
landırılmasını istedi.

«ENÇ-fll TİC. ITO. ŞTI istiklal Cad. No:11 GEMLİK Tel: 514 90 84 ■ 514 90 85 »nız kutlu o»**

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik’te staj yapan 30 stajyer öğretmen kendilerini Kaymakama tanıttı...

STAJYEB ÖfiRETMENLERİH BULUŞMASI

İlk ve orta öğretim 
kurumlarında 
çalışacak olan 30 
stajyer öğretmen, 
Kaymakam Cahit 
Işık ile tanıştılar. 
Dün saat 15.30 da 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
düzenlenen tanışma 
töreninde Kay
makam Cahit Işık, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran Şube Müdür
leri Burhan İnan ve 
Necat Gül ile 30’a 
yakın stajyer 

öğretmen katıldı. 
Kaymakam Cahit 
Işık, stajyer bayan 
öğretmenlerin 
‘Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutlayarak 
kendilerine kırmızı 
karanfil verdi.
Daha sonra ‘Dünya 
Kadınlar Günü’ ne
deniyle hazırlanan 
pasta kesildi.
Kaymakam Işık 
toplantıda yaptığı 
konuşmada, kadın 
olmadan hayatın 
devam edemeye 
ceğini, hayata anlam 

verenlerin kadınlar 
olduğunu belirterek, 
şunları söyledi: 
“Hayatı yaşanır hale 
getiren kadınlardır. 
Onlar, bizlerin ol
mazsa olmazımızdır. 
Zenginliğimizdir, 
değerli varlıkları 
mızdır. Günümüzde 
dünyanın her yerin 
de kadınların dramı 
sürüyor. Bunların 
kalmamasını diliyo
rum. Kadına estetik 
yönüyle bakan anla 
yışın hakim olursa 
dünyamız daha 

güzel olur. Sizler 
yavrularımızı çok 
daha iyi yetiştire 
çeksiniz. Buradan 
yurdun çeşitli yerle 
rine dağılacaksınız. 
Eğitimin birer neferi 
olarak ülkemize 
yararlı olacaksınız. 
Aramızı hoş 
geldiniz”
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran ise 
konuşmasında, 
Gemlik’te oturan ve 
çeşitli yerlerden 
gelen 30 stajyer 

öğretmenin görev 
yerlerine gitmeden 
önce stajlarını 
ilçemizde yapacak 
larını belirterek, 
“Çoğunuz başka il 
ve ilçelere gönderile
ceksiniz. Bizlerin 
amacı tecrübeleri 
mizi sizlere aktar 
maktır. Öğretmen 
liğin kutsal bir 
meslek olduğunu, 
zorlukları bulundu 
ğunu, mesleğin püf 
noktalannı anlattık. 
Sizler genç öğret 
menler, enerjinizin 

en üst noktasına 
kadar kullanınız. 
Vatanımız sizden 
çok şey bekliyor. 
Bilgisayarlannızdan 
EBA programı baş 
yardımcınız ve 
kaynağınızdır.
Yapacağınız her şey 
bu programda anla 
tılmaktadır” dedi.
Daha sonra
stajyer öğretmenler 
kendilerini tanıttılar 
ve görev yapa 
cakları il ve ilçeler 
hakkında bilgi 
verdiler.

Ödüllü Peynirin satışına Baktat Gemlik Fabrika Satış Mağazasında başlandı

BAKÎSİ PEYNİRİNE 2.ALTIN MADALYA
Avrupa’nın altın 
ödüllü BAKTAT 
Premium Peyniri, 
ikinci kez ödül aldı. 
DLG Kurumu’ndan 
2015 yılında altın 
ödül almış olan 
BAKTAT Premium 
Peyniri 2016 
yılına yine ödül ile 
başladı.
Kalitesinden ödün 
vermeyen BAKTAT 
Premium Peyniri, 
geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi bu yıl da DLG 
altın ödülüne laik 
görüldü.
DLG e.V. Almanya’da 
saygınlığı olan, 
politik açıdan 
bağımsız, tarım, 
hayvancılık ve gıda 
sektöründe hizmet 
veren üreticilerinin 
aralarına bilim ve 
araştırmacıları da

alarak 1885 yılında 
kurmuş oldukları 
ve bugün 25.500 
üyesi olan, 130 sene
lik bir geçmişe sahip 
bir kuruluş. Tarım ve 
gıda ürünlerini 
kontrol ederek, hem 
tarım alanındaki 
teknik gelişmelere 
öncülük etmekte 
hem de tüketicileri 
koruma görevini 
üstlenmektedir.
Yapılan testler 
bilimsel bazda olup

teknolojideki en 
yeni metodları 
uygulamaktadırlar.

Bu kuruluşun verdiği 
ödüller, tüketiciler 
tarafından bir

güvence olarak 
karşılanıyor. 
GEMLİK’TE DE 
SATIŞI BAŞLADI 
BAKTAT’tan yapılan 
açıklamada, 
Türkiye Ticaret 
Bakanlığının 
verdiği sınırlı 
ithalat kotasından 
faydalanarak, 
Almanya'nın DLG 
Kurumundan altın 
ödül almış olan BAK 
TAT Premium Peyniri 
2 TIR ile Türkiye’ye

geldi. 
Açıklamada, 
“Türkiye'de de 
büyük rağbet 
gören ödüllü pey 
nirimizile yüklü 
TIR’larımız girmiş 
olup, Gemlik ve 
Sungurlu’daki 
mağazalarımızda 
sınırlı sayıda satıl 
maktadır. Yakında 
mağazalarda 
da satışa 
sunulacaktır." 
denildi.
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Bursa polisi olası saldırılara karşı itnMa
Türkiye’de özellikle 
Güneydoğu illeri ve 
büyükşehirlerde 
kamu binalarına 
yönelik terör saldırı 
sı ihbarı üzerine 
güvenlik güçleri 
alarma geçti. Saldırı 
lara karşı 81 ilin 
valilik ve güvenlik 
güçleri de uyarıl 
dı. Son dönem
lerdeki operasyon 
ların ardından 
güvenlik güçleri,

terör örgütlerinin 
İstanbul, Ankara, 
Bursa, İzmir gibi 
büyükşehirler ile 
Gaziantep, Diyar 
bakır, Mardin, Şırnak 
gibi Güneydoğu 
illerinde kamu 
binalarına terör 
saldırısı düzenleye 
ceği yönünde istih
barat bilgileri ele 
geçirdi. İsmi veril 
meyen bir örgütün 
eylem planlarının

deşifre edilmesinin 
ardından 81 ildeki 
tüm valilik ve em

niyet birimleri 
uyarılarak, terör 
örgütlerinin sansas

yönel eylem hazırlı 
ğında olduğu ve 
öncelikli hedefte 
kamu binalarının 
bulunduğu belirtildi.

POLİSLERE ÇELİK 
YELEK

Olası terör saldırıla 
rina karşı kolluk 
kuvveti olarak görev 
yapan polis ve 
jandarmaların çelik 
yelek kullanmaları

konusunda da de
falarca kez uyarıldığı 
bildirildi. Güvenlik 
güçlerinin görev 
yaptıkları sorumlu
luk alanlarında 
şüpheli şahıs ve du
ruma karşı dikkatli 
olmaları istenilen 
ekiplerden kontrol 
noktaları oluşturu 
larak, şüpheli araç 
ve kişiler üzerine 
sorgulama yapılması 
istendiği öğrenildi.

II IIII I | ■ ■ l ■ ■ II II

MMİI|II|MMM8MIIM!IIIII|I
Bursa’da yaşayan 
Dursun Özbek isimli 
vatandaş, yaklaşık 
35 gündür kayıp 
olan ve “hafıza 
kaybı” yaşayan 
kardeşinin izini 
sürüyor. Edinilen 
bilgiye göre, 
İstanbul Pendik’te 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
döküm sahasında 
2 yıldır işçi olarak 

çalışan İbrahim 
Özbek (34) 25 Ocak 
2016 günü ablası 
ve abisiyle doktora 
gittiler. Öğlenden 
sonra tahlil sonuç 
lan için tekrar 
doktora gitmeleri _ 
gerekirken İbrahim 
Özbek’ten bir daha 
haber alınamadı. 
İbrahim’den haber 
alamayan aile 
yakınları durumu 

güvenlik güçlerine 
ve savcılığa bildire 
rek köşe bucak 
aramaya başladılar. 
İstanbul’da bir çok 
semte afiş asan 
aile yakınlarından 
kayıp kişinin abisi 
Dursun Özbek’e bir 
taksici ulaşarak, 
“Kayıp olan şahsın 
bir otobüs firması 
ile Uşak’a gideceği 
ni” belirtmesi

üzerine aile 
yakınları 7 Şubat 
2016’da Uşak’a 
geldiler. Otobüs 
terminali ve etrafın 
daki esnafa kayıp 
kardeşinin 
fotoğrafını göster
mesi üzerine bazı 
kişiler İbrahim 
Özbek’i gördüklerini, 
büfelerinden alış 
veriş yaptığını 
söylediler.

II II

MaıMsıMıiMı Dere kenarında cesmft
Afganistan’ın 
başkenti Kabil’de, 
bir arkadaşının 
işyerine yapılan 
silahlı saldırıda 
yaşamını yitiren iki 
kişiden birinin 
BursalI iş adamı 66 
yaşındaki İbrahim 
Eryılmaz olduğu 
bildirildi. Eryılmaz’ın 
Bursa’da yaşayan 
kızkardeşi Aynur 
Eryılmaz, acı 
haberin Afganistan 
Büyükelçilik görevli 
leri tarafından kendi 
lerine bildirildiğini 
belirterek, cenaze 
nin Çarşamba günü 
Bursa’da toprağa 
verileceğini söyledi. 
Kabil'de cumartesi

günü akşam saat
lerinde Osman 
Kaya'ya ait Turkish 
Bazaar adlı işyerine 
kimliği belirsiz bir 
kişi tarafından 
silahli saldırı düzen
lendi. Saldırıda ölen 
iki Türk’ten birinin 
Almanya’da yaşa 
yan ve iş görüşmesi 
için Afganistan’a 
gittiği bildirilen

Bursah iş adamı 
İbrahim Eryılmaz 
olduğu belirlendi. 
Saldırı hakkında hiç 
bir bilgisi olmadığını 
söyleyen Aynur 
Eryılmaz, ağabeyi 
nin eşi ve çocukları 
mn cenazeye katıl 
mak için Almanya’
dan Bursa’ya hare 
ket ettiklerini de 
sözlerine ekledi.

Bursa’da bir ay 
evvel işe gitmek için 
ayrıldığı evine bir 
daha dönmeyen 
dolmuş şoförü, dere 
kenarında ölmüş 
halde bulundu.
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde 8 Şubat 
Pazartesi günü 
sabah erken saat
lerinde evden çıkan 
dolmuş şoförü M.E;, 
sabah namazının 
ardından işe gidece 
ğini söyledi. Bir süre 
sonra evin önündeki 
dolmuş taksinin 
halen yerinde oldu 
ğunu gören eşi G.E, 
telefonla aradığı 
eşine ulaşamadı, 
önce camiye oradan

da kocasının meslek 
taşlarına giden G.E., 
eşinin camiye ve işe 
gitmediğini öğrendi. 
Eşi için endişelenen 
G.E., durumu hemen 
emniyete bildirdi. 
Emniyete giderek 
kayıp başvurusu 
yapan G.E., eşinin 
bir meselesi olmadı 
ğını, yüklü bir kredi 

borcunu bitirdik
lerini, ancak son 
günlerde bilmedik
leri bir borcun daha 
çıktığını söyledi. 
M.E.'nin cansız be
deni Karaoğlan Ma
hallesinde dere 
kenarında bulundu. 
Polis olayla alakalı 
soruşturmayı 
sürdürüyor.

fic kalan ayılar 
çöplere dadandı!

Uludağ ormanların 
da yaşayan ayılar, 
yiyecek bulmakta 
güçlük çekip aç 
kalınca günü 
birlikçilerin ve et- 
mangal restoranlarının 
atıklarının bulunduğu 

çöp konteynerlerini 
devirip yiyecek aradı. 
Olay, Oteller Bölge- 
si’ne iki kilometre 
uzaklıktaki Çobankaya 
Mevkisi’nde meydana 
geldi. Anne ayı ve iki 
yavrusu, et-mangal 

restoranları ve 
günübirlikçilerin 
piknik sonrası 
atıklarının konulduğu 
Osmangazi 
Belediyesi’ne ait çöp 
konteynerlerini devirip 
yiyecek aradı.

Restoranlardan 25 
metre kadar uzakta ve 
binaların ışıklarının 
yanmasına rağmen 
konteynerleri devir
erek atıklarla beslenen 
ayılar, daha sonra yine 
ormanlık alana döndü.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri, 37 yıl önce öldürülen gazeteci, siyasetçi, 
hukukçu Mehmet Cengiz Göral’ın annesini ve Atatürk llkokulu’nu ziyaret ettiler 

ADDUen anlamlı ziyaretler
Algı operasyonları

Baskı yalnız medya elemanlarına mı yapılı 
yor.

Medvş oştronları da susturuldu.
İş adamları sesini çıkaramaz oldular.
Oysa başta TÜSİAD gibi iş dünyasının en 

büyük derneği, TOBB gibi iş dünyasının en 
büyük meslek kuruluşları açıklama yapmak
tan kaçınır oldular.

Çünkü, devletin en üst kademesindeki 
Cumhurbaşkanı tarafından anında azarlan- 
maktalar, aşağılanmakta, aba altından sopa 
gösterilmekte.

İktidarın vanhs politikaları. bugün Suriye de 
işin içinden çıkılmaz bir durumun doğmasına 
neden olundu.

Atatürk Orman Çiftliği’ne hukuksuz yapılan 
saray, algı operasyonları merkezi gibi 
çalışıyor.

Toplumun herkesimi Saray’a davet edile
rek, devletin başı tarafından milletin parasıy
la ağırlanıyorlar, beyinler tek yanlı yıkanı
yor.

Kürt sorununu sıfır olayla almalarına kar 
şın, hergün şehit haberleri ile yürekler dağla
nıyor.

Diyarbakır’ın mahallelerindeki PKK kuşat 
ması, 90 gün gibi uzun bir süre içinde bitiri
lemedi Bittiğido ise mahallenin görüntüsü 
bir facia idi.

Tutkıye değil, sanki Suriye sokakları...
Yazımın başında da belirttiğim gibi Cum - 

huriyet tarihimizin en berbat günlerini yaşı
yoruz.

Ankara’nın göbeğinde adı Atatürk olan bir 
kapalı spor salonunda düzenlenen toplantı - 
da, Cumhuriyeti, laik düzeni yıkmak için 
toplanlanan Hizb-ut Tahrir örgütü, Hilafet 
çağrısı yaptı.

Ankara’nın ortasında, hilafeti adım adım 
getireceklerini cüretle ilan ediyorlar.

Bu cüreti nereden alıyorlar dersiniz?
Yobazlık ve gerici akımlar Atatürk’ü ve 

Cumhuriyeti hedef almış durumda.
İktidardan destek alan bu yobazlar, dış 

destekçileriyle birlikte, laik devlete kafa tuta 
biliyorlar.

Hilafetin kaldırıldığı 3 Mart 1924 tarihinin 
92. yıldönümünde, Atatürk devrimlerini yık
mayı göza almış bu insanlar karşısında ses
siz kalınamaz.

Atatürk, Cumhuriyeti Türk gençliğine ema 
net etti.

Osmanh kafalı gençlik, Cumhuriyeti koru 
yamaz.

Cumhuriyeti yıkmaya çalışanlar, iktidardan 
aldıkları cesaretle işi azıttılar.

Gemlik’te bile, kurdukları kreşlere Medrese, 
Sübyan Okulu adını verenler, 4 yaşındaki 
bebelere dini eğitim verenlere Cumhuriyetin 
savcıları ne yapıyor, devletin temsilcisi Kay
makam ne yapıyor? Milli Eğitim ne yapıyor?

Algı operasyonları ile toplumu sindirip, sin
sice din devletine doğru gidişi kimi yavaş 
yavaş getirmek isterken, kimi ise bunu farklı 
yapmak için and içiyor.

Cumhuriyet severler uyanık olmak zorunda. 
Zor günler sürecek.

Yönetime yeni seçi 
len Atürkçü Düşün 
ce Derneği Gemlik 
Şubesi yöneticileri 
aktif çalışmalarını 
sürdürüyor. 
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Tansu Erçe- 
vik ve yönetim kuru 
üyeleri 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü ne
deniyle 37 yıl önce 
katledilen, demokrat 
kişiliğiyle tanınan 
gazetemiz sorumlu 
müdürü, başyazarı 
mız, siyasetçi ve 
hukukçu Av. Mehmet 
Cengiz Göral’ın Ilıca 
Caddesi’nde yaşa 
yan annesi Renginaz 
Göral’ı ziyaret

ederek Dünya 
Kadınlar Gününü 
kutladılar. Yaşlı 
kadın, ADD yöneti- 
lerini görünce 
şaşırdı ve büyük

mutluluk duyduğunu 
söyledi.
Oğlu Cengiz Göral’ın 
bunca yıl dan sonra 
unutulmamasinın bir 
anlamı olduğunu

söyleyen 
Renginaz Göral, 
“O sîzlerin gönlünde 
yaşıyor. Ben de 
oğlumu hiç unutma 
dnü. Ama sîzleri 
gördükçe mücade
lesinin boşa gitme 
diğîiii anlıyorum.’* 
dedi.
Göral, Türkiye’nin 
gidişatının ne 
olacağını dâ Sordu. 
ADD yöneticileri 
daha sonra 
Derneklerinin adını 
taşıyan Atatürk 
İlkokulu’nu ziyaret 
ederek, kadın öğret 
menlerin günlerini 
kutlayarak çiçek 
armağan ettiler.

Vatan Partisi nden Bazetemize ziyaret
Geçtiğimiz günlerde 
yaptıkları genel ku
rulda göreve seçilen 
Vatan Partisi Gemlik 
ilçe yöneticileri 
gazetemizi ziyaret 
ettiler.
Gazetemiz Yazı İşleri 
Müdürü Kadri Güler 
tarafından karşıla 
nan Vatan Partililer, 
siyasi çalışmalarına 
bıraktıkları yerden 
devam edeceklerini 
söylediler. Genel Ku
rulu toplantısında 
Gemlik İlçe Başkan 
lığına seçilen Özlem 
Türker, Türkiye’nin 
ihtiyacının Milli 
Hükümet olduğunu, 
milli bir anayasa 
yapılması için bütün 
yurtseverlerin,

KAYIP

cumhuriyetçilerin 
bir araya gelmesi 
gerektiğini söyledi. 
Siyaseti, etnik, din, 
ırk ve mezhep üze 
rinden yürütmedik
lerini söyleyen 
Türker, “Vatan Par
tisi Cumhuriyetçi,

laik ve Atatürk dev 
rimlerini inanan bir 
partidir. Yok edilmiş 
olan Atatürk devriin
lerini ve cumhuriyeti 
yeniden kuracağız. 
Milli güçlerin oluşu 
munda vatanını se 
ven tüm kesimlerle

birlikte hareket ede 
ceğiz. Sağ kesimden 
de Türkiye’nin gidi 
şatını iyi görmeyen, 
vatanseverlerle bir
likte AKP ye kaygı 
duyan eleştirenlerle 
Milli Anayasa’yı 
yapacağız. Gemlik’te 
bu görevi biz yürü 
teceğiz. Atatürk ilke 
ve devrimlerini esas 
alan siyaseti yerelde 
yapmaya devam 
edeceğiz.’’ 
Yeni İlçe Başkanı 
Özlem Türker, Gem
lik Körfez Gazetesini 
doğru yayıncılık 
yaptığı için kutla
yarak Yazı İşleri 
Müdürümüz Kadri 
Güler’e bir demet 
çiçek verdi.

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce 05/02/2012 tarih
24292 sayılı statü belgesi zayi ölmüştün Hükümsüzdür. 

CDP TEKSTİL KOLL.ŞT i. ERTUGRULARI KONMAZ VE ORTAĞI

GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNCE TESCİLLİ 28.11.2013 TARİH 
VE 13160400IM063178 SAYILI GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİNE 

ait gemlik mal müdürlüğünce düzenlenen menkul 
KIYMET ALINDISI ASLI ZAYİ OLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR 

ASLANOBA GIDA SAN VE TIC A.Ş.
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tlBlISİlliİilllltSIIIIMlillite
Son iki yıldır 
Meslek Liseleri 
öğrencilerine yöne
lik Gönüllü Koçluk 
projesinde görev 
alan Cargill 
Gönüllü Koçları 
ve programa katılan 
Orhangazi Endüstri 
Meslek Lisesi 
H.Sınıf öğrencileri 
program dahilinde 
“özgeçmiş hazırla 
ma ve İş görüşme 
sine hazırlanma” 
semineri için geçti 
ğimiz hafta İstan
bul’da buluştu. 
Ataşehir Palladlum 
Tower'da bulunan 
Cargill Orta Doğu, 
Türkiye ve Kuzey 
Afrika Merkez 
Ofisinde yapılan 
çalışmaya öğrenci 
ler, Manpovver 
Türkiye Ekibi, 
Cargill İnsan Kay
nak lan Ekibi, Re
hber Öğret menler 
ve Gönüllü Koçlar 
katıldı. Sabahın 
erken saatlerinde 
Orhangazi’den yola 
çıkan grup öğleden

önceki ilk bölümde 
etkili bir özgeçmiş 
hazırlama nın püf 
noktalarını insan 
kaynakları sektörü 
nün bizzat içindeki 
kişilerden öğrenme 
fırsatı buldular. Bir
likte yenen öğle 
yemeğinden sonraki 
bölümde ise öğren 
çiler iş görüşmele 
rine hazırlık, görüş 
me esnasında yapı 
lan hatalar vb konu
larda Cargill İK yö
neticileri Murat 
Boğahan ve Tuğçe 
Karabulut’dan bilgi 
aldılar. Çalışma 
öğrencilerden gönül 
lü olanlarla yapılan 

örnek iş görüşme 
leri ve takdim edilen 
küçük hediyelerle 
son buldu. 
Ataşehir’den yola 
çıkan grubun feribot 
seferleri yoğun sis 
nedeniyle iptal olsa 
da; öğrenciler geç 
saatlerde Cargill 
Orhangazi Koçları 
ve Okulun Öğret 
menleri tarafından 
güvenli bir şekilde 
ailelerine teslim 
edildiler. Yorucu 
geçen yolculuğa 
rağmen öğrenciler 
okul sonrası hayata 
hazırlıkta önemli bir 
adım olan özgeçmiş 
hazırlama ve iş 

görüşmesine 
hazırlık konularında 
gerekli olan tüm 
bilgileri aldıklarını 
ifade ettiler. Cargill 
İstanbul Merkez 
Ofisinde ağırlanan 
öğrenciler bu 
fırsatı kendilerine 
sunan koçlarına, 
onlara eşlik eden 
öğretmenlerine ve 
geziye katılmalarına 
izin veren ailelerine 
teşekkür ederek 
mutlu bir şekilde 
ayrıldılar.
Cargill Gönüllü 
Koçları: Nihan Ovat, 
Deniz Özkan, Sakin 
Aktaş, Durmuş 
Ergül, Özgür Oğul.

UlnılaB üniversitesi 
yeni hizmet Dinası 

temeli yaza atılacak
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay liderli 
ğindeki yeni yöne
tim, yaptığı çalış 
malarla üniversite 
nin ihtiyaçlarını ve 
önceliklerini be
lirleyerek harekete 
geçiyor. Üniver- 
site’nin merkez 
kampüsü olan 
Görükle Yerleşke 
si’nde, önümüzdeki 
yaz aylarında bir 
çok yeni hizmet 
binasının temeli 
atılacak.
Uludağ Üniversite- 
si’nin gelecek 25 
yılını planlayan 
yeni yönetim, ilk 
etapta üniver
sitenin gelişimine 
yönelik master plan 
çalışmasını tamam
layarak, öncelikli 

ihtiyaçlardan başla 
mak üzere bu yılın 
ortalarında önemli 
projelerin startını 
veriyor. Üniversite, 
Ankara’dan onayı 
alınan projelerin 
temelini yaz 
aylarında atmaya 
hazırlanıyor.

YAZIN TEMELLERİ 
ATILACAK 
Üniversite’nin bir 
kaç ay sonra temel 
atacağı projeler 
arasında, Kadın 
Doğum ve Çocuk 
Hastanesi, Rektör
lük Hizmet Binası, 
Merkezi Derslikler, 
Ziraat Fakültesi Or
ganik Tarım Üretim 
Tesisleri, Spor Bil
imleri Fakültesi 
Atletizm Tesisleri 
bulunuyor.

* ACIBADEM GEMLİK TIPİHERKEZI

_ a MM ı ı İ • ULTRASON
RADYOLOJİ • RENKLİ DOPPLER

MR

W* ÜNİTESİ TOMOGRAFİ 
RÖNTGEN 
MAMOGRAFİ

Radyoloji Uzmanımız;

EM Dr. Ünal KURTOGLU
GEM Ll K TIP MERKEZİ

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No: 45 GEMLİK

Tam zamanlı olarak 
RADYOLOJİ ÜNİTESİ EKİBİMİZLE 
hizmetinizdeyiz...

44*4 55*44““^ Bilgi için (224) 280 44 44
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BURSA H KİTAP FOARIM m
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.Ş. 
tarafından, Türkiye 
Yayıncılar 
Birliğiişbirliğiyle 
düzenlenen Bursa 
14. Kitap Fuarı, 
19-27 Mart 2016 
tarihleri arasında 
TÜYAP Bursa 
Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. 
Bu yıl 300 yayınevi 
ve sivil toplum 
kuruluşunun 
katılımıyla 
gerçekleşecek 
Bursa Kitap Fuarı, 
söyleşi, panel ve 
çocuk etkinlikleri 
gibi 80 kültür 
etkinliğine ev 
sahipliği yapacak. Dokuz gün süresince düzen-

lenecek imza 
günleri ve etkinlik
lerde yüzlerce 
yazar okurlarıyla 
buluşacak. 
Aralarında İl ber 
Ortaylı, Ahmet 
Telli, Sibel Eraslan, 
Gülten Dayıoğlu, 
Uğur Koşar,Şermin 
Çarkacı, Ercan 
Kesal, İsmail 
Saymaz, Üstün 
Dökmen, Pelin Çift, 
Tuna Kiremitçi, 
Emre Kongar, Ataol 
Behramoğlu, 
Ahmet Şimşirgil, 
Deniz Kavukçu 
oğlu,Mustafa 
Armağan, Büşra 
Yılmaz, Fehim 
Taştekin, Aret 
Vartanyan ve 
Hakan Akdoğan’ın

da bulunduğu pek 
çok yazar okurlarıyla 
buluşmak üzere 
Bursa Kitap 
Fuarı’nda olacak.

Cemil Meriç 
100 Yaşında 
TÜYAP Kitap 
Fuarları, edebiyat ve 
kültür dünyamızın 
değerli isimlerinin 
100. yaşlarını kutla
maya devam ediyor. 
Bu kapsamda sosyo 
lojiye yaptığı önemli 
katkıları ile Cemil 
Meriç’in 100. yaşı 
Bursa Kitap Fuarı’n 
da kutlanacak. Fuar 
süresince Meriç’in 
yaşamı ve eserleri 
söyleşi ve panellerle 
ele alınacak.
27 Mart Dünya

Tiyatrolar Günü 
Dünya Tiyatrolar 
Günü kapsamında 
21 Mart Pazartesi 
günü oyuncu Mert 
Fırat ve gazeteci 
Bahar Çuhadar’ın 
katılımıyla tiyatro, 
mekan ve seyirci 
üzerine bir söyleşi 
gerçekleştirilecek.

Fuar Ziyaret Saatleri 
Bursa 14. Kitap 
Fuarı, 19-26 Mart 
2016 tarihleri 
arasında 10.00- 
19.30, fuarın son 
günü olan 27 
Mart 2016 tarihinde 
ise 10.00-19.00 
saatleri arasında 
ziyaret edilebilir. 
Fuara giriş ücret
sizdir.

Gemlik Belediye
sinin Bursa Gençlik 
Kulüpleri Federas 
yonu ile birlikte or
ganize ettiği “Ulusal 
Güvenlik ve Terör” 
konulu konferans 
yoğun ilgi gördü. 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Salonunda 
düzenlenen konfer
ansta, Ak Parti İstan
bul Milletvekili Metin 
Külünk konuştu. 
Türkiye’nin terör ve 
terör işbirlikçileriyle 
olan imtihanını çar 
pıcı bir dille ve tarihi 
bilgiler ışığında iz
leyicilere anlatan Me 
tin Külünk, insanlı 
ğın adalet serüvenini 
yaşadığını vurguladı. 
PKK-PYD hareketini 
Jön Kürdist bir 
hareket olarak nite
lendiren Ak Parti İs
tanbul Milletvekili 
Metin Külünk, CH- 
P’yi de Jön Türkist 
hareket olarak tanım 
ladı. Aynı aklın, hem 
PKK-PYD hem de 
Daiş üzerinden etnik 
tartışmalar ve ulus 

devlet milliyetçiliğini 
kışkırtarak harita 
şekillendirmeye 
çalıştığına dikkat 
çeken Külünk, “Terör 
en iğrenç politik 
araçtır” dedi 
Gençlik Kulüpleri 
Federasyonu Gemlik 
Temsilcisi Ceyhun 
Türe’nin açış konuş 
masıyla başlayan 
gecede, Federasyon 
Başkanı Emir Cemal 
Beşkardeş’te çalış 
maları masaya yatır 
dı. Slayt gösterimle 
Federasyon Çalış 
malarının kamuoyuy

||ı 6EL M 
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la paylaşıldığı gece 
Kurah-ı Kerim 
tilaveti ile başlatıldı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da, 
gençlere sahip 
çıkan, onlara güve
nen, geleceğin 
emanetçisi gören 
büyükleri örnek 
aldıklarını belirterek, 
Uludağ Üniversitesi 
Hukuk ve Zeytin 
Toplulukları, Milli 
Talebe Birliği ve İlim 
Yayma Cemiyeti gibi 
gençlerin örgütlendi 
ği oluşumların yanı 
sıra Gençlik Fede 

rasyonu ile de prog 
ram yapmaktan 
duyduğu mutluluğu 
dile getirdi. 
Ak Parti İstanbul 
Milletvekili Metin 
Külünk’te, 14 yıllık 
Ak Parti hükümeti 
döneminin sosyal ve 
psikolojik değerlen 
dirmesini, “Hâkim-ÜI 
Millet anlayışı yerine 
Hâkim-ÜI İnsan 
anlayışını şiar edin
mek” olarak açıkladı. 
. “İdareci millete 
hükmeden değil, hiz 
met edendir” diye 
konuşan Külünk, 

maksadını aşan ilti
fat ların insanı çıldır 
tacağını ve çığırın 
dan çıkaracağını 
bildirdi. İnsana 
hizmet odaklı siyaset 
ve felsefeden, barış, 
huzur, istikrar ve 
adalet çıkacağını 
savunan Ak Parti 
İstanbul Milletvekili 
Metin Külünk, dünya 
nın içinde bulundu 
ğu süreçte de adalet 
serüvenini yaşadığı 
m kaydetti.
Türkiye’nin yakın 
tarihinin özetini, “Bu 
millet ne çektiyse, 

Ankara’nın halka 
kapatılmasından, 
milletsiz siyasetten 
çekti. Türkiye’nin 
yakın tarihinin hikây 
esi, şapkasını alıp 
giden adamın hikâ 
yesidir” diye açıkla 
yan Metin Külünk, 
Ulusal Güvenlik ve 
Terör konusunda da, 
“PKK ve PYD’yi de 
Daiş’i de aynı akıl 
yönetiyor. Birini 
kötüleştirirken, 
birini cicileştiriyor. 
Oysa terör en 
iğrenç politik 
araçtır” dedi.
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I Gemlik Kent Konseyi Başkanı Mukaddes Serim:

Gemlik Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar 
Gününün kadına 
hediye, çiçek 
alınarak kutlanabile
cek bir gün 
olmadığına dikkat 
çekerek, Türkiye’de 
1921 yılından bu 
yana Emekçi 
Kadınlar Günü 
olarak kutlanan bi 
günde ne yazık ki 
halen Kadın Hakları 
mn konuşulduğunu 
vurguladı.
8 Mart Dünya Emek 
çi Kadınlar Günü ne
deniyle yazılı bir 
mesaj yayımlayan 
Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim, “8 Mart 1857 
tarihinde ABD’nin

New York kentinde 
40 bin dokuma işçisi 
çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi ama 
cıyla greve başladı. 
Ancak polisin 
işçilere saldırması 
ve işçilerin fabrikaya 
kilitlenmesi, 
ardından da çıkan 
yangında fabrika 
önüne kurulan 
barikatlardan 

kaçamaması sonucu 
129 kadın işçi can 
vermiştir. Daha 
sonra Birleşmiş Mil
letler tarafından 
tanımlanan Dünya 
Emekçi Kadınları ve 
Kadın Haklarını 
anma günüdür. 
İnsan Hakları 
temelinde kadının 
siyasi ve sosyal 
bilincinin

geliştirilmesine, 
ekonomik, 
siyasi ve mesleki 
başarılarının 
duyurulmasına 
ayrılmıştır. 
Türkiye’de ilk 
kez 1921 yılında 
8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar 
Günü olarak kabul 
edilmiştir. Ancak 
son yıllarda bu 
önemli ve anlamlı 
gün bir eğlence, 
hediyeleşme 
gününe çevrilerek 
amacından 
çıkarılmaktadır. 
Kadın Haklarının 
tüm dünyada 
amacına ulaşması 
dileğiyle, emekçi 
kadınlarımızı 
saygıyla anıyor ve 
anlamlı günlerini 
kutluyoruz” dedi.

Perşembe ye dikkat!
Türkiye sıcak günler yaşıyor. Ülkenin 
genelinde çarşamba günü güneşli ve açık 
bir hava beklenirken perşembe günü 
sıcak hava yerini yağışa bırakacak. Tüm 
Türkiye'de hava sıcaklıkları 2-4 derece 
düşecek. Meteorolojinin internet sitesin
den alınan verilere göre, bugün yurdun 
batı kesimlerinin parçalı, zamanla 
Trakya'nın çok bulutlu, öğle saatleri ile 
gece saatlerinde Edirne çevrelerinin hafif 
sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu 
ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 
yurt genelinde sıcaklık artışına bağlı kar 
erimelerine yol açacağı su taşkınların 
karşı vatandaşları uyardı. Bakan Eroğlu, 
"Bu hafta sıcaklıkların mevsim normal
lerinin üzerinde olmasını bekliyoruz. Ani 
sıcaklık yükselmesiyle birlikte karlar 
eriyor ve kuvvetli yağışlarla birlikte büyük 
debiler ve akımlar meydana gelebiliyor. 
Bu durum da sel baskınlarına sebep ola
biliyor.” uyarısında bulundu.
Eroğlu, muhtemel taşkınlarda can ve mal 
kayıplarının yaşanmaması için başta 
bakanlık teşkilatı olmak üzere valiliklerin, 
bütün kamu kurum ve kuruluşların, 
belediyelerin, il özel idarelerin ve 
vatandaşların dikkatli olması gerektiğini 
söyledi.

İŞ ARIYORUM 2011 MODEL OPEL ÇORSA KENDİ ARACIMLA İŞ ARIYORUM.

EMEKLİYİM. 0 554 623 06 01

GEMLİK
KALIBRASYON

OLÇUM & 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.

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 Starmanc kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara,

SSOTLdeflerindemontlıedlve!

ÜZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Ştî.
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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Satîimnız araç için alıcıya para 
ödemek zorunda kalabilirsiniz'

Sanayi liretimi 5 ayın zirvesinde
Sıfır otomobillerde 
son yıllarda artan 
fiyatlar dolayısıyla 
ikinci el otomobile 
yönelen vatandaş 
ların, araç ahm 
satımlarını, kasko 
bedelleri üzerinden 
değil de noter 
sözleşmelerinde 
anlaşılan değere 
göre yapmaları 
gerektiği bildirildi. 
Tüketici Sorunları 
Derneği (TÜSODER) 
Genel Başkanı 
Aydın Ağaoğlu, 
yaptığı açıklamada, 
son zamanlarda 
ikinci el otomobil 
satışlarının arttığını 
ancak bu alım 
satımlardan dolayı 
bazı vatandaşların 
mağdur duruma 
düştüğünü söyledi. 
Her işlem kanuna 
uygun olarak 
yapılıyormuş gibi 
gösterilse de aracını 
satan kişilerin 
farkında olmadan 
dolandırıcıların

eline düşebileceğini 
dile getiren Ağa 
oğlu, otomobilini 
satanların birkaç 
ay sonra para öde
mek zorunda 
kalabileceğini 
vurguladı. Noter 
satış sözleşmelerin 
deki kasko bedel
lerinin Türkiye 
Sigorta ve Reasü 
rans Şirketleri Birliği 
tarafından taşıtın 
cinsi, markası, 
modeli, tipi, imal yılı 
gibi hususlar göz 
önünde bulunduru
larak tespit edildi 
ğini anımsatan 
Ağaoğlu, "İkinci el 
araç satışlarında 
Türkiye Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri 

Birliği tarafından 
belirlenen bedel, 

o nakil vasıtasının 
alım, satım vergi
sine esas alınacak 
matrahtır. Oysa 
satışı yapılan her 
aracın bedelini 
kendi koşulları 
içinde değerlendir 
mek gerekmektedir. 
Aracın fiyatı günü 
müz koşullarında 
daha önce kaza 
geçirip geçirmediği, 
araçta montaj hatası 
olup olmadığı, araç 
la kaç kilometre yol 
alındığı, satıcının 
nakit ihtiyacı, 
piyasa koşulları 
gibi hususlarla 
belirlenmektedir" 
ifadelerini kullandı.

TÜİK verilerine göre, 
Ocak ayında sanayii 
üretimi, bir önceki 
aya göre yüzde 1, 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 5,6 
arttı. TÜİK, Ocak 
ayına ilişkin sanayi 
üretim endeksini 
açıkladı. Ocak'ta 
takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi yüzde 5,6 
arttı. Sanayi üretimi 
Ağustos ayından bu 
yana en yüksek 
artışı kaydetti. En

Süper Loto'ya yüzde 100 zam!
Milli Piyango İdare 
si, Süper Loto kolon 
bedellerine zam yap 
tı. Buna göre, daha 
önce 1 lira olan 
Süper Loto kolon 
bedeli 2 liraya yük- 
seldi.Yeni zamla bir
likte, tam kupon 6 
liradan 12 liraya 
çıkmış oldu. Milli 
Piyango İdaresin
den konuyla ilgili

son Ağustos 2015'te 
sanayi üretimi 
yüzde 6,9 artmıştı. 
Ocak ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre madenci
lik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi 

i

2016 tarihinden 
itibaren 2 TL (KDV 
ve ŞOV dahil) olarak 
belirlenmiştir" ifade 
lerine yer verildi.

yapılan açıklamada 
"İdaremizce oynatı 
lan Süper Loto oyu
nunun 1 TL olan 
kolon bedeli 4 Mart

yüzde 4,1, imalat 
sanayi sektörü en
deksi yüzde 5,8 ve 
elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi 
yüzde 5,2 arttı.

REKLAMCILIK ORGANİZASYON VETANIT1M>CM™RI
MATBAACILIK YAYINCILK

İPF' ■

FATURA
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU •

3

4-2- yılbh tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE # 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN •

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA •

MADALYA •
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA •

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK
Tel: 0 224 513 96 83İ
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Bahan Şimşekten taşeron' açıklaması
Ekonomiden So
rumlu Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, taşeron 
işçilerin kadroya 
alınmasına ilişkin, 
"Eylem planımızda 
buna ilişkin düzen
lemeleri 21 Mart'a 
kadar Meclis'e 
göndereceğimiz 
ifade edilmiş, ona 
yönelik çalışmaları 
mızda da mesafe kat 
ettik. İnanıyorum ki 
zamanında düzen
leme gönderilir" 
dedi. Bugüne kadar 
bütün vaatlerine 

sadık kaldıklarına 
dikkati çeken 
Şimşek, "Cumhuri 
yet tarihinde böyle 
bir hükümet var mı 
bilmiyorum, yani ilk 
3 ayda vaatlerinin 
neredeyse tamamını 
yerine getirecek 
şekilde adım atan bir 
hükümet bilmiyo
rum" şeklinde 
konuştu. Şimşek, 
yaptığı açıklamada, 
taşeron işçilerin 
kadroya alınmasına 
ilişkin çalışmaların 
durumu hakkında 
bilgi verdi. Taşeron

işçiler konusunda 
Ekonomik Koordi
nasyon Kurulu
(EKK) toplantısı 
yaptıklarını hatır 
latan Şimşek, buna 
ilişkin çalışmaların 

son hızla devam 
ettiğini söyledi. 
Çalışmaların 
tamamlanmaması 
nedeniyle bir tarih 
vermenin zor 
olduğunu belirten 

Şimşek, ancak buna 
ilişkin bir yol harita 
sının bulunduğunu 
ifade etti. Şimşek, şu 
görüşlere yer verdi: 
"Daha önce zaten 
asgari ücretliler ile 
taşeron işçilerin du
rumu ciddi şekilde 
iyileştirildi. Şimdi bir 
kısmında da toplu 
sözleşme var, orada 
da ayrı bir süreç 
işliyor. Daha önce 
net olarak 'asıl işte 
çalışanları bir 
şekilde kamuda isti
hdam edeceğiz' 
dedik ama istihdam 

şeklini söylemedik. 
O konuya ilişkin 
nihai kararların ver
ilmesi lazım. İnanıyo 
rum ki yakın dönem 
de bunlar da sonuç 
landırıhr. Bizim bir 
eylem planımız var, 
bu eylem planında 
buna ilişkin düzen
lemeleri 21 Mart'a 
kadar Meclise gönde 
receğimiz ifade 
edilmiş, ona yönelik 
çalışmalarımızda da 
mesafe kat ettik. 
İnanıyorum ki 
zamanında o düzen
leme gönderilir."

'lıiııaiiıiiıllıiıiiıliıııiıM' Dar gelirliye ucuz ev
Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü'nden yılda 
en az 110 milyon 
aracın geçmesi 
bekleniyor. Ağustos 
ayında açılacak ve 
trafiği büyük ölçüde 
rahatlatacak köprü 
sayesinde, birinci 
ve ikinci köprüye 
fazla yüklenilmesi 
nedeniyle akaryakıt 
ve iş gücü kaybın 
dan doğan yıllık 3 
milyar liralık zararın 
ortadan kalkacağı 
belirtiliyor. TBMM 
Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Sözcü 
sü ve AK Parti 
Erzurum Milletvekili 
Prof. Dr. Mustafa 
llıcalı, yaptığı 
açıklamada, üçüncü

köprüden otomo 
bilİerin, ticari 
araçların ve ağır 
vasıtaların geçece 
ğini vurgulayarak, 
birinci ve ikinci 
köprüye şu anda 
aşırı yüklenme 
olduğunu söyledi. 
Yıldız Teknik 
Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi Ulaştırma 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyeliği 
ve Bahçeşehir 
Üniversitesi

Ulaştırma Mühendis 
liği Bölüm Başkan 
lığı da yapan, 
ulaştırma konula 
rında araştırmaları 
bulunan llıcalı, farklı 
illerden veya yurt 
dışından İstanbul'a 
gelen veya burayı 
transit geçiş olarak 
kullanmak isteyen 
ağır vasıtaların 
günün her saatinde 
yeni köprüden 
geçebileceğini 
hatırlattı.

Dar gelirliye ucuz ev 
için 12 firma temsil
cisi TOKİ ile görüş 
tü. Yüksek arsa be
dellerinin fiyatları 
arttırdığı belirtilen 
toplantıda, dar 
gelirli vatandaşların 
ev sahibi olabilmesi 
'ihale kanunu 
değişsin' denildi. 
Dar gelirliye ev için 
konut sektörü tem
silcileri harekete 
geçti. Geçtiğimiz 
hafta 12 firmanın 
temsilcisi Toplu 
Konut İdaresi (TOKİ) 
Başkanı M. Ergün 
Turan ile bir araya 
geldi. Sektörün 
sorunlarının konu 
şulduğu toplantı 
adeta 'ucuz konut 
zirvesi'ne döndü. 
İnşaat şirketlerinin

patronları ucuz 
konut üretmek için 
formüller ortaya attı 
Makro İnşaat Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Ercan Uyan, İstan
bul'da konut talebi 
nin yüzde 80'inin 
dar ve orta gelirli 
vatandaştan geldi 
ğini belirterek, orta 
ve alt gelir grubu 
nun konut edinebil 
mesi için formül 
ürettiğini söyledi.
Ulaşılabilir fiyata ev 

üretme formülünün 
özel sektör-kamu 
işbirliğinden geçtiği 
ni vurgulayan 
Uyan, "İstanbul'da 
dar ve orta gelirlide 
yüksek talep var 
ama arsa maliyeti 
nedeniyle bunu 
yapamıyoruz. Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı, TOKİ ya 
da yerel yönetimler 
özel sektörle işbirli 
ği yapsın, yeni alan
lar belirlensin" dedi.

Gemlik KHrfez
OIHLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ MZITI1I

G 
E 
M 
L 
1 
K

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. 013 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
ilçe 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 Tos. 513 23 94

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

OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 

büs Terminali (18 Hat)

R
PamukkAls 012 OO 20
DENİZ UÇAÖI 613 00 13
Psgasus Akml» Seyahat 614 03 0 2
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
Süzer Turizm 012 1O 72
Kanberofllu-Esade^ 014 46 4 0
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 01 2 O1 03

DAĞITICILAR

E 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 Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Potrol S13 1O 7O
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 43
Boyza Potrol

H 
B 
E 
R
1

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

________ TAKSİLER_________
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Takel 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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5420 

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)

kiiİiiİkuM
VENÜS SİNEMASI

Ali Kundilli 2: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Osman Pazarlama: 

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

Deadpool(Türkçe 
Dublaj): 

14:30-20:30...
İyi Bir Dinazor: 

11:00-12:45-16:30- 
18:30...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YAPI MALZeM€L€RI LTD. ŞTI.
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 
0 224 514 31 64 Fax : O 224 513 90 41 GEMLİK

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Narh Köyü Camii Temel atma töreninde az daha facia yaşanıyordu... Gemlikliler duruşma öncesi yaptıkları açıklamada,

Gemlik Kgrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

VİZYONYAPI
/ Kentsel Dönüşümün Mimarı / 

www.vizyonkd.com

sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi

EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!
Akıllı Ev Sistemi 

Özel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

5+1 Dubleks Daireler

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

iimii Un Mi Gemliklvasa 
boğan Düzgün ün

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Facia olabilirdi...
Dün, Narlı Mahallesine yapılacak cami

nin temel atma töreninde yaşanan üzücü 
olay, bir ihmalin sonucu mudur?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 
davet edildiği temel atma töreninde, çimer 
toyu hazırlayan mikserin bomunun patla
ması, az daha faciaya neden olacaktı.

Büyükşehir Belediye Başkanını çağıran 
lar, başkanın ve yanındakilerin başına bir 
baret takmayı, üzerine bir işçi kıyafeti giy
dirmeyi akıl edemediler.

Bu tedbirsizliktir. Devamı sayfa 4’de

Narh Mahallesine yapılacak olan caminin 
temel atma töreninde az kalsın bir facia 
yaşanıyordu. Dualar ile temel atılırken, hazır 
harcı getiren mikserin bomu, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte- 
pe’nin üzerinde patladı. Harç, Altepe ve 
yanındakilerin üzerine döküldü. Altepe, 
kazada başından yaralandı. Haberi 4’de

duruşması başladı

Düzgün Akyıldız’ın 
madde bağımlısı 
Erşan Y. tarafından 
hiç yoktan kalbin 
den bıçaklanarak 
öldürülmesinden 
sonra, Savcılıkça 
hazırlanan iddiana 
me sonucu Bursa 7.

Ağır Ceza Mahke 
mesi’nde ilk duruş 
ma dün yapıldı. 
Duruş öncesi basın 
açıklaması yapıla 
rak, mahkemeden 
adalet istenerek, 
cinayet protesto 
edildi. Sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.vizyonkd.com
mailto:uler@hotmail.com
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Gemlikliler duruşma öncesi yaptıkları açıklamada, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi

Düzgün Akyıldız’ın 
madde bağımlısı 
Erşan Y. tarafından 
hiç yoktan kalbinden 
bıçaklanarak 
öldürülmesinden 
sonra, Savcılıkça 
hazırlanan iddiana 
me sonucu Bursa 7. 
Ağır Ceza Mahkeme
sinde ilk duruşma 
dün yapıldı. 
Akyıldız’ın ölümü 
nedeniyle Gemlik’te 
tepkiler çığ gibi 
büyürken, dün 
yapılan duruşmaya 
Gemlik’ten oto
büslerle katılım oldu. 
Adliye önünde 
toplanan Gemlikliler, 
mahkemeden adalet 
isteyerek, cinayeti 
protesto ettiler ve 
katilin ağırlaştırılmış 
müebbet hapse 
mahkum edilmesini 
talep ettiler.
Dünkü duruşmaya, 
Düzgün Akyıldız’ın 
eşi Irmak Akyıldız, 
annesi Yadigar, 
babası Turhan 
Akyıldız, kardeşleri 
Çağdaş ve Dilara ile 
Gemlikliler katıldı. 
Mahkemeye CHP

Bursa Milletvekili 
Ceyhun İrgil’in 
yanında Gemlik Der- 
simliler Derneği 
üyeleri de bulundu
lar. Ancak, salonun 
yeterli olmaması ne
deniyle birçok kişi 
salona alınamadı. 
Cinayeti işlediği 
iddia edilen Erşan 
Yıldız savunmasında 
bir hafta önce 
Düzgün Akyıldız ile 
tartıştıklarını, olay 
günü yeniden 
karşılaştıklarını 
çıkan tartışmanın 
kavgaya dönüştüğü 
nü belirterek,

“Boğuşmaya 
başladık. Arkadaşlar 
ayırmaya çalıştı. 
Daha önce aldığım 
tehditlerden dolayı 
kendimi korumak 
için yanımda bulu
nan bıçağı çıkardım. 
Boğuşma sırasında 
bıçak Düzgün’e 
saplandı. Sonra 
adam vuruldu diye 
bağırdılar ben 
kaçtım." dedi. 
Söz alan Çağdaş 
Akyıldız da kardeşi 
ile zaman zaman 
aynı ayakkabı ve 
montu paylaştıklarını 
acılarının büyük 

olduğunu söyledi. 
Adalete güvendik
lerini söyleyen 
Akyıldız, “Şahıs 
takım elbise giymiş 
sakalını kesmiş ama 
bu adam o adam 
değil. Bu tip onun 
değil. Sanığın en 
ağır şekilde cezalan 
dırılmasını istiyoruz” 
dedi.
Akyıldız ailesinin 
avukatı Murat 
Özdemir ise sanığın 
tahrik indiriminden 
yararlanmak için 
savunmasında 
gerçeğe aykırı 
beyanda bulun 

duğunu iddia etti. 
Cumhuriyet 
Savcısının mütela 
sında ise sanığın 
olay günü saat 13.00 
den 18.00 e kadar 
cinayetin yaşandığı 
bölgede bir internet 
cafenin önünde alkol 
aldığı belirtildi. Bu 
süreçte sanığın 
yoldan geçen bazı 
kişilere ve son 
olarak da Düzgün 
Akyıldız’a sataştığı 
aktarıldı. Çevredeki
lerin araya girme
siyle tartışmanın 
büyümeden bittiği ve 
Akyıldız’ın binada 

çalışan eşinin yanına 
çıktığı ifade edilen 
mütelada, Akyıldız’ı 
binanın dışına 
çağırdığı, Düzgün ile 
boğuşmaya 
başladığı kaydedildi. 
Mütelada Yıldız’ın 
boğuşma sırasında 
Akyıldız’ı klbinden 
bıçakladığı ve 
kaçtığı belirtildi.

TANIKLAR 
DİNLENDİ 
Mahkeme heyeti 
4 tanığın dinlenme 
sinden sonra mah 
kemeyi Mayıs ayına 
erteledi.

Cimin »re'M patlamanın İli duruşması yanıldı
Gemlik Gübre Fabri 
kası’nda, 17 Temmuz 
2015 tarihinde mey
dana gelen ve 32 ya 
şındaki Uğur Çav- 
dar’ın yaşamını yitir 
diği, Mustafa Kara 
yol’un da yaralandığı 
patlamayla ilgili tu
tuksuz 5 sanığın 
yargılamasına dün 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
başlandı.
Ölen Çavdar ile yara 
lanan Karayol'un 
yakınları, suçluların 
cezalandırılmasını 
isterken, işletme yö
neticileri ise patla
maya devreye alınan 
sistemin neden 
olduğunu öne sürdü. 
Gemlik Gübre Fabri 
kası’nın buhar kaza 
nı bölümünde geçen 
temmuz ayında mey
dana gelen şiddetli 
patlama, Gemlik'te 
korku ve paniğe 
neden oldu.
Buhar kazanlarının 
olduğu bölümki gaz

sıkışmasının neden 
olduğu öne sürülen 
patlamada, bina 
içersinde bulunan 
merdiven ve asansör 
bölümü çökmüş, işçi 
lerden Uğur Çavdar 
yaşamını yitirirken, 
Mustafa Karakol ise 
ağır yaralanmıştı. 
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı’nın başlattı 
ğı soruşturma sonra 
sı Fabrikanın iş 
bölümlerinden so
rumlu olan Murat T. 
(40), Eyubi Ensari M. 
(58), Ali Galip K. (62), 
İbrahim Mesut H. 
(31) ve Gökşen T.
(52) hakkında, 'Tak
sirle ölüme ve yarala 
maya neden olmak'- 

tan 15'er yıla kadar 
hapis istemiyle dava 
açıldı. Toplam 5 
sanık hakkında Bur 
sa 1. Ağır Ceza Mah 
kemesinde açılan 
davaya başlandı. 
Ölen Uğur Çavdar'ın 
annesi Bimmiye, 
Ekrem ve kardeşi 
Abdullah Çavdar ile 
yaralanan Mustafa 
Karayol ile avukatla 
rının hazır bulundu 
ğu duruşmaya, tu
tuksuz sanıklardan 
Gökşen T., Ali Galip 
K., İbrahim Mesut H., 
Eyubi Ensari M.' 
katılırken, Murat M. 
ise sağlık sorunun 
gerekçe göstererek 
katılmadı. Sanıklar 

dan savunmasını 
yapan Gökşen T., 
kendisinin fabrikada 
yönetici olduğunu 
belirtip, "Yaklaşık 40 
yıldır sistemde hiç 
tıkanıklık yaşanmadı. 
Kazaya, yapılan re
vizyon sonucu devre 
ye alman ve dik çalış 
tırılması gerekirken 
yatay çalıştırılan ’Sc 
rubber’ adlı sistem 
neden oldu" dedi. 
Uyarmasına rağmen 
sistemin bu şekilde 
çalıştırıldığını ve 
tıkanıklığın yaşandı 
ğım öne süren 
Gökşen T, tıkanıklı 
ğın açılması için su 
verilmesi gerekirken 
asit verildiğini de 
öne sürdü. Patlama 
nın oluşan gazlardan 
yaşandığını açıkla 
yan Gökşen T., proje 
kapsamında çalışan 
ların odasının 
yerinin de değiştiril 
eliğini belirtip, ope 
rasyonun başında 
Murat M. olduğunu 

ifade ederek suçla 
maları kabul etmedi. 
Fabrika Müdür 
Yardımcısı Ali Galip 
K. de, olayın iş kaza 
sı olduğunu ileri sü 
rerek, kullanılmayan 
hattın kullanılmaya 
başlaması nedeniyle 
kazanın yaşandığını 
söyledi.
Çevre Bakanlığı 
istediği için ‘Scrub- 
ber Sistemi’ni devre 
ye aldıklarını söyle 
yen Ali Galip K., 
"Yaklaşık 1 milyon 
Euro masraf yapıldı. 
Su ile açılması gere 
ken yerde asit hattı 
yüklenerek, hatalı bir 
uygulama olmuştur. 
Murat M, ise bunu 
bilmeyerek yaptı" 
diye konuştu.
Diğer sanıkların 
yöneltilen suçlamala 
rı kabul etmediği 
duruşmada söz alan 
ölen Uğur Çavdar'ın 
Babası Ekrem Çav
dar, "Adaletin yerini 
bulacağına inanıyo 

rum. Sanıkların en 
ağır cezayı almasını 
talep ediyorum" 
dedi. Mahkemede 
patlama sonrası 
yaralandığı için sağ 
el ve ayağını kulla 
namadığını fizik te
davisi gördükten 
sonra ayağını kul
lana bildiğini söyle 
yen Karayol, "Başı 
ma isabet eden 
demir parçası nede 
niyle ameliyat olaca 
ğım. Sorumluların 
cezalandırılmasını 
istiyorum" dedi. 
Duruşma, eksik 
evrakın beklenmesi 
için ertelendi. 
Duruşmaya katılan 
Uğur Çavdar'ın 
yakınları, ölen 
gencin fotoğrafları 
ile adliye önünde 
basın açıkla ması 
yapıp, Tş kaza sı 
değil, cinayet', 'Bü 
tün sorumlular yargı 
lansın', 'Uğur’u un
utma, unutturma' 
sloganları attı.
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Tünler ürnerten cinayetin anlısı yakalandı
Bursa'da metruk bir 
apartmanda bıçakla 
narak öldürülen 
gencin katil 
zanlısı yakalandı. 
Emniyete gelen 
bir ihbar üzerine, 
Yeşilova Mahalle- 
si'nde yol geniş 
letme çalışmaları 
için boşaltılan 3 
katlı apartmanın 
üçüncü katına çıkan 
polis ekipleri, 19

yaşındaki Burhan 
Ö. isimli gencin 
kanlar içerisindeki 
cesedini buldu. 
Göğsünden ve 
karnından bıçakla 
narak öldürüldüğü 
belirlenen Burhan 
Ö’nün yanında 
bulunan kanlı 
bıçağa el konuldu. 
Olay yerinde bulu
nan kanlı bıçaktan 
yola çıkan Cinayet

Büro Amirliği ekip- güvenlik kamerası 
leri, bölgedeki görüntülerini ince

leyip, zanlının M.K.Ş. 
olduğunu tespit etti. 
Daha önce çeşitli 
suçlardan sabıkası 
olan zanlı evinde 
gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 
M.K.Ş.'nin, Burhan 
Ö'yü boş apartman 
da madde kullandık 
ları sırada yer kavga 
sı yüzünden öldür 
düğü belirlendi.
Katil zanlısı, ifadesin

de, "Her zaman 
benim oturduğum 
tuğlaya oturdu. 
Kalkmasını söyleyin 
ce bana küfretti. Ben 
de bıçakladım" dedi. 
Sorgusu tamamla 
nan zanlı adliyeye 
sevk edildi. Zanlı, 
görüntü alan gazete
cilere, “Hiç mi 
cinayet işleyen birini 
görmediniz?” diye 
bağırdı.

Talihsiz Mira 3 Kişiye umut oldu
solunum yetmezliği 
sonucu beyin ölümü 
gerçekleşen 22 
aylık bebeğin 
organları 3 hastaya 
umut oldu.
Yakalandığı apel 
sendromu sebebiyle 
7 gündür Dörtçelik 
Çocuk Hastanesinde 
yoğun bakımda olan 
minik Mira'nın geçti 
ğimiz günlerde beyin 
ölümü gerçekleşti. 
Beyin ölümünün 
gerçekleşmesinin

ardından Mira 
bebeğin ebeveynleri 
Safiye ve Hüseyin 
Polat ile yapılan 
görüşmeler netice 
sinde organ bağışın 
da bulunmayı kabul 
etti. Mira bebekten 
alınacak olan 
karaciğer Ankara 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesine götürüle 
cek. 2 böbrek ise 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde 
dağıtıma girecek.

Operasyon hakkında 
bilgiler veren Mira 
Bebeğin Doktoru

Uzm. Dr. Berfin 
Uysal, "Hastamız 
1 Mart'tan beri

yoğun bakımda 
takip ettiğimiz, apel 
sendromu olan, 
ağır solunum 
yetmezliği çeken ve 
8 Mart'ta beyin 
ölümü gerçek 
leşen 22 aylık bir kız 
bebek. Beyin ölümü 
nün ardından aile ile 
yaptığımız görüş 
meler neticesinde 
aile organ bağışını 
kabul ottı^ 
ve 2 bobr^R alına 
cak. Karaciğer için

Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'nden 
bir ekibimiz geldi.
2 böbrek ise Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesine gidecek. 
Hastanemizde ilk 
kez bir çocuk donör 
oluyor. Hastamızın 
ailesine gönülden 
teşekkür ediyoruz. 
Onun sayesinde bir 
çiçekten çok çiçek
le ı yetişecek, Çolfa 
hayatlar kurtulacak" 
şeklinde konuştu.

İiIİiiiiMiiiiiiiiMi nıgnuıs
Bursa'da iş bulma 
vaadiyle 14 kişiyi 
dolandıran sahte 
genel müdür polisin 
operasyonuyla cami 
bahçesinde yakala
narak gözaltına 
alındı. Yıldırım Züm- 
rütevler Mahallesi 
nde oturan Ahıska 
Türkleri'ni bir firma 
nın genel müdürü 
olduğunu söyeyip iş 
bulma vaadiyle 
kandıran Bülent K. 
(44), kıskıvrak 
yakalandı. Edinilen 
bilgiye göre, özel
likle Ahıska Türkler
inin gittiği kahveha 
neleri gezen Bülent 
K., burada gözüne 
kestirdiği ve iş 
arayan vatandaşlar 
la muhabbeti iler
letip, bir şirketin 
genel müdürü 
olduğunu ve kendi
lerine iş bulabilece 
ğini söyledi. Bülent 
K.'ya inanan 14 kişi, 
işe giriş belgeleri

olan kimlik fotoko 
pisi, sağlık belgesi, 
nüfus kayıt örneği 
ve diplomalarını tes
lim etti. Evrakları 
alan Bülent K., bu 
şahıslardan dosya 
masrafları için ise 
biner lira para aldı. 
Daha sonra kayıp 
lara karışan Bülent 
K., bir süre sonra 
evraklarını ve para 
sini aldığı Cumali 
A.'yı (61) arayıp, bir 
miktar daha para 
gerektiğini söyledi. 
Dolandırıldığını an
layan Cumali A., du
rumu polise bildirdi. 

Polisin yönlendir 
mesiyle Cumali A., 
Yeşilyayla Camii'nin 
bahçesinde Bülent 
K.'ya randevu verdi., 
Cami bahçesinde 
Cumali A. ile bulu 
şan Bülent K., para 
yı aldığı sırada, 
vatandaş gibi 
bahçede bekleyen 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri 
tarafından kıskıvrak 
yakalandı. 
Sorgulaması 
tamamlanan Bülent 
K. adliyeye sevk 
edildi.

Bursa'da kanser 
hastası 73 yaşındaki 
adam, başına daya 
dığı tüfeği ateşledi. 
Yaşlı adam olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. Osmangazi 
Çamlıca mahallesi 
Erdek sokak'ta 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, evli ve 3 çocuk 
babası 73 yaşındaki 
Hüseyin Ak, iki hafta 
önce cezaevinden 
çıktı. Aynı zamanda 
kanser hastası olan 
Ak, bir süredir 
bunalım halindeydi. 
Yakınlarına sürekli 
"bu hayattan sıkıl 
dım" şeklinde 
söylemlerde bulu

Feci kaza
Mudanya da mey
dana gelen trafik 
kazasında 1 kişi 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye göre, 
Kadir Y. (20) yönteti- 
mindeki 16 NV 517

nan Ak, eşi ile bir
likte evinde oturur 
ken dinlenmek için 
yan odaya gidece 
ğini söyledi. 
Bunalımdaki Ak, bir 
süre sonra evde bu
lunan tüfeği başına 
dayayarak tetiğe 
bastı. Tüfek sesi ile 
birlikte yan odaya 
koşan eşi, kocasının 
kanlar içinde yatan 

plakalı hafif ticari 
araç, Güzelyâlı 
Mahallesi Atatürk 
Caddesi'nde, elinde 
ki bisikletiyle yolun 
karşısına geçmeye 
çalışan Hakkı Uz'a 

cansız bedeni ile 
karşılaştı. Olay 
yerine gelen 112 
Acil servis ekipleri 
Hüseyin Ak'ın 
hayatını kaybettiğini 
belirledi. Hüseyin 
Ak'ın cansız bedeni 
Adli Tıp Morgun'a 
kaldırılırken, polis 
olayla ilgili 
oruşturma başlattı.

1 ölü
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle yaklaşık 
50 metre savrulan 
Uz, olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Sürücü Kadir Y, 
gözaltına alındı.



10 Mart 2016 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakı$
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Facia olabilirdi...
Üzerlerine bir işçi giysisi giydirilebilirdi. 
Bunun en güzel örneğini öncekjgün İs

tanbul da 3. köprü için yapılan son kay
nak töreninde Cumhurbaşkanı, Başbakan 
ve Ulaştırma Bakanının üzerlerine giydiril 
diğınde gördük.

Bu kadar basit bir önlemin düşünülme 
mesi hayret verici bir olay.
Altepe ve yanındakilerin verilmiş şada 

kalan varmış.
Bu insanlar, ibadethane için temel 

atarken, hiç yoktan canlarından olabilir
lerdi.

Bu herkese ders olsun.
Altepe’ye de geçmiş olsun diyorum.

Narlı Köyü Camii Temel atma töreninde az daha facia yaşanacaktı...

uımUıııM
Camii temelinin atıldığı sırada mikser aracının bomu patladı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, basın danışmanı ve’yanında bulunanların üzerine çimento 
harcı döküldü. Altepe başından yaralanarak Gemlik Muammer Ağım Devlet Has
tanesi Acil servisine kaldırılarak başına dikiş atıldı. Altepe’nin yanında bulunan 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve AKP İlçe Başkanı Zafer Işık da harca bulandılar.

BELEDİYE MUVAZAALI 
ŞİRKET DEVİR ALDI 
Gemlik Belediyesi, yaptıracağı toplu ko 

nutlar için bir şirketi devir aldı.
Geçtiğimiz gün yapılan Meclis toplan

tısında AKP’lilerin oylarıyla 50 bin liraya 
devir alınan şirketin sermayesi parmaklar 
kalkıp inerek, 1 milyon 50 bin liraya 
çıkarıldı.

Bu bana, CHPTı eski başkan Fatih M eh 
met Güler’in, belediye hizmetlerini daha 
kolaylıkla yapabilmesi için kurdurduğu 
bir firmanın, belediyeye devredilmesini 
anımsattı.

Başkanlık koltuğunu adam satın alarak 
ele geçiren zihniyetin o günlerde yaptığı 
ilk iş, belediyeye devredilen bu şirketi 
muvazaalı’ deyip kapatmasıdır.
Şimdi aynı işi kendileri yaptılar.
Bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu!

KRUVAZÖR GEMİLERİ
Dün Kent Konseyinin öncülüğünde 

Gemlik’e kruvazör gemilerinin getirilmesi 
için bir panel düzenlendi.

Uludağ Üniversitesi SunğipekAsım 
Kocabıyık Yerleşkesi, Kültür Merkezi’nde 
Gemlik ve Orhangazi Kaymakamları, Bu 
yükşehir Belediyesi BURULAŞ ve Liman
lar Daire Başkanın da katıldığı panel, çok 
verimli geçti. Salon öğrenci doluydu.

Gemlik ve çevresine turist getirilmesi 
için düşünülen bu proje, yerel seçimlerde 
CHP adayı İbrahim Talan’ın da gündeme 
a'ıdığı projdıer arasındaydı.

Kruvazör gemileri, yıllar öncesi ilçemi 
ze gelir, uzaktan filikalarla turistleri 
karaya çıkararak, İznik ve Bursa’ya 
götürülürdü.

Bu proje, bu toplantıyla sınırla kalmayıp 
sürdürülmeli. Katkı koyanları kutlarım.

Herkes için yararlı bir proje.

Narh Mahallesi 
camiinin temel atma 
töreninde facianın 
eşiğinden dönüldü. 
Cami Yaptırma 
Derneği tarafından 
Narlı Mahallesi’nde 
yaptırılan yeni 
camiinin inşatına 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe de 
davet edildi. 
Temel atma töreni 
sırasında çimento 
taşıyan mikser 
aracının bomu 
patlayınca başta 
Recep Alteye ve 
yanındakiler hazır 
çimento harcının 
altında kaldı. Bu 
arada Altepe’nin 
başı 3 yerden 
yarıldı.
Olay dün saat 13.oo 
de Narh Mahallesin
deki cami inşaatının 
temel atma töreni 
için Kaymakam 
Cahit Işık, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al
tepe, Başkan. 
Yardımcıları, İdari 
kadro, Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
Meclis üyeleri, AKP 
İlçe Başkanı Zafer 
Işık, MHP ilçe Baş 
kanı Osman Durdu 
ve meclis üyeleri, 
Gemlik Belediyesi 
daire müdürleri, İlçe 
Müftüsü Muammer 
Turan, Narh Mahal 
leşi halkı törende 
hazır bulundular. 
Kur’an okumasının 
ardından temel 
atılması için Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep Alte
pe’nin önüne çi
mento mikserinin 
bomu uzatıldı.
Dualar ile temele 
mikserden çimento

Gemlik K

KAYIP

bırakması için 
bomun harç veren 
kol çekilince birden 
bomun plastik 
bölümü patladı. 
Çimentolar bomun 
altında olan Recep 
Altepe, Refik Yılmaz, 
Basın danışmanı, 
AKP ilçe Başkanı 
Zafer Işık ve birçok 
vatandaşın üzerine 
döküldü. Bir anda 
herkes şaşkınlık 
içinde kaldı.
Bom kapatıldıktan 
sonra Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
baştan aşağı giysi
lerinin çimento

olduğu ve başından 
yaralandığı görüldü. 
Altepe’nin yanında 
bulunanlar da 
boşalan çimento ile 
üzerleri battı.
Olayda yaralananlar 
hemen Gemlik 
Muammer Ağım De
vlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Acil servisinde 
gözetim altına alınan 
Altepe’nin başında 
ve kaşının üzerinde 
yarıklar olduğu 
görüldü ve gerekli 
müdahale yapılarak 
başına dikiş atıldı.

Bir anda Devlet 
Hastanesi’nin acil 
servisi önü ana baba 
gününe döndü. 
Altepe’ye geçmiş ol
suna gelen AKP’liler 
bir süre Acil Servis 
önünde bekledi. 
Altepe, yarım saatlik 
bir işlemden sonra 
taburcu edildi. 
Eşofmanları ile ken
dini bekleyenleri se
lamlayarak geçmiş 
olsun dileklerini 
aracına binesiye 
kadar kabul etti. 
Recep Altepe’nin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 
bildirildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ OLDUĞUM 
NÜFUS CÜZDANIMI 4 MART 2016 GÜNÜ KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. AYKUT TEKİN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MIIMIMimPIMM
“CADETEURO- 
PEANJUDO CUP 
ANTALYA” 23. Na 
zım Canca Ümitler 
Avrupa Kupası 15 
ülkeden (Fransa, 
Gürcistan, Almanya, 
İsrail, İtalya, Azer
baycan, Belarus, 
Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Ür 
dün, Kırgızistan, 
Makedonya, Ro
manya, Tacikistan, 
Türkiye), 199 erkek 
132 bayan toplam 
331 sporcunun katı 
lımıyla 5-6 Mart 2016 
tarihlerinde Antalya- 
Kemer’de yapıldı. 
23.Nazım Canca 
Ümitler Avrupa 
Kupasında, 52 Kg. 
Bayanlarda Milli 
Takım düzeyinde 
ülkemizi temsil eden 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Sporcusu 
Aslınur Sarıülke 
mize bronz madalya 
kazandırdı.
Milli Takım düzeyin 
de 15 ülkenin katıldı 
ğı Avrupa Kupa

sında Aslınur ilk 
turu bay geçti, ikinci 
turda Gürcistanlı 
rakibini yendi.
Üçüncü turda Israilli 
rakibine yenilerek 
repesaj müsabaka 
larına kaldı. Repe 
sajın ilk turunda 
Milli Takımımızın 52 
Kg. bayanlardaki 
diğer sporcusu 
Rabia Seras’ı uzat
malarda ceza ile 

yenerek üçüncülük 
müsabakasına 
çıkmaya hak 
kazandı. Madalya 
Müsabakasında Çek 
Cumhuriyetinden 
rakibini yenerek.
52 Kg. bayanlarda 
ülkemize bronz 
madalya kazandırdı. 
"Judo Antrenörü İs
mail Yıldız: Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 

judocusu Ashnur’un 
01-03 Temmuz 2016 
tarihlerinde Fin
landiya’da yapılacak 
olan Ümitler Avrupa 
Şampiyonasına 
giderek ülkemizi en 
iyi şekilde temsil 
edeceğine inanıyo 
rum. Fakat Avrupa 
Şampiyonası öncesi 
milli takım düzeyin 
de Antalya-Kemer 
gibi zor Avrupa 
Kupaları bizi bek
liyor. Önümüzde ki 
ilk Avrupa Kupası 
16-17 Nisan 2016 
tarihlerinde Çek 
Cumhuriyeti- Tepti 
ce’de yapılacaktır. 
Ashnur’un Çek 
Cumhuriyetinden 
’de madalya ile dön
mesi için antren 
mantarı disiplinli bir 
şekilde devam et
mektedir. Destek
lerinden dolayı Judo 
Federasyon Başkanı 
mız Fatih Uysal ve 
Belediye Başkanı 
mız Refik Yılmaz’a 
teşekkür ederiz” 
dedi.

ATLETİZMDE 
BURS AYI TEMSİL 

EDECEKLER

Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Atletizm 
şubesi Madalya ve 
Kupalara devam 
ediyor. Bursa 
Botanik Parkta 
düzenlenen Atle
tizm Geliştirme 
Projesi İl Seçmele 
rinde, yarışmalara 
katılan 7 sporcu da 
derece yaparak 
elemelere 
damga vurdular. 
Kütahya da düzen
lenecek olan grup 
yarışmalarına

Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübünden 6 
sporcumuz 
Bursa’yı gruplarda 
temsil edecek. 
Bursa’yı temsil 
edecek sporcular 
şunlar oldular. 
Küçük Kızlarda 
Necla Bilgi, 
Fatma Ulutaş. 
Yıldız Kızlarda 
Edanur Eren, 
Deniz Aytun, 
Yıldız Adıyaman 
Erkeklerde ise 
Sinan Yalçın.

7^
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Karadeniz rinııan estitfliler
Bursa Rize Günleri 
Etkinlikleri kapsa 
mında Gemlik’e de 
uğrayan Fındıklı 
Halk Dansları 
Ekibi, Gemlik’te de 
Karadeniz 
rüzgârları estirdi. 
Bir dönem Fındıklı 
Kaymakamlığı 
görevinde bulunan 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık’ı 
makamında ziyaret 
eden folklorcular, 
ilçenin çeşitli yer
lerinde de horon 
teptiler.
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye Başka 
m Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim ve Genel 
Sekreteri Mehmet 
Çelik tarafından 
ağırlanan Türkiye 
Üçüncüsü Rize 
Fındıklı Halk Dansla

rı Topluluğu üyeleri, 
CİUS AVM önünde 
Gemlikliler ile bir
likte horon teptiler. 
Kaymakam Cahit

Işık’ın da katıldığı 
gösteri, tulu eşliğin 
de şölene dönüştü. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, ilçenin

sosyal ve kültürel 
yaşamına renk katan 
folklorculara ve 
Fındıklı ilçesini 
yöneticilerine 
teşekkür ederken, 
Kaymakam 
Cahit Işık’ta, 
5 yıl görev yaptığı 
Fındıklı İlçesinin, 
aradan 10 yıl 
geçmesine 
rağmen kendisini 
unutmamalarının 
mutluluğunu 
yaşadığını söyledi.

Dolo’tlan 
62. tekerlekli 

sandalye

Dojo Karate Spor 
Kulübü sporcuları 
nın kendi aralarında 
topladıkları mavi 
kapaklarla 62. teker
lekli sandalyeyi 
sahibine ulaştırdı. 
Dojo Karate Spor 
Kulübü Antrenörü 
Gökhan Özler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
sporcularına mavi

kapak toplama kani 
panyasına göster 
diği duyarlılığa 
teşekkür ederek, 
tespit ettikleri 
ihtiyacı olan bir 
kişiye daha teker
lekli sandalyeyi 
vermenin mutluluğu 
nu yaşadıklarını 
söyledi. Özler, 3 
yılda 62 sandalyeye 
ulaştıklarını belirtti.

llıHnlıırtMıoılıııııloilMiroılılı
Gemlik Belediye
sinin 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü kapsa 
mında organize ettiği 
“Mutlu Kadın Huzur 
lu Toplum” konulu 
etkinlik yapıldı. 
Atatürk Spor Salo
nunda organize 
edilen etkinlikte, 
Doktor Moral 
Lakaplı, Üsküdar 
Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Yrd. Doç. 
Dr. Halil İbrahim 
Erbıyık ve Tele
vizyon Programcısı, 
Şair ve Yazar İkbal 
Gürpınar Gemlikli 
bayanlarla buluştu. 
Karabaş-i Veli 
Derneği Bayan Se- 
mazenleri de Sema 
gösterimi ile geceye 
renk kattılar. 8 Mart 
Dünya Kadınlar 
Gününü kutlayan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, şehit 
ve gazi annelerinin 
de gününü kutlamayı 
ihmal etmedi. 
Bestekâr, yazar ve 
jinekolog olan Yrd.

Doç. Dr. Halil 
İbrahim Erbıyık, 
“Erkekleri Tanıma 
Sanatı” adı altında, 
farkındalık, değişim 
ve arınma konuların 
da çarpıcı açıklama 
larda bulundu. 
Sağlıklı beslenme 
üzerine de anlatımlar 
yapan Dr. Moral, 
“Mutlu olmak için 
sizin sadece kendi
nize ihtiyacınız var” 
dedi. Hipnozla tedavi 
konusunda da bilgi 
ler veren Halil İbra 

him Erbıyık, “Hip
noz; günlük stres ve 
sıkıntılar, sigara 
alışkanlığından kur
tulmak, şişmanlık ve 
yeme bozuklukları, 
uyku bozuklukları, 
fobiler (korkular), 
cinsel problemler, 
psikosomatik rahat 
sizi ıklar gibi birçok 
psikiyatrik rahatsız 
lığın tedavisinde 
yardımcı bir yöntem 
olarak kullanılıyor. 
Ancak, hipnozun tek 
kullanım yeri psiki

yatri değil" dedi.
Hipnozu dünyada en 
çok diş hekimleri ve 
jinekologların kullan 
dığını belirten Dr. 
Erbıyık, tüp bebek 
gibi yardımcı üreme 
tekniklerinde hip- 
noterapi ile başarı 
şansının arttığını 
söyledi.
Televizyon Program 
cısı, Şair ve Yazar 
İkbal Gürpınar’da, 
“Eskiden kız 
çocukları okutulma 
sın günah denilirdi. 
Ve maalesef toplum 

da bu yer buldu ve 
kız çocuklarının 
okumasının önüne 
geçildi. Bende onlar
dan biriyim aynı 
şekilde ablamda. 
Babam şimdi özür 
diliyor nerden bile 
bilirdim ki bu söylen
tiler bir Yahudi propa 
gandası olduğunu 
diyor. Bizim toplumu 
muzun ilerlemesini 
istemeyenler bu tür 
oyunlarla genç nesil
lerin cahil kalmasını 
istemişler. Kadın 
kendini geliştirecek 

ki ailesini geliştirebil 
sin. Bir toplum mut
luysa o toplumda 
kadına gerekli 
değer veriliyordur. 
Çünkü kadın mut
luysa çocuğu da 
mutludur, kocası da 
mutludur, ailesi de 
mutludur, ailesi 
mutlu olan bir 
toplumda mutludur. 
Toplumun mutluluğu 
kadının mutlulu 
ğundan geçer” dedi 
Gece, semazen 
gösterimi ile son 
buldu

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

SPORDA BİR HAFTA GEMLİK

BAL Liginde Gem
lik Spor İkinci hük
men galibiyetini aldı 
ve toplam puanını 
9’a çıkardı.

Her hafta sahaya 
çıkmayacağız diyen 
Mudanya Spor 
çıkıyor ve kazan
maya devam ediyor. 
Mudanya da 
Elmasbahçeleri de 
3-2 ile geçtiler.

Süper küme 
takımımız Çotanak 
Spor Karacabey 
deplasmanından 
ağır bir yenilgiyle 
döndü.

Daha önceden 
kümede kalması 
garanti olan

Çotanak Spor 
maçların bitme sini 
bekliyor.

Ligde son iki haf
taya girilirken ilk üç 
sıralar henüz garanti 
gibi gözükmüyor. 
Birinci grup play-off 
aday lan Gürsu 
Belediye Spor, 
Kafkas Spor, Zafer 
Spor ve İnegöl Spor 
gözüküyor.

İkinci grubun ilk 
sırası Abdullah 
Apak’ın takımı 
Karacabey Spor iki 
puan farkla ele 
geçirmiş durumda 
Emek Spor, İznik 
Spor ve Hamitler 
Spor ikinci ve 

üçüncü olmak için 
yarışıyorlar.

İkinci amatör 
kümede liderlik el 
değiştirdi.

Güçlü Körfez Spor 
rakibi Vefa Spora 
5-1 yenilince Kumla 
Sporu 4-0 yenen 
Gündoğdu Spor 
liderliği ele geçirdi. 
Vefa Spor- Gündoğ 
du Spor maçının 
önemi daha da 
artmış durumda 
dileğimiz maçların 
centilmence 
geçmesi.

Benim favorim 
Kurşunlu Spor.

Sebebi sonuç ne 
olursa olsun mü

cadelelerini centil
mence sürdürüyor
lar ve yaş ortalama 
lan da Kumla Spor 
dan sonra en genç 
takım. Ben her 
zaman söylüyorum 
grup yükselmek 
masrafları arttırmak 
demektir.

Sonucuna katlana- 
mayacaksan 
Kurşunlu Spor gibi 
bulunduğun ligde 
oynamaya devam 
edeceksin.

İleriki yıllarda 
Gemlik futbolunu 
büyük bir kaosun 
beklediğini söyleye
bilirim.

Sebebi Belediye

Spor ve Gençler 
birliği Spor 
haricinde alt yapı 
yapan takım pek 
gözükmüyor.

Zeytin Sporunda 
bu işe biraz daha 
ciddi yaklaşması 
gerekir. Sporcuları 
iyi eğite cek antre 
nör olması lazım.

8 takıma futbolcu 
bulmak zorla şacak. 
Ben o yüzden diyo
rum bu organizas 
yonu kontrol ede
cek, çekip çevirecek 
bir kulüpler birliği 
görev lisi gerekir. 
Tüm kulüplerin 
Kulüpler Birliği sis
temine girmesi en 
doğrusu gözüküyor. 
Malzeme ve nakdi 
yardımda daha 
güzel şekillenmiş 
olur.

Az hata yapan 
kulüpler oluşmuş 
olur.

Atletim de 
Burhan Gümüş 
hocamın talebeleri 
Bursa okul 
yarışlarından 

sonra Kulüpler 
bazında da Bursa 
birinciliklerini kim
selere bırakma dılar. 
Milli takımın 
oluşmasındaki 
üçüncü ayak Bursa 
yarışlarında küçük 
bayanlarda 5 kişilik 
temsil hakkı elde 
edilirken, erkeklerde 
sayı birdi.

Toplam 6 Gemlik 
Belediye Sporlu 
atletizm ikinci ayak 
milli takım seç 
meleri için Kütah 
ya’da Bursa ilimizi 
temsil edecekler. 
Kütahya’da derece 
yapan atletlerimiz 
seçme için son aşa 
ma olan Denizli’de 
yarışma hakkı elde 
edecekler.

Şayet atletlerimiz 
Denizli de de derece 
yaparlarsa 
Milli Takım kampına 
davet edilecekler. 
Bir sporcumuz 
bile bunu 
başarırsa başarı 
için önü açılmış 
olacak.

İS ARIYORUM 2011 MODEL OPEL ÇORSA KENDİ ARACIMLA İŞ ARIYORUM.

meklİyİm. 0 554 623 06 01

Gemlik ELI 
TEMİZLİK

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

ostarmajoc

OZKAYA

4 adet 15-16 Jant Starmaxx kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara, 

350 Tl değerinde mont hediye!

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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Emeklilere pro
mosyonda mutlu 
son yakın. Maliye 
Bakanı Ağbal, 
'Emeklileri sevindire 
ceğiz* diyerek müjde 
yi verdi. Pazarlık 
larda 600 liraya 
kadar çıkan banka 
ların son teklifleri 
merakla bekleniyor. 
Hükümet,emeklilere 
verdiği promosyon 

»sözünü tuttu. Pro
mosyon çalışmala 
rında sona gelindi. 
Emeklilerin yüzünü 

{güldürecek bir raka 
■ ma ulaşılması için 
bankalarla sıkı pazar 
tıklar yapılırken, 
yaza kadar anlaşma 
nın sağlanması 
hedefleniyor. Pro
mosyon için geçen 
hafta "Çalışma son 
aşamaya geldi" 
diyen Maliye Bakanı 
Naci Ağbal, önceki 
gün de bu konuda 
emeklileri sevindire
ceklerini söyledi. 
Ağbal, "2002'den bu 
yana SSK işçi 
emekli aylığı nomi

nal olarak yüzde 
402, reel olarak yüz 
de 64 artış gösterdi. 
Bağ- Kur esnaf 
emekli aylığı yüzde 
678, reel olarak 
yüzde 153, Emekli 
Sandığı emekli aylı 
ğı nominal yüzde 
329, reel olarak 
yüzde 40.3 arttı. Pro
mosyon çalışmaları 
sonuçlandığında da 
inşallah emeklileri 
mizi bir defa daha 
memnun eder, sevin 
diririz" dedi. Promos 
yon için bankalarla 
sıkı pazarlıklar 
sürüyor. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı yetkilileri, 
hem kamu bankaları 
ile hem de özel 
bankalarla birbiri 

ardına masaya 
oturuyor. Edinilen 
bilgiye göre; banka 
lar tekliflerini 3 yıllık 
dönem için 500-600 
liraya çıkardı. Pazar 
lıklarla bu rakamın 
daha da artırılması 
için çalışılıyor 
Bankaların son 
teklifleri merakla 
beklenirken, uygula 
manın yaza kadar 
hayata geçirilmesi: 
hedefleniyor. Banka, 
larla anlaşmanın 
sağlanmasının 
ardından uygulama 
için Sosyal Güvenlik 
Kurumu bankalarla 
protokol, imzalaya-. 
cak. Emekliler de 
böylece banka 
promosyonuna 
kavuşacak.

ATM'lerden para 
çekerken artık çok 
dikkat etmelisiniz. 
Dolandırıcıların 
ATM'lere yerleş 
tiridği kopyalama 
cihazları sizinde 
hayatınızı kararta
bilir. Para çekmek 
için kartınızı makin
eye yerleştirirken 
dikkat edin. Bu yeni 
bir şey değil ancak 
ATM güvenliği maki
nesi EAST’in yeni 
raporu, kart slotu 
içerisine gizlenen, 
sahtekarlığa yönelik 
"Skimming" 
(ATM'lere veri 
toplama amacıyla 
cihaz yerleştirme

Saatler ne zaman ileri alınacak?
Bu yıl yaz saati 
uygulaması nedeni 
ile saatler 27 Mart 
Pazar günü 03.00 
ten itibaren 1 saat 
ileri alınacak. Türki 
ye'de, 1925'te çıkarı

eylemine verilen 
isim) cihazlarının 
yükselişte olduğunu 
söylüyor. Bu ciha
zlar, kartınızın bilgi
lerini kopyalarak 
dolandırıcıya 
ulaştırabiliyor.
Skimming cihazları, 
EAST'e göre "kart 

lan Günün Yirmi 
Dört Saate Taksimi 
ne Dair Kanuna 
dayalı olarak uygu
lanan yaz saati 
uygulaması, Türki 
ye'de yaz saati uygu 

okuyucusunun 
boğazına, kapağın 
önüne yerleştiril! 
yor". Kuruluşa göre 
üç Avrupa ülkesi, bu 
tür cihazların 
kullanımının arttığını 
söylüyor. Bunların 
hangi ülkeler olduğu 
ise açıklanmıyor.

laması ilkbaharda 
başlıyor ve sonba 
harın ortasında 
bitiyor. Böylece 
7 ay süresince 
ileri saat uygula 
ması yapılıyor.

matbaacilikyayincilik
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2 tecrübemiz ite 
^iziîietinizdevıiz....

REKLAMCILIK ORGANİZASYON VE TANIWH™^”

FATURA S
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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Zorunlu trafik sigortasında flaş gelişme!
Zorunlu trafik sigor 
tasında yüksek prim 
artışlarının nedeni 
olan sigorta siste
mindeki aksak tıkları 
gidermek için 3 
maddelik yasal 
değişiklik yapılacak. 
Hazine’nin hazırla 
dığı tasarı taslağıyla, 
sigorta şirketlerinin 
yükümlülükleri 
azaltılacak.
Düzenleme yasala 
şırsa, yüzde 100 
kusurlu olmasına 
rağmen hayatını 
kaybeden kişinin 
ailesine ödeme 
yapılması uygula 

masına son verile
cek. Karayolları 
Trafik Kanunu’nda 
değişiklik yapılma 
sim öngeren taslak 
ta, öncelikle mevcut 
yasanın “Maddi ve 
manevi tazminat” 
başlıklı 90. maddesi 
değiştiriliyor. Mevcut 
yasada, “Maddi 
tazminatın biçimi 
ve kapsamı ile 
manevi tazminat 
konularında Borçlar 
Kanununun haksız 
fiillere ilişkin hüküm
leri uygulanır” ifade 
si yer alıyor. Bu 
maddeye, zorunlu

mali sorumluluk 
sigortası kapsa 
mındaki tazminat 
ların genel şartlara 
tabi olmasına yöne
lik ifade ekleniyor. 
Maddenin yeni hali, 
“Zorunlu mali so

rumluluk sigortası 
kapsamındaki 
tazminatlar bu kanun 
ve bu kanun çerçeve 
sinde hazırlanan 
genel şartlarda 
öngörülen usul ve 
esaslara tabidir. Söz 

konusu tazminatlar 
ve manevi tazminata 
ilişkin olarak bu 
kanun ve genel 
şartlarda düzenlen
meyen hususlar hak 
kında Borçlar 
Kanununun haksız 
fiillere ilişkin hüküm
leri uygulanır” şeklin 
de düzenleniyor. Bu 
yolla Hazine düzen
leme yetkisi alıyor. 
Taslak bu hali ile 
TBMM’de yasala 
şırsa Hazine yönet
melik çıkaracak ve 
genel şartları 
belirleyecek.
Taslakta yer alan bir 

başka düzenlemeyle 
tazminat ve gider
lerin ödenmesinde 
istenen, “Kaza veya 
zarara ilişkin tespit 
tutanağı veya bilir 
kişi raporu” uygula 
ması kaldırılıyor.
Yerine “Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigorta 
sı Genel Şartlarıyla 
Belirlenen Belgeler” 
getiriliyor. Yetkililer, 
kaza tespit tutanağı 
nın ardından sigorta 
cinin 8 iş günü için 
de ödeme yapması 
yükümlülüğünün 
esnetildiğini 
söylediler.

Bursa 4. sırada yer aldı
Türkiye'de tabi
iyetine göre yabacı 
uyruklu 650 bin 308 
kişi yaşıyor. Yabancı 
uyrukluların başını 
İraklılar ve Almanlar 
çekerken, İstanbul, 
Ankara ve Antalya 
en çok tercih edilen 
kentler olurken 
Bursa listede 
dördüncü sırada yer 
aldı. Türkiye İstatis
tikKurumundan 
(TÜİK) alınan Adre 
se Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi 
(ADNKS) 31 Aralık 
2015 tarihli veriler
ine göre, Türkiye'de 
650 bin 308 yabancı 
uyruklu kişi yaşıyor. 
Veriler, Türkiye'de 
en az 3 ay ikamet ve 
çalışma izni alarak

ADNKS’ye kayıtlı 
olan yabancılar ile 
izinle Türkiye Cum 
huriyeti vatandaş 
lığından çıkan ve 
halen Türkiye'de 
ikamet eden kişileri 
kapsıyor. Türkiye'de 
yaşayan yabancı 
ların dağılımında 93 
bin 697 kişi ile 
İraklılar ilk sırada 
yer alırken, İraklıları 

69 bin 873 kişi ile Al
manlar, 56 bin 647 
kişi ile Suriyeliler 
takip ediyor.

İSTANBUL İLK 
SIRADA, 
BURSA 4. SIRADA 
Yabancıların 
yerleşmek için tercih 
ettikleri illerin başını 
İstanbul çekiyor. İs
tanbul'da 199 bin

260 yabancı uyruklu 
kişi yaşıyor. İstan
bul'u 55 bin 64 ile 
Ankara, 54 bin 755 
ile Antalya ve Bursa 
takip ediyor. 
Yabancıların en az 
tercih ettiği kent ise 
Bitlis oldu. Bitlis 115 
yabancı uyruklu kişi 
ile son sırada yer 
alırken, Bitlis'i 130 
ile Tunceli ve 194 ile 
Hakkari takip ediyor.

İşte illerde yaşayan 
yabancı uyruklu kişi 
sayısı ilk 5 şöyle:

1- İstanbul 199 bin 
260
2- Ankara 55 bin 64 
3- Antalya 54 bin 755 
4- Bursa 28 bin 897 
5- İzmir 24 bin 597

Akın akın fleliyorlar

ABD, Avrupa Birliği 
(AB) ve Birleşmiş 
Milletler (BM) 
tarafından İran’a 
uygulanan ambar
gonun kalkması 
sonrası, bu ülkede 
yaşanan ekonomik 
canlanmaya bağlı 
olarak başta İstan
bul olmak üzere 
Türkiye’nin birçok 
noktasına İranh 
turistler akın etme 
ye başladı. Günde 
karşılıklı 18 tarifeli 
seferin yapıldığı İs- 
tanbul-İran arasın 

daki uçak sefer
lerindeki doluluk 
oranının Nevruz’la 
birlikte yüzde yüze 
ulaşması bekle 
niyor. İstanbul 
Atatürk Havalima 
nı’na, başta Tahran 
olmak üzere, Şiraz, 
Meşhed, Isfahan ve 
Ahvaz’dan yapılan 
seferlerinin doluluk 
oranları yüzde 85’e 
yaklaştı. İstanbul ile 
İran’ın değişik 
şehirleri arasında 
haftada karşılıklı 
165 uçuş yapılıyor.
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Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tas. 513 23 94

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.

513 13 53

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

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

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md.

513 10 95
513 37 42

ULAŞIM 513 15 07
Pamukkal®
DENİZ UÇAdl
Ptgasuı Akmls Seyahat 
METRO
Aydın Turizm 
SOzer Turizm
KanbaroOlu-Eaaday 
Anrtur
Kamil Koç

B12 OO 26
613 66 13
614 63 62
613 12 12
613 20 77
612 1O 72
614 46 46

612 O1 63

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66HASTANELER Halk Eğitim Müd 

İŞ-KUR
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

513 23 25 
513 45 21-182 
513 45 21-111 

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
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 70
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
OEHLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5421 

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)

HElllllllEIlMI

VENÜS SİNEMASI
Ali Kundilli 2: 

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

Osman Pazarlama: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Deadpool(Türkçe 

Dublaj): 
14:30-20:30...

İyi Bir Dinazor: 
11:00-12:45-16:30- 

18:30...
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coma
mailto:korfezofset@hotmail.com
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YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com
—

http://www.yigitinsaatgemlik.com


“Gemlik ın Geleceği: Yolcu Gemileri için Bir Uğrak Limanı” konulu Panel büyük ilgi gördü

Mıılııiııllıııliilltıiıııı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kruvaziyer Gemileri
Dünkü yazımda da kısaca değinmiştim.
“Gemlik’in Geleceği: Yolcu gemileri için 

Bir Uğrak Limanı" konulu panel, ilçemizin 
gelişmesi konusunda düzenlenen önemli 
bir toplantıydı.

Her ne kadar Gemliklilerin ilgi gösterme
mesine karşın, geleceğin Gemlik’ini yöne - 
tecek olan öğrencilerin katılımı memnuni
yet vericiydi.

Çocuklar, ilk kez böyle bir toplantıyı 
izlediler.

Hem de ilgiyle... Dev. Syf. 4’de

Gemlik Belediye
sinin Kent Konseyi 
ile ortaklaşa olarak 
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezinde 
düzenlediği, ‘‘Gem
lik’in Geleceği: Yolcu 
Gemileri için Bir Uğ 
rak Limanı" konulu 
panel ilgi gördü. 
Panelde kruvaziyer 
gemilerinin Gemlik’e 
getirilmesi halinde 
bundan herkesin 
yararlanabileceği 
anlatıldı. Haberi 4’de

PAZAR GÜHİİ HÜfUS
müdürlüğü açik kalacak

13 Mart 2016 günü yapılacak olan Yüksek Öğreni 
me geçiş sınavları nedeniyle alınacak önlemler için 
İlçe Kaymalığında ilgili daire müdürleriyle de ğer 
lendirme toplantısı düzenlendi.Sınav nedeniyle Nü 
fus Müdürlüğü pazar günü açık olacak. Sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kaymakamlıkta YGS değerlendirme toplantısı yapıldı

PflMRCİİNİI NÜFUS MİİDÜRIÜĞÜ ftÇIK MU
13 Mart 2016 günü 
yapılacak olan Yük
sek Öğrenime geçiş 
sınavları nedeniyle 
alınacak önlemler 
için İlçe Kaymalığın 
da ilgili daire müdür
leriyle değerlen 
dirme toplantısı 
düzenlendi.
Bursa Valiliği’nin İlçe 
Kaymakamlıklarına 
gönderdiği yazıda 
"Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
Başkanlığı tarafın 
dan 13 Mart 2016 
Pazar günü yapıla 
cak olan Yüksek 
öğretim Geçiş 
Sınavına (2016-YGS) 
katılacak adaylardan 
nüfus cüzdanını 
kaybeden ve yeni 
den çıkartmak 

isteyenler için ilimiz 
Osmangazi, Gemlik, 
Mustafakemalpaşa 
ve İnegöl İlçe 
Nüfus Müdürlükleri 
13.03.2016 Pazar 
günü 07.00-10.15 
saatleri arasında 
açık bulundurula 
çaktır." denildi.

ÖNLEMLER 
GÖRÜŞÜLDÜ 
Valiliğin yazılı 
bildirisinden sonra, 
Kaymakam Cahit Işık 
başkanlığında dün 
yapılan toplantıda, 
YGS öncesi değerlen 
dirmeler yapıldı.
Kaymakamlık 
makam odasında 
yapılan toplantıya ; 
ÖSYM Sınav Koordi
natörü Prof. Dr. İlhan

Turgut, İlçe Emniyet kaybeden adaylar
Müdürü Cafer 
Gündoğdu, Belediye 
Başkanı, Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, İlçe 
Nüfus Müdürü Nazlı 
Değirmenci katıldı. 
Kaymakamlıksan 
yapılan açıklamada, 
nüfus cüzdanını 

için 13 Mart 2016 
Pazar günü 07.00 ile 
10.15 saatleri 
arasında, İlçe Nüfus 
Müdürlüğünün açık 
bulunacağı, sınava 
girecek adayların, 
sınava giriş belgesi 
ve bir fotoğrafı ile 
yeni “T.C NÜFUS 
CÜZDANI” alabile

cekleri belirtildi. 
Açıklamada şu 
görüşlere yer verildi: 
"Adayların sınava 
girecekleri sınav 
binalarını görebil 
meleri için, binalar 
12 Mart 2016 Cumar 
tesi günü 09.00- 
17.00 saatleri arasın 
da açık tutulacaktır. 
Sınav yapılacak 
binaların yakınında 
sınav süresi içerisin 
de (10.00-12.40); 
otoların klakson 
çalmaları, ambulans 
ve itfaiye araçlarının 
sirenlerinin çalışma 
sı, her türlü resmi ve 
özel törenler vesilesi 
ile dışarı yayın yapıl 
ması, düğün, asker 
uğurlama vs. 
konvoyları

oluşturulması, bina 
hafriyat yıkım lan ile 
seyyar
satıcı gürültüleri ve 
ben zeri her türlü 
gürül tünün 
yapılması yasaktır. 
Sınav yapılacak 
binaların bahçele 
rine gürültü 
olmaması açısın 
dan özel araçlar 
alınmaya çaktır. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından, 
sınava girecek 
adaylar için Çarşı 
Camiinden; Cum 
huriyet İlkokulu, 
Ali Kütük Orta 
okulu, Roda İmam 
Hatip Lisesi ve 
Çınar İlköğretim 
Okuluna otobüs 
kaldınlacaktır.”

Bir madde bağımlısı olayı daha yaşandı...

KABISIN! DABP ETTİ 
KENDİNİ EVİNE KİLİTLEDİ
Madde bağımlısı 
Osman Armağan adlı 
şahıs, önceki gece 
eşini darp ettikten 
sonra kendini evine 
kilitledi.
Olay Çarşamba günü 
saat 18.30 sıralarında 
meydana geldi. 
Çukurbahçe Güven 
Sokak’ta bulunan 
Osman Armağan’a 
ait evden çığlıklar 
duyan komşuları 

polise haber verdi. 
Bu arada madde 
bağımlısı olduğu bili
nen Osman Arma 
ğan’ın eşini darp 
ettiği öğrenildi. 
Evden bir fırsatını 
bulup kaçan Arma 
ğan’ın eşi, yaralı 
halde Muammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne kaldın 
larak tedavi altına 
alındı. Kadının 

bıçakla hafif 
yaralandığı görüldü. 
Olay yerine 112 Acil 
Ambulansı çağrıldı. 
Kendine evine kilitle 
yen Osman Arma 
ğan’ı saatlerce 
yatıştırıp ikna et 
meye çalışan polis, 
ancak saat 21.oo 
sıralarında kapıyı 
açtırabildi. 
Gözaltına alınan 
Armağan’ın em

niyette 5-6 adet 
değişik sabıkası 
bulunduğu 
öğrenilidi.
İfadesi alınan 
Osman Armağan, 
dün çıkarıldığı 
mahkemece, 
eşine işkence yap
mak, yaralamak 
suçlarından 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Özden Çakır gazete 
mize yaptığı açıkla 
mada, Mak Yol 
firmasının Gebze 
İzmir otobanının 
Gemlik bölgesinde 
yaptıracağı zeytin 
satış merkezindeki 
işyerlerinin kiraya 
verilmesinden 
kurum olarak bilgi
lerinin olmadığını 
söyledi.
Engürücük Mahalle 
si ile Serbest Bölge 
girişinde yaptırıla 
cak olan zeytin mar

ketlerinin ilçemizde 
halen faaliyette olan 
yol boyundaki zeytin 
satış mağaza sahip
lerinin ilgili firma

tarafından kira konu 
sunun görüşülmesi 
için çağırıldığını 
söyleyen özden 
Çakır, "Bu konuda

Gemlik Ticaret 
Borsa’sına kimse 
haber vermedi.
Böyle konularda 
Borsamız yönetimini 
suçlamalar getirmiş 
ler. Yaptığımız araş 
tırmada, faaliyette 
olan zeytin satış 
mağaza sahipleri 
kira konusunda 
davet edilmiş, 
hatta kimlere 
hangi işyerlerinin 
ne şartlarla 
verileceğini ilgili 
firma belirlemiştir. 
Kamuoyunun yanlış 
duyumlara inanma 
sın.” dedi.

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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İntihara kalfaşan genci vatandaş ikna elti
Bursa'da, çırılçıplak 
soyunarak üst 
geçitten atlamaya 
kalkan şahsı vatan 
daşlar ikna ederek 
aşağı indirdi.
Edinilen bilgiye 
göre, Merinos'ta 
bulunan Çarşamba 
Kapalı Pazar 
Yeri'nde güvenlik 
görevlileri tarafından 
yarı baygın halde

bulunan bir kişi, 
buradan uzaklaştırıl 
mak istenince 
etrafa zarar 
vermeye çalıştı. 
Daha sonra pazar 
dan uzaklaştı 
rılan şahıs, İzmir 
Yolu üzerinde 
bulunan bir üst 
geçide çıktı. Uyuş 
turucu içtiği iddia 
edilen şahsın

burada soyunması polise haber verdi,
üzerine vatandaşlar Polis ekiplerinin

yanına yaklaşmasını 
istemeyen şahıs, 
sürekli kaçmaya 
kalkışınca polis 
çaresiz kaldı.
Vatandaşların ikna 
ettiği genç atlamak
tan vazgeçti, ismi 
öğrenilemeyen 
şahıs, giyinmesini 
isteyen vatandaş 
lara, "Param yok, 
nasıl giyineyim?

Niye giyineyim?" 
diye tepki gösterdi. 
Vatandaşlar tarafın 
dan ikna edilen 
şahıs giyindikten 
sonra üst geçitten 
indirilip, ambulans 
la hastaneye 
kaldırıldı. Şahsın 
üzerinden kimlik 
çıkmazken, polis 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Çifte cinayetin sırrını cep telefonu görüşmeleri çözecek
Osmangazi Gökçe 
ören Köyü'nde ta
banca ile öldürülen 
32 yaşındaki Sinan 
Yalçınkaya ile 27 
yaşındaki Erhan 
Özalp cinayeti ile 
ilgili soruşturma 
sürüyor. Jandarma, 
Yalçınkaya'nın yaptı 
ğı cep telefonu 
görüşmeleri ve 
yakınlarının ifadesi 
sonucu katil zanlısı 
olarak iki kişiyi 
arıyor. Osmangazi

İlçesin 8 kilometre 
uzaklıktaki Gökçe 
ören Köyü'nde dün 
ormanlık alana giden 
köylüler, yol kenarın 
da tabanca ile öldü 
rülen iki erkek cese
dini yan yana görün 
ce jandarmaya haber 
verdi. Olay yerinde 
inceleme yapan jan
darma, kimliklerin 
den öldürülen kişi 
lerin Sinan Yalçın 
kaya ve Erhan Özalp 
olduğunu belirledi.

Vücuduna isabet 
eden 4 kurşun ile 
öldürülen Sinan 
Yalçınkaya ile 8 
kurşun isabet eden

Erhan Özalp'in ce
setleri daha sonra 
otopsi yapılmak 
üzere Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na

kaldırıldı. Araştırma 
yapan jandarma, 
Sinan Yalçınkaya'nın 
Bursa'da telefon 
bayii işletip kahveha 
ne çalıştırdığını belir 
ledi. Aynı olayda 
öldürülen Erhan 
Özalp'in ise İstanbul 
da yaşadığı, Sinan 
Yalçınkaya'nın karde 
şi Deniz Yalçın 
kaya'nın, geçen eylül 
ayında Yıldırım ve 
Kestel ilçelerinde bir 
gün arayla 2 kişiyi

öldürdüğü iddiasıyla 
tutuklanmasının 
ardından, kendisini 
korumak için Bursa 
ya geldiğini belirledi, 
jandarma cep tele
fonu görüşmelerin 
den iki kişiyi tespit 
etti, iki katil zanlısı 
nın aramaları devam 
ediyor. Sinan 
Yalçınkaya ile 
Erhan Özalp'in 
cesetleri otopsinin 
ardından ailelerine 
teslim edilecek.

Hırsızlara davetiye çıkardı
Bursa'da ev sahibi 
nin doğalgaz 
kutusu üzerine 
bıraktığı anahtar 
ile içeri giren 
hırsızlar, banyonun 
bacasındaki 10 bin 
lirayı alarak kayıp 
lara karıştı. Olay, 
Kestel Vanimehmet 
Mahallesi'nde 
meydana geldi.

2 katlı ev küle döndü
İnegöl de çıkan 
yangında iki katlı 
ahşap ev küle 
döndü. Kurşunlu 
Mahallesi'nde 
Ahmet Kalkan’a 
ait iki katlı ahşap 

Edinilen bilgiye 
göre, dairesinin 
dış kapı anahtarını 
doğalgaz kutusu 
üzerine bırakan 
Ş.G.,uykuya daldı. 
Uyanan Ş.G., yanı 
başındaki çantası 
nın karıştırılmış 
olduğunu fark etti. 
Hemen çorabın 
içerisine koyarak 

evde henüz kesin 
bilinmeyen bir 
sebeple yangın 
çıktı. 5 kişinin 
yaşadığı, ancak 
o sırada kimsenin 
bulunmadığı evin 

banyodaki bacaya 
sakladığını paralara 
baktı. Ama 10 bin 
liranın da olmadı 
ğını fark etti. 
Polis ekiplerine 
haber veren Ş.G., 
uzun uğraşlarla 
biriktirdiği paranın 
biran önce bulunma 
sı için şikayetçi 
oldu., 

ikinci katında 
sobadan sıçrayan 
kıvılcımların halıyı 
tutuşturması 
neticesinde çıkan 
yangın kısa sürede 
büyüdü.

Nilüfer de park 
halindeki bir otomo
bilde başlayan ve 
3 katlı binadaki 
2 daireye sıçrayan 
yangın, hasara yol 
açtı. Alınan bilgiye 
göre, Çamlıca 
Mahallesi Gülcan 
Sokak'ta 3 katlı bir 
binanın en üst 
dairesinde oturan 
Abdullah Poyraz'ın 
evinin önünde park 
halinde bulunan 
16NAU 51 plakalı 
otomobili henüz 
bilinmeyen nedenle 
alev aldı. Araçta 
başlayan yangın 
binaya sıçradı ve ilk 
iki kattaki daireleri 
sardı. İhbar üzerine 
olay yerine gelen

itfaiye ekipleri, 
yangına müdahale 
etti. Söndürülen 
yangında kundaklan 
dığı öne sürülen 
otomobil ile 2 daire 
zarar gördü. Otomo
bil sahibi Abdullah 
Poyraz, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
komşuların uyarısı 
üzerine aracının 
yandığını fark etti 

ğini belirterek, 
"Yangın araçtan 
binaya sıçradı ve ilk 
iki kattaki daireleri 
tutuşturdu. İtfaiye 
geldi ve yangını 
söndürdü. Kullanıla 
maz hale gelen 
aracımın kundaklan 
dığını düşünüyo 
rum" dedi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldığı öğrenildi

Deurilen traktörün altında kaim
Bursa'da, devrilen traktörün 
altında kalan sürücü hayatını 
kaybetti. Alınan bilgiye göre, 
60 yaşındaki İbrahim Geyen, 
16 DJ 203 plakalı traktörüyle 
Osmangazi Kirazlı Mahalle

si'ndeki evinden tarlasına 
gitti. Geyen'in kullandığı 
traktör, dönüşte manevra 
sırasında devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay 
yerine gelen 112 Acil Servis 

ekipleri, aracın altın 
da kalan Geyen'in yaşamını 
kaybettiğini belirledi.
Geyen'in cesedi, otopsi için 
Bursa Adli Tıp Kurumu 
morguna gönderildi.
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Güne Bakı$
“ Gemlik’in Geleceği: Yolcu Gemileri için Bir Uğrak Limanı” konulu Panel büyük ilgi gördü

InHaânrtfflOTiGeriitihlhniınfKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Kruvaziyer Gemileri..
Kruvaziyer Gemileri’nin Gemlik Limanı’na getiril 

mesi konusu, Gemlik’te profesyonelce turizm reh 
bertiği yapan lisanslı rehber Tansu Erçevik ve 
Asım Kocabıyık MYO Deniz ve Liman işletmeciliği 
Programı Başkanı E.Murat Tacar tarafından yem 
den gündeme taşındı.

Onların girişimleri, belediyenin desteği ile panel 
düzenlendi.

Panelistler uzman kişilerdi. Gemlik, İznik, Bü 
yükşehir Belediyesi BURUL AŞ ve Sahil Hizmetle 
ri Daire Başkanı da dinleyiciler arasındaydı.

Kruvaziyer, turist taşıyan gemilerin adıdır.
Dünyanın en çok yolcu taşıyan araçlarıdır Kru- 

vaziyerler.
Bir gemide bin, bin 500 yolcuyu limanlar arasın 

da gezdirebilir.
Gemi personelini de katarsanız, yüzen bir 

şehirdir kruvaziyerler.
Gemlik’e geçmiş yıllarda zaman zaman kruvazi 

yerler gelirdi. İskeleye yanaşamadığından filika 
tarta yolcular karaya taşınır, buradan İznik ve 
Bursa gezdirilirdi. Gemlik’te gezmedikleri için ilçe 
mize pek faydası dokunmazdı.

Gemlikliler, gelen turistleri ve gemiyi görmek 
için bekleşirdi. Cius AVM’nin eski işletmecisi 
Asım Bey de bu konu hakında çok koşuşturdu.

Konuşmacaların her biri Türkiyenin uzman 
kişileriydi.

Türkiye’ye gelen kruvaziyer gemilerinin Gemlik 
Limanına da gelebileceğini, bunun için öncelikle 
limanın gemilerin yanaşması için uygun haie ge
tirilmesi gerektiğini söylediler.

Sonra güvenlik, kıyıyı gümrük kapısı olma, tanı 
tim, fuarlara katılım gibi önceden yapılması gerek 
lerin yerine getirilmesi ön koşul olarak sıraladı 
lar.

Yabancı turist acentalarının Gemlik’e kruvaziyer 
gemilerini ve turistleri getirmeleri için bölgemizde 
yeteri/, tarih ve coğrafya mevcut.

İznik Hristiyanhk dinin 3. önemli kutsal merkezi. 
İsa Peygamberin ölümünden sonra onun ortaya 
koyduğu inancı yayan kilise önderleri, M.S. 325 
yılında İznik’te 1. İznik Konsülünü topladı. Kon- 
şilde yayınlanan ‘İznik İnanç Bildirisi’ bugüne 
kadar Katolik, Ortodoks ve Protestan Kiliselerin 
ortak olarak kabul ettiği metinlerdendir.

Hristiyan dünyası için İznik önemli bir yerdir. 
Bursa ise OsmanlI Impratorluğu’ nun tarihi mira 
sim bugünlere taşıyan kenttir.

Konuşmacılar, turistlerin Yunan adalarına gitti 
ğini, bu adalarda gerekli altyapı dışında doğadan 
başka birşey bulunmadığını, oysa Gemlik’te 
tümünün bulunduğuna dikkat çekerek, Kamu 
kurumlarının ve Gemlik halkının desteği ile kru
vaziyer turizminden Gemlik’in kalkınacağının 
altını kalın çizgilerle çizdiler.

Bunun için öncelikle liman yatırımı gerekir, 
mecvut iskelenin büyütülmesi sorunu çözmez.

Çünkü gelen turistleri taşıyacak otobüsleri 
iskeleye park yaptıracak bir atan yok.

Bunun için Büyükşehir belediyesi Sahiller Daire 
başkanlığı bu konuda proje üretmeli.

Daire Başkanı 'Hakan "Bebek "tofiıantıâa, 
Belediyenin kendisine bu konuda çalışma 
yapmasını istediği takdirde hazır olduklarını 
söyledi.

Gemilerin yanaşacağı Uman sorunun halledil 
mesi gerikir.

Bu da, Turizm Bakanlığı ve Büyükşehir Belediye 
si’nin gücüyle gerçekleşebilir.

Diğer konular güvenlik, tanıtım, halkın benimse 
mesi arkadan gelecek konulardı.

Kruvaziyer turizmi yalnız Gemlik’e değil, çevre 
mize ve Türkiye’ye de katkı sağlar.

Gemlik Belediye
sinin Kent Konseyi 
ile ortaklaşa düzenle 
diği, “Gemlik’in 
Geleceği: Yolcu 
Gemileri için Bir 
Uğrak Limanı” konu 
lu panel ilgi gördü. 
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen panele, 
Kaymakam Cahit 
Işık, İznik Kayma 
kamı Ali Hamza 
Pehlivan, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ercan Barutçuoğlu, 
Kent Konseyi Başka 
nı Mukaddes Serim, 
Liman Başkanı Asım 
Sulu, BURULAŞ 
Genel Müdürü 
Levent Fidansoy, 
Büyükşehir Sahil 
Hizmetleri Daire Baş 
kanı Hakan Belbek, 
panelistler, siyasi 
parti temsilcileri ve 
öğrenciler katıldı. 
U.Ü. Asım Kocabıyık 
MYO Deniz ve Liman 
İşletmeciliği Progra 
mı Başkanı Emrah 
Murat Tacar’ın 
yönettiği panelde, 
Gemlik’e getirilmesi 
düşünülen Kruvazi 
yer gemileri ile ilgili 
panelistlerin görüş 
İeri ilgiyle dinlendi. 
Costa Cruises Tür 
kiye Müdürü Ercan 
Abitağaoğlu konuş 
masında limanın bir 
kapı olduğunu be
lirterek, “Gemlik 
Bursa’nın turizmde 
dünyaya açılan bir 
kapısı olabilir. Kru
vaziyer gemilerii, 
içinde bin ile 1500 
yolcu taşıyan yüzen 
deniz araçlarıdır. 
Bunlar Gemlik’e 
gelse, her biri 1 litre 
zeytinyağı, veya zey 
tin alsa, hem Gem- 
lik’i dünyaya tanıtır, 
hem de Gemlik’e bü 
yük ek gelir sağlar” 
dedi.
Gemlik’in turistik 
Bursa ve hıristiyan 
dünyası için önemi• 
büyük olan İznik’e 
yakınlığı, nedeniyle 
alt yapı sorunları 
giderildiğinde Gem
lik’e bu gemilerin 
getirilebileceğini 
söyledi.
Karavanmar Kru
vaziyer Operasyon 
Müdürü Egemen 
Filiz ise konuşma 
sında, kruvaziyer- 
lerin olmadığı 
şehirlerde böylesi 
panellere rastlamadı 
ğına dikkat çekerek, 
konunun makro bir 
olay olduğunu, Kru

vaziyer gemilerinin 
Gemlik’e getirilmesi 
halinde bundan 
herkesin yararlana 
cağını söyledi. Filiz, 
“Yunanistan’ın 400- 
500 nüfuslu adaları 
na gemiler gidiyor. 
Gemlik o adalardan 
daha güzelliklere 
sahip. Önce güvenli 
yanaşacak limana 
ihtiyaç var. Belediye 
iskelesi elden geç 
m el i ve uzatılmalı. 
Gemlik bir hudut 
kapısı statüsüne 
kavuşmalı. Bu konu
larda Ticaret Odası 
mı, yoksa Belediye 
mi katkı koyar 
bilmem. İzmir TSO 
bu konuya katkı 
koyup, acentaların 
ayak bastı paralarını 
yıllardır ödüyor. 
Limandan sonra 
pazarlama sorunu 
var. Kruvaziyerlerin 
başkenti ABD’nin 
Miami’dır. Gemiler 
dünyaya buradan 
hareket eder. Fuar
lara katılarak kendi 
mizi tanıtmamız 
lazım. İznik’in fuar
larda tanıtılması 
katkı sağlar.
Altyapıdan sonra bu 
insanları buraya 
davet etmek lazım 
Çin’in yüzde 5 ine 
hitap etsek büyük 
kazançlar elde ede 
riz. Türkiye de 62 
büyük kruvaziyer 
şirketinin bağlı 
olduğu olduğu sivil 
toplum örgütü var. 
Bunlarla seyahat 
edenlerin sayısı her 
yıl 1 milyon kişi 
artıyor. 2016 yılında 
beklenen turist 
sayısı 24 milyon. 
Yunaniştan karşı 
sında büyük atılım 
yaptık. Yabancılara 
kendi güzellikleri 
mizi tanıtmalıyız” 
dedi.

TACAR İNSANLAR 
GEZMEK İŞİTİYOR 
U.Ü.Asım Kocabıyık 
MYO Deniz ve Liman 

işletmeciliği Progra 
mı Başkanı Emrah 
Murat Tacarise 
konuşmasında Kru
vaziyer turizminin 
önemine değinerek, 
insanlarının sabit bir 
yerde gezme yerine 
yüzer gemilerle li
manlar arasında 
gezmek istediğini 
belirterek, “Eskiden 
gemilerle yaşlı kişi 
ler gezmek isterken 
artık gençler bunu 
daha çok önemsiyor. 
Akıllarımızdan Gem
lik’ten birşey olmazı 
silmemiz lazım. Bu 
imajı temizlememiz 
lazım. İznik çok 
kolay pazarlanabilir. 
İznik hıristiyan 
dininin temellerinin 
atıldığı yerdir. Dünya 
inanç turizmini 
önemsiyor. Bunu biz 
neden kullanmaya 
hm. İznik hıristi yan 
lığın 3. büyük ken
tidir. Pazarlama, 
yağmurun yağdığı 
yere tanrıyı çeke
bilme sanatıdır” 
dedi.
MSC Kruvaziyer 
Operasyon yöneti
cisi Gökmen Temizer 
ise kruvaziyer gemi
leri ile yılda 123 mil 
yon yolcu taşındığı 
nı, yüksek gelir ge
tiren bir turizm sek
törü olduğuna dikkat 
çekti. “Bir limanda 
uyuyan turist, 
başka bir limanda 
uyanıyor. Bizim Yu
nanistan adaların 
dan eksiğimiz yok. 
Politika farkımız var. 
Kamu politikası ve 
halk, turizmin atan 
damarıdır. Birçok 
gemi güvenlik, ücret 
ve pazarlanan yerler 
ara. Önemli olan 
yurt dışı fuarlarda 
gemi gönderecek ar
matörlerle bire bir 
kontak kurmaktır" 
Bunun başarılması 
halinde ilerleyen 
günlerde Gemlik ve 
Türkiye inanılmaz 
gelir elde eder. " 

diye konuştu. 
Burtvin Turizm 
Profesyonel Turizm 
Rehberi Tansu 
Erçevik ise, Türkiye 
de her işi herkesin 
yaptığını, Turizmde 
gayrı resmi çalışan 
ların önünün kesil 
diği zaman, bu işin 
düzelebileceğini, işi 
uzmanlara bırakılma 
sı gerektiğini hatır 
lattı. “Bu projeye 
inanıyoruz” diyen 
Erçevik, “Başaraca 
ğız. Buna inanıyo 
ruz. ilgililer destek 
olsun yeter" dedi. 
BURULAŞ Genel 
Müdürü Levent Fi- ■* 
dansoy ise projeye 
destek verebilecek
lerini, bu işte Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
önemini vurguladı. 
Belediye Başkan 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu ise, 
Limanlar Dairesi 
Başkanlığı kurularak 
Gemlik Körfezi’in 
haritasının çıkarıl 
dığını, bir ülkenin 
kalkınmasında neler 
yapılması gerekiyor 
sa onu yaptıklarını, 
partilerinin Türkiye 
yi dünyanın ilk 10 
ekonomisi arasına 
sokmaya azmettiğini 
söyledi.
MHP meclis üyesi 
Mahmut Solaksuba 
şı ise, platformun 
genişletilmesini 
istedi.
Kaymakam Cahit 
Işık konuşmasında 
güzel bir başlangıç 
yapıldığını, emeği 
geçenlere teşekkür 
ederek, bu işe 
siyasetin bulaştırıl 
mamasını istedi. 
Limanlar Daire 
Başkanı Hakan 
Bebek ise, yeni 
dönemde bu tür 
hizmetleri araştır 
mak için kurul 
duklarını, Belediye 
talep ettiğinde bu 
işin planlamasını 
yapabileceklerini 
belirtti.
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Gemlik Yardım 
Sevenler Derneği 
yöneticileri Ticaret 
ve Sanayi odasını 
ziyaret ettiler.
Başkan Kemal Akıt 
ve yönetim kurulu 
üyelerinin misafiri 
olan Yardım seven
lerin ziyareti 
8 Mart Dünya 
kadınlar günü 
nedeniyle daha 
anlamlı oldu.
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt, başkan 
yardımcısı Nurettin 
Hocaoğlu, yönetim 
kurulu üyeleri Ergin 
Erenoğlu ve Fikret 
Mete'nin de bulundu 
ğu ziyarette konu 
şan Akıt, “Dernek
lerin en kutsalı 
yardım sevenler 
derneğidir. Yardımı 
seven insanların bir 
araya geldiği dernek 
terin en önemlisidir. 
Sizlerin sorun ve 
sıkıntılarınızı yöne
tim kuruluna aktara 
cağız, elimizden 
gelen gayreti göste 
receğiz" dedi. Akıt,

ayrıca çoğunluğu 
kadın olan dernek 
yöneticilerinin işle 
rinden ve evlerinden 
fedakarlık göster
erek bu anlamlı 
görevi yürüttüklerini 
belirterek her zaman 
yanlarında olacak 
larını vurguladı.
Yardım sevenler 
Derneği başkanı 
Yadigar Güner ile 
beraberinde yöne
tim kurulu üyeleri 
Ülkü Özbek, Afifi 
Turhangil ve

Özcan Vural'ında 
katıldığı ziyaret için 
GTSO yönetime 
teşekkür eden 
Yardım sevenler 
Derneği Başkanı 
Güner; “Bundan 
önce ve bundan 
sonra da yanımızda 
olarak desteğinizi 
esirgemediniz için 
teşekkür ediyoruz, 
şimdiye kadar tüm 
toplantı ve kongre 
terimizde salonunu 
zu açmanızın yanın 
da diğer destek

lerinizi sürdüre 
ceğinizden şüphe 
miz yok” dedi. 
Başkan Güner, 
yardım sevenlerin 
her türlü yokluğa 
el atan bir dernek 
olduğunun altını 
çizdiği konuşma 
sında, derneğin 
devamlılığı için 
sadece GTSO'nun 
değil Gemlik'teki 
tüm imkanı olan 
kurumlan derneğe 
katkı sunmaya 
davet etti.

Eğitim Bir Sen 
Gemlik Temsilciliğinin

istişare Toplantısı 
yapılılı

Eğitim Bir sen Gem 
lik Temsilcilinde 
Okul idareci, iş yeri 
temsilcileri ve üye 
lerle ve istişare 
toplantısı yapıldı. 
Eğitim Bir Sen 
Gemlik temsilcili 
ğinde yapılan top 
lantıya katılım 
yoğun oldu.
Eğitim Bir Sen 
Gemlik Temsilcisi 
Halil Gemici şendi 
kal faaliyetle gün
demde yer alan 
dair konularlş ilgili 
yaptığı çeşitli açık 
lamalarda bulun 
duğu istişare 
toplantısında okul 
idareci, öğretmen 
ve sendika üyele 
riyle görüş alış 

verişinde bulunul 
du. Eğitim Bir Sen 
Gemlik Temsilcisi 
Halil Gemici konuş 
masında üyelere 
yönelik yapılan in
dirim anlaşmaları, 
okul müdür yardım 
cılığı sınavı, İHH 
Yetim projesi, Ni 
san ayı başında 
Gemlik’te yapılması 
planlanan ve Akade 
misyen Bülent Şe 
nay'ın konuşmacı 
olarak katılacağı 
konferans sendika 
ya üye kazandırma 
faaliyetleri ve ülke 
gündeminde yer 
alan çeşitli konu
larla ilgili açıklama 
ve bilgilendirmede 
bulundu.
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lasa teft itası liraclleri stres attı
Özel Gemlik 
Haşan Çetin Lisesi 
öğrencileri, Atamer 
Otel’de düzenle 
dikleri gecede, 
stres atarak, 
öğretmenleriyle 
birlikte güzel bir 
akşam geçirdiler. 
Özel Gemlik Haşan 
Çetin Lisesi Müdürü 
Nazım Özer’in de 
katıldığı gecede 
moral bulan 
öğrenciler, pastayı 
hep birlikte keserek 
birbirlerine başarı 
dileklerinde 
bulundular.
Gecede öğrencilere 
sınavda yapılması 
gerekenler konusun 
da da bilgi verildi

IHudağ Ekonomi 
Zirvesi 25-26 Martta
Bursa, 25-26 Mart 
tarihlerinde 5. kez 
evsahipliği yapaca 
ğı Uludağ Ekonomi 
Zirvesi'nde, 
Türkiye ve dünya 
dan iş ve siyaset 
dünyasının önemli 
isimlerine evsahipli 
ği yapacak.
Bursa, 25-26 Mart 
tarihlerinde 5. kez 
evsahipliği 
yapacağı Uludağ 
Ekonomi Zirvesi'n 
de, Türkiye ve 
dünyadan iş ve 
siyaset dünyasının

önemli isimlerine 
evsahipliği 
yapacak.
Capital ve Ekono
mist dergileri tara 
fından Uludağ 
Grand Yazıcı 
Otel’de düzenlenen 
ve Başbakan 
Yardımcısı 
Mehmet Şimşek, 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğ 
lu'nun açılış 
konuşmalarıyla 
başlayacak

Gemlik Anadolu Li 
sesinde sosyal ve 
kültürel faaliyetler 
hız kazandı. 
Kadınlar günü 
kutlaması yapıldı. 
Ardından farklı 
sosyal etkinliklerde 
yapılmaya devam 
edildi. Etkinliklere 
YGS öncesi son 
sınıf öğrencilerinin 
öğretmenleriyle be
raber okul kanti
ninde evde yaptıkları 
yiyeceklerle kahvaltı 
organizasyonu, 
okul kantininde 9/ A 
sınıfının ders ve sınıf 
öğretmenleri Ersin

Yaprak'ın gözeti
minde öğrencilerin 
İngilizce hikaye kita 
bı okumaları; Okul 
Öğretmenleri Haşan 
İşgüder ve Ahmet 
Kara liderliğinde izci 
grubunun samanlı 
dağına yaptıkları 
gece yürüyüşü ve 
okul öğretmeni Hik
met Cerrah 
sorumluluğunda 
kitap tanıtım 
yarışması ile devam 
edildi.
Okul Müdürü Hayret
tin Arıcı, faaliyetlerin 
devam edeceğini 
söyledi.

Saadet Partisi ilçe Divan toplantısı yapılılı
Saadet Partisi Gem
lik İlçe Başkanlığı 
şubat ayı ilçe divan 
toplantısı yapıldı 
İlçe Binasında 
yapılan toplantıda, 
Birim başkanları ve 
gençlik kolları baş 
kanı rapor sunum 
larını gerçekleştirdi. 
İlçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız’ın 
açılış konuşmasının 
ardından, il Başkan 
Yardımcısı Sedat 
Özmen tarafından 
bir konuşma yapıldı. 
Özmen, "Hep birlikte 
13 yıldır Ak Parti 
iktidarının uyguladı 
ğı ekonomik ve terör 
politikaların sıkıntıla 
rını yaşamaktayız. 
Medyaya baktığımız

da her şey güllük 
gülistanlık görünü 
yor. Bütün sorunları 
mızı dizilerde çözü 
yoruz. Dış politikada 
gelmiş olduğumuz 
nokta ortada. Irak 
konusunda uyardık, 
ABD askeri Türk

askerimize çuval 
geçirdi intikamı dizi 
lerde alındı. Genel 
Başkanımız Prof. Dr. 
Mustafa Kamalak, 
Esad’la görüştü 
bizlere Esadcısınız 
dediler. Suriye’de ki 
iç karışıklığı durdur

mak için ABD ve 
AB’yi çağırdılar. 
Akdeniz kıyılarına 
vuran masum 
çocuk cesetleri, 
gelen mülteciler, 
içerideki terör 
olayları sonuç 
yine aynı. Dirilişi 
dizilerde aramak 
talar. Bütün bu 
sorunların çözümü, 
Milli Görüşün tek 
temsilcisi olan 
Saadet Partisi’nin 
Faizsiz Ekonomi, 
İslam Birliği ve 
Adil Düzen 
formüllerinden 
geçmektedir. 
Bunu da gerçek 
/eştirecek Saadet 
Partisi’dir” 
dedi.

BUSEM sınav 
sonuçları acıklantlı
MEB, Bilim ve Sanat 
Merkezleri (BİLSEM) 
3 ve 4'üncü Sınıf 
Grup Tarama Sınavı 
sonuçlarını açıkladı. 
Bakanlıktan yapılan 
yazılı açıklamada, 
2016-2017 eğitim 
öğretim yılından 
itibaren, Bilim ve 
Sanat Merkez
lerinde eğitimlerine 
devam edecek 
3 ve 4'üncü sınıf 
öğrencilerine, 
14 Şubat'ta merkezi 
sınav yapıldığı 
hatırlatıldı.
Sınav ile genel 
zihinsel alanda 
bireysel incelemeye

hak kazanan 
öğrenciler için 
taban puanların, 
Türkiye ortalaması 
üzerinden, 3 ve 
4'üncü sınıflar için 
270 puan olarak 
belirlendiği vurgu
lanan açıklamada, 
resim ve müzik 
alanında bireysel 
incelemeye 
hak kazanan 
öğrencilerin, 
Bilim ve Sanat 
Merkezlerine 
yerleştirilecek 
öğrenci sayısının 
dört katı üzerinden 
gerçekleştirildiği 
belirtildi.

Bnrsa Uluslararası 
Balkan ülkeleri tiyatro 
festivali başlıyor
Devlet Tiyatroları 
tarafından bu yıl 
3'üncüsü düzenle
nen "Bursa 
Uluslararası Balkan 
Ülkeleri Tiyatro 
Festivali", 12 
Mart'ta başlayacak. 
Devlet Tiyatroları 
tarafın 
dan bu yıl 3'üncüsü 
düzenlenen "Bursa 
Uluslararası Balkan 
Ülkeleri Tiyatro 
Festivali", 12

Mart'ta başlayacak. 
Ahmet Vefik Paşa 
Tiyatrosu'nda, 
İstanbul 
Devlet Tiyatrosu 
yapımı "Erkek 
Arkadaş" oyu 
nuyla başla 
yacak festivalde, 
27 Mart'a kadar 6'sı 
yabancı, ikisi şehir 
tiyatroları ve üçü 
özel tiyatrolara ait 
olmak üzere 11 
oyun sahnelenecek.
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Türkiye Basketbol 
2.liginde bu hafta 
Gemlik ekibi Bur** 
saspor’u konuk 
ediyor.
Gemlik ilçe spor sa
lonunda oynanacak 
19 .hafta müsabaka 
sında güçlü rakibi 
lider Bursa spora 
karsı galibiyet 
parolası ile parkeye 
çıkacak olan Gemlik 
Gücüm tek hedefi 
galibiyet. Gemlik 
Gücüm hafta içinde 
yaptığı antrenmanlar 
ile maça tam kadro 
hazırlanıyor. Gemlik 
ekibi 18.haftada İs
tanbul teknik üniver
sitesini 69-93 yener 
ken Bursaspor 
Yeşilyurt ‘u 75-65 
yenerek liderliğini 
korudu.
12 Mart Cumartesi 
günü Gemlik ilçe 
spor salonunda saat

16:00 ‘da oynanacak 
müsabakada Bursa 
Spor liderliğini 
korumak için mü
cadele verecek.
Gemlik Gücüm 
Spor Bursa Spor 
karşısında alacağı 
galibiyet ile 
sanışını son hafta

lara taşımak 
istiyor.
Gemlik Gücüm 
Spor ile Bursa Spor 
arasında oynanacak 
Türkiye basket 
bol 2.lig müsaba 
kası Bursasp< t 
tv’den canlı 
yayınlanacak

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
Bahar Şenliği 
Masa Tenisi 
Turnuvası Ali 
Kütük Ortaokulunda 
düzenlendi.
Okulların yoğun 
katılımıyla 
gerçekleştirilen 
turnuvada 120 
sporcu yarıştı. 
Dostluk ve kardeşlik 
bağlarının pekiştiği 
turnuvada renkli 
görüntüler de ortaya 

çıktı. Turnuva final 
töreninde konuşma 
yapan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran 
spora verdikleri 
önemi bir kez daha 
vurgulayarak, 
sporun öğrencilerin 
akademik yaşantıla 
rım pozitif yönde 
etkileyen çok önemli 
bir unsur olduğunu 
da ifade etti. 
Turnuvaya katılan 
öğrencilere, 

öğretmenlere 
ve ev sahipliğini 
üstlenen Ali Kütük 
Ortaokulu İdareci ve 
Beden Eğitimi 
öğretmenlerine 
teşekkür etti. 
Turnuvanın birinci
lerine ödülleri 23 
Nisan Ulusal Ege
menlik ve Çocuk 
Bayramında düzen
lenecek olan spor 
müsabakaları ödül 
töreninde verileceği 
belirtildi.

1$ ARIYORUM 2011 MODEL OPEL ÇORSA KENDİ ARACIMLA İŞ ARIYORUM.

E MEKLİYİM. 0 554 623 06 01

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 
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 
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.

^starmaxx
4 adet 15-16 jant Starmaxx kamyonet 

ve minibüs lastiği alanlara, 

350 Tl değerinse mont hediye!

W

350 TL
DEÛERİNDİ
MONT HEDİYE

Resmi Gazete 4 Eylül 2013 Çarşamba Sayı 28755 yayın ile tartı aletinin 
muayenehanesinde yetkili muayene servislerince kullanılacak olan 
etalonların kredite laboratuarlara 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

OZKAYA
Tur. Nak. Taah. îhr. 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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üıHiıtiiiıiiiiiıiiııııMıtıl
TÜİK verilerine göre, 
trafiğe kayıtlı araç 
sayısı, bu yılın ocak 
ayında 20 milyon 
98 bin 994 oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2016 Ocak ayı 
Motorlu Kara 
Taşıtları İstatistikler- 
i'ne göre, ocak sonu 
itibarıyla trafiğe 
kayıtlı toplam 20 
milyon 98 bin 994 
taşıtın yüzde 53’ünü 
otomobil, yüzde 
16,3’ünü kamyonet, 
yüzde 14,6'sını mo
tosiklet, yüzde 
8,5’ini traktör, yüzde 
4’ünü kamyon, 
yüzde 2,3’ünü

minibüs, yüzde 
1,1’ini otobüs, yüzde 
0,2’sini ise özel 
amaçlı taşıtlar 
oluşturdu. Ocakta 
trafiğe kaydı yapılan 
toplam 111 bin taşıt 
içinde otomobil 
yüzde 61,7 ile ilk 
sırada yer aldı. Söz 
konusu ayda trafiğe 
kaydı yapılan taşıt 
sayısı geçen yılın 
aralık ayına göre 

yüzde 11,6 azaldı. 
Otomobillerin 

yüzde 40,2’si LPG'li 
Ocakta trafiğe 
kayıtlı 10 milyon 
656 bin 778 otomo
bilin yüzde 40,2’si 
LPG, yüzde 31,8’i 
dizel, yüzde 27,6’sı 
benzin yakıtlı olarak 
kayıtlara geçti. Yakıt 
türü bilinmeyen 
otomobillerin oranı 
ise yüzde 0,4 oldu.

Juniper Research 
araştırma şirketinin 
raporuna göre, elek
trikli araçların men
zilinin artırılmasıyla, 
2020'de dünya 
genelinde 17 milyon 
elektrikli ve hibrlt 
araç yollarda ola
cak. Elektrikli araç 
ve benzin motoru
nun yanında batarya 
veya elektrik motoru 
da içeren hibrit 
araçların satışının, 
2020 yılına kadar 
dünya genelinde 
17 milyon adedi 
bulacağı belirtildi. 
Juniper Research 
araştırma şirketinin

raporuna göre, 
elektrikli araç üreti
cilerinin araçların 
menziline odaklan 
ması, bu tip araç 
ların satışını ve 
kullanılmasını 
olumlu yönde etkile 
yecek. Benzin ve 
mazotlu araçlarla 

yarışabilmek adına 
elektrikli ve hibrit 
araçların gidiş 
mesafesinin artırıl 
masına öncelik 
veren üretici firma 
lar sayesinde, 2020 
de yollarda 17 mil 
yon elektrikli ve 
hibrit araç olacak.

Cari açık beklenenden iyi geldi
Cari işlemler den
gesi ocakta 2,23 
milyar dolar açık 
verdi. 12 aylık cari 
işlemler açığı 
31,889 milyon dolar 
oldu. Cari dengenin 

ocakta 2,5 milyar 
dolar, yıl sonunda 
ise 31,9 milyar 
dolar açık vermesi 
bekleniyordu.
TCMB'nin açıklama 
sında, ödemeler 

dengesi tablosun
daki dış ticaret 
açığının bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
250 milyon dolar 
azalarak 2,845 mil 
yon dolara düşmesi 

ve birincil gelir 
dengesi açığının 
25 milyon dolar 
azalarak 434 milyon 
dolara gerilemesinin 
etkili olduğu belir
tildi. Öte yandan, 

hizmetler dengesin
den kaynaklanan 
net gelirler 152 
milyon dolar azala 
rak 957 milyon dola 
ra geriledi. Güncel 
OVP'ye göre ise cari 

açığın 2016’yı 
GSYH'ya oran 
olarak yüzde 3,9'a 
tekabül eden 28,6 
milyar dolar ile 
tamamlaması 
bekleniyor.
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Emeklinin maaş kesintileri Nisan ila kalkıyor
Bağ-Kur ve SSK'dan 
emekli olup kendi 
işini kuran emekliler, 
yeni zammına kavu 
şuyor. Maaşlardaki 
yüzde 10'luk kesinti 
Nisan maaşlarında 
olmayacak. Bu emek 
liler 87 ile 381 lira 
arasında gelir artışı 
elde etmiş olacak. 
Emekli olup halen 
Bağ-Kur kapsamında 
çalışmaya devam 
edenlerin maaşından 
yapılan yüzde 10'luk 
Sosyal Güvenlik 
Destek Primi (SGDP) 
kesintisi 10 Şubat 
itibariyle kaldırılır 

ken, bu ekstra zam 
maaşlara yansımaya 
başladı. Halen Bağ- 
Kur kapsamında çalı 
şan memur emekli 
leri, zammı bu ay 
aldı. SSK ve Bağ- 
Kur'dan emekli olup 
halen Bağ-Kur kapsa 
mında çalışanlar da 
bu zammı Nisan 
maaşlarında göre
cek.

MAAŞ ARTIYOR 
SSK ve Bağ- Kur'- 
dan emekli olup ken 
di işini kuran emekli 
ler, bu yasa saye 
sinde 87 lira ile 381

lira arasında gelir 
artışına kavuşacak. 
Halen en düşük 
emekli aylığı (Bağ- 
Kur tarım) 874 lira 19 
kuruş. Bu maaşı alan 
emeklilerden Bağ- 
Kur kapsamında 
çalışmaya devam 
edenlerin eline 

yüzde 10'luk kesinti 
nedeniyle 786 lira 77 
kuruş geçiyor. Kesin 
ti kalkması sayesin 
de bu emeklinin 
eline artık maaşı tam 
olarak geçecek yani 
874 lira 19 kuruş ala
cak. Böylece emekli 
87 lira 42 kuruş gelir 

artışı elde edecek. 
En yüksek emekli 
maaşı da (SSK) 
halen 3 bin 814 lira. 
Bu maaşı alan emek 
İllerden Bağ-Kur 
kapsamında çalış 
maya devam eden
lerin eline destek 
primi kesintisi ne
deniyle 3 bin 431 lira 
60 kuruş geçiyordu. 
Kesintinin kalkma 
sıyla bu emeklinin 
eline artık her ay 3 
bin 814 lira geçecek. 
Böylece bu emekli 
381 lira 40 kuruş 
gelir artışına kavuşa 
cak. Çalışan emeklil 

erin yüzünü güldü 
ren düzenleme, 
10 Şubat'ta Resmi 
Gazetede yayımlanır 
ken, yayımını takip 
eden ödeme dönemi 
başından itibaren 
yürürlüğe girdi. 
SSK ve Bağ-Kur 
kapsamında yaşlılık 
aylığı alanların 
Şubat dönemindeki 
çalışmaları sebebiyle 
tahakkuk eden 
destek primi Mart 
dönemi aylıkla 
rından kesildi, Nisan 
döneminde ödene 
cek aylıklarda bu 
kesinti yapılmayacak

Elektrik horcuna al geliyor
İngiltere merkezli 
Küresel gayrimenkul 
şirketi Knight Frank 
in raporuna göre 
2015'te dünyada 
konut fiyatlarının 
en fazla arttığı ülke 
Türkiye oldu. Rapo 
ra göre Türkiye'de 
konut fiyatları geçen 
yıl yüzde 18.4 ora 
nında arttı. Knight 
Frank, "Batı ile 
Doğu'yu birleştiren 
ve güçlü bir nüfus 
artışına sahip olan 
Türkiye’nin, Orta 
Doğulu yatırımcılar 
tarafından giderek 
daha fazla, bir 
sığınılacak liman 
olarak görüldüğü 
nü" belirtti. Knight 
Frank'in yayımladığı 
'Küresel Konut Fiyat

lan Endeksi' 55 ülke 
yi kapsıyor. Rapora 
göre küresel çapta 
konut fiyatları geçen 
yıl yüzde 3 oranında 
arttı.Bu oran, 2014'te 
yüzde 2.3'tü.

2016'DA GENEL 
ARTIŞ BEKLENTİSİ 
DAHA DÜŞÜK 
Avrupa'da artışın 
çift haneli rakam
larla yaşandığı 
ülkeler Türkiye, 
Estonya, Lüksem- 

burg ve İrlanda 
oldu. İncelenen 
55 ülkeden 42’sinde 
konut fiyatları arttı. 
Knight Frank, 
2016'daki küresel 
konut fiyat artışının 
daha düşük 
olacağını tahmin 
ediyor. Şirket buna; 
düşük petrol fiyat 
lan, doların güçlü 
olması ve Çin ekono 
misindeki gerileme 
nin neden olacağını 
belirtiyor.

Piyasalarda vergi 
ve prim borç yapılan 
dırması olup 
olmayacağı merakla 
beklenirken, 
elektrik borçları 
için yeniden yapılan 
dırma hazırlığı 
haberi geldi. 
Türkiye Elektrik 
Dağıtım Anonim 
Şirketi (TEDAŞ) 
3 milyar lirayı bulan 
alacağını yeniden 
yapılandırmak için 
harekete geçti. 
TEDAŞ'tan bir 
yetkili, yeniden 
yapılandırmayı 
düşündüklerini 
belirterek, ilgili 
bakanlıklara görüş

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

sorduklarını söyledi. 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
ve Maliye Bakanlığı 
mn olumlu görüş 
vermesi halinde 
elektrik borçlarının 
yeniden yapılandırıl 
ması için hazırlıklara 
başlanabilecek. 
TEDAŞ'ın, çoğunlu 
ğu Doğu ve Güney 

doğu Anadolu 
Bölgesi'nde olmak 
üzere binlerce 
aboneden özel 
leştirme öncesin 
den kalma alacakları 
bulunuyor. Borcun 
2 milyar liralık 
bölümünün tarımsal 
sulamadan kaynaklı 
olduğu belirtiliyor.

‘Gemlik Körfez’ | www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Karfez
OIMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ «AZITISİ
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5422 

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
Kolpaçino 3. Devre: 

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

AIiKundilli2: 
11:45-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Osman Pazarlama: 

11:30-14:00-16:30-19:00- 
21:15...
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CHP'lilerEnUğanveOanııiMlu 
haMa sııc dııyıırusıııııi a bolundu

VİZE KALKAR MI?
Ortadoğuyu yeniden şekillendirmek 

isteyen batı ve ABD, bu işin sonuçlan 
nı iyi hesaplayamadılar.
Kendilerine gönüllü bir taşeron ülke 

bulunca da, sandılarki birkaç haftada 
Esat rejimi yıkılır.

Ama düşündükleri gibi olmadı.
4 yıldır Esat direniyor, ancak ortada 

Suriye kalmadı.
İç savaştan kaçanlar, canlarını kurtar- 

mak için Türkiye’ye sığındı. Dev. 4’de

Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, hükümet üyeleri Beşir Atalay, 
Yalcın Akdoğan, Efkan Ala ile MİT Müsteşarı 
Hakan Fidan. 7/ Valileri hakkında terör ör 
g ütü ne yardım ve yataklık suçu işledikleri 
iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
CHP’liler suç duyurusu öncesinde Adliye 
Sarayı önünde toplanarak basın açıklaması 
yaptılar. Haberi sayfa 4’de

BALIKPAZARI MAHALLESİ’NDEKİ 
DÜZENLEMENİN AÇILIŞI YAPILDI 

ftltene. “Balılmazarmı 
Gemlik’e yakışır 

hale getirdik"

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan Balık Paza 
n’na yaptırılan 
yeni düzenleme 
dün yapılan 
törenle açıldı. 
Müteahhit firma

tarafından yapımı 
aylar önce tamam
lanan Balık 
Pazarı kentsel 
uygulama düzen
lemesi için dün 
tören düzenlendi. 
Haberi sayfa 2’de
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BALIKPAZARI MAHALLESİNDEKİ DÜZENLEMENİN AÇILIŞI YAPILDI

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan Balık Pazarı’na 
yaptırılan yeni 
düzenleme dün 
yapılan törenle 
açıldı.
Müteahhit firma 
tarafından yapımı 
aylar önce tamam
lanan Balık Pazarı 
kentsel uygulama 
düzenlemesi için 
dün tören düzen
lendi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al- 
tepe, Gemliklilerin 
en önemli buluşma 
noktası olan Balık 
pazarının estetik bir 
görüntüye kavuştu 
ğunu, sahil düzen
leme projeleri, resto 
rasyonlar, altyapı ve 
yol çalışmalarıyla 
Gemlik’in her köşe 
sinin ilmek ilmek 
işleneceğini söyledi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Büyük 
şehir Belediyesinin 
de destekleriyle son 

5 yılda yapılan 
hizmetlerin 20 yılda 
yapılan hizmetleri 
geçtiğini söyledi. 
Gemlik’te vatandaş 
ların en önemli 
buluşma noktaların 
dan biri olan Balık 
Pazarinın estetik bir 
yaşam alanına 
dönüştürülmesi 
amacıyla Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan hazırlanan 
kentsel tasarım pro
jesi tamamlandı. 
Çalışmalar kapsamın 
da mevcut çelik 
konstrüksiyon çatı 
sökülürken, zemin 
den çatıya ve çevre
sine kadar tüm böl
gelerde yapılan 
ahşap uygulamalarla 
Balık Pazarı estetik 
bir görünüme 
kavuşmuş oldu. 
Gemlik’in nabzının 
attığı Balık Pazarının 
açılış törenine Bü 
yükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz ile çok sayıda 
davetli katıldı.

Gemlik ilmek, 
ilmek işleniyor 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al
tepe, törende yaptığı 
konuşmada, ‘Bütün 
şehir uygulamasına 
neden geçildiği’ 
sorusunun cevabı 
mn ilçe ve köylere 
kadar ulaşan hizmet 
ler olduğunu 
söyledi. Gemlik 
Belediyesi'nın bile 
bir köye hizmet 
götürmesine imkan 
yokken, bugün hem 
Gemlik Belediye
sinin hem Büyükşe 
hir Belediyesi’nin 
ulaşımdan altyapıya 
spordan tarihi mira 
sa kadar her alanda 
en ücra köşeye ka 
dar hizmet götürdü 
ğüne dikkat çekti. 
Daha önce kırsala 
hizmet götüren Özel 
İdare’nin il genelinde 

ulaşıma 8 milyon TL 
yatırım yapabildiğini 
hatırlatan Başkan Al
tepe, "Biz ise sadece 
yeni bağlanan 10 
ilçemizde 1 yıl içinde 
170 milyon liralık 
ulaşım yatırımı yap 
tık. En az yaptığımız 
yol yatırımı 11 - 12 
milyon lira, İşte 
bunun için 
Bütünşehir uygula 
masına geçildi. Gem
lik Körfezinin kirlilik
ten arınması için 1 
yılda 400 milyon 
liralık yatırım yaptık. 
Yalı Konak restoras 
yonu bitti, zeytincilik 
müzesi ile ilgili 
kamulaştırmaları 
yapıyoruz. Nerede 
bir tarihi eser varsa 
hepsini ayağa kaldı 
rıyoruz. Yalova yolu 
kenarındaki termal 
suyu değerlen 
dirmek için Gemlik’e 
güzel bir termal tesis 
kazandırıyoruz. 
Kumla’dan Narh’ya 
kadar bütün sahili 

mizi ilmek, ilmek 
işliyoruz. Sadece 
sahillerimize 100’ler 
ce milyonluk yatırım 
yapacağız. Bugün de 
Gemlik’in kalbinin 
attığı Balık Pazan’nı 
ilçemize yakışır hale 
getirdik. Eski uygu
lamadan kaynaklı 
rahatsız lıklar vardı. 
Buranın daha es
tetik, ferah ve sıcak 
bir ortam haline 
gelmesi isterdi.
Ahşap uygulama 
larıyla güzel bir kent 
sel tasarım projesini 
Gemlik’e kazandır 
mış olduk. Hayırlı 
olsun" diye konuştu.

20 yıllık hizmeti 
5 yılda yaptık 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz da 
Büyükşehir Belediye 
si’nin destekleriyle 
son 5 yılda yaptıkları 
yatırımın 20 yılda 
yapılan yatırımları 
bile aştığını söyledi. 
Kanalizasyonun 

sokaklardan derelere 
aktığı, yağmurda 
sokakların sele dön 
düğü bir Gemlik’ten 
alt yapısı yüzde 95 
oranında yapılmış 
bir Gemlik’e gelin 
diğini ifade eden 
Yılmaz, "Büyükşehir 
Belediyemiz saye 
sinde dere ıslahla 
rından spor tesisle 
rine, altyapıdan, 
meydan düzenleme 
lerine kadar her 
alanda önemli 
yatırımlar yapıldı. 
30 yıldır konuşulan 
ancak hiçbir şey 
yapılmayan Gemlik 
Meydanı ortaya çıktı. 
Projenin ikinci 
etabında denize 
kadar olan bütün 
engeller aşılacak." 
dedi. Konuşmaların 
ardından açılış 
kurdelesini kesen 
protokol üyeleri 
daha sonra Balık 
Pazarı’na oturup, 
vatandaşlarla 
sohbet etti.

BMSKİ'ılen Bozuk sayaçlara ücretsiz değişim
Kısa adı BUSKİ 
olan Bursa Su ve 
Kanalizasyon 
İdaresi, su abonele 
rinin sayaçlarının 
bozuk olması 
durumda kuruma 
bildirilmesi halinde 
ücretsiz olarak su 
sayıcı değişimi 
yapıldığı öğrenildi. 
Bozuk sayaç 
değişimi ile ilgili 
olarak yapılan 
açıklama ise şöyle: 
"Abonelerimiz, 
su sayaçları 
bozulduğunda, 
patladığında, sayaç 
numaratörlerinin 
çalışmaması duru

munda, buharlı 
olduğunda, camının 
kırık yada mührü 
koptuğu durumlarda 
ilgili İSU Şube 
Müdürlüğü Sayaç 
Hareketleri Servisine 
veya 185 Çağrı 
Merkezine bildirmek 
zorundadırlar. 
Abonelerimiz bozuk 
olan su sayaçlannı 
ISU'ya bildirmeden 
değiştirmeleri 
halinde İSU Tarifeler 
Yönetmeliğimize 
göre 250 TL para 
cezası ile cezalandın 
hrlar.
Abonelerimizin 
sayaçları:

10 yıllık ekonomik 
ömrünü doldur 
duğunda, 
Bozuk okunduğun 
da, Sayaç buharlı 
olup okunama 
dığında, Garanti 
den değişim 
olacaksa ve 
Endeks itirazı ne
deniyle yapılan 
muayene sonucunda 
sayacın bozuk 
çıkması durumunda 
yapılan Sayaç 
Değiştirme 
İşlemlerinde abone
den sayaç bedeli 
alınmaz.
Sayaç Sökme-Takma 
İşçilik Bedeli olarak

17,20+3,10 (KDV)= 
20,30 -TL (YirmiLira 
OtuzKuruş) abo
nenin faturasına 
ilave edilir.
Yukarıdaki sebepler 
dışında: Abone su 
sayacının değiştiril 
meşini talep ederse, 
Sayaç patlaması du
rumunda ve 
Camı kırık veya 
mührü kopuk olan 
sayaç değişikliğinde 
Sayaç Sökme-Takma 
İşçilik Bedeli ile 
DN20 Volümetrik 
sayaçlar için 69,15 + 
12,45 (KDV)= 81,60 - 
TL (SeksenbirLira 
AltmışKuruş) Sayaç

Bedeli olarak abo
nenin faturasına 
ilave edilir.
Orman Ve Su İşleri 
Bakanlığından 
16.07.2015 Tarih Ve 
29418 Sayılı: İçme 
Suyu Temin ve 
Dağıtım Sistem
lerindeki Su 
Kayıplarının Kon
trolü Yönetmeliği 
Teknik Usuller 
Tebliği 
Sayaç temin 
mükellefiyeti 
MADDE 32 - (1) 
Bu Tebliğdeki 
esaslar dikkate 
alınarak sayaçlar, 
büyükşehir

belediyelerinde 
idarece, diğer 
belediyelerde ise 
abone veya idarece 
temin edilir.
Yüksek tüketimli 
aboneler ile 
idareler, sayaçların 
arıza yapma ihtima
line karşı yedek 
sayaç bulundurur, 
hükmü gereği 
aboneye sayaç 
temin etmek İSU 
Genel Müdürlüğü’ne 
ait olup abone 
terin sayaçlarıyla 
ilgili temin ya da 
herhangi bir 
tercih hakkı 
bulunmamaktadır.
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16011 »Mili laiit menn İ5I Mı üHb saimafc isttiiler
İznik de çıkardıkları 
1600 yıllık lahit 
mezar ve 105 parça 
tarihi esere İzmir'de 
alıcı bulamayan 
şahıslar Balıkesir'e 
gelince yakalandı. 
Jandarma timlerinin 
gece baskını ile 
yakalanan 3 şüpheli 
gözaltına alınırken, 
şüphelilerin 1600 
yıllık lahit mezara 
650 bin dolar istediği 
iddia edildi.

Edinilen bilgiye 
göre; İznik de uzun 
uğraşlar sonucu 
çıkardıkları lahit 
mezarı satma 
girişiminde bulunan 
E.D., Y.A. ve G.K. 
isimli şüpheliler 
Balıkesir İl Jan 
darma Komu 
tanlığı timlerince 
yakalandı. Lahit 
mezar ile birlikte 
105 parça obje ve 
sikkelerden oluşan

tarihi eserleri önce Balıkesir'in Bandır
İzmir'e götüren ma ilçesine gitmek
şüpheliler ardından istedi. Balıkesir-

Bandırma karayolu 
üzerinde bulunan 
Aksakal mevkinde 
jandarma ekipleri 
operasyon düzen
ledi. 45 plakalı mini 
büste aramalar 
yapan timler, ekmek 
kasalarının arasında 
saklanmış şekilde 
bulunan tarihi 
eserlere el koydu. 
Gözaltına alınan 
şüpheliler adliyeye 
sevk edildi.

Balıkesir İl Jandar 
ma Komutanlığı 
ekipleri daha önce 
yaptığı çalışmalarda 
satılmak üzere olan 
2 bin yıllık Tevrat 
ve bin yıllık İncil 
ele geçirmişti.
Yapılan operasyon 
ile ele geçirilen lahit 
mezarın ise antik 
Yunan döneminden 
kalma ve en az 
1600 yıllık olduğu 
belirtildi.

Çatı ustaları ateş ve ölümle dans etti!
Bursa Fevzi Çakmak 
Caddesi'nde, iki çatı 
ustası ölüme mey
dan okurcasına, 
9*uncu kattaki bir 
balkonun tavan 
kaplamasını hiçbir 
güvenlik önlemi al
madan yaptı. Em
niyet kemeri takma 
dan çalışan iki usta, 
sızdırmazlık sağla 
yan kaplamaları 
ellerindeki pürmüz 
lerle ısıtarak yapış 
tirdi. Bir süre çalışan 

iki işçi daha sonra 
aynı yerde sigara 
molası verdi. 
Türkiye'de alınan 
tüm önlemlere 
rağmen iş kazası 
sonucu ölenlerin 
sayısı her geçen yıl 
artıyor. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Meclisi 
verilerine göre 
geçen yıl ülke gene 
linde iş kazalarında 
bin 730 işçi yaşamını 
yitirdi. Bursa 11 işçi 
ile İstanbul ve İzmir 

in ardından iş kaza 
sından ölümlerde 
üçüncü sırada yer 
aldı. Bursa'da, iki 
çatı ustası ölüme 
meydan okurcasına, 
9’uncu kattaki bir 
balkonun tavan 
kaplamasını hiçbir 
güvenlik önlemi al
madan yaparken 
görüntülendi. 
Emniyet kemeri 
takmadan çalışan iki 
usta, sızdırmazlık 
sağlayan kaplama

lan ellerindeki 
pürmüzlerle ısıtarak 
yapıştırdı. Çevredeki 
binalarda bulunan 
ların da izlediği iki 
usta, yaklaşık 10 
metrekarelik alanın 
bir bölümünün 
kaplamalarını yapış 
tırdıktan sonra, aynı 
yerde sigara molası 
verdi. Molanın ardın 
dan tekrar çalışan 
iki usta kaplamaları 
tamamladıktan 
sonra çatıdan indi.

İMİ Pasta kutusundan çıkan şoke etti!
İnegöl de boş 
arazide bulunan 
mühimmat sandığı 
korku dolu anlar 
yaşattı. Bomba 
imha ekipleri 
tarafından kontrollü 
olarak patlatılan 
sandıktan iki 
adet tavşan çıktı. 
Edinilen bilgilere 
göre, İnegöl’ün 
Huzur Mahallesin
deki Gül Caddesi 
yanındaki yeşil 
alana bırakılan 
askeri mühimmat, 
hareketli saatlerin 
yaşanmasına 
neden oldu. 
Sandığı görenler 
hemen polise haber 
verdi. Olay yerine 
gelen İnegöl 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, geniş 
Süvenlik önlemi aldı, 

zerinde “Tank 
tahrip bombası, 
tam atım 16 adet, 
43 kilogram” 
ifadelerinin yazdığı

sandığı inceleyen 
polis ekipleri, olay 
yerine bomba imha 
ekiplerini çağırdı. 
Olayı duyan mahalle 
sakinleri de polis 
ekiplerini meraklı 
gözlerle izledi. 
Olay yerine gelen 
bomba imha ekip
leri, sandığı fünye 
ile patlattı. Fünyenin 
patlamasının ardın 
dan uzman ekipler 
olay yerinde incele

me yaptı.
Açılan sandığın 
içerisinden iki adet 
tavşan çıktı.
Tavşanlar, ekipler 
ve çevredeki 
vatandaşların yüz
lerinde tebessüme 
yol açtı. Sandıktan 
çıkan tavşanlar, . 
İnegöl Belediyesi 
Sahipsiz Hayvan 
Bakım ve Tedavi 
Merkezine götürüle 
rek teslim edildi.

Bursa'ya otobüsle 
gelen bir yolcunun 
taşıdığı kutuda, kuru 
pastaların arasına 
gizlenmiş 1 kilogram 
sentetik uyuşturucu 
ele geçirildi. Olayla 
ilgili 3 kişi gözaltına 
alındı. Alınan bilgiye 
göre, Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Uyuşturu 
cuyla Mücadele 
Şubesi ekipleri, 
B.A. (24), C.K. (61) 
ve Z.Ç'nin (50), 
Gaziantep'ten kente 
uyuşturucu getire 
ceği istihbaratını 
aldı. Ekipler, B.A'nın 
bir yolcu otobüsü, 
C.K. ve Z.Ç'nin ise 
otomobille Bursa’ya

İçki alemi kanlı bitti
Mesudiye Mahalle- 
si'nde bir tekel 
bayiinden alkol 
alan Zülküf K. ile 
arkadaşı Ilhan A, 
daha sonra yol 
kenarında özel bir 
otomobilde birlikte

geleceği bilgisi 
üzerine bu kişileri 
takibe aldı. Bursa 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali'nde oto
büsten inen B.A, 
otomobille gelen 
C.K. ve Z.Ç. ile 
buluştu. Ekipler, 
bu kişilerin üzerleri 
ve araçta arama 

içki içmeye başladı, 
iki arkadaş, bir 
müddet sonra 
aldıkları içkiye ne 
kadar para verdikleri 
konusunda tartıştı. 
Çıkan tartışmada 
Ilhan A, araçta

yaptı. B.A'nın elin
deki poşette bulu
nan kutuda, kuru 
pastaların arasına 
gizlenmiş 1 kilogram 
sentetik uyuşturucu 
bulundu. Gözaltına 
alınan 3 şüpheli, 
emniyetteki işlemle 
rinin ardından adli 
yeye sevk edildi.

bulunan av tüfeğini 
alarak, Zülküf 
K'yi sol bacağından 
vurarak kaçtı, 
ihbar üzerine 
olay yerine çok 
sayıda polis 
sevk edildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

VİZE KALKAR MI?

CHF'lilei ÜİIMHI Daimili 
hakkında suc duyurusunda bulundu

Bugün 3 milyona yakın Suriyeli Türkiye'ye 
sığındı.

Sığınmacılar Türkiye'nin başına büyük dert 
açtığı gibi, göçlerin Yunan adaları ve Yunanis 
tan üzerinden Avrupa’ya doğru sıçraması, batı 
lıları huzursuz etti.

Suriyeyi iç savaşa sokanlar, bunun sonucu 
na katlanamıyorlar.

Sığınmacılar, Türkiye hükümetinin de göz 
yumması sonucu, can güvenliği olmadan Avru 
pa ya gidebilmek için yollarda telef oluyorlar.

Deniz yoluyla kaçışların sonucu batan tek ne 
ve şişme botlarda ölenlerin trajedisi, bana 2. 
Dünya Sava$ı’nda(1941) Romanya dan İsrail'e 
gitmek isteyen Yahudîlerin 1930 model köhne 
'Struma' adlı bir şilebe bindirilip, İstanbul 
açıkla nnda bekletilmesi, geminin motorlarının 
bozulması sonucu Şile açıklarında bir Rus 
denizaltısının torpili sonucu batarak, 790 yolcu 
ve 10 mürettebatın ölümünün hatırlattı.

Bu facia tarihte unutulmayan katliamlar ara 
sında yerini alıyor.

Batının, ABD'nin ve içinde Tükiyenin de oldu 
ğu Suriye’nin parçalanması projesinin çıkardı 
ğı sonuçlarda, kara bir sayfa olarak tarihte yeri 
ni alacak.
Almanya Başbakanı Market, Avrupaya 

başlayan göçlerin durudurulması için Türkiye 
ye 3 mityor Avro destek teklif etti.

Tütkıye be'ouna öhCtepe âtıabı.
Yıllardır Türk halkının verdiği vergilerle bakı

lan 3 milyon Suriyelinin faturasını bizler ödü 
yoruz.

Şimdi Davutoğlu hükümeti, bu faturayı 
ddıııııata öd öaeûriek' istiyor.

Onlarda ‘aman bize göçmen yollamayın, on
lara siz bakın, size yardım edilim’ diyorlar.

Bürksel de Merkel ile biraraya gelen Davutoğ 
lu, Suriyelileri ve diğer sığınmacıları Türkiye de 
kalması karşılığı Tükiye’ye uygulanan vizenin 
kaldırılmasını şart koştu.

Pazarlığa bakın!
Merkel buna koşullu yeşil ışık yaktı, Avrupa 

karıştı.
Avrupa da birçok ülke vizenin kalkmasını is

temiyor.
Aslında bizim hükümet, Suriyelilerin Türkiye 

de kalmasını bence istiyor.
Onları besliyoruz, sağlık ve eğitimi sorunla

rını çözüyoruz, ucuz iş gücü yaratıyorlar.
Bol da çocuk yapıyorlar. Gelecekte böyle 

çoğalırlarsa nüfusları 10 milyonu bulur.
Onlara vatandaşlık hakkı verildi mi, alın size 

potansiyel bir oy gücü!
Türkiye, vize sonunu göçmen göndere

memek şantajı ile çözmeye çalışıyor.
Suriyeli göçmenlerin sorunu başımıza büyük 

dertler açacak. Şimdiden açıyor bile.
Suriyede çıkarılan savaşın sonuçunun sıkıntı 

sini çeken ülke olduk.
Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi, biz verelim 3 

milyar avroyu batıklara, onlar alsın tüm 
Suriyelileri.

Almazlar, alamadıkları gibi vizeyi de 
kaldırmazlar.

Biz kendimizi kandırır dururuz.
Batı vizeyi kaldırırda Türkiyeden gelen mil 

yonıaha uğraşır mı hersiniz

Cumhuriyet 
Halk Partililer, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, 
hükümet üyeleri 
Beşir Atalay, Yalçın 
Akdoğan, Efkan 
Ala ile MİT Müsteşarı 
Hakan Fidan, İl 
Valileri hakkında 
terör örgütüne 
yardım ve yataklık 
suçu işledikleri 
iddiasıyla suç duyu
rusunda bulundu. 
Cumhuriyet Halk 
Partililer, dün 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulun
madan önce Adliye 
Sarayı önünde 
toplanarak basın 
açıklaması yaptılar. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
yaptığı basın 
açıklamasında,

yaşanan yoğun terör 
eylemleri nedeniyle 
herkesin derin 
üzüntü duyduğunu 
belirterek, şunları 
söyledi: “Çözüm 
Süreci” adı altında, 
dönemin Başbakanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın emir ve 
talimatıyla, AKP 
hükümeti üyeleri ve 
bürokratlarınca terör 
örgütünün lideri ve 
üyeleri ile bir dizi 
görüşmeler yapıldığı 
kamuoyunun malu
mudur. Buna karşın 
Genel Başkanımız 
ve Partimizin tüm 
kademelerince 
yapılan, sürecin 
parlamento temelin 
de yürütülmesi ve 
şeffaf olması 
uyarıları ise göz 
ardı edilmiştir. 
Bu dönemde, terör 
örgütünün şehir 
yapılanmasını

kuvvetlendirmesine 
ve örgütün şehir ve 
ilçe merkezlerine 
silah ve mühimmat 
depolamasına döne
min AKP hüküme
tinin Başbakanı, 
üyeleri ve bürokrat 
larınca göz yumuldu 
ğu, fırsat verildiği 
bilinmektedir.
Hatta Cumhurbaş 
kanı Erdoğan, 
valilere, kaymakam
lara ve güvenlik 
güçlerine müdahale 
etmemeleri 
konusunda talimat 
verdiklerini bizzat 
ikrar etmiştir. 
Gelinen süreçte 
AKP hükümetinin 
bu yardımlan 
sayesinde güçlenen 
terör örgütü yeniden 
silahlı ve bom 
balı eylemlerine 
başlamıştır. 
Terörün bu denli 
yoğunlaşmasında

terör örgütünün 
tahkimat yapmasına 
göz yuman ve 
bürokratlara bu 
konuda emir, talimat 
veren dönemin 
Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 
dönemin AKP’li 
hükümet üyeleri ve 
bürokratlannın bu 
eylemleri ‘‘Terör 
Örgütüne Yardım 
ve Yataklık" suçunu 
oluşturmaktadır. 
Bu nedenle Recep 
Tayyip ERDOĞAN, 
Ahmet DAVUTOĞLU, 
Beşir ATALAY, 
Yalçın AKDOĞAN, 
Efkan ALA, Hakan 
FİDAN, İl Valileri, 
MİT ve ilgili kamu 
görevlileri hak 
kında ‘‘Terör 
Örgütüne Yardım 
ve Yataklık” suçun
dan bugün suç 
duyurusunda 
bulunuyoruz.”

Tiirt Sanal Mliall Konseri lııı atsam
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği Türk 
Sanat Müziği korosu, Şef Erdinç Çelikkol yöneti
minde vereceği konser, bu akşam saat 20.oo’de 
başlayacak.
Manastır Kültür Merkezi’nde verilecek olan kon
serde, Acem Aşiran, Hicaz ve Nihavend eserler 
seslendirilecek. İki bölümden oluşan konserde 
solo ve koro sevilen eserleri seslendirecek.
Sunuculuğunu Meltem Güneş ve Sadettin 
Çiçek’in yapacağı konserin ücretsiz olarak 
verileceği ve tüm Gemlik halkının davetli olduğu 
bildirildi.

/Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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HKENTÜ İGRENCİIHIKII Mimarlık Fakültesi
Biiyükseiıir ile güc kazanıyorsıuıımııı

özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri her yıl 
devam eden kardeş 
okul projelerine 
yeni bir okul ek
lediler.
Şanlıurfa Siverek 
ilçesi Gazi köyünde 
bulunan Gazi 
İlköğretim Okulu bu 
sene Aykent öğren 
çilerinin kardeş 
okulu oldu.

Internet aracılığı ile 
yardım ihtiyaçlarını 
paylaşan Gazi 
İlköğretim Okulu 
müdürü Sabri 
Varışlı gönderilen 
tüm yardımların 
beklediklerinden 
çok fazla olduğunu 
ve öğrencilerinin 
birçok ihtiyaçlarının 
giderildiğini be
lirterek teşekkür 
lerini iletti.

Projeyi yürüten 
İngilizce Öğretmeni 
Gizem Tümer 
Aykent öğrencileri 
nin ve velilerinin 
duyarlılığı ve 
yardımseverliği 
sayesinde birçok 
çocuğun yüzünü 
güldürmeyi 
başardıklarını ve 
her yıl bu tarz pro
jelerinin devam 
edeceğini belirtti.

Bursa’da eğitime ve 
eğitim kuramlarına 
destekleriyle dikkati 
çeken Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından, Uludağ 
Üniversitesi 
Görükle Kam- 
püsü’ndeki Mimarlık 
Fakültesi’ne yeni ve 
modern bir bina 
kazandırılacağı 
çalışmalar hızlandı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Uludağ Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Nilüfer Akıncıtürk 
ile öğretim 
görevlilerini, 
Büyükşehir 
Belediyesi Hizmet 
Binası’nda ağırladı. 
Yapılacak olan 
Mimarlık Fakültesi 
inşaatı ile ilgili 
olarak gerçekleş 
tirilen ziyarette, 
çalışmalara hız 
verildiği açıklandı.

Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Mimarlık Fakülte
si’ne yeni fakülte 
binası yapılması ve 
mevcut binaların 
tadilatına ilişkin 
protokolün daha 
önce imzalandığını, 
önümüzdeki gün
lerde de yeni 
binayla ilgili 
yapılacak tanıtım 
lansmanın ardından 
çalışmaların 
daha da hız 
kazanacağını 
kaydetti. Başkan Al
tepe, kendileri için 

önemli bir proje 
ortağı olan Uludağ 
Üniversitesi’nin 
kentin gelişimine 
daha fazla katkı 
sağlaması için 
gereken desteğin 
verildiğini belirtti. 
Prof. Dr. Nilüfer 
Akıncıtürk de hedef 
lerin en büyüğünü 
gerçekleştirme 
yolunda önemli bir 
adım daha attık 
larını ifade ederek 
“Bursa, önemli bir 
eseri daha Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
destekleriyle 
kazanıyor.” dedi

ACIBADEM GEMİ.İK TİPİMERKEZI 5*5

■a a i ıı ® ULTRASONRADYOLOJİ • RENKLİ DOPPLER

ÜNİTESİ
• MR
• TOMOGRAFİ
• RÖNTGEN
• MAMOGRAFİ

EM
GEMLİK TIP MERKEZİ

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No: 45 GEMLİK

Radyoloji Uzmanımız;

Dr. Ünal KURTOĞLU
Tam zamanlı olarak
RADYOLOJİ ÜNİTESİ EKİBİMİZLE 
hizmetinizdeyiz...

44455 44” Bilgi için (224) 280 44 44
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miıHMaeiim MşyUgMMI
Devlet, doğan her 
çocuk başına karşı 
İlksiz üç farklı des 
tek sağlıyor. 300 lira 
ile 600 lira arasında 
değişen doğum 
yardımı, 122 lira süt 
parası, 4099 lira da 
rapor parası. Bir 
doğum yapan SSK'lı 
annenin eline en az 
4521 lira geçiyor. Üç 
çocukta destek 14 
bin lirayı buluyor. 
Torba yasayla, 15 
Mayıs 2015 ve sonra 
sında doğan çocuk
lar için anneye 
doğum yardımı 
ödenmeye başladı. 
Buna göre; tüm an
nelere şartsız olarak 
ilk çocuk için 300 
lira, ikinci çocuk için 
400 ve üçüncü 
çocuk için 600 lira 
ödeme yapılıyor. 
Yardım için başvuru 
lar, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, 
Sosyal Hizmetler

Müdürlüklerine, 
ilçelerde ise kayma 
kamlık binalarının 
içindeki Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfla 
rina yapılacak. 
Başvuru yaparken 
yeni doğan çocuğun 
nüfus cüzdanı 
yanınızda olmalı. 
Anne ya da baba 
çocuğun TC kimlik 
numarasıyla isterse 
Aile Bakanlığı'nın 
internet sitesi üze 
rinden de başvuru 
yapabilir. Doğum 
yardımları, anne 
sağsa annenin 
hesabma, değilse 

babası veya çocu 
ğun bakımını üstle
nen yakının hesabı 
na yatırılıyor. Çocuk 
sayısına göre değişi 
yor 15 Mayıs 2015 
ten önce doğan 
çocuklar için doğum 
yardımı verilmiyor. 
Ancak ödeme mikta 
rina esas çocuk sıra 
sının tespitinde, 
yani doğan çocuğun 
kaçıncı çocuk oldu 
ğunun belirlenme 
sinde 15 Mayıs'tan 
önce doğmuş olan 
çocuklar da sayılı 
yor. Ödemeler PTT 
ve Ziraat Bankası 
aracılığıyla yapılıyor.

Vizelerin haziranda 
kaldırılacağının 
açıklanması turizm 
sektöründe heyeca 
na sebep oldu. 
Avrupa seyahatlerini 
erteleyen binlerce 
Türk vatandaşı vali 
zini toplamaya başla 
dı. Başbakan Ahmet 
Davutoğlu'nun 
Brüksel'de yapılan 
Türkiye-Avrupa 
Birliği Zirvesi'nin 
ardından vizelerin 
haziran ayında 
kaldırılacağını 
söylemesi, turizm 
sektöründe heyecan 
yarattı. Vize çilesi 
çekmek istemediği 
için Avrupa seyaha
tini erteleyen bin
lerce Türk vatandaşı 
yaz tatili için Avrupa 
turlarını incelemeye 
başladı. Binlerce fut
bolsever, 10 Haziran 
ile 10 Temmuz 
arasında Fransa'da 
oynanacak Avrupa

Futbol Şampiyona 
sı'nı yerinde izlemek 
için harekete geçti. 
Seyahat acentelari, 
hazirandan sonra 
talepte meydana 
gelecek ani artışa 
hazırlıklı olabilmek 
için tur programları 
nı revize etmeye 
başladı. Fest Travel 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Faruk 
Pekin, "AB Türk 
vatandaşlarına vize 
uygulamasını kaldı 
rırsa turizm hareke 
tinde büyük bir artış 
olacak" dedi. Pekin 
şöyle konuştu, 
"Schengen'de eskisi 

gibi sıkıntı yaşadığı 
mızı söyleyemeyiz. 
Sorun yaratan tek 
unsur, banka hesap 
larının istenmesi. 
Gezginler banka 
hesap bilgilerini 
paylaşmak istemi 
yor. Bankadan imza 
lı, kaşeli, sirkülerii 
belge getirme zorun 
lulugu da bu istek 
sizliği artırıyor.
Schengen dışındaki 
İrlanda ve İngilte 
re'nin vize koşulları 
çok detaylı Olduğun 
dan sorun yaratıyor. 
Gönlümüzde 
yatan, vizenin 
olmaması.” dedi.

İŞ flBIYOBUM 2011 MODEL ÇORSA KENDİ ARACIMLA İŞ ARIYORUM.

İYİM. 0 554 623 06 01

4 adet 15-16 jant Starmaxx kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara,

350 TL değerinde mim hediye!

OZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar Malı. Körfez Baytaş Sit. A Blok No: 2 

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK
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Maliye vergi kaçıranlara göz açtırmadı
Maliye Bakanlığı'nın 
geçen yıl yaptığı 
denetimler sonucun 
da vergi kaybına 
neden olduğu tespit 
edilen kişi ve kurum- 
lara 3,7 milyar lira 
ceza verildi, En fazla 
ceza, 1,8 milyar 
lirayla akaryakıt 
kaçakçılığıyla ilgili 
oldu. Kayıtdışı 
ekonomi ile mücade 
le kapsamında ge 
çen yıl yapılan dene
timlerde vergi kaybı 
na neden olduğu 
tespit edilenlere 3 
milyar 749 milyon 
816 bin 734 lira ceza 

kesildi. Maliye 
Bakanlığının 2015 
yılına ilişkin faaliyet 
raporundan derlediği 
bilgilere göre, akar 
yakıt kaçakçılığından 
kaynaklanan vergi 
kaybının önlenmesi 
amacıyla yürütülen 
incelemeler sonu
cunda 1 milyar 708 
milyon 394 bin 275 
lira cezai yaptırım 
uygulandı. Ayrıca 
kayıtdışı olarak akar 
yakıt satışı yapabile
cekleri konusunda 
tereddütler oluşan 
mükellefler hakkında 
yapılan inceleme

lerin ardından 62 
milyon 479 bin 202 
liralık para cezası 
verildi. Böylece 
akaryakıt kaçakçılığı 
ve kayıtdışı akaryakıt 
satışı nedeniyle 
kesilen ceza tutarı 
1 milyar 770 milyon 
873 bin 477 lira oldu, 
bu en fazla ceza 

kesilen alan olarak 
dikkati çekti. Kaçak 
akaryakıt satışı 
kapsamında sahte 
belge düzenleme 
faaliyetinde bulundu 
ğu tespit edilen 
mükelleflere yönelik 
olarak da137 milyon 
3 bin 668 lira ceza 
uygulandı. Bu 

dönemde jet yakıtı 
nın amaç dışı kullanı 
mı nedeniyle de so
rumlulara 1 milyar 
236 milyon 117 bin 
316 liralık yaptırım 
uygulanması öngö 
rüldü. Akaryakıt 
kaçakçılığı dışındaki 
diğer alanlarda da 
kayıtdışıhğı önlem
eye yönelik çalışma 
larını sürdüren 
Bakanlık, bu kapsam 
da tütün ve tütün 
mamulleri alanında 
yaptığı incelemeler 
sonucunda 217 
milyon 144 bin 878 
liralık ceza uyguladı.

Bunun yanı sıra 
lüks araç satışı 
yapan kişi ve kuram
lara ÖTV aşındırması 
nedeniyle 118 milyon 
633 bin 909 lira, 
konut kredili 
gayrimenkul satışı 
ile ilgili 129 milyon 
346 bin 757 lira, 2009 
yılı motorlu taşıt 
araçlarında uygu
lanan ÖTV indirimi 
kapsamında 49 
milyon 890 bin 780 
lira, aerosol üreti
minde kullanılan 
LPG çerçevesinde 
48 milyon 347 bin 
315 lira ceza kesildi.

lİMiilllillilimİlIlISltl ililııliiıııiılıııMlıM
Yılın ilk ayında 111 
bin taşıtın trafiğe 
kaydı yapılırken, 
6 bin 478 taşıtın 
trafikten kaydı 
silindi. Trafikteki 
toplam taşıt sayısı 
20 milyonu aşarken, 
bunların 737 bin 
413’ü Bursa'da yer 
aldı. Trafiğe kayıtlı 
araç sayısı, ocakta 
bir önceki aya göre 
yüzde 0,5 artarak, 
20 milyon 98 bin 
994'e çıktı. Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÛİK), 2016 Ocak 
ayına ilişkin Motorlu 
Kara Taşıtları Istatis- 
tikleri'ni açıkladı. 
Buna göre, ocak 
sonu itibarıyla trafi 
ğe kayıtlı toplam 20 
milyon 98 bin 994

taşıtın yüzde 53'ünü içinde otomobil 
otomobil, yüzde yüzde 61,7 ile ilk
16,3'ünü kamyonet, 
yüzde 14,6'sını 
motosiklet, yüzde 
8,5'ini traktör, yüzde 
4'ünü kamyon, yüz 
de 2,3'ünü minibüs, 
yüzde 1,1'ini otobüs, 
yüzde 0,2'sini ise 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu. Ocakta 
trafiğe kaydı yapılan 
toplam 111 bin taşıt 

sırada yer aldı. 
Bunu sırasıyla 
yüzde 22,7 ile kam 
yönet, yüzde 4,6 
ile motosiklet, 
yüzde 4 ile kamyon 
takip etti. Taşıtların 
yüzde 7’si ise 
minibüs, otobüs, 
özel amaçlı taşıtlar 
ve traktör olarak 
kayıtlara geçti.

Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım 
Örgütünün (FAO) 
30. Avrupa Bölge 
Konferansı, Antal 
ya'da yapılacak. 
EXPO 2016 Antalya 
Ajansından yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, konferans 
2-6 Mayıs 2016 
talihleri <aıas»ııııta 
EXPO 2016 Antalya 
sergi alanı içerisinde 
bulunan kongre 
merkezinde gerçek 
■eştirilecek. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk 
Çelik'in başkanlık 
edeceği konferansın 
ana başlığı 'gıda 
güvenliği* olacak. 
Konferansın Sekre 
teryasını yürüten

Goran Stavik ve 
l-AO Türkiye Tem
silci Yardımcısı Dr. 
Ayşegül Akın'ın da 
aralarında bulun 
duğu heyet, Aksu 
İlçesinde bulunan 
EXPO 2016 Antalya 
sergi alanını ziyaret 
etti. EXPO 2016 
Antalya Ajansı Genel 
Sekreteri Kazım 
Aydın, 2-6 Mayıs 
2016 tarihleri arasın 
da yapılacak FAO

30. Avrupa Bölge 
Konferansının 
sergi alanında 
yapılmasından 
büyük memnuniyet 
duyacaklarını 
belirterek, "Konfe 
ransın ve EXPO 
2016'nın alt temaları 
birebir örtüşüyor. 
Bu nedenle de 
böyle bir etkinliğe 
ev sahipliği yapmak
tan mutluluk duya 
cağız" dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 195
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
6ar. Kom. 513 12 06

Telefon Anza 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 Slcl. Müd. 5131414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE

Bursa 25e 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 543 23 94

t VAPUB-FEBİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlsar (262) 665 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.8aveı Yrd. 513 29 54
Emnlyat Müd. 513 10 28 OTOBÜS

ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)p I Pamukken <12 OO 2S

oemiz uçaOi <13 •• 13
7«ş«»uı Akmlı »»/«h»! <14 33 32
MITRO 013 12 13
Ay4»n Turlsm 013 20 7 7
Mıor Turtsen 012 1O 7 2
K antre r oğ İU-ü e«4a ş 014 40 40

baAiticilabM
I 

|

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaç 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 5R
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 bo 00
Akçagaz S14 88 70
Totalgaz 314 17 00

HASTANELER
Davlat Hastanasl S17 >4 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 2®
Mer Bağ Oceği 613 10 08
Tomokay Tomografi Ö11 gg 2®
Acıbadem 2BO 44 44

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 06
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Tekel 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 07
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Takal 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Akcan Patrol
MAR-PET O13 3O 33
Tuncay Otogas aıs 10 40
Boyza Patrol 013 O1 03

Gemlik Körfez
OIHLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5423 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GiMliliİlİ
VENÜS SİNEMASI

Kolpaçinol Devre: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Ali Kundilli 2: 

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

Osman Pazarlama: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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Dün yapılan YGS nedeniyle öğrenci velileri sınav yapılan okulların önünde kalabalıklar oluşturdu

Gazi Ankara!
10 Ekim 2016 günü Ankara Garı önün 

de, 17 Şubat 2016 Merasim Sokak’ta ve 
13 Mart 2015 günü saat 18.45 de Ankara' 
nın göbeğinde, Kızılay Güven Park 
önünde yeni bir bombalı patlama ile şim
dilik 27 olarak açıklanan ölüm olayı ya
şandı.

Ankara. Türkiye’nin başkenti.
Ülkenin yönetildiği yer.
TBMM, Cumhurbaşkanının Ak Sarayı’ı, 

Başbakan’ın oturduğu Çankaya Köşkü 
Ankara’da._____________ Dev. Syf. 4’de

Lise son sınıf öğrencilerinin geleceğini be
lirleyecek olan YGS için dün tüm Türkiye’de 
nefesler tutuldu. Türkiye genelinde 2 milyon 
178 bin 563, Gemlik’te ise 5 bin 5 öğrencinin 
katıldığı YGS de 160 soruyu 160 dakikada ce
vaplamaya çalıştı. YGS de 140 ve üzeri puan 
ala bilen öğrenciler LGS ‘e girmeye hak kaza 
nacak. Dün sınavdan çıkan başarılı öğrenciler, 
kendilerini bekleyen ailelerine sarılarak sevin 
cini paylaştılar. Haberi sayfa 2’de

Mudanya ile 
Gemlik arası 10
dakikaya iniyor

28 Şubat 2012 tari
hinde başlanılan 
çalışmalarda Altın 
taş-Kurşunlu 
arasındaki bölüm 
de önemli mesa 
feler kat edildi. 
Yapımı devam

eden yeni Mu- 
danya-Güzelyalı- 
Gemlik karayolu 
nun genişliğinin 
bazı yerlerde 14, 
bazı yerlerde ise 
25-30 metreye 
çıkabilecek. 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dün yapılan YGS nedeniyle öğrenci velileri sınav yapılan okulların önünde kalabalıklar oluşturdu

5 hin 5 öğrenci geleceği için ter döktü

Lise son sınıf 
öğrencilerinin 
geleceğini belir 
leyecek olan 
YGS için dün 
tüm Türkiye’de 
nefesler tutuldu. 
173 merkezde 
yaklaşık 7 bin 300 
bina 17 bin salonda 
gerçekleşen YGS 
sınavlarında 
303 bin görevli 
gözlemcilik yaptı. 
Türkiye genelinde 
2 milyon 178 bin 
563, Gemlik’te ise 
yaklaşık 5 bin 5 
öğrencinin katıldığı 
YGS dün saat 
lO.oo da başladı. 
Öğrenciler gelecek
lerini belirleyecek 
olan 160 soruyu

160 dakikada cevap 
(andırmaya çalıştı. 
İlçemizde Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi, Endüstri 
Meslek Lisesi, Roda 
İmam Hatip Lisesi, 
Anadolu Kız Meslek 
Lisesi, UÜ Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulları, 
Gemlik Lisesi, Umur 
bey Celal Bayar Sağ 
hk Meslek Lisesi, 
Gemlik Anadolu Tica 
ret Meslek Lisesi’n 
de yapılan sınavlar 
2 saat 20 dakika 
sürdü.
Sınav nedeniyle 
öğrenci velileri 
sabahın erken 
saatlerinde sınavla 
rın yapılacağı

okulların önünde 
büyük kalaba 
hklar oluşturdu. 
İçeride öğrenciler 
geleceklerini 
belirleyecek soruları 
cevaplarken, anne 

ve babalarda okul 
önlerinde çocukla 
rımn başarılı olması 
için bir yandan dua 
ederlerken, sınavın 
bitmesini de heye
canla beklediler.

Sınav sorularını 
erken yanıtlayanlar 
bir bir salonlardan 
çıkarken, sınavın 
son on beş 
dakikasında kimse 
dışarıya çıkarılmadı. 
160 dakikalık 
sürenin dolumunda 
kalemler bırakıla 
rak, öğrenciler 
sınıflardan 
dışarı çıkmaya 
başladıklarında 
sınav sorularını 
başarıyla çözen 
öğrenciler 
sevinçlerini aile 
lerine sarılarak 
gösterdiler.
Dün yapılan YGS de 
140 ve üzeri puan 
lan öğrenciler, 
yüksek öğrenime 

girebilmeleri için 
ikinci sınav olan 
LYS ye girme 
hakkı kazanacaklar. 
Sınav sonuçla 
rımn 25 Mart 2016 
günü açıklanacağı 
belirtilirken, 
sınavdan çıkan 
öğrencilerin 
çoğu soruların 
kolay olduğunu 
söylediler.
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
gazetemize 
yaptığı açıklamada 
sınavların belir 
lenen saatlerde 
tamamlandığını 
ve herhangi 
bir olayın yaşanma 
dığını söyledi.

Uludağ Üniversitesi 
Sunğipek Asım 
Kocabıyık Yerleşke 
si’nin giriş kapısı 
çevresi Belediye 
tarafından parke taşı 
kaplanarak yeniden 
düzenlendi.

Orta öğretim kurum 
lan ile yüksek öğre 
nim kurumlarının 
iç içe olduğu eski 
Sunğipek Fabrika 
sı’nın bulunduğu 
alanda okulların 
girişlerinin düzen

lenmesi bugüne 
kadar ilçemizdeki 
sivil toplum kuruluş 
larından beklenen 
desteği bulamması 
üzerine Gemlik 
Belediyesi’nden 
beklenen yardım 

geldi. Ana giriş 
kapısından 
sonraki giriş 
bölümü oto park 
ve yaya kaldırımları 
parke taşı kaplama 
işi tamam landı. 
Geçtiğimiz hafta 

boyunca devam 
eden parke 
döşeme çalışmaları 
ardından araçların 
geçeceği alan 
Hukuk Fakültesi’ne 
kadar asfalt 
kaplanacak.

Hara 
sıcaklığı 
düşüyor 
Meteoroloji yeni 
hava durumu tah
minlerini açıkladı.
İstanbul, Ankara ve 
Bursa olmak üzere 
Mevsim normalleri 
nin üzerinde seyre
den sıcaklıklar 8 de 
rece birden düşü 
yor. Bugün fırtına 
mn etkisi ile düşüş 
daha da hissedile
cek. Çarşamba 
günü ise Doğu'da 
yer yer etkili kar 
yağışı görülecek. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
alınan tahminlere 
göre yurt genelin 
de yağış bekleni 
yor. Hava sıcaklıkla 
rımn 6-12 derece 
arasında düşmesi 
bekleniyor.
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Şelalede selfie cekerlıen fcayalıldara düştü
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde doğa gezi
sine çıkan grupta 
yer alan öğretmen 
25 yaşındaki Burak 
Basmacı, şelalede 
selfie çekerken 
dengesini kaybedip 
kayalıklardan düştü. 
Ağır yaralanan

Basmacı, hasta 
neye kaldırılarak 
tedaviye alındı. 
Bursa'da özel bir 
okulda matematik 
öğretmeni olan 
Burak Basmacı 
bugün üyesi olduğu 
Uludağ Üniversitesi 
Biyoloji Doğa

Gözlemci 
Topluluğu'ndaki 
arkadaşları ile 
İnegöl'deki Kıran 
Şelalesi'ne gitti. 
Burada selfie çek
mek isteyen Burak 
Basmacı dengesini 
kaybedip yaklaşık 20 
metre yükseklikteki

kayalıklardan 
düştü. Ağır 
yaralanan Bas 
maçı, sağlık ekipleri 
tarafından ambu
lansla Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hasta 
nesi'ne kaldırıla 
rak tedaviye aldı.

Millili i W ■ ıllılıı Genç kadın traktörden diisiiıı öldü
Bursa'da, yüksek 
tansiyona bağlı ola 
rak beyin ölümü 
gerçekleşen iki 
hastanın organları, 
6 kişiye umut oldu. 
Çekirge Devlet Has
tanesinde yüksek 
tansiyona bağlı 
beyin kanaması 
sonucu tedavi gören 
isimleri açıklanma 
yan 65 yaşındaki 
kadın hasta ile 64 
yaşındaki erkek 
hasta hayatlarını 
kaybetti. Vefat eden 
hastaların yakınları, 
organ nakli bekle 
yenlere umut olması 
amacıyla organları 
bağışlama kararı 
aldı. 64 yaşındaki 
erkek donörün kara 
ciğeri, böbrekleri ve 
komeaian, 65 yaşın 
daki kadın donörün 
ise karaciğer ve 
böbrekleri alındı. 
Vefat eden 2 hasta 
mn organlarıyla 
6 kişiye umut 
olacağı belirtildi.
Organ Nakli Koordi
natörü ve Çekirge

Bursa'da polis 
ekiplerinin yaptığı 
operasyonda 47 
şişe kaçak içki 
ele geçirildi 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Os- 
mangazi ilçesi 
Hamitler Mahalle- 
si'nde M.V.'nin iş 
yerinde kaçak içki 
sattığı ihbarına 
ulaşan polis ekipleri 
harekete geçti. İş 
yerinde yapılan ara

Devlet Hastanesi 
Genel Cerrahi Uzma 
m Opı. m7. T'ım'ûT 
Didinen, yaptığı 
açıklamada, hastane 
olarak bir günde iki 
donör operasyonu 
yaparak, bu yılki 
7'nci organ bağışını 
gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Bunun 
şevkini ve mutlulu 
ğunu yaşadıklarını 
ifade eden Didinen, 
şöyle konuştu: 
"Bugünkü operas 
yonla 64 yaşında bir 
erkek hastanın 
karaciğerini, böbrek
lerini ve kornealarını 
alacağız. Bir de 
yaklaşık aynı yaşlar 
da kadın hastamız 

mada 32 şişe kaçak 
içki ile pet şişeye 
doldurulmuş 15 adet 
boğma rakı ele 
geçirildi. M.V., 
'Kaçakçılıkla Mü

var. Her ikisin de 
yakınları, isimlerinin 
orılrlanmacını 
ayınıuıııııuoıııı 

istemiyor. Bu hasta 
mızın da karaciğer 
ve böbreklerini 
alacağız. Bu durum 
da 6 kişiye yeniden 
yaşam bağışlanmış 
olacak. Donörlerin 
yakınlarına hem baş 
sağlığı diliyorum 
hem de şükranlarımı 
sunuyorum. Has
tanemizin de yedinci 
donör operasyonu 
nu bitirmiş olacağız. 
Hızımızı aynı şekilde 
sürdürmeye çalışa 
rak yıl sonuna kadar 
organ naklinde 
tekrar birinci olmayı 
hedefliyoruz. " dedi.

cadele Kanunu'na 
Muhalefet" suçun
dan gözaltına alındı 
Polisin, olayla 
alakalı tahkikatı 
sürüyor

Bursa'nın İznik 
ilçesinde traktörden 
düşen bir kadın 
hayatını kaybetti. 
Kaza, İznik'in Elmalı 
köyünde meydana 
geldi. Kayınbira 
deri M. Tosun'un 
kullandığı 16 FCP 
55 plakalı traktörün 
üzerinde dengesini

Faciaya neden olacaktı
Kocaeli'nin 
Karamürsel 
ilçesinde seyir halin
deki tırın dorsesin- 
deki camlar 
yola savruldu. 
D-130 karayolunda 
Bursa'dan İzmit'e

Sendikacılara verilen cezaya 
türkülü ve halaylı protesto
Bursa'da Milli Eği 
tim'de yaşandığı 
öne sürülen kadro 
laşma ve atamaları 
protesto etmek için 
düzenlenen yürüyü 
şe katıldıkları için 4 
sendikanın 27 yö
neticisine verilen 
hapis cezaları, öğret 
menler tarafından 
protesto edildi. 
Yürüyüşe katılanlar, 
yöneticilere verilen 
hapis cezasına, 
halay çekerek, türkü 
söyleyerek tepki 
gösterdi.
Bursa'da bulunan, 
Eğitim Sen, Türk 
eğitim-Sen, Eğitim- 
Iş ve Aktif Eğitim 
Sen Şubeleri, Milli 
Eğitim Bakanhğı'nda 
yapıldığı öne 
sürülen usulsüz ata

kaybeden 37 
yaşındaki Zülviye 
Tosun, traktör ile 
römork arasındaki 
bağlantı demirinin 
üzerine düşerek 
kafasını çarptı. 
Ağır yaralanan 
Tosun, olay yerine 
gelen 112 ambu 
lansı ile İznik 

giden Selahattin 
Salın'ın (43) 
kullandığı 16 KC 
687 plakalı tırın 
dorsesindeki cam
lar, Ereğli Işıklı 
Kavşağı'ndaki 
virajda yola saçıldı.

malar ve kadrolaş 
ma iddialarını, 2014 
yılının Eylül ayında 
düzenlenen, 'Büyük 
Eğitimci Yürüyüşü' 
ile protesto ettiler. 
Yapılan bu yürüyüş 
sonrası sendika 
larda yönetici olan 
27 kişi hakkında, 
Asliye Ceza Mahke 
mesi'nde, 2911 
Sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununa Muhale
fet' suçundan dava 
açıldı
CEZA ERTELENDİ 
Yapılan yargılama 
sonrası suçları sabit 
görülen 27 yöneti
cisi geçen ay, 15'er 
ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Hükmün 
açıklanmasını geriye 
bırakan mahkeme

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
2 çocuk annesi 
Zülviye Tosun, 
doktorların 
müdahalesine 
rağmen kurtarıla 
madı. Yakınları 
fenalık geçirirken, 
kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Sürücünün haber 
vermesi üzerine 
olay yerine gelen 
belediye ekipleri, 
yoldaki cam 
kırıklarını uzun 
uğraşlar sonucunda 
temizledi.

verilen cezaları 5 yıl 
süreyle erteledi. 
Bursa'da sendika 
yöneticilerine veri 
len bu cezalar, 
sendikalar tarafın 
dan düzenlenen 
yürüyüş ile protesto 
edildi. Kent Meyda 
nında toplanan 
eğitimciler sendika 
ların flamaları ile Fo- 
mara Meydam'na 
kadar yürüdüler. 
Hükümeti protesto 
eden göstericiler, 
meslek taşlarına 
verilen cezaları, 
türkü söyleyerek 
halay çekerek pro 
testo ettiler. Polisin 
geniş güvenlik ön
lemleri aldığı gös
teri, sendika başkan 
larının konuşma 
yaptı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Gazi Ankara!
Ankara da yaşanan terör olayı üzerin

den bir ay bile geçmedi.
Gemlik’li Hava Astsubay Koray Pınar’ın 

da yaşamını yitirdiği kanlı pusuda, 28 
canımızı yitirmiştik.
Bu kez ölenlerin sayısının açıklananın 

üzerinde olması olasılığı var.
Merasim Sokak’taki hain patlamada ilk 

açıklamada 5 kişinin öldüğü bildirilmişti.
Sonra ölenlerin sayısı 28’e çıktı.
Bu olaydan sonra, canlı bombaların 

Türkiye ye giriş yaptığını istihbarat birim
leri açıklamış, basın da bu bombacıların 
fotoğrafları yayınlanmıştı.

2. patlamadana 27 gün sonra yeni bir 
patlama nedir?

Türkiye kalbura çevrildi.
Yine hamasi nutuklar atılacak, terör la

netlenecek, ölenlere şehit denecek ve 
meydanlarda “Şehitler Ölmez, Vatan 
bölünmez” sloganları atılacak.
Birileri Türkiye’yi de yeniden dizayn et

meye çalışıyor.
Terör belasının, 35 yıldır polisiye önlem 

lerle sonlandırılamadığı gördük.
Ama döndük dolaştık yine aynı yöntem

lere başvurduk.
Diyarbakır Sur’da başgösteren olayları 

105 günde, ilçeyi taş üstünda taş bırak
madan bitirildiğini açıkladık.
Ae/rt harabeye döndü.
Masum insanlar evlerinden, işlerinden, 

çocuklar okullarından oldular.
Bölgenin yarası, yeni binalarla sarılmaz. 
Terör örgütleri artık yalnız PKK değil.
Suriye belasına bulaştığımız günden 

beri her türlü terörün hedefi haline geldik.
ı erör öeı'aaıT. ı erriızıenmesı zöraur.
Rus uçağının düşürülmesinden sonra 

büyük kentlerde bombalı patlamalar ard 
arda geliyor.

Hükümet bu konuda yetersiz kalıyor. 
ABD büyükelçiliği, istihbarat birimlerin 
den gelen haberler üzerine, vatandaşları 
nı uyarıyor, kamu binalarının çevresinden 
uzak durmasını istiyor.
Milli İstihbarat, polis istihbaratı, askeri 

istihbarat gibi bu olayların önüne geçe
cek birimler anlaşılıyor ki zaaf içinde.

Teröristler adeta tehdit edercesine, he
def olarak Ankara’yı seçiyorlar.

Gözdağı vermek istiyorlar, ‘İstersek sizi 
kalbinizden vururuz’ diyorlar ve vuruyor
lar.

Her patlama, Türkiyenin prestijini sarsı
yor, ekonomisine olumsuz etki yapıyor, 
anaların, babaların gözyaşlarını dindirmi 
yor.

Bugün farklı bir yazı yazacaktım ama, 
bilgisayarımın önüne oturduğum sırada 
acı haber geldi.

Devlet bu terörün önüne geçmeli.
Akan kanı durdurmalı.

CHP Gemlik Gençlik 
Kolu üyeleri, İstiklal 
Marşımızın Türkiye 
Büyük Millet Mecli 
si’nce kabulünün 95. 
yıldönümde Mehmet 
Akif Ersoy’u andı. 
CHP’li gençler, Genç 
lik Kolu Başkanı 
Bertan Deliorman 
önderliğinde Atatürk 
Anıtı önünde toplan- 
rak, basın açıklama 
sı yaptılar, şiirler 
okudular.
CHP’li gençler, basın 
açıklamasında şu 
görüşlere yer verdi:

“İstiklâl Marşı’mızın 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisince kabulü 
nün 95. yılındayız. 
Her mısrasında 
muhteşem bir mane 
viyatı oarındıran bu 
marş; bir milletin 
binlerce yıllık öykü 
sünü de sırtında 
taşımaktadır. 
Milletimizin kanadı 
nın kırıldığı, kapana 
kıstırılmaya çalışıl 
dığı, dört bir yanının 
işgalciler tarafından 
kuşatıldığı anda bile; 
yılmadan, umudunu

kaybetmeden, hür
riyet inancını yitir 
meden tek yürek 
olarak nasıl kahra
manca çarpıştı 
ğının destanıdır. 
İstiklâl Marşı, Türk 
milletinin mücade 
leci ruhunu, bağım 
sizlik aşkını, 
sömürgeci güçlere 
karşı dik duruşunu 
yansı tan eşsiz 
bir eserdir. 
Fikri ile söyle
minden, eylemine 
kadar milli nitelik 
taşıyan "yiğitçe bir

mücadeleye ortaya 
koyan kahraman 
ordumuza” arma 
ğan edilen bu 
marş; dünya dur
dukça gür bir 
sesle okunmaya 
devam edecektir. 
İstiklâl Marşı'mızı 
yazarak Türk 
milletinin gönlünde 
yer edinmiş Milli 
şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy’u 
rahmet le anıyor ve 
aziz hatıraları 
önünde saygıyla 
eğiliyoruz.”

Türt Saat Müziği kBiSHi mest etti

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Sanat 
Müziği Korosu’nun 
verdiği Türk Sanat 
Müziği konseri ligi 
gördü.
Cumartesi akşamı

Manastır Kültür 
Merkezi’nde verilen 
konserde, Acem 
Aşiran, Hicaz ve 
Nihavend eserler 
seslendirildi.
Şef Erdinç Çelikkol 
yönetimindeki

Sanat ve Kültür 
Derneği Türk 
Sanat Müziği 
Korosu’nun 
seslendirdiği bir
birinden güzel 
eserler dinleyicileri 
mest etti.

iki bölümden 
oluşan konserin 
sunuculuğunu 
Meltem Güneş 
ve Sadettin Çiçek 
yaparken, koro 
ve solo eserler 
seslendirildi.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mudanya ile Gemili arası İÜ dakikaya iniyor
28 Şubat 2012 tari
hinde başlanılan 
çalışmalarda 
Altıntaş-Kurşunlu 
arasındaki bölümde 
önemli mesafeler 
kat edildi. Güzelyalı- 
Altıntaş arasında 
kalan Kızılay rampa 
sının karşısına gelen 
arazi de 6 ile 8 şeri 
de yakın bir yer 
açılarak çalışmalar 
hızlandırıldı.
Dinamitler patlatı 
larak ve ağır hizmet 
araçlarının çalışma 
larıyla ilerlemelerin 
sağlandığı arazilerin 
açılmasında Kızılay 
rampasının karşısına 
Gemlik- Mudanya 
Güzelyalı’yı 
bağlayacak 3 adet 
25 ile 35 metre 
yüksekliğinde 
35 metreye yakın 
genişlikte demir 
ve beton köprüyol 
ayaklarının yapımları 
tamamlanmak üzere. 
Halen kullanılmakta 
olan Mudanya-

Gemlik-Kurşunlu 
yolun yapımı devam 
eden yeni karayolu
nun hizmete 
girmesi ile kullanıl 
mayacağı daha 
önce açıklanmıştı. 
Yerleşim yerlerinin 
üzerinden devam 

eden çalışmaların, 
kamulaştırmaların 
tamamlandığı 
arazilerde yapılırken, 
en kısa sürede 
bitirileceği bilgi 
sine ulaşıldı.
Yapımı devam eden 
yeni Mudanya-

Güzelyalı-Gemlik 
karayolunun 
genişliğinin bazı 
yerlerde 14, bazı 
yerlerde ise 25-30 
metreye çıkabilecek. 
Yeni karayolunun 
bugüne kadar 
yapılan çalışmalarla 

önemli bir kısmının 
sonuçlandığını ve 
söylendiği gibi 
tamamlandığında 
Mudanya-Gemlik 
arasının 10 daki 
kaya ineceği, 
araç sürücülerinin 
hiçbir sıkıntı ve 

tehlike yaşamadan 
seyahat edecekleri 
belirtildi. Yalova’dan 
gelecek araç sürücü
lerinin de rahat 
bir şekilde 
Gemlik üzerinden 
Mudanya’ya 
ulaşacakları 
açıklandı.
Mudanya-Güzelyah 
Beyazkayalar 
mevkiinde heyelan 
yüzünden sürekli 
daralan yol için 
özel bir çalışma 
yapılacağı ve 
deniz kenarı 
kısmına da özel 
bir duvar 
örülecek.
Bu bölgede tehlikeli 
olan ölümlü ve 
maddi hasarlı 
kazaların yaşandığı 
araç sürücülerinin 
korkulu anlar 
yaşadıkları bölgede 
ki karayolunun 
genişletilerek 
Güzelyah girişine 
kadar çalışmalar 
devam edecek.

Eli

ACIBADEM

— a m#ai lî • ULTRASON
RADYOLOJİ ® RENKLİ DOPPLER

t 11 ÜNİTESİ
1

• MR
• TOMOGRAFİ
• RÖNTGEN
• MAMOGRAFİ

GEMLİK TIP MERKEZİ

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No: 45 GEMLİK

Radyoloji Uzmanımız;
Dr. Ünal KURTOĞLU
Tam zamanlı olarak
RADYOLOJİ ÜNİTESİ EKİBİMİZLE 
hizmetinizdeyiz...

444 55 44 Bilgi için (224) 280 44 44
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Bolo’lulartan madalııa Hstiiııe madalya

Gürsu'da düzenle
nen okullar arası 
Bursa Seçme Karate 
şampiyonasında 
Dojo Karate Spor 
Kulübü sporcuları 
5 Birincilik 5 ikincilik 
5 üçüncülük alarak 
15 madalya aldı. 
TSO Gazi Orta Oku- 
lu’ndan Berkalp 
Kahya Kata'da 3., 
Meriç Yüksel

Kata'da 3., 
Habip Işık Kata'da 
3. oldular.
Anadolu İmam Hatip 
okulundan Buse 
Kızılırmak Kata'da 
3. Buse Kızılırmak 
Kumite'de 2. Faik 
Yasin Arı Kata'da 
2. Sudenaz Duru 
Kata'da 3.oldular. 
Lale Kemal Kılıç 
Orta okulundan

Nazar Demirişleyen 
Kata'da 1. Mehmet 
Yılmaz Kata'da 
1. Aykız Demir 
işleyen Kumitede 
1. Handan Yılmaz 
Kumite'de 2. oldular. 
11 Eylül Okulun 
dan İrem Demir 
Kata'da 1. Şükrü 
Şenol Okulundan 
kumitede Oğuzhan 
Kaya 2.lik

Sınav Koleji Ezgi 
Girenay Kata'da 1. 
Kumitede 2. oldu. 
Birincilik alan 5 
sporcu okullar arası 
bölge seçmelerine 
katılacak. Bölge 
seçmelerinde 
başarılı olan 
sporcular, Türkiye 
şampiyonasına 
katılacak.
Dojo Karate Spor

Kulübü Antrenörü 
Gökhan Özler, 
Gemlik Belediye 
spor Karate 
branşına başarılı 
donanımlı 
Sensei Kasım 
Demir'in Gemlik'e 
gelmesini 
sağlayan Gemlik 
Belediyespor 
yöneticilerine 
teşekkür etti.

Dona 
Tutkunları 
Festivalde 
hulustu
Bursa Osmangazi 
Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde ger 
çekleştirilen 11. 
Dağ Filmleri Festi
vali başladı. Doğa 
severlerin yoğun 
ilgi gösterdiği fes
tivalin açılış filmi 
ise ‘Matterhorn: 
Uçan Kadının 
Rüyası’ isimli 
film oldu.
Osmangazi Beledi 
yesi, Türkiye’nin 
doğa, keşif ve 
macera konulu, ilk 
ve tek film festi
vali olan Dağ 
Filmleri Festival- 
i’ne ikinci kez ev 
sahipliği yapıyor. 
18 yerli ve yaban 
cı filmi ücretsiz 
olarak izleyicilerle 
buluşturacak olan 
11. Dağ Filmleri 
Festivali, Ördekli 
Kültür Merkezi’n 
de düzenlenen 
açılış töreni ile 
başladı.

fi Store TIB'ı Gemlikle

Bursaspor Store 
TIR’ı Gemlik’e geldi. 
Uzun zamandan beri 
Gemlik’e gelmeyen 
Bursaspor Store 
TIR’ının İskele 
Meydanı Festival 
Alam’na gelmesi 
yeşil beyazlı Bursa 
spor traftarlarını 
sevindirdi.
Yıllardır Gemlik’e 
Fenerbahçe, 
Galatasaray, 
Beşiktaş ve 
Trabzonspor’un 
renklerini taşıyan 
spor malzemeleri 
satan TIR’ların 
gelmesine karşın, 
Bursaspor Store 
Tır’ın gelmemesi 
Bursaspor 
taraftarlarını

heyecanlı 
bekleyişine neden 
oluyordu.
Cumartesi günü 
İskele Meydanı 
Festival Alam’na 
gelen TIR ilgi ile 
karşılandı.

Bursaspor forması, 
atkısı, eşofmanı, 
tişörtü, şapkası, 
tozluk gibi çeşitli 
spor malzemelerinin 
satıldığı TIR 
Gemlikliler 
tarafından gezildi.

Bursaspor’a gönül 
verenler elektronik 
iletişim araçları 
ile Bursaspor 
Store Tır’ının 
İskele Meydam’na 
geldiğini birbirlerine 
duyurdu.

Uavanısma çayında 
buluştular

Atatürk İlkokulu 
Okul Aile Birliği 
tarafından hafta 
sonu düzenlenen 
"Dayanışma Çayı" 
yapıldı.
Çocukların pal 
yaçolar eşliğinde 
eğlendiği, Gemlik 
esnafı yardımlarıyla 
toplanan çeşitli 
hediyeler, çekiliş ile 
dağıtıldı. Çeşitli 
ikramlarda bu
lunuldu. Çocukların 
doya siya eğlendiği,

W
BYEGM 

velilerin stres attığı 
eğlenceli saatler 
geçirildi.
Okul Müdürü Ali 
Deliak'ın emeği 
geçen Okul Aile 
Birliği üyeleri Ayşe 
Eröz, Semiha Yelin, 
Penbe Uzun, Pınar 
Sütçü, Serap Yiğit, 
Kübra Sönmez ve 
Gülsüm Özgün'e 
teşekkür etti.
Veliler daha sonra 
müzik eşliğinde 
eğlendiler.

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.
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Türkiye Gençlik 
Birliği ve Cumhu 
riyet Kadınları 
Derneği ilçe büro
sunda dayanışma 
kahvaltısı düzenledi. 
Yoğun katılımla 
gerçekleşen kahval 
tıda mücadele 
takvimi için planla
malar yapıldı. 
Cumhuriyet 
Kadınları Derneği 
Gemlik şube 
Başkanı Münevver 
Çelik, gençlerin 
her zaman yanla 
rında olduğunu 
belirterek, mü
cadelelerinde, 
okullarında yaşa 
dıkları her sorunda 
her etkinlikte birlikte 
mücadele etmek için 
hazır olduklarını 
belirtti.
TGB Gemlik ilçe 
Başkanı Merve 
Ayvalı; kahvaltıda

Meyde Hanım 
mlnlMeri‘Değerlerimi 
seviyorum'1 projesini 

siirfliiriivor

yaptığı konuşmada, 
“Bu kahvaltıyı 
düzenledikleri için 
Cumhuriyet Kadınla 
rı Derneği üyelerine 
teşekkür ediyoruz. 
Bugün 12 Mart, 
İstiklal Marşı'mızın, 
bağımsızlık Marşı'mı 
zın, birlik ve beraber 
/iğimizin günüdür. 
Gençliğe Hitabeden 

ve Bursa Nutkundan 
aldığımız görevin 
bilinciyle ve 
kararlılığıyla 
bugün vatanımız 
için her türlü göreve 
hazırız. Gençler ve 
kadınlar bu gidişatın 
belirleyici etmen
leridir. Gençler 
ve kadınlar el ele 
vermeden hiçbir

mücadele başa 
riya ulaşamaz ve 
toplum kalkma 
maz. Bizler bunun 
bilincindeyiz 
ve bu bilinçle 10 
yıllık TGB mü
cadelemizi 
yürütmekteyiz. 
Atatürk gençliği 
her daim görev 
başında!” dedi

ÎC AD IVflDHM 2011M0DEL0PELC0RSAKENDİARACIMLAariyorum.
ly fin11U11UİTİ EMEKLİYİM. O 554 623 06 01

Zübeyde Hanım Anaokulu Melodiler Sınıfı 
ve Uğur böcekleri Sınıfı Öğrencileri 
“Değerlerimi seviyor, onlarla büyüyorum 
Projesi” kapsamında düzenlenen prog 
ramla dedeler ve nineleriyle bir araya 
geldiler. Çocuklar hazırladıkları etkinlik
lerle büyüklerinin beğenilerini kazandılar. 
Okul Müdürü Şenel Çağlayan konuşma 
sında; büyüklerimize sevgi, saygı ve 
hürmetimizin bizleri daha da güçlen 
direceğinden ve çocuklarımızı da bu 
değerleri kavrayarak yetiştirmenin önem
ini anlattı. Programda gerçekleştirilen 
“Doğumdan yaşlılığa” rondu ile duygusal 
anlar yaşandı.

temizlik
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

4 adet 15-16 jant Starmao kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara

350 Tl değerinde mont hediye!

ÜZKAYA
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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Bursa duası na Rusw iarlesi Taşerona kaaroda sona gelinm
Sebze ve meyvede 
lokomotif pazar 
Rusya ile yaşanan 
kriz Bursa Ovası'm 
fena vurdu. Üretici 
nin elinde geçen 
yıldan kalma ürünler 
olduğunu belirten 
Ziraat Odası Başkan 
lan, tüccarın da zora 
düştüğünü ve bazı 
firmaların battığını 
bildirdiler. Bursa'da 
üreticiler yavaş 
yavaş tarlaya çıkma 
ya başlarken, Rusya 
ile yaşanan uçak 
krizinin ve Güneydo 
ğu'daki terör olay 
larının neden olduğu 
sıkıntılarla boğuşu 
yor. Üretici bir yan
dan elde kalan ürün
leri ne yapacağını 
düşünürken, diğer 
yandan sattığı ürü 
nün parasını almaya 
çalışıyor. Kestel Zi- 

, raat Odası Başkanı
Fevzi Fırtına, Rusya 
krizinin hem üreti
ciyi hem de firmaları 
etkilediğini belirte 
rek, tedirgin oldu 
ğunu söyledi.

Fırtına, ellerinde 
hala geçen seneden 
kalma ürünler bulun 
duğunu belirterek, 
ihracat yapan firma 
ların durmaya yakın 
seviyede olduğunu 
ifade etti. Fırtına, 
"Üretici tedirgin. 
Firma batışları yaşa 
nıyor. Rusya, Doğu 
Avrupa ve Ortadoğu 
ülkelerine yaş mey 
ve sebze satışların 
da sıkıntı yaşanıyor" 
dedi. Bu yılkı üretim 
le ilgili de açıklama 
larda bulunan Fırtı 
na, mayıs ayından 
önce rekolte ile ilgili 
net bir şey söyleme 
lerinin mümkün 
olmadığını anlattı. 
Fırtına, Bursa Ovası 
nın bahara erken 

girdiğine işaret ede 
rek, "Şimdilik iyi 
gidiyoruz bir sorun 
yok ama korkumuz 
25 Nisan'a kadar 
don bekleniyor 
olması. Tedirginiz. 
Bahara erken girdik 
nisan dönemini 
yaşıyoruz" diye 
konuştu. Osmangazi 
Ziraat Odası Başka 
nı Hakan Ekim de, 
deveci armudu ve 
şeftalide yanıklar 
olduğuna dikkat 
çekti. Hasarın henüz 
tam belli olmadığını 
dile getiren Ekim, 
"Ocak soğukların 
dan dolayı hasar 
oluştu. Mudanya'da 
zeytinlerde 25 bin 
dekarda yanık var. “ 
dedi.

Kamuda asıl ışı 
yapan taşeron 
işçilere kadro için 
çalışmalarda sona 
gelindi. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Süleyman 
Soylu, "21 Mart'ta 
alt işverenler ve 
çalışanlar konu 
sunda bizim reform 
ve eylem programı 
mız çerçevesinde 
ve taslağında bir 
adım atılacağı 
Maliye Bakanımız 
tarafından ortaya 

Elemanlar flranııiDr
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

market bölümünde çalişacak 
BAYAN KASİYERLER ARANIYOR

AKCAN PETROL
MÜRACAAT TEL: O 533 309 06 99

konuldu. Bu konuda 
çalışma 
larımız sürüyor" 
dedi. "Kamuda ne 
kadar taşeron var ve 
çalışma sonunda ne 
kadarının kadroya 
geçeceğini tahmin 
ediyorsunuz?" 
sorusunu, "Sosyal 
Güvenlik Kurumu'- 
nun sisteminde 
650 bin alt işveren 
görünüyor ama 
SGK'ya alt işveren 
koduyla kayıt olma 
yan yaklaşık 90 bin 

kişinin varlığını 
biliyoruz. Yaklaşık 
740 bin kişi civarın 
dadır. Bu bahset 
tiğiniz soru asıl işle 
yardımcı işin belir
lenmesiyle ortaya 
çıkacaktır. Bu da 
hükümetimizin 
kararıdır" diye 
yanıtladı. Bakan 
Soylu, kıdem 
tazminatı hakeden 
herkesin, bu para 
sini almasını sağla 
mak istediklerini 
söyledi.

4-2_ yıllık tecrübemiz i 
hizmetinizdeyiz....

MATBAA!
İRİ

a
 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 •
1 İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83
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Emekliye banka promosyonu verilecek mi?
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sü
leyman Soylu, emek
liye banka promos 
yonu verilmesine 
ilişkin, bu ayın sonu 
na kadar bir değer 
lendirme ortaya 
koyacaklarını bildir 
di. Çalışma ve Sos 
yal Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu, 
8-11 Mayıs'ta İstan
bul'da gerçekleştin 
lecek 8. Uluslararası 
İş Sağlığı ve Güvenli 
ği Konferansı'nın 
tanıtım toplantısın 
da, sorularını 
yanıtladı.

Özel ve kamu banka 
larıyla önemli görüş 
meler yapıldığını 
vurgulayan Bakan 
Soylu, "Dikkat eder 
şeniz bu görüşmeleri 
kamuya açık yapmı 
yoruz. En son 2 gün 
önce kamu banka 
larımızla bir araya 
geldik. Ne noktaya 
geldiğimizi kendi
leriyle bir kez daha 
görüştük. Onlarda 
çalışmalarını yapa 
caklar, bu ayın so
nuna kadar bir 
değerlendirmeyi 
ortaya koyacağız. 
Ay sonunda elim

izdeki tabloya bakıp 
Sayın Başbakan'ımız 
ile de paylaşıp, 
ondan sonra bir 
karar vereceğiz. Yani 
elimizde ne varlıklar 
var, bunun karşılığı 
ne olabilir, emekliler

imiz bundan ne isti
fade eder bu ekono 
mik bir eylemdir, bu 
bir hesap ve kitap 
yönetimidir. İnşallah 
hayırlısıyla sonuç 
lanacak" ifadelerini 
kullandı. Soylu, as

gari ücretten 70 lira 
gelir vergisi dilimi 
kesileceğine ilişkin 
soru üzerine bu 
konuda ilk işaret 
fişeğinin asgari 
ücretin bin 300 lira 
olarak belirlendiği, 
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonunda 
oluştuğunu söyledi. 
"Orada bu konuyu 
tartıştık. Çünkü ilk 
kez Türkiye'de böyle 
bir marj oluyor. As
gari ücret bin liradan 
bin 300 liraya çıktı, 
yüzde 30 bir artış 
söz konusu oldu. 
Onun için gelir ver

gisi dilimi de 
yaklaşık 70 liralık bir 
azalışı ortaya 
koyuyor. Bekar ve 
çocuğu olmayanlar 
için 70 lira. Bu konu 
da Maliye Bakam'mız 
ile de ağustos sonun 
da bir araya gele 
ceğiz, Cumhurbaş 
kam'mızın da Sayın 
Başbakan'ımızın da 
bu konuda has
sasiyeti söz konu 
sudur. Bu konuyu o 
gün değerlendire 
ceğiz ve o gün 
sendikalarımızla da 
bir araya geleceğiz" 
şeklinde konuştu.

İMMiailllilİllllİlliillll
GAZBİR Başkanı 
Yaşar Arslan, şubat 
ayında Türkiye'de 
doğalgaz kullanıcı 
sayısının arttığını 
ancak tüketimin 
yaklaşık yüzde 20 
düştüğünü açıkladı. 
Doğalgaz Dağıtıcıları 
Birliği Derneği 
(GAZBİR) Başkanı 
Yaşar Arslan, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
doğalgazda yılın 2 
ayını ve yıl sonu 
beklentilerini değer 
lendirdi. Doğalgaz 
tüketiminde ocakta 
öngörülen düzeyde 
bir artış ve şubatta 
da ciddi bir düşüş 
gerçekleştiğini ifade 
eden Arslan, "Doğal 
gaz dağıtım sektö 
rünün sürekli olarak

büyümesinin etki 
siyle, her yıl kul lanı 
cı sayısı yaklaşık 
yüzde 10 artmakta 
dır. Bunun sonucu 
olarak, konut doğal 
gaz tüketiminin de 
yüzde 10 oranında 
artması beklenmek
tedir. Ocakta bu yön 
de bir eğilim görülür 
ken, şubatta hava 
şartlarının mevsim 
normallerinin çok 
üzerinde seyretmesi 
nedeniyle kullanıcı 

sayısı artışına 
rağmen tüketimlerde 
yüzde 20’lere varan 
oranlarda düşüş 
gerçekleştiğini gör 
mekteyiz" değerlen 
dirmesinde bulundu. 
Arslan, bölgesel in
celeme yapıldığında 
tüketimlerin daha 
yoğun gerçekleştiği 
Marmara Bölgesinde 
yılın ilk 2 ayında 
toplam tüketimin 
yüzde 5 düştüğünü 
kaydetti.

Savunma sanayisi, 
ihracattaki genel 
eğilimin aksine 
geçen yıl ortaya 
koyduğu başarılı 
performansı 2016'ya 
da taşıdı. Sektör, 
bu yılki ihracat 
performansıyla diğer 
sektörleri geride 
bırakmayı başardı. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (l İM) veriler
ine göre, savunma 
ve havacılık sektörü 
son yıllarda yakala 
dığı istikrarlı büyü 
meyi ve ihracattaki 
başarısını sürdürdü. 
Sektör, bu yılın ocak 
ayında 118 milyon 
648 bin, şubat 
ayında 137 milyon 
231 bin dolarlık 
ihracat gerçekleş

tirdi. Savunma ve 
havacılık sektörünün 
yılın ilk 2 ayındaki 
toplam ihracatı 255 
milyon 879 bin doları 
buldu.Söz konusu 
sektörün geçen yılın 
aynı dönemindeki 
ihracat rakamının 
196 milyon 426 bin 
dolar olduğu dikkate 
alındığında, yılın ilk 

2 ayında gerçekleş 
tirilen ihracat 2015'e 
göre yüzde 30,3 arttı 
Türkiye bu yılın ilk 
2 ayında 108 ülkeye 
savunma ve hava 
cılık sanayisi ürün
leri ihraç etti. Söz 
konusu dönemde 
en fazla ihracat 87 
milyon 369 bin dolar 
ile ABD'ye yapıldı.
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KAYMAKAMLIK

ULAŞIM
DENİZ UÇAÖI

METRO

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

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

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

HASTANELER

TAKSİLER

513 65 29
280 44 44

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

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

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 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

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 
Mudanya 
Yeni kapı 
Yalova 
İDO İmam

544 30 60

Aslan
Dinlenme Tes.

(226) 811 13 23

VAPUR - FERİBOT

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 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likltgı 
Akçagaz 
Totalgaz

MAR-PET

|az

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
OIMLİK’İN İLK aONLOK SİYASİ OAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 42 SAYI: 5424

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
Kolpaçinol Devre: 

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

Ali Milli 2: 
11:45-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Osman Pazarlama: 

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

5133321

rfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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Ankara Kızılay’da meydana gelen patlamada, ölenlerin sayısı giderek artıyor.

Iliriiıe lerörii lanetleniyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

BİRLİK. BERABERLİK...
Her terör olayının can almasının 

ardından siyasiler medya karşısında gün 
birlik beraberlik günü diye mesajlar 
veriyorlar.
Birlik, beraberlik ülkeyi yıkmaya, böl 

meye, parçalamaya çalışanların eylem
lerinden sonra olmamalı.

Siz siyasiler, içinizde, birbirlerinizle 
olan ilişkilerinizde birlik beraberlik 
örneği gösteremiyorsunuz.

Devamı Syf4’te

Ankara’nın Kızılay 
semtinde, Güven- 
park önündeki oto
büs duruğu önün 
de bir araç içinde 
patlatılan bomba 
nın meydana 
getirdiği dehşetin 
sonucu ölenlerin 
sayısı artıyor. 
Yapılan resmi 
açıklamada, 13 
Mart 2016 Pazar 
günü saat 18.40 
sıralarında 95 
model bir BMW 
marka özel araç 
içindeki terörist, 
patlayıcı yüklü 
aracı patlatılması 
sonucu otobüs 
bekleyen ve beledi 
ye otobüsleri için-

deki sivil yolcular 
ve orada görevli 
olan polisler yaşa 
mini yitirdi. Yaralı 
lar ise Ankara’nın 
çeşitli hastanele 
rine kaldırıldı. 
Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun 
yaptığı açıklamaya 
göre 35 cesedin 
kimliğinin tespit 

edildiği ve aileleri 
ne teslim edildiği, 
diğer cesetler 
üzerinde DNA 
çalışmalarının 
devam ettiğini 
söyledi. Ankara da 
5 ay içinde 3.kez 
meydana gelen 
bombalı saldırının 
yapılması ülke 
genelinde büyük 

tepkilere neden 
oldu. Ölenlerin 7 
sinin polis memu 
ru olduğu, bir kıs 
minin Pazar günü 
yapılan YGS 
sınavından çıkıp 
evine gitmekte 
olan gençler ve 
vatandaşlar 
olduğu öğrenildi. 
Hastanelerde 
bulunan ağır 
yaralıların tedavi 
sinin sürdürül 
düğü bildirilirken, 
ölüm sayısının 
artmasından 
korkuluyor.
Teröristin kimliği 
konusunda 
önemli bulgular 
olduğu belirtildi.

drce/ik
*

.^ÇELİK’re/v

HEDiVfc. T
GENC-0LTIC. LTD. $TIİstiklal Cad. No:11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

» *** •jya ve ankastre

CAR*'"

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirlik "domat" fidanı verecek, yeşil zeytini alacak

Marmaralıirllklen yeşil zeytine tesvifc
Dünyanın en büyük sofralık siyah zeytin üreticisi Marmarabirlik, yeşil 

zeytindeki pazar payını artırmak ve ortaklarına daha fazla kazanç sağlamak 
amacıyla “domat” türü zeytin fidanı dikimin! teşvik edecek

Sofralık siyah zeytin 
sektörünün lideri 
Marmarabirlik, yeşil 
zeytindeki pazar 
payını artırmak için 
kolları sıvadı.
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
"Yurtiçi ve yurtdı 
şındaki yeşil zeytin 
talebinin, ortakları 
mız tarafından 
karşılanması için 
'domat' türü zeytin 
fidanına teşvik 
vereceğiz. Hede
fimiz, Marmarabir- 
lik'in siyah zeytin 
deki liderliğini, yeşil 
zeytin ve zeytinya 
ğına da taşımaktır" 
dedi.
Başkan Asa, tüketici 
tercihleri incelendi 
ğinde, siyah zeytinin 
yanı sıra yeşil zey
tine olan talebin de 
her geçen gün arttı 
ğım belirterek, siyah 
ve yeşil zeytinin bir
birini tamamlayan 
ürünler olduğunu 
söyledi. Özellikle

Avrupa’da ve diğer 
ülkelerde, yeşil 
zeytin satışının 
Marmarabirlik'e 
rekabet avantajı 
sağlayacağını ifade 
eden Asa, "Yeşil 
zeytin, siyah zeytin 
için önemli bir 
tamamlayıcı ürün 
dür. Sofralarda siyah 
zeytinin yanı sıra 
yeşil zeytin de aranır 
hale gelmiştir. Mar
marabirlik olarak 
2010 yılında 'domat' 
ve yeşil zeytin çeşit 
leri ile başladığımız 
atımlarımız, bugün 
itibariyle 2 bin ton
lara ulaşmıştır. 
Dolayısıyla ileride 
piyasanın talepleri 
doğrultusunda, daha 
da artacağını 
düşündüğümüz yeşil 
zeytin alımlarımızı, 
kooperatif bölgele 
rimizdeki ortakları 
mızm yetiştirdiği 
ürünlerden karşıla 
mayı hedeflemek
teyiz" diye konuştu.

"ALIM GARANTİSİ 
VERİYORUZ"

Marmarabirlik 
ortaklarına "domat" 
zeytin fidanı teşviki 
ile birlikte alım 
garantisi verildiğini 
kaydeden Asa, 
teşvikten yararlan
mak için belirlenen 
kriterleri şöyle 
sıraladı: 
"Birliğimiz çalışma 

alanı içerisinde 
'domat' zeytin çeşidi 
yetişip yetişmeye 
ceği konusunda, 
Bornova Zeytincilik 
Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü 'nden 
olumlu yanıt alın 
mıştır. Bu doğrultu 
da. ortaklarımıza,, 
hiçbir bedel talep 
edilmeden ve alım 
garantili olarak, en 
az 50 fidanın

dikilebileceği alanın 
olması koşuluyla 
teknik uzmanlar 
tarafından dikim 
alanlarının incelen
mesinin ardından, 
2016 yılı kasım ile 
2017 yılı mart ayları 
arasında, bir yaşın 
üzerinde, sertifikalı 
'domat' zeytin 
fidanı dağıtılacaktır. 
Yeşil zeytinin ortakla 
rımız tarafından 
yetiştirilmesi, Mar- 
marabirlik'in daha 
yüksek satış rakam 
larına ulaşabilmesi 
için önemli bir kilo
metre taşı olacaktır."

"İZNİK ÇELEBİ" 
ZEYTİNİNE DE 
TEŞVİK

Güney Marmara 
Bölgesi'nde ağırlıklı 
olarak sofralık zeytin 
üretimi yapıldığını 
vurgulayan Asa, 
literatürde "İznik 
Çelebi" zeytini ola 
rak bilinen zeytin 
çeşidinin de yüksek 

düzeydeki yağ 
kalitesi sebebi ile 
desteklenmesi 
gerektiğini belirtti. 
Başkan Asa, 
"İznik Çelebi" 
zeytininden elde 
edilen yağlardaki 
yüksek meyvem 
silik oranı ile daha 
kaliteli yağlar elde 
edilerek özel 
pazarlarda değerlen 
dirilebileceğim 
kaydetti.
"İznik Çelebi" 
zeytininin çiçeklen 
me konusunda 
sıkıntı yaşanmadığı 
için, tozlanmayı 
artırıcı özelliği 
olduğunu da 
vurgulayan Asa, 
önümüzdeki 
dönemde, zeytin 
yağı üretiminin 
artırılması amacıyla 
Marmarabirlik 
ortaklarının "İznik 
Çelebi" zeytin 
fidanı yetiştirme 
lerini de teşvik 
edeceklerini 
sözlerine ekledi.

ALT YAPI YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI

Gemlik Belediyesi 
ve Alt Yapı Koordi
nasyon Merkezi 
(AYKOME) 
tarafından düzen 
lenen, alt yapı 
yatırımları ve 
kurumlar arası kazı 
çalışmaları konulu 
istişare toplantısı 
Ömer Kahraman 
Ek Hizmet Binası 
Belediye Meclis 
Salonunda yapıldı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan

Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli, Fen 
İşleri Müdürü Fatih 
Köse ve Fen İşleri 
Müdürlüğü teknik 
ekibi ile işçilerinin 
katıldığı toplantıda, 
AYKOME Genel 
Müdürü Ferit Can 
önemli açıklama 
larda bulundu. 
Toplantının açış 
konuşmasını yapan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, kurumlar 
arası iletişimin 

önemine dikkat 
çekerek, UEDAŞ, 
Telekom, BUSKI, DSİ 
ve Doğalgaz kazıları 
nın eşgüdümlü 
yapılması gerektiğini 
vurguladı.
Kazılarda entegre 
çalışma sayesinde 
gerek Bursa Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
gerekse Gemlik 
Belediyesinin 
işlerinin daha da 
kolaylaşacağına 
dikkat çeken Refik 
Yılmaz, iletişimde 

aksama veya 
uyumsuzluk oldu 
ğunda alt yapı 
aksaklıklarında 
faturanın direk 
Belediyeye 
kesildiğini anımsattı. 
Bu tür toplantıların 
amacının bu tür 
sorunların önüne 
geçilmesini sağla 
mak olduğunu bildi 
ren Yılmaz, alt yapı 
çalışmalarına katılan 
kurumların, kazı 
çalışmalarını kapat 
ma sırasında da en 

uygun malzemeyi 
kullanmalarını isteye 
rek, yapboza dönen 
alt yapı çalışmala 
rmın vatandaşa zor
luk, kurumlara da 
büyük maliyet çıkar 
dığını vurguladı. 
AYKOME Genel 
Müdürü Ferit Çan’da, 
alt yapı yatırımları, 
kurumların yetki alan 
lan, kazılar, tamirat 
çalışmaları, yapım 
süreci ve dikkat 
edilmesi gereken 
hususlar konusunda 

bilgiler verdi. 
Başkan Yılmaz’ın 
tespitlerine katıldığı 
nı ifade eden Ferit 
Can, bundan 
sonraki süreçlerde 
kazı çalışmaları 
veya onarım çalışma 
larında kurumların 
ortak hareket etmesi 
konusunda daha 
hassas çalışmalar 
yapılacağını ve 
kurumlar arası 
işbirliğinde AYKOME 
olarak yapacakları 
çalışmaları açıkladı.
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ftnkara saldırısı Bursa polisini ilam geçirdi
Pazar günü saat 
18:45 sıralarında 
Ankara'da yaşanan 
ve 37 kişi hayatını 
kaybettiği, 125 
kişinin de yaralan 
dığı bombalı saldırı 
sonrası Bursa 
polisi alarma geçti. 
Ekipler şehir 
merkezlerindeki 
kalabalık noktalarda 
geniş çaplı güvenlik 
Önlemi alırken

şehir girişi ve 
çıkışlarında kapsam 
lı uygulamalar 
yaptı. Pazar günü 
saat 18:45 sırala 
rında Ankara’da 
yaşanan ve 37 kişi 
hayatını kaybetme
sine, 125 kişinin 
de yaralanmasına 
sebep olan hain 
saldırı Bursa polisini 
alarma geçirdi. 
Osmangazi kent

meydanında park 
halinde araçları 
bölgeden uzaklaş 
tiran polis ekipleri

benzer şekilde 
kalabalık olan 
merkezlerde geniş 
çaplı güvenlik

önlemleri aldı.
Öte yandan şüpheli 
araçlar üzerinde 
de şehrin giriş ve 
çıkışlarında kapsam 
h uygulamalar 
başlayan ekipler çok 
sayıda aracı durdur 
du. Durdurulan 
araçlar didik didik 
aranırken araçlarda 
bulunan kişilere üst 
araması ve kimlik 
sorgulaması yapıldı.

Polis ekipleri, 
şüpheli olabilecek 
illere ait plakalı 
araçlara kapsamlı 
arama yapmadan 
geçit vermedi.
Yapılan uygulamalar 
neticesinde 
herhangi bir 
olumsuzlukla 
karşılaşılmazken 
emniyet yetkilileri 
tedbirlerin 
süreceğini bildirdi.

Mi lıam olıılıl liiii il ili Milli Mili il ■mı
Bursa'da yağmurun 
da etkisiyle kay 
ganlaşan yolda 
kontrolünü kaybe
den bir dolmuş, 
tramvay yolu 
üzerinde direğe 
çarparak trafiğin 
kilitlenmesine yol 
açtı. Edinilen bilgiye 
göre, kaza Osman 
gazi Cemal Nadir 
Caddesi'nde 
meydana geldi.
Yağmurun da 
etkisiyle kayganla 
şan yolda kontrolü 
nü kaybeden bir

CiiıııtinlBi içli sililin ıliulıı
İnegöl de, bir 
dükkanın havalan 
dırma bacasında 
mahsur kalan 
güvercinler itfaiye 
tarafından kurtarıldı. 
Cuma Mahallesi'nde 
bir iş yerinin hava 
landırma bacağın 
dan kuş sesleri 
geldiğini duyan 
çarşı esnafı durumu 
itfaiyeye bildirdi. 
İtfaiye ekipleri, 
bacaya merdiven 
dayayarak çıkıp ses
leri dinledi, içeride 
birden fazla kuşun

doı'muş, tramvay 
yolu üzerinde direğe 
çarparak trafiğin 
kilitlenmesine yol 
açtı. Trafik ekip-

len'm'n de müdahale 
ettiği olayda can 
kaybı yaşanmazken 
tramvay seferlerinde 
aksama yaşandı.

mahsur kaldığını 
tespit eden ekipler, 
kuşları kurtarmak 
için seferber oldu. 
Ekipler bacanın ses 
gelen kısmını spiral 
makinesiyle kesti. 
Bacanın kesilme

siyle içeride mahsur 
kalan karga yavrusu 
ve iki güvercin it
faiye eri tarafından 
kurtarıldı. Bacada 
daha önceki gün
lerde düşen kuşların 
ölüleri de bulundu.

İnegöl de evi yanan 
genç adamı itfaiye 
kurtardı. Edinilen 
bilgiye göre, 
Osmaniye Mahalle
si'nde bir binanın 
3. katında ikamet 
eden İbrahim Y.'nin 
oturma odasında 
yangın çıktı. Daire 
den dumanların 
çıktığını gören bina 
sakinleri durumu 
jtfaiveve bildirdi.. 
Yangın çıkan daire 
nin girişine gelen 
itfaiye ekipleri, 
İbrahim Y'nin kapı 
mn önünde olduğu 
nu gördü. İtfaiye 
ekiplerinin ısrarı

MMİİBMIMBIIİİIIIİI
İnegöl de polis 
tarafından yakala 
nan iki uyuşturucu 
satıcısı tutuklandı. 
18 yaşındaki zanlılar 
dan biri cezaevine 
götürülürken, 
annesi ardından 
ağıtlar yaktı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Sinanbey 
Mahallesi'nde 
uyuşturucu satar 
ken KOM ekiplerini

üzerine evinden 
çıkarılan genç 
emniyet ekiplerine 
fesnm edilirken, evi 
kasten yaktığı iddia 
sıyla komşularının 
tepkisi ile karşılaştı. 
Dumandan etkilenen 
genç, İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıl 
dı.Yangın, itfaiye 

fark edip kaçan 18 
yaşındaki Ö.S, 
evinde yakalandı. 
Yapılan aramada 32 
adet uyuşturucu 
hap ve 14 çıkı bon- 
zai ile yakalanan 

ekiplerinin zamanın 
da müdahalesiyle 
diğer odalara sıçra 
madan söndürüldü.
5 ay önce eşinden 
ayrılan İbrahim 
Y.'nin psikolojik 
problemler yaşadığı 
iddia edildi. Yangı 
mn çıkış sebebi 
araştırılıyor.

Ö.S. Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürüldü. Ö.S, 
ifadesinde uyuşturu 
çuları 18 yaşındaki 
I.Ç.’den temin 
ettiğini söyledi.

Derede'laws'panini!
Bursa’da dere 
kenarında 300 kilo
luk cam göz cinsi 
köpek balığı bu
lundu. Nilüfer'in 
Yolçatı Mahallesi'n 

de vatandaşlar dere 
kenarında köpek 
balığı olduğunu fark 
etti. 300 kiloluk cam 
göz cinsi köpek 
balığı görenleri 

hayretler içerisinde 
bıraktı. Balıkçılar 
tarafından satıla 
madiği için atıldığı 
sanılan dev köpek 
balığının çürümeye 

başladığı görüldü. 
Nilüfer deresi 
kenarında köylüler 
tarafından bulundu 
dev köpek balığının 
10 gün önce atıldığı 

• tahmin ediliyor.
Köpek balığı köylü
lerin belediyeye 
haber vermesiyle 
bulunduğu yerden 
kaldırıldı.
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Güne Bakış Cim lllilllİM 1I1İIM Mllltl
BİRLİK,

Kadri GÜLER 
kadri_guler(g)hotnıail. com

BERABERLİK...
Sürekli kavga eden, didişen saygı 

sınırlarını bile aşan davranışlarınız, 
ülkede siyaset kurumuna saygıyı 
azattılar.

Bu durumunuz vatandaşlar arasında 
ayrışmaya hatta kutuplaşmaya neden 
oluyor.

Böyle bir ülkede birlik ve beraberlik 
duygularını patlayan bombalar sonucu 
ölenlerin acısıyla mı sağlayacağız.

MHP lideri Kızılay katliamından sonra 
Başbakan Davutoğlu'ndan randevu iste 
yerek görüşmüş.

Terör konusunda kendisine her türlü 
desteği vereceklerini söylemiş.

Bunun için Başbakan ile görüşmeye 
gerek yok.

Önce kendi içinizde demokrat olun, 
kavgayı bırakın.

Terörün her can alışından sonra birlik 
beraberlik söylemleri yerine, bunu her 
zaman yapın.

Türkiye terör belasından 40 yıldır 
kurtulamadı.

Bunda siyasilerin günahı yok mu?
Tek bombanın patlamasından, canların 

yitirilmesinden sonra verilen birlik be
raberlik mesajları bana komik geliyor.

İnandırıcı olmuyor.
Sorunu kökünden çözmek mutlaka 

kolay değil. Çevremizdeki ülkelerde ege
men devletler sınırları değiştirmek için 
çaba gösterirken, bizdeki hainlere de 
fırsat yaratıyorlar.

Onları besliyorlar.
Türkiye’nin Ortadoğu da güçlü bir ülke 

olması işlerine gelmiyor.
Yanlış politikalar nedeniyle büyük 

kentlerde bombalı eylemlerle yaşanan 
terör olayları, korku yaratmak ve güç 
gösterisinden başka bir şey değil.

Yılanın başı maalesef zamanında 
ezilmedi.

Terör örgütlerinin eylemlerine karşı çok 
iyi istihbarat almamız ve bombalı olaylar 
yaşanmadan önlemek gerekir.

Analar babalar çocuklarını evlerinde mi 
kilitleyecek.

BD elçiliklerinin vatandaşlarını kamu 
kurumlarının çevrelerinden uzak 
durmalarını isterken, bu ülkede yaşayan 
milyonlarca insanın güvenliği ne olacak?

Her ölümlü olaydan sonra yapılan 
hamisi açıklamalar yerine gerekli önlem 
alınmalı.

İnsanlar ölmeden, canlı bombalar yok 
edilmeli.

Yoksa terör örgütleri bu eylemlerini 
sürdürerek, biz varız demeyi sürdürecek
ler.

Devletin görevi, vatandaşını 
yaşatmaktır.

Gemlik Belediyesi 
ile Cam Kırığı Sanayi 
Tic. Ltd. Şirketi ara 
sında Cam ambalaj 
atıklarının ayrı top 
lanması ve değer 
lendirmesine yönelik 
protokol imzalandı. 
“Camın özü doğa, 
doğanın dostu cam” 
sloganı ile yapılan 
protokol, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Temizlik 
İşleri Müdürü Ahmet 
Dedetürk ve Şirket 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Serap İlgün 
arasında imzalandı. 
3 yıllığına yapılan 
anlaşma gereğince, 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının yanı 
sıra sitelerde cam

Mit; Terörü lanetliyoruz
Önceki gün 
Ankara'daki hain 
saldırı sonrası 
açıklama yapan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
başkanı Kemal Akıt, 
"Terörü Lanetli 
yoruz" dedi.
Hayatını kaybeden
lere Allah'tan rahmet 
dileyen Akıt;
“Ankara’da mey
dana gelen ve birçok 
yurttaşımızın 
hayatını kaybetme
sine neden olan 
çirkin terör 
saldırısını esefle 
kınıyoruz” dediği

MiWııwiıliilııiı ilimli mil
Gemlik Müteahhitler 
Derneği, Ankara’da 
yaşanan terör saldı 
rısı ile alakalı yazılı 
açıklama yayınladı. 
Dernek Başkanı 
Ömer Uslu tarafın 
dan yapılan açıkla 
mada, "Yaşanan 
olaylar, bu milletin 
inancını yok ede
mez” dedi.
Ömer Uslu açıkla 
masında şunlara 
değindi; “Katma 
değeri yükselen ve 
gelişime açık olan 
ülkemizde, terör 
saldırılarının ardı 
ardına yaşanması ve

şişelerin toplanma 
sına yönelik 100 
adet kumbara dağı 
tımına başlanacak. 
Atık Yağ, Atık Pil 
gibi geri dönüşüm 
projesi olan uygula 
malarının ardından 
cam şişe atıkları 
içinde yapılması 
takdirle karşılandı. 
Gemlik Belediye 

sözlerini şöyle 
sürdürdü;
“Bu saldırıyı 
düzenleyen terör 
odakları tarih

önünde hesap vere
ceklerdir. Masum 
yurttaşlarımıza 
yapılan bu çirkin 
saldırılarla hain

başkentimizin hedef 
alınması terörle mü
cadeledeki kararlılığı 
caydırmak içindir. 
Millet ve devlet ola 
rak buna fırsat veril 
meyecektir. Bizler 
inanıyoruz ki, terör 
örgütünün hain

Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Atık 
yağ ve atık pilde 
gösterilen başarının 
cam atıklarında da 
sağlanacağını 
belirterek, bu 
konudaki teşvik 
çalışmaları ile 
denetimlerin Ahmet 
Dedetürk öncülü 
ğündeki Temizlik 

saldırıları, son çırpı 
nışlarıdır. Gemlik 
Müteahhitler Derne 
ği olarak, vatandaş 
la rımızın birlik ve 
beraberliğine yö 
nelik yapılan tüm 
saldırıların, söylem
lerin ve hareketlerin 

İşleri Müdürlüğü 
tarafından 
yapılacağını bildirdi. 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, 
“Doğayı koruyan, 
çevreci bir proto 
kolü daha imzala 
manın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Hayırlı 
uğurlu olsun” 
diye konuştu.

terör odakları 
hiçbir zaman 
emeline 
ulaşamayacaktır. 
Bu güzel vatanın 
huzurunu bozmaya 
kimsenin gücü 
yetmeyecektir.” 
Akıt, açıklamasın 
da, “GTSO adına, 
saldırıda haya 
tını kaybeden 
kardeşlerimize 
Allah’tan rahmet, 
yakınlanna ve 
yüce milletimize 
başsağlığı, 
yaralılarımıza da 
acil şifalar diliyo
rum” dedi.

karşısındayız. Birlik 
ve beraberliğin 
güçlü olması, Türki 
ye’de her sektör gibi 
bizim sektörümüzü 
de etkilemektedir. 
Terörün bir amacı 
da, büyümeyi en
gellemektir. Anka 
ra’da yaşanan 
saldırıda hayatını 
kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve 
milletimize de 
başsağlığı diliyo
rum. Yaralılarımızın 
da, sağlığına kavuş 
malarını niyaz 
ediyorum” dedi.

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

GEMLİK’İN MANEVİ VARLIĞINI KORUYALIM

Gemlik uyuşturucu 
şehriymiş. Gangaster 
yuvası imiş. Tv de 
yayın yapılı yor.
Yetmiyor sık sık 

deprem konusu or
taya atılıyor.
7’nin üstünde dep 

rem beklendiği uz
manlarca dile geti 
riliyor.
Halk tedirgin 

ediliyor. Güzel Gem- 
lik’e, halkın indinde 
gözden düşürülüyor. 
Ekonomisine zarar 
veriliyor.
Bugün Gemlik’in 

nüfusu yüz bini 
aşmış, sanayi ve 
liman şehrine dönüş 
mesl ile yurdun dört 
bir yöresin den göç 
almıştır. Türkiye 
yerleşim yerlerinin 
bir mozaiğidir, 
Gemlik.
Hoş olmayan üzücü 

olaylar yalnız Gem
lik'te mi oluyor?
Arzu edilmediği 

halde hemen hemen 
her gün yurdun bir 
köşesinde acı ve 
hüzün verici olaylar 
olmaktadır.
Ana yüreği. Hiç yok 

yere aslan gibi evla 
dım yitirmek onulmaz 
bir yara. Feryadı 
insanoğlunun yüreği 
ni yakıyor. Dayanıl 
maz acı, bizlere 
paylaşmak düşüyor. 
Aileye kucak açarak 
evlat yokluğunu unut 
turmak düşüyor. 
Gemlik halkı caninin 
ilk duruşmasına katı 
lım göstererek aileyi 
yalnız bırakmadı 
olumlu güzel bir 
davranış.
Dayanışma devam 

edecektir herhalde.
Gemlik’in konu

muna bir bakalım. 
İstanbul’a 2 saat, 

Yalova’ya 40 dakika, 
İzmit’e 1,5 saat, Ada 
pazan’na, Balık 
esir’e, Eskişehir’e 2 
saat, Manisa’ya 3,5 
saat. İzmir’e 4,5 saat 
ve Ankara’ya 6 saat 
mesafede bir yerle 
şim yeri ve de denizi 
olan bir liman şehri. 
Yoğun bir insan 
trafiği ve deniz 
trafiğinin yaşandığı 
bir konumda. Sanayi 
ve liman şehri oluşu, 
ilçeye göçü zorluyor. 
Hizmet ve asayiş 
sorunlarının artışı 
kaçınılmaz oluyor. 
İlçede uyuşturucu ile 
Kaymakamlık, Bele 
diye, Belediye Kent 
Konseyi ve Emniyet 
önemli çalışmalar 
yapıyor. Okullarda 
ilçenin önemli yerle 

şim birimlerinde halkı 
aydınlatıcı toplantılar 
düzenleniyor. 
Uyuşturucunun ve- 
hametini gözler 
önüne seriyor. Uyuş 
turucu ile Mücadele 
Derneği de gençleri 
vazgeçirici, caydırıcı 
bu beladan kurtara
bilmek için ikna edici 
çalış malar yapıyor. 
Başa rıları görülüyor. 
Emniyet sık sık bas 
kınlarla zehir tacirle 
rine göz açtırma 
maya çalışıyor.
övünmek gibi olma 

sın ama bu satırların 
yazarı, belediye 
meclis üyesi, siyasi 
parti yöneticisi, yerel 
basında yazarak 
bugün ki durumla 
karşılaşılacağını 50 
yıl öncesi dile getirdi. 
Gemlik’in bir turizm 
şehri olmasını 
savundu.
Sanayileşmeye izin 
verilmemesi için 
çaba harcadı. 
Belediye Başkan 
Adayı olarak ovada 
yerleşime asla izin 
vermeyeceğimi 
şehrin yapılaşma 
sının bugün iskana 
açılması için çalışı 
lan Kuzey planları 
istikametinde sağla 
nacağını söyledi.

Deprem olasılığına 
olmadan önce dikkat 
çekti, binaların üç 
katlı olmasına izin 
verilmesi düşüncesin 
de olduğunu seçim 
beyannamesinde 
belirtti.
Halk 36 yaşındaki 

beni genç ve çocuk 
görüp niteleyerek 
görev vermedi.
Yasak olmasına 

rağmen ova hisseli 
satışlarla üretilen 
sözde arsalara konut 
yapımına göz yu
muldu, izin verildi. 
Suyu, elektriği bağla 
narak bugün 60 bin 
nüfusun yaşadığı, ko
rkulan depremin riski 
altında yaşamasına 
yol açıldı.
Şimdi, kentsel 

dönüşüm teraneleri. 
Boz, düzeltebilirsen 
düzelt şimdi.
Geçen hafta düzen

lenen bir panelde 
kruvaziyer turizmi 
Gemlik’i kalkındıra 
cağı ifade edildi, 
savunuldu.

Bu durumu da dile 
getirmiştim.

50 yıl önce.
Bugün özlem duyu

lan kruvaziyer ile 
turist geliyordu Gem- 
lik’e. İznik’e hacı ol
maya gidip, 2-3 saat 

sonrası dönüyordu 
turistler ve Gem
lik’ten ayrılıyorlardı. 
Bir şey bırakamı 
yordu turistler.

Ne bir otel ne de 
ağırlayabilecek 
sayıda restoran 
larımız vardı.

O nedenle savun
duk Gemlik’in turizm 
şehri olmasını.
Türk turizmi Gemlik 

ve Erdek'te başladı. 
Bursa, İstanbul, 
Eskişehir, Ankara’nın 
seçkin tüccar, 
bürokrat, sanatkar, 
sporcu ve milletve 
killerini ağırlıyordu. 
Küçük Kumla, 
Karacaali, Narlı, 
Kurşunlu köylerimiz, 
o yıllarda mahkum 
ların sür gün yeri 
gelişme miş bir 
köydü.
Bugünün Bodrum’u. 
Gemlik’imizin şirinli 

ğini, doğal varlığını 
layıkı ile koruyama 
dik. Manevi varlığını 
koruyalım.
Gemlik 

Cumhurbaşkanları 
devlet adamları yetiş 
tirmiş bir ilçedir.

Unutulmasın, 
ilgililer kimilerine 

hatırlatsın.
Yaratılan kötü imajı 

gidermeye çalışalım.

:'ACIBADEM G——■ ■ ■ 1 fv 11f IVIEıxivEfcı
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ÜNİTESİ

• ULTRASON
• RENKLİ DOPPLER
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• TOMOGRAFİ
• RÖNTGEN
• MAMOGRAFİ

EM
GEMLİK TIP MERKEZİ

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No: 45 GEMLİK

Radyoloji Uzmanımız;
Dr. Ünal KURTOĞLU
Tam zamanlı olarak
RADYOLOJİ ÜNİTESİ EKİBİMİZLE 
hizmetinizdeyiz...
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inini EDANUREREN
Judo Gençler 
Türkiye Şampiyona 
sı sonrasında en iyi 
sekiz arasına giren 
sporcular tüm 
sıkletlerde Gençler 
Bay-Bayan Milli 
Takım kadrosunu 
oluşturmak için, 07 
Mart 2016’da An
talya -Kemerde bir 
kez daha mindere 
çıktı.
Türkiye Judo Fe 
derasyonunun 2016 
yılı faaliyet progra 
mında yer alan, 
Gençler Judo 
Türkiye Şampiyona 
sı 19-21 Şubat 2016 
tarihlerinde Sakarya 
da 58 İlden 464 
Erkek 300 Bayan 
764 sporcunun 
katılımıyla yapıl 
mıştı.
Gençler Judo 
Türkiye Şampiyona 
sına Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Judo Takımından 
Antrenörü İsmail 
Yıldız nezaretinde 
70 Kg. Bayanlarda 
katılan Semanur 
Erdoğan şampiyon 
olmuştu.

I II I I

liiiMsmiMiıiMiiamıanı
Gemlik Belediye 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz’a formalı teşek 
kür ziyaretinde bu
lundu. Sosyal Ya 
şam Merkezi Spor 
Tesislerinde Beledi 
ye Başkanı Refik 
Yılmaz’ın yanı sıra 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Belediye 
Meclis Üyeleri 
Gülşen Uslu, Turgut 
Durmuş ve Bayram 
Polat’ı ağırlayan 
Kulüp Başkanı Hu
lusi Gandar ve 
teknik ekip, spora 
yönelik yatırım ve 
destekleri adına 
Refik Yılmaz’a 
teşekkür ederek, 16 
Numaralı formayı 
hediye ettiler. 
Gemlik Belediye 
Gençlik ve Spor 
Kulübünün başta 
futbol olmak üzere, 
Masa Tenisi, Atle- 
tizm, Karate, Judo,

YOLUMDA

Gençler Türkiye 
Şampiyonası 
sonrasında en iyi 
sekiz arasına giren 
sporcular tüm 
sıkletlerde Gençler 
Bay-Bayan Milli 
Takım kadrosunu 
oluşturmak için, 07 
Mart 2016’da An
talya -Kemerde bir 
kez daha mindere 
çıktı.
Sakarya’da olduğu 
gibi Antalya’da da 
zorlanmadan 70 Kg. 
bayanlarda kürsü 
nün zirvesine çıkan 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judocusu 
ALTIN KIZ kilosunun

Satranç ve Yüzme 
branşlarındaeğitim 
ve öğretim verirken, 
spor yapma imkânı 
tanıdığına dikkat 
çeken Kulüp Baş 
kanı Hulusi Gandar, 
tüm branşlarda 
lisanslı sporcu anla 
mında önemli bir alt 
yapıya sahip olduk 
larına dikkat çekti. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz sayesinde 
spor tesisleri yönün
den önemli bir 
yatırım gerçek 

tek ismi olduğunu 
gösterdi. Judo Antre 
nörü İsmail Yıldız: 
“ALTIN KIZ Semanur 
18-20 Mart 2016 
tarihlerinde Bosna 
Hersek - Saraye 
vo’da yapılacak olan 
Judo Büyükler 
Avrupa Açık müsa 
bakaları (olimpiyat 
puan toplama 
müsabakası) için 
Judo Büyükler Milli 
Takımı ile 16 Mart 
2016 Çarşamba 
günüSarayevo’ya 
gitmek için yola 
çıkacak. Bosna 
Hersek sonrası 
ise01-03 Nisan 
2016 tarihlerinde 

leştiğini de vurgu
layan Hulusi Gan
dar, bu yatırımlar 
sayesinde başarıla 
rında peş peşe 
geldiğini söyledi. 
Gemlik Belediye- 
si’nin sadece 
tesisleşme yönünde 
değil, spor kulüpleri 
ve sporculara yöne
lik olarak da önemli 
destekler verdiğini 
kaydeden Hulusi 
Gandar, “Gemlik 
Zeytinin Başkenti 
olmasının yanı sıra 
Belediye Başkanı

MI TAKIM

yapılacak olan ve 
finalleri son 3 
senedir TRT Spor 
ve NTV Spordan 
canlı verilen 
Büyükler Samsun 
Grand Prix 
(olimpiyat puan 
toplama müsaba 
kası) için Milli Takım 
ile Samsun’a gide
cektir. Belediye 
Başkanımız Refik 
Yılmaz, Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Başkanı Hu
lusi Gandar ve biz 
lerden maddi - ma 
nevi desteklerini 
esirgemeyen dost 
larımıza teşekkür 
ederiz” dedi.

Refik Yılmaz saye 
sinde sporun da 
önemli bir merkezi 
haline geldi. Gem
lik’te artık uluslar 
arası çok sayıda 
spor branşında 
organizasyonlar 
düzenlenebiliyor. 
Kulüp yöneticileri 
olarak bizler de bu 
desteğin karşılığını 
daha çok sporcu 
yetiştirme, daha 
başarılı sporcu 
çıkarma anla 
mında vermeye 
çalışıyoruz” dedi.

Gemlik Belediye Gençlik ve Spor Kulübu 
Atletizm Branşı sporcusu Edanur Eren 
başarılarına bir yenisini daha ekledi. 
Bursa Şampiyonu olarak Gemlik’in göğsü 
nü kabartan genç sporcu, Kütahya’da 
yapılan Atletizm Sporunu Geliştirme Pro
jesi Grup yarışmalarında da 2. Oldu. 9 
İlden 120 sporcunun yarıştığı şampiyo 
nada Gemlik Belediye Spor 8 sporcu ile 
temsil edilen Bursa’ya 5 sporcu verdi. 2 
bin metre yarışlarında İkinci olan Edanur 
Eren, otoritelerin de dikkatini çekti. Gem
lik Belediye Spor Başkanı Hulusi Gandar 
ve Atletizm Antrenörü Burhan Gümüş’ün 
de takip ettiği yarışmalarda Gemlik 
Belediye Gençlik ve Spor Kulübü spor 
cuları çeşitli derecelere girerek, Bursa’ya 
da kupa getirmeyi başardılar.
Bursa Şampiyonluğunun ardından 2 bin 
metrede Grup İkincisi olan Edenur Eren, 
13 Nisan’da Kastamonu’da yapılacak olan 
Türkiye Şampiyonasında ilk altıya girmesi 
halinde Milli Takım alt yapısına seçilecek. 
Edanur Eren’e ikincilik kupa ve 
madalyasını Kütahya Gençlik Hizmetleri 
Spor Müdürü Sadık Ölçen verdi. Atletizm 
Antrenörü Burhan Gümüş, kısıtlı imkân
lara rağmen çok kısa sürede başarılı 8 
sporcu çıkardıklarını ifade ederek, tartan 
pistin tamamlanması sonrasında sporcu 
ve başarı oranının da artacağını vurguladı. 
Edanur Eren ile gurur duyduklarını 
bildiren Burhan Gümüş, çalışmalara ara 
vermeden başladıklarını kaydederek, 
“Edanur Eren’i Milli Takıma göndere 
ceğimize inanıyorum. Kulüp Başkanımız 
Hulusi Gandar ve Belediye Başkanımız 
Refik Yılmaz’a da büyük yatırım ve destek' 
leri adına çok teşekkür ediyorum. Gemlik 
atletizmde çığır açacak” dedi.

BYEGM

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.
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Tıp Bayramı kutlandı
14 Mart Tıp Bayramı 
kutlandı. Muammer 
Ağım Devlet Has* 
tanesinde Başhekim 
Dr. Şahmeran Çe
lenk oğlu tarafından 
düzenlenen kahvaltı 
lı etkinlikte doktor 
ve hemşireler 
ağırlandı. Kay
makam Cahit Işık ve 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın da 
katıldığı kahvaltılı 
kutlama etkinliğinde 
mesleğinde 20 yılı 
doldurmuş 17 heki 
me başarı plaketi 
verildi. Kaymakam 
Cahit Işık ve Beledi 
ye Başkanı Refik 
Yılmaz yaptıkları 
konuşmalarda sağlık 
çalışanlarının tıp 
bayramlarını kutla 
dılar. Kaymakam 
Işık, “Günümüzde 
'önce insan’ an layı 
şının benimsenirken 
herkesin kaliteli 
sağlık hizmetlerin 
den yararlan ması

büyük önem taşı 
maktadır. İnsan 
sağlığının korunma 
sı, mevcut sağlık 
sorunlarının gider
ilmesi tüm insanlığın 
ve tüm toplumların

en önemli hedefidir. 
Bu nedenle doktor
luk mesleği önemini 
hiçbir zaman kaybet 
memiş, kutsal bir 
meslek olarak kabul 
görmüştür. Her ala

nında fedakârca 
çalışan tüm sağlık 
personelinin Tıp 
Bayramını kutlarım" 
dedi. Kaymakam 
Cahit Işık ve 
Başhekim Dr. 
Şahmeran Çelenk 
oğlu ile hastala rı zi
yaret eden Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, karanfil 
hediye edip, sohbet 
etti. Hastalara moral 
veren Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, acil şifalar dile
meyi ihmal etmedi.

KAYIP ARMUTLU NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ OLDUĞUM 
NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

PELİN GÜNER

DEMOKRAT PARTİ 
ÛEMtİK İLCE BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI
Partimizin ilçe olağan kongresi 

2 Nisan 2016 Cumartesi günü 
Saat: H.oo’de Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Caddesi No: 14/4 Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet Koopera 
tifi lokali GEMLİK adresinde 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 
3 Nisan 2016 Pazar günü aynı saat 
ve aynı adreste çoğunluk 
aranmaksızın yapılacaktır.

Duyurulur.
DEMOKRAT PARTİ 
İLÇE YÖNETİM KURULU 

GÜNDEM 
1-Açılış
2- Saygı duruşu ve İstiklal 

Marşının okunması
3- Divan heyeti oluşumu
4- Hesap ve faaliyet raporunun 

okunması
5- Kesin Hesap Komisyonu 

kurulması
6- Hesap ve faaliyet raporlarının 

ibra edilmesi
7- Aday listelerinin divana ve 

rilmesi
8- Seçimler
9- Siyasi konuşmalar
10- Adayların konuşması
11- Dilek ve temenniler
12- Kapanış

KALIBRASYON

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
OLÇUM & 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.

fef! 4 adet 15-16 jant S!armaxx kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara,

350 n değerinde meni hediye!

ÖZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar M ah. 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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Küçük motorlu otomohile ilMi araim
Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği 
(TZOB) Genel Başka 
nı Şemsi Bayraktar, 
çiftçinin yetersiz 
yağış ve yalancı 
bahar korkusu yaşa 
dığını belirterek, 
üreticileri buzlanma 
ve zirai don riskine 
karşı uyardı. Bayrak 
tar, yaptığı yazılı 
açıklamada, kış 
aylarında yeterli 
yağış almayan buğ 
day, arpa, kırmızı 
mercimek ve ekimi 
yapılan yem bitki
lerinin gelişimi için 
mart ve nisan yağış 
larının kurtarıcı 
olacağını belirtti. 
Ancak çiftçinin 
yetersiz yağış 
ve yalancı bahar 
korkusu yaşadığına 
işaret eden Bayrak
tar, ' ilkbahar ekim
lerini yapacak çiftçi 
yetersiz yağıştan, 
meyve üreticileri de 
ağaçların erken 
çiçek açmasından 
tedirginlik duyuyor"

dedi. Bayraktar, 
gelecek hafta 
itibarıyla Marmara 
mn güneyi, Karade 
niz'in iç kesimleri, 
İç Ege, Göller 
Yöresi, İç Anadolu 
ve Doğu Anadolu 
bölgelerinde 
havanın açma 
sıyla gece sıcaklık 
larının hissedilir 
derecede düşeceği 
ni dile getirdi. 
Bayraktar, 
"Buzlanma ve zirai 
don riski oluşacağı 
tahmin ediliyor. Zirai 
faaliyetle uğraşan 
üreticilerimiz ve 
vatandaşlarımızın 
dikkatli ve tedbirli 
olmaları gerekiyor.

Bölgelere göre 
değişmekle beraber 
henüz son poliçe 
müracaat tarihi 
geçmeyen bazı 
meyve türlerinde 
tarım sigortası 
yaptırılması üretici
lerimiz açısından 
son derece önem
lidir. Üreticilerin 
aşırı yağış, don, 
dolu gibi tarımsal 
üretime zarar vere
cek konularda 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü tarafın 
dan yapılan açıkla 
maları takip 
etmeleri ve önlem
leri zamanında 
almaları gerekir" 
diye konuştu.

Tüketicilerin hem 
güçlü hem de az 
yakıt sarfiyatı olan 
otomobillere yönel 
mesi, son yıllarda 
bu araçların satışını 
artırırken, vergi 
avantajına rağmen 
küçük hacimli 
motora sahip oto
mobillere ilgi azaldı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
verilerinden derle 
nen bilgilere göre, 
Türkiye'de geçen 
yıl 746 bin 395 
otomobilin trafiğe 

Elemanlar aranıyor
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

MARKET BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 
BAYAN KASİYERLER ARANIYOR

AKCAN PETROL
MÜRACAAT TEL: 0 533 309 06 99

kaydı yapıldı. Buna 
göre, geçen yıl 
satışı yapılan 746 
bin 395 sıfır otomo
bilin 300 bin 378'inl 
(yüzde 40,2) 
1501-1600 silindir 
hacimliler oluşturdu. 
2011'de trafiğe kaydı 
yapılan 602 bin 248 
araç İçindeki 1501- 
1600 silindir hacim 
II otomobillerin 
oranı yüzde 28,9'du. 
1401-1500 arası 
silindir hacmine 
sahip otomobillerin 
trafiğe kaydı yapılan 

lar İçindeki oranı 
ise 2011’den geçen 
yıla kadar yüzde 
17,3ten yüzde 
22,4e yükseldi. 
Motor hacmi düşük 
olan otomobillere 
olan ilgi yıllar içinde 
azalarak, 2011’den 
2015'e kadar yüzde 
21,3'ten yüzde 
14,6'ya indi. 
1300 cc'den daha 
küçük motorlu 
araçların oranı da 
aynı yıllarda yüzde 
19,8den yüzde 
17,1'e geriledi.

. ----------------

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

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA 
NİKAH ŞEKERİ 
BEBEK ŞEKERİ 

HEDİYELİK EŞYA

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

Tel: 0 224 513 96 83
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Tasarruf mevduatında Bursa 6, sırada
Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) 
verilerine göre, yurt 
dışı tasarruf mevdu 
atı hariç tutulduğun 
da, 2014 sonunda 
595 milyar 141 
milyon 904 bin lira 
olan bankalardaki 
tasarruf mevduatı 
hesapları, 2015 
sonunda 702 milyar 
666 milyon 975 bin 
lirayı buldu. Toplam 
tasarruf mevduatı 
böylece geçen yıl

107 milyar 525 mil 
yon 71 bin lira artar 
ken, il bazında en 
büyük artış İstanbul 
da görüldü. Toplam 
tasarruf mevduatı, 
2015 sonunda 310 
milyar liraya yakla 
şan İstanbul'da kişi 
başı rakam bir yılda 
3 bin 130 lira yük
seldi. Böylece İstan
bul'da kişi başına 
düşen tasarruf 
miktarı 18 bin 408,30 
liradan 21 bin 538,33 
liraya çıktı. İstan

bul'un ardından ise 
Muğla geldi.
Muğla'da kişi başına 
düşen tasarruf 
mevduatı 2015'te,

bin 900,87 lira artış 
gösterdi. Bu ilde kişi 
başına düşen tasar
ruf mevduatı bir 
yılda 10 bin 865,66 li

radan 12 bin 766,53 
liraya ulaştı. Bin 
683,96 lira ile üçün 
cü sırada yer alan 
İzmir'de kişi başına 
düşen tasarruf 
mevduatı, 2015 yılı 
sonunda 12 bin 
161,96 lira düzeyinde 
gerçekleşti. Son 
1 yılda kişi başına 
düşen tasarruf 
mevduatının en çok 
arttığı diğer iller ise 
bin 617,60 lira ile 
Ankara, bin 462,95 
lira ile Trabzon, bin

361,89 lira ile de 
Bursa şeklinde 
sıralandı. Türkiye'de 
kişi başına düşen 
tasarruf mevduatının 
geçen yıl en az 
arttığı il ise, 146,60 
lira ile Van oldu. 
Bankalardaki kişi 
başına tasarruf 
mevduatının 
2014 sonu itibarıyla 
bin 145,03 lirayı 
bulduğu Van, bu 
rakamı geçen yılın 
sonunda bin 291,63 
liraya çıkardı.

II II Ev alacaklar dikkati
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başka 
nı Mehmet Büyük 
ekşi, ihracatta 
negatif parite 
etkisinin azaldığını, 
firmaların kur ve 
parite risklerini 
azaltmayı öğrenme 
leri gerektiğini ifade 
etti. Avrupa Merkez 
Bankasının faizi 
indirmesinin ve 
parasal genişle 
menin hacmini 
artırmasının, geçen 
hafta dünya 
ekonomisinin en 
önemli gündem 
maddesi olduğunu 
hatırlatan Büyük 
ekşi, "Bunun yanın 
da Avrupa için 
büyüme tahmin
lerinin aşağı çekil 
m es i de Türkiye 
açısından kritik bir

değere sahip. Avru 
pa en büyük ihraç 
pazarımız olması 
sebebiyle en yakın 
dan izlediğimiz 
bölge. Geçen yıl, 
63 bine yakın ihracat 
çımızın yarısından 
fazlası Avrupa'ya 
ihracat yaptı. Her ne 
kadar toplam ihraca 
timizin yüzde 43'ü 
Avrupa Birliği'ne 
(AB) yapılıyor olsa 
da firmalarımızın 

yarısından çoğu 
bu bölgeye ihracat 
yapıyor. Avrupa 
ekonomisinin 
büyümesi ve sağlıklı 
olması bu bölgeye 
ihracatımızın da 
artması anlamına 
geliyor. AB'nin 
büyüme hızındaki 
her 1 puanlık artış, 
AB'ye ihracatımızın 
yüzde 4 civarında 
artması anlamına 
geliyor" dedi.

Maliye, konut 
kredisiyle yapılan 
satışları sıkı takibe 
aldı. Kredi tutarları 
ve ekspertiz 
raporlarında belir
lenen değerlerle 
tapu harcına esas 
tutarlarda uyum 
suzluk varsa ağır 
cezalar kesilmeye 
başlandı. Bu kap
samda 2015’te 
1.036 mükellef 
incelendi, 129.3 
milyon lira ceza 
kesildi. Konut sek
törü Maliye’nin sıkı 
takibinde. Vergi 
Denetim Kurulu 
(VDK) birkaç yıldır 
devam eden konut 
kredili gayrimenkul 
sektörüne yönelik 
denetim çalışma 
larını 2015 yılı 
itibariyle tamamladı. 
VDK, konut kredili

gayrimenkul 
satışına yönelik 
banka konut kredisi 
ve tapu bilgilerinden 
hareket ederek, 
satılan konutların 
gerçek değerini 
tespit etmek için 
çalışma yaptı. Belir
lenen eşik üzerinde 
gayrimenkul satışı 
olduğu halde beyan
name vermeyen, 
beyannamelerinde 
konutların kredi 

tutarları ve ekspertiz 
raporlarında 
belirlenen değerlerle 
tapu harcına esas 
tutarlarda bariz 
uyumsuzluk olduğu 
belirlenen 1.036 
mükellefi incelendi. 
Bu kapsamda 984 
milyon lira matrah 
farkı bulundu, 54 
milyon lira vergi 
farkı tespit edildi ve 
129.3 milyon lira 
ceza kesildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.corn
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODUSU

İtfaiye 110
Polis imdat 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 1° 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞİşletme 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 imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 04

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

OTOBÜS
ULAŞIM 

Pamukkal* 512 OO 28
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
P«gasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 813 12 12
Aydın Turizm 61 3 20 77
SOzer Turizm 612 1O 72
Kanbarogiu-Eaadaş 614 46 48
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 03

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 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 20
Mer.Sağ,Ocağı 513 10 68
Tomokay 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 513 45 20

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

Akcan Petrol s13 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol s 13 01 o 3

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ OAZIT1Sİ_________

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5425 

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)

İEliInilEHGOlUafİ

VENÜS SİNEMASI
Kolpaçino3. Devre: 

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

AliKundilli2: 
11:45-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Osman Pazarlama: 

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

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.corn
mailto:korfezofset@hotmail.com
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Resim, şiir, kompozisyon ve İstiklal Narşı'mızı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

IIa ıııınn aiıi mili Avkent 
Bursluluk

Sınain

GÜLER
guler@hotmail.com

Korku..
İnsanın yapısında korku her zaman 

vardır.
Küçük yaşlarda içimize işlenir korku.
Annemiz, yapmamızı istemediği veya 

dokunmamazı istemediği bir şey için ne 
derdi?
“Cızzz...”, “Hımmm...”
Çocukluk yaşlarda başlar kordu.
Allah korkusu, ana - baba korkusu, 

öğretmen korkusu, dayak korkusu böy- 
lece sıralanır korkular.... Dev. 4’de

sonuçları 
açıklandı

8 Üniversite 
Öğrencisi PKK 
Propagandası 

Yapmaktan 
Gözaltında

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u anma günü ilçe programı Atatepe 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev 
sahipliğinde yapıldı. Yapılan etkinliklerinden 
ardından resim, şiir, kompozisyon ve İstiklal 
Marşı’mızı güzel okuma yarışmasında derece 
ye giren öğrencilere ödülleri protokol 
tarafından verildi. Haberi sayfa 2’de

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu’ 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, oku
lun geleneksel 
olarak yapılan 
bursluluk sınavı 
nın sonuçları belli 
olduğunu söyledi. 
İşler, bursluluk 
sınavına toplam 
470 öğrencinin 
katıldığını be
lirterek, okulun 
internet sitesin
den de öğrencile 
rin aldıkları puan 
ların yayınlan 
dığını hatırlattı. 
Haberi sayfa 4’de

Bursa'da terör ör 
gütü PKK'nın pro 
pagandasını yap 
tıklan iddiasıyla 8 
öğrenci gözaltına 
alındı. Bursa İl 
Emniyet Müdürlü 
ğü Terörle Müca 
dele Şube Müdür 
lüğü ekipleri, Ulu 
dağ Üniversitesi'n 
de terör örgütü 
PKK'nın propagan 
dasını yaptıkları 
iddiasıyla 8 öğren 
ciyi gözaltına aldı.
Görükle Kampü 
sü'nde gerçekleş 
tirilen operasyon 
da yakalanan öğ 
rencilerin PKK/ 
KCK terör örgütü 
nün gençlik yapı 
lanması olan YDG- 
H mensubu oldu 
ğu ileri sürüldü.
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L___ ____
12 Mart İstiklal 
Marşı’nın kabulü ve 
Mehmet Akif Ersoy’u 
anma günü ilçe 
programı Atatepe 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi'nin 
ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. 
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen progra 
ma Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanvekili Kadir 
Erol, Garnizon 
Komutanı Vekili 
Piyade Albay 
Mehmet Mustafa 
Pamuk, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer 
Mete, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Cafer Gündoğdu, 
Uludağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi

Dekanı Doğan 
Şenyüz, öğretmen 
ve öğrenciler ile 
Gemlikliler katıldı. 
Şehitlerimiz için 
yapılan saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın 
okunma sının 
ardından, açılış 
konuşmasını yapan 
Atatepe Mesleki ve 
Anadolu Lisesi Mü 
dürü Haşan Hüseyin 
Cesur; Çanakkale 
savaşlarının 100 yıl 
sonra doğuda Dicle 
ve Fırat arasına 
taşındığını söyle 
yerek, yüzyıl önceki 
milli mücadelenin 
bugün de verildiğini 
belirtti. Bu süreçte 
Mehmet Akif Er- 
soy’un bugüne ka 
dar hep neler yaptığı 
nın anlatıldığını be
lirterek, Akif’in o 
günlerde neler yap 

madiğini anlatmanın 
günümüz açısından 
daha etkili olacağını 
belirtti. Akif’in 
gerçek bir aydın 
olarak ihanet bildiri
lerine imza atmayan, 
gerçek bir Müs 
lüman olarak dini 
istismar etmeyen ve 
ülkesinin güvenliğini 
şahsi menfaatlerine 
tercih etmeyen 
onurlu bir şair ve 
yazar olduğunu 
söyledi. Proğram 
“Mehmet Akif Ersoy” 
konulu sinevizyon 
gösterisi ve Edebiyat 
öğretmeni Hanim 
Ergüden tarafın 
dan hazırlanan 
“Küfe” şiirinin 
canlandırılması ile 
devam etti. Ardından 
Edebiyat öğretmen 
leri Sevcan Aydemir 
ve Yeşim Koç Takak 

tarafından hazırla 
nan“Asım’ın Nesli “ 
adlı oratoryo 
sunumu yapıldı. 
Büyük beğeni 
toplayan programda 
resim, şiir, kom
pozisyon Ve İstiklal 
Mârşı’mızl güzel 
okuma yarışmasında 
dereceye giren 
öğrencilere ödülleri 
Gemlik protokolü 
tarafından verildi.

ÖĞRENCİLERE 
ÖDÜLLERİ VERİLDİ 
istiklal Marşı okuma 
yarışmasının birin
cisi Anadolu İmam 
Hatip LiseSi’nden 
Şeyda Çınar, resim 
dalında ilçe birincisi 
Özel Aykent İlkokulu 
öğrencisi Yaren 
Karakamış, ilçe 
İkincisi Şehit Cemal 
İlkokulu’ndan

Kuzey Kurt, ilçe 
üçüncüsü Şehit 
Cemal İlkokulu’ndan 
Şidelya Öksüz 
ödüllerini Kay
makam Cahit Işık’ın 
elinden aldılar.
Şiir yazma dalında 
İlçe birincisi Ticaret 
Sanayi Odası Gazi 
Ortaokulu’ndan 
Selinay Özağır, 
ilçe İkincisi Ticaret 
Sanayi Odası Gazi 
Ortaokulu’ndan 
Nazhcan Yaman, 
ilçe üçüncüsü 
Özel Aykent İlkoku 
lu’ndan Yaren SiVİin 
ödüllerini, Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Kadir Erol’un 
ölindeh aldılar. 
Kompozisyon 
dalı ilçe birincisi 
Atatepe Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi’nden Egecan 

Sağlam, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nden 
Melisa Karataş, 
ilçe üçüncüsü 
Umurbey Celal 
Bayar Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi’nden Ayşe 
Belhan Ödüllerini 
Garnizon Komutan 
Vekili Piyade Albay 
Mehmet Mustafa.Pa- 
muk’tan aldılar. İs
tiklal Marşı okuma 
dalında ilçe birincisi 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nden Şeyda 
Çınar, ilçe İkincisi 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nden Sefanur 
Bol ilçe üçüncüsü 
Esra Aytop Umurbey 
Celal Bayar Ana 
dolu Sağlık Meslek 
Lisesi’nden Cum 
huriyet Başsavcısı 
Ömer Mete’nin 
elinden aldılar.

BAŞKALARINA VERİYORLAR TALKINI, KENDİLERİ YUTUYORLAR SALKIMI

Belediyenin afişleri olıııl korkuluklarında
Gemlik Belediyesi 
Zabıtası tarafından 
bir süre önce 
ilçemizde görüntü 
kirliliği yaratan bez 
afişlerin toplandığı 
konusunda yapılan 
açıklamalardan 
sonra olmayacak 
yerlere belediyenin 
konuşmacı olarak 
ilçemize getirdiği 
kişilerin bez afişlerin 
asması, “Halka verir 
talkımı, kendi yer 
salkımı” atasözünü 
anımsattı.
Gemlik Belediye- 
si’nin son zaman
larda AKP’nin dünya 
görüşünü yayan konuşmacıları ard getirerek konferans devam ederken,

arda ilçemize lar verdirmeleri bir bu kez de

müftülüğün yapması 
gerekli bir hizmeti 
yerine getiriyor. 
İlahiyatçı Yazar 
Ahmet Bulut adlı 
kişiyi “Namaz Bilinci 
ve Diriliş” konulu 
konferans vermek 
için davet eden 
Gemlik Belediyesi, 
bu konuda yaptırdığı 
bez fişleri, İlçe 
stadının ilerisinde 
bulunan Anadolu 
Teknik Lisesinin 
dış duvarların 
üzerindeki 
korkuluklara astığı 
görüldü. 
Ote yandan, Büyük 
şehir Belediyesi

tarafından da Gemlik 
Terminali önündeki 
köprü üzerinde 
hastalara evlerde 
bakım yapıldığını 
duyuran bez 
afişlerin asılması 
dikkat çekiyor. 
Vatandaşlara ve 
siyasi partileri bu 
tür yerlere afiş 
asmayı yasaklayan 
belediyelerin, kendi 
tanıtımları için 
onlarca bilboard 
dururken, okul 
korkuluklarına ve 
köprü üzerlerine 
bez afiş asması 
eleştirilere neden 
oluyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com "
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Yağmanla Karsı »iıe setli, ili tomom Mel camii
Bursa-Ankara 
karayolu Üzerinde 
yağmurla birlikte 
meydana gelen 
kazada, iki kamyona 
birden çarpan özel 
otomobil hurdaya 
döndü,kopan 
koruma telleri 
nedeniyle trafik 
karıştı. Kazada 
hurdaya dönen özel 
otomobil sürücüsü 
kazayı burnu bile

kanamadan atlattı. 
Edinilen bilgiye 
göre; Avarlar 
Kavşağı'ndan 
Özdilek Kavşağı 
istikametine seyir 
halinde olan Akif 
Günay yönetimin
deki 16Y3457 
plakalı özel otomo
bil, sol şeritten 
ilerlediği sırada, 
yoğun yağmur 
nedeniyle yol

kenarında oluşan 
su birikintisine 
girerek kontrolden

çıktı. Otomobil, orta 
refüj üzerine çıkarak 
koruma tellerine

çarptı. Çarpmayla 
birlikte sökülen 
teller fırlayarak, 
karayolunun karşı 
şeridinde seyir 
halinde olan Abdul
lah Tetik yönetimin
deki 07 TBE 63 
plakalı kamyonun 
ön camını kırdı. Hızı 
kesilmeyen özel 
otomobil, yanında 
seyir halinde olan 
kamyona da

çarparak ancak 
durabildi. Kazaya 
karışan araçlar 
ve kopan teller 
nedeniyle trafik 
dururken, hurdaya 
dönen özel otomo
bilin sürücüsü 
kazayı burnu bile 
kanamadan atlattı. 
Kaza sonucunda iki 
kamyon ile bir özel 
otomobilde maddi 
hasar oluştu.

Genç işçi İnşaaltan düştü
İnegöl’e bağlı 
Ortaköy Mahallesi 
mevkiindeki inşaatın 
ikinci katından 
düşen işçi yaralan 
dı. Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl’e bağlı 
Ortaköy Mahallesi 
mevkiindeki inşaat 
ta çalışan 24 yaşın 
daki Emrullah 
Aslan, dengesini 
KâyoeaereK ueıûiî 
zemine düştü.
Yaralanan işçiye 
ilk müdahaleyi 
iş arkadaşları

İnegöl'de tır ile 
çarpışarak ağır 
yaralanan motosik
let sürücüsü hayata 
üç gün tutunabildi. 
Organize Sanayi 
Bölgesi 3. Cadde 
üzerinde seyir halin 
de olan Hüseyin Y. 
yönetimindeki 
16 TN 961 plakalı 
TIR ile karşı şeritten 
seyir halinde olan 
52 yaşındaki 
Hilmi Yıldız yöneti
mindeki 25 ND 058 
plakalı motosiklet 
kafa kafaya çarpış 
mıştı. Kaza sonucu

nın haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen 112 ekibi 
yaptı. Ambulansla

İnegöl Devlet Has- 
tanesi'ne kaldırılan 
yaralı işçi, burada 
tedavi altına alındı.

motosiklet Tır’ın 
ön kısmında sıkıştı. 
Kazada ağır yarala 
nan motosiklet 
sürücüsü, 112 eki 
binin ilk müdahale 
sinin ardından 
ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi 

Acil Servisine 
kaldırıldı. Burada 
tedavi altına alman 
yaralı sürücü, 
yoğun bakımda 
3 gün boyunca 
süren müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı.

ilijM Hlllllill Mııınııııı
Bursa'da, 2 sene 
evvel arkadaşını 
otomobilde bıçak 
layıp yola atarak 
ölümüne sebep olan 
ve geçtiğimiz gün 
de eniştesini silahla 
vurarak yola atan 
gencin olayda 
kullandığı tabanca, 
arama kurtarma 
ekipleri tarafından 
ueı'euc cuciıTuı*.
İddiaya göre, işsiz 
olan A.S. (35), halde 
çalışan eniştesi 
S.D'yi (35) iş çıkışı 
aracına aldı. Birlikte 
Vakıf Mahallesi'ne 
gelen ikili konuş 
maya başladı. Daha 
sonra A.S., S.D.'yi 
kız kardeşine kötü 
davranmakla suç 
ladı. Tartışmanın 
büyümesiyle A.S., 
yanındaki silahla 
S.D.'ye 8 el ateş etti. 
Daha sonra S.D.'yi 
araçtan indirip yol 
kenarına bırakan 
şüpheli, otomobili 
de olay yerinin 
yaklaşık 1 kilometre 
ilerisine park edip 
kaçtı. Çevredeki 
vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen 112 ekipleri, 
S.D.’yi Yüksek İhti
sas Eğitim ve 
Araştırma Hastane
sine götürdü.

Ameliyata alınan 
S.D.'nin hayati 
tehlikesinin olduğu 
öğrenildi. Olayın 
ardından Bursa İl 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği ekip
leri soruşturmayı 
derinleştirdi. Zanlı 
kayınbirader, Kum- 
lukalan Mahallesin
deki bir meyve bah 
çesinde saklanırken 
yakalandı. Gözaltına 
alınan A.S., olayda 
kullandığı silahı 
kaçarken Deliçay'a 
attığını söyledi.

DERE DİDİK 
DİDİK EDİLDİ

Bursa Arama 
Kurtarma Eğitim 
Merkezi (AKEM) 
ve Gürsu İlçe 
Jandarma ekipleri, 
şüphelinin göster 
diği alanda arama 
yaptı. Deliçay 
taranırken, silaha 

rastlanmadı. 
DAHA ÖNCE DE 
ARKADAŞINI 
BIÇAKLAYIP 
ARABADAN ATMIŞ

Öte yandan A.S'nin, 
14 Haziran 2014 
tarihinde, 23 yaşın 
daki S.S'yi otomo
bilde bıçakladığı 
öğrenildi. Yaralı 
halde yolun karşı 
sına geçmek isteyen 
S.S'nin, yere 
düşünce iki aracın 
çapışıp üzerinden 
geçmesi sonucu 
yaklaşık 300 metre 
sürüklenerek 
hayatını kaybettiği 
ortaya çıktı. Bu 
olayın ardından 
adliyeye sevk edilen 
A.S. tutuklanmıştı. 
Son olarak enişte 
sini vuran A.S., 
'kasten adam 
öldürmeye teşeb 
büs' suçundan em
niyetteki işlemle 
rinin ardından adli 
yeye sevk edildi.

Parmak bebekler hayata tutundıı
Bursa’da 6 aylık 
dünyaya gelen 
parmak bebekler 
hayata tutundu. 
Bursa Zübeyde 
Hanım Doğum 
evi'nde dünyaya 
gelen 23 haftalık

Atlas Ege ve 24 
haftalık Ensar Eren 
bebekler, haya ta tu
tunarak aylar sonra 
hastaneden taburcu 
oldu. 655 gram 31 
santimetre olarak 23 
haftalık dünyaya 

gelen Atlas Ege'yi ilk 
defa kucak larına 
almanın heye canını 
yaşan Mehmet ve 
Mihrap Başaran çif
tinin mutluluğu göz
lerinden okunuyor 
du. 5 ay boyunca

oğullarını kuvözde 
sevme fırsatı bulan 
Başaran çiftinin 
dokunuşlarını 
karşılıksız kalmadı. 
Anne ve babasının 
.parmakları ile ken
disini sevme 
sini hisseden minik 
Ege, şekilden şekle 
girerek onlara 
anlatılamaz bir 
mutluluğu yaşattı.
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Güne Bakış İMİlüMİMSlIllllllimM
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Korku..
Bize bu oyunu 1970’lerde yaşatmaya 

kalktılar.
Siyasi görüşlerine göre kentlerin mahal

lelerini ele geçiren sağcı ve solcu örgüt 
ler, birbirlerine olan üstünlüğünü kantı- 
lamak için o mahalleye korku yaratırlardı.

Esnaftan haraç toplamalar, kahvehane 
taramalar, sokakta adam dövmeler, 
baskınlar ile salınırdı korku.

1978 yılıydı, Bursa dan Gemlik’e döne 
çektim. Elimde birçok mazeme. İnönü 
Caddesinde bulunan Endüstri Meslek 
Lisesi altından kalkan Gemlik minibüsle
rine doğru yürüyordum.
Atatürk Caddesi’nde Vergi Dairelerinin 

altında kalabalık yürüyorum. Kaldırım da 
birileri omuzuma dokundu.

Dönmemle vurmaya başladı.
0 cadde kurtarılmış bölgeymiş. Karşı 

görüşlülerin geçmesine izin yoktu.
Dün, Gemlik’te terör örgütünün yandaş 

lan “Gemlik’te bir büyük alışveriş mağa 
zasında bomba patlatılacak, canlı bomba 
var” diye söylenti çıkardılar.
Aynı söylenti, “20 Mart günü Bursa da 

büyük patlama olacak sokağa çıkmayın” 
şeklinde, Yalova da ise “Canlı Bomba” 
ûv'ıaşıyor tfıye çİKurfıûı.
Bunlar yıkıcı örgütlerin toplumu baskı 

altına almak ve korku yaratmak için 
çıkardığı söylentiler.

Böyle durumlarda devlet halkı uyarmalı 
yanında olduğunu hissettirmelidir.

Yoksa terör amacına ulaşır.
Ancak, bugün Türkiyenin içine düştüğü 

duruma bakınca, insanın inanası gel mi 
yor.

Ülke hergün daha karanlığa itiliyor.
52 dinci dernek birara ya gelmiş, yeni 

anayasa ‘nazıfıamı^ıar..
Bu anayasa taslağını Ankara’ya ulaş

tırmışlar.
Yani ya Erdoğan’a, ya da Davutoğlu’ na.. 
Anayasa dedikleri Kur’ana dayalı bir 

taslak.
Şeriat Anayasası!
Bu konuda elektronik ortamda görün

tüler yayınlanıyor, taleplerini görüntülü 
ve sesli olarak yayınlanıyor...

Mustafa Kemal’in Anıtkabir de kemikleri 
sızlıyordun
Bir yanda teröristler, bir başka yanda 

tetikte bekleyen şeriatçılar, hilafetçiler, 
ümmetçiler, saltanat sevdalıları, OsmanlI 
kafalılar.

Giderek otantikleşen bir Türkiye.
Sıfır terörle aldıkları ülkeyi, bir bataklığa 

döndüren bir hükümet.

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu’- 
nun geleneksel 
olarak yapılan 
bursluluk sınavının 
sonuçları belli 
oldu.
Okul Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, 28 
Şubat 2016 günü 
yapılan bursluluk 
sınavlarına 470 
öğrencinin katıldığı 
nı belirterek, 
sınavın iki oturumda 
yapıldığını söyledi. 
4.5-6-7. sınıf 
öğrencilerinin 
girdiği bursluluk 
sınavında, yüzde 
100 burs kazanan 
öğrenci bulun
mazken, bir öğrenci 
yüzde 25,3 öğrenci 
yüzde 10 öğrenim 
bursu almaya hak 
kazandı.
5. sınıflarda 2 
öğrenci yüzde 50, 3 
öğrenci yüzde 10 
öğrenim bursu 
kazanırken, 6.

MMÜShÎH
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Dağ-Der Derneği’ni 
ziyaret etti.
İlçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız 
tarafından, Dernek 
Başkanlığına yeni 
seçilen Ahmet 
Demirtaş’a yeni 
görevinde başarı 
dileklerinde bu
lunuldu.
Yıldız, “Ankara’da 
masum sivilleri 
hedef alan menfur 
saldırıyı bütün 
nefretimle lanetliyor, 
saldırı da haya 
tını kaybeden 
vatandaşlarımıza 
Cenab-ı Allah’tan 
rahmet, yaralılara 
acil şifalar diliyo
rum. Alçakça 
planlanmış kanlı 
bir planın hedefi 
olduğumuz açıktır. 
Ama Aziz milletimiz 
sahip olduğu 
tecrübe ve sağduyu 
ile bu kanlı oyunu 
bozacak, teröre tes
lim olmayacaktır. 
Türkiye’yi 
karıştırmak isteyen 
karanlık mihraklara 
karşı verilecek en

sınıflarda bir öğrenci 
yüzde 25, 2 öğrenci 
ise yüzde 10 
öğrenim bursu, 
7. sınıflarda bir 
öğrenci yüzde 50, 
2 öğrenci yüzde 25, 
1 öğrenci ise yüzde 
10 öğrenim bursu 
almaya hak 
kazandılar.
Özel Aykent 

güzel cevap, millet 
olarak birbirimize 
daha fazla kenetlen
mek, milli birlik ve 
beraberliğimize 
sahip çıkmaktır.
Aziz milletimiz omuz 
omuza vererek bu 
karanlık dönemi de 
atlatacaktır. Bundan 
hiç kimsenin 
şüphesi olmasın.” 
dedi.
Siyonizm’in orta 
doğuda büyük İs
rail’i kurmak için 
“böl - parçala - yut” 
projesini uygula 
dığını belirten Yıldız, 
“2002’de işgal edilen 
Irak parçalanıp

İlköğretim Okulu 
Müdürü. Ahmet 
Cevdet İşler, 
öğrenim bursundan 
yararlanacak 
öğrencilerin okula 
kayıt yaptırma şartı 
arandığım belirtti. 
Yapılan açıklamada, 
2016-2017 eğitim ve 
öğretim yılı için 1 
Mart-30 Nisan 2016 

bölündü.
Şimdi aynı planlar 
Suriye’yi 3’e bölmek 
için yapılıyor. Asıl 
hedef Türkiye’dir. 
Türkiye’nin parçalan 
ması, yumuşak 
lokma yapılması ve 
Arz-ı Mevud’un bir 
parçası olarak İs
rail’e katılmasıdır. 
İki milyar İslam 
Âlemi olarak küresel 
emperyalizmin, 
Irkçı Siyonizm’in 
oyuncağı olmaya 
mecbur değiliz. İn
cirlik üssünü AB- 
D’ye kapatıp D8’leri 
bir an önce işlevsel 
hale getirmeliyiz” 

tarihleri arasında 
erken kayıt 
döneminin 
başladığı, fiyat 
avantajlarından 
yararlanmak 
isteyenlerin bu 
tarihler arasında 
okul idaresine 
başvurarak, kayıt 
yaptırmaları 
gerektiği belirtildi.

diyerek sözlerini 
tamamladı.
Dağ-Der Başkanı 
Ahmet Demirtaş, zi
yaretlerinden dolayı 
Saadet Partisine 
teşekkür etti. 
“Orhaneli, Keleş, 
Büyükorhan, 
Harmancık’dan 
gelen hemşerile 
rimizle, Gemlik’te 
bir çatı altında 
toplanarak örf ve 
adetlerimizi 
yaşatmak için 
elimizden gelen 
gayreti göster 
mekteyiz” diye
rek sözlerini 
tamamladı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEMLİK BELEDİYESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ
Ankara’daki menfur 

saldırı sonrası şehit 
düşen hemşehrimiz 
Koray Pınar’ın aziz 
hatırası nedeniyle 
ertelenen Gemlik 
Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği Türk 
Sanat Müziği konseri 
geçtiğimiz cumartesi 
gecesi Manastır 
Kültür Merkezi’nde 
Şef Erdinç Çelikkol 
yönetiminde icra 
edildi.
Konserin 

sunuculuklarını 
Saadettin Çiçek ve 
Meltem Güneş 
yaptılar.
Acem Aşiran, 

Hicaz ve Nihavent 
makamından 
oluşan repertuarın 
sazlarında keman; 
Haşan Soysal, Hayri 
Küçükçakmak, 
Orhan Hekimoğlu,

Büşra Konakçı, Ud; 
Nebi Tülek, Metin 
Topak, Füruzan Bal 
cı, Ahmet Başuğur, 
Nezih Yılmaz, Klar
net; Mehmet Günç, 
Kanun; Murat 
Şüslerer, Nevin 
Özer, Kudüm; Hülya 
Aslan, Ritim; Berkay 
Kırmızı ay yer aldılar. 
Konserin birinci 

bölümü saz heyeti 
nin çaldığı Neyzen 
Salih Dede’nin 
peşrevi ile başladı.
Koro, “Bir Teselli 

Beklerim Gönlüm 
deki Yareye”, 
“Zehrolsa Bile Nuş 
edelim Cam-ı Şara 
bin”, “Şu İzmir’in 
Dağlarında Bülbül 
Öter Bağlarında”, 
“Sormayın Gönlüme 
Şimdi Ağlamaktan 
Ne Bulur”, “Gördüm 
Seni Sevdim Güze

lim Gonca-i Tersin” 
adlı eserleri 
seslendirdi.
Birinci bölümün 

Solisti Fikret 
Çolakoğlu Nasibi 
Mehmet Bey’in 
“Neden Kalbim Seni 
Sevdi, O Gözler 
Göylümü Çeldi” 
Fikri Danış’ın 
rahatsızlığı nedeni 
ile şarkısı “Mavilim, 
Gel, Gel” adlı eseri 
Sabriye Kocabaş 
başarı ile söylediler.
Konserin ikinci 

bölümü solistler 
geçidi idi adeta.
Hayriye Gör 

“Kapıldım Gidiyo
rum Bahtımın 
Rüzgarına”, Fatma 
Yorulmaz “Ben 
Gamlı Hazan, Sense 
Bahar”, Hülya Terkin 
“Aşkı Seninle Tattı, 
Hicranla Yandı

Gönül”, Zehra Ersöz 
“Kanaryam Güzel 
Kuşum”, Şükran 
Sonat ‘'Ümitsiz Bir 
Aşka Düştüm Ağla 
rım Ben Halime”, 
Erdal Ayar “Madem 
ki Gidiyorsun Bira 
kıp Burada Beni”, 
A. Leman Soyer 
“Gönlüm de Aç
madan Solan Bir 
Gülsün”, Halide 
Dere “Bir Dünya 
Yarattım Yalnız 
İkimiz İçin”, Rana 
Yıldırım “Hiçbir 
Şeyde Gözüm Yok 
Sen Yanımda Ol 
Yeter”, Fikri Danış’ın 
okuyacağı “Yalan 
Değil Pek Kolay Ol
mayacak Unutmak” 
şarkısını Şef Erdinç 
Çelikkol seslendirdi.
Duygu Kulak 

“Şarkılar Seni 
Söyler”, Meltem 
Güneş “Gökyüzünde 
Yalnız Gezen 
Yıldızlar”, Fatma 
Çamlıca “Bir Kere 
Bakanlar Unutur 
Derdi Günahı”, Nebi 
Tülek “Özlediğim 
Şarkısın 
Kulaklarımda”, 
Sabriye Kocabaş 
“Hayal İçinde Geçti 
Ömrü Derbederim” 
adlı eserleri okudu

lar.
İkinci bölümde ko

rodan “Ağlar Geze 
rim Sahili, Sanki 
Benimlesin”, “Aşka 
Gönül Vermem, 
Aşka inanmam”, 
“Aşkım Baharında 
Ümitler Vardı, Sen 
Gittin Diye Gönlüm 
Karardı” dinlenildi.
Solist ve koristlerle, 

sazlar dinleyiciler
den büyük alkış aldı. 
Çiçeklerin sunumu 
ile konser son bul 
du.
Son icra edilen 

konser, bugüne 
kadar verilen kon
serlerin en az 
katılımlısı ise ne hik
metse.
Türk Müzik 

hayatının önemli 
isimleri olan Erdinç 
Çelikkol ve Haşan 
Soysal, Gemlikli 
hemşehrilerine olan 
saygılarından ötürü 
Türk Sanat 
Müziğinin en güzide 
ve üstünde çok 
çalışılması ve dikkat 
edilmesi gereken 
eserlerini repertuar 
larına alıyorlar.
En iyi ve kusursuz 

icra edebilmek için 
günlerce çalışıyorlar, 
emek sarf ediyorlar, 

nefes tüketiyorlar. 
Gemlik’in kültürel 
gelişmişliğine katkı, 
Türk Sanat Müziğini 
gelecek kuşaklara 
sevdirmek, eser 
sahiplerini 
yaşatabilmek için.
Bizlerin ruhlarını 

okşayan, hoşça 
vakit geçirmemiz 
için tüm güçleri ile 
çalışan sanatçıları 
mızın dinleyiciden 
bekledikleri, büyük 
katılım ve alkış 
hakları.
Bundan böyle daha 

büyük ilgi göstere
lim.
Alkışlayalım, 

coşkularım ve 
şevklerini arttıralım. 
Bize düşen görevdir. 
Bir noktada borcu 
muzdur.
Gür ve güzel sesi 

ile 50 yıldır sahne 
lerde yer alan Türk 
Sanat Müziği 
sanatçısı Fikri 
Danış’ı kutluyor, 
geçmiş olsun dilek
lerimi sunuyor, en 
kısa zamanda din
leyicileri ile buluş 
masını diliyorum.
Gezek’te, konserde 

gözler seni aradı. 
Özlemle Fikri 
kardeş...

ACIBADEM GElÇfLİl^TIffMERKEZI
■MHMM

RADYOLOJİ 
ÜNİTESİ

ACI BADEM
GEMLİK TIP MERKEZİ

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No: 45 GEMLİK

• ULTRASON
• RENKLİ DOPPLER
• MR
• TOMOGRAFİ
• RÖNTGEN
• MAMOGRAFİ

Radyoloji Uzmanımız;
Dr. Ünal KURTOĞLU
Tam zamanlı olarak
RADYOLOJİ ÜNİTESİ EKİBİMİZLE 
hizmetinizdeyiz...
ALOACIBADEM A ........................

44455 44 y Bilgi için (224) 280 44 44
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Mlliiıalınirtirttntf
Bursa Ticaret 
Borsası (BTB) Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Özer Matlı ile be
raberindeki heyet, 
Marmarabirlik'i zi
yaret ederek, geçti 
ğimiz ay faaliyete 
başlayan Marmara- 
birlik Tarım Ürünleri 
Lisanslı Depoculuk 
A.Ş.'nin üreticiler ve 
sektör için hayırlı 
olmasını diledi. Zi
yaretten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getiren Marmarabir- 
lik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, Marmarabir- 
lik'in 2009 yılında or
talama 23 bin 
tonlarda olan satış 
rakamının 2015 yılı 
sonunda 37 bin ton
lara ulaştığını be
lirterek, "Marma 
rabirlik olarak bir 
yandan sağlıklı ve 
modern depolama 
tesislerimizin 
yatırımlarına devam 
ederken, diğer yan
dan da Lisanslı De
poculuk şirketimizi

Bursa'da turizm zirvesi haşladı
Bursa Valiliği, 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanlığı, 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO),Bursa 
Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı 
(BEBKA), Bursa 
Sağlık Turizmi 
Derneği işbirliği ile 
bu yıl İkincisi düzen
lenen "Bursa 
Medikal ve Termal 
Turizm Forumu" 
Merinos Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde 
başladı. Arap Turizm 
Örgütü Başkanı Fe- 
haid, forumun açılı 
şında yaptığı konuş 
mada, bir Arap 
turistin gittiği ülke 
de 4 bin 500 dolar 
harcama yaptığını 
söyledi. Fehaid, 
"Ortadoğu'da terör 
olayları turizmi olum 
suz etkiledi, ama bu 
gibi durumlar bizi 
engelleyemeyecek. 
Biz Türkiye Cumhuri 
yeti ve İslam ülkeleri 
ile yapacağımız 
yolculuğu kesintiye 
uğratmayı düşün 
müyoruz. Yolculuğu 
muzu kararlılıkla 
sürdüreceğiz" diye

faaliyete geçirdik. 
Lisanslı Depoculuk 
sistemi sayesinde 
üreticimizin kazan 
cini katma değere 
dönüştü recek yeni 
depolama alanları 
yaratmış olduk. 
Önümüzdeki 
süreçte Marmarabir- 
lik'in 40 bin tonlar 
bandında satış ya
pabilmesi için mini
mum 60 bin ton 
ürün alması 
gerekiyor. Bu da 
yeni depolama 
alanları demek. 
Hedefimiz, yeni 
yatırımlarımızla Mar- 
marabirlik'in depo
lama kapasitesini 
100 bin tonlara 
ulaştırarak, ortalama 

konuştu. Vali Münir 
Karaloğlu da 
Bursa'nın tarihin her 
döneminde şifa 
şehri olduğunu, 
Osmanh sultanları 
na kadar herkesin 
Bursa'da şifa aradığı 
nı söyledi. Karalo 
ğlu, yapımı devam 
eden 3 bin yatak 
kapasitesine sahip 
hastanelerin tamam 
lanmasıyla ilin 
sağlık ve medikal 
açıdan dünyanın en 
önemli merkezlerin 
den olacağını vur 
guladı. Sağlık ve tur
izm konusunda 
Bursa’nın uluslar 
arası havaalanlarına 

150 bin ton olan 
bölge rekoltesinin 
yüzde 50'sini almak 
tır" diye konuştu. 
"MARMARABIRLİK 
YÜZ AKIMIZ" 
Bursa Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Özer Matlı da Mar
marabirlik'i 
başarılarından 
dolayı tebrik ederek, 
özellikle Lisanslı De
poculuk A.Ş.'nin 
zeytin sektöründe 
dünyada ilk 
olmasının önemine 
işaret etti. Marmara- 
birlik'in son yıllarda 
yaptığı çalışmalarla 
Bursa firması ol
maktan çıktığını 
ifade eden Matlı, 

uzak olmasının 
günümüze kadar bir 
problem olarak 
karşılarına çıktığını 
anlatan Karaloğlu, 
"Istanbul-Bursa- 
Izmir otoyolunun 
Altınova-Gemlik 
bölümü tamamlandı. 
İzmit Körfezi Geçiş 
Köprüsü de mayıs 
ayında hizmete 
açılacak. Otoyolun 
Istanbul-Bursa 
bölümü açıldığında 
Sabi ha Gökçen ile 
Bursa arası 40 
dakikaya düşecek. 
Böylece Bursa'daki 
hastane ya da ter- 
mal merkeze gelmek 
isteyen yabancı tur

"Ticaret Borsası'nın 
ana gelir kaynakla 
rından, yüz akımız 
Marmarabirlik'i ve 
Hidamet Başkanı zi
yaret etmekten 
gurur duyuyoruz. 
Marmarabirlik, son 
dönemlerde yapmış 
olduğu çalışmalarla 
Türkiye markası ha
line gelmiştir. Mar
marabirlik Tarım 
Ürünleri Lisanslı De
poculuk A.Ş, Türki 
ye'ye model olan 
vizyon projelerden 
biridir. Marmarabir
lik, Türkiye'nin 
buğdayla başlayan 
lisanslı depoculuk 
serüvenine zeytini 
de ekleyerek fark 
yaratmıştır. Başarılı 
projelerinizden 
dolayı şahsınızda, 
üreticilerinizden 
tüm çalışma 
arkadaşla rınıza ve 
yurtdışındaki 
bayilerinize kadar 
bu büyük aileye 
teşekkürlerimizi 
sunmak istiyoruz" 
ifadelerini kullandı.

TİYATRO 
TOPLULUĞUNDAN 
ANLAMLI ZİYARET

Gemlik Kaymakamlığı, Gemlik Belediyesi, 
Gemlik Kent Konseyi ve Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi Tiyatro Topluluğu işbirliğiyle 
düzenlenen “Madde Bağımlılığında Ailenin 
Rolü” konulu “Yarınlara Geç Kalmadan” 
isimli tiyatro gösterimi büyük ilgi görüyor. 
Asım Kocabıyık Kültür Merkezinde sahne
lenen oyun, 29 Şubat, 2 Mart ve 14 Mart 
tarihlerinde geniş bir izleyici kitlesine 
hitap etti. Tiyatro oyunu 21 Mart târihinde 
19 30’da bir kez daha sahnelenecek. 
Yönetmen Belgin Bilgin ve Yönetmen 
Yardımcısı Betül Aslan eşliğinde Tiyatro 
Topluluğu Başkanı Hande Kaya önderliğin 
de oyunu sahneye koyan Üniversiteli 
Tiyatrocular, Belediye Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol ile Kent Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim ve Genel Sekreteri 
ıVfehmeı Çeıfk T makamında ziyaret ettiler. 
Kaymakam Cahit Işık ziyareti sonrasında 
Gemlik Belediyesine gelen genç tiyatrocu
lar, gençliği ve kültürel etkinliklere yönelik 
desteklerinden dolayı Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir Erol nezdinde Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz’a teşekkür ettiler.

istler çok daha 
çabuk şehre 
ulaşabilecek" dedi. 
Açılış törenine 
Büyükşehir Bele 
diye Başkan Vekili 
Abdulkadir Karlık, 
BTSO Sağlık Korniş 
yonu Başkanı Dr. 
Mustafa Esgin, 
Bursa Sağlık Turizmi 
Derneği Başkanı 
Dr. Sedat Demir ve 
22 ülkeden 57 
sektör temsilcisi 
katıldı. Açılış konuş 
maları ve panellerin 
ardından 4 kıtadaki 
22 ülkeden gelen 
57 kişilik alım 
heyeti, ikili iş 
görüşmeleri yapıldı.

Bursa’ıla engelliler 
artık kayholmayacak
Bursa’da, kaybolan engelliler, artık 
kollârına yapılan "sevgi izi" ile kısa sürede 
bulanarak ailelerine teslim edilecek. Tele
vizyon sunucusu Müge Anlı tarafından 
başlatılan “sevgi izi" projesi ile engelli 
çocuklar başta olmak üzere Bursa’da 
yaklaşık 27 engelli vatandaşın bileğine 
numaralı dövme yapıldı. Osmangazi 
Belediyesi’nin yürüttüğü projeyle Osman 
gazi Engelliler Bakım Merkezi'nde (OBAM) 
27 engelli vatandaşın koluna sevgi izi 
numarası vuruldu. Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar, kollarına sevgi 
izi yapılan engelli vatandaşlar ve aileleri 
ile birlikte pasta kesti. Dündar, “Os
mangazi Belediyesi olarak OBAM 
da bulunan 27 evladımıza sevgi izi yaptık. 
Çocukların ellerine bir numara yazarak, 
sokakta kaybolma ihtimaline karşı bu nu
mara sayesinde onlara ulaşacağız. 
Böylece daha güvende olacaklar” dedi.

W
BYEGM

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.
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lİlİHMfc İIMIİM
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Bilgi 
İşlem Daire Başkan 
lığı, vatandaşların 
internete kolay 
erişmesini sağla 
mak için kablosuz 
güvenli internet 
altyapısını açık alan
lara da kurdu. Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi, kablosuz inter
net erişimini açık 
alanları da kapsa
yarak vatandaşların 
hizmetine sunmaya 
devam ediyor. 
Acemler Kampüsü, 
Lala şahin paşa 
Kütüphanesi,, BTM, 
Hanımlar Lokali, 
Hayvanat Bahçesi, 
Buski Binası, Çocuk 
Merkezi,, Demirtaş 
Makine İşletme, 
Heykel Eski Zabıta, 
Gençosman İtfaiye, 
Karagöz Müzesi, 
Küçük Sanayi it
faiye, Kent Müzesi, 
Kütüphane, Meri

nos, Şehbenderler 
Konağı, Tarihi Bina, 
Tayyare Kültür 
Merkez^ Kent 
Müzesi Önü, Meri
nos Göl Park, Orhan 
gazi Meydanı, Emir- 
sultan Meydanı, Hü- 
davendigar Kent 
Parkı, Tophane 
Parkı, Yeni Belediye 
Hizmet Binası ve 
çevresi, Doğanbey 
Gençlik Merkezi, 
Mezarlıklar Şube 
Müdürlüğü, Ressam 
Şefik BursalI Sanat 
Galerisi ve Tarihi 
Bina çevresinde de 
kablosuz güvenlik 
internet hizmeti 

veriliyor. Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
kablosuz güvenli 
internet ağı iç ortam 
da 59.575 metrekare 
ve dış ortamlarda 
ise 271.900 metre 
kareye ulaştı.Kablo
suz güvenli internet 
erişimi bulunan nok
talarda, kullanıcılar, 
internete giriş 
şifresi için cep 
telefonunun mesaj 
bölümüne internet 
yazıp bir boşluk 
bırakacak. Bu 
şekilde kablosuz 
interneti güvenli ve 
ücretsiz olarak kul
lanabilecekler.

Futbol adına hiçbir 
varlık gösteremeyen 
Yeşil Beyazhlar, 
karşılaşmadan 3- 
O’lık mağlubiyetle 
ayrıldı ve Avrupa 
hedefinden bir adım 
daha uzaklaştı. Bur- 
saspor, 25’inci haf
tada deplasmanda 
Antalyaspor ile 
oynadığı mü
cadelede hiçbir 
varlık gösteremedi 
ve karşılaşmadan 
3-0 mağlup ayrıldı. 
İlk dakikalarda ev 
sahibi takım maça 
daha iyi bir başlan 
gıç yaparken, kaleci 
Harun Tekin iki 
pozisyonda kalesin 
de güven verdi. 
Yeşil Beyazhlar ilk 
tehlikeli atağını 
31’de yakaladı. 
Batalla’nın pasında 
Deniz’in vuruşu üst
ten auta çıktı. Kısır 
geçen maçın ilk 
yarısı da 0-0 sona 
erdi. İkinci devreye

Antalyaspor golle 
başladı. Korner 
atışında Bursaspor 
topu uzaklaştıra 
mazken, Diego’nun 
çaprazdan sert vuru 
şu golle sonuçlandı. 
Bursaspor, 25’inci 
haftada deplas
manda Antalyaspor 
ile oynadığı mücade 
lede hiçbir varlık 
gösteremedi ve 
karşılaşmadan 
3-0 mağlup ayrıldı. 
İlk dakikalarda ev 
sahibi takım maça 
daha iyi bir başlan 
gıç yaparken, kaleci 
Harun Tekin iki

pozisyonda 
kalesinde güven 
verdi. Yeşil 
Beyazhlar ilk 
tehlikeli atağını 
31’de yakaladı. 
Batalla’nın pasında 
Deniz’in vuruşu üst
ten auta çıktı. Kısır 
geçen maçın ilk 
yarısı da 0-0 sona 
erdi. İkinci devreye 
Antalyaspor golle 
başladı. Korner 
atışında Bursaspor 
topu uzaklaştıra 
mazken, Diego’nun 
çaprazdan sert 
vuruşu golle 
sonuçlandı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Milli Eğitim 
Bakanlığı, okullarda 
satışı yapılacak gıda 
ve içeceklerin kriter
lerini yeniden be
lirledi. Önümüzdeki 
yıldan itibaren kan
tinlerde kızartma, 
cips, çikolata, 
gofret, şeker, kek ve 
tatlandırıcı!! içecek 
gibi birçok ürün 
satılamayacak.

Satılamayacaklar 
Enerji, gazlı, aroma 
h, kolalı, aromah 
doğal mineralli 
içecekler; aromalı 
şurup, içecek tozu 
ve su, meyveli içe
cek ve tozu, meyveli 
doğal mineralli içe
cek, yapay soda, 
meyveli şurup, spor 
cu içecekleri ve 
suları, meyve suyu 
konsantresi; kızart 
malar, cipsler, çerez 
ler; çikolatalar, gof 
retler, tüm şeker ve 
şekerleme türleri; 
guarana, guarana 
özü, eklenmiş kafein

içeren ürünler;
kremalı, çikolata 
dolgulu, jöleli, kek
ler ve pastalar (yaş 
pastalar, ekler, 
kruvasan, donuk, 
parfe, mozaik 
pasta, muffin 
cupcake vb.);
hamurlu, şerbetli 
tatlılar, tatlandırıcın 
yiyecek ve içecek
ler; krema, hindistan 
cevizi sütü ve 
kreması; çay ve 
kahve tarzı içecekler 
(liseler hariç).
Genelge satışı 
uygun gıdaları da 
tanımladı. Meyveler, 
çiğ tüketilebilen 
sebzeler, salatalar, 
kuru meyveler, 
kuruyemişler, içme

suyu, süt (pastö 
rize), taze sıkılmış 
meyve ve sebze 
suyu, yoğurt, ayran, 
pastörize peynir, 
günlük haşlanmış 
yumurta, çeşnili 
ekmekler satışı 
uygun bulunan 
gıdalar. Ayrıca tam 
buğday ekmeği, tam 
buğday unlu ekmek, 
karışık tahıllı ekmek 
vb. ürünlerden 
yapılan, yumurta 
veya beyaz peynir, 
turşu hariç taze 
domates, havuç, 
marul, biber vb. 
sebzelerle yapılan 
sandviçler, doğal 
mineralli su, 
şekersiz gıdalara 
da izin veriyor.
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Eleman Aranıyor
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TüKeticî en çok bankalardan şikayetçi
Geçen yıl, Türkiye 
genelinde Tüketici 
Hakem Heyetlerine 
yapılan şikayetlerin 
yüzde 82'si banka 
cılık işlemleriyle ilgili 
oldu. Geçen yıl 
Türkiye genelinde 
Tüketici Hakem 
Heyetlerine yapılan 
2 milyondan fazla 
şikayetin yaklaşık 
yüzde 82'si, banka 
cılık işlemleriyle ilgili 
oldu. Tüketiciler 
Birliği yetkililerinden 
aldığı bilgiye göre, 
vatandaşların son 
yıllarda tüketici 
hakları konusunda 

bilinçlenmesine 
karşılık, 2015'te bir 
önceki yıla göre 
başvuru sayısında 
düşüş gerçekleşti. 
Buna göre, 2014'te 
ülke genelindeki 
Tüketici Hakem 
Heyetlerine 2 milyon 
201 bin 660 şikayet 
yapılırken, bunların 
yüzde 9O'ı bankacılık 
işlemleriyle ilgili 
sıkıntılardan kaynak 
landı. Geçen yıl ise 
başvuru sayısı 2 
milyon 100 bin 88'e 
geriledi. Bu başvuru 
ların da yüzde 82'si 
de yine bankacılık

işlemlerinden oluştu.

"Alacakları için 
başvurmayan 
tüketici çok" 
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkanı Mah
mut Şahin, Türkiye 

çapında bir önceki 
yıla göre başvuru 
sayısında yaşanan 
düşüşün, BDDK’nın 
3 Ekim 2014'te 
yürürlüğe koyduğu 
"finansal tüketiciler
den alınacak 

ücretlere" ilişkin 
yönetmelikten 
kaynaklandığını 
kaydetti. Şahin, 
yönetmelikle, geriye 
dönük 10 senelik 
dosya, kredi kartı 
aidatı, hesap işletim 
ücreti, ipotek, ipotek 
fek ve ekspertiz 
ücretlerine itiraz 
edebildiğini belirte 
rek, "Ancak, tüketi
ciler bu tarihten 
sonrası için başvuru 
yapamadılar. Dolayı 
sıyla önceki sene 
terdeki şikayet sayı 
sına göre bir azalma 
oldu. Buna rağmen 

hala geriye dönük 
10 senelik alacakları 
için başvurmayan 
tüketici sayısı da 
azımsanmayacak 
kadar çok” dedi.
Bu durumun başka 
nedenlerinin de 
bulunduğunu anla
tan Şahin, "Hakem 
heyetlerindeki görev 
İllerin başvuru 
almamak için azami 
gay ret sarf etmesi 
de bu sonuca etki 
etmiştir. Bu durum, 
haksızlık ve yanlış 
hklarda bir azalma 
olarak okunma 
malıdır” dedi.

Isiılik W awn riıntsinıle! ta settîMiislıiM lallı
Türkiye'de işsizlik 
oranı, geçen yıl 
aralıkta bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre 0,1 puanlık 
azalışla yüzde 10,8 
seviyesinde gerçek 
leşti. Söz konusu 
dönemde işsiz 
sayısı 59 bin kişi 
artarak 3 milyon 
204 bin kişi oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
2015 yılı aralık 
ayına ilişkin işgücü 
istatistiklerini 
açıkladı. Buna göre, 
Türkiye genelinde 
15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz 
sayısı, aralıkta bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 59

bin kişi arttı ve 
3 milyon 204 bin kişi 
oldu. İşsizlik oranı 
ise yüzde 0,1 puan 
azalarak yüzde 10,8 
seviyesinde gerçek 
leşti. İşsizlik oranı, 
aralıkta bir önceki 
aya göre ise 0,3 
puan arttı. Bir 
önceki ayda işsizlik 
oranı 10,5 olarak 
gerçekleşmişti.

Aynı dönemde tarım 
dışı işsizlik oranı 
0,2 puanlık azalışla 
yüzde 12,7 olarak 
tahmin edildi.
15-24 yaş grubunu 
içeren genç işsizlik 
oranı 1 puanlık 
azalışla yüzde 19,2 
olurken, 15-64 yaş 
grubunda bu oran 
0,2 puanlık azalışla 
yüzde 11 oldu.

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB), Ocak 2016 
dönemine ait özel 
sektörün yurt dışın 
dan sağladığı kredi 
borcuna ilişkin geliş 
meleri yayımladı. 
Buna göre, özel 
sektörün yurt 
dışından sağladığı 
uzun vadeli kredi 
borcu ocak sonu 
itibarıyla geçen yıl 
sonuna göre 87 
milyon dolar 
düşüşle 195,6 milyar 
dolara, kısa vadeli 
kredi borcu (ticari 
krediler hariç) ise 
108 milyon dolar 
azalışla 20,7 milyar 
dolar düzeyine 
geriledi. 195,6 mil
yar dolar tutarındaki

uzun vadeli kredi 
borcunun yüzde 
59,7'si dolar, yüzde 
33,2'sinin Euro, 
yüzde 5'i Türk lirası, 
yüzde 2,1 'i ise diğer 
döviz cinslerinden 
oluştu. 20,7 milyar 
dolar tutarındaki 
kısa vadeli kredi 
borcunun da yüzde 
53,6'sı dolar, yüzde 
28,3'ü Euro, yüzde 
17,8'i Türk lirası ve 
yüzde 0,3'ü ise diğer 

döviz cinslerinden 
oluştu. Özel 
sektörün yurt 
dışından sağladığı 
toplam kredi borcu, 
ocak sonu itibarıyla 
kalan vadeye göre 
incelendiğinde, 
1 yıl içinde gerçek 
(eştirilecek olan 
anapara geri 
ödemelerinin toplam 
70,6 milyar dolar 
tutarında olduğu 
gözlendi.
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Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen eğitimlerde 390 kişiye eğitim olanağı sağlandı. H

'{Ht

A.Ş. ile Borusan Holding’in şirketlerine 
satılması olayı, gündemi daha meşgul 
etmeye devam edecek.

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, bu 
satışla ilgili olarak, arsaların rekabet ko
şullan oluşmadan, Encümen kararıyla 23 
Mayıs 2012 tarihinde yapılan satışın, ka
mu zararı oluşturduğu, satış öncesi 18 
uygulaması yapılmadan satışın De. 4’de

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Kadın ve Genç 
Girişimciler Kurulu 
ve Gemlik Beledi
yesi tarafından 
ortaklaşa düzenle
nen ilk eğitim 
tamamlandı.
Eğitim kursuna 

katılanlara törenle 
belgeleri verildi. 
KOSGEB’e proje 
sunan eğitim almış 
kişiler, 50 bin liralık 
hibe ve 100 bin 
liralık faizsiz kredi 
imkânından fayda 
/anabiliyorlar. 
Bu güne kadar

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda 
13 UGE eğitimi 
düzenlendi ve 390 
olanağı sağlandı. 
GTSO'dan yapılan 
açıklamada, 21-31 
Mart tarihler ara 
sında 2. grubun 
eğitimi başlayacak. 

Sosyal medya üze 
rinden ve fısıltı 
gazetesinden 
ilçede ‘Canlı Bom 
ba’ dolaştığı söy
lentisinin her yerde 
konuşulması üzün 
tü yarattı, ilgililer 
olayın dedikodu 
olduğunu söyledi.

I***
İstiklal Cad. No:11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

HEDiVe
^«yılınız kutlu OU»0-

n **ya ve ankaıtt*hı gar*"
GEHÇ-AL TIC. LTD. ?TI
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KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik [flitimi tamamlandı
TİCARET ve^ANAYİ ODASI V

■pv

bam

KOSGEB Bursa 
Hizmet Merkezi 
Müdürü Ahmet 
Akdağ ve Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Ku
rulu Başkanı Kemal 
Akıt tarafından imza
lanan Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi 
şbirliği Protokolü ile 
iş kurmak isteyen
lere fırsat tanındı. 
Bu kapsamda, Gem
lik Ticaret ve Sanayi

Odası, Kadın ve 
Genç Girişimciler 
Kurulu ve Gemlik 
Belediyesi tarafın 
dan ortaklaşa 
düzenlenen ilk 
eğitim başarı ile 
tamamlandı. 
Deneyimli Eğitmen 
Gönül Uman Yiğit'in 
katkıları ile tamam
lanan eğitimle 
birlikte, girişimci 
adayları tüm 
sorularına cevap

buldular.
Eğitim süresince, 
daha önce KOS 
GEB destekleri ile 
şirketlerini kurmuş, 
Selma Özsabuncu, 
Nazan Akıncı 
deneyimlerini 
girişimci adayları ile 
paylaştılar.
Ayrıca; Serbest Mali 
Müşavir, Bedriye 
Güven, Proje Geliştir 
me Uzmanı, Ömer 
Dağlıgil, Av. Tülin

Turalı ve Patent 
Danışmanı, Sami 
Dönmez girişimci 
adaylarına izleye 
çekleri yolda karşıla 
rina çıkacak tüm 
sorulara ışık tuttular. 
Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimini 
tamamlayan ve 
sertifika alan giri 
şimciler, KOSGEB’in 
yeni iş kuranlara 
verdiği 50.000 TL’lik 
hibe ve 100.000 TL’- 

lik faizsiz kredi 
imkânından fay
dalanabilecekler. 
Bu güne kadar 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odasında 
toplamda 13 UGE 
eğitimi düzenlendi 
ve 390 gencimize iş 
imkanı sağlandı. 
Gençlerin önünü 
açacak, ticaret 
hayatına yeni kan 
kazandıracak, 
istihdama katkı 

sağlayacak eğitimler 
GTSO'da devam 
edecek.
GTSO’dan yapılan 
açıklamada, 21-31 
Mart tarihleri 
arasında 2. grubun 
eğitimi start alacak. 
GTSO AKADEMİ 
sayfasından diğer 
eğitimlerhakkın 
da bilgi aiınabi 
leceği gibi, 
eğitimlere ücretsiz 
katılabilinecek.

Bursa Valiliği'nden Nevruz açıklaması
Bursa Valiliği, 21 
Marttaki nevruz 
öncesi ve sonrasın 
daki Nevruz 
etkinliklerine izin 
verilemeyeceğini 
açıkladı.
Bursa Valiliği'nden 
yapılan açıklamada, 
her yıl milli kültür 
ve geleneğin bir 
parçası olan 
nevruzun Türkiye 
genelinde siyasi

partiler ve STK'larca 
çeşitli etkinliklerle 
festival havasında 
kutlandığı hatırla 
tıldı.
Açıklamada, 
şöyle denildi: 
"Bu yıl da 2911 
Sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüş 
leri Kanunu kapsa 
mında yapılacak 
açık hava toplantısı 
ve gösteri

yürüyüşleri ile 
düzenlenecek olan 
nevruz etkinlikleri, 
21 Mart 2016 
günü anlamına 
uygun kutlanacak 
olup; Bu tarih 
hariç, öncesi ve 
sonrasında 
ilimizde düzen
lenecek olan 
nevruz etkinlik 
lerine izin veril 
meyecektir."

»alan Partisi olağan genel kurulu «anıldı
Vatan Partisi Gemlik 
ilçe örgütü 10. 
Olağan Genel Kuru
lunu yaptı. Genel 
başkan yardımcısı 
Emekli Korgeneral 
İsmail Hakkı Pekin'in 
katılımıyla gerçekleş 
tirilen kurulda 
yeni yönetim 
belirlendi.
İlçe başkanlığına 
Özlem Türker 
seçildi. Yönetimin 
görev dağılımda ise 
ilçe sekreterliğine 
Hülya Kara, sayman 
lığa Etem Alper 
Ünalan, Köylü büro
suna Ahmet Barut, 
Basın- propagan
daya Merve Ayvalı, 
Kültür-Sanat büro
muza Olcayto Dural,

Yayın sorumlusuna 
ise Nurhan Tanır 
seçildi. Yönetim 
toplantısında görev 
dağılımı yapılırken, 
önümüzdeki dönem 
mücadele takvimi 
belirlendi.
Ankara'da yaşanan 
hain terör saldırısı 
ile ilgili İlçe Başkanı 
Özlem Türker şunları 
söyledi: “Ankara'

daki hain terör saldı 
rısı Türkiye düşmanı, 
halk düşmanı bir 
eylemdir. ABD kara 
gücüm dediği PKK'yı 
canlı bombalarla 
Türkiye'nin üzerine 
sürmektedir. Amaç 
ise bellidir. Halkı 
korkutmak ve bölün 
meye, masada otur
maya zorlamaktır. 
Milletimizi yıldırmak 

isteyenlere cevabı 
mız bellidir: Kork
muyoruz, Kararliyiz! 
Türk silahli kuvvet
lerimiz, polislerimiz, 
köy korucularimiz 
kahramanca, 
fedakârca mücadele 
ederek PKK terör 
örgütünü hendeklere 
gömmektedir. 
Türkiye emperyaliz 
min planlarına 
teslim olmayacaktır. 
ABD nasıl bölgede 
yenilmekteyse 
Türkiye'de de kesin
likle yenilecektir. 
Türkiye, Amerika'ya 
cevabını vatan bütün 
lüğünü sağlayarak 
tekrar Kemalist 
Devrim rotasına 
girerek verecektir.

Milletin kararlılığı 
en az Mehmetçik 
kadar sağlamdır 
ve gözü karadır. 
Yegane çözüm 
komşula rımızla 
barış ve bütünlüktür. 
AKP'nin, Suriye ve 
Rusya düşmanı 
politikalar! teröre 
karşı kesin barışın 
önündeki engeldir. 
Komşularımızla 
barış ve bütünlük 
demek Türkiye'nin 
toprak bütünlüğü 
demektir. Kurgu
lanan yeni Anayasa 
ise hendeğe 
gömülen PKK'nın 
talepleri yönün 
dedir. Bölücüdür, 
gericidir. Kurgula 
nan yeni Anayasa'da

Türk kavramı 
yoktur, özerklik 
vardır.
Cemaat ve tarikat
lara özgürlük 
vardır, başkanlık 
vardır. PKK 
canlı bombalarla 
Ankara'da eylem 
yaparken, Anaya 
sa'ya da canlı 
bombalar 
sokmaktadır.
Türkiye bunların 
önüne ancak 
Atatürk rotasına 
girerek çözümler. 
Ve bu çözüm 
kaçınılmazdır! 
Tüm Türk milletini 
topyekun müca 
deleye çağırıyoruz. 
Türkiye cephesine 
davet ediyoruz.”
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Şüpheli paket polisi alarma geçimi
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu’nun geçiş 
güzergahında 
bulunan şüpheli 
paket, polis ekip* 
lerini alarma 
geçirdi. Bomba 
imha uzmanın 
incelemeleri ardın 
dan sahte olduğu 
anlaşılan paket 
incelenmek üzere 
emniyete götürüldü. 
Paketteki eşyaların 
bantla sarılı havai 
fişek rampası olduğu 
ortaya çıktı. Olay, 
Osmangazi Hamza 
bey Caddesi üzerin 
de bulunan Valilik 
Konağı’nın 100

metre ilerisinde 
gerçekleşti. Edinilen 
bilgiye göre, kimliği 
belirsiz kişi ya da 
kişiler tarafından 
konulduğu tahmin 
edilen dinamit süsü 
verilmiş şüpheli 
paket, sabah okula 
giden bir öğrenci 
tarafından fark 
edildi. Öğrenci, 
şüpheli paketi yan 
tarafta bulunan mar
kete gösterdi. Market 
sahibinin şüphelen 
mesi üzerine duru 
mu polis ekiplerine 
bildirdi. Olay yerine 
gelen polis ekipleri, 
yolu yaya ve araç

trafiğine kesti. Ardın 
dan bölgeye bomba 
imha uzmanı çağrıl 
dı.

DİNAMİT SÜSÜ
VERİLMİŞ 
Kısa sürede olay 

yerine gelen bomba 
imha uzmanı, karton
lar üzerinde incele 
me yaparak, fünye 
ile patlatılmasına 
gerek olmadığına 
karar verdi. Yapılan 
ilk incelemelerde 

paketin bantla sarılı 
havai fişek rampası 
olduğu ortaya çıktı. 
Paketin Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ne götürülmesinin 
ardından cadde 
yeniden yaya ve araç 
trafiğine açıldı. 
Ayrıca Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu’nun 
konutunun çevresin 
de ise geniş güven
lik önlemi alındı.
Polis ekipleri, paketi 
koyan kişi ya da 
kişileri bulmak için 
çalışma başlattı.

ÇEKİRGE DEVLET 
HASTANESİ'NDE DE

PANİK YAŞANDI

Öte yandan Çekirge 
Devlet Hastanesi'nde 
bulunan bir oyuncak 
da paniğe sebep 
oldu. Oyuncakta 
herhangi bir patla 
yıcı bulunmazken, 
bunu kimin bıraktığı 
araştırılıyor. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
kentin tüm noktala 
rında güvenlik 
tedbirlerini en üst 
seviyeye çıkartarak 
bütün ihbarları değer 
lendiriyor. Vatandaş 
lardan ise asılsız 
ihbarlarda bulunma 
ması isteniyor.

Gaz sıkışması sonucu patlama: 2 «aralı
Bursa'da bir 
apartman dairesin 
de gaz sıkışması 
sonucu meydana 
gelen patlamada 
2 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Nilüfer Balkan 
Mahallesi Atatürk 
Bulvarı'nda bir 
apartmanın ikinci 
katındaki dairede,

Meral Balkaya'nın 
(78) ocağı yakmak 
için çakmağı 
ateşlediği sırada 
doğalgaz sızıntısın 
dan kaynaklı gaz 
sıkışması sonucu 
patlama meydana 
geldi. Patlamadan 
kaynaklanan basınç 
nedeniyle cam ve 
çerçeveleri kırılan,

bazı eşyaları bah yangın çıktı. Patlama 
çeye savrulan evde sesi üzerine olay

yerine çok sayıda 
itfaiye, 112 Acil 
Servis, UMKE ve 
Bursagaz ekibi 
sevk edildi. Bursa 
gaz ekipleri binadaki 
gaz akışını kesti, it
faiye ekipleri yangını 
söndürdü.Daireye 
giren 112 Acil Servis 
ekipleri vücutlarında 
yanıklar oluşan

Meral Balkaya ve 
damadı İsmail Bül- 
bül'ü (61) evden 
çıkardı. Ekipler, ilk 
müdahalenin ardın 
dan Balkayayı Şev 
ket Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma Hastane
sine, Bülbül'ü ise 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Has
tanesine kaldırdı.

lâımıUiııfflılnM SllıiıiMalliîlıialiıııılıi
BursalI 39 yaşındaki 
tır şoförü Taner 
Yaşa, direksiyon 
başında kalp krizi 
geçirerek hayatını 
kaybetti. 3 çocuk 
babasının doğum 
gününde vefatı 
ailesi ve sevenlerini 
yasa boğdu. Bir 
fabrikadan yüklediği 
nişastayı İstanbul’a 
götürmek isteyen 
Taner Yaşa, 16 VZ 
210 plakalı TIR’ı ile 
sabahın erken saat
lerinde yola çıktı, 
iddiaya göre, Yaşa, 
İstanbul İkitelli Sana 
yi Sitesi'ne giriş 
yaptı. Nişasta yüklü 
tır’ı yanaştırmak 
isterken fenalaşan 
Yaşa’nın aracı yolda 
kaldı. Durumu fark 
eden güvenlik görev 
tileri, 112 Acil servis 
ten yardım istedi. 
Sağlık ekibi olay 
yerine geldiğinde 
ise talihsiz adamın

kalp krizi geçirerek 
hayatını kaybettiği 
belirlendi.Yaşa’nın 
cenazesi Cumhuri 
yet Savcısı’nın in
celemesinden sonra 
Adli Tıp Kurumu’na 
gönderildi. Taner 
Yaşa’nın acı haberi 
önce Orhangazi 
Taşıyıcılar Kooperat- 
ifi’ne ulaştı. Birlikte 
çalıştığı arkadaşları 
acı haberle sarsılır 
ken, 3 çocuk babası 
Yaşa’nın Yeniköy 
Mahallesi’ndeki 
evinde ise gözyaşı 
sel oldu. Ekmek tek
nesinde, direksiyon 

başındayken haya 
tını kaybeden Taner 
Yaşa’nın, vefat ettiği 
günün doğum günü 
olduğu öğrenildi. 
Yaşa, ölümünden 
saatler önce 39 
yaşına girmişti. 
Güler yüzü ile bili
nen ve meslektaşları 
mn ‘Muhtar’ lakabı 
ile çağırdığı 
Yaşa’nın, herkes 
tarafından sevilen 
birisi olduğu bildiril 
di. Talihsiz adam 
Orhangazi’ye bağlı 
Yeniköy Mahalle- 
si’nde toprağa 
verilecek.

Mustafakemalpaşa 
de polis ekipleri, 
uyuşturucu madde 
temin ettiği tespit 
edilen 4 kişiyi 
yapılan operasyon 
la gözaltına aldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, asayiş büro 
amirliği ekipleri, 
yapmış olduğu 
çalışmalarda son 
zamanlarda Bursa 
dan Mustafakemal 
paşa’ya uyuşturucu 
madde temin ettiği 
bilgisine ulaştığı 
4 şahsı takibe aldı. 
Yapılan operasyon 
da; şahıslar Tatka

Sahilıle gezerten kenılini tfeniztle buldu
Mudanya sahilinde 
lüks cipiyle kum
salda dolaşmak iste 
yen bir kişi aracının

vaklı kavşağından 
ilçeye girmeye 
çalışırken, kıskıvrak 
yakalandı. İ.T. (45), 
Ü.Ç.(35), Ö.Ö.(25) 
ve E.K.(30) isimli 
şahısların üzerinde 
ve araçlarında 
yapılan aramada 

denize kaymasıyla 
zor anlar yaşadı. Bir 
süre sahilde dola 
şan F.G aracını de 

iki adet 9 mm 
çapında ruhsatsız 
tabanca, bir miktar 
bonzai ve esrar ele 
geçiren polis 
ekipleri 4 şahsı 
da gözaltına aldı. 
Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

nizde sürmek iste 
yince, kuma sap 
landı. Çekici yardı 
mıyla araç çıkarıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

SeacilattltıamlrclsiMOllanla
Yargı yanıltıldı mı?

Gerçekleştirildiğini, kamuya ait yol, yeşil 
alan, spor kompleksi gibi yerlerin satıştan 
önce tapuya tescilinin yapılmadığını, arsa 
satışlarının Bursa 2. İdari Mahkemesi 
tarafından 12 Haziran 2014 tarihinde satışı 
iptal eden kararını uygulamadığı ve arsaların 
satılanlardan geri alınarak, tapularının 
belediyenin mülkiyetine çıkarılmadığı için o 
günkü encümen üyeleri Mehmet Çelik, 
Ahmet Turan, Ersin Sevim, Cemil Kurt, 
Necmettin Rama ve Belediye Başkan vekili 
Refik Yılmaz hakkında suç duyurusunda 
bulunulmuştu.

Savcılık memur statüsündeki görevlilerin 
soruşturma izni istemesi üzerine, olay Kay
makamlığın önüne gelmişti.

İşın ilginç yanı, konuyla hiçbir ilgisi olma 
dığı halde, 1988 yılında bu arsaların bulun 
duğu bölgeyi imara açan o günkü ANAP'lı 
Belediye Başkanı Hakkı Çakır ve Encümen 
üyeleri Rahmi Şengül, Burhan Yılmaz, Erse- 
vim Tunalı, Erdoğan Şanlı ve Erol Şener ile 
Ferit Bademci de soruşturmlaya dahil edil - 
miş?

Gemlik Kaymakamlığı, memurun yargılan 
ması hakkındaki yasa gereğince, yaptırdığı 
inceleme sonucu, vefat eden Necmettin Ra
ma ile eski Belediye Başkanı Hakkı Çakır’ı in
celeme dışı bırakıp, diğer encümen üyeleri 
hakkında “soruşturma izni” vermemiş, 
bunun üzerine İçişleri Bakanlığı şikayeti 
işleme koymamıştı. Bunun üzerine Osman 
Durdu, konuyu yargıya taşımıştı.

Danıştay 1. Dairesi, kararın kesinleşmesi 
nedeniyle, şikayetçiler hakkında soruşturma 
açılmamasına karar vermiş. Bursa Bölge Ida 
re Mahkemesi de Danıştayın bu kararını 
yerin de bulmuş.

Ancak, Mahkeme, savcılığın yaptığı incele 
mede eski Belediye Başkanı Hakkı Çakır ve o 
günkü encümlen üyeleri hakkında ön incele 
me yapılmamasını, ‘eksik inceleme’ olarak 
kabul etmiş.

Satılan taşınmazların geri alınmadığı konu 
sundaki şikayet üzerine ise, Belediye Başka 
nı ve encümen üyeleri hakkında İçişleri 
Bakanlığı’nın inceleme yapması gerektiği 
halde, yapmadığından bunun da ‘eksik in
celeme’ olduğunu belirtiyor.

Bölge İdare Mahkemesi, arsa satışlarıyla 
ilgi karar veren encümen üyeleri ile Hakkı 
Çakır ve onun encümen üyeleri hakkındaki 
hükümlerin kaldırılarak, yeniden ön incele 
me yapılmasın gerektiğini hükmetti.

İşin içinde olmayan Hakkı Çakır’ın ve encü
men üyelerinin bu işe katılması, sapla sama
nın karıştırılmasından başka bir şey değildir.

1988 yılında yapılan plan değişikliği ile bu 
alan imara açılmış, yolları, yeşil alanları belir
lenmiş, bir bölümü mal sahipleri tarafından 
satılmıştı.

2012 yılında yapılan satışların usulsüz 
olmasının bir nedeni, 18 uygulaması 
yapılmadan, plan değişikliği soncu bu yer
lerin meclis karan olmadan, yani ihalesiz 
satılmasıdır.

İşin içine Hakkı Çakır’ı ve encümen üyeleri
ni katarak, bu işi de sulandırmaya çalışılıyor.

Türk insanının ilginç 
buluşlarına bir 
yenisi daha eklendi. 
Erzurumlu Yunus 
Soslu adlı bir 
vatandaşımız kara
van arabasını gezici 
lastik tamirhanesi 
haline getirdi. 
İhtiyaç sahiplerinin 
her zaman 
hizmetindeyim diyen 
lastik tamircisi 
Orhangazi Bursa 
asfaltı üzerinde 
aracını uygun yer
lere park ederek, 
tabelasını asıp, 
yoldan geçer 
araçların patlak ve 
onarılacak lastik
lerini anında 
yapıyor.
Oto Dadaş tabelasını 
yol kenarına asan 
tamirci Yunus 
Soslu, “Amacımız

halkımıza hizmet. 
Bunun için 
vatandaşlar yol 
güzergahında 
lastik tamircisi ara
madan kendile 
rine hizmet veri

yorum ” dedi 
Orhangazi Gemlik 
girişindeki Akmantar 
A.ş. önünde bir 
süre konaklayan 
Oto Dadaş, yoldan 
geçen araçlara

lastiklerini tamir 
ettikten sonra, 
tabelasını toplayıp 
başka bir yere 
giderek orada 
hizmetine devam 
ediyor.

Bu ne ilgisizlik...
Umurbey Ma
hallesinde bulunan 
Belediyeye ait 
düğün salonunun 
bulunduğu yerden 
Bursa asfaltına 
doğru giden yol 
üzerinde bulunan 
telefon direklerinin 
hali içler acısı. 
Uzun zamandan 
beri devrilen 
direklerden 
sarkan telefon 
kabloları çevre 
de bulunan 
evlerin önünde 
tehlike yaratırken, 
bölgede bulunan 
konut sahiplerinin 
ilgililere durumu 
bildirmesine karşın, 
bugüne kadar 
herhangi bir 
çalışmanın 
yapılmaması 
vatandaşların 
tepkisine neden 
oluyor.
Birçok telefon 
direğinin devrilerek 
yol boyunca 
uzanması sonucu 
boşta kalan telefon 
kabloları da 
konutların önlerinde 
sarkarak araçların 
park etmesine ve 
vatandaşların 
evlerine girip 
çıkmalarına 
engel oluyor.

İlgili kurumun olan konut sahipleri sorumluluları
vurdum duymazlığı kamu malının kimlerdir diye
konusunda tepkili sahipsiz olmasının soruyorlar.

GemlikK^Jfez 
' • ■MUK'İH İLK OOHLÛK IİVKSİ •AIKTI.I

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN



17 Mart 2016 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 5

“AB’yi öğreniyorum” konulu 
öilgi yarışması yapıldı IHMMM

Atatürk İlkokulu 
Çok Amaçlı Salo
nunda liseler arası 
“AB’yi Öğreniyo 
rum” konulu bilgi 
yarışması yapıldı. 
Avrupa Birliği 
katılım sürecinde 
olan ülkemizin 
özellikle genç 
nesillerin Avrupa 
Birliği ile ilgili 
bilgilerini ölçmek 
amacıyla yapılan 
yarışmaya ilçemiz

den lise düzeyinde 
Koza Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi, Umurbey 
Celal Bayar Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi ve Gemport 
Gemlik Anadolu 
Lisesi katıldı. 
Heyecanlı geçen 
bilgi yarışmasını 
Umurbey Celal 
Bayar Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi birinci, Koza

Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
ikinci ve Gemport 
Gemlik Anadolu 
Lisesi ise üçüncü 
tamamladı.
Yarışmayı birinci
likle tamamlayan 
Umurbey Celal 
Bayar Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi ilçemizi 
Bursa’da yapılacak 
yarışmada temsil 
edecek.

Fuji Dağı'ndan Ulu 
dağ'a Bursa Japon 
Kültür Haftası, 39. 
Japonya Akademi 
Ödülleri'nde film, 
yönetmen ve senar 
yo başta olmak üze 
re 10 dalda büyük 
ödül alan, ’Ertuğrul 
1890' isimli filmin 
gösterimiyle 
başlıyor.
Fuji Dağı'ndan Ulu 
dağ'a Bursa Japon 
Kültür Haftası, 39. 
Japonya Akademi 
Ödülleri'nde film, 
yönetmen ve senar 
yo başta olmak 
üzere 10 dalda 
büyük ödül alan, 
’Ertuğrul 1890' isimli 
filmin gösterimiyle 
başlıyor. Bursa Kent 
Konseyi, Japonya 
İstanbul Başkonso 
loşluğu ve Bursa 
Uluyama Türk 
Japon Kültür Derne 
ği işbirliğiyle düzen
lenen Fuji Dağı'ndan 
Uludağ'a Bursa 
Japon Kültür Hafta 
sı'nda, Japon kültü 
rü tüm yönleriyle ele

alınacak. 18 Mart 
2016 Cuma günü 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Orhangazi Salonu'n 
da saat 18.30'da 
Koto Dinletisi ve 
’Ertuğrul 1890' film 
gösterisi ile başla 
yacak Japon kültür 
haftası, 19 ve 20 
Mart tarihlerinde 
gerçekleşecek film 
gösterimleri ve 
origami sergileri 
devam edecek.
Bursa Japon kültür 
haftası ile ilgili 
açıklamalarda bulu
nan Bursa Kent

Konseyi Başkanı 
Haşan Çepni, derin 
kültürel zenginlikleri 
olan ve geleneksel 
kültürünü en iyi 
yaşatan toplumlar- 
dan biri olan Japon 
ya kültürel işbirliği 
yapmaktan mutluluk 
duyduklarını söyle 
di. Japonya ve 
Türkiye arasında 
tarihten günümüze 
gelen sıcak ilişkileri 
geleceğe taşımak ve 
başta turizm olmak 
üzere farklı alan
larda işbirliği 
olanaklarını arttır 
mak istendiği 
belirtildi.

DÜĞÜN SALONU

Pustu -Meşrubat- Çerez

Piyanist +Dj Performans

BAŞLAMIŞTIR M
İnternetten Canlı \hym- Sahne - Işıkyösterisi 

Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler 
www.gernlikmilton.com

& A
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»mm

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 
Nikah Masası - Votkan gösterisi

1 
A

ar

rRiOOİ
Isa?.A&L

facebook/miltondugun 
plus.google.com/miltondugun 

Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gernlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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UPS S ta stıı m lan a mi n Ibs lıw
ÖSYM

Kamu Personel 
Seçme Sınavı 
(KPSS) lisans 
düzeyi başvuruları 
bugün başlıyor. Son 
başvuru tarihi 31 
Mart. ÖSYM'den 
yapılan açıklamaya 
göre, KPSS, lisans 
düzeyinde 22-29 
Mayıs'ta sabah ve 
öğleden sonra uygu
lanacak. Bu kap
samda Öğretmenlik 
Alan Bilgisi Testi 
(ÖABT), öğretmen 
adayları için alanla 
rina bağlı olarak 24 
Temmuz'da, Diyanet 
İşleri Başkanlığında 
din hizmetlerinde 
görev almak isteyen 
lerin katılacakları 
Din Hizmetleri Alan 
Bilgisi Testi (DHBT) 
de 6 Kasım'da 
gerçekleştirilecek. 
Sınava başvuruları, 
17-31 Mart günleri

tiM'mıı tırsal tallnnına prıieleriıe JKttk
Büyükorhan Bele 
diye Başkanı Haşan 
Taş, Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destek
leme Kurumu 
(TKDK) ve Kırsal 
Kalkınma için Katı 
hm Öncesi Yardım 
Aracı (IPARD)pro- 
jelerinin onay görüş 
melerini tamamladı. 
Projelere Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik 
de tam destek verdi. 
Büyükorhan Beledi 
ye Başkanı Haşan 
Taş, Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destek
leme Kurumu

iıısmMilîıiiııtttaiBsiHiiM
Rus gıda 
güvenliği kurumu 
Rosselkhoznadzor, 
17 Mart’tan itibaren 
Türkiye’den biber ve 
nar ithalatının geçici 
olarak durdurula 
cağını açıkladı. 
Rosselkhoznadzor’- 
dan yapılan yazılı 
açıklamada, 
Türkiye'de üretilen 
biber ve narda 
sağlık açısından 
sakıncalı maddeler 
bulunması ne

arasında alınacak. 
Adayların tümünün 
22 Mayıs'taki sabah 
oturumuna girmek 
zorunluluğu bulunu 
yor. Adaylar, diğer 
oturumlardan hangi
lerine gireceklerine 
kendileri karar vere
cek. Sınava, lisans 
programlarından 
mezun olanlar ile 
başvuru sırasında 
mezun durumda bu
lunmayan ancak 
sınavın geçerlik 
süresi (iki yıl) içinde 
mezun olabilecek

(TKDK) ve Kırsal 
Kalkınma için Katı 
hm Öncesi Yardım 
Aracı (IPARD) pro
jeleri olan mezbaha, 
soğuk hava deposu 
ve Görecik Yaylası 
projelerinin onay 
görüşmelerini 
Ankara'da tamamlan 

deniyle, doğrudan 
veya üçüncü ülkeler 
üzerinden Rusya'ya 
ithalatının 
yasaklandığı 
bildirildi.

durumdaki adaylar 
başvurabilecek. 
Koşullardan herhan 
gi birine durumunun 
uymadığı tespit edi 
len adaylar, KPSS’ye 
alınsalar bile bu 
sınav sonucu ile 
elde ettikleri haklar
dan yararlandırılma 
yacak. Bir lisans 
programından 31 
Mart 2016 itibarıyla 
mezun olmamış 
bulunmak koşu 
luyla, ön lisans ve 
lise ve dengi meslek 
lisesi mezunlarıyla 

dı. Büyükorhan 
Belediye Başkanı 
Haşan Taş'ın uzun 
süredir üzerinde 
durduğu mezbaha 
ve soğuk hava depo 
su ile kırsal turizm 
projesi Görecik 
Yaylası olumlu 
sonuçlandı. Tarım

Türkiye'nin, hava 
sahasını ihlal eden 
Rus savaş uçağını 
geçtiğimiz yılın 
kasım ayında 
düşürmesinin 

bu kurumlardan 
bitirebilecek dürüm
dakiler 22-23 Ekim 
de yapılacak sınava 
girecek. Bir lisans 
programından 
31 Mart 2016 tarihi 
ve öncesinde mezun 
olanların, KPSS’ye 
lisans düzeyinden 
girme zorunluluğu 
bulunacak. Bir 
lisans programın 
dan 31 Mart 2016 
tarihinden sonra 
mezun olacaklar ise 
mezuniyet durumla 
rını göz önünde 
bulundurarak, 
KPSS’ye lisans 
düzeyinden veya 
ortaöğretim 
ya da ön lisans 
düzeyinden girebi 
lecek. Adayların 
birden fazla öğrenim 
düzeyinde KPSS’ye 
girmeleri mümkün 
olmayacak.

YGS sonuçlan 
ceıı'ten de 

öğrenilebilecek

ve Kırsal Kalkınma 
Destekleme Kuru 
mu, proje kapsamın 
da Büyükorhan'ın 
Görecik Yaylası'nda 
sosyal tesis ve bun
galov evlerinin 
yapılma talebini in
celedi. Projelerin bir 
an önce gerçekleş 
mesi yönünde Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk 
Çelik'ten destek 
alan Büyükorhan 
Belediye Başkanı 
Haşan Taş, Nisan 
ve Mayıs aylarında 
uygulamaya 
geçecek dedi.

YGS adayları, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin 
resmi internet sitesi dışında, mobil ciha
zlardan da öğrenebilecek. ÖSYM tara 
fından 13 Mart Pazar günü gerçekleşti 
rilen ve 2 milyon 178 bin 563 adayın 
katıldığı YGS'nin sonuçları, 25 Mart 2016 
da açıklanacak. Adaylar sınav sonuç 
larına, ÖSYM'nin resmi internet sitesi 
dışında, mobil cihazlardan da kolaylıkla 
ulaşabilecekler. Google Play ve App Sto 
re'da hazırlanan "ÖSYM Mobil" uygula 
ması ile adaylar programı indirip bir kez 
güncelleme yaptıktan sonra, 2016 YGS 
sonuçları otomatik olarak cihazlarına 
bildirim olarak gelecek.
"ÖSYM Mobil*' linkleri resmi sitede 
"ÖSYM Mobil" sistemi 3 ekrandan oluşu 
yor. Adaylar, TC kimlik, YU numarası 
(KKTC uyruklu, yabancı uyruklu veya 
uyruksuz aday numaraları) ve Aday 
İşlemleri Sistemi'nde (AİS) tanımlı şifreleri 
ile sisteme giriş yapabilecek. Sisteme 
giriş yapıldıktan sonra "sınav liste" ekra 
nında, AİS'te sonuç bilgisi bulunan adaya 
ait 2016 YGS sonuçları, sonuç açıklama 
tarihine bakılarak listelenecek.

ardındın Rusya, 
Türkiye'den ithal 
edilen bazı gıda 
ürünlerine yaptırım 
uygulamaya 
başlamıştı.

MıMaımâ 
normallerinin altına inip 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan 
son değerlendirmelere göre, Türkiye'de 
hava sıcaklığı 2-4 derece azalarak mevsim 
normallerinin altında seyredecek. Bazı 
bölgelerde kar yağışı görülecek. Yapılan 
son değerlendirmelere göre, Marmara'nın 
kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç 
kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu 
Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun 
güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun 
güney ve doğusu ile Çanakkale'nin iç 
kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Tekirdağ, 
Afyonkarahisar, Denizli, Antalya'nın iç ve 
doğu ilçeleri, Osmaniye, Hatay, Ankara'nın 
kuzey kesimleri, Konya, Çankırı ve Artvin 
çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tah
min ediliyor. Genellikle yağmur ve sağa 
nak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, 
Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek
leri, Artvin, Amasya ve Tokat çevrelerinin 
yükseklerinde karla karışık yağmur ve 
yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; 
Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak 
yağış, Hakkari çevrelerinde yoğun kar 
yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu 
sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu 
kesimlerde buzlanma ve don olayı 
tahmin ediliyor.
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Muclllerden proje yağıyor
Bursa Büyükşehlr 
Belediyesi ve 
BEBKA tarafından 
Bursa Bilim Tekno 
lojl Merkezi'nin ev 
sahipliğinde, bu yıl 
Türk Hava Yolları 
nın ana sponsorlu 
ğunda 6*7-8 Mayıs 
tarihlerinde Merinos 
Park'ta gerçekleş 
tlrilecek THY Bursa 
Bilim Şenliği'ne 
Türkiye'nin dört bir 
yanından proje 
yağıyor. Bu yıl 5.*si 
gerçekleştirilecek 
olan Bilim Şenliği 
kapsamındaki ‘Proje 
Yarışması'na Bursa, 
İstanbul, Samsun, 
Mersin, Ankara, 
Bitlis gibi Türkiye 
nin 15 farklı ilinden 
200 başvuru yapıldı. 
Bu yıl İkincisi düzen 
lenen proje yarışma 
sının konsepti ‘Bilim 
ve Teknoloji' olarak 
belirlenirken, yarış 
maya son başvuru 
tarihi olan 1 Nisan'a 
kadar proje sayısı 
nın 600'e ulaşması

bekleniyor. Türk 
Hava Yolları Bursa 
Bilim Şenliği kapsa 
mında gerçekleştin 
lecek olan proje 
yarışmasına ilişkin 
bilgi veren Bilim 
Teknoloji Merkezi 
Genel Koordinatörü 
Rıfat Bakan, pro
jelerin (5-9 yaş) 
minik mucitler, (10 - 
13 yaş) çocuk 
mucitler, (14 -17yaş) 
genç mucitler, (18 
yaş ve üstü) usta 
mucitler olarak 4 
farklı kategoride 
değerlendirileceğini 
söyledi. Proje 
çağrısı ile Türkiye 
nin dört bir yanın 
dan yoğun ilgi gör 

düklerini ifade eden 
Bakan, proje yarış 
masına katılım 
sağlamak isteyen 
7'den 70'e bilim 
severin 
www.bursabilimsen
liği.org internet 
adresine başvuruda 
bulunabileceğini 
hatırlattı. Türk Hava 
Yolları Bursa Bilim 
Şenliği'nde finale 
kalan tüm projelerin 
ödüllendirileceğini 
belirten Bakan, 
başvuruların birey
sel yâda gruplar 
halinde yapılabilece 
ğini ve son başvuru 
tarihinin 1 Nisan 
2016 olduğunu 
vurguladı.

Bursa Uludağ Üni 
versitesi (UÜ) tarafın 
dan bu yıl 5. kez 
düzenlenen ‘Bil
gilendirme ve Ar-Ge 
günleri’ başladı. 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
tarafından bu yıl 5. 
kez düzenlenen ‘Bil
gilendirme ve Ar-Ge 
günleri’ başladı. 
Mete Cengiz Kültür 
Merkezi'ndeki etkin
liklerin açılışında 
konuşan Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf. 
Ulcay, Uludağ Üni 
versitesi’nin 3. Nesil 
üniversite vizyonu 
ile Bursa ve Türkiye 
için değer üreten bir 
yapıya doğru ilerle 
diğini belirterek, 
“Bilgi ve teknoloji 
nin belirleyicisi oldu 
ğu yeni eko sistem 
de yenilik ve girişim 
cilik ekonomik büyü 
menin başlıca loko
motifi haline gelmiş 
tir. Türkiye’nin 2023 
ve ötesi gelecek 
hedeflere ulaşmak, 
bilgi üretmek ve 
katma değere

dönüştürmekle 
mümkün olacaktır.” 
dedi. Bursa Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
tarafından bu yıl 5. 
kez düzenlenen ‘Bil
gilendirme ve Ar-Ge 
günleri’ başladı. 
Mete Cengiz Kültür 
Merkezi'ndeki etkin
liklerin açılışında 
konuşan Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf.. 
Ulcay, Uludağ Üni 
versitesi’nin 3. Nesil 
üniversite vizyonu 
ile Bursa ve Türkiye 
için değer üreten bir 
yapıya doğru ilerle 
diğini belirterek, 
“Bilgi ve teknoloji 
nin belirleyicisi oldu 
ğu yeni eko sistem 
de yenilik ve girişim 

cilik ekonomik 
büyümenin başlıca 
lokomotifi haline 
gelmiştir. Türkiye 
nin 2023 ve ötesi 
gelecek hedeflere 
ulaşmak, bilgi üret
mek ve katma 
değere dönüştür 
mekle mümkün 
olacaktır.” dedi. 
Son dönemdeki 
adımlarla teknopark 
sayısının 63’e, Ar- 
Ge merkezi sayısı 
nın ise 245’e 
yükseldiğini anlatan 
Rektör Ulcay, 
“Bunun 38’i Bur- 
sa’da. Teknopark 
lardaki firma sayısı 
3 bin 800’e, istihdam 
da 39 bine yükseldi. 
İhracat 2,5 milyar 
dolara ulaştı.” dedi.

Gemlik ELİT

TEMİZLİK

$

Büro Temizliği 
Ofis Temizliği 
Yazlık Temizliği 

a w-«J®- 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

4 adet 15-16 jant Starman kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara,

i#

350 TL değerinde mont 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

http://www.bursabilimsenli%C4%9Fi.org
http://www.gemlikelittemizlik.com
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Fırsatları Artırma 
Teknolojiyi İyileş 
tirme Hareketi 
(FATİH) Projesi 
kapsamında dağıtı 
lacak 347 bin 367 
"akıllı tahta"dan 289 
bin 15'i geçen yıl 
sonu itibarıyla ku
ruldu, kalan 58 bin 
352'sinin kurulumu- 
nun ise yıl sonu 
itibarıyla tamamlan 
ması planlanıyor. 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı Faaliyet 
Raporu'ndan der
lenen bilgiye göre, 
eğitimde fırsat 
eşitliğinin sağlanma 
sı, bilişim teknoloji
leri altyapısının 
tamamlanması, 
öğrencilerin bilgi ve 
iletişim teknolojisini 
kullanma yetkinliği 
nin artırılması, bilgi 
ve iletişim destekli 
öğretim programla 
rımn geliştirilmesi 
amacıyla Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) ile 
2010'da iş birliği

Eleman Aranıyor
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞACAK 
ÇAY TEMİZLİK VE YEMEK YAPACAK 

ÇALIŞMA ARKAŞI ARAMAKTAYIZ
AKRAN NAKLİYE

TEL: 0224 513 03 95
protokolü imzalandı. 
Protokol kapsamın 
da okul öncesi, 
ilköğretim ve lise 
kademesinde 45 bin 
653 okuldaki 432 bin 
288 dersliğe birer 
etkileşimli tahta ve 
her okula birer A3 
veya A4 çok fonksi 
yonlu yazıcıyla dokü 
man kamera alımı ve 
kurulumu planlandı. 
Bu kapsamda birinci 
faz olarak 3 bin 657 
okula, 84 bin 921 
sınıfa etkileşimli 
tahta kurulumu 
gerçekleştirildi.
Ayrıca Fatih Projesi 
kapsamında MEB'e 
bağlı 110 merkeze 
uzaktan eğitim sınıfı

kurulumu tamam 
landı, 2013'te proje 
için 21 milyon 817 
bin 20 lira ödendi. 
İkinci faz olarak da 
2014 ve 2015 yılla 
rında MEB'e bağlı 
41 bin 996 okula, 
347 bin 367 sınıfa 
etkileşimli tahta ve 
41 bin 996 A3 veya 
A4 yazıcı alımı ve 
kurulumu yapılması 
için yüklenici 
firmalarla 2014'te 
sözleşmeler 
imzalandı. Geçen 
yıl sonu itibarıyla 
41 bin 996 A3/A4 
çok fonksiyonlu 
yazıcı alındı, 289 
bin 15 etkileşimli 
tahta kuruldu.

Elemanlar Aranıyor
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

MARKET BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 
BAYAN KASİYERLER ARANIYOR

AKCAN PETROL
MÜRACAAT TEL: 0533 309 00 99

«
FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • 
gı-n TAŞIMA İRSALİYESİ # 
GİDER MAKBUZU # 
TAHSİLAT MAKBUZU # 

DAVETİYE S 
TAKVİM & KİTAP • 

DERGİ & İLAN • 
KARTVİZİT & KAŞE # 

EL İLANI & BROŞÜR # 
CİLT YAPIMI > 

İLAN & REKLAM # 
PLAKET & KUPA •

MADALYA # 
NİKAH ŞEKERİ # 
BEBEK ŞEKERİ S 

HEDİYELİK EŞYA#

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

Tel: 0 224 513 96 83
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Elektrik faturasındaki 5 kaleme iptal
Erzincan Tüketici 
Mahkemesi, avukat 
Bahadır Pir'in ortağı 
olduğu akaryakıt is
tasyonuna gelen 
elektrik faturasında 
yer alan 5 kalem 
ödemenin yasadışı 
olduğu iddiasıyla 
açtığı davada, bu 
bedellerin iadesi ile 
bundan sonraki fatu
ralardan çıkarılma 
sına karar verdi. 
Erzincan Barosu'na 
kayıtlı avukatlardan 
Bahadır Pir'in, ortağı 
olduğu akaryakıt is
tasyonuna tahakkuk 

edilen elektrik fatura 
sında, "dağıtım", 
"iletim", "kayıp", 
"PSH sayaç" ve 
"PHS" bedeli adı 
altındaki kalemlerin 
yasa dışı olduğu 
iddiasıyla Erzincan 
Tüketici Mahkeme- 
si'ne açtığı dava 
sonuçlandı. Mahke 
me, 10 Mart tarihinde 
sonuçlandırdığı 
davada, söz konusu 
bedellerin yasal 
dayanağı olmadığına 
karar vererek, dava 
ya konu faturadaki 
kesinti bedellerinin

iadesine ve bundan 
sonraki faturalarda 
bu kalemlerin çıkarıl 
masına hükmetti. 
Mahkemenin yakla 
şık 1 yıl süren yargı 
lama sonucunda, 
gerekli araştırmalar 

ve bilirkişi raporları 
alınarak, iddiaya 
konu olan ödeme 
kalemlerini yasa dışı 
bularak iadesine ve 
bundan sonraki fatu
ralarda yer almama 
sına karar verdiğini 

anlatan Pir, şunları 
kaydetti:
'KARAR EMSAL 
OLACAK'
"Tüketici mahkeme 
sinin verdiği bu ka 
rar, tüm tüketicilerin 
faydalanacağı bir 
karar oldu. Bu karar 
la vatandaşlar hakla 
rını arayarak, bir 
yılda ödediği fatura 
bedeli emsalinde, 10 
yıllık yasal olmayan 
başlıklar altında ke
silen miktarları dağı 
tim şirketlerinden al
abilecekler. Bu kara 
rın, vatandaşlara yol 

gösterici olacağı ve 
diğer davalar için 
emsal olacağı 
düşüncesindeyiz." 
Pir, vatandaşların 
ödediği fatura bedeli 
3 bin 480 liranın 
altında olması halin 
de İl Tüketici Hakem 
Heyetlerine başvura 
rak, 3 bin 480 liranın 
üzerinde olaması 
halinde ise Tüketici 
Mahkemelerine 
dava açarak, haksız 
kesintilerin iadesi ve 
iptalini isteyebilecek 
lerini sözlerine 
ekledi.

lıMımılıMıitt
Terör mağduru ya 
da afetzede esnafa 
30 bin liraya kadar 
kredi desteği, 
Resmi Gazete'de 
yayınlandı. Terör 
mağduru ya da 
afetzede esnaf, 
daha önce KOS 
GEB desteklerinden 
yararlanmış olsa 
dahi makine, 
ekipman ve demir 
baş alımları ile iş 
yeri modern izas 
yonunun karşılan 
ması amacıyla 30 
bin liraya kadar 
sıfır faizli kredi 
kullanabilecek.
Türkiye Halk Banka 
sı'nca esnaf ve 
sanatkarlara kredi 
kullandırılmasına

dair Bakanlar Kurulu 
kararında değişiklik 
yapılması hakkın 
da karar, Resmi 
Gazetede yayımla 
narak yürürlüğe 
girdi. Buna göre, 
Türkiye Halk 
Bankası AŞ tarafın 
dan Hazine destekli 
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
ve Kefalet Koopera 
tifleri kefaletiyle

veya doğrudan 
esnaf ve sanatkar
lara kullandırılan, 
kredilerde terör 
mağdurları ve afet
zedeler için "daha 
önce Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme İdaresi 
Başkanlığı (KOS- 
GEB) desteğinden 
yararlanmamış 
olma" şartı 
kaldırıldı.

TOBB Sigorta 
Acenteleri İcra 
Komitesi Başkanı 
Kasap, poliçe 
fiyatlarının acente 
leri de tehdit ettiğini 
belirterek, 'Yapıla 
cak düzenlemeyle 
trafik sigortası prim
lerinin hızla düşme 
sini bekliyoruz' 
dedi. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Sigorta 
Acenteleri İcra 
Komitesi Başkanı 
Hüseyin Kasap, 
yazılı açıklamasın 
da trafik sigortası 
primlerindeki artıa 
dikkati çekti. 
Karayolları Trafik 
Kanununda yapıla 
cak düzenleme ile 
trafik sigortası

primlerinin hızla 
düşmesini bekledik
lerini vurgulayan 
Kasap, bu gerçekleş 
mezse sorunun 
çözümü için tarife 
seçeneğinin (fiyat 
ların devlet tarafın 
dan belirlenmesi) 
masaya getirilme 
sinin faydalı olabile 
ceğini aktardı. 
Kasap, son dönem 
de trafik sigortasın 

daki prim artışını 
endişe ile izledik- 
lerini işaret ederek, 
"Aracı olan herkes 
kanunen trafik 
sigortası yaptırmak 
zorunda. Ancak son 
dönemde çok yük
sek poliçe fiyatları 
ile karşı karşıyayız. 
Öyle ki insanlar 
sigortalarını yaptıra 
maz hale geldi" 
ifadelerini kullandı.

‘Gemlik Körfez’| www.gemlikkorfezgazetesi.com
G 
E 
M 
L 
İ 
K 
R 
E 
H 
B 
E 
R 
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
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 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
Askertik 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
(DO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS
ULAŞIM 

Pamukkal* »12 OO 26
DENİZ UÇAĞI »13 66 13
Pagaau* Akmls Seyahat 61 < e3 6 2
METRO 813 12 12
Aydın Turizm 61 3 20 77
SOzar Turizm 512 10 72
Kanbaroûlu-Eaadaş 81A 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 812 O1 03

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 00

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

TAKSİLER
Körfez Taksi . 513 18 21 I
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 5134520

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

Akcan Petrol s13 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 613 16 43
Beyza Petrol 613 01 03

Gemlik KErfez
•latİK'İN İLK «ÛKLÛK SİYASİ KUITISİ____

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5427 

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)

İİHİiiİihiM
VENÜS SİNEMASI

Kolpaçino3. Devre: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
AliKundiIli2: 

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

Osman Pazarlama: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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ÖZEL NJtııi hii' di/kent ile bedellerinize doqnı mi

AYKENT < JS
' İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI ; 1

2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim 
yılı için kayıtlarımız başlamıştır.

ERKEN KAYIT DÖNEMİ 
FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN... 

1MART -30 NİSAN 2016

2016-2017 
ÖĞRETİM YILI 
ÜCRETLERİMİZ

LİSTE FİYATI
YILLIK ÖDEME

ANASINIFI 8.750
1. SINIF 11.000

■ŞffiEEDDOMDŞH|
TAKSİTLİ ÖDEME . PEŞİN ÖDEME

8.300 7.850
10.450 9.900
13.150 12.500

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

2.34.5.6.7.8. SINIF 13.850

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

İMİ

YİĞİT^O 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 : O 224 514 31 64 Fax : O 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.yigitinsaatgemlik.com
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

VİZYONYAPI
' Kenuel Dönüfümûn Mimarı 

www.vizyonkd.com

Akıllı Ev Sistemi 
Özel İç Mimari Uygulama 

3+1 Normal 
5+1 Dubleks Daireler

ümuMmId Sslıiilmi aılı im
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ÇANAKKALE DESTANI
Bugün 18 Mart.
Çanakkale Savaşlarının 101.yıldönümü.
Aradan 1 asır geçmiş.
Çanakkale insanlık tarihinde yaşanmış, 

savaşların en büyüklerinden biri.
OsmanlI İmparatorluğunu tarih 

sayfasından silmek için savaş sanayinde 
gelişmiş ülkelerin en görkemli silahlarını 
kullandıkları uyguladıkları bir alan oldu
Çanakkale savaşı. Dev. Syf.4’te

Bugün Türkiye’de 
düzenlenen tören
lerle şehitlerimiz 
anılacak.
18 Mart 1915 tarihin 
de OsmanlI Devleti 
ile İtilaf Devletleri 
arasında Çanakkale 
Boğazı’nda meydana 
gelen Türk Savaş 
tarihine destanlar 
yazan Çanakkale 
Savaşlarının yıldö 
nümü nedeniyle 
bugün ilçemizde 
de anma törenleri 
yapılacak. Saat 
O9.oo ile 09.10 
ara sında Atatürk 
Anıtı’na Kaymakam 
lık, Garnizon Komu 
tanlığı ve Belediye 
Başkanlığı çelenk- 
lerinin sunulma

sından sonra günün 
anlam ve önemini 
belirten konuşmalar 
yapılacak. Daha 
sonra İlçe Şehitliğin 
deki şehitlerimiz zi
yaret edilecek. Saat 
10.oo-11.oo arasında 
ise UÜ Asım Kocabı 
yık Kültür Merkezi’n 
de şehitler günü ile 
ilgili etkinlik izlen e 

cek. Saat 13.30 da 
ise Bursa Merinos 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde 
Valilik ve Jandarma 
Bölge Komutanlı 
ğınca şehit ailele 
ri ve gaziler onuru 
na öğle yemeği 
verilecek.
Öte yandan, saat 
19.30 da Gemlik

Belediyesi Sosyal 
Etkinlikler kapsa 
mında Mehmet Hacı 
İsmailoğlu şiir din
letisi, Lokman Yıl 
dız’dan ise söyleşi 
dinletisi yapılacak.

CHP’DEN 
ALTERNATİF 
KUTLAMA 
Ulusal gün ve 
bayramlarda Atatürk 
Anıtı’na siyasi parti 
ve sivil toplum kuru 
tuşlarının çelenkle 
rinin konmaması 
nedeniyle Cumhuri 
yet Halk Partisi İlçe 
Başkanlığı bugünkü 
Şehitler günü töre 
ninden sonra alter
natif tören düzenle 
yecekleri bildirildi.

arcellk*

»tınız kutlu

ve annasvı» •-W y

L GAR^

■ ■

OENC-flLTK. LTD. $TIistiklal Cad. No:11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.vizyonkd.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kamulaştırması tamamlanan 5 eski bina yıkıldı.

IIMURBEY MEYDANI ACILIYOR
Umurbey Meydan 
projesi kapsamında 
kamulaştırılan 
işyerlerinin yıkımına 
başlandı.
Gemlik Belediye 
si’nden yapılan 
yazılı açıklamada, 
Umurbey Mahallesini 
Bursa’nın gözde 
turistik bölgelerin 
den olan Cumalı 
kızık Mahallesi’ne 
çevirecek olan 
proje kapsamında 
röleve, restorasyon, 
restitasyon projeleri 
hazırlanan 18 tarihi 
bina da restore 
edilecek.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Umurbey’de 
tarihi kimliğine 
uygun düzenle 
meler yapılacak. 
Cumahkızık ile 
aynı tarihi paylaşan 
bu güzide mahalle

mize önce yakı 
şan bir meydan 
yapacağız, ardından 
da tarihi yeniden 
canlandıracağız” 
dedi. Yılmaz, kamu 
taştırılan binaların 
yıkım çalışmalarını 
yerinde inceledi. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı ile birlikte 
çalışmaları takip 
eden ve Fen İşleri 
Müdürlüğü yetkili

(erinden bilgi alan 
Refik Yılmaz, 
Çarşı Meydanı’nda 
bulunan bir metruk 
binanın yıkımı 
nı da izledi.
Umurbey’de tarih 
canlanırken, 
meydanına da 
kavuşacağını 
vurgulayan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
meydan çalışması 
kapsamında mey

dana cepheli 
binalarla ilgili de 
projenin hazırlan 
dığını belirten 
Yılmaz, Türkiye’nin 
3. Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ın 
doğum yeri olan 
Umurbey Mahallesi 

nin de kendisine 
yakışan meydanına 
kavuşacağını 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Yılmaz, tarihi bina 
ların ayağa kaldırıl 
ması projesi kapsa 
mında da ilk olarak 

18 binanın restore 
edileceğini, ardından 
da Mahalledeki tüm 
tarihi binaların 
röleve, restore ve 
restitasyon 
projelerinin 
hazırlanacağını 
açıkladı.

CHP’den “Sen de bir
Can Sahiplen” projesi

Simsek, Yaslılar Hattasını kutladı

Cumhuriyet Halk 
Partisi’nde Sosyal 
Projeler devam 
ediyor.
CHP Gemlik Parti 
Okulu’nda Sosyal 
Etkinlik Projesi 
kapsamında oluştu 
rulan gruplardan bir 
tanesi daha görevini 
tamamladı.
Meral Demircan, 
Handan Gürşahin, 
Engin İbican, İlker 
Türkmen, Murat 
Erkan, Mehtap Ünlü 
ve Bahar Kay- 
natma’dan oluşan 
grup; “Sen de Bir 
Can Sahiplen” 
adlı projelerini 
tamamladılar.
CHP Gemlik Parti 
Okulu tarafından 
başlatılan “Sen de 
Bir Can Sahiplen” 
projesi kapsamında 
Dr Ziya Kaya ve 
Hamidiye Mahalle- 
si’inde kendi imkan 
larıyla sokak hay 
vanlannı beslediler. 
Uygulanan bü pro
jede tüm canlıların 
önemli olduğuna 
dikkat çekilmek

istendi. Grup 
üyeleri, “Yeryüzün 
de bizimle yaşayan 
diğer canlıları unut
mamak gerekiyor. 
Yiyecek bulmakta 
zorlanan hayvanlara 
insanlık görevi 
olarak yem bırakıyo 

ruz. Evimizdeki 
yemek artıklarını 
çöpe dökmek yerine 
bir kaba bırakıp 
sokak aralarında 
hayvanlara ikram 
etmeye bütün vatan 
daşlarımızı davet 
ediyoruz." dedi

Türkiye İşçi Emek 
lileri Derneği Gemlik 
Şube Başkanı Ömer 
Şimşek, Yaşlılar 
Haftası nedeniyle 
yaptığı basın açıkla 
masında, “Hepimi 
zin yaşlanacağı ger 
çeği asla unutul 
mamalı ve yaşlılara 
daha fazla sahip 
çıkılma hdır.” dedi. 
Şimşek, açıklama 
sim şöyle sürdürdü: 
“Devletimizin 65 yaş 
ve üzeri vatandaşla 
rımıza hak ettikleri 
saygıyı ve katkıyı 
esirgememesi, öden 
mekte olan 65 yaş

YAŞLILAR HAFTASINA KAHBİTIU KUTLAMA
Gemlik Belediyesi 
Yaşlılar Haftası’nda 
5 yıldır bu önemli 
haftayı anlamlı etkin 
likler ile süsleyen 
Gemlik Belediyesi, 
bu yıl da 80 yaşlı 
vatandaşı Bölge 
Park Tesislerinde 
kahvaltıda ağırladı. 
Ak Parti İlçe Yöne
timi, Sosyal İşler 
Başkanlığı ve 
Kadın Kollarının da 
desteklediği organi
zasyonda,

aylığını yaşlıların in
sanca ihtiyaçlarını 
yükseltmesi gerek
mektedir. Anaya sa 
mızın 10. ve 61. mad 
deleri ile bu konuda 
güvenceler ve pozi
tif ayrımcılık getiril 
meşine rağmen, yaş 
lılara ödenmekte 
olan 217 lira tuta 
rındaki yaşlılık aylı 

“Bereket yaşlıları 
mızla birliktedir. 
Berekette yaşlıları 
mızın hayırlı duaları 
vardır” diye

konuşan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Allah he 
pinize uzun ömürler 
versin” dedi.

ğı, ihtiyaçlarını karşı 
lamaktan uzak kal 
mıştır. Sorunların 
çözümü konusunda 
Hükü mete ve Beledi 
yelere büyük sorum
luluk düşmektedir. 
Yaşlılık Haftası'nın, 
aynı zamanda her 
bireyin bir gün yaşla 
nacağı ve benzer 
sorunlarla karşıla 
şacağı gerçeği dik 
kate alınarak, bir 
"empati haftası" ola 
rak kutlanması sağ 
lanmahdır.
Yaşlılara toplumun 
ortak değeri olarak 
sahip çıkılmalıdır."
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Bursa'nın siris vt cılııslannıla oihıenlilı sıkı denelinııle
Bursa il Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
dönüşümlü olarak 
24 saat boyunca 
şehrin giriş ve 
çıkışlarını abluka 
altına aldı. Tek tek 
durdurulan araçlar 
didik didik aranırken, 
kimlik kontrolleri 
de sağlanıyor.
Başta İstanbul ve 
Ankara Valiliği olmak 
üzere bir çok ilde 
hafta sonu yapılması

planlanan Nevruz 
kutlamalarına izin 
verilmediğini açıkla 
nırken, Bursa 
il Jandarma 
Komutanlığı işi 
şimdiden sıkı 
tutuyor. Bursa'nın 
tüm giriş çıkışlarını 
tutan jandarma 
ekipleri, 24 saat 
yaptıkları uygula
malarla kuş uçurt
muyor. Bursa’nın 
doğu girişinde uygu-

ekipler, arabadan 
kamyona kadar her 
aracı tek tek durdu

lamayapan İnegöl 
İlçe Jandarma 
Komutanlığına bağlı

ruyor. Şehirlerarası 
otobüsleri de didik 
didik arayan 
jandarma ekipleri, 
otobüs dolusu 
insanın kimlik 
kontrollerini de 
yapmadan bırakmı 
yor. Yapılan uygula 
manın çok iyi 
olduğunu ifade eden 
vatandaşlardan Fırat 
İçer ise, "Ankara’dan 
geliyoruz. Yaşanan 
son olaylardan

sonra uygulamaların 
bu denli arttırılması 
ve üzerine titrenmesi 
çok güzel olmuş. 
Biz 380 kilometre 
yolda 4 kez bu 
şekilde durdurularak 
arandık. Allah bir 
daha bize kötü 
günler yaşatmasın" 
dedi. Bursa’da 
yapılan kontrollerde 
çok sayıda aranan 
kişi de gözaltına 
alındı.

I saat ııarah halde otonıohilde kurtarılmayı HUi
Orhangazi yakınla 
rında, 24 yaşındaki 
Cihat Akkaya yöne 
timindeki otomobil, 
kontrolden çıkarak 
tuğla fabrikasının 
bahçesine uçtu. 
Hurdaya dönen 
otomobilde sıkışan 
Akkaya, 4 saat 
sonra mesaiye 
gelen işçiler tarafın 
dan bulundu.
Kaza, sabaha karşı 
İznik yolunda

meydana geldi. 
Gemlik'te elektrik 
çilik yapan Cihat 
Akkaya, yönetimin
deki 16 BU 280 
plakalı otomobilin 
direksiyon kontro 
lünü yitirdi.
Savrulan otomobil, 
yol kenarında elek
trik direği ile trafik 
levhasına çarptıktan 
sonra tuğla fabrika 
sının bahçesine 
uçtu. Kazayı ve

ters duran otomo- Akkaya'yı fark eden
bilde sıkışan olmadı. Mesaiye

gelen fabrika 
işçileri, tuğlaların 
arka bölümündeki 
aracı fark etti. 
Araç içerisinde 
sıkışan birinin 
olduğunu gören 
işçiler hemen 112 
acil servis ekiplerini 
aradı. 112 Acil Servis 
ve itfaiye ekiplerinin 
müdahalesi sonucu 
yaralı sürücü 
sıkıştığı araçtan 
çıkarıldı.

Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Cihat 
Akkaya'nın, yapılan 
kontrol sonucu 
01.02 promii alkollü 
olduğu belirlendi. 
Hayati tehlikesi 
bulunmadığı 
bildirilen sürücü 
sünün tedavisi 
devam ediyor. 
Kazayla ilgili 

soruşturma ise 
sürdürülüyor.

Donmfciccmıtenhuluıiı
Uludağ'da kayak 
yaparken düşerek 
ayağını kıran 38 
yaşındaki Tunuslu 
Muhammed El 
Arabi’ye ilk müda
hale Jandarma 
Arama Kurtarma 
(JAK) ekipleri tara 
fından yapıldı. 
Sedye ile oteller 
bölgesindeki 112 
Sağlık Merkezi'ne 
götürülen Tunuslu 
turist daha sonra 
Bursa'ya sevk edil 
di. Uludağ'da kar 
kalınlığı 30 santime 
ulaştı. Uludağ'a tatil 
için gelen Tunuslu 
Muhammed El 
Arabi, dün kayak 
yaparken dengesini 
kaybederek düştü. 
Acılar içersinde 
kıvranan turiste 
haber verilmesi 
sonucu gelen JAK

ekipleri ilk müdaha
leyi yaptı. Hava 
sıcaklığının sıfırın 
altında 2 dereceye 
düştüğü Uludağ'da 
donmak üzere 
bulunan Tunuslu 
turist sedyeye 
konduktan sonra 
kar motoru ile 
Oteller Bölgesi'ne 
götürüldü. Yapılan 
muayenesinde sağ 
ayağının kırıldığı 
tesbit edilen 
Muhammed El Arabi 
daha sonra ambu

lans ile Bursa'da 
devlet hastanesine 
sevk edildi. Hafta 
sonu kar yağışı 
beklenen Uludağ'da 
bu sezon JAK ekip
lerinin, kayak ve 
snovvboard yapar 
ken düşerek 
yaralanan 200'e 
yakın kişiye müda
hale ettiği, sis ve 
tip nedeniyle kay
bolan 20 kişi ile 
mahsur kalan 30 
kişiyi kurtardığı 
belirtildi.

fmmimiİİİii
Karacabey de yapılan operasyonda örgüt elemanı olan 2 kişi tutuklandı.

Karacabey de 
düzenlenen terör 
operasyonunda 
gözaltına alınan 
6 kişiden 2'si 
'terör örgütü üyesi 
olmak' suçundan 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
terör örgütü 
PKK'nın gençlik 
yapılanmasına 
yönelik Uludağ 
Üniversitesinde 
düzenlediği 
operasyonun 
ardından Karaca 
bey'de de düğmeye 
bastı. Bursa'da, 
sosyal medyada 
terör örgütü 
PKK/KCK propagan 
dası yaptığı iddia 
sıyla gözaltına 
alınan 6 kişiden

2'si tutuklandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, Karacabey 
ilçesinde 6 kişinin 
kendilerine ait 
sosyal medya 
hesaplarını kulla
narak terör örgütü 
PKK propagandası 
yaptığını belirledi. 
Ekipler, şüphelilerin 
evlerine eş zamanlı 
operasyon düzen
ledi. Bu adreslerde 

arama yapan ekipler, 
söz konusu 6 kişiyi 
gözaltına aldı.
Emniyetteki 
işlemlerinin ardın 
dan adliyeye sevk 
edilen zanlılardan 
2'si, çıkarıldıkları 
mahkemece "terör 
örgütü üyesi olmak" 
suçundan tutuklan 
dı. Diğer şüpheliler 
den 3'ü adli kontrol 
şartıyla salıverildi, 
biri ise tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.
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ÇANAKKALE DESTANI
, Sömürgeci emperyalist güçler, Fransız ve 
İngiliz donanması 18 Mart 1915 sabahı 
Çanakkale de büyük saldırıya geçtiler.
Ancak Çanakkale’yi savunan Türk askeri, 

dünyanın en güçlü donanmasına büyük 
kayıplar verdirdi.
. Amaçları Çanakkale’yi geçip, payitaht olan 
İstanbul’u almak ve buradaki OsmanlI 
Padişahını esir etmekti.

Bu ise OsmanlInın sonu demekti.
18 Marttaki başarısız saldırı sonrası, boğazı 

geçemeyen emperyal güçler, bu kez karadan 
çıkarma yaparak topçu bataryalarını sustur
maya kalktılar.

İngiliz ve Fransız çıkarma birlikle, 
sömürgelerinden getirdiği güçler ve Avustu- 
ralya dan gelen Anzak askerleri ile Seddül- 
bahir ve Arıburun sahillerine büyük çıkartma 
yaptılar.

Ancak püskürtüldüler.
Anafartalar’da Mustafa Kemal

Komutasında, düşman güçleri sahilde 
ahkondu.

Çonkbayır- Kocaçimentepe hattındaki 
karsı, taarruzunda Anzak ay eleri 
püskürtülmüştü..

Ardından vine İnuilizler ve Anzaklar 2. Ana- 
fartalar saldırısına geçse de OsmanlI 
savunmasını aşamamış, iki tarafta büyük 
kayıplar verdikten sonra düşman güçleri 
Ğelfâölu'dari ğeri: çeklİ'ıffrştTr.

9 Ocak 1916 tarihinde ise İngiliz Fransız 
güçleri ve sömürge askerleri Çanakkale’yi 
terk etmişti.

Bu savaşta müttefik güçlere 44 bin 72 kayıp 
vermiş, 97 bin 37 kişi ölmüştü. Toplamda 
ölen asker sayısı 141 bin 109 kişi oldu.

İngilizlerin kaybı 21 bin 255, ölü ve 
yaralıları 52 bin 230 kişi oldu.

Fransızların kayıpları 10 bin, ölü ve yaraları 
17 bin kişiydi.
Avusturalyalıların kayıpları 7 bin 694 kişi, 

Yeni ZelandalIların kaybı 2 bin 701, ölü ve 
yaralıları 4 bin 546 kişi, Hintlilerin kaybı bin 
358, ölü ve yaralıları ise 3 bin 421 kişi oldu.

O günkü OsmanlI Müslüman nüfusunu 
düşünürsek, her evden mutlaka bir askerin 
öldüğü veya kaybolduğu bilinir.

Bizim aileden de büyük amcamın 
Çanakkale Savaşına gittiği ve bir daha 
gelmediğini söylerdi'oa'oam.

Dünya savaş stratejisi açısında çok önemli 
bir savaş olan Çanakkale de Türk askeri, 
zamanın en güçlü ittifak devletlerinin 
oluşturduğu asker ve savaş araçları bilhassa 
donanması karşısında çok büyük bir zafer 
elde etmiştir.

Çanakkale Savaşında elde edilen başarı, 
Osmanh İmparatorluğunun müttefiki olan 
Almanya’nın diğer cephelerde yenilmesi 
sonucu, biz de yenilmiş sayıldık. Ardından 
Yaşanan 1. Dünya Savaşı sonucu, Sevr 
Antlaşmasıyla Osmanh İmparatorlu tarihten 
silindi. Anadolu paylaşıldı.

Bunun ardından Mustafa Kemal 
komutasındaki güçler, Kurtuluş Savaşı vere 
rek, düşmanı yurttan atarak yeni bir devlet 
kurdu.

Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletin, 
OsmanlInın küllerinden kan dökerek kuruldu.

Bugün yine parçalanmak isteniyor. 
Karşımızda yine aynı güçler.

Çanakkale zaferini yaratan şehitlerimizi ve 
diğer savaşlarda canlarını kaybedenleri 
saygıyla anıyoruz.

“Gemlik kadın canlı bomba yakalandı söylentilerinin gerçek olmadığı bildirildi

irtııiBMilılinıasiMır
Gemlik’te canlı 
bomba yakalandı 
konusunda son 
günlerde çıkartılan 
söylentiler için 
yetkililerden 
açıklama gönderildi. 
Gazetemize 
gönderilen yazılı 
açıklamada,

ilçemizde son 
zamanlarda sosyal 
medyada “Gem 
lik’te kadın canlı 
bomba yakalandı” 
şeklinde 
yayımlanan ve 
vatandaşlarımız 
arasında huzur 
suzluk yaratan

İddiaların asılsız 
olduğu belirtildi. 
Açıklamaya şöyle 
devam edildi: 
“Vatandaşlarımızın 
böyle haberlere 
kesinlikle itibar 
etmemesini 
rica ediyoruz. 
Güvenlik

personelimiz 
son zamanlarda 
ülke genelinde 
meydana gelen 
olayların İlçemizde 
de yaşanmaması 
İçin özveriyle 
çalışmakta ve 
gerekli tedbirleri 
almaktadır”

KAMYONUN ALTINDA KALAN
KADIN ŞANS ESERİ KURTULDU
Dün, İstiklal Cadde
si’n de meydana 
gelen kazada asfalt 
kamyonunun 
altında kalan adını 
öğrenemediğimiz 
bir kadın az daha 
ölecekti.
Saat 14.30 
sıralarında, İskele 
Meydam’nda asfalt 
çalışması yapan

BUSKİ müteahhidine 
ait kamyon, Fırın 
Sokak köşesinde, 
yaya geçidinde 
yayaların karşıya 
geçmesi sırasında 
durdu. Yayaların 
geçmesinden sonra 
kamyonun hareket 
ettiği sırada, bir 
kadın ve kızı aniden 
kamyonun Önünden

karşı yöne doğru 
yürüyüşe geçerken 
hareket eden 
kamyonun altında 
kaldı.
Görenlerin çığlıkları 
arasında kamyonun 
tekerleklerine 
kadar sürüklenen 
kadın, kamyonun 
durmasıyla ölümden 
kurtuldu.

112 Acil Ambulansı 
ile Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan yaralı 
hemen ameliyata 
alındı, 
öğrenildiğine göre 
kadının kolu kırıldı, 
göğsünden yara 
landı. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı

GSSTORE TIR’I KEMLİKTE

.FT7

,herkes -
■ SSTORE

.»."‘LfekLR.l. .arataMm ...... >

Galatasaray Spor 
Kulübü A.Ş. ye ait 
GS STORE adlı satış 
TIR’ı ilçemize geldi. 
Önceki gün, Gemlik 
İskele Meydanı Fes

tival Alanı’na Galatasaray
park eden TIR’a Kulübü’nün renk-
sarı kırmızılı taraftar- lerinde eşofman,
lar ilgi gösterdi. 
3 gün ilçemizde 
kalacak olan TIR

forma, tozluk, atkı, 
eldiven, rozet, 
şapka, bileklik,

yağmurluk ve çeşitli 
hediyelik eşyalar 
satılıyor.
Satış gelirleri 
kulübe kalıyor.

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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ÇANAKKALE ZAFERİ’NÎN 
101. YIL dönümü

Türk vatanının ve milletinin ebedî varlığı ile devletimizin bölünmez 
bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan.canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, 

18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle şükran ve rahmetle anıyoruz.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

18 Mart Çanakkale Savaşları

18 Mart tarihimizde 
bir köşe taşıdır. Bu 
tarihle ilgili Çanak 
kale savaşlarını 
düşündüğüm zaman 
duygulanır, hüzün
lenirim. Tarihimizde 
en çok askerimizi 
yitirdiğimiz savaşlar 
dan biridir. Türk 
ulusunun ateşle 
imtihanıdır, bir 
bakıma Kurtuluş 
savaşının bir 
provasıdır sanki. 
Mustafa Kemal’in 
askeri dehasının ve 
başarılarının ortaya 
çıkışını sağlayan bir 
sınavdır. OsmanlI 
İmparatorluğunun 
çöküş yıllarının bir 
başlangıcıdır. Bu 
savaşları binlerce 
vatan evladını şehit 
vererek kazanma 
miza karşın yenik 
sayılmamız acıların 
en büyüğüdür.

İşte bu yüzden 
Kurtuluş savaşını 
Büyük önder başlat 
mak zorunda kalmış 
tır. Bu savaşların va
hametini, şiddetini 
anlamak için Çanak 
kale’yi gezmek, 
siperleri görmek 
gereklidir.

Bu savaşlarla ve 
Mustafa Kemal’le il
gili iki büyük üzün
tümü anlatmadan 
geçemeyeceğim, 
üzüntümün birinci 
nedeni; Çanakka 

le’de rehber adında 
birtakım zibidiler bir 
zamanlar bu savaş 
lardaki başarıları 
sakallı ermişlere, 
gökteki bulutların 
arasından çıkan ilahi 
güçlere bağlamakta 
bir sakınca görme 
mişlerdir. Atatürk’ü 
yok sayarak askerin 
ermişlerin önderli 
ğinde zaferin kaza 
nıldığına halkı 
inandırmaya çalış 
mışlardır. Bir orduda 
komutanlar olmasa 
asker nasıl başarı 
kazanabilir? Tarihi 
bilmeyen bu 
cahillere birileri de 
çoğu zaman destek 
olmuştur.

Üzüntümün ikinci 
nedeni; Ölülerimizi 
toprağa verirken 
hocaların, imamların 
dualarında şehitler 
den söz ediliyor, her 
nedense Mustafa Ke
mal’in adı anıimıyor. 
Daha önceleri böyle 
bir durum yoktu. 
Yakın zamanda 
böylesi hoş olmayan 
bir durumu yaşıyo 
ruz. Bu hocalara, 
imamlara sormak is
tiyorum, gerçekten 
Mustafa Kemal olma 
saydı siz din adamı 
olabilecek miydiniz? 
Dini vecibelerinizi 
özgürce yerine ge
tirebilecek miydiniz? 
Biraz düşünün!

Ülkemizde son 
yıllarda yaşanan 
terör olayları masum 
insanlarımızın 
hayatını yitirmesine 
neden olmuştur. 
Büyük önder Muşta 
fa Kemal’i yok say
mak isteyen siyasi 
iktidara “yurtta ba 
rış, dünyada barış” 
sözü bir tokat gibi 
çarpmaktadır. Bugün 
O büyük insanın 
önemi, değeri daha 
iyi anlaşılmaktadır.

18 Mart nedeniyle 
başta Mustafa Kemal 
olmak üzere bütün 
şehitlerimizi minnet 
ve saygıyla anıyo 
rum.

Çanakkale savaş 
lan ile ilgili küçük 
anılar:

Örnek Komutan 
Çatışmalar devam 

ederken Mustafa 
Kemal’in bulunduğu 
sipere düşman 
bataryası ateş açar. 
Mesafeyi tam olarak 
hesaplayamamışlar 
dır. Mermilerin birisi 
siperin ilerisine 
düşer. İkincisi 20 
metre daha yakınına! 
Ve üçüncüsü daha 
da yakınına! 
Dördüncü merminin 
tam siperin kenarın 
Mustafa Kemal'in 
oturduğu yere isabet 
edeceği kesin bir şe 
kilde bellidir. Subay
lardan birisi kaçması 

için yalvarırsa da, O: 
Artık çok geç, der.

Askerlerime kötü 
örnek olamaml Ve 
sigarasını içmeye 
devam eder. 
Siperdekiler dehşet 
ten donakalmış bir 
durumda dördüncü 
merminin düşmesini 
beklerler. Fakat 
hiçbir şey olmaz.

-Türk askerinin ce
sareti

Yıkılan bir safın 
yerini alan bir diğeri 
bize karşı yürüyor, 
sağ kalanlar korun 
malı bir yerde topla 
mp tekrar üzerimize 
geliyorlardı.” 
“...Mevzilerlmize 
yaklaşan Türk 
saflarını görebiliyor
duk. Olağanüstü bir 
cesaretle çarpışı 
yorlardı ve ateşimiz 
karşısında hiç durak 
samıyorlar, adeta 
ölüme meydan 
okuyorlardı.

Yüzbaşı Robert 
VVhigham

-Türkler dünyanın 
en cesur insanlarıydı

"... Türklerin içinde 
iriyarı biri vardı, nere 
deyse iki metrenin 
üstünde olmalıydı. 
Bizimki de en az 
onun kadar iriydi. 
Sanırım prestij için 
iri adamlarını seç 
mişlerdi. İkisinde de 
beyaz bayraklar 
vardı ve ortada duru 
yorlardı... Ben ölüleri 
gömenlerden biri 
değildim ama siperin 
kenarında oturdum 
ve bir süre sonra 
yanlarına gidip 
Türk’e sığır kavur 
ması ikram ettim. 
Gülümsedi, çok 
sevinmiş göründü ve 
o da bana ipe dizil 
miş incir verdi.

Jacko adını verdiği 
miz Türk askerlerin 
den ben de bizimki
lerin hepsi de pek 
hoşlanmıştı. Onun 
için kötü bir söz 
söylendiğini duyma 
dım, temiz dövüşür 
lerdl ve dünyanın en 
cesur insanlarıydı. 
En yoğun ateş karşı 
sında bile durmazlar 
dı, adeta fanatik 
insanlardı. Onlarla 
ateşkeste karşılaştı 
ğımızda çok esaslı 
İnsanlar oldukları 
sonucuna vardık.”

Er Henry Barnes

İSİMSİZ BİR 
KADININ ÖRNEK 
DAVRANIŞI 
1913-1014 yılları

OsmanlI kötü günler 
yaşamaktadır. I.
Dünya savaşı başla 
mak Üzeredir. Ege’de 
ve Karadeniz’de 
Yunan ve Rus donan 
malarına karşı 
dengeyi sağlaya 
bilmek için Ingilte 
re’ye bedeli 7 milyon 
lira tutan iki savaş 
gemisi ısmarlanır. 
Hâzinede bu paranın 
ilk taksitini bile öde 
yecek para yoktur. 
Donanma Cemiyeti 
aracılığıyla halktan 
yardım istenir. Bu 
istek halkta büyük 
heyecan uyandırır. 
Geçmişte yaşanan 
başarısızlıklardan 
sonra yeni bir yenilgi 
acısı ve onursuzluğu 
yaşamak istemeyen 
halk harekete geçer. 
Heyecan dalga dalga 
yayılır.

Parası olanlar para 
verir, birçok kadın 
ziynet eşyalarını ge
tirir teslim eder. Yok
sullar da bu olayın 
dışında kalamaz, 

olanakları Ölçüsünde 
destek vermekten 
geri durmazlar.

Tarihin yazık ki 
adını kaydetmediği 
kimsesiz, yoksul bir 
kadın da unutulmaya 
cak örnek bir davra 
niş sergiler bu gün
lerde. O dönemde 
Beyoğlu berber
lerinin peruka 
(takma saç) yapmak 
için parasıyla Saç 
aradıklarını 
duymuştur bu kadın. 
Müslüman Türk 
kadınlar genellikle 
saçlarını kesmez, ke
senlere de iyi gözle 
bakmazlardı. Uzun 
saçından başka 
varlığı yoktur bu 
kadının.

Cepheden gelen 
yaralıları, iniltileri ke
silmeyen göçmen
leri, caddelerde 
yenilginin utancı 
içinde başları eğik 
geçen namuslu 
subayları düşünür 
bir an. Günahsa gü
naha girmeyi, ayıp 
lanmayı, hor görül 
meyi, çirkin olmayı 
göze alır. O kadar 
sevdiği saçlarını 
ağlaya ağlaya 
dibinden keser.

Rum berbere satar, 
aldığı Üç kuruşu 
koşa koşa Donanma 
Cemiyetine verir. Bu 
olay duyulur duyul
maz birçok yoksul, 
kimsesiz kadın, 
saçlarını kesip satar 
ve parasını da Do
nanma Cemiyetine 
götürür.

Halk yıllarca süren 
durgunluğu üz
erinden atmış bir 
uyanışa doğruyavaş 
yavaş yol almaktadır.

Turgut Özakman- 
Diriliş-1915.

II V
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Okul Sporları —«4 . t| — -—. ■ ; -z-r. — Toplamda 5 tane Öğrencileri
Minikler Bay 
Bayan Judo 
Bursa İl Birinciliği 
müsabakaları 
16 Mart 2016 tari
hinde Bursa Os- 
mangazi Belediyesi 
Dikkaldırım 
Hüdavendigar 
Spor Salonu’nda 
yapıldı.
Okulumuz Çınar 
İlk ve Ortaokulu 
öğrencilerinden; 
Minik Kızlar kate
gorisinde Gülcan 
Ozdemir 32 kg.’da, 
Rukiye Okur 36 
kg.’da, Duygu Kırlak 
52 kg.’da 1. oldular. 
Minik Erkekler kate

2.; Polat Çilo 26 
kg.’da, Ali Okumuş 
38 kg.’da 3. oldular.

Nafizcan Soydan 50 
kg.’da, Yüksel 
Kulaksız 55 kg.’da

gorisinde, Bedirhan 
Oz 38 kg.’da, Ahmet 
Güneş 42 kg.’da 1.;

Toplamda 5 tane
1.’lik,2 tane 2.’lik ve 
2 tane 3.’lük alarak 
okulumuza 
1,’lik getirmişler ve 
Bursa’yı temsil 
etmeyi hak 
kazandılar.
1. ve 2. olan 
öğrenciler grup 
yarışmalarına 
katılacak; dereceye 
girenler Türkiye 
Şampiyonasına 
katılacak.
Dereceye giren 
öğrencileri Çınar İlk 
ve Ortaokulu 
Müdürü İlkay Erdem 
makamında kabul 
ederek öğrencileri 
tebrik etti.

Öğrencileri
çalıştıran antrenör 
İsmail Yıldız’a da 
teşekkür eden 
Erdem, “Bu konuda 
antrenör İsmail 
Yıldız’ın zor şartlar 
da olduğu halde 
öğrencilerimizle 
birebir ilgilenip 
yeteneklerini 
geliştirmesi bizi 
mutlu etmektedir. 
Okulumuzu il ve 
ülke çapında adının 
duyurulmasında 
büyük destekleri 
olmuştur. Kendisine 
ayriyeten teşekkür 
eder çahşmalannda 
başanlar dileriz.” 
şeklinde konuştu.
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Tüketicinin haMı zaferi
Tüketicinin bilinç 
lendirilmesine 
yönelik çalışmalar 
sonuç veriyor. 
Bakan Tüfenkci, 
geçen yıl 3,1 milyon 
şikayet gelirken, 
bunların yüzde 
94'ünü tüketici 
lehine sonuçlandı. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, 2012 
yılında 446 bin 
54 olan tüketici 
hakem heyetlerine 
başvuru sayısının 
geçen yıl 3 milyon 
118 bin 842'ye 
ulaştığını ve 
bunların yüzde 
94’ünün tüketici 
lehine, yüzde 
6’sının ise aleyhine 
sonuçlandığını 
belirtti. Tüketiciyi 
Koruma Haftası 
nedeniyle mesaj 
yayımlayan 
Tüfenkci, gelişmiş 
ekonomilerin en 
temel özelliklerin 
den birinin tüketici 
haklarına gösterilen 
saygı ve duyarlılık 
olduğunu vurguladı. 
Tüketicilerin geliş 
miş ülkelerde

yaşayanlarla aynı 
haklara sahip 
olmaları, bilgilen 
dirilmeleri, yasal 
haklarını kullan 
maları için özen 
dirilmelerine büyük 
önem verdiklerini 
anlatan Tüfenkçi, 
çalışmaları bu 
anlayışla yürüttük
lerini kaydetti. 
"Tüketiciler, yasala 
nn kendilerine tanıdı 
ğı hakları kullanmak 
tan çekinmemeli 
ve hak arandıkça 
haksızlıkların 
azalacağını daima 
dikkate almalıdır" 
diyen Tüfenkci, 
tüketici haklarının 
korunması konu 
sunda lokomotif 

görevi üstlenmiş 
olan hakem heyet
lerine yapılan 
başvuruların her 
geçen gün arttığını 
söyledi. Tüfenkci, 
"2012 yılında 
tüketici hakem 
heyetlerine yapılan 
toplam tüke 
tici şikayeti başvuru 
sayısı 446 bin 
54 iken, bu rakam 
2015 yılında 3 
milyon 118 bin 
842'ye ulaştı. Geçen 
yıl yapılan şikayet 
başvuruların yüzde 
94'ü tüketicilerin 
lehine, yüzde 6'sı 
ise tüketicilerin 
aleyhine olacak 
şekilde sonuçlandı" 
ifadelerini kullandı.

Teleferikte halK aünii
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan yapılan ve 
dünyanın en uzun 
aktarmasız hatların 
dan biri olan tele
ferikte ‘halk günü’ 
uygulaması başlı 
yor. Normalde 
35 TL olan oteller 
bölgesine gidiş 
dönüş tarifesi 
cuma günleri 
20 TL olacak. 
Uludağ’a ulaşımda 
ağırlıklı olarak 
yabancı turistlerin 
tercih ettiği telefe 
riğin BursalIlar 
tarafından da yaygın 
olarak ku I lan ı labil 
mesi için devreye 
Büyükşehir Bele 
diyesi girdi.
Yüksek fiyatlar 
yüzünden teleferiğe 
binememekten 
yakınan vatandaş 
lara müjdeli haber 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı 
Recep Altepe’den 
geldi. Altepe, artık 
cuma günleri ‘halk 
günü’ uygulaması

yapılacağını ve 
halk günlerinde 
35 TL olan gidiş 
fiyatında da 20 
TL’ye indirile 
ceğini söyledi. 
Teleferiğin oteller 
bölgesine kadar 
uzatılması ile yolcu 
sayısının arttığını, 
ancak teleferikle 
yolculuk yapanların 
yüzde 80’ i ni ise 
yabancı turistlerin 
oluşturduğunu dile 
getiren Başkan 
Altepe şöyle konuş 
tu, "BursalIlar eski
den beri teleferiği 
yeteri kadar 
kullanamıyor. Eski 
sistemde kuyruk 
bekleme derdi verdi.

Yeni sistemde ise 
tam bir alışkanlık 
oluşmadı. Halkımızı 
teleferiğe teşvik 
etmek için yeni bir 
karar aldık. Teleferik 
artık Cuma günleri 
indirimli olacak. 
Gidiş dönüş 35 TL 
olan fiyat da 20 
liraya düşmüş 
oluyor. Dar gelirli 
vatandaşlarımız ve 
kalabalık ailelerin 
Uludağ’a çıkabilme 
leri ve oranın 
güzelliklerinden 
istifade edebilmeleri 
için bu indirime 
gidildi. Artık 
halkımız uygun 
fiyatla Uludağ’a 
çıkabilecek" dedi.

GEMLİK
KALIBRASYON

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 İs Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK 

gemlikkalibrasyon@hotmail.com - info@gemlikkalibrasyon.com

OLÇUM & 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.

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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Yayımlanan rapora 157 dünya ülkesi arasında Türkiye 78. sırada yer alıyor.

İHHMM
Yayımlanan son 
bir raporda birden 
fazla kritere göre 
dünyanın en mutlu 
ülkeleri sıralandı. 
157 ülkenin girdiği 
raporda ilk sırada 
Danimarka yer 
alırken, Türkiye 
78’inci oldu. 
Listenin sonunda 
ise Burundi yer 
alıyor. Columbiâ 
Üniversitesi’nin 
Earth Institute’sü 
ile Sustainable 
Development Solu
tions Netvvork 
(SDSN) kurumunun 
ortaklaşa yaptığı 
araştırmada gelir 
seviyesi, kadın 
erkek eşitliğini 
sağlama ve çevreye 
verilen önem gibi 
farklı kriterler 
dikkate alındı. 
Listede Danimarka, 
bu yıl birinciliği 
İsviçre’nin elinden 
aldı. Listede ilk

Eleman Aranıyor
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞACAK 
ÇAY TEMİZLİK VE YEMEK YAPACAK 
ÇALIŞMA ARKAŞI ARAMAKTAYIZ

AKRAN NAKLİYE
TEL: 0224 513 03 95

onda kuzey ülkeleri 
nin ağırlığı görülü 
yor.

Rapora göre ilk on 
ülke;

Danimarka, İsviçre, 
İzlanda, Norveç, 
Finlandiya, Kanada, 
Hollanda, Yeni 
Zelanda, Avustralya 
ve İsveç oldu. 
Danimarka, listenin 
geçen yılki sıralama 
şında İsviçre ve 
İzlandanın arkasın 
da üçüncü sırada 
yer almıştı.

Türkiye listede 
78’inci sırada yer 
alırken,

Sıralamanın son 
10 ülkesi şöyle:

Madagaskar, 
Tanzanya, Liberya, 
Gine, Rvvanda, 
Benin, Afganistan, 
Togo, Suriye ve 
Burundi. ;
Dünyanın en büyük 
ekonomileri ABD 
listede 13, İngiltere 
23, Fransa 32, İtalya 
ise 50’inci sırada 
yer aldı.

Elemanlar Aranıyor
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

MARKET BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 
BAYAN KASİYERLER ARANIYOR

AKCAN PETROL 
MÜRACAAT TEL: 0533 309 00 99

FATURA •
SEVK İRSALİYESİ •

TAŞIMA İRSALİYESİ •
GİDER MAKBUZU •

® ▼ 1
4-2- yıfhh tecrübemiz, ile 

hizmetinizdeyiz....

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE •

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN •

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI > 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA •

MADALYA •
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ •

HEDİYELİK EŞYA •

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

Tel: 0 224 513 96 83
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Milyonlarca emeklinin gözü hu parada
11 milyon emeklinin 
bu yaz zammın dışın 
da promosyon da 
alması bekleniyor. 
Zam oranının tüm 
emekliler için yüzde 
5 olacağı tahmin 
ediliyor. Promosyon 
da da hedef 900 lira. 
SSK, Bağ-Kur ve 
memur emeklilerinin, 
bu yaz çifte kazanç 
elde etmesi bek
leniyor. Temmuz'da 
yapılacak zamla 
maaşı artacak olan 
emeklilerin ayrıca 
promosyon da 
alması hedefleniyor.

Emeklilerin tamamı 
Temmuz ayında 
zam alacak. Memur 
emeklilerinin maaşı, 
toplu sözleşme 
kapsamında yüzde 
5 artırılacak.
Ayrıca bu yılın ilk 
6 aylık döneminde 
enflasyon yüzde 
6'yı aşarsa, oluşan 
fark da Temmuz'da 
maaşlara 
yansıtılacak.

MAAŞLAR TEM
MUZ'DA ARTIYOR

SSK ve Bağ-Kur

emeklilerinin zam 
oranı ise bu yılın ilk 
yarısında gerçekle 
şen enflasyon kadar 
olacak. Bu da Tem
muz ayı başında

Türkiye İstatistik 
Kurumutarafından 
açıklanacak verilerle 
ortaya çıkacak.
Uzmanlar, ilk 6 aylık 
dönemdeki enflas 

yonun yüzde 4-5 
seviyesinde olacağı 
tahminlerini yapıyor. 
Eğer 6 aylık enflas 
yon yüzde 5 çıkarsa, 
tüm emekliler yüzde 
5 zam almış olacak.

PAZARLIKLAR 
SÜRÜYOR

Emeklilerin ayrıca 
yaz aylarında 
promosyonu cebine 
koyması hedef 
leniyor. Çalışma 
Bakanlığı, bankalarla 
pazarlık yürütüyor. 
Bakan Süleyman

Soylu geçen hafta, 
"Yaz başına kadar 
meselede bir 
noktaya geliriz" 
açıklaması yaptı. 
Edinilen bilgiye 
göre; pazarlıklarda, 
emeklilere 3 yıllık 
dönem için ödene 
cek promosyonda 
600 liraya ulaşıldı. 
Bakanlık, bu tutarın 
üzerine çıkılması 
için çalışıyor. 
Memurlarınkine 
benzer bir rakamda 
uzlaşılırsa, emekliler 
3 yıllık dönem için 
900 lira alabilecek.

MHllM Kıdem tazmlnalınıla Bnailııa moıleli

Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK), 
bu kez bankaların 
şikayetlerini dinledi. 
Bankalar, en çok 
ücret, komisyon 
iadesi için açılan 
davalar nedeniyle 
şubelere aynı gün 
gelen icralardan 
dert yandı. BDDK, 
sürenin uzatılması 
için çalışma 
başlattı. Kurum, 
hakem heyetlerine 

gelen 4 milyona 
yakın şikayeti 
dikkate alarak 
bankaların hukuk
suz uygulamalarına 
da göz açtırmıyor. 
Aidat ödenmeyen 
ve taksit özelliği 
de olmayan yalın 
kartlara ilişkin 
çalışma da sürüyor. 
BDDK, bu kartlar
daki limitin ne kadar 
genişleyebileceği 
konusunda çalışma 
yapıyor.

Kıdem tazminatında 
değişiklik için Çalış 
ma Bakanlığı uz 
manian Brezilya ve 
Avusturya modelini 
inceliyor. İki ülkede 
de işverenler ücretin 
belli bir bölümünü 
her ay kıdem hesabı 
na aktarıyor. Kıdem 
razrhınaiı sistemini 
değiştirmek için 
başlatılan çalışma 
larda, dünya örnek
leri masaya yatırıl 
maya başlandı. 
Başka ülkelerdeki 
kıdem tazminatı 
uygulamaları için 
uzmanlar ülke seya 
hatlarına başlarken; 
akademisyenlerle de 
toplantılar yapılıyor. 
Yurtdışı örnekle 
rinde ise Brezilya ile 
Avusturma modeli

başı çekiyor. Brezil 
ya'da işverenler 
çalıştırdıkları her 
işçi için aylık ücretin 
yüzde 8'ini işçi adı 
na açılan hesaba 
yatırırken, Avustu
rya'da ise işverenler 
işçiye ödedikleri ay 
lık brüt ücretin yüz 
de 1.53'ünü kendi 
seçtikleri kıdem 
tazminatı hesabına 
yatırıyor. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Süleyman

Soylu da kıdem 
tazminatıyla ilgili bir 
soruya yanıt verir 
ken; hem akademis 
yenlerle görüş alış 
verişlerinin, hem de 
yurtdışında konuyla 
ilgili incelemelerin 
yapıldığını söyle 
mişti. Akademisyen
lerle ilki şubat ayı 
içinde yapılan kıdem 
tazminatı değerlen 
dirme toplantısının, 
İkincisinin mart ayı 
içinde yapılabileceği 

belirtiliyor. Brezilya 
modelinde işveren, 
işçisinin iş sözleşme 
sini haksız nedenle 
feshederse, hesapta 
biriken kıdem tazmi 
natı tutarına ek ola 
rak bu tutarın yüzde 
40'ını tazminat ola 
rak işçiye, yüzde 
10'unu ise devlete 
ödemek zorunda 
kalıyor. Avusturya 
modelinde ise işçi 
işgücü piyasasından 
çıkar, başka bir 
ülkeye gider, kendi 
işini kurar yahut 
çocuk bakımı 
amacıyla çalışmak 
tan vazgeçerse de; 
işten çıktığı tarihten 
sonra 5 yıl geçmesi 
şartıyla hesabında 
biriken parayı 
çekebiliyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
ff» GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜu 
E 
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İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

III Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74 VAPUR- FERİDOT513 13 53■ AMimHnHniLin
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

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

L 
i

Kaymakamlık 
C.Savcılığı

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

Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

I C.Savcı Yrd, 
Emniyet Müd.

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

K ULAŞIM özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00
PamuMcale 
DENİZ UÇ Adi

• 12 OO 20 513 14 14
513 13 64 büs Terminali (18 Hat)

R Psgasus Akmls Seyahat 
METRO
Aydın Turizm
8 o zar Turizm
Kanbarogiu-Eaaday
Anttur
Kamil Koç

• 13 12 12 Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

524 85 86
513 10 92

DAĞITICILAR

E • 12 1O 72

• 12 O1 «3

513 10 45
513 77 73

GEMDAŞ
Aygaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58H HASTANELER naiK eğnim mua. oı o ı o 

İŞ*KUR 513 7166
Habaş 
Mogaz

B
E

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Haet

517 34 00
513 23 20

BELEDİYE_________ Ergaz 
Milangaz

513 88 43
513 22 59

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

51345 21-23
51345 20

Habaşgaz 
Yeni Llkitgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 OO
514 59 81Kı TAKSİLER BUSKİ 514 57 96 Bütünler Llkitgaz 513 80 00

30 Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

513 23 25
513 45 21-182

AKçagaz 
Totalgaz

514 BU 7U
514 17 00

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol. 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Boyza Petrol

313 1O 79 
• 13 30 33 
• 13 16 AB
• 13 O1 03

Gemlik Karfez
OIMLİK'İN İLK OÜNLÜK SİYASİ OAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5428 

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)

IEIIİIIİIEIİIH
VENÜS SİNEMASI

Kolpaçino 3. Devre: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Ali Kundilli 2: 

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

Osman Pazarlama: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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ÖZEL "^/// ctykent Ut doğruAYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim 
yılı için kayıtlarımız başlamıştır. 

ERKEN KAYIT DÖNEMİ 
FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN...

1 MART - 30 NİSAN 2016

2016-2017 
ÖĞRETİM YILI 
ÜCRETLERİMİZ

LİSTE FİYATI |
YILLIK ÖDEME |

ANASINIFI 8.750
1. SINIF 11.000
2.3.4.5.6.7.8. SINIF 13.850

TAKSİTLİ ÖDEME PEŞİN ÖDEME

8.300 t 7.850
■P.450 | 9.900
13.150 12.500

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV dahildjg

İM
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Çanakkale Zaferi’nin 101. yıldönümü nedeniyle törenler düzenlendi

Kehribar
Gemlik ve Mudanya da bir süredir çeki - 

mi süren ‘KEHRİBAR’ adlı dizinin göste 
rimi ATV. de dün akşam başladı.

Gemlik’te yerel medya bu konuda bir 
çok haber yaptı.

Ben de, umurbey Sanayi Bölgesinde 
bulunan Aydoğmuş zeytincilik tesisinde 
kurulan platformda çekimlerin bir bölü
münü izledim ve haberini sîzlerle paylaş
mıştım.

İlk bölüm benden olumlu not aldı.
Dev.syf. 4’de

Çanakkale Zaferinin 
101. yıldönümü ne
deniyle ilçemizde 
tören düzenlendi. 
Şehitlerimizi Anma 
gününde Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunu 
larak saygı duru 
şunda bulunuldu. 
Daha sonra, ilçe 
mezarlı ğında bulu 
nan şehitlerimiz zi
yaret edilerek, çiçek 
ler bırakıldı. 2’de

Hiikiimel Binasında 
iniilıar girişimi

Dün, Gemlik Hükümet Konağı’nda Sosyal Yardım 
laşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yardım isteği 
alamayan madde bağımlısı bir genç, Kayma 
kamlık katındaki Atatürk Parkına bakan pencere 
ye çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Olay, polisin girişimiyle madde bağımlısı genci 
pencereden indirmesiyle atlatıldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.vizyonkd.com
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Çanakkale Zaferi’nin 
101. yıldönümü 
ilçemizde dün 
törenlerle kutlandı. 
Dün Şehitleri Anma 
günü saat O9.oo da 
Atatürk Anıtı’nda 
düzenlenen çelenk 
sunma etkinliği ile 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
söylenmesiyle 
başladı.
Atatürk Anıtı önün
deki törene Kay

makam Cahit Işık, 
Garnizon Komutanı 
Kurmay Alb. Kemal 
Çil, Belediye Başka 
nı Refik Yılmaz, daire 
müdürleri, siyasi 
partilerin temsilci
leri, gaziler, muhtar
lar ve kurum ile 
kuruluş temsilcileri 
ile öğrenciler katıldı. 
Günün anlamını be
lirten konuşmadan 
sonra CHP Vatan 
Partisi ve Atatürkçü 

Düşünce Derneği 
tarafından alternatif 
törenle Atatürk 
Anıtına çelenkler 
sunuldu.
Törenler, Gemlik 
Belediye Mezarlığı 
Şehitlik alanında 
devam etti.
Gemlik Müftüsü 
Muammer Turan ve 
Çarşı Camii İmam 
Hatibi Sabri Aslan’ın 
okuduğu dualar 
sonrasında protokol 

üyeleri şehitlerimizin 
mezarına çiçekler 
bıraktılar.
Gemlikli şehit aileleri 
ve Muharip Gaziler 
Derneği temsilcileri 
de katıldı.
Protokol daha sonra 
Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi’nde 
Gemlik Koza Mesleki 
Ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencilerinin 
düzenlemiş olduğu 

18 Mart Şehitleri 
Anma Günü 
etkinliği yapıldı. 
Günün anlam ve 
önemini belirten 
açılış konuşmasını 
Gemlik Koza Mesleki 
Ve Teknik Anadolu 
Lisesi Müdürü 
Rahmi Şafak yaptı. 
Şehitleri Anma 
Günü nedeniyle 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
tarafından düzenle

nen edilen şiir ve 
kompozisyon yarış 
masında birinci 
olan şiir ve 
kompozisyonlar 
seslendirilirken, 
Gemlik Koza 
Mesleki Ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri 
tarafından sahnele
nen 18 Mart Çanak 
kale Oratoryosu 
tarafından beğeni 
ile izlendi.

Zeytinciler dernek faaliyetlerine başladı
Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği kurucu üyeleri, ilk yönetim kurulu toplantısını Marmarabirlik Genel 
Müdürlük binasında yaptı. Toplantıda, üye sayısının artırılması için bölge ziyaretleri yapılmasına karar verildi.
Zeytin sektöründe 
yaşanan sorunların 
çözümü amacıyla 
geçtiğimiz ay kuru
lan Zeytin Üreticileri 
ve Sanayicileri Der 
neği, Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Baş 
kanı Hidamet Asa 
kurucu başkanlı 
ğında ilk yönetim 
kurulu toplantısını 
Marmarabirlik 
Genel Müdürlük 
binasında yaptı. 
Başkan Asa, sek
törde yaşanan sıkın 
tıların çözümü için 
üreticinin ve sanayi 
cinin aynı çatı altın 
da toplanması 
gerektiğini söyledi. 
Kontrolsüz ve kayıt 

dışı üretimin sek
törün geleceğini teh 
likeye attığını ifade 
eden Asa, "Bizler 
yıllarca aynı masa 
nın etrafında bir 
araya gelemediğimiz 
için bugün sektörde 
çeşitli sıkıntılarla 
karşı karşıyayız. 
Bundan böyle sorun
larla üreticilerimiz ve 
sanayicilerimizle bir
likte ticaret sanayi 
odalarımız, borsalar/ 
mız ve ziraat odaları 
mızın katkılarıyla 
hep birlikte müca 
dele edeceğiz. Derne 
ğimizin en büyük 
amaçlarından biri 
tüketimin azalması 
na neden olan mer

diven altı üretimi 
bitirmek ve 
dolayısıyla ülke gene 
linde zeytin tüketi
mini artırmak olacak. 
Çalışmalarımıza 
bugünden itibaren 
başlıyoruz. Zeytin 
Üreticileri ve Sanayi
cileri Derneği, sade 
ce Bursa'yı kapsa 
yan bölge odaklı bir 
dernek değil, ülke 
geneline hitap eden 
bir çatı kuruluş ola

cak. Önümüzdeki 
günlerde üye sayımı 
zın ve dernek 
faaliyetlerine katilı 
mın da artmasıyla 
sektörün geleceği 
için önemli projeleri 
hayata geçireceğiz" 
diye konuştu.
BÖLGE 
ZİYARETLERİ 
YAPILACAK 
Toplantıda, dernek 
logosunun belirlen
mesine, derneğin 

tanıtımı ve üye sayı 
sının artırılması için 
bölge ziyaretleri 
yapılmasına karar 
verildi. Geçtiğimiz 
aylarda sektörün 
gelişimi ve sorunla 
rın çözümü amacıyla 
Zeytin Üreticileri ve 
Sanayicileri Derneği 
kurulmasına karar 
verilmiş, derneğin 
kurucu yönetim ku
rulu üyeleri şu isim
lerden oluşmuştu: 

"Marmarabirlik'i tem- 
silen Hidamet Asa, 
Uludağ Üniversite- 
şi'nden Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Haluk 
Başar, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası'nı 
temsilen Haşan Gür 
ses, Bursa Ticaret 
Borsası'nı temsilen 
İbrahim Özhan, Er 
dek Ticaret Odası'nı 
temsilen Özlem Sarı, 
Karacabey Ticaret 
Borsası'nı temsilen 
Mutlu Demir, Ban 
dırma Ticaret Borsa 
sı'nı temsilen Hal it 
Sezgin, Gemlik Zira 
at Odası'nı temsilen 
Ali Çelik, Mudanya 
Ziraat Odası'nı tem
silen Raif Döner."
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dan Engurucuk 
Mahallesi’nde, 
İstanbul’dan 
İzmir’e giden bir 
yolcu otobüsünde 
yapılan kontrolde 
Afganistan uyruklu 
M.Y., A.Y., M.S, ve 
C.M. yakalandı. 
Yurda yasadışı

yollardan girdikleri 
belirlenen 4 kişi 
İlçe Jandarma 
Komutanlığında 
ağırlandıktan sonra 
ülkelerine gönde 
rilmek üzere 
Bursa İl Göç 
İdaresi Müdürlüğüne 
teslim edildi.

re

4 kacak göçmen Gemlik'te yakalandı
İlçemizde jandarma 
tarafından yapılan 
yol kontrolünde 
yurda kaçak 
olarak girdikleri 
belirlenen Afganis 
tan uyruklu 
4 kaçak yakalandı. 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı tarafın

Cinaııetle hilen istet eğlencesinde müebbet
İnegöl de, 11 Nisan 
2015 tarihinde asker 
eğlencesinde çıkan 
ve bir gencin öldü 
ğü, biri ağır 3 kişinin 
yaralandığı olayın 
tutuklu sanığı 
hakkında 3 kez 
müebbet istendi. 
İnegöl'den vatani 
görevini yapmak 
üzere askere gide
cek 20 yaşındaki 
Onur K. için düzenle

nen asker eğlence 
sinde kavga çıkmış, 
yaklaşık 100 kişilik 
grubun karıştığı 
kavgada 1 kişi 
ölmüş, 1'i ağır 3 kişi 
de yaralanmıştı. 
Olayın ardından 
İnegöl Jandarma 
Komutanlığı ekip
lerinin yoğun çalış 
ması sonucunda 
kavgaya karıştıkları 
belirlenen 16 kişi gözaltına alınarak 

olaydan bir gün
sonra adliyeye 
çıkarılmışlardı.

Mahkeme 16 
sanıktan 9'unu 
tutuklamış, tutukla
narak cezaevine 
gönderilen 9 genç 
ten 8’i daha sonra 
adli kontrol şartıyla 
serbest bırakılmıştı. 
Biri tutuklu 16 sanı 
ğın İnegöl Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
yargılanması 
sürüyor. Sanıklar 
üçüncü kez Hakim

karşısına çıkarken, 
bir numaralı sanık 
İbrahim B. işe duruş 
maya SEGBİS 
sistemi ile katıldı. 
Söz verilen tutuklu 
sanık İbrahim B., 
önceki savunmala 
rım tekrarlayarak, 
mahkeme heyetin 
den akrabaları ile 
görüşmek isteyerek, 
akrabalarına el 
sallamakla yetindi.

ViHifliBa miIm hfaiııe aracı ieımMi
İnegöl de, yangına 
giden itfaiye aracı 
kontrolden çıkarak 
yan yatarken, 3 
itfaiye eri yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mesudiye 
Mahallesi’nde ev 
yangını ihbarı alan 

itfaiye ekipleri, 
yangın mahalline en 
kısa sürede 
yetişmek için sefer
ber oldu. Erdoğan B. 
idaresindeki itfaiye 
aracı, Avarlar kavşa 
ğından tali yola 
geçtiği sırada 

kontrolden çıktı. 
Yan yatan aracın 
sürücü ile iki itfaiye 
eri yaralandı.
Yaralanan sürücü 
Erdoğan Belhan ile 
itfaiye erleri 
Süleyman Ceviz ve 
Ayhan Yavuz, 112

ekiplerinin ilk müda 
halesinin ardından 
İnegöl Devlet Has
tanesine kaldırıldı. 
Yaralı itfaiye erlerin 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu bildirildi. 
Yangına başka 
araç sevk edildi. 
Yan yatan itfaiye 
aracı forklift ve vinç 
ile kaldırılırken, 
kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Neuruz alarmı
Güvenlik önlemlerini 
en üst seviyeye 
çıkartan polis, 
kentin giriş ve 
çıkışlarında artık 
24 saat denetim 
yapıyor. Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, terör olayla 
rımn artmasıyla 
Bursa'da kente giriş 
çıkış yapanları 
yaklaşık iki aydır 
kontrol altında 
tutuyor. Nevruz'un 
da yaklaşmasıyla 
birlikte polis 
denetimlerini daha 
da arttırdı. Bundan

Gemlik Körfez
CCmlNON UM 00NC0K CIVAM OA/ITI»! ’

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

böyle Ankara, 
İstanbul ve İzmir 
Yolları’nda aralık 
olarak 24 saat 
kontrol var.Yetkililer, 
kentin genel 
asayişini sağlayarak 
halkın huzur ve 

güven içinde 
yaşaması için 
her türlü tedbirin 
alındığını belirterek, 
24 saate çıkartılan * 
denetimlerdeki 
temel amacın da bu 
olduğunu söylediler.

Bursa'da müzik 
grubu kurarak, 
nevruz kutlamala 
rında terör örgütü 
propagandası yap 
tıkları iddia edilen 
3 kişi tutuklandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, H.A., Y.T. 
ve K.K'nin, müzik 
grubu olduklarını , 
söyleyerek, Bursa 
mn çeşitli semt
lerinde nevruz 
kutlamalarına git 
tikleri tespit edildi. 
12 Mart 2016 tari
hinde merkez 
Yıldırım Değirmen 
önü Mahallesi'ndeki 
nevruz kutlamala 
rina giden H.A., Y.T.

ve K.K'nin, şarkılar 
söyleyerek, terör 
örgütü lehine slogan 
atıp propaganda 
yaptıkları belirlendi. 
Araştırma yapan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 

ekipler, H.A., Y.T., 
K.K'yi gözaltına aldı. 
Gözaltına alınan 
3 şüpheli, emni 
yetteki ifadelerinin 
ardından Bursa 
Adliyesi'ne sevk 
edildi. 3 şüpheli, 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklandı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

KEHRİBAR
Film Mudanya Tirilye kasabasının tarihi 

dokusunda ve Gemlik’te bazı mekanlarda 
çekilmiş.

Zeytincilikle uğraşan iki aile arasında 
geçen çekişmeler ve toprak konusu ile bu 
ailelerin çocukları arasındaki yasak 
konusunu içeriyor.

‘Kurtlar Vadisi’ dizisinden ‘Memati’ rolüyle 
tanıdığımız usta oyuncu Gürkan Uygun. 
Sevgilisi Leyla rolüyle Ayça Varlıer. ‘Hanımın 
Çiftliği’ dizisinden tanıdığımız Necmi Mem- 
mili filmin baş rollerini paylaşmışlar.

Süreç film tarafından seçilen dizinin, sena 
risti Sinan Tuzcu, yönetmenliğini ise Yıldız 
Hülya Bal ban yapmış.

Filmdeki başrol oyuncusunun adı Orhan, 
sevdiği kızın ağabeyi rolündeki Necmi 
Memili’nin adı ise Veli.

Yani Orhan ile Veli size kimi anımsattı?
Tabii ki ‘Gemlik’e doğru denize göreceksin. 

Sanık şaşırma’ diyen ünlü şair Orhan Veli’yi.
Gemlik denince zeytin ve Orhan Veli mi 

geliyor dersiniz akla.
Hani bizim şu tabelasını kaldırdığımız 

Orhan Veli!...
Yanmcah ve Bozoğlu aileleri Tirilyede zey 

tinciYıMe uğraşan iki büyük aile.
Bozoğlu ailesinin sürekli büyümek isteyen, 

değişik yollarla zeytinlik toplayan güzü doy
maz bir aile.

Kızları Leyla’yı seven Yarımcılı ailesinin 
oğlu Orhan’ın, iki sevgilinin kaçacağı sırada 
kızın ağabeyi Veli tarafından yakalanması ve 
Orhan’ın Veli’yi bıçaklayarak sakat 
bırakması.

Sessiz kendi halinde yaşayan Orhan Yarım 
cali Almanya'dan 20 yıl sonra geri dönüşü, 
çektiği hasretlik, sevdiklerinden uzak 
kalmasının nedeni olan kin ve nefret 
barındıran bir öykü. Orhan’ı bu olaylar daha 
sonra ünlü bir kabadayı yapar. Ama Orhan 
kanserdir ve ölümü beklemektedir. Leyla’nın 
yasak aşkından olan oğlunun babasıdır 
Orhan. Orhan bunu bilmez. Leyla ise 20 yıldır 
Orhan’ın dönmesini bekler

Film bu sürükleyicilikte devam edecek. 
Oyuncuların tümü karekter oyuncusu. 
Hepsi rollerinin hakkını vermiş, birçok dizi 

lerden tanıdığımız kişiler.
Ben pe’K yedi dizi lYıemem.
Ama filmin içinde Gemlik olunca hep bir

likte Kehribar dizisine kilitlendik.
Bu dizinin reytinginin kaç olduğunu bugün, 

yarın öğreniriz.
Filmin bundan sonraki bölümlerinin klasik 

Türk illerindeki gibi iki ailenin arısındaki kan 
davası sürüp gidecek.

Gemlik Trilye kadar gösterilecek mi bilmi 
yoruz.

Ancak, ilk bölümde Trilyenin güzelliklerinin 
reklamı iyi yapıldı.

Kentin içinde bizim yok ettiğimiz eski doku
nun tanıtımı sanıyorumki birçok kişinin il
gisini çekti.

Biz bile bu hafta sonu Tirilye’ye gidelim 
diye bir program yaptık.

İzlemeye'devam edeceğiz.

Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Toplum 
Destekli Büro 
Amirliğince lOO.Yıl 
okulu Anaokulu, 
ilkokulu ve Ortaokul 
öğrencilerine ve 
öğretmenlerinin de 
katılımı ile;
Polis imdat 155 
kullanımı ve önemi, 
okul çevresinde 
okula geliş-gidişler 
de dikkat edilmesi 
gereken hususlar,

araç ve yaya trafiği 
konusunda alınması 
ve uyulması gereken 
kurallar, aile içerisin

de iletişimin önemli 
olduğu, güvenli in
ternet kullanımı ile 
ilgili konuların

görsel anlatımlı bil
gilendirilme yapıldı. 
Sohbet havası 
içerisinde gerçekle 
şen güldürürken 
düşündürdüğü, 
düşündürürken 
bilgilendirdiği 
aynı zamanda 
katılımcıların 
kazanım elde 
ettiği toplantıların, 
İlçe genelinde 
okullarımızda devam 
edeceği bildirildi.

Kızılay kan toplayacak
Kızılay Kan Merkezi 
tarafından yapılan 
açıklamada, 21 Mart 
2016-31 Mart 2016 
tarihleriarasında 
Gemlik İskele 
Meydanında kan

alma tın geleceği 
bildirildi. 21 Mart 
2016-31 Mart 2016 
tarihleri arasında 
10.30-18.30 saat
lerinde kan bağışı 
kabul edileceği, kan

vermek isteyenlerin 
bağışta bulun ması 
istendi. Kızılay’dan 
yapılan açıklamada, 
“Kan acil değil 
süreklj ihtiyaçtır. 
Kana İhtiyaç duyan

hastalar adına tüm 
Gemlik Halkını 
İskele Meyda nına 
kan bağışına davet 
ediyoruz. Bağışla 
nan her kan kurtarı 
lan candır” denildi.

KÖYİSYERLERİNERUHSATLABIDAĞITILDI
Gemlik Belediyesi 
Mahalle Statüsüne 
dönüşen köylerdeki 
işyerlerine, işyeri 
açma ve çalışma 
ruhsatlarını dağıttı. 
6360 sayılı Büyük 
şehir Belediye Yasa 
sı kapsamında köy 
lerde çalışma başla 
tan Ruhsat ve Denet 
leme Müdürlüğü 
ekipleri, 9 köyde 17 
esnafa ulaştı. Hiçbir 
harç ve ücret alınma 
dan Mahalle Statüsü 
ne dönüşen köyler

deki esnaflara işyeri 
açma ve çalışma 
ruhsatı düzenlendi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Beledi 
ye Başkan Yardımcı

sı Kadir Erol, Ruhsat 
ve Denetleme Müdü 
rü Yaşar Demirdirek 
köy muhtarları ve 
esnafları Kent 
Konseyi toplantı

salonunda ağırla 
dılar. Büyükşehir 
Yasası ile eski 
belde ve köylerin 
hem Gemlik 
Belediyesi hem de 
Bursa Büyükşehir 
belediyesi tarafın 
dan çifte korumaya 
alındığını vurgu
layan Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol, haklar 
korunup, yapılar 
ruhsatlı sayılarak, 
esnafların önünün 
açıldığını bildirdi.

■ımnıiHHfSinB
Gemlik Belediye
sinin Milli Türk Tale 
be Birliği ve U.Ü. 
Gemlik Yerleşkesi 
Evrensel Hukuk 
Topluluğuyla birlikte 
organize ettiği kon
feransta, Araştırma 
cı Yazar, Avukat Mu 
harrem Balcı konuş 
tu. Gemlik Yerleş 
keşi Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezinde 
düzenlenen konfer
ansta, “Hukuk Dev

letine Giden Yolda 
Başarı Taşları Kav 
ramlarımız” konulu 
bir konuşma yapan

Muharrem Balcı, 
“Devletler toplumlar 
için vardır. Toplum
lar da devletler

için oluşturulmuş 
lardır” dedi. 
Türkiye’nin yeni 
bir anayasa 
ihtiyacı, başkanlık 
sistemi, yasal 
düzenlemeler ve 
Hukuk Toplumu 
olma düzeyi 
konusunda geldiği 
yer konusunda 
da bilgiler veren 
Balcı, öğrencilerin 
de sorularını 
yanıtladı.

Bursa ili, Gemlik ilçesi hudutları dahilinde, DSİ 1. Bölge Md. 
uhdesinde bulunan HÜİB:16/2013-15 numaralı hammadde 
sahasına ait nezaretçi defteri kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

ICC GRUP İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ
R.TAGORE CAD.NO: 10/4 ÇANKAYA/ANKARA 

SEĞMENLER 4650356966
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TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.Ş. 
tarafından, Türkiye 
Yayıncılar Birliği 
işbirliğiyle hazırla 
nan Bursa 14. Kitap 
Fuarı, bugün saat 
12.00'de düzen
lenecek törenle 
TÜYAP Bursa 
Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi'nde 
kapılarını açıyor. 
Bu yıl 300 yayınevi 
ve sivil toplum kuru 
tuşunun katılımıyla 
gerçekleşecek 
Bursa Kitap Fuarı, 
söyleşi, panel ve 
çocuk etkinlikleri 
gibi 80 kültür 
etkinliğine ev sahip 
liği yapacak. 27 
Mart 2016 Pazar 
akşamına kadar 
düzenlenecek imza 
günleri ve etkinlik
lerde yüzlerce yazar 
okurlarıyla buluşa 
cak. Aralarında İlber 
Ortaylı, Can Dündar, 
Ahmet Telli, Sibel 
Eraslan, Gülten

Dayıoğlu.Uğur 
Koşar, Şermin 
Çarkacı, Ahmet 
Ümit, Ercan Kesal, 
İsmail Saymaz, Pelin 
Çift,Tuna Kiremitçi, 
Emre Kongar, Ayşe 
Kulin, Ataol Behram 
oğlu, Ahmet Şimşir 
gil, Canan Tan, 
Deniz Kavukçuoğlu, 
Mustafa Armağan, 
Büşra Yılmaz, Fehim 
Taştekin, Aret Var- 
tanyan ve Hakan 
Akdoğan'ın da 
bulunduğu pek çok 
yazar okurlarıyla 
buluşmak üzere 
Bursa Kitap 
Fuan'nda olacak. 
27 Mart Dünya 
Tiyatrolar Günü 
Dünya Tiyatrolar

Eleman Aranıyor
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞACAK 
ÇAY TEMİZLİK VE YEMEK YAPACAK 
ÇALIŞMA ARKAŞI ARAMAKTAYIZ

AKRAN NAKLİYE
TEL = 0224513 03 95

Günü kapsamında 
21 Mart Pazartesi 
günü oyun cu Mert 
Fırat ve gazeteci 
Bahar Çuhadar'ın 
katılımıyla tiyatro, 
mekan ve seyirci 
üzerine "Sanat 
Girişimciliği ve Yeni 
Tiyatro" başlıklı bir 
söyleşi gerçek 
(eştirilecek.
Fuar Ziyaret Saatleri 
Bursa 14. Kitap 
Fuarı, 19-26 Mart 
2016 tarihleri 
arasında 10.00- 
19.30, fuarın son 
günü olan 27 Mart 
2016 tarihinde ise 
10.00-19.00 saatleri 
arasında ziyaret 
edilebilir. Fuara 
giriş ücretsizdir.

Elemanlar Aram w
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

MARKET BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 
BAYAN KASİYERLER ARANIYOR

AKCAN PETROL
MÜRACAAT TEL=0533 309 00 99

ACIBADEM w

GÖZ HASTALIKLARI 

UZMANIMIZ

DR. CÜNEYT IŞIK
TAM ZAMANLI OLARAK 
HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

ACI BADEM
GEMLİK TIP MERKEZİ

Drlıya Kaya İlah. Hürriyet Cad. No:45GEMLİK Bilgi için (224) 2804444
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GEMLİK
- - - - - - - - -KALİBRASYON- - - - - - - - -

ÖLÇÜM & EĞİTİM mş
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, 
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.

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

^starmaxx
4 adet 15-16 Jant Slarmant kamyonet 

ve minibüs lastiği alanlara,

350 TL değerinde mont hedıyel

ttZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sit. A Blok No: 2

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

İnternetten Cnnh fyıpn- Sahne - Işıkyösterisi
Servis ve ekipmantar - Sürpriz gösteriler

A www.gemlifemilton.com
SL facebook/miltondugun
ük plus.google.com/miltondugun
İr Hükümet Konaği karşisi 
r Tel : 513 10 71 GEMLİK

MILTON
k. DÜĞÜN SALONU

Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Votkan yösterisi

mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com
http://www.gemlifemilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Bursa «emi sıralamasınfla ilk 5 te
Bursa'nın vergide 
ilk 5 içerisinde 
olduğunu belirten 
Nuri Karakaş, 
"Kocaeli'den geride 
kalmasının sebebi, 
oradaki Tüpraş. 
Reel ve stratejik 
sektörler ayrıldığın 
da Bursa oldukça 
başarılı yerde; 
uyum seviyesi çok 
yüksek" dedi. Bursa 
Vergi Dairesi Başka 
m Nuri Karakaş, 
Bursa'nın vergiye 
uyumunun yüksek 
olduğunu söyledi.

Karakaş, yaptığı 
açıklamada, 
Bursa'nın verimlilik 
açısından iyi bir 
yerde olduğuna 
dikkat çekti. Şehirde 
vergi uyumunun 
yüksek olduğunu 
belirten Karakaş, 
şunları kaydetti: 
“Neye göre yüksek 
diyoruz? Benzer 
ölçeklerdeki illeri 
baz alarak bunu 
söylüyoruz. Mesela 
burada bir Tüpraş 
yok. Bunları arındır 
dığımız vakit reel

sektör üzerindeki 
vergi yükü ve gelire 
katkı Bursa'da çok 
yüksek. Şuan Bursa 
ilk 5 içerisinde. 
Kocaeli'den geride 

kalmasının sebebi, 
oradaki Tüpraş. Reel 
sektörleri ve stratejik 
sektörleri ayırdığımız 
vakit Bursa oldukça 
başarılı yerde. Uyum 

seviyesi çok yüksek. 
Belki kayıp kaçağı ile 
kayıt dışı var ama 
her yerde var. Bu
rada kurumsallaşma 
daha yüksek. Bursa 
yı iyi buluyorum.” 
dedi. Karakaş, 
1 Mart'ta başlayan 
kira beyannamesi 
süreci ile ilgili de 
bilgi verdi.

KİRA BEYANINDA 
25 MART SON GÜN 
Kira geliri olan tüm 
mükellefleri beyan
name vermeye davet 

eden Karakaş, 
“Hiçbir mükellefimi 
zin cezai müeyyi 
deye maruz kalma 
sini arzu etmiyoruz. 
Birçok noktaya 
beyanname konu 
sunda bilgilen 
dirme broşürleri 
gönderdik. Daha çok 
kişiye hatırlatmak 
için çalışma yaptık. 
Bu yıl daha yüksek 
bir duyarlılıkla 
katılım bekliyoruz. 
Beyanname bildirim 
süresi 25 Mart'ta 
dolacak" dedi.

W1 linlli İDİMİ (illi M 1 ııl eriten pıııtlll ılrniM
Bilgi işlem sistemini 
güçlendiren Maliye 
Bakanlığı, emlak 
ahm-satışlarındaki 
tapu harcı ödeme 
lerinin ve düşük 
bedel göstermekten 
kaynaklanan vergi 
kayıplarının peşine 
düştü. Maliye, 
tapuda düşük konut 
bedeli gösterenlere 
ve konut kredisin
deki düşük eksper 
tiz tespiti yaptı 
ranlara ceza kesiyor. 
Tapuda eksik konut 
bedeli ödeyenler, 
aradaki farkın yanı 
sıra tapu harcının 
4'te 1 'i kadar ceza 
ödüyor.

ANINDA SİSTEME 
DÜŞÜYOR 
Maliye'nin yenilenen

bilgi-işlem siste 
miyle, tapu harcını 
gerçek alım satım 
bedeli üzerinden 
ödemeyenler, 
anında sisteme 
düşüyor. Bir tür 
alarm sistemiyle 
mükellefler hakkın 
da uyarılan yetkililer, 
anında işlem 
başlatıyor. Tapuda 
yapılan işlemden 
sonra, emlak vergisi 
değerinden daha 
düşük bir bedel 

üzerinden harç 
ödendiğinin tespit 
edilmesi halinde, 
aradaki fark 
üzerinden hesap 
lanan harç hem 
gayrimenkulü 
devredenden, hem 
de devir alandan 
tahsil ediliyor. 
Ayrıca, tapu harcı 
için, devreden ve 
devralan için ayrı 
ayrı harcın yüzde 
25'i oranında vergi 
cezası kesiliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 
çalışmasına göre 
doktor ve hemşire 
ler sadece mesai 
saatleri dışında 
nöbet süresi için 
'yıpranma hakkın 
dan' yararlanabile
cek. Sağlık çalışan 
larına sağlanacak 
yıpranma hakkının 
detayları ortaya 
çıkmaya başladı. 
Sağlık Bakanlığı'nın 
yaptığı hazırlıklara 
göre, sağlık çalışan 
lan sadece mesai 
saatleri dışında 
tuttukları nöbetler 
için yıpranma 
hakkından yararla 
nabilecekler. Ayda 
ortalama 7 gün 
mesai saatleri 
dışında 8 saat 
çalışan bir sağlıkçı 
mn 2.5 yıl erken

emeklilik hakkı elde 
edebilmesi için 82 
yıl çalışması gereke
cek. Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, 
geçen hafta sonu 
Van'da 14 Mart Tıp 
Bayramı müjdesi 
vererek, sağlık 
çalışanlarının 
haklarını iyileştirme 
ye yönelik düzen
lemeler hakkında 
bilgi verdi. Davut 
oğlu, sağlık çalışan 
larının tuttukları 
nöbet saatine göre

15 gün ile 90 gün 
arasında fiili hizmet 
zammından yararlan 
dırılacaklarını, bu 
yolla 3 yıla kadar 
erken emeklilik hak 
kı elde edeceklerini 
söyledi. Uzun süre 
dir bu haberi bekle 
yen sağlık çalışan 
lan, Davutoğlu'nun 
açıklamasıyla mutlu 
oldular. Ancak, 
Sağlık Bakanlığı'nın 
yürüttüğü hazırlıklar 
hayal kırıklığı yara 
tacak görünüyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik KErfez
OIHLİK'İNİIK GÜNLÜK SİYASİ 0AZETI1I

lElllllllEllM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5429 

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
Kolpaçino 3. Devre: 

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

Ali Kundilli 2: 
11:45-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Kaçma Birader: 11:45- 

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

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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YAPI MALZ€M€L€Rİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Genç damat adayının ölümü, ailelerini yasa boğdu

Düğününe 1 gün lala Wa öldü IEIIİM
Mil

TERÖRÜN ETKİSİ
Ankara Kızılay Meydanı’nda patlayan 

bombanın yitirdiği canların açısı geçme
den, bu kez İstanbul Taksim İstiklal Cad- 
desi’nde pimi çeken canlı bomba.

5 ölü 36 yaralı..
Terör, canlı bombalarla yurt genelinde 

korku yaratmak için eylemlerini sürdü
rüyor.

Bunda da başarılı oldu.
Dün oynanacak Galatasaray, Fenerbah 

çe maçı terör nedeniyle ertelendi. 4’te

Gemlikli 28 yaşındaki 
Veysi Aytunç adlı 
genç düğününe bir 
gün kala geçirdiği 
trafik kazasında 
yaşamını yitirdi.
16 AY 850 plakalı 
araçla, Orhangazi - 
Gemlik karayolu’n- 
dan saat O4.oo 
sıralarında Gemlik 
yönüne gelmekte 
olan 3 arkadaş, Kar 
sak Boğazındaki 
otoyol girişinde kaza 
yaptılar. Kazada, Vey 
si Aytunç düğününe 
bir gün kala yaşamını 
yitirirken, araçta 
bulunan 2 kişi de 
yaralandı.
Aytunç’un ani 
ölümü üzüntü yarattı. 
Haberi sayfa 2’de

reysi Aytunç-düğününe bir gün 
^kâlâ^kâzâdayaşâmınıyitirdi:B

Mum
Sezona sıkıntılı 
başlayan ve 
istediği kadroyu 
bir türlü oluştura 
mayan Gemlik 
spor BAL ligine 
havlu attı.
Bölgesel Amatör 
Lig 11. Grupta 
ilk kez mücadele 
eden kırmızı 
beyazlılar, 
Bursa grubunda 
en yakın rakibi 
Kestelspor’a 
üstün oynadığı 
maçta 2-1 yenile 
rek BAL liginde 
kalma umudunu 
tamamen yitirdi. 
Haberi sayfa 7’de

arce/ik

eyya ve ankastr® \

Wt. SAR***
""otaJinin keyl mıuzun \ .n 

kutlu

I I

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Genç damat adayının ölümü, ailelerini yasa boğdu.

Düğününe 1 gün kala kazada öldü
Gemlikli genç 
düğününe bir gün 
kala geçirdiği 
trafik kazasında 
yaşamını yitirdi. 
Kaza, geçtiğimiz 
cumartesi günü 
Orhangazi-Gemlik 
karayolu, Otoyol 
girişinde sabaha 
karşı saat O4.oo 
sıralarında 
meydana geldi. 
16 AY 850 plakalı 
araçla, Gemlik 
yönüne gelmekte 
olan 3 arkadaş, 
Karsak Boğazındaki 
otoyol girişinde 
kaza yaptılar, 
kazada hafta so- 
hunda düğünleri 
yapılacak olan 
Çimtaş çalışanı 
yeysi Aytunç (28) 
hayatını kaybetti, 
2 kişi de yaralandı. 
Kazaya havanın 
yağışlı olması ve 
dikkatsiz araç 
kullanımının neden 
olduğu öğrenildi. 
Gemlik’e doğru hızlı

gelen aracın direk
siyon hakimiyetinin 
kaybolması sonucu 
kontrolden çıkan 
araç, otoyol 
girişinde bariyerlere 
çarptı. Bariyerleri 
aşan araç yolun 
kenarına uçan 
araçta bulunan 
gençlerden Veysi 
Aytunç (28), Gökhan 
Yavuz (26) ve

Memduh Bakır 
(31) yaralandı.
Kazada yaralanan 
gençler, çağrılan 
ambulansla Gemlik 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.
Ağır yaralanan 
damat adayı Veysi 
Aytunç, doktorların 
tüm çabalarına 
karşın kurtarılamadı. 
Olayla ilgili olarak 

Cumhuriyet Savcılığı 
soruşturma 
başlatırken, araç 
üzerinde sürücünün 
kimliğinin belirlen- 
mesi için parmak 
izi alındı.

PAZAR GÜNÜ 
EVLENECEKTİ

İstiklal Caddesi 
Ziraat Bankası 

karşısındaki Fırın 
Sokak girişinde cep 
telefonu satan 
kişinin oğlu olduğu 
öğrenilen Veysi 
Aytunç’un düğün 
öncesi ölümü 
yakınlarını ve kız 
tarafını yasa boğdu. 
Kaza yapan araçta 
bulunan 3 gencin 
sabaha karşı 
Gemlik’e gelmesi, 

ilçede değişik 
söylentilere 
neden oldu. 
Gençlerin 
‘Bekarlığa Veda’ 
eğlencesinden 
dönmekte olduğu 
iddiaları ortaya atıldı. 
Genç damat 
adayının cenazesi 
cumartesi günü 
ilçemizde 
toprağa verildi.

Marmara’da gündem afet yönetimi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Marmara Belediyeler Birliği olarak, olası 
afetlerle tedbirli mücadele edebilmek için yerinde adımlar atıldığını söyledi.
Marmara Belediyeler 
Birliği’nin afet 
yönetimi konulu 
kurum içi toplantısı, 
Bursa’da Kervan 
saray Termal Otel’de 
gerçekleştirildi.
Marmara Belediyeler 
Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, toplantıda 
yaptığı konuşma 
da afet yönetimi 
nin önemine 
dikkati çekti.
Başkan Altepe, 
Marmara Bölgesi’nin 
deprem riski taşıyan 
bir bölge olduğunu 
ifade ederek, 
“Olası afetlere karşı 
hazırlıklı olmalıyız. 
Marmara Belediyeler 

Birliği olarak, 
afetlerle tedbirli 
mücadele edebilmek 
için yerinde adımlar 
atıyoruz. Mar 
mara, Türkiye’nin 
lokomotifi. Mar 
mara çökerse 
Türkiye çöker... ” 
dedi.
Başkan Altepe, 
afetlere karşı her 
zaman hazırlıklı 
olunması gerektiğini 
vurgulayarak, 
“Tüm coğrafyalar 
için her konuda 
teşkilatlı olunmalıdır. 
Marmara Beledi 
yeler Birliği olarak 
somut adımlar 
atmalı, tedbirli 
olmalıyız. Hem Mar
mara için hem de

diğer bölgeler için 
hazırlıklı olmalıyız. 
Afet halinde herkes 
kendi canını ancak 
düşünebiliyor. 
Bu nedenle afet 
sırasında destek 
olunmalı, bu da 
ancak iyi bir 
organizasyonla 
olur. En az 10 bin 

kişilik bir duruma 
hazırlıklı olmalıyız” 
diye konuştu.
Marmara Belediyeler 
Birliği’nin gücünü 
ortaya koyması 
gerektiğini kaydeden 
Başkan Altepe, 
“Marmara’nın 
yaklaşık 25 milyon 
nüfusu var. Örnek 

bir faaliyet yapabili
riz. Lider bir ülkeyiz. 
Yerel yönetimlerde 
şehrin her konu 
sundan sorumluyuz. 
Afet en önemli 
konu... Belediyeler 
olarak kendi atabile 
ceğimiz adımları 
atalım ve ne kadar 
mesafe alabiliyorsak 

alalım. Afet konu 
su önemli bir 
organizasyon. 
Bilinçli adımlar 
atarsak olası bir 
felakette herkes ne 
yapacağını bilir 
ve yaraları daha da 
kolay sarmış 
oluruz. Bir nebze 
de olsun ihtiyacı 
olana destek 
oluruz” şeklinde 
konuştu.
Bursa’da depre 
me karşı yapılan 
çalışmaları da 
anlatan Başkan 
Altepe, kentte riskli 
yapı stoğunun 
yenilenmesi 
gerektiğini ve bu 
konudaki düşün 
çelerini anlattı.
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2 GÜNDE 300 ŞÜPHELİ PAKET İHBARI
Türkiye genelinde 
son zamanlarda 
yaşanan terör 
olaylarının ardından 
Bursa’da 155 polis 
imdat hattına gelen 
şüpheli paket ve 
şüpheli araç ihbar 
larında patlama 
yaşanıyor.
Vatandaşlar sırt 
çantasıyla gezen 
vatandaşları ve 

plakasız otomobil
leri 155 polis imdat 
hattına ihbar ediyor. 
Ülke genelinde son 
zamanlarda yaşa 
nan terör olayları 
sebebiyle güvenlik 
tedbirleri had 
safhaya çıkarıldı. 
Ankara ve İstan
bul’da yaşanan pat
lamalar 155 polis 
imdat hattına gelen 

ihbarların da 
artmasına sebep 
oldu.
2 GÜNDE 
300 ŞÜPHELİ 
PAKET İHBARI 
Bursa’da 2 günde 
155 polis imdat hat 
tına 300’ün üzerin 
de şüpheli paket, 
şüpheli araç ve 
sırtında çanta olan 
vatandaş ihbarı 

yapıldı. Bursa Em
niyet Müdürlüğü’ne 
bağlı terör ve 
asayiş ekipleri, 
ihbarların hepsini 
değerlendirerek, 
vatandaşların 
şüphesini ortadan 
kaldırıyor.
SOSYAL MEDYA 
VATANDAŞLARI 
TEDİRGİN EDİYOR 
Yaşanan terör 

olayları sebebiyle 
tedirgin olan 
vatandaşlar, 
sosyal medyada 
çıkan asılsız haber
lerle daha fazla 
endişeleniyor. 
İnternette hızla 
yayılan ‘bomba 
yüklü araç plakası' 
ve ‘canlı bomba’ 
isimleri sebebiyle 
vatandaşlar 

adeta diken 
üzerinde.
Emniyet yetkilileri, 
sosyal medyada 
yer alan, “AVM’de 
canlı bomba 
yakalandı”, 
“AVM’ler terör 
olayları sebe 
biyle kapatıldı” 
ibarelerine 
inanılmaması 
gerektiğini bildirdi.

Jandarmadan calimi hayuan operasyonu
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı, bir 
köylünün 17 küçük 
baş hayvanını 
çalan 2 şüpheliyi 
yakalayarak 
gözaltına aldı. 
İnegöl Ortaköy 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye

göre Ortaköy'de 
yaşayan bir 
köylünün 
17 adet küçükbaş 
hayvanı bir kamyona 
koyularak çalındı. 
Köylüler durumu 
jandarma ekiplerine 
bildirdi. Hırsızlığa 
karışan kamyonun 
plakasını gören

köy sakinleri, ekiplerine bildirdi,
plakayı jandarma Şüpheli ve kamyon

üzerinde çalışma 
başlatan Jandarma 
ekipleri, şüphelinin 
hayvanları yüklediği 
kamyonla İnegöl'
den, İznik istikame
tini gittiğini tespit 
etti. İznik ve Yenişe 
hir ilçe Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
yolu trafiğe kapata

rak şüpheli kamyonu 
yakaladı. Kamyonun 
kasasında ise 17 
küçükbaş hayvan 
ele geçirildi.
Şüpheli H.G. (27) ve
V.M. (50) gözaltına 
alınarak adliyeye 
sevk edildi. 2 şüpheli 
adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

Ml WMIIİM ■ İİHİM »M
Bursa’da, sosyal 
medya aracılığı 
ile terör örgütü 
PKK/KCK propa 
gandası yaptığı 
iddia edilen öğret 
men, adli kontrolle 

serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, İl Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
bir lisede rehber 

öğretmen olarak 
görev yapan K.K 
nin kendisine ait 
sosyal medya hesa 
bından terör örgütü 
PKK/KCK propagan 
dası yaptığını be

lirledi. Ekipler, K.K'yı 
Yıldırımdaki evinde 
gözaltına aldı. K.K., 
emniyetteki ifade 
sinin ardından Bursa 
Adliyesi'ne sevk 
edildi. K.K., çıkarıl

dığı mahkemede 7 
gün adli kontrol ile 
serbest bırakılırken,

yurt dışına çıkış 
yasağına karar 
verildi.

sıııiiıHalııaıM MlMMMlİİİlİilHl
İnegöl de 3. kattaki 
evinin balkonundan 
önce işyeri tabela 
sının üzerine ardın 
dan yere düşen 
adam talebe saye 
sinde ölümden dön 
dü. Edinilen bilgilere 
göre, Turgutalp 
Mahallesi Mahmut 
Esatbey Caddesi 
üzerindeki apartma 
mn üçüncü katında 
bulunan evinin 
balkonuna çıkan 
Mehmet B. (31), 
hava almak istediği 
sırada bir anda 
dengesini kaybe 
derek balkonun 
düştü. Zemin kattaki

işyerinin tabelasına 
çarparak düşme 
şiddeti azalan genç, 
tabelanın üzerinden 
de beton zemin 
üzerine düşerek 
yaralandı. Yaralı 
adam, kaza yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ambulansın 

daki sağlık ekibinin 
ilk müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine geti 
rilerek tedavi altına 
alındı. Yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu belirtildi.

İznik de 15 Mart'tan 
bu yana kayıp 
olarak aranan 
44 yaşındaki Salim 
Hançerli, ölü 
bulundu. Edinilen 
bilgiye göre, Salim 
Hançerli, Mustafa 
Kemal Paşa Mahal 
lesi'ndeki evinden 
ayrıldıktan sonra bir 
daha geri dönmedi. 
Ailesi, polise ve 
zabıta amirliğine 
başvuruda bulundu. 
Salim Hançerli'nin 
Abdulvahap Sancak
tan tepesindeki

boş bir alanda 
cansız bedeni bu
lundu. Ailenin de 
teşhis ettiği ceset, 
İznik Devlet Has

tanesi morguna 
kaldırıldı. Polis, 
Hançerli'nin ölüm 
sebebi ile ilgili 
tahkikat başlattı.

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

Güne Bakış U. Bursa Kitap Fuarı açıldı
TERÖRÜN ETKİSİ

Türkiye giderek Pakistan’a dönüyor.
Haftada bir patlayan bombalar, istesek 

de istemesek te kitlelerde korkuya neden 
oluyor.

Taksim İstiklal Caddesi’nde patlayan 
canlı bombanın hedefi belli ki yabancı 
lardı.

Daha önce yine İstanbul Sultanahmet 
Meydam’nda patlayan bombanın da 
hedefi turistlerdi.

Böyle giderse, yabancı ülkeler vatan 
daşlanna Türkiye’ye gitmeyin çağrısında 
bulunacaklar.
Alman Büyükelçiliğimin çağrısından 

sonra, ABD’liler de yaptıkları çağrıda, 
vatandaşlarının kalabalık yerleri giti'ivme 
terini, gerekirse otellerinde kalmalarını 
istedi.

Bu, Türkiye ye gelecek birçok turistin 
gelişinin ertelenmesine neden olacak.

Rus uçağının düşürülmesinden sonra 
Türkiye bağlantılı seyahat bağlantılarının 
iptali gibi, bunun ardından yeni iptaller 
gelebilir.

Hedef korku yaratmak ve turizmi balta
layarak ülke ekonomisine balta vurdur
mak.
Bir tarafta PKK terörü öte yanda IŞI D.
Ankara da patlatılan bomba PKK 

markaydı, bu kez tahminler IŞID üzerinde.
Ülkenin birinci derecede en önemli 

konusu terör, buna bağlı olarak canlı 
bombaların patlamasıdır.

Bu sorun yanında güneydoğu bölgemiz
den hergün gelen şehit haberleridir.

Bu nereye kadar sürecek.
Bunca canın yitirildiği bir ortamda, 

terörü bitireceklerine, tutturmuşlar 
Başkanlık sistemi getireceğiz, Anayasayı 
değiştireceğiz diyorlar.

Ayıptır, günahtır.
Patlayan her bomba ardından şehitlik 

ajitasyonlan ile halkı kandırmakla bu 
sorun çözülmez.

Caddede araç bekleyen veya gezerken 
patlayan bombalarla ölenlere şehit diy
erek acılan hafıfletemezsiniz.

Türkiye nereden nereye getirildi.
Bunun sorgulanması gerekir.
Ak Saraydan bağırıp çağırarak sorunlar 

çözülmez.
Çevremizde bir tek dost ülke kalmadı. 

Birçok ülkede temsilciliğimiz bulunmu 
yor.

Bugün maçtan iptal edeceksin, yann 
okullan kapatacaksınız.
İnsanlar sokağa çıkamaz duruma 

geliyor.
Bu gidiş nereye, ne yaptınız bu ülkeye.

TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.Ş. 
tarafından, Türkiye 
Yayıncılar Birliği 
işbirliğiyle hazırla 
nan Bursa 14. Kitap 
Fuarı, Cumartesi 
günü Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al- 
tepe, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üye 
si Fahrettin Gülener, 
Türkiye Yayıncılar 
Birliği Başkanı Metin 
Celal’in katılımlarıy 
la TÜYAP Bursa 
Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde 
saat 12.00’de kur
dele kesimi ile açıldı. 
Bu yıl 300 yayınevi 
ve sivil toplum ku
rulu şunun katıhmıy 
la gerçekleşecek 
Bursa Kitap Fuarı, 
söyleşi, panel ve 
çocuk etkinlikleri 
gibi 80 kültür etkinli 
ğine ev sahipliği ya
pacak. 27 Mart 2016 
Pazar akşamına 
kadar düzenlenecek 
imza günleri ve etkin 
İlklerde yüzlerce 
yazar okurlarıyla 
buluşacak.
Aralarında İlber 
Ortaylı, Can Dündar, 
Ahmet Telli, Gülten 
Dayıoğlu, Uğur Ko 
şar, Şermin Çarkacı, 
Ahmet Ümit, Ercan 
Kesal, İsmail Say
maz, Pelin Çift, Tuna 
Kiremitçi, Emre Kon- 
gar, Ayşe Kulin, 
Ataol Behramoğlu, 
Ahmet şımşırgıı, 
Canan Tan, Deniz 
Kavukçuoğlu, Muşta 
fa Armağan, Büşra 
Yılmaz, Fehim Taşte 
kin, Aret Vartanyan 
ve Hakan Akdo 
ğan’ın da bulunduğu 
pek çok yazar okur

Hava sıcaKlığı artacak
Türkiye baharı 
beklerken hava 
sıcaklıkları düştü. 
Meteoroloji, kuvvetli 
yağışlar konusunda 
vatandaşları 
uyardı. Bursa'da ise 
hava sıcaklıkları 
bugünden itibaren 
yükseliyor.
Özellikle Hakkari 
ve çevresinde 
yoğun kar yağışı 
bekleniyor. Doğu 
Kardeniz ise sele 
teslim oldu. Yetk
ililer; Trabzon, Gire

larıyla buluşmak 
üzere Bursa Kitap 
Fuarı’nda olacak.

Cemil Meriç 
100 Yaşında 
TÜYAP Kitap Fuarla 
rı, edebiyat ve kültür 
dünyamızın değerli 
isimlerinin 100. yaş 
larını kutlamaya 
devam ediyor. Bu 
kapsamda sosyolo
jiye yaptığı önemli 
katkıları ile Cemil 
Meriç’in 100. Yaşı 
Bursa Kitap Fuarı’n 
da kutlandı.
Cumartesi günü 
Uludağ Üniversitesi 
akademisyenleri 
Mehmet Fatih Birgül, 
Ahmet Albayrak ve 
Mustafa Muharrem 
Tüfekçi’nin konuş 
maçı oldukları “Bir 
Şimşek Pırıltısı: 
Cemil Meriç” başlıklı 
panel düzenlendi. 
Cemil Meriç’in ede
biyat ve kültür 
dünyasına katkıları 
ise Ankara Üniver

sun, Rize ve Artvin 
çevrelerinde kuvvet 
li yağmur beklendi 
ğini söyledi. 
İstanbul, Ankara ve 
İzmir'de de hava 
kapalı olacak. 
Batı illerinde genel 

sitesi öğretim görev 
İİSİ Kurtuluş Kaya 
h’nın katılımıyla 
Pazar günü “Ede
biyat ve Kültür 
Bağlamında Cemil 
Meriç” başlıklı söyle 
şişi yapıldı.

27 Mart Dünya 
Tiyatrolar Günü 
Dünya Tiyatrolar 
Günü kapsamında 
21 Mart Pazartesi 
günü oyuncu Mert 
Fırat ve gazeteci 
Bahar Çuhadar’ın 
katılımıyla tiyatro, 
mekan ve seyirci 
üzerine “Sanat 
Girişim ciliği ve Yeni 
Tiyatro” başlıklı bir 
söyleşi gerçekleş 
tirilecek.

“Sertel Ailesi: 
Selanik’ten 
Sılaya” Sergisi 
Tan Baskım’nın 71. 
Yılında, Türkiye’de 
basın tarihinin 
önemli gazetelerin 
den biri olan Tan 

olarak yağmur 
bekleniyor.
Marmara'nın kuzey 
ve doğusu, Batı 
Akdeniz'in iç kesim
leri, Batı Karadeniz, 
Orta ve Doğu Kara 
deniz kıyıları, Doğu 

gazetesi yöneticisi 
Zekeriya Sertel Ve 
eşi yazar Sabiha 
Sertel’in anlatımla 
rından yola çıkan 
sergi, aynı zamanda 
Sedeflerin yaşamına 
ve dolayısıyla yakın 
dönem Türkiye tari
hine fotoğraf ve 
anlatılarla tanıklık 
ediyor. Can Yayınları 
tarafından Bursa 
Kitap Fuarı’nda 
taşınan sergi, fuar 
Süresince ziyarete 
açık olacak. 
Çok sayıda genç 
okura ulaşan yeni 
nesil yazarlardan 
Koray Yersüren, 
Emine Can ve 
Merve Akıncı 
25 Mart Cuma 
günü düzenlenen 
söyleşide 
kendi yazarlık 
serüvenlerini 
anlatmak 
üzere okurlarıyla 
bir araya gelecek.

Fuar Ziyaret 
Saatleri 
Bursa 14. Kitap 
Fuarı, 19-26 Mart 
2016 tarihleri 
arasında 10.00- 
19.30, fuarın 
son günü olan 
27 Mart 2016 
tarihinde ise 
10.00-19.00 saatleri 
arasında ziyaret 
edilebilir. Fuara 
giriş ücretsizdir.

Anadolu'nun güney 
doğusu, Güneydoğu 
Anadolu'nun 
güney ve doğusu 
ile Çanakkale'nin 
iç kesimleri, Balıke 
sir'in kuzeyi, Tekir 
dağ, Afyonkarahisar, 
Denizli, Antalya'nın 
iç ve doğu ilçeleri, 
Osmaniye, 
Hatay, Ankara'nın 
kuzey kesimleri, 
Konya, Çankırı ve 
Artvin çevreleri 
aralıklı yağışlı 
geçecek.
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Okul mütiürleri Gemlik'te toplandı
Bursa merkez ve 
ilçelerinde bulunan 
Fen Lisesi, Anadolu 
Lisesi, Güzel Sanat
lar Lisesi ve Sosyal 
Bilimler Lisesi okul 
müdürleri Mart ayı 
istişare toplantısını 
Gemlik'te yaptı 
Bursa ve ilçelerinde 
toplam 68 okuldan 
80 idarecinin katıl 
dığı toplantıya ev 
sahipliğini Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi, Gemport 
Gemlik Anadolu 
Lisesi ve Hisar 
Anadolu koordinatör 
lüğünde Gemlik İlçe

Vs; M d’
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olduklarını söyledi. 
İl Milli Eğitim Müdü 
rü Veli Şa rı kay a’hin 
ve İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı

Uygar Umut’un da 
konuşma yaptığı 
toplantıda İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzen

Milli Eğitim Müdürlü 
ğü yaptı.
Ev sahibi okul adıha 
açış konuşmasını 
Celal Bayar Anadolu

LlbeöıthüdurüKamil 
Beki yaptı. OkuI ‘ 
müdü rlerin i Gerri- ■ 
Hk'te “ağırlamaktan ~ ’ 
âölâyrmemmin

lenecek olan bilgi 
yarışmaları, 2015 
YGS sonuçları, 
ll.dönem ortak 
sınavlar, sene so
nunda yapılacak 
olan, seminerler, 
yetiştirme kursları 
gibi konular görü 
şüldü.
Ayşe Ziver Karataş 
İlkokulunda yapılan 
toplantı sonrası 
programa Atatepe 
Sosyal Tesisle 
rinde Kaymakam 
Cahit Işık'ın da 
katıldığı öğle 
yemeğiyle devam 
edildi.

Bursa'da lluslararası Oryantiring Günleri" Başladn;yanı sıra barış ve
kardeşlik duygula
rımn da pekiştirilme
sine yararlar

Bursa'da, Uludağ 
Üniversitesi ve 
Türkiye Oryantiring 
Federasyonu tarafın 
dan Yıldırım Beledi 
yesinin katkılarıyla 
düzenlenen "Ulusla 
rarası Oryantiring

Günleri" başladı.,. 
Türkiye, Çek Cum 
huriyeti, Romanya, 
Hırvatistan ve İtalya'
dan turnuvaya kati 
lan 35 sporcu, mü 
sabakalar öncesi^ 
Yıldırım Belediye.?

Başkanı İsmail Hakkı 
Edebali'yi maka ’ 
mında ziyaret etti. 
Edebaİi, kabulünde 
y a pt ı ğ ı ko n u şma d a, 
uluslararası bir orga
nizasyonda daha Ş 
yaban cıspo rcuları

Yıldı rı m'da 
ağırlamaktan 
duydüklâir mem
nuniyeti dile getirdi. 
Spor‘sayesinde 
fârklrkültürlerih bir 
a rayagelmesi n in, 
mücâdele gücünün

sağladığını belirten
Edebaİi, şunları kay
detti: "Oryantiring, 
doğay la iç içe bir 
spor olması ne
deniyle insanlar için 
oldukça faydalı bir 
branş. Günümüz 
dünyasında farklı

sebeplerden dolayı 
teknolojinin esiri 
olmuş durumdayız. 
Bu tarz doğa 
sporları, teknolo 
jinin ortasında 
yaşadığı mız bu 
dönemde insanın 
toprakla temas 
etmesiyle bir nevi 
kendisini yenile 
meşine fayda 
sağlıyor.”

GOZ HASTALIKLARI
UZMANIMIZ 

.. ® IHI
DR. CÜNEYT IŞIK
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HİZMETE BAŞLAMIŞTIR
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* SPOR KAŞESİ
mytfâr'HâİT

FUTBOLDA NELER YAPMALIYIZ?
Futbolda ikinci 

amatör küme maç 
lan üniversite 
sınavları nedeniyle 
oynanmadı.

Geçen hafta süper 
amatör maçları ise 
sınav sonunda denk 
geti rilerek bitirildi.

U16 ve U13 
maçları ise devam 
etti.

Gemlik Sporun 
Yalova Sporla 
yapacağı maç ise 
Salı günü Yalova 
stadında yapıldı.

Gemlik Spor Yalova 
deplasmanından da 
3-0 mağlubiyetle 
döndü.

Ligde galibiyeti bu
lunmayan takımımız 
Bursa takımları 

arasında sonuncu 
olduğu için büyük 
bir ihtimalle 
önümüzdeki sene 
süper amatör de 
maç oynayacak.

Şayet mevcut 
yönetim maçlar 
bittiğinde derhal 
olağanüstü kong 
reye gitmezse 
takım süper amatör

den de düşer.
Zira parasını ala

maya n fflfastii 
sporcularla 
istediğiniz sonuçları 
alamazsınız.

Süper amatörde 
belirli bir bütçeniz 
olmazsa yine sonuç 
hüsrari ölür.

Görünen doğru şu 
ki bu yıl ikinci trans
fer döneminde biraz 
kaliteli olan futbolcu
lar bonservislerini 
alıp kaçtılar.

Yeni alınanlar ise 
gidenlerin yarı 
kalitesinde bile 
değildi.

Diğer BAL Ligi 
takımları yaptıkları 
takviyelerle güçle 
nirken biz ise yarı 

yarıya güç kaybettik. 
Diğer bir gerçek ise 
Gemlik Sporda Gem
likli sporcuların hiç 
olmayışı.

Bizler Gemlik’in 
çocuklarına hiç 
fırsat vermiyoruz. 
Gemlikten sporcu 
çıkmaz diye diye 
düştüğümüz durumu 
görüyorsunuz.

Ben de kırk beş 
yılını Gemlik’in 
sporcu suna vermiş 
biri olarak çok üzülü 
yorum.

Bu işin kurtuluş 
reçetesi Kulüpler 
Birliğidir.

Kulüpler birliğine 
destek şarttır.

Kulüplere sadece 
nakdi yardım ya da

malzeme vermek 
yetmez, .......

Kulüpler birliğinin 
ortak akıldan çıka 
cak projelerinin de 
destek görmesi 
gerekir.

Kısacası kulüpler 
blrl iğini n i mka n t a n 
artması gerekir.

Derhal dedikodu 
edebiyatının 
yanlışlarından 
sıyrılıp gerçek 
spor arenasında 
yerimizi almamız 
gerekiyor.

Kulüpler, birbir- 
leriyle dayanışma 
içersinde olması 
şart.

Yere düşen kulübü, 
hep beraber ayağa 
kaldırmalıyız.

Atatürk İlkokulu balıcesınie oyun oarkuru Mili
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı, Bursa Valiliği ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediye sinin 
işbirliği protokolü ile 
uygulamaya konulan 
Bursa Büyükşehir 
Okul Sporları fiziksel 
etkinlik ve oyun 

parkuru Atatürk 
İlkokulu bahçesinde 
kuruldu. Atatürk 
ilkokulunun tüm 
öğrencilerinin 
yararlandığı oyun 
parkuru beğeni 
kazandı, çocukların 
eğlenmesini sağladı.

Öğrenciler ve okul 
yönetimi tarafından 
etkinlik nedeniyle 
İlçe Spor Koordi
natörü Ayhan 
Boğuş ye Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
Volkan Gülmez’e 
teşekkür edildi

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

4 adet 15-16 lant Starmaxx kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara,

350 n değerinde ment tediye!

ÖZKAYA
Tur. Nak. Taah. Ihr. 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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GEMLİKSPOR BAL A HAVLU ATTI
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sezona sıkıntılı 
başlayan ve istediği 
kadroyu bir türlü 
oluşturamayan 
Gemlikspor BAL 
ligine havlu attı. 
Bölgesel Amatör 
Lig 11. Grupta ilk kez 
mücadele eden 
kırmızı beyazlılar 
Bursa grubunda 
en yakın rakibi 
Kestelspor’a üstün 
oynadığı maçta 
2-1 yenilerek BAL 
liginde kalma 
umudunu 
tamamen yitirdi. 
Şehitlerimiz için 
saygı duruşunda 
bulunulan ve az 
seyircinin izlediği 
karşılaşmaya Gem
likspor daha iyi 
başlayan taraf oldu. 
Ligde hükmen aldığı 
maçların dışında 
galibiyeti bulun
mayan kırmızı 
beyazlılar yakala 
dıkları pozisyon 
larda son vuruşlar 
da başarılı olamadı. 
9. dakikada 
Feyyazla bir şutu 
üstten dışarı giden 
kırmızı beyazlılar

karşısında yeşil 
beyazlı Kestelspor 
daha akıllı ataklar 
bulurken 15. dakika 
da Kestelspor’un 
kullandığı faul 
atışında Gemlikspor 
kalecisi Samer topu 
dışarı tokatlayarak 
gole izin vermedi. 
25. dakikada 
Yunus’la pozisyon 
bulan Gemlikspor’un 

atağını kaleci önledi. 
26. dakikada Akın’la 
yakaladığı pozisyon 
da golü bulamayan 
Kestelspor 28’de 
öne geçti.
Cevat’ın köşe çizgi 
sinden ortaladığı 
topa defansın arasın 
da iyi vuran Cengiz 
han takımını 1-0 
öne geçiren golü 
ağlarla buluşturdu.

38. dakikada yakala 
dığı gol pozisyonun 
da beraberlik golünü 
bulamayan Gemlik
spor ilk yarıyı 1-0 
yenik kapadı. 
İkinci yarıya yine iyi 
başlayan Gemlikspor 
karşısında iki farklı 
öne geçen yine 
Kestelspor oldu.
48. dakikada Amfin 
kullandığı köşe 

atışında Akın iyi bir 
vuruşla topu çatala 
göndererek skoru 
2-0 yaptı. 
İki farklı geriye dü 
şen Gemlikspor tüm 
batlarıyla farkı azalt
mak için rakip kalede 
gol ararken 56. daki 
kada kaleye yakın 
mesafede Rıdvan’ın 
şutu üst direkten 
dışarı çıktı. 
Kestelspor’un orta 
alanda ve forvette 
bazı futbolcuların 
yorulmasıyla kaleye 
daha rahat gelen 
Gemlikspor 76. 
dakikada Feyyaz’la 
pozisyon buldu 
ancak gol gelmedi. 
Kestelspor’un galibi 
yeti korumaya çalıştı 
ğı Gemlikspor’un da 
gol için mücadele 
verdiği maçın uzat 

ma dakikalarında 
kazanılan faul atışın 
dan gelen topa 
Muharrem iyi yük 
selerek skoru 2-1 
yaptı va karşılaşma 
2-1 Kestelspor’un 
galibiyetiyle son 
buldu.

SAHA: Gemlik Dış 
HAKEMLER:
Oza Ergün 3, 
Arif Dilmeç 3, 
İbrahim Karakaya 5,

GEMLİKSPOR: 
Samer 5, Rıdvan 4, 
Berat 3, (Ozan 1) 
Muharrem 6, Mehmet 
5, Ekremcan 6, 
Tuncay 4, Metin 5, 
Feyyaz 4, Yunus 5, 
Gökhan 4,

KESTELSPOR: 
Uğur 5, Kaan 5, Arif 
5, Furkan 5, Metin 6, 
Yakup 5, Uğur 5, Anıl 
5, Akın 5, (Recep 1) 
Cengizhan 6, (İlker 1) 
Cevat 5, (Ladik 1)

GOLLER : Dk. 28. 
Cengizhan, Dk. 48. 
Akın, (Kestelspor) 
Dk. 90+2 Muharrem, 
(Gemlikspor)

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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IHısıiııMM
Bursa’da vatandaş 
ların güvenliği 
için AVM'lerde 
polis görev 
lendirildi. AVM'lerde 
görev yapacak 
emniyet personeli, 
araç ve vatandaş 
ların girişlerini 
kontrol edecek, 
otoparklarda uzun 
süre park halinde 
olan araçlar çekile
cek. Emniyet per
soneli, araç ve vatan 
daşların AVM'lere 
girerken kontrolüne 
refakat edecek, 
şüphelilere anında 
müdahalede bulu
nacak. Özellikle

yankesicilik ve 
dolandırıcılık olay 
larının önlenmesi 
amacıyla görevlen 
dirilen polisler, her 
akşam otoparkta 
bırakılan arakları 
tek tek kontrol 
edecek. Uzun süre 
alınmayan araçlar, 
güvenlik gerekçe

siyle çekilecek. 
AVM'lerin güvenli 
ğinden sorumlu 
polisler, her akşam 
düzenli olarak 
üstlerine yaptıkları 
denetimlere ilişkin 
bilgi verecek. Aynı 
güvenik önlemleri 
Ankara'daki AVM'ler 
de de geçerli olacak.

Eleman aranıyor
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞACAK 
ÇAY TEMİZLİK VE YEMEK YAPACAK 
ÇALIŞMA ARKAŞI ARAMAKTAYIZ

AKRAN NAKLİYE
TEL: 0224 513 03 95

Elemanlar aranıyor
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

market bölümünde çalişacak 
BAYAN KASİYERLER ARANIYOR

Yeni kumlan şirkeı sayısında hiiyiik artış
Şubat ayında 
kurulan şirket 
sayısı 6 bin 300, 
kapanan şirket 
sayısı ise 781 oldu. 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği

(TOBB), şubat ayına 
ilişkin kurulan- 
kapanan şirket 
istatistiklerini 
açıkladı. Buna göre, 
şubatta kurulan 
şirket sayısı, geçen

ydin aynı ayına 
göre yüzde 16,56 
artarak 6 bin 300 
oldu. Kapanan şirket 
sayısı ise yüzde 
21,9 azaldı ve 781 
olarak gerçekleşti.

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
ıPad-iPhoneb*Egm

..  --- --

* ..
M

4-2- tecrübemiz 
hizmetinizdeyiz

AKCAN PETROL 
MÜRACAAT TEL: 0533 309 06 99

e

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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OONLÛK SİYASİ GAZETESİ

Sınır ticaretinde »eni aiızenlemeler aelfli
Sınır ticareti uygu 
lamalarından daha 
fazla esnaf ve tacirin 
yararlanabilmesi için 
2 yıldır yerleşik 
olma şartı 1 yıla 
düşürüldü. Sınır 
ticareti uygulama 
larından daha fazla 
esnaf ve tacirin 
yararlanabilmesi 
için 2 yıldır yerleşik 
olma şartı 1 yıla 
düşürüldü. Bölge 
ticaretinin canlan 
dırılması için sınır 
ticareti kapsamında 
yapılacak ithalata 

esas teşkil edecek 
ithalat değer limitleri 
yüzde 50'si oranında 
artırıldı, her bir ülke 
için en fazla 150 
milyon dolara kadar 
olmak üzere yeniden 
belirlendi.

ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Ekonomi Bakanlı 
ğı'ndan, sınır tica 
retindeki yeni düzen
lemelere ilişkin yapı 
lan yazılı açıklama 
da, Türkiye'de sınır 
ticaretine ilişkin usul

ve esasları düzenle 
yen Sınır Ticaretinin 
Düzenlenmesine 
İlişkin Bakanlar 
Kurulu Kararının 
yürütülmesi safha 
sında ortaya çıkan 
ihtiyaçların, ilgili 

diğer mevzuatta 
meydana gelen 
değişikliklerin, ilgili 
bakanlıklar ile valilik
lerin görüş ve öneri
leriyle bölgedeki iş 
adamları ve sivil 
toplum kuruluşla 

rımn talepleri 
dikkate alınarak 
yeni bir düzenle
menin yapılması 
ihtiyacının ortaya 
çıktığı bildirildi. 
Esnaf ve tacirin limit 
kullanımını arttırmak 
ve Valilikler ile İl 
Değerlendirme 
Komisyonunun iş 
yükünü azaltmak 
amacıyla, önceki 
düzenlemede süresi 
45 gün olan ve her 
bir ürün için düzen
lenen, İthalat Uygun
luk Belgelerinin 

süreleri 90 güne 
çıkarıldı. Söz konusu 
düzenlemelerle 
bürokratik işlemlerin 
azaltılması ve sınır 
ticaretinden yarar
lanabilme imkanla 
rının genişletilmesi 
sağlanarak sınır 
ticareti sayesinde 
kapsam dahilindeki 
sınır illerinde 
ticari ve ekonomik 
hayatın canlandırıl 
masıyla istihdamın 
artırılmasına katkıda 
bulunulması 
hedefleniyor.

Ilı t açana h e del yeni gazada r
TÜSİAD Sanayi 
4.0 Raporuna göre, 
dönüşümden en 
fazla üretim maliyeti 
verimliliği sağla 
yacak sektör 6-9 
milyar TL'lik bir 
büyüklükle beyaz 
eşya sektörü.
TÜSİAD Sanayi 4.0 
Raporunda, iş yapış 
şekillerinde dijital 
dönüşümü merkeze 
alarak 30-50 milyar 
TL'lik verimlilik artışı 
yakalanabileceği, 
sanayi üretiminde 
yıllık yüzde 3'e 
kadar artışı tetikle 
yebileceği anlatıldı. 
Bu büyümenin 
Türkiye GSYİH'sinde 
yüzde 1 ve üzeri bir 
ek büyüme ile 150- 
200 milyar TL 
düzeyinde ek gelir

anlamına geldiği 
ifade edilen rapor, 
yatırımlardaki olası 
artışa dikkati çekti. 
Raporda, Sanayi 
4.0 teknolojilerinin 
üretim sürecine 
dahil edilmesi için 
10 yıllık süreçte 
yılda üreticilerin 
gelirlerinin yüzde 
1'i niteliğindeki 10- 
15 milyar TL yatırım 
yapılması gerektiği 
tahmin edildiği 
kaydedildi. Raporda, 

işgücündeki eğitimli 
kitlenin artışına 
işaret edildi. 
Önümüzdeki 10 
yılda istihdamda 
yetkinlik düzeyi 
düşük işlerde 
işgücünün azalması 
olası görüldüğü 
yinelenen 
çalışmada, sanayi 
üretiminin artması 
ile toplam 
işgücünde mutlak 
bir artış yaşanacağı 
anlatıldı.

Ekonomi Bakanı 
Mustafa Elitaş, 
Türkiye'nin, 
dünya ihracat 
hacminden aldığı 
payın binde 9,4 
olduğunu belirterek, 
bu oranı yüzde 
1'e yaklaştırmak 
istediklerini söyledi. 
D —I--— l-IÎA-ç- 
LJCir\Clll L-IILC1Ş, 

komşu ülkelerde 
yaşanan ekonomik 
sıkıntıların ihracatı 
etkilediğini, bu 
nedenle yeni 
pazar çalışmalarını 
hızlandırdıklarını 
anlattı. Afrika ve 
Amerika kıtala 
rıyla yüksek nüfuslu 
ekonomilere odak 
landıklarını dile 
getiren Elitaş, 
şöyle konuştu: 
"2016 yılını Afrika 
yılı ilan ettik. Orta

0

Afrika ve sanra 
altı Afrika bölgesine 
Türk ürünlerini 
ihraç etme ve 
Türk müteahhitlik 
hizmetlerinin 
faaliyet gösterme 
sini sağlayabilmek 
için önemli girişim 
lerimiz var. Son 
olarak hedef pazar 
lar arasına koydu 
ğumuz iki ülke bizim 
için çok önemli. Biri 
1,5 milyarlık Çin, 
diğeri 1 milyarlık 
Hindistan. Ote yan

dan Amerika 
kıtasında ABD'nin 
yanı sıra Güney 
Amerika'nın da 
önemli bir pazar 
olduğunu düşünü 
yoruz. Brezilya dahil 
Latin Amerika ülke 
lerinin tümüne mal 
ve hizmet sunma 
imkanımız mevcut. 
Bu kapsamda nisan 
ayında işadamla 
rımızla birlikte Şili, 
Peru, Ekvador ve 
Kolombiya'ya 
gideceğiz." dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110 Telefon Anza 121 Bursa 256 77 84
Polis 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 VAPUR- ffrIrfit
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 
Esklhisar

(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 UÇAĞI

612 OO 26
613 66 13

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

Pogasus AkmİS Seyahat 
METRO
Aydın Turizm 
SOzer Turizm 
Kanberoğlu-Eaadaç 
Anıtur
Kamil Koç

614 63 62
613 12 12 Gümrük Md.

Ver. Dairesi Md. 
ilçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müc 
İŞ-KUR

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

DAĞITICILAR
612 1O 72

614 47 71
612 O1 63

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58HASTANELER

517 34 00
513 23 29

Ergaz 
Milangaz

513 88.43
513 22 59

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

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96 Bütünler Likitgaz 513 80 00

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

AKçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

Yazı İşi. Md. 
Su Anza

51345 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 1O 79
513 30 33
513 16 45
513 O1 03

Gemlik KSrfez
GEMLİK'İH İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5430 

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)

giAİhM
VENÜS SİNEMASI

Kolpaçinol Devre: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
AliKundilli2: 

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

Kaçma Birader: 11:45- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15...
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

MevkiiGemlik

s_. «i

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ye KDV dahildir.

2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim 
yılı için kayıtlarımız başlamıştır.

ERKEN KAYIT DÖNEMİ 
FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN... 
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BAHAR BAYRAMI (NEVRUZ)
21 Mart baharın müjdecisidir.
Bizim eskiden Bahar Bayramı diye 

kutladığımız gündür.
Doğanın uyanışı, toprağın bitkilere su 

verişinin başlangıcıdır Bahar Bayramı.
Dirilmedir adeta.
Bahar bayramına değişik adlar da 

verilir.
Devamı Syf. 4’te

Ankara Kızılay Meydanı 
ile geçtiğimiz günlerde 
İstanbul İstiklal Cadde- 
si’nde meydana gelen 
canlı bomba olayları so 
nucu yeni patlamaların 
önlenmesi için polis ve 
jandarma ülke genelin 
de alarma geçti. İlçenin 
giriş ve çıkışlarında 
kent merkezlerinde 
ve AVM’lerde sıkı gü 
venlik önlemleri alındı. 
Haberi sayfa 2’de

38 Afgan mülteci yakalandı
Değişik yollarla Avrupa’ya kaçmak isteyen 38 Afgan mülteciler, dün sabaha 
karşı saat 03.oo sıralarında polisin şüphesi üzerine yakalandı. Gemlik Bursa 
karayolunda 3 araçtan şüphelenen polis, araçları durdurdu. 2 araç yakalanırken, 
içlerinden bir araç Mudanya yoluna doğru kaçtı. Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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38 Afgan mülteci yakalandı
Değişik yollarla 
Avrupa’ya kaçmak 
isteyen 38 Afgan 
mülteciler polisin 
şüphesi üzerine 
yakalandı. 
Olay, dün sabaha 

karşı saat O3.oo 
sıralarında 
meydana geldi. 
Gemlik Bursa 
karayolunda 
3 araçtan şüphele 
nen polis, araçları 

durdurmak 
istedi.
Ancak, araçların 
sürücüleri 
kaçmaya başladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, 2 araç 

yakalarken, 
içlerinden bir araç 
Mudanya yoluna 
doğru kaçtı.
Polisin Terminal 
Köprüsünde 
durdurduğu aracın 

birinden ve diğer 
araçtan 38 Afgan 
uyruklu mülteci 
çıktı 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde 
sorgulanan

Afganlar ile 
ilgili işlemlerin 
bitiminden 
sonra Bursa 
Göçmenler 
bürosuna teslim 
edileceği öğrenildi,

Gemlik giriş te çıkışları fcontrol altında
Ankara kızılay 
Meydanı ile geçtiği 
miz günlerde İstan
bul İstiklal Cadde- 
si’nde meydana 
gelen canlı bomba 
olayları sonucu 
yeni patlamaların 
önlenmesi için 
polis ve jandarma 
ülke genelinde 
alarma geçti. 
Türkiye’ye Suriye’
den sızdığı belir
lenen 3 canlı 
bombanın daha 
bulunamaması ne
deniyle, ilçenin giriş 
ve çıkışlarında kent 
merkezlerinde ve 
AVM’lerde sıkı 
güvenlik önlem 
teri alındı.
İlçemizde iki gündür 
polis Çevre Yolu 
girişi ile Terminal 

Köprüsü girişi, 
Bursa Yolu’nda 
Engürücük Mahal 
leşi Yolu’nda şüp 
heli araçlarda 
arama yapılıyor. 
Pazar günü ilçemizin 
en yoğun alışveriş 
merkezlerinden 
biri olan Özdilek 
Alışveriş Mer 
kezi’nde polis 
AVM’ye giren 
tüm müşterilerin 
üzerlerini aradı.
Öte yandan, Ahmet 
Dural Meydın’nda 
bulunan CÎUS 
AVM’de de dün 
özel güvenlik sayısı 
arttırılırken, AVM’ye 
giren her kişi 
elektronik cihaz 
larla aranması 
dikkat çekti. 
İlçemizde kentin

işlek caddelerinde 
güvenlik önlemleri 
arttırılırken, ilçeye 
giren her araç 
kontrol ediliyor. 
Dün sabaha

karşı şüpheli
3 aracı durdurmak 
isteyen polis, 
araçlardan
2 sinde 38 Afgan 
uyruklu mülteciyi

yakalayarak, 
gözaltına aldı. 
Polis, okul ön
lerinde, işlek 
cadde ve sokak 
larda sürekli

devriye 
gezerek, olası 
bir terör olayına 
karşı birinci 
derece alarmını 
sürdürüyor.

MU ■■ MİMİ IHIMI
Gemlik Belediyesi 
ile Cam Kırığı Hurda 
Nakliyat ve Ticaret 
Sanayi Limited 
Şirketi, ÇEVKO 
Vakfı İktisadi 
İşletmesi ve

ŞIŞECAM Ambalaj 
Şirketi ile yapılan 
dörtlü protokol 
gereği, “Cam 
Ambalaj Atıklarının 
Kaynağında Ayrı 
Toplanması” 

çalışması, Cam 
Kumbaraların 
dağıtımıyla başladı. 
Üç yıllığına geçerli 
olacak proje 
kapsamında 
100 adet Cam

Kumbarasının 
eğitim ve öğretim 
kurumlan ile 
sitelere bırakılacağı 
ifade edildi. 
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri
Müdürü Ahmet 
Dedetürk, atık yağ, 
atık pil toplama 
projeleri gibi önemli 
bir geri dönüşüm 
projesi olan uygula 
mayı titizlikle 
sürdüreceklerini 
vurguladı.
Cumhuriyet 
Mahallesi’nden 
başlayan Cam 
Kumbaraları 
Dağıtımının bu 
hafta içinde ilçenin 
tespit edilen tüm 
bölgelerinde

tamamlanacağını 
ifade eden Dede 
türk, “Atık Yağ 
ve Atık proje 
uygulamalarında 
önemli bir ivme 
kazandı. Birçok 
belediyeye örnek 
olacak çalışmalar 
yaptık. Hedefimiz 
bir yandan geri 
dönüşüm proje 
terini eksiksiz 

sürdürmek, 
diğer yandan da 
atık yağ ve atık 
pilden sonra cam 
şişelerinin de 
toplanmasını 
sağlamaktır. Gem
liklileri de bu önemli 
projeye destek ol
maya ve cam atıklar 
konusunda duyarlı 
davranmaya davet 
ediyoruz” dedi.

‘GemlIkKörfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Feci kazada ortalık saıas alanına döndü
Orhangazi de, beton 
mikserinin çarptığı 
kamyonet, kontrol 
den çıkarak otomo* 
bitle çarpıştı. Can 
pazarının yaşandığı 
kazada 3 kişi yaralan 
dı. İznik’ten Orhan 
gazi istikametine 
seyreden Ömer 
Mutlu (45) idaresin
deki 34 EN 2284 

plakalı beton mik
seri, tali yoldan kara 
yoluna çıkan İsa 
Onat’ın (67) kullan 
dığı16H5772 kam 
yonete çarptı.
Çarpışmanın şiddeti 
ile yolda savrulan 
kamyonet karşı 
istikametten gelen 
Yakup Gülbay (39) 
idaresindeki 16 GV

292 plakalı otomobil 
ile çarpıştı. İki aracın 
kafa kafaya 
çarpıştığı kazada 
ortalık savaş alanına 
döndü. Kazayı gören 
diğer sürücüler 
112’den yardım 
istedi. Kamyonet 
sürücüsü kazayı 
yara almadan atlatır 
ken, otomobil sürü

cüsü Yakup Gülbay 
ile çocukları oğlu 
Arda (8) ve Sema 
Nur Gülbay (14) 
yaralandı. Yaralılar 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıl 
dı. Durumu ağır olan 
küçük Sema Nur 
Bursa’ya sevk edildi. 
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

liMttıı lîmlllı tamerası taratınaan aMMtf
Bir iş yerinde 
çaldıkları güvenlik 
kamerası tarafından 
görüntülenen 2 
zanlı aranıyor. Alı 
nan bilgiye göre, 
OsmangaziÇarşam 
ba Mahallesi'nde 
faaliyet gösteren 
oto kiralama şirketi 
ni sabah erken saat 
terde açan firma 

ortaklarından Ishak 
Saygın, sokak 
bölümünü gören 
güvenlik kamerası 
nın kablolarının 
kopartılarak çalın 
dığını fark etti. 
Bilgisayar ekra 
nında söz konusu 
kameranın aktif 
olmadığını gördük
ten sonra çalındı 

ğını anlayan 
Saygın, durumu 
güvenlik güçlerine 
bildirdi. Olay yerine 
gelen polis ekipleri, 
yaptıkları inceleme 
nin ardından, çalı 
nan kamera ve iş 
yerindeki diğer 
güvenlik kamerala 
rınca görüntülenen 
hırsızlık olayıyla

ilgili iki kişiyi yaka 
lamak için çalışma 
başlattı. Saygın, 
yaptığı açıklamada, 
kayıtlarda iki kişinin 
göründüğünü belir 
terek, şunları kay
detti: "Gece yarısı 
iki kişi çok rahat bir 
şekilde geliyor, 
dükkanın önünden 
geçiyorlar. 10 san i 

ye sonra geri dönü 
yortar. Biri elindeki 
poşetle sokak 
kamerasını zıpla 
yarak almaya çalı 
şıyor. Başarılı 
olamayınca elindeki 
poşetleri arkada 
şına vererek tekrar 
geliyor. Üçüncü 
zıplamada kablodan 
kopartarak kamera 

yı çalıyor. Bu sırada 
tramvay son şefe 
rini yapıyor, çevre
den bir kadın geçi 
yor. İki şüphelinin 
de çok rahat olduğu 
görülüyor. Hırsızlık 
anı, hem çalınan 
hem de diğer 
kameralarca saniye 
saniye görüntülen 
miş.” dedi.

OBP ne HDFli baslailaı hallini karsısmia
Bursa’da bölücü 
terör örgütü elebaşı 
Abdullah Öcalan’ın 
tutuklanmasının 
17. yılında propa
ganda yapan, 
aralarında DBP ve 
HDP'li başkanların 
da bulunduğu 12 
kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 
eylemciler bugün 
hakim karşısına 
çıkacak. Edinilen 
bilgiye göre, bölücü 
terör örgütü PKK 
elebaşı Abdullah 
Öcalan’ın tutuklan 
masının 17. yıl 
dönümünde

Osmangazi Panayır 
Mahallesi’nde izinsiz 
gösteri ve terör 
propagandası yap
maya çalışan kişiler 
tespit edildi. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Terörler Mücadele 
Şube Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler düzen

ledikleri operasyonla 
12 kişiyi gözaltına 
aldı. Aralarında 
Demokratik Bölgeler 
Partisi Bursa İl Eş 
Başkanı ve HDP 
Osmangazi İlçe 
Başkanının da oldu 
ğu 12 kişi yapılan 
sağlık kontrolünün

ardından adliyeye 
sevk edildi. Öte 
yandan, şüphelilerin 
evlerinde ve iş

yerlerinde yapılan 
aramalarda örgütsel 
dokümanlar ele 
geçirildiği öğrenildi.

Okulıla fenalaşan kız hayatını kanhetti
Okulda rahatsızla 
narak hastaneye 
kaldırılan lise öğren 
cisi kız, 23 gündür 
verdiği ölüm kalım 
mücadelesini 
kaybetti. Edinilen 
bilgiye göre, Devlet 
Hatun imam Hatip 
Lisesi 11. sınıf öğren

Zehir taciri anne-oğul yakalandı
İnegöl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçı 
İlk ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
(KOM) ekipleri 
tarafından yapılan 
baskında satışa 
hazır uyuşturucu 

cisi Gülnur Eke’nin 
derste midesi bulan 
dı. Öğretmeninden 
izin alan genç kız, 
bir müddet okulun 
mescidinde 
dinlendi. Ayağa 
kalktığı sırada yere 
yığılan 17 yaşındaki 
Gülnur Eke’yi fark 

madde ele geçirildi, 
anne ile oğlu olayla 
ilgili gözaltına alındı, 
Edinilen bilgilere 
göre, uyuşturucu 
satışı yapıldığı 
ihbarı üzerine KOM 
Büro Amirliği ekip

eden arkadaşları 
durumu öğretmenle 
rine bildirdi. Genç 
kız olay yerine 
çağrılan ambulansla 
Muradiye Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Doktorla 
rın müdahalesine 
rağmen kurtulamadı.

leri bir süredir takip 
ettikleri, Orhaniye 
Mahallesi Türker 
Sokak'taki eve 
operasyon düzen
lediler. Operasyon 
sırasında ev didik 
didik arandı.

Polisleri gürünce lahitleri yola attılar
İnegöl de trafik 
kontrolünde 2 bin 
yıllık lahit çıktı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa-Ankara 
yolunda uygulama 
yapan emniyet ekip
leri, yolukenarında 
iki mermer kütlesi 
olduğunu fark etti. 
Mermerleri incele 
yen polis, üzerinde 
eski döneme ait 
yazılar olduğunu 
görünce mesai 
arkadaşlarına 
haber verdi.
Bunların lahit 
olduklarını tespit 
eden ekipler durumu 
müzeye bildirdi. 
Kamyonete yükle

nen iki lahit karakola 
götürüldü. Müzeden 
gelen arkeolog, 
lahitler üzerinde 
inceleme yaptı. 130 
santimetre uzunlu 
ğundaki bir lahdin 
2000 yıl önce Roma 
döneminde yaşayan 
bir kadının mezar 
taşı olduğu, üzerin 
de Arapça yazıların 

olduğu mezar taşı 
nın ise 200 yıllık 
olduğu öğrenildi. 
İki lahit zabıta 
aracına yüklenerek 
müzeye gönderildi. 
Tarihi lahitleri, trafik 
kontrolü olduğunu 
gören tarihi eser 
kaçakçılarının yol 
kenarına attığı 
sanılıyor.
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BAHAR BAYRAMI (NEVRUZ)
Azerice: Nevruz, Farsça - Noruz, Kazakça: 

Nawrız, Kırgızca: Nooruz, Kırım Tatarcası: 
Navrez, Kürtçe: Newroz, Özbekçe: Navro‘z, 
Türkmence: Nowruz da denir.
Afganlar, Anadolu Türkleri, Arnavutlar, 

Azeriler, Farslar, Gürcüler, Karakalpaklar, 
Kazaklar. Kıroızlar. Kürtler^ Özbekler. Tarik
ler, Türkmenler ve Zazalar tarafından her yıl 
değişik günlerde kutlanır.

Bizde, Nevruz geldiğinde bir tedirginlik 
başlıyor son zamanlarda.

Çünkü geçmiş örneklerinde gördüğümüz, 
Bahar bayramları, kürt ayrılıkçılar tarafından 
siyasi amaçla kullanılıyor.

Nevruzu adeta kurtuluş günü gibi kutluyor
lar.

PKK bayrakları, APO’nun posterleri ile 
Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı gösteri 
yapıyorlar.

Bu yıl bazı yerler dışında terör korkusuyla 
Bahar Bayramı etkinlikleri yasaklandı.

En büyük etkinlik Diyarbakır da yapıldı.
Binlerce kişi toplandı yine.
Ve Nevruzu siyasi şova dönüştürdüler.
Birkaç yıl önce yine Diyarbakır da

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı 
görkemli Nevruz kutlaması geliyor gözümün 
önüne.

O günlerde ‘Kürt Açılımı’veya ‘Demokratik 
Açılım’ dedikleri bir süreç işletiliyordu.

Yurt dışından getirilen kürt sanatçı Şivan 
Perwer ile yaşanan şovlar unutulmadı.

Kardeşlik çağrıları, nedense 6 Haziran 
seçimlerinden sonra sona erdi.

Bugünlere geldik.
Dün, Bahar Bayramı veya Nevruzdu.
Ama, 24 saatte Şırnak ve Nusaybin’de 8 

şehit haberi geldi.
Türkiye'nin manzarası bu.
Bayramlarımızı bayram gibi kutlayamaz 

hale geldik.
Civan gibi gençler, her gün can veriyorlar.
Neden can veriyor polisimiz, askerimiz?
Açfıım sürecinin yariıış'ıMarınûan.
Dün, Cumhurbaşkanı bunu açıkça itiraf etti. 
‘‘Tabutlarla silahları soktular" diyor.
Cumhurbaşkanına “ siz o zaman ne 

yapıyordunuz" diye sormazlar mı.
Bunları görmemek, teröre göz yummaktır.
Gün gelir, bunların hesabı sorulur.
Bizim soramadığımız hesaplar, o gün soru

lur.
Sap döner, keser döner, bir gün herkes 

hesap verir.
Bu mdnşere ’Kdımaz düetim.
Türkiye dün son zamanlarda patlayan canlı 

bombalar nedeniyle tedirgin bir gün yaşadı.
Gemlik’in bile giriş çıkışları sıkı kontrole 

alındı, AVM’ler de görülmedik bir arama 
vardı.

Reza Zarrap’ın AB D’de dün tutuklanması 
haberi Türkiye basınına bomba gibi düştü.

Çikolata kutularında, ayakkabı kutularında, 
Bakanlara ve çocuklarına rüşvetler dağıtan, 
Bakanın birine 750 bin liralık kol saatleri 
armağan eden Reza Zarrap’ı biz ne yaptık.

Serbest bıraktık, üstüne, el konan paralarını 
faiziyle geri verdik.

17-25 Aralık ve Reza Zarrap unutulmaz.
Dün, bahar bayramıydı, bahar bayramını 

yine terör nedeniyle kutlayamadık.

Umurbey 
Mahallesi’nde 
BUSKİ tarafından 
sürdürülen 
kanalizasyon ve 
yağmur suyu şebeke 
çalışmaları tam 
yol devam ediyor. 
Uzun yıllardır 
kanalizasyon ve 
yağmur suyu 
sorunu yaşayan 
Umurbey’de 
BUSKİ tarafından 
geçtiğimiz yıl 
başlatılan şebeke 
çalışmaları mahalle 
ana arter ve ara 
sokaklarında 
devam ediyor. 
Geçtiğimiz yıl 
Umurbey’in 
kanalizasyon ve 
yağmur suyu 
hattını Gemlik 
ana hattına 
bağlayacak 
olan ihalenin 
tamamlanmasın 
dan sonra devam 
eden ara sokak 
ve cadde 
çalışmalarında 
büyük ilerleme 
kaydedildi.
BUSKİ ihalesini 
kazanan müteahhit 
firma çalışmalarını 
Umurbey Meyda 
nına çıkan ana

yol üzerinde 
sürdürüyor.
1 metre çapında 
büyük çelik borula 
rın döşendiği ana

yoldaki hatta ara 
sokaklardan gelen 
şebekelerin 
bağlantısının yapımı 
sürdürülüyor.

Yaz aylarında 
Umurbey’in yağmur 
ve kanalizasyon 
hattının tamamlana 
cağı belirtildi.

Dereceye girenler ödüllendirildi
12 Mart İstiklal 
Marşı’nın Kabulü- 
Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma ve 18 Mart 
Çanakkale Zaferi 
dolayısıyla Atatürk 
İlkokulunda yapılan 
resim yarışmasında 
dereceye giren 
öğrenciler belli oldu 
ve okul yönetimi 
tarafından ödül
lendirildi.
Ödül töreni istiklal 
Marşı töreninden 
önce yapıldı.
Ayrıca 18 Mart 
Çanakkale Zaferi 
dolayısıyla yapılan 
resim yarışmasında 
Ada Şimal Günay 
ilçe birincisi 
olmuştu.
Okul müdürü Ali 
Deliak dereceye 
giren tüm 
öğrencileri ve 
öğretmenlerini

bursa - GEMLİK

ilLaTATÜRK |-
X İLKOKULU -T

VE MEHMET AKİF 
ERSOY'U ANMA 
RESİM YARIŞMASI

m

kutladı.
12 MART İSTİKLAL 
MARŞININ KABULÜ

3

OKUL SONUÇLARI 
OKUL BİRİNCİSİ: 
ADA ŞİMAL GÜNAY 
2-C 
OKUL İKİNCİSİ: 
BURAK İŞEL 4-A 
OKULÜÇÜNCÜSÜ: 
GÜLÇİN DEMİRKI- 
RAN
MANSİYON ÖDÜLÜ: 
EMİN TAHA 
BAYKAN 2-D 
18 MART 
ÇANAKKALE 
ZAFERİ VE 
ŞEHİTLER HAFTASI 
RESİM YARIŞMASI 
SONUÇLARI: 
İLÇE VE OKUL 
BİRİNCİSİ: 
ADA ŞİMAL 
GÜNAY 2-C 
OKUL İKİNCİSİ: 
SEVDA ELARSLAN 
4-A
OKUL ÜÇÜNCÜSÜ: 
NİSANUR 
TAMDEMİR 2-C

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İnan TAMER

BU YURTTA HEPİMİZ KARDEŞİZ
Zaman zaman ma

hallemin, Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi 
muhtarı Enver Çelik’i 
makamında ziyaret 
eder, sohbet eder, 
görüş alışverişinde 
bulunur bir kahvesini 
içerim.
Geçen Çarşamba 

günkü ziyaretim 
sırasında, güzel bir 
tesadüf birkaç muhtar 
arkadaşımla da soh
bet etme imkanım 
oldu.

5-10 dakika geçip 
geçmedi. Türkiye 
Emekliler Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Ömer Şimşek 
ve Yönetim Kurulu 
üye arkadaşları da 
muhtarımızı ziyarete 
geldiler.
Özel bir durumu 

görüşebilirler diye 
müsaade istedim 
ayrılmak üzere.
Ömer Şimşek, “Kal, 

kal, senin de 

görüşlerini alalım. 
Önemli konulara par
mak basıyor, yazıyor 
sun. Federasyon 
Başkanlığımız 
Terörün önlenmesi 
için neler yapmalıyız 
düşüncesi ile tüm 
yurtta çalışma 
yapılmasını, görüş 
alışverişinde bulunul 
masını, önerilerin 
Başkanlığa ulaştırıl 
masını bizlerden is
tiyor. Bizler de 
Türkiye İşçi Emekli 
leri Gemlik Şubesi 
olarak çeşitli kuruluş, 
sivil toplum 
kuruluşları, halk ön
derlerinin görüşle 
rine başvuruyoruz. 
Sizin bu konudaki 
görüş ve düşüncele 
riniz nedir” diye sor
dular.
Cevabım şunlar 

oldu:
Devlet, belirli ve has

sas noktalarda Em
niyet noktalarını 

sabitleştirmelidir. 
Bu çalışma suça 

yönelişin en önemli 
caydırıcı unsurudur. 
Deniz polisi güçlen 
dirilmelidir.
Liman şehri 

olduğumuz unutulma 
malıdır.
Birbirimize sevecen 

yaklaşmalıyız. Yıllar 
ca tüm yurtta, bu 
ilçede birlikte yaşa 
dik. Sevinci, acıyı 
paylaştık. Son otuz 
yılda bir ötekileştir 
me başladı. Irkçılık 
toplumu böldü. Her 
Kürt vatandaşımız 
potansiyel suçlu 
görüldü.
Bu ülkenin yüzde 

99’u Müslüman.
Şerefli dinimiz ırkçılı 

ğı reddetmektedir. 
Ayrılığa düşmeyiniz, 
zaafa uğrarsınız diye 
bizleri uyarmaktadır.
Irkçılık, bölücülük 

için söylemiyorum. 
Bir gerçeği belirtmek 

için söylüyorum. Ne 
ben Arnavutluğu 
kendi rızamla kabul 
ettim. Ne Kürt, 
Çerkez, Gürcü, Laz, 
Boşnak hemşehrile 
rim seçtiler. Âna 
babalarımız o ırktan 
diye bizlerde öyle 
nitelendirildik.
Benim babamda, an

nemde Arnavut’tu. 
Rahmetliler ne ablam, 
ne ağabeyim ne de 
ben Arnavutça 
bilmeyiz. Bizim evde 
Türkçeden başka 
konuşulmadı. Babam- 
anama ana dilimizi 
öğretin diye ısrarım 
oldukça biz Türk’üz, 
vatanımız Türkiye’dir 
dediler, bir gün olsun 
Türkçe’den başka dil 
konuşmadılar. Çoğu 
arkadaşım ve dostum 
ana dilini bilmez. 
Türkçe konuşur hep.

Dedik ya 33 yıl önce 
toplumda hiç bir 
ayrımcılık yoktu. 
İlçemizde de yoktu. 
1987 yılında ciddi bir 
rahatsızlık geçirdim. 
Kan gerektiği ilçede 
anons edilmiş yüz 
lerce Kürt, Gürcü, 
Laz, Çerkez, Arnavut 
hemşerim akın akın 
Bursa Tıp Fakültesine 
koşup kan bağışladı 
lar. Verenlerin çoğu 
Doğulu (ayrımcılık 
yapmak istemiyorum 

ama) Kürttü. Bırak 
gebersin, bir Türk 
eksik olsun demediler 
ve beni yaşattılar.

Çünkü hiçbir 
ayrımcılık yapmamış 
tim, yapılmamıştı.

Hepimiz bu yurtta bu 
ilçede kardeşiz. Kız 
aldık, kız verdik.
Akraba olduk. Acıyı 
sevinci paylaştık.
Yurdun Gemlik’in 

kurtuluşunda da 
Van’lı, Tunceli’li, 
Sivas’tı, Elazığ’lı 
vatandaşlarımla omu 
omuza savaşıldı. 
Şehitler verdik. 
Kurtuluşta başarı 
gösterenleri ayırım 
gözetmeden İstiklal 
Madalyası ile ödül
lendirdi bu Devlet. 
Gemlik’te muharip 
Gazi doğu kökenli 
vatandaşlarımız 
göğüslerindeki istiklal 
Madalyalarını şerefle 
taşıdılar.

Onlarla gururlandık 
minnet duyduk kendi
lerine.
Alkışladık, elle 

rinden öptük.
Bugün hepsi hakkın 

rahmetine kavuştular. 
Kendilerini saygı ile 
yad ediyorum.
Şimdi de Kore gazi

lerimizle gurur ve 
onur duyuyoruz. Hep 
si Türkiyeli oldukları 
için Türk’türler.

Birbirleri ile kucakla 
şırlar. Bizler de 
bağrımıza basarız. 
Saygıda kusur etme 
yiz.

Barış, sevgidir.
Ne top, ne mermi, ne 

bomba parçalayamaz 
gönülden gelen 
sevgiyi, hele yurt 
sevgisini.

Bu topraklarda bin 
yıldır kardeşçe yaşadı 
bu millet, sonsuza 
dek yaşayacak, yine 
birlikte.

Dünya alem anlasın 
bu gerçeği. Hainler 
kan döken, can alan 
canilerde lanetle 
anılacak.

Hangi hain payidar 
olmuş, hüküm sür 
müş ki, asırlar boyu.

Ey Milletim!
Unutma, tarihte yer 

almış tüm hainler, 
emperyalizmin uşak 
larıdır. Vicdan larını 
satanlardır. Bu kez de 
düşme onların tuza 
ğına. Bin yıl bağımsız, 
hür, eşit vatandaş 
olarak yaşadık yurdu
muz da. Birlik olalım, 
diri olalım.
Kucaklaşalım, 

kimseler ayıramasın 
yine bizleri...

Çanakkale’de, 
Sakarya’da yan 
yana huzur içinde 
yatan şehit Atala 
rımızgibi...

ACIBADEM GElffi-IK TIP MERKEZİ

GÖZ HASTALIKLARI 
UZMANIMIZ

DR. CÜNEYT IŞIK
TAM ZAMANLI OLARAK 
HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

a
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GEMLİK TIP MERKEZİ

Dr. Ziya Kaya Mab. Hürriyet Cad. No: 45 GEMLİK 444 55A4İrV~ Bİl9' 'Ç'n (224) 280 44 44
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msmm ieibmi imsm mmi tEmnE
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, “Aile Bütün 
lüğünü Olumsuz Et 
kileyen Unsurlar ile 
Boşanma Olaylarının 
Araştırılması ve Aile 
Kurumunun Güçlen 
dirilmesi için Alınma 
sı Gereken Önlem
lerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan, 
Araştırma Korniş 
yonu Üyeleri” Gem- 
lik’e geldiler.
14 Ocak’ta Şanlı Ur- 
fa’da başlayan, ardın 
dan Kilis ve Antal 
ya’da önemli araştır 
malar yapan bayan 
milletvekillerinden 
oluşan kurul, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı 
Bursa Aile Danışman 
lık ve Eğitim Merkezi 
psikologlarından 
bilgi aldılar. Gemlik 
Paşa Konağında 
gerçekleşen brifing 
toplantısına Korniş 
yon Başkanı Ak Parti 
Düzce Milletvekili 
Ayşe Keşir, Katip Ak 
parti Bursa Mil

letvekili Emine 
Yavuz Gözgeç, 
komisyon üyeleri 
CHP Afyon Mil
letvekili Burcu Kok
sal, CHP Kocaeli 
Milletvekili Fatma 
Kaplan Hürriyet ve 
MHP Aydın Milletve 
kili Deniz Depboylu 
katıldılar.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Abdülkadir Karlık’ın 
da yer aldığı brifing 
toplantısında, 
BADEM çalışmaları 
ele alındı.
BADEM’de görevli 
psikologlar Seda

Kartaltepe, Sümeyra 
Altın ve Ali Toprak 
Özkan, vekillere ve 
davetlilere BADEM 
çalışmaları hakkında 
geniş bilgiler sundu
lar. Slayt gösterimli 
anlatımda, Gemlik’in 
2015 ve 2016 yılı 
evlilik ve boşanma 
oranları da masaya 
yatırıldı. Psikolog 
Seda Kartaltepe, 
2015 yılında Gem
lik’te 743 evlenme, 
275 boşanma oldu 
ğunu, bu rakamın 
2016’nın ilk üç ayın 
da 84 evlenme 64 
boşanma olarak 
istatistiklere 
yansıdığını kaydetti. 

1 Proje Danışmanı, 
3 Psikolog, 1 Asistan 
ve 1 Hizmetli kadro
suyla görev yapan 
BADEM’in çalışma 
sistemleri ve yön
lendirme broşürleri 
konusunda da Mil
letvekillerine bilgiler 
verildi.
Araştırma Korniş 
yonu Başkanı Ak 
Parti Düzce Milletve 
kili Ayşe Keşir, ista
tistik! rakamlarda 
fazla görünmesine 
rağmen Türkiye’deki 
boşanma oranlarının 
az olduğunu söyledi. 
Avrupa Ülkeleri ve 
Dünya geneline göre 
en az boşanma 

yaşanan ülkeler 
sıralamasında 
beşinci olduğumu 
zun altını çizen Ayşe 
Keşir, boşanma 
olaylarında ekono 
mik faktörlerin dör 
düncü hatta beşinci 
sırada geldiğini vur
gulayarak, aile içi 
şiddet, madde bağım 
lılığı ve evlilikte 
saygısızlığın ilk üç 
sırada yer alan 
boşanma sebebi 
olduğunu kaydetti. 
Türkiye’nin 81 ilini 
kapsayan araştırma 
yapmadıklarını, 
bölgeler arası farklar 
gözetilerek çalışma 
yaptıklarını 

açıklayan Ayşe 
Keşir, Bursa’da 
da uzman doktor ve 
psikologlar, hâkim 
ve avukatların yanı 
sıra sivil toplum 
örgütleriyle de 
önemli görüşmeler 
yapacaklarını 
sözlerine ekledi. 
Araştırma 
Komisyonu üyeleri 
BADEM çalışma 
larını da yerinde 
incelediler.
Komisyon üyeleri 
daha sonra 
Paşa Konağı 
merdivenlerinde 
basın mensup 
larına poz 
verdiler.

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 
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.

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

■c* sfârmaxx’
4 adet 15-16 jant Starmaxx kamyonet 

ve minibüs lastiği alanlara,

350 TL değerinde mont hediye!

ÖZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tîc. 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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ZEYTİNSPOR SERT ESİYOR
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Zeytinspor’lu 
bayan kramponlar, 
fırtına gibi esmeye 
devam ediyor. 
Türkiye Kadınlar 
3. Ligi 2. Grupta 
mücadele eden 
mavi siyahtılar 
konuk ettikleri 
Denizli Pamukkale 
Üniversitesi’ni üstün 
bir oyundan sonra 
5-2 yenmeyi başardı. 
Şehitlerimiz için bir 
dakikalık saygı 
duruşunun 
ardından başlanan 
karşılaşmaya 
Ze^inspor daha 
atak başladı.
Maçın 8. dakikasında 
Buket’in köşe 
atışından kaleye 
gönderdiği top 
defansın müdahale
sine rağmen ağlarla 
buluşunca Zeytin- 
spor 1-0 öne geçti.

Golden sonra topar
lanan Pamukkale 
Üniversitesi takımı 
gol için rakip kaleyi 
zorlamaya başladı. 
26. dakikada 
defansın müdahale 
demediği topu 
Escngûl Kafa i!& 
ağlara göndererek 
skoru 1-1 yaptı. 
30. dakikada 
Pamukkale Üniver
sitesi defansının 
kaptırdığı topla 
ceza sahasına giren 
Dilan kaleciyide 
çalımlayarak topu 

boş kaleye gönder
erek Zeytinspor’u 
2-1 öne geçirdi. 
Beraberlik için daha 
atak oynayan 
Pamukkale Üniver
sitesi takımı 38. 
dakikada Ayşenur’un 
kullandığı köşe 
atışında defansın 
arasında topa ayak 
koyan Esengül’le 
skoru 2-2 yaptı ve ilk 
yarı bu skorla bitti. 
İkinci yarıya fırtına 
gibi giren Zeytin- 
spor’da Dilan 54. 
dakikada taçtan 

gelen topla ceza 
sahasına girerek 
takımını 3-2 öne 
geçiren golü 
ağlarla buluşturdu. 
Öne geçen Zeytin- 
spor oyundan düşen 
rakibi karşısında 
daha etkili olmaya 
başlarken 76. 
dakikada Dilan 
üçüncü günü 
kaydederek takımını 
4-2 öne geçirerek 
rahatlattı. 
83. dakikada ise 
rakibi yerdeyken 
ayağına basan

Pamukkale Üniver
sitesi takımından 
Begüm direk kırmızı 
kartla oyun dışında 
kaldı.
Karşılaşmanın 90. 
Dakikasında köşe 
atışından gelen topa 
ayak koyan Ayşegül 
Zeytinspor’u 5-2 öne 
geçirerek maça son 
noktayı koydu.

SAHA: Gemlik Suni 
HAKEMLER : 
Habibe Yorgun 6, 
Ferhat Durcan 6, 
Emre Altın 6,

ZEYTİNSPOR: 
Kardelen 5, Gamze 5, 
Ebru 5, Ayşegül 6, 
Buket 7, Beyza 5, 
Yeşim 5, Dilan 7, 
Asya 5, Melike 6, 
Nazlıcan 5,

PAMUKKALE 
ÜNİVERSİTESİ: 
Beyaz 2, Rabia 3, 
Meral 3, Havane 3, 
Begüm 5, Emine 4, 
Sıla 4, Edanur 5, 
Ayşenur 4, Sevgi 5,
Esengül 7,

GOLLER : Dk. 8 
Buket, Dk. 30-54-76 
Dilan, Dk. 90.
Ayşegül, (Zeytin- 
spor) Dk. 18-38 Es
engül, (Pamukkale 
Üniversitesi)

KIRMIZI KART: 
Dk. 83. Begüm, 
(Pamukkale Üniver
sitesi)

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.cQm

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cQm
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Döviz kurlarındaki 
yükselme ve yılba 
şından itibaren 
vergilerin artmasına 
bağlı olarak sıfır 
otomobillere ilginin 
azalması nedeniyle 
ikinci el piyasasında 
özellikle 15-25 bin 
lira değerindeki 
araçlarda adeta 
talep patlaması yaşa 
nıyor. Bursa Oto 
Galericiler Odası 
Başkanı Hakan 
Yanık, açıklamada, 
yılbaşında vergilerin 
artmasıyla sıfır oto
mobillerin fiyatları 
nın yükseldiğini, 
vatandaşların ikinci 
el araçlara talebinin 
arttığını söyledi. 
Yanık, ocak-şubat 
aylarında geçen 
yılın aynı dönemine 
göre ikinci elde 
satışlarının daha 
yüksek olduğunu 
belirterek, "İkinci el 
piyasası yılbaşından 
bu yana ciddi an
lamda rağbet görü 
yor. Piyasada 15 bin

Eleman aranıyor
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞACAK 
ÇAY TEMİZLİK VE YEMEK YAPACAK 
ÇALIŞMA ARKAŞI ARAMAKTAYIZ

AKRAN NAKLİYE
TEL: O 224 513 03 95

ila 25 bin liralık 
ikinci el araçlara 
çok aşırı talep var. 
Bu taleplere cevap 
vermekte zorlanı 
yoruz." dedi. Yanık, 
25-50 bin liralık 
araçlara da talebin 
fazla olduğuna dik 
kati çekerek, şunları 
kaydetti: "Üstseg- 
mentlere talep, 
kendi seviyesinde 
seyrediyor. Benzin 
ve motorin fiyatları 
sürekli değiştiği için 
ikinci el araç alacak
lar için yakıt tüke
timi de önemli.
Vatandaşlar, şu 
anda dizel otomo
billere ciddi anlam 
da yönelmiş vaziyet 
te. İkinci el araç 
alanlar motor hacim

lerine de dikkat 
ediyor. İkinci el 
araç alanlar en fazla 
1600 cc'ye kadar 
motorları tercih 
ediyorlar. Vergiden 
ve yakıttan dolayı 
1600 cc'nin üzerin 
deki araçları çok 
tercih etmiyorlar." 
dedi. Hakan Yanık, 
tüketicilerin sanal 
ortamdaki artışları 
dikkate almaması 
gerektiğini vurgula 
dı. İkinci el araç 
almak isteyenlere, 
yaşadıkları yerler 
deki oto satış yer
lerini gezmelerini 
öneren Yanık, 
buralardaki fiyatlara 
göre alım satım 
yapılmasını 
tavsiye etti.

Elemanlar Aranıyor
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

MARKET BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 
BAYAN KASİYERLER ARANIYOR

AKCAN PETROL
MÜRACAAT TEL: O 533 309 00 99

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Internetten Canlı fyıpn- Sahne - Işık gösterisi
Servis ve ekip inanlar - Sürpriz gösteriler

A, www.gemlikmilton.coni
Şk facebook/miltondugun
Mk plus.google.com/miltondugun

JF HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI
* Tel : 513 10 71 GEMLİK

2016 yılı 
REZERVASYONLARIMIZ

MILTON
L. DÜĞÜN SALONU

îîdlliW36İŞİİJB !||!

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


22 Mart 2016 Salı Sayfa 9Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK OÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

Gençlerin 9 milyarlık Borcu siliniyor
Hükümet seçim 
beyannamesinde yer 
alan vaadlerden biri 
olan borç silme haya 
ta geçiriyor.Meclise 
sevk hazırlığı yapılan 
yeni torba yasa ile 
5 milyon gencin 9 
milyar liralık prim 
borcu silinecek.
5 MİLYON GENÇ 
VAR 
Tasarıyla, 18-29 yaş 
arasındaki 5 milyon 
gencin 9 milyar 
liralık GSS prim 
borcu sıfırlanacak. 
GSS primleri ile ilgili 

bürokratik aksaklık 
lar tamamen ortadan 
kaldırılırken, gelir 
testi konusunda 
yaşanan sıkıntılar da 
bitecek. Torba ile 
65 yaş üstü olup 
yaşlılık aylığı alanlar 
için hane halkı geliri 
kriteri de kaldırıla 
cak. Ayrıca meslek 
lisesi, meslek yük
sekokulu ve üniver
sitelerde zorunlu staj 
yapanlara asgari 
ücretin 3'te 1'i 
oranında maaş 
bağlanacak. Çıraklık

zorunlu eğitim kapsa 
mına alınacak.
Terörizmin finans 
manıyla mücadele 
nin daha iyi yapılma 
sı için şirketlere 
kayyum atanabile
cek.

STAJYERE 433 TL 
MAAŞ
Meslek lisesi, 
meslek yüksekokulu 
ve üniversitede 
okuyan öğrenciler 
staja özendirilecek. 
Stajyer öğrencilere 

asgari ücretin 3'te 1'i 
oranında yani yakla 
şık 433 TL ücret veri 
lecek. Bu ücretin bir 
kısmını devlet, bir 
bölümünü de işve 
ren karşılayacak. 
Staj yapan öğrenci 
lerin tamamı sigor 
tali yapılacak ve sağ 
lık hizmetlerinden 
ücretsiz yararlana 
cak. Zorunlu eğiti 
min dışında olan 
çıraklık eğitimi, bu 
kapsama dahil edile
cek. 13-14 yaşındaki 
bir çocuk, bir taraf 

tan çıraklık eğitimine 
başlarken diğer yan
dan liseye gidecek. 
Usta-çırak ilişkisi 
yeniden kurulmaya 
çalışılacak. Kaçak 
yapılara, kentsel 
dönüşüm alanı ilan 
edilmesi ve ilgili ev 
sahibinin muvafakat 
vermesi kaydıyla, 
elektrik ve su bağla 
nacak. Bir taraftan 
kentsel dönüşüm 
hızlandırılırken, 
kaçak yapılarda 
oturanların mağdu 
riyeti de giderilecek.

MuMıılııMIsiıii
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfe 
derasyonu (TESK) 
Genel Başkanı 
Bendevi Palandö 
ken, asgari ücretin 
bin 300 liraya 
yükseltilmesi 
sonrası esnaf ve 
sanatkarın sigorta 
primlerinde yüzde 
35 artış olduğunu 
belirtti. Devletin 
sigorta primlerine 
verdiği desteği zor 
durumdaki esnaf 
için de talep eden 
Palandöken, prim 
artışının esnafın 
sırtındaki yükü 
artırdığını ifade etti. 
Palandöken, 
"Esnafın yanında 
çalışan için 100 lira 
prim desteği getir

iliyor ama esnafın 
kendisine yok. 
Asgari ücretin bin 
300 liraya çıkma 
siyi a 2016 yılında 
en düşük Bağ-Kur 
primi 568,22 lira, 
en yüksek ise 3 bin 
693 lira oldu. Bağ- 
Kur primlerini öde
mekte zorlanan 
esnaf ve sanatkarla 
rımıza gelen net yük 
128 lira olmuştur.

Esnafın bunu ödeme 
sine imkan yok. 
'Norm birliği için 
sigorta kurumlarını 
birleştirdik' denme
sine rağmen, uygu
lamalar aynı değil. 
Esnafımızın 
sırtındaki yükün 
azaltılması için 
Bağ-Kur primlerine 
de 100 lira destek 
verilmesini istiyo 
ruz" dedi.

Beyaz eşya sektö 
ründe, 2016 Ocak- 
Şubat döneminde 
4 ana üründe 
üretim yüzde 11,5 
artarken, iç satışlar 
yüzde 14,5, ihracat 
yüzde 10,4 yükseldi. 
Türkiye ekonomisi 
nin gelişmesinde 
başı çeken sektör
lerden biri olarak 
nitelendirilen beyaz 
eşya sektöründe, 
yılın ilk 2 ayı itiba 
rıyla 4 ana üründe 
üretim yüzde 11,5, 
iç satışlar yüzde 
14,5 ve ihracat 
yüzde 10,4 arttı. 
Türkiye Beyaz 
Eşya Sanayicileri 
Derneği (TÜRK 
BESD) Başkanı 
Ergün Güler, sek
törün 2016 yılı bek
lentileri ve ilk 2 aylık

rakamlarını paylaştı. 
Güler, dünyanın 
Çin'den sonra en 
büyük beyaz eşya 
üreticisi konumun 
daki Türkiye'de, 
beyaz eşya sek
törünün, bulaşık 
makinesi, çamaşır 
makinesi, buzdolabı 
ve fırından oluşan 
dört ana kaleminde 
2015 yılında yüzde 6 
büyüme kaydettiğini 
anımsatarak, 2016 
yılı büyümesini ise 
yüzde 5 civarında 
beklediklerini 

söyledi. Sektörün 
2016 yılına, bu bek
lentiyi destekler 
nitelikte hızlı bir 
başlangıç yaptığına 
işaret eden Güler, 
yılın ilk 2 ayına 
ilişkin şu bilgileri 
verdi: "2016 yılı 
başında, otomotivde 
yüzde 3 küçülme ve 
konut satışlarında 
yüzde 1,5 daralma 
oldu. Beyaz eşya 
sektörü ise Türkiye 
sanayisinin lokomo
tifi olmaya devam 
ediyor.” dedi.
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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 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
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
Esklhisar (262) 655 60 31

OTOBÜS
ULAŞIM

Pamukkals «12 OO 26
DENİZ UÇAOl 613 66 13
Pagasus Akmls Seyahat 014 83 62
METRO 013 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
8Özer Turizm 012 1O 72
Kanberoğlu-Eaadaş 014 40 48
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 O1 63

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 Dav. HasL 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

Akcan Petrol S13 10 70
MAR-PET 0*13 30 33
Tuncay Otogaz 913 10 49
Beyza Petrol O13 O1 03

Gemlik KErfez
GEMUİK'İN İLK flÜHLÛK SİYASİ OKZtTUİ________

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 5431 
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
Kolpaçino3. Devre: 

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

Ali Milli 2: 
11:45-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Kaçma Birader; 11:45- 

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

5133321

wyvw.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim 
yılı için kayıtlarımız başlamıştır. 

ERKEN KAYIT DÖNEMİ 
FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN...

1 MART - 30 NİSAN 2016
NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

2016-2017 
ÖĞRETİM YILI 
ÜCRETLERİMİZ

İRKEN KAYIT DÖNEMİ
TAKSİTLİ ÖDEME I - PEŞİN ÖDEME

ESni 8.300 7.850
1. SINIF 111.000 10.450 9.900

12.14.5.6.7.8. SINIF | 13.850 13.150 12.500

İNŞAATYİĞİT

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

www.yigitinsaatgemllk.com

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK wuvw.aykentilkogretim.k12.tr

I 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

ı fflnn

http://www.yigitinsaatgemllk.com
wuvw.aykentilkogretim.k12.tr


EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!
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VİZYONYAPI
! ı .Kenudl DönQ|ütriGn Mimarı / /

www.vizyonkd.com
—

Akıllı Ev Sistemi 
Üzel İç Mimari Uygulama 

3+1 Normal 
5+1 Dubleks Daireler

GemlikKErfez CIOı» »l»|B>i<^

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

CİLT YAPIMI - REKLAM • MADALYA • KUPA - PLAKET

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
23 Mart 2016 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

Tel : O 224 513 96 83

Vergi Dairesi Müdürü Serdar Çıta, Akıt’a nostalji radyo armağan etti...

Akıt; “Vatanda huzur olursa vergi de artar, işsizlikte azalır” dedi

Geçmiş zaman olur ki...
Zaman öyle hızlı geçiyor ki, yetişmek 

mümkün değil.
Dün, Fecebook’ta dolaşayım dedim.
Cem Güler’in Bursa da bir gazetede 

yaptığı söyleşiyi okudum.
Güler, Gemlik Belediyesi’nde yaşananla 

rı anlatırken, 2 Temmuz 2012 tarihli Be 
lediye Meclisi tutanağını da yayınlamış.

Bu meclis tutanağında Gemlik Belediye 
sinin Umurbey de Gülen Cemaatinin bir 
kolu olan Uludağ Eğitim Kültür De. 4’de

2015 yılında Gemlik Vergi Dairesi’ne gayri- 
menkullerinden elde ettikleri gelirler ile ilgili ve 
rilen beyannameler içinde en yüksek vergiyi 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt’ın 
verdiği açıklandı. Gemlik Vergi Dairesi Müdürü 
Serdar Çıta, Akıt’ı makamında ziyaret ederek, 
kutladı, nostaljik radyo armağan etti. Syf 2’de

Devlet 
Hastanesine 

ilenimiz 
dektoru 
atandı

Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesinde 
uzun zamandır 
tek doktorla hiz 
met veren göz 
hastalıkları bölü 
müne, yeni 
doktor atandı.
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Has
tanesi internet 
sitesinde verilen 
bilgiye göre, Göz 
Hastalıkları Uzma 
nı Sevil Türüdü, 
Sahil binasındaki 
Göz polikliniğinde 
hizmet vermeye 
başladı. Syf 2’de

i 
Mim 
Man 
M 

Orhangazi de, bir 
bankanın ATM’- 
sine yerleştirdiği 
düzenekle bir 
buçuk saatte 22 
kişinin hesabın 
dan 30 bin lira 
çalan şahıs, 
güvenlik kamera 
sına yakalandı. 
ATM faresinin, 
benzer suçlardan 
19 araması bulu
nan Süleyman Y. 
(44) olduğu tespit 
edildi. Zanlının 
yakalanmasına 
çalışılıyor. 
Haberi sayfa 3’de

http://www.vizyonkd.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ISTİKLM CflDD ESİN E OSMftN LI-SUCMKLM KfiH^EHaHISİ
Gemlik Belediye- 
si’nin Osmanlı 
mimarisi yapılarına 
biri daha katılıyor. 
Daha önce Merkez 
Asım Kocabıyık 
Camii, Kültür 
Merkezi ve Gençlik 
Merkezlerini de 
Osmanlı Selçuklu 
imarı örneklerinden 
kopyalayarak 
yaptıran Gemlik 
Belediyesi bu kez 
çay ocağını da 
aynı mimari 
örneğiyle yaptırdı. 
İstiklal Caddesi 
ile Orhangazi 
Caddesi’ni 
birleştiren köşede

bulunan çay 
bahçesi ve tuvaletler 
yıkıldıktan sonra 
çay ocağı hizmeti 
yeni yapılan 
kubbeli çay 
ocağının yapımı 
sağlanacak.
Dış yüzeyi mermer 
kaplama olan 
çay ocağının 
üzeri ise kubbe 
bulunuyor.
Çay ocağı ve 
şadırvan komp 
leksinin nasıl 
olacağı ise yapımın 
çevresine herhangi 
bir görsel mimari 
projesi konmadığı 
için bilinmiyor.

Vergi Dairesi Müdürü Serdar Çıta, Akıt’a nostalji radyo armağan etti...

Kemal M gayrimenkul Wı ıırgi ıM w
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
2015 gayrimenkul 
sermaye iradı vergi 
rekortmeni seçildi. 
Gemlik Vergi 
Rekortmeni seçilen 
Akıt'ı Vergi Dairesi 
Müdürü Serdar Çıta 
makamında ziyaret 
ederek, teşekkür 
ederek kutlayarak 
nostaljik radyo 
hediye etti.

Vergi vermenin 
vatandaşlık görev
lerinin başında geldi 
ğini söyleyen 
Kemal Akıt, 
“Sağlıkla, huzurla 
olan kazanç önem
lidir. Mühim olan 
vatanın huzurudur. 
Vatanda huzur 
olursa vergi de 
artar, işsizlikte 
azalır.” dedi.
Vatan denince 
taraf olunmaz

Ülkemizin içinde 
bulunduğu duruma 
değinen Akıt, 
birlik ve beraberlik 
mesajları verdi. 
Akıt, “Ülkemiz 
istikrarı ve huzuru 
çok zor şartlarda 
kazandı. Çok zor 
şartlarda kurulmuş 
olan Cumhuri yetimi 
zi yeni nesillere 
iyi anlatıp, aynm 
yapmamız lazım. 
Asırlardan beri

atalanmız birlikte 
yaşamışlar. Üst 
kimliğimiz Türk’tür. 
Bunun içinde kürdü 
olacak, çerkezi 
olacak, gürcüsü 
olacak, lazı olacaktır. 
Birlikte ve kuvvetli 
olmamız lazım.
Taraf olunabilir, ama 
vatan deyince taraf 
olmaz. Birliğimizi 
muhafaza etmek 
zorundayız.” 
şeklinde konuştu.

NMyiOlItlİ KflŞ€D€ 8€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesinde uzun 
zamandır tek dok
torla hizmet veren 
göz hastalıkları 
bölümüne,

yeni doktor atandı. 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Has
tanesi internet 
sitesinde verilen 
bilgiye göre, Göz 
Hastalıkları Uzmanı

Sevil Türüdü, 
Sahil binasındaki 
Göz polikliniğinde 
hizmet vermeye 
başladı.
Öte yandan, 
Muammer Ağım

Devlet Hastanesi 
Dermatoloji 
Uzmanı Gülçin Ayar 
da Sahil Devlet 
Hastanesinde bir 
süre önce görevine 
başlamıştı.

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

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

MM ABONEOLDUNUZMU? .
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ATM dolandırıcısı hesapları boşalttı
Orhangazi de, bir 
bankanın ATM’sine 
yerleştirdiği düzenek 
le bir buçuk saatte 
22 kişinin hesabın 
dan 30 bin lira çalan 
şahıs, güvenlik ka 
merasına yakalandı. 
Cumhuriyet Meyda 
m’ndaki bir kamu 
bankasının ATM’sine 
düzenek yerleştiren 
bir kişi, 1,5 saat 

içinde 22 hesabı 
boşaltarak 30 bin 
TL’ye yakın vurgun 
yaptı. Olayla alakalı 
soruşturma başlatan 
polis, ATM’nin 
güvenlik kamerala 
rını incelemeye aldı. 
Güvenlik kamerasına 
yakalanan ATM 
faresinin, benzer 
suçlardan 19 arama 
sı bulunan Süleyman

Y. (44) olduğunu 
tespit etti. Süleyman 
Y’nin gezgin bir suç 
makinesi olduğu, 
daha evvel Tokat, 
Giresun, İstanbul ve 
Bursa’nın merkez 
ilçelerindeki ATM 
lere de aynı düzenek 
leri yerleştirdiği be* 
lirlendi. Zanlının 
Orhangazi’deki 
ATM’den 50 hesabı

kopyaladığı, içinde 
kullanılabilir limiti 
olan 22 hesabı boşal 
tarak 30 bin TL’ye 
yakın vurgun yaptığı 
belirlendi.Banka 
yetkilileri, acil ko
duyla ATM’den işlem 
yapan müşterilerin 
kartlarını iptal ed
erken, zanlının 
yakalanmasına 
çalışılıyor.

Mit selen ilim arkadaşlarım miti Kufan-ı Kerim çalınılı
Teneffüste rahatsız 
lanan lise öğrencisi 
hayatını kaybetti. 
Olay, Ali Osman 
Sönmez Anadolu 
Meslek Lisesi'nde 
meydana geldi. 11. 
sınıf öğrencisi 
Bekir Oğuzhan 
Maktav (17), arka 
daşlarıyla oynamak 
için teneffüse çıktı.

Rahatsızlanarak 
yere yığılan genci 
fark eden arkadaş 
lan olay yerine 
ambulans çağırdı. 
Ambulansa alınan 
lise öğrencisi, 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden 
gencin daha önce

den rahatsızlığı 
olduğu ve düzenli 
olarak ilaç kullan

dığı öğrenildi. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Bursa’nın tarihi ma
hallelerinden His- 
ar'da bir camide 
100 yılı aşkın süre 
dir muhafaza edilen 
200 yıllık el yazma 
Kur'an-ı Kerim çalın 
dı. Mahalle sakin
leri, cemaatten bile 
birçok kişinin bilme 
diği el yazma Kuran 
ın özel olarak takip 
eden bir şahıs tara 
fından alındığını be

lirtti. El yazma 
Kur'an-ı Kerimin 
bir kültür mirası 
olduğunu belirten 
mahalle sakinleri 
yetkililerin harekete 
geçmesini istedi. 
Kültür eserleri 
kaçakçılığı ve hırsız 
lığı ile alakalı olarak 
kayıp eserin bilgileri 
bütün kodeksi 
yonerlere ve 
müzelere bildirildi.

He artaflasını zorla Kaçırmaya halktı
İnegöl de 28 yaşın 
daki Kürşat K., 
buluştuğu kız 
arkadaşı Yağmur 
D.'yi, iddiaya göre 
zorla araca bindirip 
kaçırmak isterken 
kaza yaptı. Köprü
den dere yatağına 
uçan otomobilden 
hafif sıyrıklarla kur
tulan gençlerden

Yağmur D., olay 
yarine gelen Jandar
maya kaçırıldığını 
belirterek erkek arka 
daşından şikayetçi 
oldu. Olay meydana 
geldi. İnegöl de 
Kürşat K., buluştuğu 
kız arkadaşı Yağmur 
D.'yi iddiaya göre 
zorla 16 YP 265 
plakalı aracına

bindirip kaçırmaya 
çalıştı. Araç içerisin 
de çıkan tartışma 
sırasında Kürşat 
K.,'nin direksiyon 
hakimiyetini kaybet 
tiği araç, Ankara 
yolu üzerindeki 
Kalburt Köprüsü 
üzerinden dereye 
uçtu. Kazayı gören 
diğer sürücülerin 

haber vermesiyle 
Jandarma ekipleri 
olay yerine hareket 
etti. Kazadan hafif 
sıyrıklarla kurtulan 
gençler kaçmaya 
çalışırken Jandarma 
tarafından durdu
ruldu. Yağmur D. 
Jandarma'ya, Kürşat 
K.'nın kendini 
kaçırmaya çalıştığını

belirterek şikayetçi 
oldu. Bunun üzerine 
Jandarma nezare 
tinde İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
götürüldü. Burada 

sağlık kontrolünden 
geçen ve durumları 
iyi olan gençlerden 
Kürşat K. gözaltına 
alındı. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Fırıncının şaşırtan olumu Feci kaza: 3 yaralı
Bursa'da, çalıştığı 
ekmek fırınında yere 
düşerek kafasını 
betona çarpan işçi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Sadettin Ataş 
(49), çalıştığı ekmek 
fırınından birden 
yere düştü. 
Kafasını beton 
zemine çarpan Ataş, 
kalkınca kendisini 
iyi hissetmediğini

mesai 
arkadaşlarına 
söyledi. 
Olay yerine 
çağrılan 112 
ekipleri tarafın 
dan ilk muaye 
nesi yapılan 
Ataş, kaldırıl 
dığı Muradiye 
Devlet Has
tanesinde hayatını cesedini otopsi
kaybetti. İçin Adli Tıp Kuru
kurtarılamadı. mu’na kaldırttı.

Savcı, Ataş’ın

Gemlik Körfez
SS^SonS
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Bursa'da kontrolden 
çıkan ticari araç, 
düz yolda takla attı. 
Araçta bulunanlar
dan 1'i ağır 2 kişi 
yaralandı. Olay, 
Orhangazi de mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Bursa- 
Yalova yolunda 
seyir halindeyken 
henüz belirlene
meyen bir nedenle 
kontrolden çıkan 
Ömer A. (24) idare 
sindeki 16 VS 969 
plakalı ticari araç, 
takla atarak orta 
refüjdeki bariyerlere 
çarptı. Hurdaya

dönen araç içerisin
deki sürücü ve ibra 
him K. (18) 
yaralandı. Olay ye 
rine çağrılan 112 
Acil Servis ekipleri 
yaralıları Orhangazi 
Devlet Hastanesine 
kaldırdı. Hayati 
tehlikesi bulunan

İbrahim K., Bursa 
Muradiye Devlet 
Hastanesine sevk 
edildi. Kaza 
sebebiyle yol trafiği 
bir süre kontrollü 
olarak sağladı. 
Polis ve Jandarma 
ekipleri kaza ile ilgili 
soruşturma başlattı.
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Vatan Partisi imza kampanyası başlattı.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Geçmiş zaman olur k1-
Vakfı’na mezarlık üzerinde bir arazinin tahsis 

edilmesi konusuyla ilgili konuşmaları içeren 
belgede koymuş.

O günkü meclis toplantısını anımsadım. 
Bu konuda bir de yazı yazmıştım.
Aradan çok geçmedi, bir yıl sonra Gülen 

Cemaati ile AKP’nin arası açıldı.
AKP'nin desteği ile devlet içine yerleştirilen 

cemaat üyeleri, dershanelerin kapatılmak is
tenmesi üzerine, aralarında anlaşmazlık 
çıkınca, AKP’nin ipliğini pazara çıkardı.

Rüşvet, yolsuzluk gibi hükümet içinde çevri - 
len dolapların ses kayıtlarını yayınlayarak, pis
likler gün yüzüne çıktı.

Başbakandan bakanlarına kadar alınan rüş 
vetler ortaya dökülünce, cemaatin ipi devlet 
erkini elinde bulunduran AKP iktidarı tarafın
dan çekilidi.

Öğüp, öğüp bitemedikleri, yıllarca ülkeyi bir
likte yönettikleri cemaat bu kez terör örgütü 
oldu.

İşte o cicim aylan döneminde, Gemlik pe/ea/- 
yesini çeşitli entrikalarla eline geçirenler, 
Gülen cemaatiyle kol kola, iç içeydiler.

Onlara toz kondurulmuyordu.
Belediye Başkan Vekili Refik Yılmaz, mecliste 

yaptığı konuşmada, 10 eğitim kurumuna mek
tup yazarak, Gemlik’te okul açmaları halinde 
arsa tahsis edeceğini söylemişti.

Amaç, cemaat ve tarikatlara yer tahsisiydi.
Belediye Meclisi’nin 2 Temmuz 2012 günkü 

resmi tutanağından, cemaatin vakfına arsa 
tahsisi için yapılan tartışmaların bir bölümünü 
sizlerle paylaşmak istiyorum:

“Refik Yılmaz: Burada ifade edildiği gibi belli 
bir kesim değil, belli kesim diye lanse edilen 
insanlar dünyanın 150 ülkesinde okul açmak 
suretiyle Türkçeyi dünya dili yapmak çabasın 
dadırlar. Türk dilini anlatmaktadırlar. Türkün 
geleneğini, göreneğini anlatmaktadırlar ve 
Türkün bayrağını lafla değil,150 ülkede 
dalgalandırmaktadırlar.

G.Çetin kaya- Belediye Meclisinde propa
ganda mı yapıyorsun?

R.Yılmaz- Hayır, hayır bilgi veriyorum, bilgi. 
Umurbey’in şu an tepesine, hiç bir aklı başında 
insanın gidip oraya yatırım yapmaz. Para 
kazanmak isteyen, bir dakika sayın Rama. Para 
kazanmak isteyen hiç bir kimse oraya bina 
yapmaz. Daha nitelikli, şehre daha yakın yerde 
bina yapmak ister. Önümüzdeki 15 belki 20 yıla 
kadar burada konut daha olmaz. Ama, bir 
kısım insanlar fedakarlık yapıp burada eğitim 
yuvası kurmak istiyorsa, bunlar kim olursa 
olsun. Sermayesinin rengi ne olursa olsun, 
eğitimde ve sağlıkta devletin yükünü yüklen
mek isteyenlere yardımcı olmak gerekiyor. 
Görüşümüz böyledir. Saygı duyarız.... Buraya
okul yapacak insanlar sanki Türk düşmanı 
gibi, böylesi yakışıksız bir yapıştırmayı Milli 
Eğitime yıllarca hizmet vermiş bir insana 
yakıştıramadım.’’ (MHP meclis üyesi Metin 
Şanh’ya söylüyor)

Geçmiş zaman olur ki dedim.
17-25 Aralık olaylarından sonra, Gülen Cema 

atini düşman, cemaatçileri terörist ilan ettiler.
Başbakan vekili cematçiydi ve en yakın 

arkadaşıydı.
Cemaate verilen o arasa ne oldu?
Geri alındı mı?
Sayın Yılmaz, 2012 yılında cemaat için düşün 

düklerini ve desteklerini aynen sürdürüyor 
mu?________________________________

“AnarasanaıeciiKnıııırorıır
Vatan Partisi Gemlik 
İlçe örgütü "Bölücü 
Anayasa'ya geçit 
vermiyoruz” diyerek 
bildiri dağıtıp, imza 
topladılar.
Dün Sah Pazarı’nın 
Ihça Caddesi 
girişinde stant kuran 
Vatan Partili bayan
lar, bir yandan 
bildiri dağıttılar, 
diğer yeni anayasa 
karşı tepkilerin 
gösterilmesi için 
imza kampanyası 
başlattılar.
Vatan Partisi ilçe 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada 
şu görüşlere yer 
verildi: “Vatanın 
bütünlüğüne ve mil
letin birliğine kaste
den yeni Anayasa'yı 
kabul etmiyoruz. 
AKP hükümetinin 
kurguladığı yeni 
Anayasa'nın amacı 
Cumhuriyet rejimini 
yıkmaktır.
Atatürk devrimlerini 
çiğnemek, yok say 
maktır. Yeni Anaya

s a'da ki hedefler 
şunlardır;
Türk milleti kavramı 
nı Anayasadan 
çıkarmak, hendek 
düşen PKK'yı kurtar
mak, cemaatlere- 
tarikatlara özgürlük 
getirmek, Cumhuri 
yeti yıkarak başkan 
lık sistemini kur 
maktır. Vatan Partisi 
olarak oluşturulan 
Milli Anayasa 
Hareketi içinde göre
vimizi yerine getiri

yoruz. Tüm halkımı 
za yeni Anayasa’nın 
getireceği ortaçağ 
karanlığını anlatıyo 
ruz tepkimizi dile 
getiriyoruz. Daha 
önce de yapmaya 
çalıştı lar ancak 
yapmadılar..
Yine başaramaya 
caklar.. Türk mil
letinin ayakları 
altında kalacaklar. 
Tüm halkımızı 
Cumhuriyet düşma 
nı Anayasa’ya

karşı, Başkanlık 
Anayasasına karşı 
27 Mart'ta, Anka 
ra'da Nazım Hikmet 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenecek olan 
Milli Anayasa 
Kurultayına 
davet ediyoruz. 
Gemlik’ten katılmak 
isteyen vatansever
lerimiz için iletişim 
numaramız: 
0507- 201 1367/ 
0555 -896 0562’’

Miti itil m mimiüİmm
Gemlik Özel Hatem 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, 
22 Mart Acil Tıp 
Teknisyenleri Günü, 
22-28 Mart Acil 
Tıp Teknisyenleri 
Haftası olarak 
kutlanması sebe
biyle okullardaki 
seminerlerine 
devam ediyor. 
Gemlik,.Orhan 
gazi ve İznik'ten 
çok sayıda 
öğrencisi 
bulunan Hatem 
Sağlık Meslek 
Lisesinin öğrencile 
ri, Ali Kütahya 
İlköğretim Okulu ve 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
okulunda sağlık 
meslek öğretmen 
leriyle birlikte 
seminer verdiler. 
Yaralanmalar, kalp

krizi, kırıklar, el 
yıkama ve hijyen vb 
konuların ele 
alındığı sunum ve 
kısa filmlerle 
öğrenciler bil
gilendirildi.
Ayrıca ATT mesle 
ği nin tanımı ve

öneminin de 
anlatıldığı sunumda, 
soru cevap şeklinde 
öğrencilerden 
geri bildirim 
alınarak, örnek 
olaylar üzerinde 
duruldu.
Eğlenceli dakikalar

yaşandığı sunumda 
sorulan sorulara 
doğru cevap 
veren öğrencilere 
özel Hatem 
okulları kalemi, 
not defteri ve 
kapaklı dosya 
hediye edildi

Gemlik KQ*fez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAYIP
GEMLİK İLÇE TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 

EHLİYETİMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 
ALPER ŞEhlDIL
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ADD’DEN
3 NİSAN SUNU

KAHVALTILI 
İZNİK TURU

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi Yeni 
Yönetim Kurulu; 
dernek üyelerinin 
kaynaşması ve 
derneğe katkı 
sağlamak adına 
3 Nisan Pazar Günü 
İznik’e kahvaltı o 
rganizasyonlu bir 
tur düzenledi.
Turun başlangıç 
noktası 3 Nisan 
Pazar Günü saat 
08: 30’da Gemlik 
İskele Meydam’n 
daki ADD yeni ofisi 

BYEGM

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

önünden yapılacak 
olup, organizasyon 
kapsamında dört 
yıldızlı ve göl 
manzaralı bir 
otelde açık büfe 
kahvaltı, yarım gün 
İznik Şehir 
Turu,ulaşım ve 
rehberlik hizmeti 
verilecektir.
Tur katılım bedeli 
kişi başı 50 TL olup, 
katılım için Atatürk 
çü Düşünce Derne 
ği Gemlik Şubesi ile 
iletişime geçilmesi 
gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, 
yapılan son 
değerlendirmelere 
göre yurdun iç ve 
batı kesimlerinde 
lodos fırtınasının 
beklendiğini 
açıkladı.
Meteoroloji'den 
yapılan açıklama 
şöyle: 
"Güney yönlerden 
esecek rüzgarın; 
bu akşam saat
lerinden sonra 
batı kesimlerden 
başlayarak Ege 
kıyıları, Marmara'nın 
batısı ile Batı 
Akdeniz'in batı 
sında fırtına ve 
kuvvetli fırtına 
(70-90 km/s), 
Marmara'nın güney 
kesimleri ile İç 
Ege'de kuvvetli 
rüzgarve fırtına 
(50-70 km/s), İç 
Anadolu ile Batı 
ve Orta Karade 
niz'in iç kesim
lerinde kuvvetli

rüzgar (30-50 km/s), 
Perşembe günü ise 
Ege, Marmara, Batı 
Akdeniz, İç Anadolu, 
Batı ve Orta Karad
eniz'in iç kesim
lerinde kuvvetli 
(40-60 km/s) ve yer 
yer fırtına (yer yer 
70-90 km/saat) 
şeklinde esmesi 
bekleniyor." 
Meydana gelebile 
cek olumsuzluklara 
(soba ve doğalgaz 

kaynaklı zehirlen
meler, toz taşı 
mmı ve görüş 
mesafesinde 
azalma, ulaşımda 
aksamalar, çatı 
uçması, ağaç ve 
direklerin devrilmesi 
vb.) karşı vatandaş 
ların dikkatli ve 
tedbirli olunmasını 
istedi.
Öte yandan 
Meteoroloji yet 
kililerinden 

edinilen bilgiye göre 
Bursa bugünden 
itibaren sağanak 
yağışlı havanın 
etkisine girecek.
4 gün boyunca 
etkili olacak 
sağanak yağış 
pazar günü 
Bursa'yı terk 
edecek. Hava 
sıcaklığı ise 
ortalama 20 
derece civarında 
olacak.

e

-s.

GOZ HASTALIKLARI 
UZMANIMIZ

DR. CÜNEYT IŞIK
TAM ZAMANLI OLARAK 
HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

a» SGfe
ffi

GEMLİK TIP MERKEZİ

Dr. Ziya Kaya Nah. Hürriyet Cad. No: 45 GEMLİK 444 »^4 Bilgi için (224)2804444



23 Mart 2016 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 6

Saadet Partisi 
Gemlik ilçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız haftalık durum 
değerlendirmesi için 
basın açıklaması 
düzenledi.
Basın açıklamasında 
şu görüşlere yer ve 
rildi: “Ülkenin önce
likli sorunlarının ba 
şında terör ve terö 
rizm gelmektedir.
Terörün yıllardan 
beri Türkiye’nin bir 
numaralı meselesi 
olduğu ve gün geç 
tikçe daha tehlikeli 
bir istikamete doğru 
ilerlediğini görmek
teyiz. Terörün, dış 
güçler tarafından 
planlı olarak tahrik 
edilip desteklen 
diğine dikkat çeken 
Yıldız; Terör soru
nunun temelinde 
taklitçi yönetimlerin, 
uyguladığı yanlış 
politikalar yer almak 
tadır. Sorunun sade 
ce terör bağlamında 
değil, bölgesel ola 
rak da ele alınmalı 
dır. Çözüm önerisi 
olarak din, inanç ve 
kardeşlik temasının 
sürekli gündemde 
tutulması 
gerekmektedir.

Uludafl ila stres attılar

Saadet Partisi Genel 
Merkezin hazırlamış 
olduğu terör ve 
terörizm ile ilgili 15 
maddelik reçeteyi 
kamuoyuna sundu. 
Türk, Kürtsüz; Kürt, 
Türksüz yapamaz. 
Biz kardeşiz, bu 
toprağı birlikte 
savunduk, Ülkemizi 
birlikte kurduk. Bir 
bedenin uzuvlarıyız. 
Rabbimiz birdir, 
Peygamberimiz bir 
dir, Kitabımız birdir, 
kıblemiz birdir, bay 
rağımız birdir. Bu 
kadar birlik yetmiyor 
mu? İnançlarımız 
etrafında birleş 
meıiyız.
Bu kanın durması, 
barış ve kardeşliğin 
tesisi.
Herkese temel in
sani haklarının pa 

zarlık konusu ya 
pılmadan verilmesi. 
Bölgeye yatırım 
yapılması, 
istihdamın sağlan 
ması.
“Önce Ahlak ve 
Maneviyat” prensi 
bini esas alan mane 
viyatçı eğitim mode
line geçilmesi, ço 
cuklarımızı vatanını, 
milletini seven evlat
lar olarak yetiştiril 
mesi.
Bütün ülke evlatları, 
bu meyanda Müslü- 
manlar arasında 
kardeşliğin doğma 
sına zemin 
hazırlanması, 
raı'zcrsö'muru alize 
nin terk edilerek yer
ine Adil Düzen’in 
kurulması.
Baskı rejiminin terk 
edilmesi.

Yabancı güçlerin 
teröre desteklerinin 
önlenmesi.
Bölgede çalışan 
kamu görevlilerinin; 
bölgenin sosyal ve 
kişilik yapılarını çok 
iyi bilen bir yönetim, 
bölge insanlarına 
şefkatle 
yaklaşabilecek ve 
onlarla bütünleşe 
bilen bir yaklaşım 
sergileyecek şekilde 
eğitilmesi.
Yaygın ve hızlı 
çalışan bir istih
barat, teröristleri 
hedeflerine varma 
dan tespit edebile
cek bir haberleşme 
sistemi.
Bölge için özel 
kalkınma programı. 
Teröre destek veren 
İncirlik Üssü’nün 
boşaltılması.
Terörist olayların 
cereyan etmeden 
önce, daha hazırlık 
safhasında iken ön
lenmesi, bunun için 
kuvvetli istihbarata 
ilaveten, modern teç 
hizat ve özel eğitim 
görmüş, süratli ula 
şım gücüne sahip 
profesyonel timlerin 
sayılarının artırıl 
ması.

lİHIIİIIIIIB
MM

Bursa’da, Osman 
lılar tarafından 19. 
yüzyılda kurulan 
dünyanın ilk hayvan 
hastanesi "Guraba- 
hane-i LaklakarTda 
sahipsiz sokak hay 
vanları şifa buluyor. 
Irgandı köprüsünün 
yanında yer alan 
“Gurabahane-i Lak- 
lakan” (Düşkün 
Leylekler Evi) 2010 
yılında Osmangazi 
Belediyesi tarafın 
dan restore edildi. 
Tarihi bina, şu an 
veteriner hekim ve 
teknikerlerden 
oluşan profesyonel 
bir ekip desteği ile 
sahipsiz sokak 
hayvanlarına hizmet 
veriyor. Başta hay- 
vanseverler olmak 
üzere bir çok vatan 
daşın sahipsiz 
hayvanları kendi
lerini getirdiğini 
söyleyen Osman 
gazi Belediyesi 

eteriner İşleri 
Müdürü Dilek 
Yosun, “Biz burada 
sokakta kalmış 
sahipsiz hayvanla 
rın bakımlarını 
yapıyoruz. Beslen 
me konusunda 
zayıf kalmış ve 
hafif yaralanmış 
hayvanlarımızın 
aşı, enjeksiyon ve 
pansuman gibi 
basit işlemlerini 
yapıyoruz. Daha 
ciddi vakalarla 
karşılaşıldığında ise 
hasta hayvanları 
Osmangazi 
Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı Sahipsiz 
Hayvanlar Doğal - 
yaşam ve Tedavi 
Merkezi’ne sevk 
ediyoruz. 3 kişilik 
uzman veteriner 
ekibimizle haftanın 
iki günü hizmet 
veriyoruz” 
şeklinde konuştu.

Gemlik Şükrü Şenol 
Ortaokulu Uludağ'a 
gezi düzenledi. 
Okul öğretmenle 
rinden Gıyasettin 
Çavunt, Hüseyin 
Şaşkın, Ümit Mert- 
genç, Derya Küçük, 
Okul Müdürü Rezzak 
Arslan ve 43 öğren 
cinin katılımıyla 
gerçekleştirilen 
gezide hem 
öğretmenler hem de 
öğrenciler eğlenceli 
vakit geçirip unutul
mayacak anılarla, 
geziden memnun bir 
şekilde evlerine 
döndüler.
Öğrenciler havanın 
güneşli, kayak pis
tinin bol karlı ve 
tenha olmasıyla

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

gönüllerince kayak 
yapıp, kartopu sava 
şı yapıp eğlendiler. 
Öğle yemeğinde 
Ağaoğlu Otelin 
davetlisi olarak açık 
büfe yemeklerle 
karınlarını doyasıya 
doyurduktan sonra 
İnkaya’ da çay 
molası verip 
dönüşte hayvanat 

bahçesine uğrayıp 
çeşitli hayvanları 
yakından tanıma 
fırsatı buldular. 
Okul müdürü Rezzak 
Arslan, “Okulumuz 
öğrencileri için unu 
tutmayacak bir gezi 
yapıldığını, geziyi 
planlayan okulumuz 
Türkçe Öğretmeni 
Gıyasettin Çavunt’a

ve Ağaoğlu otele 
misafir olarak gitme 
mizi sağlayan 
Gıyasettin Çavunt’ 
un eşi Arzu 
Çavunt’ a ve 
okulumuz öğrenci 
lerini ağırlayan 
Ağaoğlu ailesine 
okulumuz adına 
teşekkür ederiz” 
diye belirtti.

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

BYEGM

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

^^ ‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Uludan Ekonomi ilmesi 25-26 Mart la
Türkiye'nin en 
önemli ekonomi 
buluşması Uludağ 
Ekonomi Zirvesi için 
geri sayım başladı. 
Capital Ve Ekono
mist dergileri tarafın 
dan bu yıl beşinci 
kez düzenlenen 
Uludağ Ekonomi 
Zirvesi, Uludağ'daki 
Grand Yazıcı Otel'de 
25-26 Mart'ta gerçek 
leşecek. Başbakan

Yardımcısı Mehmet 
Şimşek'in açılışını 
yapacağı, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haber 
leşme Bakanı Binali 
Yıldırım'ın da ikinci 
gününe katılması 
beklenen Uludağ 
Ekonomi Zirvesi, 
ulusal ve uluslar 
arası arenada 
ekonomiye yön 
veren iş insanları 
ağırlayacak.

Uludağ Ekonomi 
Zirvesi'nde, 2023 
projeksiyonunda 
sanayiciler için 
yarının rekabetçi 
sektörleri, sanayinin 
geleceği ve Endüstri 
4.0 konuları ele 
alınacak. Türkiye 
2023: Büyüme Nere
den Gelecek? 
sorusunun cevabının 
aranacağı zirve'de, 
global marka yolculu 

ğunda yatırımları ile 
iş dünyasının en 
önemli isimlerinin 
dünyada geldiği 
nokta konuşulacak. 
Girişimcilik 2016: 
Hayalden gerçeğe 
başlıklı oturumda 
girişimci iş insanla 
rımn deneyimlerinin 
paylaşılacağı Uludağ 
Ekonomi Zirvesi'nde 
dijital ekonomi ve 
büyüme stratejileri

konuları da ele 
alınacak. Teknoloji 
ve trendlerin iş 
dünyasına yansıma 
larının vurgulanacağı 
Zirve, sosyal sürdü 
rülebilirlik ve tutum 
lu inovasyon konula 
rında önemli konuş 
macıları ağırlayacak. 
Yeni dünya düzeni 
ve gelecek hakkın 
daki öngörülerin 
anlatılacağı Uludağ

Ekonomi Zirvesi'nde, 
perakende sektörün 
de yeni dönem ile 
bankacılık vereel 
sektörler arasındaki 
ilişki konuşulacak. 
Uludağ Ekonomi 
Zirvesi'nde 'İşte 
Daha Fazla Kadın1 
oturumunda kadın 
ların iş yaşamında 
daha aktif katılımının 
önemine değinile 
cek.

Bursa ya suni kavak nişti yamlıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
Atatürk Kent Orma 
m'na 12 ay kullanıla 
bilecek bir ‘Suni 
Kayak Pisti’ yaptın 
larak 4 mevsim 
kayak keyfi yaşata 
caklarını söyledi. 
Bursa’yı değerleriyle 
modern bir geleceğe

taşıyan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Büyükşehir Beledi 
yesi bürokratlarıyla 
birlikte incelemel
erde bulunduğu 
Atatürk Kent Orma 
m’na 12 ay kullanıla 
bilecek bir ‘Suni 
Kayak Pisti’ yaptırıla 
cağını söyledi. 
Başkan Altepe, Bur- 
sa’da her branştan

spora destek verdik- "Büyükşehir Beledi 
lerini hatırlatarak, yesi olarak Bursa’nın

marka bir spor ve 
turizm kenti olması 
yolundaki çalışmala 
rımızı hızla sürdürü 
yoruz. Bu nedenle 
dünyanın neresinde 
marka tesisler varsa 
yerinde inceliyoruz. 
Kentimizi gerçek 
anlamda canlandıra 
cak tesisleri de 
birer birer Bursa’ya 
kazandırıyoruz" 
dedi.

Başkan Altepe 
konuşmasına şöyle 
devam etti: “Spor 
kenti Bursa için 
kente değer katan 
yatırımlarımızı 
gerçekleştiriyoruz. 
Turizm ve spor 
turizmini de büyük 
ölçüde destekleye
cek olan önemli 
projelerden birini 
daha hayata geçiri 
yoruz.” dedi.

4 adet 15-16 jant Starmaxx kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara,

350TL delerinde meni hediye!

ttZKAYA
Tur. Nak. Taah. Ihr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar Malı. Körfez Baytaş Sît. A Blok No: 2

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK
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Tümzamanların rekoru kırıldı
Doğalgaz tüketi
minde tüm zamanla 
rın rekoru kırıldı 
Türkiye'de tüm 
zamanların aylık 
doğalgaz tüketim 
rekoru ocak ayında

1 gerçekleşti. Türki 
ye'nin doğalgaz 
tüketimi ocakta bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
5,7 artışla 5,8 milyar 
metreküpe ulaştı. 
Bu rakam, aylık 
doğalgaz tüketi
minde tüm zaman 
ların rekoru olarak 
hesaplandı.Enerji

Uçak hilelinde T.C. numarası zorunlu oldu
30 Mayıs'tan itibaren 
uçak bileti alan 
yolcuların T.C. 
kimlik numaralarının 
girilmesi zorunlu 
hale getirildi. Sivil 
Havacılık Genel 
Müdürlüğü, 30 
Mayıs'tan itibaren

Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) ve 
rilerinden derlediği 
bilgilere göre, ocak 
ayı, Türkiye'de en 
çok doğalgaz tüke 
tilen ve ithal edilen 
ay olarak kayıtlara 
geçti. Türkiye'nin 
doğalgaz tüketimi 

uçak bileti alan 
yolcuların T.C. 
kimlik numaralarının 
girilmesinin zorun 
lu hale getirildiğini 
duyurdu. Kurumun 
resmi Twitter 
hesabından yapılan 
açıklamada şu 

ocakta, geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 5,7 artarak 
5 milyar 783 milyon 
metreküpe çıktı. 
Ocak 2015'te 
doğalgaz tüketimi 
5 milyar 471 milyon 
metreküp düzeyinde 
kalmıştı.

Eleman Aranıyor
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞACAK 
ÇAY TEMİZLİK VE YEMEK YAPACAK 
ÇALIŞMA ARKAŞI ARAMAKTAYIZ

AKRAN NAKLİYE
TEL: 0 224 513 03 95

ifadelere yer verildi: 
"Havayolu ile seya
hat için bilet alırken 
yolcuya ait geçerli 
bir T.C. kimlik no 
girilmesi 30 Mayıs 
2016'dan itibaren 
zorunlu hale 
getirilmiştir."

Elemanlar Aranıyor
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

MARKET BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 
BAYAN KASİYERLER ARANIYOR

AKCAN PETROL
MÜRACAAT TEL: 0533 309 06 99

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

2016 yılı 
REZERVASYONLARIMIZ

MILTON
L. DÜĞÜN SALONU

İnternetten Cnnh fyıpn- Snhne - Işık gösterisi
Servis ve ekipmnnkr - Sürpriz gösteriler

A www.gemlikmllton.coin
ak facebook/miltondugun

plus.google.com/miltondugun
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI

T tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikmllton.coin
plus.google.com/miltondugun
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Ehliyeti değiştirecek olanlar dikkat!
özel Motorlu Taşıt 
Sürücüleri Kursu 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Yönetme 
ligin yürürlüğe 
girmesiyle 5 yılda 
yaklaşık 25 milyon 
ehliyet değiştirile 
cek. Karayolları 
Trafik Yönetmeliği ve 
Özel Motorlu Taşıt 
Sürücüleri Kursu 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Yönetme 
liğin, 1 Ocak tari
hinde yürürlüğe 
girmesiyle yeni 

ehliyetler verilmeye 
başlandı. Bu kap
samda 5 yılda 
yaklaşık 25 milyon 
ehliyet değiştirile 
cek. İstanbul Sürücü 
Kursları ve Eğitim 
çileri Federasyonu 
(İSKEF) Başkanı 
Murat Tekin, yaptığı 
açıklamada, yönet 
meliğin köklü 
değişiklikler 
getirdiğini söyledi. 
Türkiye'deki yaklaşık 
25 milyon ehliyetin 
5 yıl içinde 
değiştirileceğini 
ifade eden Tekin,

uluslararası ehliyet 
statüsünde olacak 
yeni ehliyetlerin 88 
ülkede 
kullanılabileceğini 
bildirdi. Tekin,

"Ehliyetini değiştire 
cek kişinin öncelikle 
5 yıllık süresinin 
olduğunu bilmesi 
gerekiyor. Sürücü, 
ehliyetini değiştire 

çekse aile hekimine 
gidip sağlık raporu 
alacak, iki adet 
biyometrik fotoğraf 
çektirecek, Halk 
Bankası ya da Vakıf 
lar Bankası'na 15 
liralık kart bedeli 
ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nü 
destekleme ücretini 
yatıracak" dedi. 
Yönetmeliğin, ilk 
defa sürücü kursla 
rina müracaat ede
cekler için de çok 
önemli değişiklikler 
getirdiğini, sürücü 
kurslarında okutul

mak üzere 4 saatlik 
"Trafik adabı" dersi 
konulduğunu dile 
getiren Tekin, dersin 
amacının trafik kural 
larına uyulmasını 
sağlamak olduğunu 
vurguladı. Sınava 
girecek kursiyere 
ilk 5 dakikada 
14 teorik soru 
sorulacağını ve 
adayın 4 yanlış 
hakkının bulundu 
ğunu ifade eden 
Tekin, adayın sınavı 
mn 5. yanlışta 
başlamadan sona 
ereceğini aktardı.

Merkez Bankası an
ketine katılan 65 
uzman yıl sonu en
flasyonun yüzde 
8,29 olarak gerçek 
leşeceği, dolar 
kurunun ise 3,11 
olacağı tahmininde 
bulundu. Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) 
mart ayı beklenti 
anketine göre yıl 
sonu enflasyon 
beklentisi yüzde 
8,48’den yüzde 
8,29’a geriledi. 
TCMB'nin finansal 
ve reel sektörde 
karar alıcı, uzman 
kişiler, profesyonel 
ler ile yabancı finan 
sal kuruluşların 
uzmanları arasından 
seçilen 65 katılım 
cıyla gerçekleştirilen

2016 yılı 'Mart Ayı 
Beklenti Anketi' 
yayımlandı. Buna 
göre, mart ayı için 
tüketici enflasyonu 
(TÜFE) beklentisi 
bir önceki anket 
döneminde yüzde 
0,82 iken, bu anket 
döneminde yüzde 
0,77'ye geriledi. 
Nisan ayı TÜFE 
beklentisi aynı 
anket dönemlerinde 
sırasıyla yüzde 1,04 
ve yüzde 0,99 oldu.

Mayıs ayı TÜFE 
beklentisi ise yüzde 
0,60 olarak gerçek 
leşti. Cari yıl sonu 
TÜFE beklentisi bir 
önceki ankette yüz 
de 8,48 iken, bu 
anket döneminde 
yüzde 8,29'a gerile 
di. TÜFE beklentisi, 
12 ay sonrası için 
yüzde 7,96'dan 
yüzde 7,89'a ve 24 
ay sonrası için ise 
yüzde 7,29'dan 
yüzde 7,23'e indi.

Başbakan Ahmet 
Davutoğlu'dan ka
muda çalışan taşe 
ron işçilerle ilgili 
önemli açıklama 
geldi. Başbakan, 
"Asıl işlerde çalışan 
taşeron işçilerin 
kamuya alacağımızı 
açıklamıştık. Bu 
çalışmaları tamam 
ladık. Bu kişileri 
kamuya alacağız” 
dedi. Başbakan, 
“Yardımcı işlerde 
çalışanları da 
kamuya almayı 
kararlaştırdık.
Böylece dışarıda 
kalan tek bir taşe 
ron işçisi kalmaya
cak. Bu kişiler aynı 
yerde çalışmaya 
devam edecekler" 
diye devam etti. 
Kamuda çalışan tüm

taşeron isçilere 
kadro verildiğini 
söyleyen Davutoğlu, 
şunları dile getirdi: 
"Taşeron işçilerle il
gili müjdeyi sizlerle 
paylaşacağım.
Seçim vaatlerimizde 
asıl işlerde çalışan 
lan kamuya alacağı 
mızı açıklamıştık. 
Asıl işlerde çalışan 
personelimizi ka
muya alıyoruz.
Ayrıca, yardımcı 
işlerde çalışan 
kardeşlerimizi de 

kamuva almayı 
kararlaştırdık. 
Böylece ister asıl iş 
olsun ister yardımcı 
iş olsun, dışarıda 
kalan tek bir taşeron 
işçisi kalmayacak. 
Söz konusu çalışan 
larımız, özel sözleş 
meli olarak aldıkları 
ücretle beraber 
çalıştıkları yerlerde 
çalışmaya devam 
edecekler. Bu süre 
içerisinde herhangi 
bir suistimale izin 
vermeyeceğiz.” dedi

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

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OnmBöl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
MalMÜd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 54
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 51310 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM
Pamukkale ®12 OO 26
DENİZ UÇAÖI 613 6613
Paçasua Akm la Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
60zer Turizm 612 1O 72
KanberoÇlu-Eaadaç 614 46 40
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haet. 513 23 29
Mer.Seğ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

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

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

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Asla 
Dinlenme Tes.

256 77 84 
544 30 60

(212) 516 12 12 
(226)811 13 23

I
513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 10
Esklhlaar (262) 65S 60 31

DAĞITICILAR

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

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 60 00
Akçagaz 514 88 70
Totelgaz 514 17 00
Akçen Petrol o13 1O ro
MAR-PET sı 3 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 46
Beyze Petrol ai3j)i_o3

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 5432 
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)

GHSBM

VENÜS SİNEMASI
Kolpaçino 3. Devre: 

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

Ali Kundilli 2: 
11:45-14:00-16:30-19:00- 

21:15... 
Kaçma Birader: 11:45- 

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

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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1987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com


İlçe Tarım Müdürlüğü zeytin üreticilerini uyardı.

HALKALI LEKE HASTALIĞI
İLE MÜCMELE BAŞLADI

Gündem değişti...
Dün, Bursa da işlerim vardı.
Resmi bir kurumda evrak bekliyorum.
Bir yandan da memur bayanların 

konuşmalarına kulak kabartıyorum.
Güncel konu terör.
Polisin her AVM de sıkı arama yaptık 

lannı anlatıyorlar.
Kimi geç bile kaldılar diyor.
Kimi de her yerde arama yapılmasından 

şikayetçi.
Terör günlük yaşantımızın içine girdi.

Devamı 4’te

Yavuz Cömert adlı işçi 
buharla yandı.

GEMÜK 
GÜBREDE 
İS KAZASI

Gemlik İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü 
dürlüğü zeytin üreticileri Halkalı Leke 
zararîısınakarşı uyardı. Hava sıcaklığı ve nem 
oranı hastalığın ortaya çıkması ve yayılması 
için uygun düzeye ulaştığından, üreticilerin 
kendi arazilerindeki durûmu da dik kate alarak 
zaman geçirmeden ilaçlı mücadeleye başla 
yarak önlem almaları istendi. Sayfa 4’de

Gemlik Gübre Fabrikasında mey
dana gelen iş kazasında, fabrikanın 
tamirat bölümünde çalışan bir işçi 
ağır yaralandı. Haberi sayfa 2’de
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Yavuz Cömert adlı işçi buharla yandı.

6EM1İK GÜBRE DE İŞ KAZASI
İlçemizde kimyasal 
gübre üreten 
Gemlik Gübre 
Fabrikası’nda 
meydana gelen 
iş kazasında, 
fabrikanın tamirat 
bölümünde çalışan 
bir işçi ağır 
yaralandı.

Edinilen bilgilere 
göre, Yavuz
Cömert (29) adlı işçi 
tamirat için buhar 
borusunda çalıştığı 
sırada kaza mey 
dana geldi. Olayda, 
buharın ısısıyla 
Cömert'in vücu 
dunun alt kısmında 

ciddi yanıklar olştu. 
Yaralı işçi, kısa 
sürede olay yerine 
gelen 112 ekipleri 
tarafından ilk 
müdahelenin 
ardından Muammer 
Ağım Gemlik 
Devlet Has 
tanesine kaldırıldı.

Yavuz Cömert, 
yapılan müdahalenin 
ardından ise Bursa 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi’ne 
sevk edildi. İşçinin 
hayati tehlikesi 
devam ederken, 
polis olay ile ilgili 
inceleme başlattı.

II V I
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Bursa il genelinde 
uygulanan 
“Değerlerimi se
viyor, onlarla büyü 
yorum” projesi 
kapsamında Bursa 
ve Gemlik’imize 
ait kültürel ve 
turizme yönelik 
değerlerimize dikkat 
çekmek, farkındahk 
yaratmak amacıyla 
Gemlik Zübeyde 
Hanım Anaokulunda 
etkinlik düzenlendi. 
Gemlik’e özgü 
kültür ve turizm 
varlığı olarak Gemlik 
zeytinimiz, sahilimiz, 
Umurbey köy evler
imiz, Gemlik’e özgü 
yemeklerimiz, sün
net draması, Bur- 
sa’ya özgü Karagöz 
ve Hacivat gibi 
değerlerimizin 
farkına varılması 
için velilerin, 
öğretmenlerimizin 
ve öğrencilerimizin 
desteğiyle 
etkinlikler 
gerçekleştirildi. 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu Müdürü 
Şenel Çağlayan 
tarafından bu 
programdaki 
amacımızın; 
öğrencilerimizin 
milli, manevi ve 
evrensel değerlerle 
yaşamayı bilen, 
kendilerine, ailele 
rine, çevre ve toplu 
ma olumlu katkılar 
da bulunan, kendisi, 
ailesi, ve çevresiyle 
barışık, başkalarıyla 
iyi ilişkiler kurabilen, 
işbirliği ile çalışan, 
hoşgörülü,

KflŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
kaliteli kaşeler uygun fiyatlarla
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paylaşmayı bilen, 
dürüst, erdemli, iyi 
ve mutlu vatandaş 
olma, eleştirel bakış 
açısına sahip, es
tetik duyguları olan 
girişimci bireyler 
olmalarını sağlamak

olduğu belirtildi. 
Aynı zamanda 
Zübeyde Hanım 
Anaokulunda 21 
kişinin katılımıyla 
uygulanan Aile 
Eğitim Programı 
sonunda aldıkları

sertifikaların 
dağıtımı ve“Dünya 
Su Günü” konulu 
resim yarışmasında 
dereceye giren 
okul öğrencilerinin 
ödülleri Kaymakam 
Cahit Işık tara 
fından sunuldu. 
Karagöz ile Hacivat, 
sünnet draması, 
Bursa yöresel 
halk oyunları ve 
yöresel yemeklerin 
sunulduğu kokteyl 
ve hazırlanan 
hediyeler dağıtı 
larak program 
sonlandırıldı.
Program veliler 
tarafından yoğun 
ilgiyle karşılandı.

ZflBITAnaN 
SEYYARA 

GEÇİT YOH

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri Salı 
Pazarı’ndaki dene
timleri devam 
ettiriyorlar. Birçok 
seyyar esnafa para 
cezası kesen 
ekipler, sağlıksız 
gıda ürünleri konu 
sunda da titiz 
çalışmalarını 
aralıksız sürdürü 
yorlar. Gemlik 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü Ekipleri, 
İlçe Tarım Gıda ve 
Hayvancılık Müdür 
lüğü ekipleriyle bir
likte gıda ürünü 
satan esnaflara 
yönelik de bir 
çalışma yürüttüler. 
Bu kapsamda 
yapılan çalışmada 
Menşei ve marka 
tescil belgesi ol
mayan, ayrıca gıda 
üretim belgesi, 
irsaliye ve etiketi de 
bulunmayan yakla

şık 30 kiloluk 
sucuğa da el 
konuldu.
Sucuklar gerekli 
tahlillerin yapılması 
ve sonrasında imha 
edilmek üzere İlçe 
Tarım Gıda ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü ekipler
ine teslim edildi. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, ilçe halkının 
menşei belli ol
mayan, faturasız 
gıda ürünlerine 
rağbet etmemesi 
gerektiğine işaret 
ederek, bu konuda 
duyarlı olmalarını 
istedi. Denetimlerin 
artarak devam 
edeceğini vurgu
layan Erol Bütün, 
özellikle direk 
sağlığa etkili gıda 
maddeleri ile 
ilgili duyarlı çalış 
malara hız verecek
lerini kaydetti.
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lüks gece Kulüplerine uyuştumcu bastını
Bursa merkez ve 
ilçelerinde lüks 
gece kulüplerinde 
uyuşturucu satışı 
yaptıkları tespit 
edilen zehir tacirle 
rine yönelik operas 
yonda kokain ve 
sentetik uyuşturucu 
dahil olmak üzere 
yüklü miktarda 
uyuşturucu ele 
geçirildi. Yapılan 
operasyonda gözal

tına alınan 17 kişi 
hakkında yasal işlem 
başlatıldı. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
Bursa'nın merkez 
Osmangazi, Yıldırım 
ile Yenişehir 
ilçesinde, lüks eğlen 
ce merkezleri ve 
gece kulüplerinde 
uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen torbacılara yönelik

operasyon düzen
lendi. Edinilen bil
giye göre, yapılan 
baskınlar ve kon
trollerde, toplam 
piyasa değeri 200 
bin lirayı bulan 3 
bin 100 gram bonzai, 
100 gram crack diye 
tabir edilen sentetik 
kokain, 16 uyuşturu 
cu hap ve 1 av tüfeği 
ele geçirildi. Yapılan 
operasyonda 17 kişi

gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 
şahıslardan 2'si 
daha önce işlediği 
suçlardan kesinleş 
miş hapis cezası 
olduğundan dolayı 
cezaevine gönde 
rilirken, 15 kişi 
alınan ifadelerinin 
ardından adli 
mercilere sevk 
edildi. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Biı Kişiyi öldüren firari mahkum yakalandı
İnegöl de 
arkadaşını bıçakla 
öldürdüğü gerek 
çesiyle tutulduğu 
Bilecik'teki 
cezaevinden firar 
eden mahkum, 
Orhangazi'de 
yakalandı. Alınan 
bilgiye göre, 
Orhangazi İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, Yalova- 
Bursa karayolunda

Orhangazi Şehirler 
Arası Otobüs 
Terminali yakınında 
yaptıkları uygula
mada kimlik 
bilgilerini kontrol 
ettikleri bir kişinin, 
Bilecik'in Gölpazarı 
ilçesinde tutulduğu 
cezaevinden firar 
eden Uğur Kahveci 
(28) olduğunu be
lirledi. Gözaltına 
alınan Kahveci,

sağlık kontrolünün 
ardından cezaevine 
götürüldü. İnegöl

de, 2013 yılı 
temmuz ayında 
seyir halindeki bir

otomobilde bulunan 
Uğur Kahveci ile 
Erman Kurutaş 
arasında tartışma 
çıkmıştı. Kurutaş'ı 
bıçakla göğsünden 
yaralayan Kahveci, 
daha sonra bu 
kişiyi Turgutalp 
Mahallesi İstiklal 
Caddesi'ne bıraka 
rak kaçmıştı.
Kurutaş, kaldırıldığı 
İnegöl Devlet

Hastanesi'nde 
hayatını kaybet 
mişti. Olayın 
ardından İnegöl 
deki evinde polis 
tarafından yakala 
nan ve yargılandığı 
mahkemece 
hapis cezasına 
çarptırılan Kahveci, 
15 Şubat'ta 
Gölpazarı Açık 
Cezaevi'nden firar 
etmişti.

Calnıflıiınaan Mert olmayan trakioıımiı ümum buldu
Karacabey Eskika 
raağaç Mahallesi'n- 
den çalınan traktör, 
satılmak için getiril 
diği Harmancık İlçe- 
si'nde bir kamyonun 
kasasında ele geçiri
ndi. Traktör, çalındı 
ğından haberi ol
mayan sahibine iade 
edilirken, hırsızlık 
olayına karışan 3 
kişi, tutuklanarak

cezaevine gönder
ildi. Bursa II Jan
darma Komutanlığı 
tarafından yapılan 
araştırma sonucu 
Harmancık'ın Saçaklı 
Mahallesi'nde, 
çalınan bir traktörün 
satılacağı bilgisi üz
erine yol kontrolleri 
arttırıldı. Bursa- 
Orhaneli yolu üzerin 
de yapılan kontrolde,

kamyon durduruldu. 
Kamyonun kasasın

kontrol noktasına 
gelmeden dönen

da yapılan kontrolde 
çalıntı olduğu bildiri 
len kamyon ele 
geçirildi. Araçta bu
lunan 2 şüpheli trak
törü Karacabey 
Eskikaraağaç Mahal 
lesi'ndeki bir çiftlik
ten 18 Mart günü 
çaldıklarını itiraf et
tiler. Bunun üzerine 
Gürsu İlçesi'nde otu
ran ve traktörünün

çalındığından haberi 
olmayan çiftlik sahi 
bi M.O.'ye ulaşılarak 
bilgi verildi ve trak
törü teslim edildi.
Hırsızlık olayına 
karışan S.G., H.A. 
ve B.A. jandar
madaki ifadelerinin 
ardından çıkarıldık 
lan mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

IIİİIİIMSİIİIİİIIMIIIIIMİ ■llllllllllllillllllltilllMl
Acemler'de dört 
nala koşan ve bir 
araç sürücüsü 
tarafından kamera 
ya kaydedilen at 
görenleri şaşkına 
çevirdi. Bursa 
Acemler'de karne 
ralara yansıyan ve 
araçlarla yarışırca 
sına koşan at, bu 
görüntüye tanıklık 
eden sürücüleri 
şaşkına çevirdi. 
O anlar bir sürücü 
tarafından cep

telefonukamerasıyla 
kaydedilirken atın 
ise korkmuş bir hali 
olduğu gözleniyor.

Orta şeritte uzun bir 
süre koşan atın 
nereden ve nasıl 
kaçtığı bilinmiyor.

Bursa’da, bunalıma 
giren bir genç, apart 
manın 7. katındaki 
havalandırma pençe 
resinden atlamaya 
kalktı. Polis, intihara 
kalkışan genci 
apartmanın içine 
çekerek kurtardı. 
İddiaya göre, ailevi 
meseleleri olan 28 
yaşındaki S.A., 
Doğanbey TOKİ 
Konutlan’nın 7. 
katındaki havalan 
dırma penceresine

çıkarak intihar ede 
ceğini söyledi. Du
rumu gören vatan 
daşlar olayı polise 
bildirdi. Olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri

aşağıda hava 
yastığı açtı. Ayrıca 
gencin atlama ihti
maline karşı 112 
acil servis ekipleri 
de hazır bulundu.



24 Mart 2016 Perşembe [Gemlik Karffez| Sayfa 4

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gündem değişti...
Ankara ve İstanbul da yaşanan canlı bomba 

olayları birden Türkiye’nin gündemini değiştirdi.
Terörün güvenlik zafiyetinden doğduğu 

eleştirileri ise Avrupa’nın kalbinde Belçika da 
patlayan canlı bomba rahatlattı.

Eleştiri oklarının yöneldiği hükümet, ‘Bak terör 
yalnız bizde değil, Avrupa’nın başkenti sayılan 
ülkede de patıyor. Onlar da da mı güvenlik 
zafiyeti var” deme hakkını elde eti.

Türkiyenin gündeminde bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılması, Mecliste 
bekleyen mazbataların savcılıklara gönderilmesi 
konusu bir yana, Anayasa değişikliği konulan 
bir yana kaldı iş terör .olunca.

Aslında baktığımızda Ülkenin güneyinde 
hergün patlıyor bombalar.

Şehit haberleri artık birinci sayfalarda tek 
şutuna indi.

Böyle giderse, bir süre sonra arka sayfalara, 
daha sonra da hiç haber değeri olmayacak 
sanki.

Hergün en az 3 askerimiz veya polisimizi şehit 
ediliyor.

Acılannı aileleri çekiyor.
Toplum ancak şehit cenazelerinde slogan 

atıyor.
Gemlikli şehidin babası Mehmet kardeşim 

daha işinin başına dönemedi.
Ariıatmak istediğim bu.
Şehit aileleri normal yaşantılanna acıları 

nedeniyle dönemiyorlar.
Gencecik fidanlar terörün kurbanı oluyor.
Terör insanlığın belası.
Yalnız bizim sorunumuz değil.
Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizlikler 

sürdükçe, zengin daha zenginleştikçe, yoksulluk 
arttıkça, sömürü sürdükçe terör bitmez.

Ezilmiş, kendini itilmiş ve kakılmış hissedenler 
terör odaklannın kucaklarında canlı bombaya 
dönüşürler.

Brüksel’de patlayan bomba can alınca dünya 
ayağa kalkıyor..

Ankara veya İstanbul da patlayınca basit 
kınamalarla geçiliyor.

Bugün Afganistan da, Pakistan da, Irak ve 
Suriye, Türkiye de terör varsa, her yer de olur.

Oluyor da.
ABD’nin kalbinde, ikiz kulelerin patlatıl ması 

sonrası terör en güçlü ülkelerde de patlatınm 
diyebiliyor.

Bugün Avrupanın ortasında insanlar bedenler
ine bomba sarıp pimini çekebiliyorsa bu nasıl bir 
anlayıştır.

İslamcı terör olaylarını iyi analiz etmenin 
zamanı çoktan geçti.

Bataklıklar kurutulmadan, sivrisinekleri yok 
edemezsiniz.

Bugün, terör bizim canımızı yakıyorsa sıra 
başkalarına geliyor demektir.

Ortadoğuyu kan gölüne çevirenler bundan 
nasibini alıyor.

Bugün bize, yarın size.
0 zaman terörün bataklığını kurutmak için 

insanlık el ele vermeli.
Vermeli ki, insanların yaşantısı normale 

dönsün.
Türkiye 40 yıldır PKK terörü ile savaşıyor.
Surda elde edilen silahlara baktıkça, terörü 

kimlerin beslediğini görüyoruz.
Terörsüz bir dünya istiyorsak, huzur istiyorsak, 

önce dünyada gelir dağlımın/ düzeltip, eğitimin 
çıtasını yükseltelim.

İlçe Tarım Müdürlüğü zeytin üreticilerini uyardı.

HALKALI LEKE HASTALIĞI 
İLE MÜCADELE BAŞLADI
Gemlik ilçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü zeytin 
üreticileri Halkalı 
Leke zararlısına 
karşı uyardı.
Yöremiz zeytin 
yetiştiriciliğinde 
önemli zararlara 
ve mahsul 
kayıplarına 
neden olan, 
zeytin ağaçlarının 
yapraklarının 
dökülmesine, 
kuvvetten düşen 
ağaçlarda sürgün 
ve ince dalların 
kurumasına yol 
açan Zeytin Halkalı 
Leke Hastalığına 
karşı uygun 
ilaçlama zamanı 
geldiğini belirten 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü 
muhtarlıklara 
gönderdiği yazı 
ile olup 17 Mart

2016 tarihinden 
itibaren ilaçlı mü
cadele başlatıldığını 
belirtti.
Yapılan açıklamada, 
hava sıcaklığı ve 
nem oranı hastalığın 
ortaya çıkması ve 
yayılması için uygun

düzeye ulaştığından, 
üreticilerin kendi 
arazilerindeki du
rumu da dikkate 
alarak zaman 
geçirmeden ilaçlı 
mücadeleye 
başlayarak önlem 
almaları iştendi.

Zeytin üreticilerinin 
maddi kayıplara 
uğranmaması için 
zaman geçirilmeden 
mücadele yapılması 
ve ayrıntılı bilgi 
İçin İlçe Tarım 
Müdürlüğüne 
başvurması istendi.

MARMARABİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Marmarabirlik Teftiş Kurulunda istihdam edilmek üzere sınavla 4(dÖrt) Müfettiş 
Yardımcısı alınacaktır.

Sınava katılmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
1. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Personel Yönetmeliğinde yazılı 

şartları taşımak,
2. Örgün eğitime tabi olan en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, 

iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili 
makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlanndan birisini 
bitirmiş olmak,

3. Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
4. Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,
5. Müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunma

mak,
6. Erkek olmak ve askerlik görevini yapmış veya yapmış sayılmak,
7. Yapılacak araştırma sonuçlarına göre sicil, tutum ve davranışları yönünden 

Müfettişliğe engel durumu olmamak,
8. Giriş sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak şarttır.

• Başvurular www.kariyer.net üzerinden yapılacaktır.

Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılacaktır. Yazılı sınav Bursa’da 
yapılacak olup iktisat, maliye, muhasebe, hukuk, kooperatifler mevzuatı ve yabancı dil 
olmak üzere altı grupta gerçekleştirilecektir.

Yazılıda başarılı olanlar sözlü sınava çağırılacaktır.

NOT: Sınav tarihi, yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 22.04.2016 tari
hinden sonra http://marmarabirlik.com.tr adresinde yayınlanacaktır, isimleri internet 
sitesinde yayınlanan kişilerden nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma, bitirme belgesi veya 
yurt dışından mezun adaylar için denklik belgesi fotokopisi, askerlik ilişiği olmadığına dair 
belgenin fotokopisi, özgeçmiş(CV) ve yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf istenecektir. 
Bahse konu belgelerin Genel müdürlüğümüze şahsen, postayla, kargoyla veya ık@mar- 
marabirlik.com.tr mail adresine taranmış örneğini göndermeleri gerekmektedir. Kargo ve 
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İşe alınmalarda ortak çocuğu olmak tercih 
sebebidir.

Marmarabirlik Genel Müdürlüğü
Bursa İzmir Karayolu 29. Km Başköy Mevkii, Nilüfer, BURSA
0224 449 00 10 Pbx

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.kariyer.net
http://marmarabirlik.com.tr
mailto:k@mar-marabirlik.com.tr
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47. Ortaöğretim 
öğrencileri Araştır 
ma projesi yarışması 
Eskişehir Bölge 
finalinde Umurbey 
Celal Bayar 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
Teknolojik Tasarım 
dalında finale 
kaldı.
8 ilin katıldığı 1769 
proje içerisinden 
ilk 100 e kalan 
projelerin davet 
edildiği Eskişehir 
bölge finalinde

Gemlik'i temsil eden 
Umurbey Celal 
Bayar Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi’nin Ankara'
daki Türkiye finali 
için umutlu olduğu 
belirtildi.
Teknolojik Tasarım 
dalında son 5 'e 
kalan Güvenli Hasta 
Kolu Projesi, hayatı 
kolaylaştıran önemli 
bir aparat.
12.sınıf Hemşirelik 
alanı öğrencisi Ecem 
Karaburun tarafından yapılan lüğü Alan Şefi tarafından yapılıyor,

projenin koordinatör Pervin Dinçtürk Eskişehir'de

25.03.2016 tarihinde 
saat 10.00 yapılacak 
ödül törenine kadar 
Sergi açık kalacak. 
100 projenin 
katıldığı sergide 
12 dal bulunuyor. 
Son 5 proje içerisine 
giren Umurbey 
Celal Bayar Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi projesi, daha 
önce finallere kalan, 
dünya birinciliği elde 
eden projelerin 
devamı gelecek gibi 
görünüyor.

“KINALI KUZULAR BÜŞÜNDÜRÜRKEN HÜZÜNLENDİRDİ
Gemlik Belediye
sinin 2016 yılı Kültü 
rel Etkinlikleri Kapsa 
mında, 18 Mart 
Çanakkale Şehitleri 
ni Anma Haftası ne
deniyle organize 
ettiği tiyatro göster
imi büyük ilgi gördü. 
Ünlü tiyatro

sanatçısı, sinema ve 
dizi oyuncusu Ahmet 
Yenilmez ’in sahne 
aldığı, “Bir Destandır 
Çanakkale Kınalı 
Kuzular” isimli tek 
kişilik, tek perdelik, 
yarı müzikal oyun 
ayakta alkışlandı. 
Gündüz seansında

Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Konferans 
Salonun da Lise 
öğrencilerinin karşı 
sına çıkan Ahmet 
Yenilmez, gece 
matinesinde de 
Gemlikliler ile bir 
araya geldi.' 
Uludağ Üniversitesi

Gemlik Yerleşkesi 
Asım Kocabıyık Kül 
tür Merkezinde kendi 
yazıp, kendi oynadı 
ğı Kınalı Kuzular 
ismini verdiği tek 
kişilik drama ile sah 
ne alan Ahmet Ye
nilmez, diyalogları, 
güçlü metinleri, jest,

mimik ve anlatımı ile 
Gemliklileri hem 
düşün dürdü, hem 
de hüzünlendirdi. 
Çanakkale Savışı 
gerçeğini, yarı müzi 
kal oyunu ile sah 
neye koyan Ahmet 
Yenilmez ayakta 
alkışlandı.

ACIBADEMCE ERKEZ

GÖZ HASTALIKLARI 
UZMANIMIZ

DR. CÜNEYT IŞIK 
TAM ZAMANLI OLARAK 
HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

ACI BADEM
GEMLİK TİP MERKEZİ

Dr.ZiyaKayaMah.HürriyetCad. No:45GEMLİK Bilgi için (224) zso 44 44
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Gemlik Belediyespor’un U 16 genç futbolcuları deplasmandan galibiyetle döndü.

I116 VE ü 131 El ELİT RAKİPLERİNİ SUUDİ
Elit Lig Birinci 
Grupta Bursa 
Atıcılar 2 Sahasında 
Cihan Spor’a 
konuk olan Gemlik 
Belediye Spor U 16 
takımı rakibini güzel 
bir oyunla 2-1 
yenmeyi başardı. 
Gol kaçırma yarışına 
giren Mavi Beyazlı 
gençler, Selim ve 
Samet’in golleriyle 
ikinci deplasman 
galibiyetini elde etti.

U’13 LER 
İNEGÖL’Ü EZDİ 
Aynı gün oynanan

Bursa Elit Lig A 
Grubu maçında U 13 
Futbol takımı da

İnegöl Gazi Paşa’ya 
geçit vermedi. 3-1 
Gemlik Bursa

Büyükşehir 
Belediyesi Suni 
Çim Saha Tesis

lerinde oynanan 
karşılaşmada Gemlik 
Temsilcisi Belediye 
Spor U 13 takımının 
gollerini Muhammed 
Ali, Serkan ve Hik
met kaydetti. 
Kulüp Başkanı Hu
lusi Gandar Teknik 
Direktör Haydar Yiğit 
ve antrenörlerle bir
likte futbolcuların 
zaferini kutladı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
destekleri adına bir 
kez daha teşekkür 
eden Hulusi 
Gandar, U 16’da

Samet, Tansel 
Ve Selim’in, 
U 13’te de yine bir 
çok futbolcularının 
profesyonel 
izleme komiteleri 
tarafından izlen 
diğini belirterek, 
“Gemlik Belediye 
Spor Futbol ve 
7 branşta iddiasını 
devam ettiriyor. 
Çocuklarımız, 
gençlerimiz, 
teknik ekibimiz 
ve tüm 
sporcularımızla 
gurur duyuyoruz” 
dedi.

YARDIM SEVENLER DERNEĞİ GENEL KURULU YAPILDI

MHİMHiIİniM
Sahillerde, kuş, kedi ve köpek evlerinin önüne yiyecek bırakıldı

hi!aıWrtfci«hB

Gemlik Yardım 
Sevenler Derneği 
Olağan Genel 
Kurulunda yönetim 
yenilendi.
Ülker Özbek başkan 
lığındaki yönetim, 
görevini Nermin 
Güner Başkanlığın 
daki yeni oluşuma 
bıraktı.
İlçede uzun yıllardır 
hizmet veren Yardım 
Sevenler Derneği 
nin yeni yönetim ku
rulu üyeleri, kongre 
sonrasında ilk 
ziyaretlerini 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
yaptılar.
Dernek yönetim 
kurulu üyeleri olan 
Ülker Özbek, Işın 
Özbal, Sevgi Meral, 
Ayşe Onur, Nimet 
Karakaş, Özcan 
Vuran, Berrin 
Arslan ve Nilüfer 
Tekin’in de katıldığı 

ziyarette konuklarını 
makamında 
ağırlayan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, hayırlı 
uğurlu olsun temen
nisinde bulundu. 
ÇITAYI 
YÜKSELTECEKLER 
Gemlik Yardım 
Sevenler Derneğin 
de hizmet çıtasını 
yükseltmek istedik
lerini bildiren 
yeni Başkan Nermin 
Güner, 50’ye 
yakın üniversite 
öğrencisine burs 
verdiklerini 
hatırlatarak, destek 
olunması halinde 
bu rakamı ve burs 
miktarını yukarılara 
taşımayı istediklerini 
kaydetti. Kültürel ve 
Sosyal etkinliklerde 
de farklı çalışmalar 
yapacaklarını 
açıklayan Nermin 
Güner, Gemlik

Belediyesi ile 
süren olumlu 
diyalogların devam 
edeceğini söyledi. 
Sosyal ve Kültürel 
Projelerde ayrım 
yapmadan tüm sivil 
toplum örgütleriyle 
birlikte güzel 
çalışmalar 
yaptıklarını 
anımsatan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da, 
Kültürel gezi etkin
likleri konusunda 
Yardım Sevenler 
Derneğine araç 
konusunda destek 
olma sözü verdi. 
Diğer kültürel 
projelerde de 
yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte 
çalışmaktan mutlu
luk duyacaklarını 
ifade eden Refik 
Yılmaz, ziyaret için 
dernek üyelerine 
teşekkür etti.

Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Kent 
Konseyi Hayvan 
Hakları Meclisi’nin 
birlikte organize 
ettiği etkinlikte, çok 
sayıda hayvan sever 
Kurşunlu, Kumsaz 
ve Gemsaz Sahil
lerinde sokaktaki 
dostlarımız hayvan
lara yem ve 
yiyecek dağıttı. 
Hayvan Hakları 
Federasyonu 
Temsilcisi Hülya 
Özarslanoğlu, 
Kimsesiz Hayvanları 
Koruma Derneği 
Gemlik Temsilcisi 
Rüya Parsak’ın da 
yer aldığı besleme 
etkinliğinde, sokak 
hayvanları 
unutulmadı.
Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü ekip
lerinin desteklediği 
organizasyonda,

Belediye’nin 
bıraktığı kuş, kedi 
ve köpek evlerinin 
önüne yiyecek ve 
su bırakıldı. Ayrıca, 
belirlenen birçok 
merkezde ve sahil 
bölgeleriyle, kırsal 
kesimde de sokak 
hayvanlarına yem 
ve mamalar kondu. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
Sağlık İşleri Müdürü 
Sabri Emre’ye 
teşekkür eden 
Hayvan Hakları 
Federasyonu Tem
silcisi Hülya Özars 
lanoğlu ve Kimsesiz 
Hayvanları Koruma 
Derneği Temsilcisi 
Rüya Parsak, 
uygulamanın devam 
edeceğini belirterek, 
önümüzdeki gün
lerde de Kumla, 
Karacaali ve 
Narh mahalleleri 
sahillerinde bu 

çalışmayı yürüte 
çeklerini ifade etti. 
Gemlik Kent 
Konseyi Hayvan 
Hakları Koruma 
Meclisi çalışmala 
rının da devam 
ettiğini bildiren 
Hülya Özarslanoğlu, 
bu konuda da 
önemli bir aşama 
kaydettiklerini 
müjdeledi.
Gemlik Belediye- 
si’nin Hayvan 
Haklarına yönelik 
birçok önemli 
proje ve çalışmaya 
imza atarken, her 
zaman kendilerine 
destek olduğunu 
vurgulayan 
Federasyon 
Temsilcileri, Kent 
Konseyi ile birlikte 
bu çalışmaları 
sürdürecek 
olmanın heyecanını 
yaşadıklarını söz 
lerine eklediler.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Birsa itme sunu liMusunda şanslı şehitlerden hirl
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Fen-Edeblyat 
Fakültesi Biyoloji 
Bölümü Hidrobi 
yoloji Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Şükran Dere, Türkiye 
nin dünya genelin
deki pek çok ülke ile 
karşılaştırıldığında 
içme suyu konusun 
da şanslı ülkelerden 
biri olduğunu söyle 
di. Uludağ Üniver
sitesi, Dünya Su

Günü konulu panele 
ev sahipliği yaptı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Devlet 
Su İşleri (DSİ) ve 
BUSKİ ortaklığında 
düzenlenen panelde 
su kaynakları ve bu 
kaynakların korun 
ması için yapılan 
çalışmalar ele alındı. 
Panelin açılış konuş 
masını gerçekleşti 
ren UÜ Fen-Edebiyat 
Paneli Biyoloji

Bölümü Hidrobiyo 
loji Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Şükran Dere, 
dünyadaki su kaynak 
larının yüzde 97’si 

nin okyanus ve deniz 
lerden oluştuğunu, 
tatlı suların ancak 
yüzde 3’ler seviyesin 
de bulunduğunu 
açıkladı. Tüm canlı 

lara yetecek düzeyde 
tatlı su miktarının 
bulunmadığının 
altını çizen Prof. 
Dr. Şükran Dere, 
“Dünyadaki pek çok 
ülke ile karşılaştır 
dığımız zaman içme 
suyu konusunda 
şanslı ülkelerden 
birisiyiz. Ancak eli 
mizdeki su kaynakla 
rını doğru kullanma 
dığımız için bu kay 
nakları süratle tüket

mekteyiz. Tatlı su 
kaynaklarımızın 
azalması, mevcutla 
rın kirlenmesi önemli 
bir sorun oluşturur 
ken, su taşkınları 
ve afetler de ayrı 
bir sıkıntı meydana 
getirmektedir.
Bunların aşılması 
için ilgili birimler 
tarafından çözüm 
çalışmaları yürütül 
meye devam etmek
tedir” dedi.

Terör eylemleri K-Ray talebini patlattı
Terör saldırıları 
yüzünden güvenlik 
Önlemlerinde gözle
nen artış, X-Ray 
cihazlarında sıkıntı 
yaratmaya başladı. 
Yurt dışından ithal 
edilen ve fiyatı 25 bin 
dolardan başlayan 
bu cihazların stokları 
tükenirken yeni 
siparişler için 1.5 ay 
sonrasına tarih veri 
liyor. Sadece

Türkiye’yi değil 
dünyayı sarsan terör 
saldırıları, güvenlik 
önlemlerinin artırıl 
masına neden olu 
yor. Sadece hava 
limanı, terminaller 
ya da meydanlarda 
değil iş dünyasında 
da güvenlik üst se
viyeye çıkarılıyor. 
Özellikle hergün bin
lerce insanın girip 
çıktığı alışveriş

merkezleri (AVM) en 
son teknolojilerle 
korumayı artırırken

güvenlik sayısını da 
çoğaltarak riskleri 
bertaraf etmeye çalı

şıyor. Ancak güven
lik sistemlerine artan 
talep, özellikle X-Ray 
cihazlarında sıkıntı 
yaratmaya başladı. 
Yurt dışından ithal 
dilen bu cihazların 
stokları tükenirken 
yeni siparişler için 
de 1.5 ay sonrasına 
tarih veriliyor. Sektör 
temsilcileri, 
“Türkiye’de alışveriş 
merkezlerinin güven

lik önlemleri zaten 
üst düzeyde. Özel
likle geçen yıldan 
bu yana alınan ek 
önlemlerle güvenlik 
iyice güçlendirildi. 
Yine de insanlan 
mızın can güvenliği 
her şeyden daha 
önemli. X-Ray cihaz 
ları yenileniyor, olma 
yanlar sipariş veri 
yor. Hatta bu yüzden 
bir sıra oluştu.” dedi.

GEMLİK
-------- KAÜBRASYON---------

ÖLÇÜM & EĞİTİM

4 adet 15-16 Jant Starman kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara,

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, 
tekrarlanabil i rl ik, köşe yükü sapması testleri yapılır. 
Bu testler sırasında cihazda sapma tespit edilirse,

350 Tl değerinde mont hediye!

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

ÜZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar Mah. Körfez Baytaş SİL A Blok No: 2 

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com
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1677 personel alınacak
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, Bakan 
lığın il, ilçe ve 
kuruluş müdürlük
lerine toplam bin 
677 sözleşmeli 
personel alınacağını 
bildirdi. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, 
Bakanlığın il, ilçe 
ve kuruluş müdür
lüklerine toplam 
bin 677 sözleşmeli 
personel alınacağını 
bildirdi. Çelik, 
yaptığı açıklamada, 
Bakanlığın il, ilçe ve

kuruluş müdürlük
lerine 566 veteriner 
hekim, 550 ziraat 
mühendisi, 400 gıda 
mühendisi, 80 su 
ürünleri mühendisi, 
10 balıkçılık tekno 
lojisiımühendisi ve 
71 harita mühendisi 
olmak üzere toplam

bin 677 sözleşmeli 
personel alımı 
yapacaklarını ifade 
etti. Bakan Çelik, 
konuya ilişkin 
duyurunun nisan 
ayında ÖSYM 
Başkanlığının inter
net sitesinde ilan 
edileceğini kaydetti.

Eleman Aranıyor
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞACAK 
ÇAY TEMİZLİK VE YEMEK YAPACAK 
ÇALIŞMA ARKAŞI ARAMAKTAYIZ

AKRAN NAKLİYE
TEL: 0224 513 03 95

Saatler ne zaman ileri alınacak?

Elemanlar Aranıyor
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

MARKET BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 
BAYAN KASİYERLER ARANIYOR

Yaz saati uygulama 
sı için geri sayım 
başladı. Bu Pazar 
günü saatler 1 saat 
ileri alınacak. Mil 
yonlarca çalışanı 
yakından ilgilendi 
ren yaz saati uygula

ması gelmesiyle 
mesai saatlerini de 
etkileyecek. Türkiye 
pek çok dünya ülke
siyle beraber yaz 
saati uygulamasına 
geçiyor. Bu ayın 
son Pazar günü olan

27 Mart günü saat 
ler, gece 03.00 
olduğunda 1 saat 
ileri alınacak. Uygu
lama gün ışığından 
daha fazla faydalan
mak amacıyla 
gerçekleştiriliyor.

AKCAN PETROL 
MÜRACAAT TEL: 0533 309 06 99

DUGUN SALONU

Pustu -MeşrıM-Çerez 2016 yılıPiuMİst +J)j?erfGmwis

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

.ÎIIVİİHMİ! Ilfl

SutenSundulije Giudirme REZERVASYONLARIMIZ 
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Cnnh fytpn- Snhne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekjpmnn/nr - Sürprizgösteriler 

www.gemlikmllton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun 
t- Hükümet Konaği karşisi

Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikmllton.com
plus.google.com/miltondugun
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367 bin mirasçıya teminat
Bakanlık, tarım arazi
lerinin miras yoluyla 
bölünmesinin önüne 
geçmek amacıyla 
367 bin 264 mirasçı 
ya 3 ay içinde tarım 
arazi mülkiyetlerinde 
intikal işlemlerini 
tamamlamaları için 
tebligat gönderdi. 
Gıda, Tarım ve Hay 
vancıhk Bakanı 
Faruk Çelik, tarım 
arazilerinin parçalan 
masının önüne geç 
mek için birtakım 
tedbirlerin alınma 
sına yönelik talimat 
verdi. Tarım arazi
lerinin miras yolu 
ile bölünmesinin ön
lenmesi amacıyla 
2014’te Toprak

Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanu 
nu'nda yapılan 
değişiklikle mirasa 
konu tarımsal arazi 
lerde mülkiyet dev 
rinin esas olduğu ve 
mirasçılar arasın 
da anlaşma sağlan 
ması halinde mülki 
yet devri işlemlerinin 
mirasın açılmasın 
dan itibaren bir yıl 
içinde tamamlan 
ması maddesi hük 
me bağlanmıştı.
Ayrıca, bu süre 
içinde tamamlan 
maması halinde 
Bakanlık tarafından 
mirasçılara Kanun 
hükümlerinin uygu 
lanması için 3 ay ek

sürelerinin olduğu 
konusunda miras 
çılara bulunulması 
gerekliliği getiril 
mişti. Bu kapsamda 
Bakan Çelik'in de 
talimatıyla 15 Mayıs 
2014ten sonra ölen 
ve kanun gereğince 
1 yıllık süre içinde 
intikal işlemlerini 

başlattığı tespit 
edilen 73 bin 533 
murisin 367 bin 264 
mirasçısına 3 ay 
içinde intikal 
işlemlerini tamamla 
maları gerektiği 
konusunda tebligat 
gönderildi. Gönderi 
len tebligat ile mira 
sa konu tarım arazi

lerinin mirasçılar 
tarafından bir miras 
çıya veya yeter gelir 
li tarımsal arazi 
büyüklüklerini karşı 
laması durumunda 
birden fazla miras 
çıya devrini, noter 
senedi ile kuracakla 
rı aile malları ortakl 
ığına veya kazanç 
paylı aile malları 
ortaklığına devrini, 
mirasçıların tamamı 
nın miras payı ora 
nında hissedarı 
oldukları Türk Tica 
ret Kanunu hüküm
lerine göre kuracak 
lan limited şirkete 
devrini veya söz 
konusu tarım arazi
lerinin tamamının 

mülkiyetini aynı 
anda üçüncü kişilere 
devrini gerçekleş 
tirmeleri gerekiyor. 
Mirasçılara verilen 
3 aylık ek süre 
sonunda da mülkiyet 
devrinin tamamlan 
maması halinde 
Bakanlık, ilgili Sulh 
Hukuk Mahkemesi 
nezdin de arazilerin 
istemde bulunan 
ehil mirasçıya, ehil 
mirasçı olmaması 
durumunda en fazla 
teklifi veren istekli 
mirasçıya devrine, 
aksi halde üçüncü 
kişilere satılması 
için resen dava 
açabilme yetkisine 
sahip.

I Et »e tavuk fiyatlarına sok ram
Türkiye'de işsizlik 
oranı, 2015'te bir 
önceki yıla göre 
0,4 puan artarak 
yüzde 10,3 oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
"İşgücü İstatistikleri 
2015" verilerine 
göre, Türkiye 
genelinde işsiz 
sayısı bir önceki 
yıla göre 204 bin 
kişi artarak 3 milyon 
57 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen 
yıl bir önceki yıla 
göre 0,4 puanlık 
artışla yüzde 
10,3 seviyesinde 
gerçekleşti. 2014'te 
işsizlik oranı yüzde 
9,9, işsiz sayısı 
ise 2 milyon 853 bin 
olarak açıklanmıştı. 
Orta Vadeli 
Program'da işsizlik 
oranı 2015 yılı için 
10,2 olarak 
öngörülmüştü.

ESK, yükselen 
maliyetler nedeniyle 
et ve tavuk fiyatlarını 
artırdı. Dana etinde 
zam oranı yüzde 
4-12 arasında, tavuk 
etinde ise yüzde 10 
olarak gerçekleşti. 
Et fiyatlarını regüle 
etmek için devreye 
giren Et ve Süt Ku
rumu (ESK) da yük
selen maliyetlere 
dayanamadı. Kurum, 
dana ve kuzu etine 
değişen oranlarda 
zam yaptı. Sabah'tan 
Pınar Çelik Nacar'ın 
haberine göre, yüzde 
4 ile 12 arasında zam 
yapılan dana etinde 
en yüksek fiyat artışı 
kıymada gerçekleşti.

Yeni tarifeye göre 
dana kıymanın fiyatı 
3 liralık artışla 25.75 
liradan 28.75'e, dana 
kuşbaşının fiyatı ise 
1.6 lira artışla 29.40 
liradan 31 liraya 
çıktı. Kuzuya yapılan 
zam dana etini de 
geçti. Kuzu etine 
yüzde 7 ile 23 arasın 
da zam yapıldı. 
Artıştan en yüksek 

payı kuzu şiş, kuzu 
kol, kuzu çatal ve 
kuzu gövde aldı. 
Kuzu şişin fiyatı 6.1 
lira, kuzu kolun 5.4 
lira, kuzu çatalın 4.9 
lira arttı. Fiyatı 45 lira 
olan kuzu pirzola, 2 
lira artarak 47 liraya 
çıkarken, kuzu ger
dan 22 liradan 24 li
raya, kuzu şiş 38 
liradan 40 liraya 

çıktı. Et fiyatlarının 
artmasıyla şarküteri 
ürünlerine de benzer 
oranlarda zam geldi. 
Koyun etinde ise 
artış gerçekleşmedi. 
Tavuk fiyatlarına da 
yaklaşık yüzde 10 
zam yapıldı. İpar 
Et yetkilileri, "ESK 
bile zam yaparken 
biz nasıl kıymayı 
31 liradan satalım. 
31 liradan ancak 
hastalığı olup 
olmadığı belli olma 
yan ithal karışım et 
satılabilir" diye 
konuştu. ESK'nın 
artan hammadde 
fiyatları nedeniyle 
zamma mecbur 
kaldığı belirtiliyor.

‘Gemlik Körfez’ t vyy^.gemlikko
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.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM
Pımukkıl» 612 OO 26
DENİZ UÇAâl 613 66 13
Psgasus Akmls Seyahat 614 03 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoglu-Eaaday 014 46 48
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mor.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

RESMİ DAİRELER
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 id. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

121
186

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

BELEDİYE
Santral
Başkanlık

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

513 45 21 -23
513 45 20

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

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

Akcan Petrol a13 1O 7O
MAR-PET 913 30 33
Tuncay Otogaz 013 1e 40
Boyza Petrol S13 O1 03

VAPOR-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 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

Gemlik Körfez
OEMLİK’İH İLK OÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ .

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5433 

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)

IHÜnlIEIlMİ
VENÜS SİNEMASI

Kolpaçino3. Devre: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Ali Mili 2: 

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

Kaçma Birader: 11:45- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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iggML^ İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

II ERKEN KAYIT DÖNEMİ2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim 
yılı için kayıtlarımız başlamıştır.

ERKEN KAYIT DÖNEMİ 

FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN... 
1MART -30 NİSAN 2016

2016-2017 
ÖĞRETİM YILI 
ÜCRETLERİMİZ YILLIK ÖDEME PEŞİN ÖDEME

ANASINIFI
1. SINIF
2.3.4.5.6J.8. SINIF

8.750
11.000
13.850

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV dahildj 
l 1 !■ II■l—ıllllfl^

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

■ v ■ 
YİĞİT inşaat

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

İİ • *W?

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.yigitinsaatgemlik.com
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FATURA • SEVK İRSALİYESİ - TAŞIMA İRSALİYESİ ■ GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE ■ TAKVİM - KİTAP ■ DERGİ - İLAN- 
CİLT YAPIMI • REKLAM - MADALYA ■ KUPA ■ PLAKET
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GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK SIYASI GAZETESİ
jîfızUIöcunıâ

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

Tel : O 224 513 96 83

Gemlik Gübre’nin açtığı dava sonucu planlar iptal edildi

MnritatMt
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

s/s
Dün sabah kalktığımda Gemlik’i yine 

sis kaplamış buldum.
Aslında kızıl bir örtü kaplamıştı ortalığı.
Sis gerçekleri örter.
Etrafta ne olup bittiğini siste anlaya

mazsınız.
Bu örtü, günün ışımasıyla yavaş yavaş 

kalktığında, ne olup bittiğim gördük.
Sis dediğimiz olay aslında kırmızı bir 

toz bulutuymuş. Araçların üzeri kırmızı 
toz ile kaplanmıştı. Devamı 4’te

Bursa 2. İdare Mahkemesi Gemlik Gübre 
Sanayi A.Ş.’nin kapasite arttırımına yönelik 
ek depolama yatırımı konusunda Bursa 
Büyük şehir Belediyesi’nin 1/5000 lik, Gem
lik Belediye Meclisi’nin 1/1000 lik imar 
planlarında yanıcı ve patlayıcı madde üre
timi ve depolanmasının önüne geçecek 
kararı iptal etti. Gemlik Belediyesi konuyu 
Danıştaya temyiz etti. Haberi sayfa 4’de

SON BİNAYI BURSA BÜYÜKSEHİR BELEDİYE

Gemlik Belediyesi tarafından kamulaş 
tınlan 5 binanın sonuncusu, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte- 
pe’nin de katıldığı törenle yıkıldı. Syf2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
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SON BİNAYI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RECEP ALTEPE YIKTI

fllTtPE »MUBBErİH CEHRESİ OEĞİSİVOR"

Gemlik Belediyesi 
tarafından kamulaş 
tınlan 5 binanın 
sonuncusu, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin de 
katıldığı törenle 
yıkıldı.
Umurbey Mahallesi 
Meydan çalışması 
kapsamında yapılan 
yıkım töreninde 
konuşan Recep Al- 
tepe, “Türkiye’nin 
3. Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ın 
Doğum yeri olan 

tarihi Umurbey Ma
hallemizin çehresi 
değişiyor” dedi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölci gezli ve 
Ahmet Avcı’nın yanı 
sıra Belediye Meclis 
üyelerinin de yer 
aldığı Umurbey 
Meydan Projesi 
Kamulaştırılan bina 
ların yıkım çalışma 
larında, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Celal 

Bayar Anıt Mezar 
çevresi, Umurbey 
Camii ve meydan 
yapılacak bölgede 
inceleme çalışmaları 
yaptı. Bursa Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı Recep Altepe, 
“Umurbey’de on
larca yıl gerçekleş 
meyen projeler 
gerçekleşiyor.
Tarihi eserlere sahip 
çıkılıyor. Alt yapısı 
bizimle birlikte ye
nileniyor. Spor Tesis
leri kazandırılıyor.
Umurbey’in baştan 

aşağıya çehresi 
değişiyor” dedi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da, 600 
yıllık tarihi mahalleye 
değer katacak pro
jelerin ardı ardına 
gerçekleştiğini 
vurguladı.
Umurbey Mahalle- 
si’nin turizmden pay 
alması için hedef 
büyüttüklerini açık 
layan Refik Yılmaz, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi desteğiy 
le yıllardır yapılma 
yan ve ihmal edilen 

projelerin yaşama 
geçmesinin mutlulu 
ğunu yaşadıklarını 
söyledi.
Umurbey Meydanı’na 
cepheli evlerle ilgili 
projenin de Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si ile birlikte yapıldı 
ğını anlatan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Umurbey 
Recep Tayyip 
Erdoğan Stadyumu
nun da önümüzdeki 
günlerde hizmete 
gireceğini müjdeledi. 
Umurbey Mahalle

Muhtarı Mustafa 
Duran’da, mahal
lenin marka 
değerini yükseltecek 
meydan projesi 
ve alt yapı 
çalışmaları başta 
olmak üzere, spor 
tesisi çalışmaları 
adına Recep 
Altepe ve 
Refik Yılmaz’a 
teşekkür etti. 
Kamulaştırılan 
5 binadan sonun
cusu, açıklamaların 
ardından Belediye 
ekiplerince yıkıldı.

rnıılıı illim mm 
KM ISI N M MI KLMM
Gemlik Gübre Fabri 
kası’ndan yapılan 
açıklamada, fabrika 
da meydana gelen 
yaralanma ile 
ilgili basında çıkan 
haberlerin gerçeği 
yansıtmadığı 
belirtildi.
Gemlik Gübre 
Sanayi A.Ş. 
fabrikasında bir 
işçinin iş kazası 
geçirmesiyle ilgili 
olarak basında çıkan 
haberler gerçeği 
yansıtmamaktadır 
ve kamuoyu yanlış 
bilgilendirilmiştir. 
Gemlik Gübre 
Fabrikası yöneticisi 
Ali Galip Küreksiz’in 
basına yaptığı 
açıklama şöyle: 
“Fabrikamızda 22 
Mart 2016 tarihinde 
saat 11.00 civarında 
bir iş kazası mey

dana gelmiş, bakım 
elemanımız Yavuz 
Cömert bir bakım 
sırasında karın ve 
alt bölgesine gelen 
sıcak suya maruz 
kalmıştır.
İşçimize ilk müda
hale fabrikamız 
sağlık servisinde 
yapılarak Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet hastanesine 
yine kendi 
ambulansımızla 
sevk edilmiştir. 
Hastanede de 
gerekli müdahale 
yapılmış ancak, 
Yanık Ünitesi 
olmadığı için Bursa 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi 
Yanık Ünitesine 
sevk edilmiştir. 
Kazadan 3 saat 
sonra sendika 
yetkilileriyle 

yaptığımız hastane 
ziyaretinde 
Yanık Ünitesine 
giremediğimiz için 
işçimiz kendi 
isteğiyle dışarı 
çıkmış ve bizlerle 
sohbet etmiştir. 
Daha sonra dok
toruyla yaptığımız 
görüşmede;
1.derece yanık 
olduğu ve kısa 
sürede düzeleceği 
bilgisi verilmiştir. 
Basında çıkan ağır 
yaralanma 
haberi,112 nin 
müdahale ettiği 
haberi, hayati 
tehlike altında 
olduğu haberi basın 
tarafından araştırma 
yapılmadan kamu 
oyuna servis edilen 
yanlış haberlerdir. 
Tüm kamuoyuna 
saygıyla duyurulur.”

Toplum nestekiı Polis 
Bilgilendirme toplantılar ma 

devam ediyor
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Toplum 
Destekli Polis Büro 
Amirliğince Borusan 
Okulu 8. sınıflara 
yönelik, okullarda 
güvenli eğitimin 
sağlanması, 
polis imdat 155 
kullanımı ve önemi, 
Polislik mesleğinin 
ve birimlerinin 
tanıtımı ile ilgili 
görsel anlatımlı 
bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. 
Toplantının gerçek 
leşmesinde meslek
lerinin tanıtımında 
kendilerine yardımcı 
olan okul rehber 
öğretmenine teşek 
kürlerini ileterek, 
toplantıların 
ilçemizin diğer 
okullarında devam 
edeceğini belirttiler.
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Hırsızlar yakayı ele «erince camdan atladı
Orhangazi de, 
45 yaşındaki 
H.Ü. hırsızlık için 
girdiği evin sahibi 
gelince ikinci 
katın penceresin» 
den atladı. Ağır 
yaralanan H.U. 
hastanede tedaviye 
alındı. Olay, dün 
Camikebir Mahalle
sinde meydana 

geldi. Iddiya göre, 
H.Ü., Yunuslu Park 
yakınındaki bir 
apartmanın ikinci 
katındaki daireye 
hırsızlık amacıyla 
girdi. Değerli eşya 
arayan H.Ü., ev 
sahibi gelince 
paniğe kapılarak 
ikinci kat 
penceresinden 

kendisini boşluğa 
bıraktı. Beton zemi 
ne düşen H.Ü. çevre 
deki vatandaşla 
rın yardımıyla am
bulansa konularak 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Durumu 
ağır olan H.Ü. bu
radaki müdahalesi 
nin ardından Bursa

Muradiye Devlet 
Hastanesi’ne götü 
rüldü. Olayla ilgili 
ev sahibinin 
ifadesi alındı.
Hırsızlık şüphelisi 
H.Ü.’nün ifadesinin 
de tedavisinin 
ardından alınacağı 
bildirildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

Bağ evi alev alev yandı
İnegöl de bir bağ 
evi alev alev yandı. 
Yangın itfaiye 
ekiplerince orman 
lık alana sıçrama 
dan söndürüldü. 
Edinilen bilgilere 
göre, Hocaköy 
Mahallesi üzerinde 
ki dağ yamacında 
bulunan ve 4 
emekli eğitimciye 

ait, hobi bahçesi 
içerisinde bulunan 
bağ evinde henüz 
belirlenemeyen 
bir nedenle yaşa 
nan patlamaların 
ardından ev alev 
aldı. Patlama 
seslerini duyan 
mahalle sakinleri 
dağ yamacına 
baktıklarında, 

gecenin karanlığını 
aydınlatan alevleri 
arasında kalan 
evi gördüler.
Yangını gören 
mahalle sakinleri 
durumu itfaiyeye 
bildirdiler. Kısa 
sürede olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri alevlere 
teslim olan eve

dört bir yandan 
müdahale ettiler. 
Evden çalılık alana 
da sıçrayan yangın 
itfaiye ekiplerinin 
müdahalesi sonucu 
ormanlık alana 
sıçramadan 
kontrol altına alındı. 
Yoğun çabalar 
sonucunda 
söndürülen yangın

da ev kullanılamaz 
hale gelirken, arı 
kovanları da yandı.

Yangının ve patlama 
ların nedeni 
araştırılıyor.

22 aylık bebeğin ornanlarıvla hayat buldu
2 aylık bebeğin 2 
böbreği ile hayata tu
tunan 12 yaşındaki 
Tuana Topuz, artık 
hayalini kurduğu 
meyvelerden istediği 
kadar yiyebilecek. 
Yakalandığı apel 
sendromu sebebiyle 
2 hafta önce tedavi 
gördüğü hastanede 
beyin ölümü gerçek 
leşen 22 aylık Mira

Polat’nın böbrekleri 
12 yaşındaki Tuana 
Topuz’a nakledildi. 
Mira’nın ebeveynleri 
Safiye ve Hüseyin 
Polat, yapılan görüş 
meler neticesinde 
organ bağışında 
bulunmayı kabul etti. 
Mira bebekten alınan 
2 böbrek, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane

si’nde tedavi gören oldu. Uludağ Üniver- 
Tuana Topuz’a umut sitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Nefroloji ve 
Romatoloji Bilim 
Dalı Prof. Dr. Osman 
Dönmez, “Böbrek 
fonksiyonları 
düzeldi. İdrar miktarı 
gayet güzel. 
22 aylık bebeğin 
2 böbreğini bir has
taya nakletmiş olduk. 
Bursa’da bir ilk diye- 
biliriz.Rahat su içe
biliyor. Rahat yemek

yiyebiliyor. Hatta an
nesi fazla yemek 
yiyor diye şikayet 
etti. Daha evvelden 
kısıtlı içtiği suyu bol 
miktarda içebiliyor. 
İnşallah hayatına 
sağlıklı bir şekilde 
devam edecek. Ka
davra bağışı 
nın, organ bağışının 
artmasını istiyoruz” 
şeklinde konuştu.

IMitiınüi'iıiıMMi
Orhangazi'deki bir 
eğlence merkezinde 
32 yaşındaki Sonay 
Demir'i tabancayla 
başından vurarak 
öldüren Güray 
Uçar (44), Bursa 
7. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
son kez hakim 
önüne çıktı. Uçar, 
ilk duruşma 
daki ifadesinde 
'Sonay'ı bir erkekle 
masada otururken 
gördüm. Yanına 
gidip neden böyle 
yaptığını sorduğum

da 'Erkek misin sen* 
diye tepki gösterdi, 
öfkeyle tabancamı 
çıkartım ateşledim' 
demişti. Karar 
öncesi ise 'Canım 
dan can gitti,

Çok pişmanım' 
şeklinde konuştu. 
Mahkeme heyeti, 
duruşma 
sonunda sanığı 
ömür boyu hapis 
cezasına çarptırdı. 

İnegöl de meydana 
gelen kazada, özel 
otomobilin çarptığı 
ev zarar gördü. 
Evinin halini gören 
kimsesiz yaşlı kadın 
gözyaşlarına boğul 
du. Edinilen bilgiye 
göre, Zehra A. idare 
sindeki özel otomo
bil, Hamidiye Ma- 
hallesi'nde tek katlı 
ahşap eve çarparak 
zarar verdi. Evin 
duvarı yıkılırken, 
kaza sesini duyan 
ev sahibi 73 yaşın 
daki Şükriye Altın, 
dışarı çıktığında göz 
lerine inanamadı.

Kadın sürücü, zararı 
kısa sürede karşıla 
yacağını ifade ede 
rek, kaza yerinden 
ayrıldı. Yaklaşık iki 
saat boyunca eve 
çarparak zarar veren 
sürücünün gelme 
sini bekleyen kimse
siz yaşlı kadın, 

sokakta gözyaş 
larına boğulunca, 
komşuları imdadına 
yetişti. Sürücünün 
gelmemesi üzerine 
komşuları durumu 
emniyete bildirdi.
Trafik ekipleri, 
kaza ile alakalı 
tutanak tuttu.



25 Mart 2016 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

sis
Dün, Recep Altepe Gemlik’teydi.
Umurbey Meydanı düzenlemesi için 

kamulaştırılan binanın sonuncusunun yıkımı 
için tören düzenlenmiş.

Sonra siyasi konuşmalar yapılmış.
Her vşo[lan ayzel hizmet alkışlanır.
Ben de 15 yıla yakın süredir Umurbey de 

yaşıyorum.
Meydan’a h erg ün olmasa da zaman, zaman 

çıkıyor, tanıdıkların çayını, kahvesini içiyorum.
Dün, milli maç arasında, bir ihtiyaç için 

çıktım Meydana.
Yıkımları yerinde gördüm.
Bir kahvehanenin neden 

kamulaştırılmadığını anlamadım.
Umurbeylilerin bu konuda eleştirilerini din

ledim.
Kamulaştırılmasından vazgeçilen kahvehane, 

belediye otobüs durağının üzerinde.
Oysa o bina da yıkılmış olsa, Meydan tam 

açılmış olacaktı.
Bunu anlamada ben de zorlandım.
Umurbey Meydanı için nasıl bir proje yapa 

caklar onu da merak ediyorum.
Umurbey’in tarihi dokusunu maalesef 

koruyamadık.
Umurbey, Osmanlı döneminde müslüman 

Türk nüfusun oturduğu bir köydü.
Özgün Osmanlı evleri birer birer yıkıldı.
Koruma kapsamına alınsa bile yenilenmediği 

için yok oldular.
Zamanında bu evler Kültür Bakanlığı deste 

ğiyle korunabilseydi, Umurbey’in modern yüzü 
ile dünü iç, içe olacaktı.

Meydanın çevresinde eski Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’in girişimiyle, İş Bankası 
mimarları tarafından restorasyonu projelen 
dirilen, bir fabrikanın sporsorluğu He yaptırılan 
hizmet binası ve o binanın yanındaki birkaç 
bina, sahipleri tarafından onarılarak bugüne 
taşındı.

Aytepe’ye doğru giden yolun ilk aralığında 
bulunan eski evlerin gün yüzüne çıkarılması 
Umurbey’e değer katacak.

Gemlik Belediyesi’nin bir Mahallesi duru
muna gelen Umurbey, Büyükşehir 
Belediyesi’nin deneyimleri ve desteğiyle, bu 
yapıları toplumumuza kazandırabilir.

Gemlik Belediyesi’nin bütçesi buna yetmez.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe 

den bunu bekliyoruz.
Bugün manşetimize taşıdığımız Gemlik 

Gübre A.Ş. tarafından fabrika içine yapılmak 
istenen amonyum sülfat ünitesi ile ilgili Gem
lik Belediye meclisinin olumsuz kararı, imar 
planlarına Gemlik’te kimyasal maddelerin 
depolanması ve yeni tesislerin kurulmaması 
dip notu firma tarafından yargıya taşınmıştı.

Bursa 2. İdare Mahkemesi, 1/5000 ölçekli ve 
1/1000 ölçekli imar planlarında bu kararı 
hukuktan yoksun bularak iptal etmiş.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz kararı Danış 
tay’a taşıdıklarını, Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise kararı eleştirmiş.

Hürriyet Gazetesi Bursa ekinde dün çıkan bu 
haberi, bu gazeteyi okumayanların duyması 
için gündeme taşıdık.

Gemlik bir süre bu konuyu konuşacak.
Gemlik sanayileşirken, doğaya karşı hüküm

lülükleri hep unutuk.
İlçeyi beton yığını haline getirdik.
Getirmeye devam ediyoruz.

Gemlik Gübre’nin açtığı dava sonucu planlar iptal edildi

Planlara mahkeme Matı
Bursa 2. İdare Mahkemesi Gemlik ve Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik’te 
yanıcı, patlayıcı madde üretimi ve depolanmasının artışının önüne geçen 
kararlarını iptal etti. Gemlik Belediyesi konuyu Danıştaya temyiz etti

Bursa 2. İdare 
Mahkemesi Gemlik 
Gübre Sanayi 
A.Ş/m'n kapasite 
arttırımına yönelik 
ek depolama 
yatırımı konusunda 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
1/5000 lik, Gemlik 
Belediye Meciisi’nin 
1/1000 lik imar 
planlarında yanıcı 
ve patlayıcı 
madde üretimi ve 
depolanmasının 
önüne geçecek 
kararı iptal etti. 
Hürriyet Bursa 
ekinin dünkü çıkan 
haberinde Bursa 2. 
İdare Mahkemesi 
Belediye Meclis
lerinin aldığı 
kararların hukuka 
ve kamu yararına 
uygun bulunmadığı 
kararına vardı. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, mahke 
menin verdiği kararı 
için Danıştaya 
temyiz başvuru 
sunda bulunduk 
larını söyledi.
Yılmaz, “Şimdi, 
plan süreçlerini 
yeniden yaptırmak 
zorundayız. 
Üniversite, 
akademik odaları 
biraraya gelerek . 
iptal gerekçeleri 
doğrultusunda yeni

bir plan yapacağız. 
Gemlik bir turizm 
bölgesi ve bu tür 
yatırımlar tehlikeli. 
Biz, tehlikeli 
sanayi istemiyoruz. 
İlçeye bundan 
sonra çevreye 
duyarlı yatırımlar 
bekliyoruz” dedi. 
Gemlik Belediye 
Meclisi, 2013 yılında 
ilçe sınırları içinde 
yer alan mevcut 
sanayi ve depolama 
alanlarında ilave 
kömür, kurşun, 
krom, çinko, 
amonyak, nitrik 
asit bunun gibi 
maddeler ile yanıcı, 
parlayıcı, boğucu 
ve patlayıcı cinsten 
madenlerin depolan 
ması, işletilmesi, 
üretim ve satışının 
yapılamayacağı 
konusunda karar 
almış. Bu karar 
Büyükşehir 
Belediyesi’nce de 
1/5000 ölçekli imar 
planlarına plan notu 
olarak işlenmişti. 
Konu ile ilgili 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay da 
yaptığı açıklamada, 
Uludağ üniversitesi 
Çevre Mühendisliği 
ve Kimya Bölümleri 
tarafından verilen 
teknik raporlarda, 
Gemlik’e yapılacak

bu tür yatırımların 
çevre ve insan 
yaşamı açısından 
potansiyel bir 
tehdit oluşturdu 
ğunu söyledi. 
Ulcay, şöyle 
konuştu: “Bilirkişi 
raporunda yapılan 
düzenlemenin 
ekolojik ve çevresel 
açıdan hayati 
risklere karşı kamu 
yararına alınmış 
bir önlem olduğu 
belirtilerek, plan 
değişikliği şehircilik 
ilkelerine ve plan
lama esaslanna 
uygundu. 19 Tem
muz 2015 tarihinde 
ilçede bulunan 
Gemlik Gübre 
Fabrikası’nda 
yaşanan şiddetli 
patlama ve bir 
insanın hayatının 
kaybetmesi de 
hepimiz için 
önemli bir uyarıydı. 
1. derecede deprem 
kuşağında yer 
alan Gemlik’te 
yanıcı ve patlayıcı 
kimyasalların 
üretici ve depola 
masında yeni 
yatırımların önü 
açılmış oldu." dedi. 
Temyize giden 
kararın gerekçesine 
dikkat çeken Ulcay, 
“Mahkemenin 
davacıyı haklı 
bulması oldukça

düşündürücü 
dür." dedi.
Ulcay, “Gemlik’te 
Organize Sanayi 
Bölgesi yok. 
Serbest Bölge var. 
Üstelik söz konusu 
davayı açan Gemlik 
Gübre Sanayi A.Ş. 
Serbest Bölgede 
bile değil.
Böyle bir 
değerlendirmenin 
tutarlı bir tarafı 
bulunmamaktadır. 
Zaten asıl mesele 
Gemlik’teki 
sanayileşmenin 
OSB yasal çerçe 
vesi dışında 
gelişmesidir. 
Çevre ve insan 
odaklı bir şehirleş 
me ve sanayileş 
menin yanındayız. 
Gemlik Körfezi’nin 
ekolojik yapısını 
bozan ilçe halkının 
sağlığını ve yaşamı 
nı tehdit eden 
bu tür yatırımlar 
mutlaka disip 
line edilme 
lidir. Bu yatırımlar, 
sanayi bölgeleri 
içine alınarak kanun 
ve yönetmeliklere 
uygun yapılmalı. 
Danıştaşın da 
söz konusu 
mahkeme kararını 
değerlendirerek 
bozacağını umut 
ediyoruz."

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mudanya da, "Meh 
metçik Vakfı Hatıra 
Ormanr'na, Bursa, 
Afyonkarahisar, 
Balıkesir, Bilecik, 
Çanakkale, Kütahya 
ve Yalova illerindeki 
şehit ve gazilerin 
adına yaklaşık 3 bin 
çam fidanı dikildi. 
Ankara da canlı 
bombanın patlama 
sıyla yaşamını yi* 
tiren Gemlikli Hv. 
Svn. Asb. Üçvş. 
Mehmet Koray 
Pınar’ın anne baba 
Ve kardeşinin de 
katıldığı törende, 
şehit Koray Pınar 
için fidan dikildi. 
Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü'nün 
desteğiyle Mehmet 
çik Vakfı Bursa 
Şubesi tarafından 
Mudanya'nın 
Göynüklü Mahalle- 
si'nde oluşturulan 
hatıra ormanına 
fidan dikimi ne
deniyle önceki gün 
tören düzenlendi. 
Orman yangınından 
sonra "Her Fidan Bir 
Can, Bursa'ya Yeni

Bir Orman" sloga 
nıyla sosyal medya 
üzerinden kampanya 
başlattıklarını ifade 
eden Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu, 
"10 binlerce insan 
bu kampanyaya 
destek oldu. 'Yanan 
ormanların yeniden 
inşa edilmesi için 
bize ne düşüyorsa 
varız' denildi. 
Yangından hemen 
sonra temizlik 
çalışması yapıldı.

Sonra bölgeyi 
ağaçlandırmak için 
hazırlık yapıldı. 7 ay 
gibi kısa bir sürede 
170 hektarlık alanın 
tamamı ağaçlandı 
rıldı. Bugün 170 hek 
tarlık alanı ağaçlan 
dırmayı bitirdiğimizi 
ilan ediyoruz." dedi 
Karaloğlu, Orman 
cılık Haftası'nda 
Mehmetçik Vakfı 
Hatıra Ormanının in 
şa edildiğini belirte 
rek, şöyle devam 

etti: "İnşallah şehitle 
rimiz ve gazilerimiz 
adına dikilen fidanlar 
büyüyecek ve orman 
olacak. Onlar nasıl ki 
canları ve kanlarıyla 
bu toprağı koruduy 
salar ağaçlarımız da 
bu toprağı erozyon
dan, insanları da 
çeşitli sıkıntılardan 
korumuş olacak. Bu 
bölgenin her san
timetrekaresi yeni 
den orman olarak 
muhafaza edilecek.

Artık bu bölgede 
yanan bütün orman 
alanlarının ağaçlan 
dırılmasının bittiğini 
ilan ediyoruz. Bize 
de diktiğimiz fidan 
ları korumak, büyüt
mek ve burada yeni 
den muhteşem or
manlar oluşturmak 
düşüyor." 
"3 bin çam fidanı 
dikiyoruz"
Bursa Orman Bölge 
Müdürü Ahmet Kok
sal Coşkun da insan
lara sayılamayacak 
kadar hizmet eden 
ormanların insanla 
rın dikkatsiz davra 
nışlarıyla yok 

olduğunu söyledi. 
Coşkun, konuşma 
sında, “170 hektar 
sahanın 100 
hektarında 131 bin 
fidan dikimi 70 hek 
farında 800 kilogram 
tohum ekimi yaptık, 
iki hektar alana 
tesis ettiğimiz bu 
hatıra ormanına 
Mehmetçik Vakfı 
Bursa Şubesi ne 
bağlı Afyonkara 
hisar, Bilecik, 
Çanakkale, Kütahya 
ve Yalova illerin 
deki şehit ve 
gazilerimiz için 
3 bin çam fidanı 
dikiyoruz” dedi.

GÖZ HASTALIKLARI 
UZMANIMIZ

DR. CÜNEYT IŞIK
TAM ZAMANLI OLARAK 
HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

ACI BADEM
GEMLİK T.İP MERKEZİ

Dr. Ziya Kaya Nah. Hürriyet Cad. No:45GEMLİK ««««" Bilgi için (224) 2so 44 44
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Gemlik 
Belediye Başkanlığı, 
İlçe Kaymakamlığı 
ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 
birlikte organize 
ettiği, Gençlik 
Hizmetleri İlçe Spor 
Müdürlüğü tarafın 
dan da desteklenen, 
“Büyükşehir Fiziksel 
Etkinlik ve Oyun 
Günleri” büyük ilgi 
gördü. Gemlik 
Atatürk Spor Sa- 
lonu’nda düzenlenen 
etkinlikte 16 ilkokul
dan yaklaşık 400 
öğrenci spor 
yarışlarıyla, 2 bine 
yakın öğrenci de iz
leyici olarak unutul
maz bir gün yaşadı. 
Halat Çekme, İp At
lama, Yağ Satarım- 
Bal Satarım, Mendil 
Kapmaca, Mini Pen
tatlon yarışmalarıyla 
heyecan veren, 
Bursa Büyükşehir

Belediyesi Karizma 
Basketbol Şovuyla 
da renklenen gün 
sonunda, okullara 
spor malzemeleri ve 
yarışmalara katılan 
öğrencilere de 
madalyaları verildi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, çocuk
lara yönelik yatırım 
ların muhteşem geri 
dönüşleri olduğunu 
belirterek, “Çocuklar 
geleceğimizdir. Biz 
Geleceğimize yatırım 
yapıyoruz. Tesis ise 
tesis, malzeme des 
teğiyle destek tek 
hedefimizdir. Onların 
ihtiyacı olan hizmet
leri anında sağlamak 
için çalışıyoruz. 
Çocuklarımız bizlere 
Allah’ın emanetidir” 
dedi. Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan yapılan Celal 
Bayar Anadolu Li 
sesi Spor Salonunu 
önümüzdeki gün-
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ferde hizmete aça 
Gaklarını, ilçeye biri 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
yapılmak üzere iki 
spor salonu daha 
kazandıracaklarını 
müjdeledi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Du- 
ran’da, 30 okulda 18 
bin öğrencisi olan 
Gemlik’te akademik 
başarı oranını spor 

da başarı oranı ile 
pekiştirdiklerini ifade 
etti. Judo’da Sema- 
nur Erdoğan örne 
ğini veren Mehmet 
Duran, “Gemlik’ten 
Olimpiyatlara, Milli 
Takımlara sporcu 
gönderecek düzeye 
geldik” diyerek mut 
tuluğunu dile getirdi.. 
Mehmet Duran ilçe 
okullarında 7 olan 
spor salonu sayısı 

nın da 9’a çıkacak 
olmasının gururunu 
yaşadıklarını sözle 
rine ekledi. 
Kaymakam Cahit 
Işık, Atatürk’ün 
“Sağlam Kafa Sağ 
lam Vücutta Bulunur 
ve Ben Sporcunun 
Zeki, Çevik ve aynı 
zamanda da Ahlaklı 
sini severim” ve- 
cizelerine atıfta bulu
narak, akademik 

başarının, sportif 
başarılarla desteklen 
dişini anlattı. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte- 
pe’de, çocuklara 
Bursa Spor amigolu 
ğu yaparak gönül 
bağı kurdu. “Yeşil- 
Beyaz, En Büyük 
Bursa Spor, Yeşil 
Beyaz, Şampiyon 
Bursa Spor” slogan 
larıyla konuşmasına 
başlayan Recep Al- 
tepe, “Türkiye hede
flerine sizlerle 
ulaşacak. Geleceği 
miz sîzlersiniz, sizler 
bizim göz bebeğimiz 
siniz” dedi.
Recep Altepe, Gem- 
lik’e bir spor salonu 
yapma sözü daha 
vererek, etkinliğin 
Bursa ve ilçelerinde 
devam edeceğini 
söyledi. Çocukların 
oyunlarına katılan 
protokol üyeleri, 
hayat çekme yarış 
masında da öğrenci 
lerden alkış aldılar.

GEMLİK ANADOLU LİSESİ MESLEK TANITIM SEMİNERİ
Gemlik Anadolu 
Lisesi meslek tanıt 
ma kulübü, farklı 
meslekleri tanıtan 
seminerlerine bir 
yenisini daha 
ekledi.
Okulun salonunda 
düzenlenen 
seminerde, Şehir 
planlama Mühen 
dişi Müge Güngör, 
“çevre ve şehir 
planlama” konusun 
da, mesleğin ince
liklerini anlattı. 
Eğitiminde İlgili 
bölüm ile puanları, 
mesleki çalışma 
alanları, görev ve

sorumlulukları 
açıklanarak öğren 
çiler meslek konu 
sunda bil
gilendirildi. 
Meslek Tanıtma 
Kulübünün okul 
rehber öğretmen 
Sevgi Sayın, 
plan ve projeleri 
gereği, öğren 
çilerin istekleri 
doğrultusunda, 
farklı meslekleri 
uzmanları aracılı 
ğıyla tanıtmaya 
çalıştıklarını 
söyledi. “Ama 
cimiz, öğrencinin 
becerilerinin

farkında olarak, 
kendisine en 
uygun mesleği

bilinçli seçerek iyi 
bir gelecek elde 
etmesidir. Daveti

m izi kabul ederek 
bu konuda katkı 
larını esirgemeyen

tüm uzman katılım 
cılarımıza teşekkür 
ederiz.” dedi.

emlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesLcom

http://www.gemlikkorfezgazetesLcom
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Büyülısehif’den Uludağ Üniversitesi ne Mimarlık Fakültesi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Uludağ Üniversite 
si’nin Görükle Kam- 
püsü’ndeki Mimarlık 
Fakültesi’ne kazandı 
rılacak yeni ve mo 
dem binanın proje 
leri hazırlandı, yapı 
lan lansmanla da ka
muoyuna tanıtıldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile 
Uludağ üniversitesi 
(UÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay, UÜ 
Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr.
Nilüfer Akıncıtürk ve 
Mimar Murat Tabanlı 
oğlu’nun Büyükşehir 
Belediyesi Yeni 
Hizmet Binası Encü
men Salonu’nda bir 
araya geldiği lans- 
manda, Uludağ üni 
versitesi Mimarlık 
Fakültesi’ne kazan 
dırılacak binanın 
proje sunumu 
da yapıldı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al
tepe, kentte eğitime 
ve eğitim kurum 

larına destek verdik
lerini belirterek tüm 
kurumlarla işbirliği 
halinde olduklarını 
vurguladı. Başkan 
Altepe, Mimarlık 
Fakültesi’ne yeni 
fakülte binası yapıl 
ması ve mevcut bina 
ların tadilatına ilişkin 
protokolün daha 
önce imzalandığını 
hatırlatarak, "Büyü 
yen ve gelişen Bur- 
sa’da tüm kurum ve 
kuruluşlarla ortak 
çalışmalar yapıyo 
ruz. Bursa’yı gelece 
ğe taşıyan her adım 
da, Uludağ Üniver
sitesi ile bağlarımızı 
artıran projelere 
imza atıyor, eksik
lerin giderilmesine 
çalışmaya devam 
ediyoruz. Mimarlık 
Fakültesi’nin talebi 
üzerine bu projeyi 
hayata geçirmek, 
Büyükşehir Belediye 
si olarak bizi er için 
önemliydi. Üniver
sitenin güç kazanma 
sı için Mimarlık 
Fakültesi’ne yeni 
bina kazan

dırılmasını gerekli ve 
önemli buluyoruz’’ 
diye konuştu.
Proje çalışmalarının 
uzun zamandır sürdü 
ğünü ifade eden 
Başkan Altepe, 
sürecin en hızlı 
şekilde ilerleyece 
ğini, en kısa sürede 
inşaatın başlayaca 
ğım ve yaklaşık 2 yıl 
içinde de Mimarlık 
Fakültesi’nin yeni 
binasında eğitime 
başlamasını hede
flediklerini anlattı. 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay, üniver

siteye destek
lerinden dolayı Baş 
kan Altepe’ye teşek 
kür ederek, “Yakla 
şık 1 yıldır sürdürdü 
ğüm görevimde, 
Uludağ Üniversite 
si’nin 25 yılını planla 
mayı hedefleyerek 
çalışmalarımıza 
başladık. Üniversite 
olarak kentin ihtiyaç 
larına cevap verme 
hedefiyle eksikleri 
araştırdık. Mimarlık 
Fakültesi’nin Mühen 
dişlik Fakültesi’nden 
ayrılarak kendi bina 
sında eğitim öğretim 
lerine devam edecek 

olmasından dolayı 
Başkan Altepe’ye 
teşekkür ediyorum. 
Üniversitemiz, hem 
Mimarlık Fakültesi 
hem de diğer alanlar
daki çalışmalarla 3 
yıl süresince şantiye 
görünümünde ola
cak ancak bu 3 yılın 
sonrasında daha 
güzel bir noktaya 
ulaşacağımıza 
inanıyorum’’ dedi. 
UÜ Mimarlık Fakül
tesi Dekanı Prof. Dr.
Nilüfer Akıncıtürk, 23 
yıl önce kağıt üzerin 
de kurulan, 1 Nisan 
1994’te adımları atı 

lan ve halen 1990’11 
yıllarda yapılan 20 
yıllık binalarda 
eğitim veren Mimar 
lık Fakültesi’nin artık 
yetersiz kaldığını 
anlattı. Prof. Dr. 
Akıncıtürk, Mimarlık 
Fakültesi’nde zaman 
içinde öğrenci sayısı 
mn arttığını, yeni 
bölümler açıldığını 
ve mimarlık bölümü 
ne ilginin artmasıyla 
ihtiyaçların da ortaya 
çıktığını söyleyerek, 
"Üniversitemizin 
başarılı bir bölümü 
yüz. Ülke çapında 
138 mimarlık bölü 
mü arasında ilk 
10’a giriyoruz. Bu 
da bizi daha iyi ol 
maya yönlendiriyor. 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin desteğiyle 
yeni binamızda 
eğitimlerimize 
maksimum
2 yıl içinde başla 
yacağız. Bugün 
mimarlık camiası 
adına bir kırılma 
noktası. Çok mutlu 
ve gururluyum” 
şeklinde konuştu.

4 adet 15-16 Jant Starmaxx kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara,

350 Tl değerinde mont kediye!

ÖZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar Malı. Körfez Baytaş Sit. A Blok No: 2

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK
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Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) işletme Toplu 
luğu tarafından 
Mete Cengiz Kültür 
Merkezi'nde düzen
lenen '11'inci Ulusal 
Profesyoneller ve 
Başarılı Yöneticiler 
le Sektörler Kongre
sine Borejet CEO’su 
Fatih Akol konuk 
oldu. Akol, haftanın 
belirli günlerinde, 
Trabzon, Samsun, 
Diyarbakır, Muş ve 
Van'a direkt uçuşla 
rın, haftanın her 
günü ise Ankara'ya 
uçakların kalktığı 
Bursa’da, yurt içi ve 
dışına yeni hatlar 
açılacağını açıkladı. 
Bursa-Adana hattı 
nın yıllarca devam 
ettiğini hatırlatan 
Akol, şöyle dedi: 
"Bursa ile ilgili 
çalışmalarımız var. 
Kısmet olursa 
Bursa'dan yeni 
uçuşlar, yeni hatlar 
koymaya başlaya 
cağız. Yaz sonu 
itibariyle Adana 
seferleri başlayacak. 
Onun dışında ulusla

rarası uçuşlar da 
koymayı planlıyo 
ruz. Bursa bunu hak 
ediyor. Ancak, 
havaalanından 
şehir dışında 
olması dezavantaj. 
Yenişehir Havaala 
nında çok ciddi bir 
yapı yok. Bunun 
yanında Bursa'dan 
da Balkanlar'a yöne
lik uçuşlar başlaya 
cak. Tam olarak 
tarih vermek 
mümkün değil 
ama yaz sonu 
itibariyle seferlere 
başlayacağız." dedi. 
Akaryakıt fiyatların 
daki düşüşün uçak 
biletlerine de yansı 
dığını anlatan Akol, 
yurt içi ve dışı uçak 
biletlerinin çok 
ucuz olduğunun 
altını çizdi.
Akaryakıttaki

düşüşün bir süredir 
devam ettiğini söy 
leyen Akol, şunları 
ekledi: "Akaryakıt 
fiyatlarının düşmesi 
maliyetlerimizi in
diriyor. Dikkat eder
seniz biletler olduk 
ça ucuz. Örneğin iç 
hatlarda 19.99 TL'- 
den başlayan fiyat
larla Türkiye içerisin 
den her yere uça
bildik. Yurt dışında 
ise 19.99 Euro'dan 
uçabildik. Biz her 
zaman fiyatlarımız 
da uygun olmaya 
çalışıyoruz. Sektö 
rümüz başarılı bir 
sektör. Siyasi 
iradenin çok ciddi 
bir irade koyması 
ve Türk Hava 
Yollan'nın da bizi eri 
öncülük etmesinin 
bunda en önemli 
payı var. ”

Eleman aranıyor
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞACAK 
ÇAY TEMİZLİK VE YEMEK YAPACAK 
ÇALIŞMA ARKAŞI ARAMAKTAYIZ

AKRAN NAKLİYE
TEL: 0224 513 03 95

Elemanlar Aranıyor
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

MARKET BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 
BAYAN KASİYERLER ARANIYOR

AKCAN PETROL
MÜRACAAT TEL: 0533 309 06 99

, Wiiii Bu gazete
? i Anadolu'nun Sesi 
‘iPad-iPhone

■t, <■ “yoklamasında
•:sJV®y>nr»l«nrrM»ltt«clır.

Nikah Masası - Volkan gösterisi
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BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasfy -Meşrubat-Çerez 

Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giydirme
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Tirit etcnomlsi 2115 mimi istlhianurtısı ilt tanumlaılı’
Kalkınma Bakanı 
Yılmaz, "Türkiye 
ekonomisi küresel 
ve bölgesel ortam* 
daki olumsuzluklara 
rağmen 2015 yılını 
da önemli oranda 
istihdam artışı ile 
tamamladı" dedi.
Yılmaz, 2015 yılı 
işsizlik verilerine 
ilişkin yazılı açıkla 
ma yaptı. Türkiye 
istatistik Kurumu 
tarafından açıklanan 
istihdam verilerinin 
2016-2018 dönemini 
kapsayan Orta Vade 
li Program (OVP) 
tahminlerine oldukça 

yakın gerçekleştiğini 
belirten Yılmaz, 
"2015 yılında işsizlik 
oranı yüzde 10,3 
olarak gerçekleşti. 
OVP'de 2015 yılı 
işsizlik oranı yüzde 
10,2 olarak tahmin 
edilmişti. Tahminle 
gerçekleşme arasın 
da 0,1 puan farkın 
nedeni toplam istih
damda yıllık artışın 
yüzde 2,8 yerine 
yüzde 2,7 olarak 
gerçekleşmesidir. 
Diğer açıdan, yıllık 
olarak tarım dışı 
istihdam artışının 
yüzde 3,4 yerine

yüzde 3,3 olarak 
gerçekleşmesidir" 
değerlendirmesinde 
bulundu. Yılmaz, 
geçen yıl, bir önceki 
yıla göre, toplam 
istihdamın 688 bin 
kişi, tarım dışı istih 
damın ise 675 bin 

kişi artış gösterdiği 
ni hatırlatarak, işsiz 
sayısındaki artışın 
işgücüne katılma 
oranının aynı dönem 
de daha yüksek 
olması nedeniyle 
yaşandığını kaydetti. 
Yılmaz, Türkiye 

ekonomisinin küre
sel ve bölgesel or
tamdaki olumsuzluk 
lara rağmen 2015 
yılını da önemli oran 
da istihdam artışıyla 
tamamladığına 
dikkati çekti. Küresel 
finansal krizin yaşan 
dığı ve etkilerinin 
devam ettiği 2009- 
2015 döneminde 
Türkiye’de toplam 
istihdamın 6 milyon 
kişi arttığına işaret 
eden Yılmaz, kayıt 
dişilik oranın da bu 
dönemde gerilediği 
ni vurguladı. Yılmaz, 
2009 yılında yüzde

26 olan kadınların 
işgücüne katılım 
oranının, 2015 yılın 
da yüzde 31,5'e yük 
seldiğine işaret ede 
rek, söz konusu artı 
şın gelecekte de 
devam etmesi 
beklenen bir eğilim 
olduğunu belirtti. 
Yılmaz, "Kadınların 
işgücü piyasalarına 
katılım ve istihdam 
oranlarında yaşanan 
hızlı iyileşme gele
cekte ekonomik 
büyümemizi ve 
kalkınmamızı destek 
leyecek temel eğilim 
ler arasındadır" dedi.

Konut satışlarında artış
Türkiye genelinde 
satış sonucu el 
değiştiren konut 
sayısı, şubatta 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
7 artarak 101 bin 
703 oldu. Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÜİK) bu yılın şubat 
ayına ilişkin konut 
satış istatistiklerini 
açıkladı. Buna göre, 
satış sonucu el 
değiştiren konut 
sayısı, şubatta 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
7 artışla 101 bin 703 
olarak gerçekleşti. 
Konut satışlarında 
İstanbul 18 bin 142 
ile en yüksek paya 
(yüzde 17,8) sahip

oldu. Satış sayıları 
na göre İstanbul'u, 
10 bin 694 konutla 
(yüzde 10,5) Ankara, 
6 bin 480 konutla 
(yüzde 6,4) İzmir 
izledi. Konut satış 
sayısı düşük iller 
sırasıyla 3 konutla 
Ardahan, 10 konutla 
Şımak ve 11 konutla 
Hakkari oldu.
İpotekli konut 
satışları 
Türkiye genelinde 

ipotekli konut 
satışları geçen 
yılın aynı ayına 

göre yüzde 17,6 
azalışla 30 bin 455'e 
geriledi. Toplam 
konut satışları 
içinde ipotekli 
satışların payı 
yüzde 29,9 olarak 
gerçekleşti. İpotekli 
satışlarda İstanbul, 
6 bin 628 konut 
satışı ve yüzde 21,8 
payla ilk sırayı aldı.

Turizmde sıkımı büyüK
Türkiye Otelciler 
Federasyonu 
(TÜROFED) Başkanı 
Osman Ayık, bütün 
planlamaları bu yıl 
Rusya Federasyo 
nu'ndan hiç turist 
gelmeyecekmiş gibi 
yaptıklarını; ancak 
Avrupa pazarında da 
ciddi sıkıntı yaşandı 
ğmı söyledi.

150 BİN KİŞİ İŞSİZ 
KALABİLİR

Bu olumsuz 
gelişmeden Türkiye 
nin daha fazla etkile 
neceğinin altını 
çizen Osman Ayık, 
şöyle devam etti: 
"Durum çok belirsiz. 
Ama görünen o ki

bu yıl Rusya 
Federasyonu ’ndan 
hiç misafir alamaya 
cağız. Avrupa 
pazarında da 
ciddi sıkıntı yaşıyo 
ruz. Türkiye’nin 
bulunduğu coğrafya 
ve bütün dünyadaki 
terör tehditleri, 
ister istemez 
insanların seyahat 
etme isteklerini ve 
arzulannı köreltti.

Biz diğer rekabet 
ettiğimiz ülkelere 
göre daha fazla 
zarar göreceğiz. 
Daralmanın 
Türkiye'nin turizm 
gelirleriyle birlikte 
istihdamı da etkile 
yebilecek. Özellikle 
sahil bölgelerinde 
çalışan 150 bine 
yakın kişinin istih
dam sorunu yaşama 
sı muhtemel." dedi

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlikli öğretmenler onanmı yapılan Daniş Ekim Öğretmenevinin butik otel olmasına karşılar. ttlMMn

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bir kereden birşey olmaz...
Türkiye, Aile ve Sosyal Politikalar Baka 

nı Sema Ramazanoğlu’nun Ensar Vakfı 
’nın Karaman’daki kurslarında ve evlerin 
de, bir öğretmenin küçük çocukları teca 
vüzü olayı sonrası olaya yaklaşımı ve 
açıklamasını konuşuyor.

Bakan Ramazanoğlu, “Buna bir kere 
rastlanması hizmetleri ile ön plana çık - 
mış bir kurumumuzu karalamak gerekçe 
olamaz. Biz, Ensar Vakfı’nı tanıyoruz, 
hizmetlerini de takdir ediyoruz.” Dev.4’de

1996 yılında merhum Daniş Hekim tarafından 
oturdukları konağı öğretmenevi olarak 
bağışlamasının ardından yıllarca öğretmenlere 
hizmet eden, “Gemlik Daniş Ekim Öğretmenevi” 
MEB tarafından kapatılması üzerine Daniş 
Ekim’in varisleri tarafından itiraz sonucu tarihi 
bina onanma alınarak butik otel haline getirildi. 
Öğretmenler kaldırılan lokallerinin veniden 
açılmasını istiyorlar. Haberi 2’de

Gemlik Jodo Kara 
te Spor kulübü sahi 
bi, çalıştırıcısı ve 
sporcusu Gökhan 
Özler, İstanbul da 
yapılacak olan 
Uluslararası Karate 
Şampiyonasına 
katılmak üzere 
Türkiye Şampiyonu 
olan sporcusu

Berkalp Kahya ile 
birlikte İstanbul’a 
gitti. Gökhan Özler 
hakkında çıkan 
haberlerin gerçek 
olmadığını söyle 
verek kınadı. Özler 
İstanbul’dan derece 
ile döneceklerini 
söyledi.

Haberi 4’te

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlikli öğretmenler onarımı yapılan Daniş Ekim Öğretmenevinin butik otel olmasına karşılar.

Öğretmenevinin lokalinin acılmasım isthıortaı
Merhum Daniş Ekim 
tarafından 1996 
yılında tarihi 
konağı “Öğretmen 
evi” yapılması 
için Milli Eğitim 
Bakanlığı’na “Şartlı” 
olarak bağışlanma 
sından sonra iki yıl 
önce kapatılan 
tarihi bina yeniden 
aslına uygun olarak 
onarılarak kullanıma 
hazır hale getirildi. 
Milli Eğitim Bakan 
lığının emriyle İlçe 
mizdeki Daniş Ekim 
Öğretmenevi kapatıl 
mış ancak Daniş 
Ekim’in varislerinin 
ihtarı üzerine tarihi 
bina onarılarak 
hizmete açılması 
için aradan 2 yıl 
geçti. Yeni onarımda 
öğretmenlerin ve 
emekli öğretmen 
lerin lokal olarak 
kullandıkları odalar 
bu kez yataklı bölüm 
haline getirilince, 
öğretmenler buna 
tepki gösterdi. 
Öğretmenler ile 
emekli olmuş 
öğretmenlerin bir 
araya gelerek boş 
zamanlarını değer 
lendirdikleri Gemlik 
Daniş Ekim

Öğretmenevi’nin 
restorasyon çalışma 
lan bitirildi.
Kısa bir zaman sonra 
Milli Eğitim Bakanlığı 
temsilcilerine teslim 
edilecek olan öğret 
menevinde öğretmen 
lerin oturacakları 
lokal bölümünün 
konmaması üzerine 
öğretmenler imza 
kampanyası ile lokal 
isteklerini İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık’a bildirdiler, 
Ayrıca, bir grup 
öğretmen dün 
İlçe Milli Eğıitim 
Müdürü Mehmet 
Duran’ı makamında 
ziyaret ederek 
isteklerini ilettiler. 
Öğretmenler Kayka- 
mam Cahit Işık’a 
verdikleri dilekçede 
şu görüşlere yer 
verdiler:
“ İlçemizde sahipleri 
tarafından Öğretmen 
evi olarak kullanıl 
mak amacıyla İlçe 
Milli Eğitim’e 
bağışlanmış olan 
Daniş Ekim 
Öğretmenevinin 
restorasyon çalışma 
larının tamamlanıp 
ilgili kuruma 
teslim edildiği 

bilinmektedir. 
Bakanlığın Öğretmen 
evlerinin açılması, 
çalıştırılmasındaki 
temel amacı; çalışan 
ve emekli olan öğret 
menlerin günlük 
sosyal ihtiyaçlarının 
karşılandığı, esiyle 
dostuyla oturup 
sohbet edebileceği, 
zaman zaman kahve
hane kültüründen 
gelen; satranç, 
dama, tavla, briç, 
okey gibi oyunları 
oynayabildiği, 
öğretmen camiasın 
daki güncel olayları 
(doğum, ölüm, 
evlilik vb.) takip 
edebildiği yerlere 
sahip olmaktır. 
Bu amaç;
Öğretmenevlerinin 
açılmasını, çalıştırıl 
masnı düzenleyen 
yönetmeliklerde 
belirtilmektedir. 
Söz konusu binanın 
fiziki durumu Gem
likteki çalışan ve 
emekli olan öğret 
menlerin bu doğal 
gereksinimlerini yani 
Öğretmenevi olarak 
kullanılmasını sağla 
yacak durumdadır. 
Restorasyon 
çalışmaları tamam

lanan Daniş 
Ekim Öğretmen 
evin; binanın 
bağışlanma 
koşuluda göz önüne 
alınarak ilgili yönet
melikler doğrultusun 
da yukarda belirtilen 
amaçlara uygun 
olarak en kısa süre 
içinde faaliyete 
geçmesini iki sene 
dir ilçemizin çeşitli 
kahvehanelerinde 
birbirinden habersiz 
günlük yaşamlarını 
devam ettirmeye 
çalışan aşağıda

imzaları olan biz öğretmenler talep
çalışan, emekli olan ediyoruz.”

Ali Kütük Ortaokulu Okul Aile Birliği basında çıkan iddiaları yalanladı...

"Ofculumuzıla güzel şeyler oluyor"
Ali Kütük Ortaokulu 
Okul Aile Birliği 
Başkan ve üyeleri 
önceki gün bir 
mahalli gazetede 
çıkan 'Ali Kütük 
okulunda Neler 
Oluyor' başlıklı 
haber üzerine okul 
önünde bir basın 
açıklaması yaparak 
haberde belirtilen 
konuların gerçeği 
yansıtmadığını 
dile getirdiler. 
Okul Aile Birliği 

adına konuşan 
ve aynı zamanda 
Okul Öğrenci 
Davranışlarını 
Değerlendirme 
Kurulu'nun tabi 
üyesi olan Okul Aile 
Birliği Başkanı

Çiğdem Kutluhan, 
“Bahsi geçen 
gazete haberi tek 
bir kişinin gerçeği 
yansıtmayan taraflı 
ifadeleri üzerine 
yapılmış ve bu 

durum biz öğrenci 
velilerini okul 
öğretmen ve öğren 
çilerimizi üzmüştür. 
Okulumuz eğitim 
ve kültürel faaliyet
leri ile ilçemizin en 

güzide okullarından 
birisidir. Ali Kütük 
Ortaokulunda eğitim 
den sanata, kültür
den spor ve bilime 
güzel şeyler oluyor 
Okul adımızın 

gerçek olmayan ve 
okulumuz dışında 
daha önce yaşanan 
bizimle hiç bir ilgisi 
olmayan hadiselerle 
anılmasını esefle 
karşılıyoruz. Ben 
de kurul üyesi olarak 
bulunduğum son 
olayda tek bir kişi 
değil diğer bütün 
tanıklarında ifadesi 
alınarak gereken 
bütün disiplin 
işlemleri yerine 
getirilmiş ve taraf 
lara tebliğ edilmiştir. 
Okul idarecilerine 
atfedilen bütün 
iddialar ise asılsız 
ve gerçeği yansıtma 
maktadır. Bütün 
bu gerçekler idari 
veya adli soruşturma 

açıldığında da ortaya 
çıkacaktır.Bundan 
şüphemiz yok. Bizim 
üzüntümüz hayırse 
ver Ali Kütük'ün 
yaptırmış olduğu 
800 öğrencili okulu
muzun bir iki kişinin 
doğru olmayan 
ifadelerine binaen 
hiç araştırılmadan 
tek taraflı yayınlarla 
kirletilmek isten 
mesidir. Biz bu 
durumu şiddetle 
kınıyor ve okulumuz 
idarecileri, 
öğretmen, öğrenci 
ve velileri olarak 
okulumuzla gurur 
duyduğumuzu bir 
kez daha ifade 
etmek istiyoruz" 
dedi.
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Hasmını işyerinde kursun yağmuruna tunu
Bursa Küçük
Sanayi Sitesi'ndeki 
bir iş yerinde Halil 
Pala sabah saat
lerinde vurularak 
öldürüldü.

Küçük Sanayi Sitesi 
76'ıncı blokta mey
dana gelen olayda 
Halil P. isimli şahıs 
16CPT 32 plakalı 
aracıyla boya 

dükkanına geldiği 
sırada aralarında 
daha önce husumet 
bulunan şahıslar 
tarafından vuru
larak öldürüldü.

Manisa'dan Bur- 
sa'ya geldiği 
öğrenilen boyacı 
Halil Pala'yı 
Manisa'dan itibaren 
takip eden 

şüpheliler, Pala'nın 
aracından indiği 
sırada arkasından 
yaklaşarak de
falarca ateş ederek 
olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri 
tarafından 
hastaneye kaldırılan 
Halil Pala 
kurtarılmayarak 
hayatını kaybetti.

caıalt batasaı İMM MtâMMbn
Mustafakemalpaşa” 
da tartıştığı oğlu 
tarafından kafasına 
çizme ile vurulan 
yaşlı adam, 
kaldırıldığı has
tanede 28 gündür 
süren ölüm kalım 
savaşını kaybetti. 
Olay, 26 Şubat günü 
Tepecik Mahalle- 
si'nde meydana 
geldi. Bir süredir 
damadının evinde 
kalan baba Ş.Ç. ve 
oğlu M.Ç.'nin 
arasında bilinmeyen 
bir sebepten dolayı 
tartışma çıktı.

Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
M.Ç., eline aldığı 
çizme ile babasının 
kafasına vurmaya 
başladı. Başına 
aldığı darbelerle 

fenalaşan yaşlı 
adam, Çekirge De
vlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hastanede 
28 gündür tedavi 
gören Ş.Ç. dün 
hayatını kaybetti. 
Savcı, yaşlı adamın 
cesedini Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırttı.
Babasını darp eden 
M.Ç'nin olayın 
ardından jandarma 
tarafından gözaltına 
alındığı ve 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklandığı 
öğrenildi.

Güneydoğu gazisi 
çatı ustası Nur 
Muhammet Mustafa 
oğlu'nun hayatı, 
geçtiğimiz günlerde 
fotoğrafları yayınla 
nan ve IŞİD'in canlı 
bombası olarak her 
yerde aranan Savaş 
Yıldız'a benzerliğiyle 
alt üst oldu. Mustafa 
oğlu, sokağa 
çıktığında insanların 
kendisini canlı bom 
ba sanıp ihbar 
ettiğini söyledi. 
İnsanların zarar ver
ilmesinden koktuğu 
için yağmurlu ve

soğuk havalarda 
bile tişörtle gezen 
Mustafaoğlu, canlı 
bombaya benzerli 
ğinden dolayı 
hayatının karardığını 
ifade etti.
"HAKİKATEN BANA

ÇOK BENZİYOR" 
Mustafaoğlu, canlı 
bombayla hiçbir 
alakasının 
olmadığını, ken
disinin vatansever 
bir Türk olduğunu 
söyledi. Mustafa 
oğlu, "Ben Türk'üm. 
Bursa'da ikamet 
ediyorum. Bana 
benzeyen canlı 
bombanın resmin
den haberim yoktu. 
Abim telefonuma 
canlı bombanın 
resmini atarak, bana 
çok benzediğini 
söyledi’ dedi

ACIBADEM GEfİÎEİRTIP MERKEZİ

GOZ HASTALIKLARI
UZMANIMIZ

DR. CÜNEYT IŞIK 1
TAM ZAMANLI OLARAK 1

HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK TIP MERKEZİ

Dr. Ziya Kaya Nah. Hürriyet Cad, No: 45 GEMLİK 444 55 44 Bilgi için (224) 280 44 44
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bir kereden birşey olmaz..
diyerek, olayı hafife alması ve bir çeşit AKP’ye 

yakınlığıyla bilinen bu tarikat vakfı’nı korumaya 
çalışması düşündürücüdür.

Aileden Sorumlu bir Bakanın ağzından çıkanı tar
tarak söylemesi gerekir.

Sonra bu sözleri başını ağrıtır.
Bakan Sema Ramazanoğlu, meclisimizin türbanlı 

bayanlanndandır.
Gazetelerin yazdığına göre, bir önceki Bakanın da 

kardeşiymiş.
Araları bozukmuş, konuşmuyorlarmış birbir- 

leriyle.
Böylece aileden ne kadar sorumlu olduklarını 

gösteriyor. Topluma örnek oluyor.
Ramazanoğlu’nun açıklaması sosyal medya da 

günün en çok yorumlanan olayı oldu.
Neler yazılmıyor ki, “Bir kereden birşey olmaz!” 

sözü için.
CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık’ın 

TBMM ‘nde konuyla ilgili yaptığı konuşmanın bir 
bölümünü televizyondan, kalanını fecebook’tan 
paylaşılan videodan dinledim.

Karabıyık, bu konunun siyaset dışı olduğunu, 
herkesin anne ve baba olduğunu, “savcılığın 
çocukların ifadesini okusanız anne-baba olarak 
ağlarsınız” diyor.

MHP mecliste bu konuda meclis araştırması 
açılması önergesi veriyor.

AKP karşı çıkıyor.
Çünkü, cemaat ve tarikatların desteği ile iktidar 

olan AKP, bindiği dalın kesıitnesını ısfernıyor:
Ama Karabıyık’ın Mecliste etkili konuşması 

sonrası, bakıyorlar ki bu konu kendilerini de 
yıpratacak, karar değiştiriyorlar.

Bugüne kadar yaşanan olaylardan gördük ki, 
AKP, kendisine zarar verecek olaylara “Bizim 
hırsızımız iyi hırsızdır.’” diyebiliyor.

17-25 Aralık olaylarını bu millet unutmadı.
Bakanların ve oğullarının, hırsızlıklarını, 

rüşvetlerini, Başbakanın oğluyla yaptığı 
konuşmada milyon dolarların nasıl sıfırlanmasını 
istediğini kuiaManmızia duyduk.

Sonra ne oldu?
Bakan çocuklarını, ayakkabı kutularında milyon 

dolarları saklayan Halk Bankası Genel Müdürü’nü, 
rüşvet dağıtan Rezza Zarraf hakkında soruşturma 
başlatan savcı, tutuklama kararı veren hakimi, 
‘Paralelci, Hükümeti yıkmaya teşebbüs” 
suçlamasıyla içeri tıktılar.

Tuhaf bir ülkede yaşıyoruz.
Bu ülkeyi sırf, ‘Asnn Lideri’ olduğuna inandıkları 

bir kişinin ihtirasları için yaşanamaz hale getirdiler.
‘Ya bizden olmacaksınız, ya da bertaraf.’
Bu, ülkeyi yönetenlerin mantığı. Bunu uyguluyor

lar.
Bunun için toplum ayrıştırıldı.
Basın susturuluyor, Saray ‘Beyin yıkama Merkezi’ 

haline getiriliyor.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bugüne, 

hiçbir dönemde, bir iktidar, bu kadar tarikat ve ce
maat ile iç içe olmadı.

Kurdukları Medreselerde, beyinleri yıkanan genç 
insanlar, sarık cübbelerle geziyorlar sokaklarda.

Bu kurumlar, kendilerini destekledikleri için 
hükümet tarafından korunuyor.

Bu koruma sonucu Karaman’daki gibi olaylar 
yaşanıyor.

Gemlik’te de çok sayıda, engelli eğitim merkezi ile 
tarikatların açtığı yerler var.

Her markette ne olduğu belli olmayan tarikatların, 
demeklerin yardım kumbaraları var, usulsüz para 
topluyorlar.

Bunlar iyi denetlenmen.
Yoksa Gemlik’te de olaylara tanıklık ederiz.

Gemlik Atatepe 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, 
son olarak alanının 
lider firmalarından 
Borusan Mannes- 
man'a ziyarette 
ettiler. Alan öğren 
çileri, Müdür 
Yardımcısı Kadir 
Sarıgöl, Bölüm 
Şefleri Hilal Peker 
ve Nevin Kara 
eşliğinde fabrika 
üretim sürecini 
yakından görme 
fırsatı buldular. 
Meslek Lisesi 
Koçları Programın 
da Gemlik Atatepe 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi'nin 
koçluğunu yapan 
Tolga Kandilli'nin 
ev sahipliğinde 
gerçekleşen 
ziyarette, firmanın 
üretim teknolojisi 
mühendisi Hüsa 
mettin Dinçeli ve 
işgüvenliği uzmanı 
Ayhan Köseoğlu 
öğrencilere alanları 
ilgili bilgiler verdi.

Bu tür gezilerin 
öğrencilerin okulda 
edindikleri teorik bil
gilere pratik bilgiler 
kazandırmasının 
önemine dikkat 
çeken okul Müdürü 
Haşan Hüseyin

Cesur, Önümüzdeki 
günlerde başka 
firmaları da ziyaret 
edeceklerini açıkla 
dı. Gemlik Atatepe 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri de merak

ettikleri konularda 
firma yetkililerine 
sorular sorarak yeni 
bilgiler edindiler ve 
bu tür gezilerin 
kişisel gelişimlerine 
çok büyük etkisi 
olduğunun selirttiler.

Cölhan Özlenıe etim öluslararası
Sampiıonaıia GeaıMlı'i temsil eıüyoı
İstanbul da yapılacak olan Uluslararası Karete Şampiyonasında, Türkiye 
Şampiyonu Berkalp Kahya ile Veteranlarda Gökhan Özler derece için yarışacaklar
Gemlik Jodo Karate 
Spor kulübü sahibi, 
çalıştırıcısı ve 
sporcusu 
Gökhan Özler, 
yarın İstanbul da 
yapılacak Uluslar 
arası Tekvando 
Şampiyonasında 
Gemlik’i temsil 
ederek derece 
için yarışacaklar. 
Dün Gemlik’ten 
İstanbul’a hareket 
eden Gemlikli 
karate hocası 
Gökhan özler, 
hakkında çıkardan 
asılsız haberleri 
kınadı, özler bu 
konuda yargıda 
hesaplaşacaklarını 
belirtti.

DERECE İÇİN 
YARIŞACAĞIZ

özler, Gemlik’i 
karate karşılaşma 
larında kulübü 
ve sporcularıyla 
bugüne kadar 
onurla temsil 
ettiklerini ve 
sayısız birincilik, 
ikincilik, üçüncülük, 
Türkiye Şampiyon 
lan yetiştirdiğini 
belirterek 
şunları söyledi: 
“Yeni bir 
karşılaşmaya 
Gemlik Jodo 
Karate takımını 
temsilen veteran
larda ben, Türkiye 
Şampiyonumuz 
Berkalp Kahya 
ile birlikte 
katılarak inşallah 
Gemlik’imlze 
yine derece 
ile döneceğiz.” dedi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa Büyükşehir 
Belediye Sınırları 
içinde bulunan 
Belediyelerin Zabıta 
Müdürleri Gemlik’te 
bir araya geldi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın ev 
sahipliğinde Zabıta 
Müdürleri Toplantısı 
Büyükşehir Beledi 
yesi Atatepe Sosyal 
Tesislerinde 
gerçekleşti. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Gemlik Belediyesi 
zabıta Müdürü Erol 
Bütün, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi 
Başkanı Mahmut

Turna’nın yanı sıra 
15 ilçenin Zabıta 
Müdür ve Amir* 
terinin de yer aldığı 
toplantıda rutin 
zabıta görevleriyle 
birlikte yeni işyeri 
açma ve çalışma 
ruhsatı verilmesi ile 
İlgili mevzuat 
değişiklikleri 
masaya yatırıldı. 
Zabıta Müdürlerini 
Gemlik’te ağırla 
maktan büyük mut
luluk duyduklarını 
söyleyen Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, görevlerinde 
başarı dileklerini 
yineledi. Yaklaşık üç 
saat süren yemekli 
zirvede, Zabıta 

teşkilatı çalışanları 
mn yıpranma payı 
verilme konusu, 
Zabıta Memurlarının 
emeklilik duru
munda 3600 ek 
göstergeye yük
seltilerek emekli 
edilmesi ile ilgili 
yasa tasarısı, mobil 
istasyonlar ve sabit 
karakollar oluştu 
ruiması ile ilgili 
projeler de 
ele alındı.
Zabıta Müdürlükleri 
yetkililerinin her 
ay bir ilçede topla
narak, çalışmalar 
hakkında istişare 
çalışmalarını periyo
dik olarak devam et
tirecekleri bildirildi.

Gemlik’te görev 
yapan aday öğret 
menler Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret ettiler. Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından organize 
edilen mesleğe 
hazırlanma aşama 
lan projesi kapsa 
mında yapılan zi
yarete 30 öğretmen 
adayı katıldı. Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Burhan İnan, Koor
dinatör Öğretmenler 
Adnan Uluğ ve 
Sabri Kahraman ile 
birlikte Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı ziyaret 
eden aday 

öğretmenler, altı ay 
sonra başlayacak 
lan asil görev önce 
sinde Gemlik’te bu
lunmaktan duyduk 
lan mutluluğu dile 
getirdiler.
Aday öğretmenlerle 
sohbet eden, tek tek 
branşlarını ve 
atandıkları bölgeler 
konusunda istişare 
de bulunan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Bu ülke 
hepimizin. Çok 
çalış malıyız.
Türkiye’nin 
yükselişini durdur
mak isteyenlere, 
terörü pazarlayan
lara inat bu ülkeye 
sahip çıkmalıyız”

dedi.
Öğretmen eşi 
olduğunu bir kez 
daha hatırlatan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye olarak 
çocuklar, gençler, 
eğitim ve öğretime 
büyük önem verdik
lerini vurguladı. 
Koordinatör öğret 
men Adnan Uluğ’da, 
aday öğretmenlerin 
haftanın beş 
gününün dördünde 
asil öğretmenler ile 
birlikte derslere 
girdiğini, bir günde 
de sosyal ve 
kültürel etkinlik 
lere tabi tutul 
duklarını anlattı.

MILTON
L. DÜĞÜN SALONU

laaii -taflİO 811

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

M

Pustu -Meşrubut-Çerez
Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan yester isi

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

BAŞLAMIŞTIR
İnternetten Canlı ^hgın- Sahne - Işıkgösterisi

Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler
A www.gemlifcmllton.com
Rk faceboofe/miltondugun
faik plus.google.com/miitondugun
P HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI
r tel : 513 10 71 GEMLİK
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plus.google.com/miitondugun


26 İMEart 2016 Cumartesi Gemlik KSrfez Sayfa 6

YGS sonuçları açıklandı
YGS sınav sonuçları 
ÖSYM'nin resmi in
ternet sitesinde 
açıklandı.
Üniversite sınavının 
ilk etabı olan Yük
sek öğretime Geçiş 
Sınavı YGS'nin 
sonuçları açıklandı. 
YGS sonuçlarını 
adaylar T.C. kimlik 
numaraları ve şifre 
leri ile ÖSYM Sonuç 
Açıklama Sistemi 
üzerinden, SMS 
veya ÖSYM Mobil 
uygulaması ile 
öğrenebilecekler. 
YGS sonuçlarına 
göre 150-179.99999

Yağışlar artacak
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
alınan tahminlere 
göre, hava 
sıcaklığının 
kuzey kesim 
lerde hissedilir 
derecede (6 ila 10 
derece), diğer yer
lerde 2 ila 4 derece

arası puan alan 
adaylar, sadece 
meslek yüksekokulu 
ön lisans program 
lan ile açık öğretim 
programlarını tercih 
edebilecekler. Bu 
adaylar Lisans 
Yerleştirme Sınavla 
n’na (LYS) giremeye 
cek. YGS sınav 
sonucuna göre puan 
türlerinden en az biri 

olmak üzere, yurt 
genelinde azalacağı 
tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise ge 
nellikle güney ve 
güneybatı, Marmara, 
Karadeniz kıyıları 
ile zamanla Kıyı 
Ege'de kuzey ve 
kuzeydoğu yönler

150 ve üzeri olan 
adaylar özel 
yetenek sınavıyla 
öğrenci alan 
yükseköğretim 
programlarına 
başvurabilecek. 
YGS puanlarından 
en az biri 180 ve 
daha fazla olan 
adaylar ise LYS’lere 
girme hakkı 
kazanacak.

Eleman Aranıyor
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞACAK 
ÇAY TEMİZLİK VE YEMEK YAPACAK 
ÇALIŞMA ARKAŞI ARAMAKTAYIZ

AKRAN NAKLİYE
TEL: 0224 513 03 95

den hafif, arasıra 
orta kuvvette, 
Doğu Anadolu'nun 
doğusu, İç 
Ege ile zamanla 
Marmara'nın batısı 
ve kıyı Ege'de 
kuvvetli(40-60 
km/saat) olarak 
esmesi bekleniyor.

Elemanlar Aranıyor
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

MARKET BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 
BAYAN KASİYERLER ARANIYOR

AKCAN PETROL
MÜRACAAT TEL: 0533 309 00 99

GEMLİK
-------- KALİBRASYON---------

ÖLÇÜM & EĞİTİM Hgp
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 bütü 
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!

ttZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sît. A Blok No: 2 

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com
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Bakanı ılı harekete geçti, yeni Çek Kanunu yolda!
Ticari hayatın en 
önemli enstrüman
lardan çeke olan 
güvenin azalması 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’m hare 
kete geçirdi. 
Geçtiğimiz yıllarda 
5941 sayılı Çek Ka- 
nunu’nda yapılan 
değişiklikle karşılık 
sız çek düzenleyen
lere yönelik uygu
lanan hapis cezası 
uygulamasına son 
verilmesi ticari 
hayatın önemli 
enstrümanlarından 
olan çeke güveni 

azalttı. Türkiye 
Bankalar Birliği 
(TBB)’nin son veri
lerine göre karşılık 
sız çek tutarında son 
2 ayda yüzde 9’luk 
oranda bir azalma 
olsa bile karşılıksız 
çek adedi bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 32 
oranında arttı.
Sadece Ocak ve 
Şubat aylarında 
parasal tutarı 4,4 mil
yar lirayı bulan 127 
bin adet çek için 
karşılıksız işlem 
yapıldı. Aynı dönem

de karşılıksız işlemi 
yapılan 428 milyon 
lira tutarındaki 15 
bin adet çek daha 
sonra ödendi.
Çek Kanunu'nda 
sona gelindi 
Esnafın konuyla ilgili 

endişelerini dikkate 
alan Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı da 
yeni Çek Kanunu 
için harekete geçti. 
Konuyla ilgili 
değerlendirmeler 
yapan Gümrük ve

Ticaret Bakanı Bü
lent Tüfçnci, Çek 
Yaşası'ile.ilgili düzen 
lemeleri Bakanlık 
olarak tamamla • 
dıklarını belirterek^ 
"Adalet Bakanlığı 
mızla müşterek 
çalışarak önümüzde 
ki günlerde son 
halini vererek, bu 
şekilde tacirlerin, 
esnafın Çek Yasasın 
daki iyileştirme tale
plerini de karşılamış 
olacağız. Karşılıksız 
çek anlamında çok 
büyük bir yazılma 
oranı yok ama algı 

olarak çeke güven 
azaldığı için belki de 
insanlar çek kabul 
etmiyorlar.
Çek kabul edilme 
yince yazılan 
ek sayısı makul 
düzeylerde 
görülüyor. Ticarette 
algı her şeydir, imaj 
her şeydir. Madem 
çeke olan güven 
önemli, çeki tekrar 
ticari hayatta 
güvenli unsurlardan 
biri haline ge 
tirmemiz gerekir 
diye düşünüyorum" 
ifadelerini kullandı.

SİHbJBİİB
Türkiye İstatistik Ku
rumu (TÜİK), marta 
ilişkin ekonomik 
güven endeksini 
açıkladı.
Buna göre, ekono 
mik güven endeksi 
martta geçen aya 
göre yüzde 9,5 
artışla 71,46 değe 
rinden 78,27'ye yük
seldi. Ekonomik 
güven endeksindeki 
artış, hizmet, perak
ende ticaret ve 
tüketici güven en
dekslerindeki artış 
lardan kaynaklandı. 
Tüketici güven en
deksi martta geçen 
aya göre yüzde 0,5 
artarak 66,6'dan 
67'ye çıktı. Hizmet 
sektörü güven en
deksi söz konusu 
ayda şubata göre

yüzde 4,8 artarak 
89,24'ten 93,50'ye, 
perakende ticaret 
sektörü güven en
deksi yüzde 4,1 ar
tarak 110,51'e 
yükseldi. Reel kesim 
güven endeksi 
yüzde 1 azalarak, 
105,20'den 104,10'a 
geriledi, inşaat sek
törü güven endeksi 
de yüzde 1,7 düşe 
rek 81,43 oldu 
Tüketici ve üretici
lerin genel ekono 
mik duruma ilişkin 

değerlen dirme, bek
lenti ve eğilimlerini 
özetleyen ekonomik 
güven endeksi, 
tüketici güveh 
göstergesi ile 
mevsim etkilerinden 
arındırılmış imalat 
sanayi (reel kesim), 
hizmet, perakende 
ticaret ve inşaat 
sektörlerine ait 
normalleştirilmiş 
alt endekslerin 
ağırhklandırılarak 
birleştirilmesinden 
oluşuyor.

Trafik sigortasıyla 
ilgili yeni tasarıda, 
kaza halinde 
sürücünün karşı 
tarafa kusuru 
oranında ödeme 
yapması yer alıyor. 
Trafik sigortasına 
gelen aşırı zamlar, 
vatandaşın cebini 
yakmaya devam 
ediyor. Fiyatların 
düşürülmesi için 
çalışmalar devam 
ederken, meclise 
yeni bir tasarı 
sunuldu. Bu tasarı, 
sürücülerin kendi 
kusuru oranında 
karşı tarafa ödeme 
yapmasını içeriyor.

Kusur oranında 
ödeme 
Sigorta şirketleri, 
sürücülerden para 
karşılı risk satın

alıyor. Buna rağmen 
şirketler, herhangi 
bir kazada, 
sürücünün ağır 
kusurlu olması 
halinde karşı tarafa 
ödediği parayı, bu 
sürücüden tazmin 
edebiliyor. Meclise 
sunulan yeni 
tasarıda ise ağır 
kusur şartı yerine 
kusur oranı sistemi 
getiriliyor. Buna 

göre sürücü, kaza 
yaptığında, kendi 
kusuru oranında 
karşı tarafa ödeme 
yapıyor. Örneğin, 
çarpılan araçta 10 
bin lira masraf çıktı. 
Çarpan aracın 
sürücüsü de yüzde 
80 kusurlu bulundu. 
Bu durumda çarpan 
sürücü 8 bin lira, 
sigorta şirketi 2 bin 
lira ödüyor.

‘Gemlik Körfez^:îii®||.ğemlikkörfezgazeteşLCömf
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

KAYMAKAMLIK

ULAŞIM

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 543 05 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

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

121
186

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

BELEDİYE

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

Santral 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

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

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

DAĞITICILAR

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

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43,
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 31 3 10 70
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 16 43
Boyza Petrol O1 3 O1 03

Gemlik Kafez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5435 

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
Batman ve Süperman: 

Adaletin Şafağı 
(3 boyutlu ve türkçe 

dublajlı): 11:15-14:00- 
17:00-20:30...

Kolpaçino 3.Devre: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Azazil 2: Büyü: 11:45- 

14:00-15:45-17:30-19:15- 
21:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim 
yılı için kayıtlarımız başlamıştır.

ERKEN KAYIT DÖNEMİ 
FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN... 

1MART -30 NİSAN 2016

ÖZELBaykent 
' 2002 i • •• v •

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV dahiltj

2016-2017 
ÖĞRETİM YILI 
ÜCRETLERİMİZ

LİSTE FİYATI | ERKEN KAYIT DÖNEMİ
YILLIK ÖDEME | I TAKSİTLİ ÖDEME PEŞİN ÖDEME

ANASINIFI 8.750 8.300 7.850
1. SINIF 11.000 10.450 9.900
2.3.4.5.6J.8. SINIF 13.850 13.150 12.500

■

YİĞİT MNŞAAT
-I 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

*♦•**41-r 1

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel: O 224 514 31 64 l?ax : O 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com fi

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak Sendika Temsilcileriyle biraraya geldi.

MttWlİIİIMIIlMlW
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

BİR İLK SABAHI
Bir ilkbahar sabahı güneşle 

uyanmadım.
Dışarıdaki hava puslu.
Güneş ortalıkta yok.
Ama uyanmak isterdim.
Sözlerini Bekir Mutlu’nun yazıp, 

Erdoğan Berker’in bestelediği, niha 
vent eseri rahmetli Zeki Müren’ den

Gemlik’e gelen Türk 
Metal Sendikası Ge 
nel Başkanı Pevrul 
Kavlak, Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesi’nin yetkili 
olduğu 15 işyeri baş 
temsilcileri ve temsil
cileri ile biraraya gel 
di. Kavlak, taşeron 
işçiler sorunun hükü 
metçe çözülmesini 
olumlu bulduklarını 
söyledi. Sayfa 2’de

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

dinleyiniz. Dev. 4’te

Sahiller sağlıklı 
altyapıya kavuşuyor

Gemlik ve Mudanya sahillerini vizyonel projeler 
le öne çıkarma çalışmala rını hızla sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da sağlıklı 
bir altyapı için bu bölgelerijçme suyu hatlarının 
ardından kanalizasyon, yağmursüyu hatları ve 
arıtma tesisleri ile çalışmaları sürdürüyor. 2’de

arce/ik

I **ya ve ankaıtr*

GENÇ-fiL TİC. LTD. ŞTİ istiklal Cad. No:11 GEMLİK Tel: 514 90 84 ■ 514 90 85 ^^/»Onız kutlu

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
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Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak Sendika Temsilcileriyle biraraya geldi.

Kaman, 'Secici isçilerin kadroya alınması mumlıı’
Türk Metal Sendikası 
Genel Başkanı 
Pevrul Kavlak, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, Taşeron 
İşçiler sorunun 
hükümetçe çözül 
meşini olumlu 
bulduklarım, 
ancak eksikleri 
olduğunu söyledi. 
Cumartesi günü öğle 
saatlerinde Gemlik’e 
gelen Türk Metal 
Sendikası Genel 
Başkanı Pevrul 
Kavlak, Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesi’nin yetkili 
olduğu 15 işyeri 
baş temsilcileri ve 
temsilcileri ile 
biraraya geldiler. 
Sendika önünde 
Gemlik Şube 
Başkanı Kemal 
Durmaz ve sendika 
yöeticileri ile 
işyeri temsilcileri 
tarafından karşıla 
nan Pevrul Kavlak, 
bir süre sendika 
şube temsilcileriyle 
görüştükten sonra, 
toplantı salonunda 
işyeri temsilcileriyle 
buluştu.
Kavlak, burada 
yaptığı konuşmada, 
bir haftadır Bursa 
daki işyerlerini ve 
şubeleri ziyaret 
ederek, sorunları

dinlediğini, eksik
lerin giderilmesi için 
görüş alışverişinde 
bulunduklarını 
söyledi.

TAŞERON' 
SİSTEMİNİN
KALKMASI 
SEVİNDİRİCİ 
Türk Metal Sendikası 
Genel Başkanı 
Pevrul Kavlak, 
gazetemiz Yazı İşleri 
Müdürü Kadri 
Güler’in, “Kamu

kurumlarında 
taşeron sisteminin 
kaldırılması konu 
sunda hükümetin 
yasa çıkartmasını 
nasıl değerlendiriyor 
sunuz?” sorusuna 
şu yanıtı verdi: 
KADROYA 
ALINMALARI SON 
DERECE OLUMLU 
“Bunlarla ilgili gerek 
Başbakanımızla, 
gerek Çalışma Baka 
nımızla, gerekse ba 
kanlarımızla görüş 

melerin tamamını biz 
yaptık. Geçici işte 
çalışanların tamamı 
nın kadroya alınması 
son derece olumlu. 
Ama tam değil. 
Yani, bir takım 
tersliklerin ortadan 
kalkması lazım. 
Bu belirsizliklerin 
statüsü ne olacak? 
3 yıl sonunda 
durumları ne olacak? 
Bununla ilgili kalıcı 
çözüm yaratacak bir 
takım kanunların da 

bunların kadroya 
alınmasıyla birlikte 
çıkarılması lazım. 
Herkesin kafasındaki 
soru işaretlerinin 
girerilmesi lazım. 
Giderilirse Türkiye 
kazanır. Bu insanla 
rın devlete ekstra bir 
maliyeti falan yok. 
Mevcut ücretleriyle 
geliyorlar. Sadece bir 
aracı ortadan kalktı. 
Aracının ortadan 
kalkmasından dolayı 
devletin bir karı da

oldu.” dedi.
“Taşeron sisteminin 
sendikal örgütlen
meyi engel mi?” so
rumuz üzerine ise 
Pevrul Kavlak şöyle 
konuştu:

STATÜYÜ 
ORTADAN 
KALDIRMAK 
İSTEMİYORLAR 
“4B ve 4C daha 
önce özelleştirilen 
işletmelerde bir 
havuz oluşturulup, 
kamunun ihtiyacını o 
havuzdan giderilmek 
için getirilmiş 
bir statüydü.
Bu statü özelleş 
tirilen işletmeden 
gelen işçilerin gitme 
siyle de ortadan 
kalkacaktı.
Ama bu statüyü or
tadan kaldırmak is
temiyorlar, burada 
Türkiyenin bir karı 
ya da menfaati söz 
konusu değil. 
İnsanlar motive 
oldukça işte verimli 
çalışırlar. Motiveol 
dukça mutlu 
oldukça iş hayatına 
katma değer 
katarlar.
Başlangıçta böyle 
bir yanlış yapılması 
Türkiyenin açısından 
doğru değil”

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Sahiller sağlıklı altyapıya kavuşuyor
Gemlik ve Mudanya 
sahillerini vizyonel 
projelerle öne 
çıkarma çalışmala 
rım hızla sürdüren 
Büyükşehir 
Belediyesi, bir 
taraftan da sağlıklı 
bir altyapı için bu 
bölgeleri içme suyu 
hatlarının ardından 
kanalizasyon, 
yağmursuyu hatları 
ve arıtma tesisleri ile 
donatıyor.
Gemlik Kumsaz’da 
devam eden 
altyapı çalışmalarını 
yerinde inceleyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, 10’larca yıldır 
bekleyen 
projelerin bir bir hay
ata geçirildiğini be
lirterek, tüm 
sahillerin kısa zaman 
içinde pırıl pırıl 
olacağını söyledi.

Bursa’nın sahip 
olduğu en önemli 
değerlerden biri 
olmasına rağmen 
bugüne kadar 
özellikle turizmde 
yeteri kadar öne 
çıkamayan sahiller, 
Büyükşehir Belediye 
tarafından uygu
lanan vizyonel 
projelerle nakış 
gibi işleniyor. 
Gemlik ve Mudanya 
sahillerinde uygu

lanan sahil düzen
leme projeleri hızla 
devam ederken, bu 
bölgeler de yıllar 
sonra sağlıklı bir 
altyapıya kavuşuyor. 
Gemlik’in Gemsaz ve 
Kumsaz bölgesi 
sağlıklı içme suyuna 
kavuşurken, şimdi 
de kanalizasyon ve 
yağmur suyu 
hatları ile Kumsaz’a 
yapılacak arıtma 
tesisi çalışmalarına 

hız verildi. 
SAHİLLER PIRIL 
PIRIL OLACAK 
Kumsaz’da 
devam eden altyapı 
çalışmalarını 
yerinde inceleyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, BUSKI Genel 
Müdür Yardımcısı 
Güngör Gülenç’ten 
çalışmalar hakkında 
bilgi aldı, ahillerdeki 
üst yapı çalışmaları 

devam ederken, 
altyapının da sağlıklı 
hale getirilmesi için 
büyük bir çaba harca 
dıklarını belirten Baş 
kan Altepe, 17 ilçede 
1070 mahallede 
çalışmaları hız kes 
meden sürdürdük
lerini vurguladı. 
Sahil projesi kapsa 
mında Gemlik’in 
Kurşunlu, Kumsaz 
ve Gemsaz böl
gelerinin yerleşim 
alanı olarak plana 
işlendiğini hatırlatan 
Başkan Altepe, 
“Planlamadın 
ardından bu böl
gelerin sağlıklı 
altyapıya kavuşturul 
masına çalışmaları 
na da hız verdik. 
Gemsaz bölgesinde 
içme suyu ve kana 
lizasyon hatları bitti, 
yağmur ve sel suyu 
hatları döşeniyor.

Kumsaz’da da içme 
suyu hatlan bitti, 
kanalizasyon ve 
yağmur suyu hatları 
ile ilgili çalışmalar 
devam ediyor. Bu 
bölgeye özel dış 
ortamdan etkilen
meyecek poliüretan 
malzemeler kullanı 
yor. Böylelikle altya 
pıda yıllarca hiçbir 
sorun yaşanma 
yacak. Ayrıca 
atıkların doğrudan 
denize deşarjını ön
lemek için kolektör 
çalışmaları yapılıyor 
du. Şimdi yine Kum
saz bölgesine bir de 
arıtma tesisi yapıyo 
ruz. Böylelikle tüm 
sahillerimiz artık pınl 
pırıl olacak. Bölge 
halkının 10’larca 
yıldır beklediği 
sağlıklı altyapı da 
tamamlanmış 
olacak" dedi
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Balıkçı teknesi hami ölü, 1 »aralı
Mudanya da balık 
tutmak için denize 
açılan 2 kişinin 
teknesi battı. 
Bir kişi teknenin 
bağlı bulunduğu 
dubaya çıkarak 
hayatını kurtarır 
ken, denizde 
gözden kaybolan 
arkadaşı ise 
yapılan tüm müda

halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye 
göre, Mustafa 
Sönmez (60) ve 
Vahap Erdemir 
(65) balık tutmak 
için tekneyle 
Marmara Denizi'ne 
açıldı. Kıyıdan 
yaklaşık 500 metre 
açıkta tekne bir anda su almaya başladı. Batmayı

önleyemeyen 
2 arkadaştan 
Erdemir, teknenin 
bağlı bulunduğu 
dubanın üzerine 
çıktı. Akıntı ve üze 
rindeki elbiselerin 
ağırlığında dolayı 
gözden kaybolan 
Sönmez için 
DEGAK-11 timi 
seferber oldu.

Erdemir ile 
Sönmez, DEGAK- 
11 timleri tarafın 
dan karaya geti 
rildi. Kalp masajı 
yapılan Sönmez, 
yapılan tüm 
müdahalere 
rağmen kaldırıldığı 
Mudanya Devlet 
Hastanesi'nde 
hayatını kaybetti.

ü»u$tımıcu ManMıııı sonra tsi it kızını rehin allı
Osmangazi de, 
uyuşturucu madde 
aldığı iddia edilen 
26 yaşındaki 
Süleyman B., 
keser ve bıçakla 
eşi ve 3 yaşındaki 
kızını rehin aldı. 
Polisin ikna ettiği 
Süleyman B. sağlık 
kontrolü ardından 
gözaltına alındı. 
Olay, Osmangazi 

ye bağlı Güneş 
tepe Mahallesi 
Yaman Cadde- 
si'nde meydana 
geldi. Uyuşturucu 
bağımlısı olduğu 
iddia edilen Süley
man B. evinde 3 
yaşındaki kızını ve 
eşini eline aldığı 
keser ve bıçakla 
rehin aldı. Evden 
gelen sesleri

duyan komşuların 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen polis ekibi, 
Süleyman B.'yi 
ikna etmeye çalıştı. 
Bu sırada tedbir 
amacıyla olay 
yerine sağlık ve 
itfaiye ekibi 
çağrıldı. Bir süre 
etrafa tehditler 
savuran Süleyman

B. polis ekiplerinin 
uzun süren ikna 
çabası sonucu 
elindeki keser ve 
bıçağıteslim ed
erek teslim oldu. 
Süleyman B. 
olay yerinde 
yapılan ilk sağlık 
kontrolünün 
ardından polis 
merkezine 
götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

MIİlİMMİSlSMtlt
İnegöl de 5 Nisan 
2011 tarihinden 
beri kayıp olan 
genç emniyet 
tarafından SMS 
ile aranıyor. 
Kaybolduğunda 
22, şimdi ise şimdi 
27 yaşında olan 
Eyüp Algül için 
harekete geçen 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü vatan 
daşlara SMS yoluyla 
çağrıda bulundu. 
Kayıp Eyüp Algül 
ün fotoğrafına da 
yer verilen Emniyet 
Genel Müdürlü

ğü'nün mesajında, 
“2011 yılında 22 
yaşında iken İnegöl 
ilçesinden kayıptır. 
Günümüze kadar 
kendisinden haber

alınamamıştır.
Bilgi sahibi olan 
veya görenlerin 
115 Polis hattına 
veya en yakın 
polis birimine 
bilgi vermeleri 
rica olunur” denildi. 
Bursa'da kırtasiye 
malzemeleri satan 
Mustafa Algül, 
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Mobilya 
Dekorasyon 
Meslek Yüksekokulu 
mezunu oğlunun 
5 sene evvel evden 
ayrılıp sırra kadem 
bastığını ifade etti.

Ankara ve İstan
bul'da arka arkaya 
meydana gelen 
terör saldırılarının 
ardından Bursa 
polisi de güvenlik 
önlemlerini en üst 
düzeye çıkardı. 
Şehir giriş ve çıkış 
larının yanı sıra 
kent merkezinde 
de denetimlerini 
artıran emniyet 
ekipleri, şüpheli 
araçları durdurup 
tek tek arama yaptı. 
Terörle Mücadele, 
Asayiş, Güvenlik ve 
Trafik ekiplerinin

ortaklaşa yürüttük
leri denetimleri, İl 
Emniyet Müdürü 
Selami Yıldız da 
yerinde inceledi. 
Uygulamaların 
devam edeceğini 
belirten Yıldız, 
Bursa halkına 
yardımlarından 

dolayı teşekkür 
etti. Kontrol 
sırasında konuşan 
bir sürücü, 'İstan
bul'dan gelene 
kadar 6 tane uygula
madan geçtik. Şu 
dönemde önlemlerin 
artırılması elbette 
iyi* yorumunu yaptı.

Bursa'da 'yok artılı' dedirten hırsızlık
İnegöl de, 
sokak hayvanla 
rının mamaları 
çalındı.
Geçtiğimiz günler 
de Belediye Başka 
nı Alinur Aktaş ve 
hayvanseverler 
tarafından tanıtı 
mı yapılarak 
İnegöl’ün muhtelif 

noktalarına 
yerleştirilen akıllı 
geri dönüşüm 
makineleri 
soyuldu. Sani 
Konukoğlu Camii 
önü, Fatih Camii 
karşısı ve Hükümet 
Konağı önüne 
konulan ve ilçe 
halkının geri

dönüşüm ürün
lerini içine atarak 
sokak hayvanla 
rının beslenmesine 
katkı sağlayacağı 
akıllı geri dönüşüm 
makinelerinden 
birinde yaşanan 
hırsızlık olayı hem 
yetkilileri hem de 
görenleri şaşkına

çevirdi.
Fatih Cami 
karşısında bulunan 
mamamatik maki
nesinin kilitleri 
kırılarak, içindeki 
mama stokları 
çalındı. Olayı 
gören mahalle 
sakinleri durumu 
belediyeye bildirdi.
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CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, yazın yaklaşmasına karşın, Kumla sahilinin bıraktıkları gibi durduğunu söyledi.

“Belediyeye cem 1W
BİR İLK SABAHI

İlkbahar geldi.
Siz havanın sertliğine bakmayın.
Baharın müjdeleyicisi çiçekler 

açtı.
Benim evimin bahçesindeki 

meyve ağaçları nasıl filizlendi ve 
tomurcuklandı görmelisiniz.

Dün pazardı.
Benim dinlenme günümdü.
Sert havaya karşın, bahçede 

boyları uzamış, kıştan kalma çimleri 
kesip, otları temizledim.

Yeni aldığım birkaç çiçeği 
saksılarına diktim, eski çiçekleri 
ayıklayıp, bazılarının da saksılarını 
değiştirdim.

Geçen yıldan kalma domates, 
biber ve salatalık fidelerinin 
kurumuş olan köklerini ayıklayıp 
attım.

Sonra yeni fidanlar için toprağı 
çapalayıp, tırmıkladım.

Sizin anlayacağınız, bir ilkbahar 
günü, güneş geç de ısıtsa doğayı, 
baharın sert yanı çabuk geçip her 
yer yeşerecek.

Bahar aylarını çok seviyorum.
İçime sevinç doluyor.
Doğanın uyanışı, şarkıdaki 

sözler gibi, bir his dolup içine 
uçuyor insanı.

Yaşama daha çok tutunuyor, 
daha sıkı sarılıyorsun...

Bir ilkbahar sabahı güneş 
doğmadan uyanıp, puslu bir davada 
Gemlik’e bakıp, gün be gün 
çirkinleştirilen, beton yığınlarını 
görüyorsun.

Kapıyorsun gözünü, kırlarda 
açıyorsun.

Yeşilini, kırmızısını, sarısını, 
mavisini, morunu her bir rengini 
doğanın görüyorsun.

Huzur doluyor içine.
Bir ilkbahara sabahı 

uyanıyorsun..
Kuş sesleri yerine bomba sesleri, 

kurşun sesleri geliyor kulaklarına.
Yıkılmış binalar, çukurlarla dolu 

sokaklar, kuşatılmış caddeler...
Sonra kırmızı bayraklara sarılmış 

cenazeler geliyor ard, arda.
Buralarda ilkbahar farklı 

yaşanırken, uzaklarda silah sesleri 
ile uyanıyor insanlar.

ilkbahar sabahları uyandığımızda 
güneşi, sevgiyi, barışı, kardeşliği, 
mutluluğu tatmalıyız.

Bitsin bu kavgalar, savaşlar...

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
yaptığı yazılı 
açıklamada, Mart 
ayının ilkbaharın 
müjdecisi olduğunu, 
yaz ayına kısa bir 
zaman kalmasına 
karşın belediyenin 
uyuduğunu 
söyledi.
Sertaslan açıklama 
sında, "Tüm canlılar 
baharın geldiğini 
bilir, bir bizim 
belediyemiz bilmez. 
Cemre belediyemize 
düşmedi" dedi.
Yazın yaklaşmasına 
karşın, Kumla’da 
sahil düzenleme 
çalışmalarının 
bilmediğini belirten 
Mehmet Sertaslan, 
açıklamasını şöyle 
sürdürdü: 
"Bütün canlılar 
yazı karşılamaya 
hazırlanıyor şu ara. 
Yazın don olayları 
olmaz diye pek çok 
ağaç çiçek açıyor bu 
ara, meyve verecek, 
biliyor ki bu mevsim 
meyve için en uygun

Okul Müdürü Haşan Hüseyin Cesur, öğrencilerin okulda edindikleri
teorik bilgilere pratik bilgiler kazandıracağını söyledi.

Öğrencilemen Borusan’a leknik gezi

Gemlik Atatepe 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, 
Borusan Mannes- 
man'a ziyaret etti. 
Alan öğrencileri, 
Müdür Yardımcısı 
Kadir Sarıgöl, bölüm 
şefleri Hilal Peker ve 
Nevin Kara eşliğinde 
fabrika üretim 
sürecini yakından

mevsim. Koyunlar 
şimdilerde kuzular. 
Taze çimen varken 
besleyebileyim 
kuzularımı diye. 
Bizim belediye 
terde tık yok. 
Koskoca sonbahar 
geçti, kış geçti 
baharın ilk ayı bitti 
hala sahil düzen
lemesi bitmedi, 
Allah biliyor ya bite
cek gibi de dur
muyor. Geçen yaz 
biterken nasılsa 
öylece duruyor 
Şimdi şu soruyu

değil mi?
1- Haziran’dan 
itibaren Kumla’nın 
nüfusu 100 bini bu

görme fırsatı 
buldular.
ÖĞRENCİLER 
ALANLARIYLA 
İLGİLİ 
BİLGİLENDİRİLDİ 
Meslek Lisesi 
Koçları Programı'n 
da Gemlik Atatepe 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi'nin 
koçluğunu yapan 

luyor. Belediyenin 
niyeti bu insanlara 
eziyet etmek midir.
2- Bu nüfus artışı 
beraberinde pek 
çok mevsimlik 
kazanç kapısı 
ortaya çıkartıyor 
ve bu da bir sürü 
esnafın bölgede 
yatırım yapmasına 
neden oluyor. 
Yoksa belediyele 
rimızin niyeti bu 
esnafı mağdur mu 
etmektir?
3- Yoksa akıllarının 
arkasındaki 
ffe.fçe.k .n/ye/AKP 
zihniyetinin zaten 
onaylamadığı bir 
sosyal hayatın 
gelişmesine engel

Tolga Kandilli’nin ev 
sahipliğinde 
gerçekleşen ziya 
rette, firmanın üre
tim teknolojisi mü 
hendisi Hüsamettin 
Dinçeli ve işgüvenli 
ği uzmanı Ayhan 
Köseoğlu öğren 
çilere alanları ilgili 
bilgiler verdi. 
Bu tür gezilerin

olmak midir?
Öyle ya haremlik- 
selamhk anlayışını 
bunca destekleyen 
bir siyasi partinin 
insanların denize 
girmesini engelle
mek istediği son 
derece mantıklı 
görünmektedir. 
Sanırız bir yıl 
hiçbir şey 
yapılmayıp 
çalışmaların yaz 
aylarına bırakılması 
başka türlü 
açıklanamaz.
Ha unutmadan alt 
yapı çalışmalarını 
mazeret gösterme 
sinler sakın. 
Bütün bunları 
sahil düzenleme 
sine başlamadan 
yapmanız lazımdı 
deme hakkımız 
doğar.
Velhasıl gökten 
üç Cemre düştü. 
Biri toprağa, 
biri havaya, 
biri de suya. 
Bir Cemre’de 
Belediye 
Başkanlarımızın 
başına düşer “ 

öğrencilerin 
okulda edindikleri 
teorik bilgilere 
pratik bilgiler 
kazandırmasının 
önemine dikkat 
çeken okul Müdürü 
Haşan Hüseyin 
Cesur, önümüzdeki 
günlerde başka 
firmaları da ziyaret 
edeceklerini söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik’te fabrika 
aldılar, fabrika kur
dular.
Sanki ağalar, 

beyler Gemlik’in 
sahibi oldular.
Karalar, denizler 

onların.
Ne belediyemizi 

dinliyorlar, ne de 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesini, halkın 
tepkisini dikkate 
alıyorlar.
Bu ne cüret!
Sırtlarını 

dayadıkları dayıları 
var herhalde.
Aşılmazları 

aşıyorlar...
Para gözler... 

Akılları, fikirleri 
para.
Yalnız para gelsin, 

çok paralı olalım.
Tabii, olsunlar ki;

ONCA TEHLİKE YETMEZMİŞ GİBİ...

hükmetsinler... 
Doğa imiş, 

insanların mal ve 
can güvenlikleri 
tehdit altındaymış, 
vız geliyor onlara...
Mevcut durumun 

halka verdiği korku, 
tedirginlik yetmi 
yormuş gibi; bir de 
kimyasal maddeler 
stokçuluğuna ısrar 
la soyunuyorlar.
Bir zaman termik 

santral kurmaya 
girişmişlerdi.
Halkın, doğa 

severlerin ve çev 
reye duyarlıların 
duyarlılığı ve tepki
leri sonucu emel
lerini gerçekleştire 
mediler.
Dedik ya işleri 

güçleri para, çok 
para, doyumsuzluk, 

hırs ve tamah.
Şimdi de kimyasal 

madde stokiayıp, 
pazarlayacaklarmış.
1999 depremi ile 

Yalova halkı, 
kimyasal madde 
stokçuluğunun 
yarattığı olumsuz 
lukları gördü, 
yaşadı, direndi.
Bu tehlikeyi 

giderdi.
Israrlı olduklarına 

göre, Gemlik halkı 
kuzu.
Umursamaz, 

konuyu öyle görü 
yorlar.
Değerlendiriyorlar.
Gemlik, Bursa, 

hatta hatta Marmara 
Bölgesi’nde tehlike 
yaratan amonyak 
tesis ve stokları, 
yetmezmişçesine, 

kimisinin benzin 
stok tank bomba 
lan, kimisin üreti
minde kullandıkları 
yanıcı, parlayıcı 
maddelerin yarattığı 
korku ve endişe.
Böyle büyük 

tehlikeyi ve endişe 
yi yaratmaya, halkı 
tedirgin etmeye 
kimsenin hakkı yok.
Sahipleri oldukları 

kara varlıklarından 
fazla deniz dolgusu 
ile kazanımlar.
Gerçekleştirilirken 
halka gece-gündüz 
çektirilen merdane 
gürültü kirliliği.
Yörede çoğaltılan 

liman tesisleri.
Hava kirliği, deniz 

kirliliği, artan trafik 
sorunları.
Hiç umurlarında

değil.
Ne resmi 

makamları dikkate 
alıyorlar, ne halkın 
sağlığını, doğaya 
verilen zararı 
düşünüyorlar.
İlgilendikleri bol 

kazanç.
Kimselerin öbür 

aleme götürmedik
leri bilindiği halde.
Halkın sağlığı, can 

ve mal güvenliği 
öncelikle dikkate 
alınması gerekli 
iken, böylesi 
davranışa ait karar 
ve uygulamaları 
ortadan kaldıran 
hüküm ve kararlar 
verilebiliniyor, bilim 
adamlarının görüş 
ve beyanlarını 
içeren raporlara 
rağmen.
Bunun sonucudur 

ki; biz yaparız, 
havası davranışı.
Olmaz, izin ver

meyiz diyenlere güç 
gösterisi.
Doğal afet, 

dikkatsizlik ve bir 
ihmal sonucu 
oluşabile cek 
durum sonucu, 
ilçede, Bursa’da ve 
de Marmara Böl

gesinde büyük 
can ve mal 
kayıplarına sebep 
olacak tehlikeyi 
artırıcı girişimler 
den sakınılmalıdır.
Gemlik sahipsiz 

değildir.
Şuan ki sessizliği 

olgunluğundandır. 
Yöneticilere olan 
güvendendir.
Bundan böyle 

Gemlik turizm 
yönünden 
geliştirilecektir.
Yeni sanayi 

kuruluşlarına, 
mevcutların 
tevsii, kapasite 
artırımına izin 
verilmeyeceği 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ile Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
beyan ve taah
hüdüdür.
Güvencedir.
Bölge güvenliğinin 

teminatıdır.
Ve de belediye 

başkanlarının 
sınavıdır.
Sınav kazamla 

çaktır. Halk 
yanlarındadır.



28 Mart 2016 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 6

Almanya, Türk yetenekleri arıyor
Almanya Büyükel 
çiliği tarafından 
Türkiye'deki genç 
yetenekleri keşfet 
mek amacıyla 
Türkiye'nin 6 farklı 
şehrinde düzenlenen 
Grand Turkey Sci
ence Slam 2015/2016 
yarışmasının Bursa 
ayağı, Uludağ 
Üniversitesi'nde 
gerçekleştirildi. 
'Bursa Science Slam' 
adıyla Bilkent 
Üniversitesi'nden Dr. 
Lutz Peschke'nin 
direktörlüğünde 
düzenlenen yarışma 
da öğrenciler, 10 
dakika içinde seçtik

leri bilimsel bir 
konuyu katılım 
cılara anlattı. 
Ankara, İzmir, 
Trabzon, Konya ve 
İstanbul ile birlikte 
Bursa'da da ger 
çekleştirilen yarış 
malarda yaptıkları 
sunumlar ile birinci
lik kazanan öğren 
çiler, 26 Nisan'da İs
tanbul'daki Almanya 
Büyükelçiliği'nde 
düzenlenecek büyük 
finalde şampiyon 
olabilmek için son 
kez yarışacak. 
Yarışmayı kazanan 
öğrenci ise Berlin'e 2 
kişilik seyahat bileti

kazanacak.

ALPER: BİLİMİ HER 
ALANDA 
DESTEKLİYORUZ 
Uludağ Üniversite

si'nin ev sahipliğini 
yaptığı Bursa Sci
ence Slam yarışması 
hakkında bilgi veren 
UÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 

Eray Alper, üniver
site olarak bilimi her 
alanda destekledik
lerini söyledi.
Yarışmaya katılacak 
öğrenciler için 
öncesinde kısa bir 
bilgilendirme 
toplantısı düzen
lediklerini anlatan 
Alper, "Bugün 4 
öğrenci adayımız 
sunum yaptı. 
Katılımcılardan en 
yüksek puanı almak 
için yarıştı. Dünya 
genelinde büyük fir
malar tarafından 
desteklenen ve Al
manya Büyükelçiliği 
tarafından düzenle

nen bilimsel 
bir yarışmaya 
ev sahipliği 
yapmaktan mutluluk 
duyduk." dedi.
4 öğrencinin farklı 
konular üzerine 
hazırladıkları bilim
sel sunumlar ile 
katıldığı yarışmada 
birinciliği Bursa 
Teknik Üniversitesi 
Mühendislik 
Fakültesi Mekat 
ronik Bölümü 
3. sınıf 
öğrencilerinden 
Gamze Karakaş, 
'Zaman' isimli 
sunumuyla elde 
etti.

İnegöl Mobilya 
Sanayicileri Derneği 
(İMOS) tarafından 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
sponsorluğunda 
bu yıl 2. kez düzen 
lenen Tm Design’ 
programının kapanış 
toplantısı yapıldı. 
Toplantıda konuşan 
BTSO Yönetim Ku
rulu Başkanı İbrahim 
Burkay, İnegöl’ün 
mobilya sektörün
deki katma değerli 
üretimi ve tecrübe
siyle Türkiye’nin 
gururu olduğunu 
belirtti.
BTSO’nun destek
leriyle İMOS 
tarafından hazırlanan 
Tm Design’ organi
zasyonu, mobilya 

sektörüne yeni 
tasarımcılar 
kazandırılması 
açısından büyük 
anlam ifade ediyor. 
'Tasarım Her Dili 
Konuşuyor' ana 
temasıyla düzenle
nen organizasyon, 
aynı zamanda İn
egöl’ün Türkiye’nin 
tasarım merkezi 
haline dönüşmesine 
de öncülük ediyor. 
Organizasyonun 
kapanış toplantısın 
da konuşan BTSO 
Başkanı İbrahim 
Burkay, İnegöl’ün 
mobilya alanındaki 
tecrübesiyle ülke 
ihracatına büyük 
değer kattığını be
lirterek, “İhracat 
rakamlarıyla

Türkiye’deki bir 
çok kenti geride 
bırakan İnegöl 
sanayicilerini ülke 
ekonomisine 
katkılarından dolayı 
kutluyorum. 
Her yıl dış ticaret 
fazlası veren İnegöl, 
diğer şehirlerimize 
de ilham oluşturan 
örnek bir ilçe konu
munda. İnegöllü 
mobilyacılarımız 
Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılında 1 

milyar dolarlık 
ihracat hedefiyle 
çalışıyor. Mobilya 
sektöründe Türki 
ye’nin en önemli üre
tim merkezi konu 
munda bulunan 
İnegöl’de firmaları 
mızın başarısı, Bursa 
mızın ve ülkemizin 
başarısıdır.”" 
dedi.
"TASARIM’IN 
MERKEZİ OLMAK 
İSTİYORUZ" 
İMOS Başkanı Yavuz 

Uğurdağ ise organi
zasyon kapsamında 
10 üniversitenin 
tasarım bölüm
lerinden lisans ve 
yüksek lisans se
viyesindeki 32 
öğrencinin 4 gün 
boyunca teorik 
eğitim aldığını 
söyledi. Teorik 
eğitimlerin ardından 
‘İnegöl Sofrası’ 
temasıyla masa 
tasarımları 
yapıldığını anlatan 
Uğurdağ, proje ile 
sektöre tasarımcı. 
kazandırılması ve İn
egöl’ün tanıtımının 
hedeflendiğini dile 
getirdi.

"HER MARKANIN 
HİKAYESİ

YERELDEN 
BAŞLAR" 
MOSFED Başkam 
Ahmet Güleç de 
Türkiye’nin son 10 
yılda mobilya sek
töründe 23. sıradan 
12. sıraya 
yükseldiğini söyledi. 
Türk mobilyasının 
dünyada bir marka 
haline geldiğini ifade 
eden Güleç, bunun 
altında İnegöl’ün de 
büyük payı olduğunu 
kaydetti. Güleç, “Her 
markanın hikayesi 
yerelden başlar. 
Mesela Seul sokak 
lan olmasa Samsung 
olmazdı. Bizler de İn
egöl deyince insanın 
aklına mobilyanın 
gelmesini istiyoruz.” 
diye konuştu.

IMnasMrtıı
Kadınlar için getiril 
mesi öngörülen 
askerlik sisteminin, 
gönüllülük esasına 
göre uygulanması 
üzerinde duruluyor. 
Kadınların mevcut 
sürelerde değil, 
temel askerlik 
eğitimini esas alan 
kısa süreli askerliği, 
bu esasa göre yapa 
bileceği belirtiliyor. 
KONU MASAYA 
GETİRİLDİ

Milli Savunma 
Bakanlığı (MSB) ve 
Genelkurmay 
Başkanlığı, askerlik 
sistemini sil baştan 
yazmak üzere 
başlattığı çalışma 
larını sürdürüyor. 
Konu, geçtiğimiz ay
larda TBMM Milli 
Savunma Komisy
onu gündemine de 
geldi ve askerlik sis
temi, zorunlu asker
lik uygulamasının 

devam edip etmeye 
ceği, bedelli beklen
tileri, yurt dışındaki 
örnekleri de masaya 
yatırılarak ayrıntılı 
olarak 
değerlendirildi. MSB 
ve Genelkurmay' 
Başkanlığı nezdinde 
yürütülen askerlik 
sistemi çalışmalarına 
"kadınlara gönüllü 
askerlik" de dahil 
edildi.
NORVEÇ VE

İSRAİL'DE 
ZORUNLU 
Şubat 2016 tarihli 
"Zorunlu Askerlik 
Hizmeti" başlıklı 
araştırmada uygu
lama, gündeme geldi 
ve incelendi. Buna 
göre, Norveç ve 
İsrail hariç zorunlu 
askerlik sadece 
erkekleri kapsıyor. 
Avusturya, Dani
marka, Estonya, 
Finlandiya, İsviçre, 
Litvanya ve Yu
nanistan'da kadınlar 
dilerse gönüllü 
olarak askerlik 
yapabiliyor.
Norveç, 2015 yılında 
kadınların askerlik 
yapmalarını zorunlu 

hale getirirken, 
İsrail'de ise kadınlar 
2 yıl askerlik 
yapmak zorunda. 
TBMM'nin yaptığı 
askerlik araştırma 
sında, Avrupa kıtası 
ve Türkiye'nin 
komşusu ülkelerdeki 
askerlik sistemleri 
ayrıntılı olarak 
değerlendirildi. 
Araştırmaya göre, 
1990'lardan bugüne 
zorunlu askerlik 
hizmetini devam 
ettiren ülke sayısı, 
hem Avrupa Birliği 
hem de NATO üyesi 
ülkeler içerisinde 
oldukça azaldı. 
TÜRKİYE SAYI 
OLARAK ÖNDE 

2016 yılı itibariyle 
zorunlu askerlik, 
28 üyeli AB içinde 
6 ülkede, 28 üyeli 
NATO'da ise 5 
ülkede uygula 
nıyor.
Avrupa kıtasında, 
zorunlu askerlik 
uygulama sının 
sürdüğü ülkeler 
arasında sayıca 
en büyük orduya 
ise Türkiye sahip. 
Türkiye, gerek 
aktif askeri varlığı 
gerekse zorunlu 
asker sayısıyla, 
kendisine en 
yakın olan İsrail ve 
Yunanistan'ı bile 
3-4 kat geride 
bırakıyor.
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Serbest Bölgeler 220 milyar Onları astı
Ekonomi Bakanı 
Elitaş, serbest böl* 
gelerin ticaret 
hacminin 10 yılda 
220 milyar doları 
aştığını söyledi. 
Ekonomi Bakanı 
Mustafa Elitaş, 
serbest bölgelerin 
ticaret hacminin son 
10 yılda 220 milyar 
doları aştığını 
belirtti.
Elitaş, serbest 
bölgelerin ticaret 
hacmine ilişkin 
açıklamalarda bu* 
lundu.
Türkiye'de serbest 
bölgelerin kurulma 
sürecinin 1985, 
düzenli ticari 
faaliyetlerin ise 
1988 yılında 
başladığını anlatan 
Elitaş, söz konusu 
bölgelerdeki 1988'de 
150 bin dolar se
viyesinde olan 
ticaret hacminin 
geçen yıllar ve sayısı 
artan serbest bölgel
erle 1993'te 1 milyar 
dolar, 2000'de 10 
milyar dolar, 2004'te

20 milyar dolar se
viyesini aştığını ve 
2006'da 23-25 milyar 
dolar bandına 
ulaştığını kaydetti.

"Küresel ekonomi 
serbest bölgeleri de 
etkiledi" 
Elitaş, küresel 
ekonomide 2014 
yılında başlayan 
değişim ve geçen 

yıl başta petrol 
fiyatlarında meydana 
gelen aşağı yönlü 
fiyat hareketi ve 
gelişmelerin hedef 
pazarlara etkilerinin 
serbest bölgelerin 
ticaretini de etkile 
yerek 2015 yılı sonu 
itibarıyla toplam 
ticaret hacminin 
20,26 milyar dolar 
seviyesine gerile

meşine neden oldu 
ğuna dikkati çekti. 
Serbest bölgeler, 
"ülkede geçerli tica 
ri, mali ve iktisadi 
alanlara ilişkin huku 
ki ve idari düzen
lemelerin uygulan 
madiği veya kısmen 
uygulandığı, sınai ve 
ticari faaliyetler için 
daha geniş teşvikle 
rin tanındığı ve fiziki 

olarak ülkenin diğer 
kısımlarından ayrılan 
yerler" olarak 
tanımlanıyor.
Türkiye'deki faaliyet 
gösteren 19 serbest 
bölgeyle ihracata 
yönelik yatırım ve 
üretimin teşvik 
edilmesi, doğrudan 
yabancı yatırımların 
ve teknoloji girişinin 
hızlandırılması, işlet 

meleri ihracata yön
lendirilmesi ve ulus 
lararası ticaretin ge 
liştirilmesi hedef 
leniyor.
Söz konusu 
bölgeler sayesinde 
yabancı sermaye ve 
teknolojilerin geti 
rilmesine imkan 
tanınmasını 
sağlayacak uygun 
zemin oluşturu 
lurken, sanayicinin 
ihtiyaç duyduğu 
bazı hammadde ve 
ara malların 
kolaylıkla, istenilen 
miktarda ve zaman 
kaybı olmadan 
temin edilebilmesi 
sağlanıyor.
Ayrıca teşvik ve 
avantajlarla düşük 
maliyetli üretim ve 
bunun ihracatı ile 
Türkiye dışından 
gelen malların tran
sit olarak diğer 
ülkelere satışı, yeni 
istihdam olanaklar 
ve Türk ihraç ürün
lerinin ihracatının 
kolaylaştırılması 
söz konusu oluyor.

Gemlik ELİTTEMİZLİK 4 adet 15-16 jant Starmaxx kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara,

350nftieMınontlN)divelBüro Temizliği 
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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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lıMıııliMiılilıln
Mobil iletişimde 
yeni bir dönemin 
kapısını aralayacak 
4.5G için bankalar 
alarma geçti. Değiş 
tirilen SİM kartlar 
yüzünden banka 
müşterilerine gön
derilen güvenlik 
SMS'i bloke edildi. 
Dünyanın en hızlı 
mobil internet tekno 
lojisi 4.5G için geri 
sayım başladı. Bu 
teknojiyi kullana 
bilmek için ise 4.5G 
uyumlu bir akıllı 
cihaz ve SİM kart 
gerekiyor. İletişim 
operatörleri düzen
ledikleri kampan 
yalarla SİM kart 
değişimini ücretsiz 
olarak yapıyor.

2015 yılı sonu 
itibariye Türkiye'de 
toplam 73.6 milyon 
SİM kart bulunuyor. 
Mobil İletişim 
Araçları ve Bilgi 
Teknolojileri İşadam 
lan Derneği'nin 
(MOBİSAD) paylaş 
tığı bilgilere göre bu 
SİM kartların 46 
milyonu 4.5G 
uyumlu SİM kart ile 
değiştirildi. Geriye

kalan yaklaşık 27 
milyon SİM kartın 
7 milyonunun ise 
1 ay içinde yeni 
4.5G uyumlu 
SİM kart alacağı 
öngörülüyor. Bu 
yüzden de banka 
cılık işlemlerinde 
sıkıntı yaşayan 
kullanıcıların 
sayısının önümüz 
deki günlerde 
artması bekleniyor.

TCMB'ılen 13,9 milyar liralık rekor kar

Eleman Aranıyor
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞACAK 
ÇAY TEMİZLİK VE YEMEK YAPACAK 
ÇALIŞMA ARKAŞI ARAMAKTAYIZ

AKRAN NAKLİYE
TEL: 0224 513 03 95

Elemanlar Aranıyor
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

MARKET BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 
BAYAN KASİYERLER ARANIYOR

AKCAN PETROL
MÜRACAAT TEL: 0533 309 06 99

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası, 
2015 yılında 13,9 
milyar lira ile 
tüm zamanların 

en yüksek 
karını elde etti. 
TCMB 2015 yılında 
dönem karını 2014 
yılına göre yüzde

60,4 artırarak 13 
milyar 857 milyon 
321 bin 192 
lirayla rekor 
seviyeye taşıdı.

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu -Meşrubut-Çerez 2016 yılı 
REZERVASYONLARIMIZ

Piyanist +DjPerfornıans 
Saten Sandalye Giydirme
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İnternetten Cnnh Snhne - Işıkgösferisi 
Servis ve e^pmnnlnr - Sürprizgösteriler

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun 

Hükümet Konaği karşisi 
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plus.google.com/miltondugun
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Eı sahipleri dikkaı, kira beyan süresi uzatılflı
Kira gelir beyanında 
1 Mart'ta başlayan 
süre uzatıldı. Gelir 
İdaresi Başkanlığı 
internet sitesinde 
yer alan bilgiye 
göre, sürenin 31 
Mart'a kadar uzatıl 
dığı ifade edildi. 
Maliye Bakanlığı, 
kira geliri elde eden 
kişileri, banka, PTT, 
sigorta şirketleri 
gibi kurumlar üze 
rinden yaptıkları 
denetlemelerle çok 
rahat belirleyebiliyor.

Tüketici Sorunları 
Derneği (TÜSODER) 
Emlak Komisyonu 
Başkanı Hatice 
Kolçak, daha önce 
Anadolu Ajansı'na 
yaptığı açıklamada, 
geçen sene itibarıyla 
her bir konut için 
3 bin 600, iş yeri 
için 29 bin lirayı 
aşkın kira geliri 
elde edenlerin 
beyanda bulunmak 
zorunda olduğunu 
söylemiş ve bu 
miktarların üzerinde

kira geliri olanların 
beyannameleri 
istisna oranlarını 
düştükten sonra 
vermeleri gerektiğini 
dile getirmişti.

Kira gelirini beyan 
etmeyenlerin, 
açıklanmayan 
miktarın iki katına 
kadar ceza ödeme 
ihtimali söz konusu 

Birden fazla konutu 
olanların sadece bir 
kez istisna oranın 
dan yararlanabile 
ceğini anlatan 
Kolçak, şöyle 
konuşmuştu: 
"Cezaya düşmemek 
için 2015'te kira 
geliri olanlar beyan 
vermeli. Maliye 
Bakanlığı, kira geliri 
olup beyan etmeyen
leri belirlediğinde 
2 kat usulsüzlük 
cezası, gecikme faizi 
ve vergi zıyaı cezası 

kesecek. Ceza keşi 
lenler, devletin verdi 
ği 3 bin 600 lira 
istisna oranından 
da faydalanamaya
cak. Yaklaşık 1,5 
milyon kişi, kira 
geliri beyanı vere
cek. Beyan verecek 
mükellefler, vergi 
dairesine gitmeden, 
internet üzerinden 
'Önceden Hazırlan 
mış Kira Beyanname 
Sistemi' sayesinde 
bu işlemi gerçekleş 
tirebilir." dedi.

Tminn ııiiııle M M aiiM alili
ııllı II ı ı II i ı i VliıııııaıiıllııfciiıliM

Türkiye Otelciler 
Birliği (TÜROB) 
Genel Müdürü İs
mail Taşdemir, "Şu 
anda sektör olarak 
yoğun iptaller al 
mış durumdayız. 
Yüzde 30 civarında 
bir kayıp bizim için 
başarı olacak gibi 
görünüyor" dedi. 
Taşdemir, yaptığı 
açıklamada, bir 
barış sektörü olan 
turizmin, Türkiye 
de ve dünyada 
yaşanan terör olay 
larından olumsuz 
etkilendiğini söyle 
di. Turistlerin bu tür 
olaylar karşısında 
tedirginlik yaşadığı 
na işaret eden 
Taşdemir, şunları 
kaydetti: "Bugün

yaşadıklarımız 
sadece Türkiye'ye 
özgü bir hadise 
değil. Güvenlik 
sorunu artık tüm 
dünyada sıkıntılı 
bir hale büründü. 
Paris, Ankara, İs
tanbul ve son ola 
rak Brüksel'de 
terör hadisesi or
taya çıktı. Bunlar 
turizmi olumsuz 
etkileyen şeyler. 
Biz turizmciler ola 

rak, bu tür olayların 
sektörümüzü 
etkilemesinden 
ziyade, barış 
ortamının tesis 
edilmesinin 
önemli ve gerekli 
olduğunu düşünü 
yoruz. Şu anda 
sektör olarak 
yoğun iptaller 
almış durumdayız. 
Ancak bu zor gün
leri aşacağımıza 
inanıyorum.” dedi.

Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığı 
Müsteşarı, "Bizim 
için yeni ama insan 
oğlunun 50-60 yıldır 
kullandığı nükleer 
güç santrallerini 
ülkemize kazandıra 
cağız" dedi. Enerji 
ve iaoıı KâyhâKiar 
Bakanlığı Müsteşarı 
Fatih Dönmez, nük
leer enerji konusun 
da konuştu. Dön
mezi "Yeni bir enerji 
kaynağı olarak nük
leer güç santralleri 
projelerimiz var. 
Bizim için yeni ama 
insanoğlunun 50-60 
yıldır kullandığı nük
leer güç santrallerini 
ülkemize kazandıra 
cağız" dedi.
Teknolojiyi daha 
rahat transfer ede
bildiklerini ancak tek 

handikaplarının 
enerjideki dışa 
bağımlılık olduğu 
nun altını çizen 
Dönmez, şöyle dedi: 
"Maalesef biz, 
petrol ve doğalgaz 
rezervleri açısından 
ülke ihtiyaçlarını 
karşılayacak seviye 
de bir rezerve sahip 
değiliz. İhtiyacımızın 
yüzde 70'ini yurt 
dışından ithal etmek 
zorunda kalıyoruz. 
Otomobillerde 
kullandığımız petrol 
den, ocağımızda 
yaktığımız doğalga 
za kadar, hatta 
zaman zaman kömür 
de ithal ediyoruz. 
Bunlar için de bir 
yılda yaklaşık 
40 milyar dolar 
civarında yurt dışına 
bedel ödüyoruz.

Bu yeni dönemde 
bakanlığımız cari 
açığa da olumsuz 
etki olan enerji 
ürünleri ithalatını 
azaltıcı bir takım 
tedbirler içerisinde. 
Uzunca süredir bu 
yönde çalışmalar 
var. Bunun için de 
yenilenebilir enerji 
kaynaklarını teşvik 
ediyoruz. Düne 
kadar hiç rüzgar 
türbini bilmezdik. 
Şimdi irili ufaklı 
derelerimizde 
HES santralleri ku
ruyoruz. Bunlarla 
birlikte biz dışa 
bağımlılığı giderek 
daha da azaltmış 
olacağız. Yeni bir 
enerji kaynağı 
olarak nükleer güç 
santralleri projele 
rimiz var.” dedi.

‘GemI ik Körfez’' V^yyv.ğemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 13 53

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

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

513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07
Pımukkıi» 
DENİZ UÇ Aöl 
Pagasua Akml» Seyahat 
METRO 
Aydın Turizm 
SOzar Turizm 
Kanberofllu-Esadaş

Kamil Koç

512 oo 2e
813 86 13
614 83 82
613 12 12
613 20 77
512 1O 72

612 O1 63

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

HASTANELER İŞ-KUR 513 7166
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 08
513 05 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ
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

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 5?
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitg az 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik K&fez
OEMLİK'İN İLK OÛNlOK SİYASİ OAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5436 

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)

ıiAlıniiııi
VENÜS SİNEMASI
Batman ve Süperman: 

Adaletin Şafağı 
(3 boyutlu ve türkçe 

dublajlı): 11:15-14:00- 
17:00-20:30...

Kolpaçino 3.Devre: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Azazil 2: Büyü: 11:45- 

14:00-15:45-17:30-19:15- 
21:00...

5133321

yyv.%25c4%259femlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez

ÖZEL biı1 dıjkmt ik lıdeflci'iııi^ doqfu

AYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

^Deneyimli facbuMucfy ele çağdaş efâevn, aalayc^cyla ailene ete yaûta <v%el ofada%...

RE®.

2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim 
yılı için kayıtlarımız başlamıştır. 

ERKEN KAYIT DÖNEMİ 
FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN...

1 MART - 30 NİSAN 2016

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

2016-2017 
ÖĞRETİM YILI 
ÜCRETLERİMİZ

LİSTE FİYATI | ERKEN KAYIT DÖNEMİ
YILLIK ÖDEME | TAKSİTLİ ÖDEME PEŞİN ÖDEME

ANASINIFI 8.750 8.300 7.850
1. SINIF 11.000 10.450 9.900
2.3.4.5.6.7.8. SINIF 13.850 13.150 12.500

YİĞİT İNŞAAT
Hı

1 987

YAPI MALZeMeLGRİ 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

5S

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

www.yigitinsaatgemlik.com

$

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.yigitinsaatgemlik.com
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GemlikK
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

VıZYONYAPI
Kenuel Dönû|umûA Mimarı /

www.vizyonkd.com

EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!
Akıllı Ev Sistemi 

Özel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

5+1 Dubleks Daireler

SURİYELİ MÜLTECİLERE CmttılıMılıtiilı
GEMLİKTEN DESTEK

Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

KUMLA SAHİLİ ÇALIŞMALAR BİTİRİLMELİ..
Bursa Büyükşehir Belediyesi 

geçtiğimiz yıl durdu durdu, yaz sezonu 
başlarken Haziran ayında Kumla sahiline 
düzenleme çalışmalarına başladı.
Bir yaz Kumla ya gelen yazlıkçılar ve 

yaz-kış oturan halk perişan oldu.
Bu kış ise altyapı çalışmaları nedeniyle 

K. Kumla, Büyük Kumla arası tam bir
faciaydı.

İlkbahar geldi. Devamı 4’te

Gemlik Belediyesi, Gemlik Kent Konseyi ve 
Sivil Toplum Örgütleri Suriyeli Mülteci Dra 
mini masaya yatırdılar. 'Kilis Valiliği ve Kilis 
Belediyesinin yardım talebini ele alan Gem
likli yöneticiler, Türkiye genelinde başlatılan 
yardım kampanyasına tam kadro destek sö 
zü verdiler. Gelecek yardımların Belediye 
Gençlik Merkezleri, Tüm Dernekler ve Muh 
tarlıkların ofisleri ile Belediye tarafından ku
rulacak yardım çadırlarında kabul edilmesi 
görüşü benimsendi. Haberi sayfa 2’de

Çanakkale Belediyesi tarafından oluştu 
rulan gezici Çanakkale Şehitleri TIR Müzesi 
Gemlik’e geldi. Dün sabah Özdilek Alışveriş 
Merkezi önüne park eden Müze TIR’da, 100 
yıl önce Çanakkale’de meydana gelen 
savaşta kullanılan materyaller, belgeler ve 
fotoğraflar yanında seyyar bir savaş hasta 
nesi canlandırılıyor. Araştırmacı ve Tarihçi 
Ahmet Uslu tarafından oluşturulan özel Ça 
nakkale Savaşı Müzesi ardından Çanakkale 
Belediyesi’nin isteği üzerine, Çanakkale 
Savaşlarında gerçekleştirilen kahramanlık 
ları Türk halkına göstermek için bir TIR gezi 
ci müze haline getirildi. TIR Müzede savaş 
aletleri, asker giysileri, mermiler, madal 
yalar, fotolar, mektuplar, silahlar, askerlerin 
kullandığı malzemeler sergileniyor.

arcellk

e*ya veankastre”T'n'’ 

gar***
GENÇRLTİC. LTD. ŞTİ İstiklal Cad.No:11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 51490 85 kutlu <**•

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.vizyonkd.com
mailto:uler@hotmail.com
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HBMMIUm TEK MERKEZDE TOPlMACMt
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Ahmet Avcı ve Vedat 
Büyükgölcigezli’nin 
yanı sıra Zabıta 
Müdürü Erol Bütün, 
ilçede görev yapan 
hurdacı esnafını 
ağırladı. Kent Kon
seyi Meclis Salo
nunda yapılan top 
lantıya ilçede faaliyet 
gösteren 22 hurdacı 
esnafı katıldı. 
Hurdacıların sorunla 
rını dinleyen Beledi 
ye Başkan Yardımcı 
lan Ahmet Avcı ve 
Vedat Büyükgölci

gezli, talepler 
doğrultusunda, alt 
yapı ve üst yapısı 
tamamlanmış bir 
bölgede, gerekli 
raporları ve çalışma 
ruhsatlarını da ala
bilecekleri merkezi 
oluşturacaklarını 
söylediler. 
Hurdacıların ilçe 
merkezinde dağınık 
biçimde faaliyet gös
terdiklerini anlatan 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, ÇED raporu, 
tehlikeli atık raporu, 
çalışma ruhsatı ve

bazı zabıta mevzu 
atlarına aykırı 
görüntünün önüne 
geçilmesi için plan
lama çalışmalarını 
başlattıklarını kay
detti. Dağınık olan 
hurdacı esnafını tek 
merkezde toplamayı 
amaçladıklarını 
vurgulayan Ahmet 
Avcı, “Ortak 
hurdacılar bölgesi 
gibi sanayi bölgesi 
oluşturmak için, 
talepler doğrultu 
sunda çalışmalara 
başladık” diye 
konuştu.

Mİ MÜLTECİLERE GEMLİK’TEN DESTEK
Gemlik Belediyesi, 
Gemlik Kent Konseyi 
ve Sivil Toplum 
Örgütleri Suriyeli 
Mülteci Dramını 
masaya yatırdılar. 
Kilis Valiliği ve 
Kilis Belediyesi’nin 
yardım talebini 
ele alan Gemlikli 
yöneticiler, Türkiye 
genelinde başla 
tılan yardım 
kampanyasına tam 
kadro destek sözü 
verdiler.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim, Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü 
Hüseyin Turhan ve 
Gemlik Belediyesi 
Özel Kalem Müdürü 
Halil İbrahim Atış 
başkanlığında bir 
araya gelen sivil 
toplum örgütü tem

silcileri, tertip 
komitesi oluşturul 
ması konusunda 
prensip anlaşmasına 
vardılar.
Slayt gösterimle 
talep edilen kuru 
gıda, şeker, bat
taniye, salça, sıvı 
yağ, çocuk bezi, 
un, temizlik malze 
mesi gibi yardım 
malzemelerini, ulusal 

ve uluslararası tele
vizyon kanallarında 
yayımlanan Suriyeli 
Mültecilerin ve 
Çocukların açlıkla 
olan imtihanlarıyla 
harmanlayarak 
gösteren Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, ilçe hal 
kının bu kampanya 
ya duyarlı olması 
gerektiğini vurgula 

dı. Kilis Valiliği ve 
Belediyesinin talep
leri konusunda da 
bilgiler veren Özel 
Kalem Müdürü Halil 
İbrahim Atış, giyim 
eşyasından daha 
çok, söz konusu 
gıda malzemelerinin 
istendiğini söyledi. 
Kent Konseyi 
Toplantı Salonunda 
yapılan ve Kent

Konseyi Çalışma 
Grupları temsilci
lerinin de yer aldığı 
toplantıda, Kilis’e in
celeme gezisi konu 
sunda da karar 
alındı. Suriyeli Mülte
cilere yönelik yardım 
ların bir defaya 
mahsus olmaması 
gerektiğinin altı 
çizilirken, gelecek 
yardımların Belediye 
Gençlik Merkezleri, 
Tüm Dernekler ve 
Muhtarlıkların 
ofisleri ile Belediye 
tarafından kurulacak 
yardım çadırlarında 
kabul edilmesi 
görüşü benimsendi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran’da, ilçede bu
lunan 13 Suriyeli 
aileye kamusal an
lamda sahip çıkıldı 
gını ve 12 Suriyeli 
öğrencinin de Milli

Eğitim desteğiyle 
eğitim ve öğretime 
başlatıldığını anlattı. 
Suriyeli Mültecilere 
Yardım toplanması 
konusunda tertip 
komitesi oluşturul 
ması ele alındı. Bu 
konudaki daha geniş 
toplantının 4 Nisan 
Pazartesi günü saat 
10.30’da bir kez 
daha Kent Konseyi 
Meclis salonunda 
yapılması kararlaş 
tırıldı. Bu süreçte 
Gemlik Belediyesi 
çeşitli tanıtımlarla 
kampanyayı 
duyuracak.
Ayrıca CİUS AVM, 
İskele Meydanı ve 
Bölge Parkına da 
yardım çadırları 
açılacak. Yardımların 
ilk bölümünün 
Nisan ayı ortalarına 
kadar gönderilmesi 
hedefleniyor.

Emekliler Derneği Gemlik Şube Başkanı Ömer Şimşek, emeklilere seslendi

“Derneğimiz faaliyetlerinden yararlanın”
Emekliler Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Ömer 
Şimşek, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
derneğin faaliyet
lerini anlattı.
Şimşek, açıklama 
sında, “Kayıp - 
Kaçak bedeli olan 
Elektrik faturaları 
vekalet yoluyla 300 
TL civarında geri 

ödemeyi sağlıyoruz. 
2016 Ocak ayında 
müracat edenlerin 
paraları dağıtılıyor. 
Dernek olarak 
bunların dışında 
faaliyetlerde de 
bulunuyoruz. 
Tüm emeklilere 
sesleniyoruz.
Gelin derneğimize 
üye olun yıllık 
aidatımız olan

24 TL’yi yaptığımız 
faaliyetlerden 
fazlasıyla çıkarmak 
mümkündür.” 
dedi.
Şimşek, emeklilerin 
derneğe üye olması 
halinde dernek 
faaliyetlerinden 
faydalanacaklarını, 
emeklilerin 
yararına olacağını 
belirtti.
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ATM de hulduğu paranın şahitlini arıyor
Bursa'daki bir 
kamu hastanesin 
de tıbbi sekreter 
olarak görev Cihan 
Sapan, bir banka 
nın ATM'sinde 
bulduğu paranın 
sahibini arıyor. 
Cihan Sapan 
Yıldırım'daki bir 
bankanın ATM'sin- 
den para çekmek 

istedi. Ancak kendi 
ne ait kartı ATM'ye 
soktuğunda her
hangi bir işlem 
yapmadan para 
yatırma - çekme 
bölümünden 
banknotlar çıktı. 
Ne olup bittiğini 
anlamaya çalışan 
Sapan, kendine ait 
olmayan paraları

alarak ATM'den 
ayrıldı. Ancak o 
günden sonra söz 
konusu bankanın 
müşteri temsilciliği 
ile görüşen Sapan, 
ATM'yle ilgili her
hangi bir başvuru 
nun olmadığını 
öğrenince, paraları 
muhafaza ederek 
sahibini araştırma 

başladı. Sapan, 
“Belki bir ihtiyaç 
sahibi vatandaşı 
mız para yatırmak 
ya da çekmek iste 
diğinde para hazne 
de sıkışmış olabi 
lir. Ya da başka 
bir arıza meydana 
gelmiş olabilir. 
O para da bana 
denk geldi.

Asgari ücrete 
yakın bir melağ. 
Parayı muhafaza 
ediyorum. 
Paranın sahibi 
söz konusu 
bankaya ya da 
polis merkezine 
müracaat ederse 
parayı kendisine 
teslim ederim” 
dedi.

Sokak ortasında kamyon yan yattı
Sokak arasındaki bir 
inşaata demir geti 
ren kamyon devrildi. 
Üstüne tonlarca 
demirin devrildiği 
park halindeki 
otomobil kullanılmaz 
hale geldi. Olay, 
Yıldırım Selimzade 
Mahallesi Çınarönü

Sokak'ta meydana 
geldi. 16CLK 69 
plakalı kamyon, 
sokak arasındaki 
bir inşaata demir 
getirdi. Kamyon 
sürücüsü C.l, yükü 
boşaltmaya başla 
dığı sırada, damper 
deki demirler ka

yarak kamyonu 
sol tarafa devirdi. 
O sırada sokakta 
park halinde olan 
16 ZM 049 plakalı 
binek araç üzerine 
inşaat demirlerinin 
düşmesiyle kullanı 
lamaz hale geldi. 
Kamyon şoförü

C.İ. araçtan kendi 
imkanlarıyla çıkar 
ken, olay sırasında 
çevrede kimsenin 
olmaması faciyı ön- 
ledi.Sokaktan geçen 
vatandaşlar yan 
yatan kamyonu 
görünce şaşkınlık 
larını gizleyemedi.

Fidan hırsızı sanunıia yaKayı ele verdi
İnegöl de, ocak 
ve şubat ayların 
da 9 ayrı kişinin 
bahçesinde dikili, 
24 bin lira 
değerinde top 
lam bin 217 ceviz 
fidanını çalarak 
sattıkları iddiasıyla 
2 kardeş, Jandar 
ma'nın takibi sonu 
cu yakalandı.

Mahkemeye 
çıkarılan şüpheli 
lerden biri tutukla 
nırken, diğeri 
tutuksuz yargılan 
mak üzere serbest 
bırakıldı. Hırsızlık 
olayına karışan 
kişileri takip 
etmeyi sürdüren 
Jandarma ekipleri 
serbest bırakılan

S.B. ve R.B.’nin 
Kestel Babasultan 
Mahallesi'nde 
oturan on yıllık 
arkadaşları 
A.Ö. aracılığıyla 
ceviz fidanlarını 
sattığını tespit etti. 
Soruşturma 
sonucu değişik 
tarihlerde mey
dana gelen 9 faili

meçhul hırsızlık 
olayı aydınlatıldı. 
Adli makamlara 
ikinci kez sevk 
edilen R.B. tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakılırken, 
S.B. tutuklanarak 
Bursa E Tipi 
Kapalı Cezaevi'ne 
gönderildi.

lliHİlllllHlIMtl İIIIİH
İznik de, baba- 
oğul arasında 
çıkan kavgada 
kan aktı. İznik 
ilçesi Göl 
Sokak'ta, babası 
Y.Ç. ile tartışan 
C. Ç., 155 Polis 
çağrı merkezini 
arayarak, 
"Babam beni 
bıçakladı" dedi. 
Olay yerine 
gelen 112 acil 
ekibi tarafından 
müdahale edilen 

, yaralı genç, 
ambulansla İznik 
Devlet Hastane 

si'ne kaldırıldı. 
Polis, babayı 
evinde gözaltına 
aldı. Baba-oğulun 
arasında çıkan 
kavganın sebebi 
bilinmezken, 
Y.Ç.'nin oğlu 
C.Ç'yi daha önce 
de bıçakladığı 
ortaya çıktı. 
Emniyette ifadesi 
alınan Yalçın 
Çakal, savcılığa 
sevk edildi. 
Kalçasından 
yaralanan Cantürk 
Çakal'ın ise 
sağlık durumunun

iyi olduğu 
öğrenildi.

Uyuşturucu kul
lanan genç haya 
tını kaybetti. 
Olay, Yıldırım 
Gökdere Pazarın 
da meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, park etmiş 
araçların arkasına 
saklanarak yüksek 
dozda uyuşturucu 
alan 29 yaşındaki 
H.B. kendinden 
geçti. Çevredeki 
vatandaşların 
ihbarı üzerine 
olay yerine gelen 
112 ekipleri H.B.'yi 
devlet hastane 

sine kaldırdı. 
Durumu ağır 
olarak hastaneye 
getirilen genç 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.

ZEHİR 
TACİRLERİNE 
BASKIN

H.B.'nin hayatını 
kaybetmesi üzeri 
ne bir yakını, polis 
ekiplerine gencin 
uyuşturucu satın 
aldığını iddia ettiği 
ikameti tarif etti.

Bilgiyi alan polis 
ekipleri Yıldırım 
ilçesi Beyazıt 
Mahallesi'nde 
F.K.'ye ait ikamete 
baskın yaptı, 
iddiaya göre, 
polis ekiplerinin 
dış kapıyı kırarak 
içeri girmesi üze 
rine anne F.K.
ve oğlu A.K., 
3 yaşındaki 
çocuğu evde 
terk ederek kaçtı. 
Polis ekipleri 
olayla ilgili geniş 
çaplı araştırma 
başlattı.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış
Müteahhitler Derneği yöneticilerinin Ankara ziyareti...

KUMLA SAHİLİ ÇALIŞMALAR BİTİRİLMELİ..
Önümüzdeki günlerde zaman, zaman 

hava yağışlı olsa da çalışma yapılabilir.
Bunun için Büyükşehir Belediyesi 

kolları sıvayarak turizm mevsimi gelme
den Küçük Kumla sahilinde ne ya
pacaksa tamamlamalı.

Geçen yİ başlayan yaklaşık 2-3 kilomet 
relik sahil düzenlemesi yaz bittiği halde 
tamamlanamaması ayrı bir sorun.

Yapılan projenin ne denli kullanışlı 
olacağını iş bittikten sora göreceğiz.
Hiç kimse yapılan hizmete karşı değil.
Ancak, bu hizmetin başlaması ve biti 

rilmesindeki zamanlama eleştiri 
konusu.

Temmuz ve Ağustos aylarında 
kullanılan Kumla kıyılarını özlemle 
bekleyenler geçtiğimiz yıl çalışmalar 
nedeniyle kötü bir yaz yaşadılar.

Güzel duygularla kışlık evlerine 
gidemediler.

Bu durumu siyasilerin de eleştirilerine 
neden oluyor.

Hazırlanan programın turizm 
mevsimine kadar tamamlanması 
gerekir.

Hatta çalışmalara gerekirse 2 ay ara 
verilip sezon bitiminde devam etmeli.

Geçtiğimiz yıl seçimler öncesi Küçük 
Kumla ya doğal gaz gelecekti.

Gösterişli palavradan AŞKA devreye 
sokularak, ortada proje olmadan kazı 
çahşmalan için temel atıldı, 29 Ekim 
2015 tarihinde Kumla doğalgazına 
kavuşacaktı.
Atılan temel hayaliydi. Seçim 

yatırımıydı.
Bu işi Gemlikte yapacak olan AŞKA 

firmasına böyle bir iş verilmemişti.
Aradan bunca zaman geçmesine 

karşın, ortada ne var yok onunda 
göreceğiz.

Kumlanın altyapı sorununa ciddi 
olarak ele alınıyor..
Bir yandan da Büyük Kumla Baraji’nın 

izale hattı Kumla sahilinde geçti.
Bu nedenle kazılar yapıldı.
Ama, kapatma işlerinde, parke 

döşemelerinde gecikme olunca 
vatandaş aylarca tuz yuttu.
Büyükşehir Belediyesi, Kumla 

sahilinde başlattığı hizmete 1 Nisan 
tarihinde başlarsa turizm mevsimi 
başlamadan çalışmalar biter.

Tabii BUSKI işi bitirir mi bilmiyorum.
Bitirmezse çalışmalara yukarıda da 

değindiğim gibi 2 ay ara vermeli.
1 Eylül tarihinden sonra başlamalı. 
Önemli olan, yapılan hizmeti

işkenceye dönüştürmeden yapmaktır.

Gemlik Müteahhitler 
Derneği yeni yöne
timi, Ankara’da tüm 
İnşaat Müteahhitleri 
Federasyonu (TİM 
FED) ve inşaat Müte 
ahhitleri Konfede 
rasyonunu (İMKON) 
ziyaret ettiler. 
TIMFED ve İM 
KON’un başkanlığını 
yürüten Tahir Telli 
oğlu ile biraraya 
gelen Gemlik Müte 
ahhitler Derneği yö
neticileri, Türkiye’de 
inşaat ve müteahhit
lik sektörü ile ilgili 
konuların yanı sıra, 
Gemlik ile ilgili ko 
nuları da görüştüler. 
Görüşmede konuşan 
Tahir Tellioğlu 
şunları söyledi: 
"Türkiye’de sektörü 
müzün en büyük 
sorunu, müteahhit 
liğin meslek olarak 
kabul edilmemesidir. 
Bu konu ile ilgili ola 
rak girişimler yapıyo 
ruz. Oda olmamız 
yönündeki önemli 
bir yasa ise meclis 
komisyonlarında

Ayşe Ziver Karataş İlkokulu’ndan asker ve polis ahilerine anlamlı destek.

MSWMlllteWİİStfcl!İlllWl
Ayşe Ziver İlkokulu 
3/E sınıfının öğren 
çileri Şırnak ve 
Hakkari de terör 
operasyonunda bu
lunan özel harekat 
polis ve asker abile 
rine mektup yazarak, 
duaları ile yanların 
da olduklarını, bu 
vatanının bölünmez 
bütünlüğünü için 
savaşan asker ve 
polisimize rdestek 
örneği gösterdiler. 
3/E sınıfı öğretmeni 
Meral Sezgin öğren 
çilere vatan ve 
millet sevgisi ver
meyi amaçladıklarını 
belirterek, asker ve 
polislerimize yiyecek 
pasta ve çörek hazır 
İayıp göndererek bu 
etkinliğe katkı sağla 
yan velilere teşekkür 
etti. Okul Müdürü

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik K

görüşülüyor. 
Sorunu önemli nok
tada aşacağımıza 
inanıyoruz. Artık 
müteahhitlik sek
törüne de standart
lar getireceğiz. Hem 
sektörün yüksel 
mesi, hem de kalite 
nin artması için bu 
önemli"

USLU, ARSA 
SIKINTISI 
ÇEKİYORUZ 
Gemlik Müteahhitler 
Derneği Başkanı 
Ömer Uslu, aynı 
sorunların Gemlik’te 
de yaşandığının be
lirterek, "Gemlik’te 
arsa sıkıntısı da 
çekiyoruz. Gemlik’in 
çevresinin zeytinlik 
olması da sorunu 
artırıyor. Kentsel 
Dönüşüm yasası ile

Halil Gemici ekinlik 
sayesinde çocukları 
miza vatan ve bay 
rak sevgisini kalple 
rine yerleştirmek bu 
milletin manevi duy 
gularının her daim 
canlı olduğunu, bu 
vatana saldıran 
düşman karşısında 
en küçüğünden en 
büyüğüne kadar her 
ferdiyle birlik ve be
raberlik içinde Ça 

ilgili bazı sorunlar 
yaşıyoruz.” dedi. 
TELLİOĞLU 
TEŞVİK İÇİN 
ÇIKARILDI 
Tellioğlu; "Kentsel 
Dönüşüm Yasasını 
ne yazık ki her bölge 
farklı uyguluyor. 
Yasa net olmasına 
rağmen, kaynakların 
azalacağından 
dolayı ülke genelin 
de çeşitli belediyeler 
farklı uygulamalara 
gitmiş. Konuyu 
Bakan Bey ile görüş 
tüğümüzde onun 
cevabı ‘hükümet bu 
yasayı vatandaşı 
teşvik etmek içi 
çıkardı, bazı kolay 
hklar sağlaması ve 
devletimizin bazı 
kazançlardan feragat 
etmesi doğaldır’ 
şeklinde oldu.

nakkale ruhunu 
yaşatmanın gurunu 
duyduklarını be
lirterek, "Bu şuuru 
yavrularımıza ver
mek için bu çeşit 
faaliyetler yapmaya 
devam edeceğiz. ” 
dedi.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran da, "Bu 
faaliyetin ilk olarak 
Gemlik’te Ayşe Ziver 

Biz de üyelerimize 
bunu söylüyoruz. 
Gemlik’ın Zeytinlik 
ile ilgili sorununu 
biliyoruz. Daha önce 
benzer başvurular 
yapılmıştı.
Biz de bilgilendiril 
miştik. Vasfını yitiren 
arazilerin zeytinlik 
olarak görünmesi de 
sorunun kaynağıydı, 
bunun da çözül 
meşini umuyoruz” 
dedi.
Gemlik Müteahhitler 
Derneği Başkanı 
Ömer Uslu; "Gem
lik’te sektör dışında 
sosyal sorumluluk 
projelerin de de yer 
alıyoruz. Sadece 
sektör üzerine çalı 
şırsak, halkla ara 
mızdaki kopuk luğu 
aşamayız. Bizim 
önceliğimiz bunu 
başarmak oldu. Be
raberinde, Gemlik’te 
bulunan kurum ve 
kuruluşlarla da bir 
araya gelerek, 
aradaki bağı 
güçlendiriyoruz” 
şeklinde konuştu.

Karataş ilkokulunda 
yapılması ilklerin 
okulu olarak anılan 
okulumuza yakış 
mıştır. Bu faaliyette 
emeği geçen 
öğrencilerimizi 
velilerimize ve onlan 
bu güzel duygularla 
yetiştiren öğretme 
nimizi ve okul 
idaremizi tebrik 
ediyorum” şeklinde 
konuştu.
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SükriiSenolOnaokuluöğrencilori 
Judo ve Karaiede Ttirkiııe finallerinde

Özler, Kata'fla ikinci oldu
Dojo Karate Spor 
Kulübü Antrenörü 
Gökhan Özler, 27 
ülkenin katıldığı 
29. Uluslararası İs
tanbul Boğaziçi 
Karate Şampiyona 
şından döndü. 
Özler, şampiyonada 
veteranlarda kata 
dalında ikinci oldu. 
26-27 Mart 2016 tari
hinde Olimpik Aslı 
Çakır Spor Salo
nunda düzenlenen 
müsabakada dere 
ceye girenlere 
ödülleri verildi.

Şükrü Şenol Orta 
okulu öğrencile 
rinden Doğa Sevgi 
Süren judo, Ayşe 
nur Mutaf da karate 
de elde ettikleri 
başarılar netice 
sinde Türkiye Şam 
piyonası Finallerin 
de ilçemizi ve okulla 
rım temsil edecek
ler. 26-27 Mart 2016 
tarihlerinde Kütah 
ya’da yapılan Okul 
Sporları Yıldızlar 
Bay-Bayan Judo 
Grup Müsabaka 
larında 32 Kg. 
bayanlarda Şükrü 
Şenol Ortaokulunu 
okul öğrencisi Doğa 

Sevgi Süren temsil 
etti. Gruplardan 
1.çıkan başarılı 
sporcu 21-22 Mayıs 
2016 tarihinde 
Türkiye Şampiyo 
naşı Finallerine 
katılacak.
Yalova’da yapılan 
Yıldızlar Okullar 
arası Karate grup 
müsabakalarında 
ise 50+Kg. ‘da 
Ayşenur Mutaf Ku- 
mitede l.oldu ve 
Türkiye Şampiyona 
sı Finallerine katıl 
ma hakkı elde etti. 
Okul Müdürü Rez
zak Arslan; “Okul 
olarak öğrencileri 

mizin başarılarından 
gurur duyduk.Türki 
ye Finallerinden de 
madalya ile dönmele 
rini hedefliyoruz.
Başarıda emeği 
geçen judo antre 
nörü İsmail Yıldız’a, 
okul Beden Eğitimi 
Öğretmenleri 
Ayhan Boğuş ve 
Gül Kaya’ya, 
öğrencilerimizin 
müsabakalara 
gitmesi için araç 
temin edip sporcula 
rımıza her daim 
destekte bulunan 
Belediye Başkanı 
miza teşekkür 
ediyorum.” dedi. „

BoıiielIhalısaıılaııııılaııKKila^ılestel!
Borcelik Fabrikası 
çalışanları 
kendi aralarında 
topladıkları giysileri 
ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmak üzere 
Kızılay Gemlik 
Şubesine teslim 
etti. Kıyafetler 
Belediyenin 
Sevgi Mağaza 
sında ihtiyacı olan 
vatandaşlara 
verilecek.

GÖZ HASTALIKLARI 
UZMANIMIZ

DR. CÜNEYT IŞIK
TAM ZAMANLI OLARAK 
HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

ACI BADEM
GEMLİK TIP MERKEZİ

Dr. Ziya Kaya Malı. Hürriyet Cad. No: 45 GEMLİK
ALOACIBADEM

444 55 44 Bilgi için (224) 280 44 44
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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 
gerçekleştirilir. Terazilerin başlıca gösterge sapması, 
te krarlana 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

^starmaM"
4 adet 15-16 Jant Staıman kamyonet 

ve minibüs lastiği alanlara,

350 Tl delerinde nont hediye!

ÜZKAYA
Tur. Nak. Taah. îhr. 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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KÖRFEZSPOR AVANTAJINI KUUANANADI
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Karşılaşmanın bitiş 
düdüğüyle birlikte 
sertleşen ve güven
lik güçlerinin müda
halesiyle önlenen 
maçta Körfezspor ile 
Ovaakçaspor’un 
üçüncülük mücade
lesi 2-2 sona erdi, 
kinci Amatör Küme 

8. Grupta üst sıraları 
yakından ilgilendiren 
maçta 2-0 öne geçen 
Körfezspor skoru 
koruya mayınca 
kalesinde gördüğü 
gollerle sahadan 2-2 
beraberlikle ayrıldı. 
Karşılaşmaya daha 
atak başlayan ve 
rakip kalede gol 
arayan taraf Körfezs
por oldu. 15. 
Dakikada Serdar’la 
pozisyon üreten Kör
fezspor topun üst di
rekten oyun alanına 
dönmesiyle öne 
geçme fırsatından 
faydalanamadı.
ki takımda kale ön
lerinde yakaladıkları 
pozisyonlarda topu 
ağlara gönderemey- 
ince beklenen gol 
40. Dakikada geldi. 
Kaleciden dönen 
topu takip eden 
Oğuzhan Körfezs- 
por’u 1-0 öne geçi 
ren golü kaydetti ve 
ilk yan bu skorla 
bitti, ikinci yarıda 
yine pozisyonlar 
üreten Körfezspor 
52’de Metin’in kafa 
pnJı'jyJp skoru 2-0 
yaptı ve rahatladı, 
ki farklı geriye 

düşen Ovaakçaspor 
beraberlik için daha 
organize ataklar 
düzenlemeye 
başlarken 61. 
Dakikada faul atışın 
da gelen topu kafa 
ile ağlara gönderen 
Can skoru 2-1 ’e ge
tirirken takımını da 
umutlandırdı. 
65’te ikinci sarı

kartını gören Kör- 
fezspor’da Selmani 
kırmızı kartla oyun 
dışında kalarak 
takımını sahada 
10 kişi bıraktı. 
10 kişi kalan rakibi 
karşısında bera 
berlik için bastıran 
Ovaakçaspor, 80. 
Dakikada yine Çan’ın 
kendisinin ve 
takımının ikinci 
golüyle skor 2-2

oiurken futbolcular 
arasında sretleş 
melerde başladı. 
88. dakikada 
Körfezspor’dan 
Cem 2. Sarıdan 
kırmızı kartla oyun 
dışında kalırken 
kaarşılaşmanın 
uzatma dakikala 
rında önce Naim 
arkasından da 
Kaan kördükleri kart
larla takımlarını 9 

kişi bıraktılar. 
Hakemin bitiş düdü 
ğüyle birlikte bazı 
futbolcuların seyir
cilerle tartışmaları 
yumruklaşmalara 
dönerken güvenlik 
güçleri olayların 
fazla büyümesini en
gellediler.
SAHA : Gemlik Suni 
HAKEMLER: 
Vedat Çelik 5, 
Mesut Koç 5,

Volkan Terzi 6, 
KÖRFEZSPOR : 
Faruk 4, Mehmet 5, 
Oğuzhan 5, (Hakan 
1) Cüneyt 5, Mert 5, 
Tankut 5, (Mustafa 1) 
Cemal 5, Metin 5, 
Serdar 5, Eren 4, 
(Murat 1) Selmani 5,

OVAAKÇASPOR : 
Engin 5, İbrahim 5, 
Ercan 5, Yasin 5, 
Sezer 5, Kaan 6,

Cihan 5, Naim 5, 
Can 6, Vahit 6, 
Muzaffer 6, 
GOLLER : Dk. 40. 
Oğuzhan, Dk. 52. 
Metin, (Körfezspor) 
Dk. 61-80 Can, 
(Ovaakçaspor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
65. Selmani, Dk. 88. 
Cem, (Körfezspor) 
Dk. 90. Naim, Dk. 
90+2 Kaan, 
(Ovaakçaspor)
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VEFASPOR MUTLU OLflMMI
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Lider takipçisi 
Vefaspor, öne 
geçtiği karşılaşmada 
maçın uzatma 
dakikalarında 
kalesinde gördüğü 
golle galibiyetten 
olurken lider olma 
fırsatını da kaçırdı. 
İkinci Amatör 
Küme 8. Grupta 
lider Gündoğdu 
spor ile takipçisi 
Vefaspor’u karşı 
kâfşiyâ getiren 
maçta izleyenler 
zevkli ve keyifli 
anlar yaşadı. 
İlk yarısını Mutiu’nun 
20. Dakikada 
kaydettiği kafa 
golüyle 1-0 önde 
kapatan Vefaspor, 
uzatma dakikasında 
yediği golle sahadan 
1-1 beraberlikle 
ayrılarak lider olma 
fırsatını kaçırdı. 
Karşılaşmaya daha 
iyi başlayan ve 
organize olan 
Vefaspor oldu. 
Biran önce skora 
ulaşmak isteyen 
Vefaspor karşısında 
Gündoğduspor 
beklenen oyununu 
sergilemekten 
uzak görüntü verdi. 
Maçın 20.
Dakikasında soldan 
gelişen atakta rakip
lerini rahat geçen 
Murat Ünaldı’nın 
kaleye kestiği topa 
defans ve kaleci 
müdahale edeme 
yince aradan sıyrılan 
Mutlu kafa ile 
topu ağlara gönde 
rerek Vefaspor’u 
1-0 öne geçiren 
golü kaydetti. 
Golden sonra da 
farkı açmak isteyen 
Vefaspor karşısında 
özellikle soldan 
geliştirdiği 
ataklarla gol arayan 
Gündoğduspor 
kale önlerinde 
son vuruşları 
yapamayınca ilk 
yarı 1-0 Vefaspor’un 
üstünlüğüyle 
sona erdi.
İkinci yarıya bera 
berlik için daha 
atak başlayan 
Gündoğduspor 
karşısında Vefaspor 
daha çok skoru

korumaya gitti. 
55. Dakikada 
Mücahit’le pozisyon 
bulan Gündğduspor 
geliştirdiği ataklarda 
Vefaspor kalecisi 
Emre’yi geçemedi. 
Maçın bu sonuçla 
bitmesi beklenirken 
uzatma 

dakikalarında 
Bayram’ın kullandığı 
faul atışında Selim 
topa ayak koyarak 
attığı golle skoru 
1-1’e getirdi ve 
karşılaşmada bu 
sonuçla tamamlandı.

SAHA: Gemlik Suni

HAKEMLER:
Rüştü Baykal 6, 
Ramazan Sağrı 6, 
Volkan Terzi 6,

VEFASPOR : 
Emre 5, Yasin 5, 
Serkan 5. Hatem 5, 
(Onur 1) İsmail 5, 
Murat Yarar 6, Mutlu

6, (Nuri 1) Hüseyin 5, 
(Kamil 1) Murat 
Ünaldı 6, Emrah 6, 
llyas 6, 

GÜNDOĞDUSPOR: 
Emre 5, Mustafa 5, 
Erdem 5, (Semih 1) 
Hakan 5, Muzaffer 6, 
Onur 5, (Hamza 1)

Mustafa Başkan 6, 
Metehan 5, 
(Bayram 1) Selim 5, 
Mücahit 6, Samet 6, 
GOLLER:
Dk. 20. Mutlu, 
(Vefaspor) 
Dk. 90+2 Selim, 
(Gündoğduspor)

BYEGM

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

Gemlik K0ÎT ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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İstifa edene de işsizlik maaşı geliyor
Maaş alınabilmesi
için 120 gün olan 
prim ödeme zorunlu 
luğu 30 güne inecek. 
Ayrıca işsizlik maaşı 
alabilmek için 'işten 
atılma zorunluluğu' 
da kaldırılıyor. As
gari ücretin yılbaşın 
da 1.300 lira olması, 
720 bin taşeron işçi 
nin kadroya alınma 
sının ardından göz 
ler işsizlik maaşına 
çevrildi. Türkiye İş 
Kurumu'nun (IŞKUR) 
son yapılan Genel 
Kurulu'nda işsizlik

maaşına yönelik bazı
düzenlemelere gidil 
mesi kararı alındı. 
Bu kapsamda önce
likli olarak işsizlik 
maaşından yararlan 
ma koşulları kolay 
(aştırılacak. İŞKUR 
un uzun süredir üze 
rinde durduğu çalış 
maya göre işsizlik 
sigortasından fay
dalanabilmek için 
120 gün olan prim 
ödeme zorunlulu 
ğunun 30 güne in
dirilmesi, kendi 
kusuru dışında işten

çıkarılma şartının 
kaldırılması, 600 gün 
süre ile işsizlik sigor 
tası primi ödenmesi 
şartının ise 100 güne 
indirilmesi gibi 
düzenlemeler üze 
rinde duruluyor.

Star'ın haberine 
göre, işsizlik öde 
neği miktarı sigorta 
linin son 4 ay için
deki sigorta primine 
esas kazançları 
dikkate alınarak 
hesaplanıyor. İşsizlik 

maaşı almanın kolay 
laştırılmasının yanı 
sıra yılbaşından 
itibaren 658-1.316 
lira olan işsizlik 
maaşı ödeneği mikta 
rının da kademeli 
olarak artırılması for
mülü üzerinde duru
luyor. İşsizlik 
maaşının artırılması 
ve daha kolay alına 
bilmesine yönelik 
çalışma İŞKUR'un 
raporuna da yansı 
mış durumda. Ra
porda konuyla ilgili 
olarak "İşsizlik öde 

neğinden yararlan 
ma koşulları kolay 
laştırılmah, ödenek 
süresi ve miktarı, 
prim ödeme süreleri 
ve ödenen primlerle 
doğru orantılı olarak 
artırılmalıdır. İşsizlik 
sigortası prim oranı 
tüm kesimlerde 
oransal olarak 
düşürülmelidir. 
İşsizlik ödeneği 
alanların işe dönüş 
süreleri kurumsal 
desteklerle 
kısaltılmahdır" 
tespitleri yer alıyor.

!I|IIIIİ»IİIIIIIWİIİİIWIH«
Çalışma Bakanı Sü
leyman Soylu, "Ka
muda istihdam edi 
lecek taşeronlar 
için güvenlik soruş 
turmaları esas ola
cak." dedi. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Süleyman 
^nvlıı kamuda oısyııı, rvcııııuvca 

çalışan taşeron 
işçilerle ilgili sis
temi değiştirdik 
lerini ifade ederek, 
"Bunlar kamuda is
tihdama yönelik bir 
sınav olacak, bu 
konudaki detaylar, 
değerlendirmeler 
önümüzdeki günler 
de paylaşılacak. 
Bununla birlikte 
ifade etmeliyim ki 
her kamuda istih
dam edilen gibi

güvenlik soruştur 
maları da esas ola
cak" dedi. Kamuya 
alınacak taşeron 
işçiler için sınav 
yapılacağını kayde
den Soylu, güvenlik 
soruşturmasının da 
esasa alınacağını 
belirterek sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Elbette ki bir 
önemli değerlendir 
me daha burada o 
iş yerinde 12 ay 

kısa süreli değil, 
12 aylık bir çalışma 
biçimi şeklinde 
kendi çalışma 
hayatlarını devam 
ettiriyor olacaklar. 
Bunlar kamuda is 
tihdama yönelik bir 
sınav olacak. Bu 
konudaki detaylar 
değerlendirmeler 
önümüzdeki günler 
de paylaşılacak. 
Bununla birlikte 
ifade etmeliyim ki 

her kamuda istih
dam edilen gibi 
güvenlik soruştur 
maları da esas 
olacak. Burada 
kamuya alınan her 
vatandaşımız gibi 
kamuya alınma 
kamuda istihdam 
n/'/ı/rnn uunnıv ^aiLiaııııa 

uygun olacaklar. 
Tüm bakanlıkları 
mız ile birlikte 
hala çalışmaları 
mız devam etmek
tedir. Bu yapılan 
çalışmalar çerçeve 
sinde tüm detayla 
rın TBMM'ye sevk 
edildiğinde aziz 
milletimizle ve 
kamuoyu ile bunları 
paylaşacağımızı 
ifade etmek istiyo 
ruz" dedi.

2000 yılı ve sonra 
sında emekli olup 
intibaktan yararlana 
mayan emeklilerin 
gözü Yargıtayda. 
2000'den önce 
emeklilere verilen 
intibak zammı 2 
derneği harekete 
geçirmişti. Türkiye 
Emekliler Derneği 
(TÜED) ile İşçi, 
Memur ve Bağ-Kur 
Emeklileri Derneği 
(İMBED), bu düzen
lemeden 2000 yılı 
ve sonrasında 
emekli olanların da 
yararlanması için 
yargı sürecini 
başlatmıştı.
TÜED yaptığı açıkla 
mada; "Dava ile 
talebimiz 2000 
öncesi ve sonrası 
ayrımının yapılma 
ması yönündedir.

Bütün emeklilerin 
intibaktan yararlan 
masını sağlamak 
için çalışmalarımız 
devam etmektedir.” 
dedi. Yargı süreci 
sonunda intibak 
yönünde karar 
çıkarsa, bunun 
2000 yılı ve sonra 
sında emekli olan 
herkesi kapsaması 
için düzenleme 
yapılması gereke
cek. İlk intibakta 
2000'den önce 
emekli olan yakla 
şık 2 milyon kişi 
50 ila 355 lira 
arasında zam 
almıştı. 2000 yılı 
ve sonrasında 
emekli olanların 
da intibak 
hayata geçerse, 
bu tutarlarda zam 
alması bekleniyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR ""

İtfaiye 00
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

ULAŞIM

RESMİ DAİRELEB
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

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 2S6 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

Gemlik Karfez
GENLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

HASTANELER

Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR___________513 71 66

BELEDİYE

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

BUSKİ 514 5796
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Anza Yalnız 185

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________ 514 17 00
Akcan Petrol ö13 10 70
MAR-PET so 33
Tuncay Otogaz 913 ıe 49
Beyza Petrol 913 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5437 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Batman ve Süperman: 

Adaletin Şafağı 
(3 boyutlu ve türkçe 

dublajlı): 11:15-14:00- 
17:00-20:30...

Kolpaçino 3.Devre: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Azazil 2: Büyü: 11:45- 

14:00-15:45-17:30-19:15- 
21:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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AZKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim 
yılı için kayıtlarımız başlamıştır. 

ERKEN KAYIT DÖNEMİ 
FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN...

1 MART - 30 NİSAN 2016
NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV dahildi!

2016-2017 
ÖĞRETİM YILI 
ÜCRETLERİMİZ

I ERKEN KAYIT DÖNEMİ
Q TAKSİTLİ ÖDEME PEŞİN ÖDEME

ANASINIFI 8.300 7.850

1. SINIF KtfrMD 10.450 19.900 |

2.3.4.5.6J.8. SINIF 13.850 | 12.500

YİĞİT İNŞAAT

."ı .1Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel : O 224 514 31 64 Fax : O 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

s

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

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

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ istiklâl Cad. Bora Sok.
Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK

Tel : O 224 5-13 96 83

GemlikK FATURA ■ SEVK İRSALİYESİ ■ TAŞIMA İRSALİYESİ • GİDER MAKBUZU 
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Sunğipek’ten Üniversiteye Tarihi Yolculuğu adlı proje ile Sunğipek Müzesi kurulacak

ÎIIİİFMİIII MİM —II 
■

e Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

SUNĞİPEK MÜZESİ
Gemlik Belediyesi, Gemlik Kent Kon

seyi ve Uludağ Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi Asım Kocabıyık Meslek Yük
sek Okulu tarafından hazırlanan 

"Sunğipek’ten Üniversite’ye Tarih 
Yolculuğu" isimli proje ile kapatılan 
Sunğipek Fabrikası’nın eski işçilerinden 
60 kişi ile bir araya gelinerek anılarını 
canlandırmak için görüşleri alınmış.

Devamı 4’te

“Sunğipek’ten Üniversite’ye Tarih Yolculuğu” isimli proje kapsa 
mmda, 1 Şubat 1938 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından hizmete açılan ve 2002 tarihine kadar viskon ve selofan 
üretiminde Türkiye ekonomisinin önemli bir yapı taşı haline gelen 
fabrikadan emekli olanlar ile üniversite öğrencileri biraraya gelerek, 
pekiştirilecek. Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Hukuk Fakültesinin de 
Gemlik’te kalacağını, üniversite arazisi içinde bulunan üç lisenin 
yeni okullar yapılmak suretiyle tek tek çıkacağını ve arsanın 
tamamının Üniversiteye bırakılacağını söyledi. Haberi sayfa 2’de

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Baş 
kanı Ahmet Vak 
kas Yıldız, haftalık 
gündem değer 
lendirmesi için 
basın açıklaması 
düzenledi.
Yıldız, ülkemizde 
yaşanan terör 
olaylarına değine 
rek sorumluları 
dışarıda aramak 
gerektiğine işaret 
ederek, “Celladı 
miza mı âşık olduk 
ya. Güneydoğu’da 
Ana dolu'nun 
evlatlarının elle 
rine silah tutuş 
turan kimdir?
Batı değil mi!” 
dedi 
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sunğipek’ten Üniversiteye Tarihi Yolculuğu adlı proje ile Sunğipek Müzesi kurulacak

SIINĞİPEK YENİDEN YflŞflTIlflCflK
Gemlik Belediyesi, 
Gemlik Kent Konseyi 
ve Uludağ Üniver
sitesi Gemlik 
Yerleşkesi Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
önemli bir projeye 
imza atıyor.
“Sunğipek’ten 
Üniversite’ye Tarih 
Yolculuğu” isimli 
proje kapsamında, 
1 Şubat 1938 tari
hinde Ulu Önder 
Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından 
hizmete açılan ve 
2002 tarihine kadar 
viskon ve selofan 
üretiminde Türkiye 
ekonomisinin önemli 
bir yapı taşı haline 
gelen fabrikadan 
emekli olanlar ile 
üniversite öğrenci 
leri biraraya gelerek, 
pekiştirilecek. 
Gemlik Kent Konseyi 
Toplantı salonunda 
Sunğipek 
Fabrikasından 
emekli olan yaklaşık 
60 işçi, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes

Serim, Genel 
Sekreteri Mehmet 
Çelik, Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu Müdür 
Yardımcısı Prof. 
Yasemin Özdemir 
ve Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu 
üyeleri tarafından 
ağırlandılar. 
SUNĞİPEK 
MÜZESİ 
AÇILACAK 
Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim, Türkiye’nin 
Sanayi atılımındaki 
en önemli kurulular
dan birisi olan Sunğ 
ipek’in günümüzde 
de önemli bir başka 
kuruma, yüksek 
öğretime hizmet 
verdiğini vurgula
yarak, buradan 

emekli olanlar ile 
Gemlik’e öğrenci 
olarak gelenlerin 
çeşitli kültürel 
etkinliklerle tanış 
masını ve kaynaş 
masını hedefledik
lerini kaydetti.
Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Mehmet 
Çelik’te, eski fotoğ 
raflar ve fabrikanın 
tarihi makine ile 
malzemelerinin 
buluşacağı bir 
Sunğipek Müzesi 
kurmayı da amaç 
ladıklarını anlattı. 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu Müdür Yardım 
cısı Prof. Yasemin 
Özdemir’de, 2005- 
2006 yılında eğitim 
ve öğretime başla 
yan Üniversitenin, 

onuncu yılını 
yaşadığını bildirdi. 
“Gemlik halkıyla bir 
araya gelmek isti 
yoruz. Üniversite 
bünyesinde geçmiş 
te sanayi kurumu 
olarak büyük 
hizmetler vermiş 
bölgede yaşanan 
değişimleri Gemlik 
halkı ve bu fabrika 
dan emekli olan siz 
lerle paylaşmak isti 
yoruz. Öncelikli 
olarak üniversite 
arazisini sizlere 
gezdirmek, burada 
da bir fotoğraf ser
gisi açarak anılarını 
zı canlandırmayı 
düşünüyoruz. Bu 
projeleri hep birlikte 
yapalım” dedi.
HUKUK FAKÜLTESİ 
GEMLİK’ TE

KALACAK 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da, 
Gemlik’i Üniversite 
Kenti yapmak için 
çaba gösterdiklerine 
dikkat çekerek, 
Gemlik, Orhangazi 
ve İznik ilçelerini 
içine alan müstakil 
bir Gemlik Üniver
sitesi adına önemli 
proje ve yatırımları 
gerçekleştirdiklerini 
ifade etti.
Üniversite girişi ve 
içindeki yolların alt 
yapısı ile yeniden 
düzenlendiğini, 
yapılan iki adet spor 
tesisine bir yenisini 
daha eklemeyi 
planladıklarını vur
gulayan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Hukuk 
Fakültesinin de 
Gemlik’te kalacağını 
söyledi.
Üniversite arazisi 
içinde bulunan üç 
lisenin yeni okullar 
yapılmak suretiyle 
tek tek çıkacağını 
ve arsanın tamamı 
nın Üniversiteye 
bırakılacağını da 
anlatan Refik Yılmaz, 
Sunğipek’ ten Üni 

versite’ye Tarih 
Yolculuğu Projesine 
katkı koyanları tebrik 
ederek, destek 
olacaklarını sözle 
rine ekledi. Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Sunğipek 
arazisi, binalarıyla 
artık torunlarımıza 
güzel bir hizmet 
verecek” dedi.

1 ŞUBAT 
KUTLAMALARI 
SÜRSÜN 
Yaşamlarının büyük 
bir bölümünü 
Sunğipek Fabrika 
sı’nda geçiren işçiler 
de önerilerini 
anlattılar. En güzel 
yıllarını ve en önemli 
emeklerini verdikleri 
fabrikalarının eğitim 
kurumuna dönüşme 
siyle teselli bulup, 
mutlu olduklarını 
vurgulayan işçiler, 
resim sergisi, arazi 
içinde kültürel 
amaçlı gezi, 1 Şubat 
açılış yıldönüm 
lerinde benzer etkin
likler ve Sunğipek 
müzesi çalışma 
larının da kendilerini 
mutlu edeceğini 
kaydettiler.

Muhtarlar sorunlarını anlattı IİIMIIMIIIMIIIMIII

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Tür 
kiye Muhtarlar 
Derneği Gemlik 
Şubesini ziyaret etti. 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Ahmet 
Avcı ve Vedat Büyük 
gölcigezli’nin yanı 
sıra, Bursa Büyükşe 
hir Belediye Meclis 
Üyesi Ercan Barut 
çuoğlu’nun da katıl 
dığı ziyarette, ma
halle sorunlarını ye 
rinde dinleyen Baş 
kan Refik Yılmaz, alt 
yapıdan, üst yapıya, 
tesisleşmeden, park 
bahçelere, spor 

tesislerinden, 
önemli yatırımlara 
kadar birçok proje 
konusunda merak 
edilenleri yanıtladı. 
BUSKİ Gemlik Şube 
Müdürü Haşan Tü 
re’nin de yer aldığı 
ve samimi sohbet 
havasında geçen zi
yarette, sahil bölge 
lerinde Bursa Bü 
yükşehir Belediyesi 
ile birlikte yapılan 
alt yapı çalışma 
larını açıklayan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gem
lik’te tamamlanan 
alt yapı çalışma 

larının Köy Statü 
süne dönüşen yeni 
mahallelerdeki gidi 
şatı konusunda da 
bilgiler verdi. 
Belediye Başkan 
Yardımcıları ile bir
likte Muhtarların 
sorunları hakkında 
notlar alan Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, Ğemlik ile bir
likte tüm mahalle 
lerin marka değerini 
artıracak çalışma 
lara imza attıklarını 
anımsattı. Yılmaz, 
5 yılda birçok soru 
nu kökten çözdük- 
lerini söyledi.

Gemlik Belediye
sinin Çanakkale 
Zaferi’nin 101. Yılı 
kutlama etkinlikleri 
ve Şehitleri Anma 
programı devam 
ediyor. 2016 yılı 
Kültür Etkinlikleri 
Kapsamında, “Genç 
leşen Türküler Proje 
Topluluğu” sahne 
aldı. Uludağ Üniver
sitesi Gemlik Yerleş 
keşi Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezinde 
organize edilen 
etkinlikte, “Bir 
Destandır Çanak 
kale” isimli oyun 
büyük beğeni topla 
dı. Ak Parti 22.
Dönem Bursa Mil
letvekili Faruk 
Ambarcıoğlu’nun 
yazıp yönettiği müzi 
kal oyun Gemlikliler 
tarafından da ilgiyle 
izlendi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Milli 
Eğitim Müdürü

Mehmet Duran’ın 
yanı sıra, belediye 
meclis üyelerinin de 
katıldığı tiyatro 
etkinliğini, TRT Tele
vizyonu da banttan 
çekimle renklendir 
di. Oyun öncesinde 
bir konuşma yapan 
Bursa eski Mil
letvekili Faruk 
Ambarcıoğlu, 
Çanakkale Savaşı 
nın bilinmeyen yön
lerini anlattı. 101 yıl 
öncesinde sahneye 
konulan oyunun, 

günümüzde tekrar 
piyasaya sürüldü 
ğünü ifade eden 
Ambarcıoğlu, birlik 
ve beraberlik 
mesajı vererek, 
çok uluslu 
Türkiye’yi bölmeye 
yönelik oyunu hep 
birlikte bozacak 
larını söyledi. 
Müzikal oyunda, 
Çanakkale Savaşları 
sırasında cephede 
ve cephe gerisinde 
yaşananlar drama
tize edildi



30 Mart 2016 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 3

Yaslı kadın yanarak can verdi
İki katlı bir ahşap 
evde çıkan yangın 
da 85 yaşındaki 
kadın yanarak can 
verdi. Olay, Osman 
gazi Hamza bey 
Mahallesi Can 
Sokak'ta meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, yalnız 
yaşayan 85 yaşın 
daki Hilmiye Kara 
man'ın iki katlı 
ahşap evinde bilin
meyen bir sebeple

yangın çıktı. Alev 
ve dumanları 
gören mahalle 
sakinleri durumu 
itfaiye ekiplerine 
bildirdi. Ahşap 
evin birinci katında 
başlayan yangın 
kısa sürede evin 
tamamını etkisi 
altına aldı. Olay 
yerine gelen yakla 
şık 20 itfaiye eri ve 
5 itfaiye aracı, alev 
lere müdahale etti.

Öte yandan, olası ekipleri de mahalle
bir patlama riskine deki doğalgaz
karşı doğalgaz hattını kesti.

İtfaiye ekiplerinin 
uzun uğraşları 
sonucu söndürü 
len yangında iki 
katlı ahşap ev küle 
döndü. Alevlerin 
söndürülmesiyle 
eve giren ekipler 
85 yaşındaki Hilmi 
ye Karaman’ın 
cansız bedeniyle 
karşılaştı. Acı 
haberi alan 
Karaman’ın yakınla 
rı olay yerinde 

sinir krizleri geçir 
di. Karaman’ın 
cansız bedeni 
Cumhuriyet Savcı 
sının incelemesi 
nin ardından 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı. Polis 
ekipleri yangınla 
ilgili soruşturma 
başlatırken, yangı 
mn elektrikli soba 
dan çıktığı şüphesi 
üzerine duruluyor.

llH?tiBCii>eBsnıt8ıoaltı Mı M tlMİİ Mi
Bursa’da narkotik 
polislerin yaptığı 
operasyonda yük 
lü miktarda uyuş 
turucu ve silah 
ele geçirilirken, 
9 kişi gözaltına 
alındı. Edinilen 
bilgiye göre, 
narkotim ekipleri, 
üniversite 
öğrencilerine 
uyuşturucu satan 
kişileri takibe 
aldı. Şüphelilerin 
Görükle Mahalle 
si’nde olduğunu 
tespit eden ekipler 
operasyon düzen
ledi. Polis ekip
lerini fark edince 
kaçmaya başlayan 
K.A (22), İ.K (36),

Hırsız, W ani' dedirtti
Bursa’da yazlık 
olarak kullanılan 
eve giren hırsız, 
değerli bir şey 
bulamayınca 
söktüğü musluk 
lan alarak kayıpla 
ra karıştı. İznik 
Selçuk Mahallesin 
de meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 
Y.G.'nin yazlık 
olarak kullandı 
ğı eve giren hırsız 
veya hırsızlar, 3 
adet deri ceket, 
1 adet suni ceket, 
1 adet suni kürk

Gemlik K ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

C.K (27), İ.A (25) 
ve A.H (24) ve A.D 
(24), nefes kesen 
kovalamaca sonra 
sı yakalandı. 
Şüphelilerin ev, 
işyeri ve üst 
aramalarında 100 
gram metamfeta- 
min, 10 gram 
esrar, 2 gram koka 

mont, 1 adet elek- 
tirikli testereyi 
aldı. Evde daha 
değerli bir şeyler 
aramaya çalışan 
hırsızlar, en so
nunda evdeki tüm 
muslukları 
sökerek kaçtı.

in, 2 adet extacy 
hap, 4 adet ruhsat 
sız tabanca, 2 adet 
av tüfeği ve çok 
sayıda dolu fişek 
ile hassas terazi 
ele geçirildi. 
Şüpheliler, emni 
yetteki ifadeleri 
nin ardından adli 
yeye sevk edildi.

Komşularının 
haber vermesi 
üzerine olay 
yerine gelen 
polis ekipleri, 
evden çalınan 
malzemeler için 
gereken inceleme 
yi başlattı.

Karacabey’den 
geçen Susurluk 
Irmağı'nda kimliği 
belirsiz bir ceset 
bulundu. Alınan 
bilgiye göre, 
Yolağzı Mahallesi 
yakınlarından 
geçen Susurluk 
Irmağı'na gelen 
jandarma ekipleri 
çalılıklara takılmış 
40 yaşlarında bir 
erkeğe ait ceset 
buldu. Olay yerine 
gelen Sahil Güven 
lik Komutanhğı'na 
bağlı DEGAK-11 
timi akıntının 
olduğu suya girdi.

Basıhos bir at ırahası ilaha
Bursa’da geçtiği 
miz günlerde 
araçlarla yarışan 
yarış atının görün 
tüleri sosyal 
medyada tıklanma 
rekorları kırarken, 
bu defa başka 
bir başı boş at 
trafikte vatandaş 
lan şaşırttı. 
Geçtiğimiz günler 
de Acemler'de 
trafikte dolu 
dizgin koşan 
yarış atı sosyal 
medyada tıklanma

ArabaBiPcaraiığıkedmıratandaslaıriartlı
İnegöl de vatan 
daşlar, bir otomo
bilin çarpması 
sonucu yaralanan 
ve hamile olduğu

Suya giren 
DEGAK-11 timi, 
kısa sürede cesedi 
kıyaya çıkarırken, 
herhangi bir darp 
ve ateşli silah 
izine rastlanmadı. 
Ceset, Cumhuriyet 

rekorları kırarken, 
bu defa başka bir 
at trafiğe çıkarak 
görenleri yine 
şaşırttı. Bursa- 
Ankara yoluna 
çıkan başı boş 
atın sol şeritten 

belirlenen kediyi 
önce besledi, 
ardından da veteri 
nere teslim etti.
Vatandaşlar, yaralı

Savcısı'nın talima 
tıyla otopsi için 
Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

koşması dikkatler
den kaçmazken, 
bu anlar kamera 
lara an be an 
yansıdı, öte 
yandan başı 
boş at sürücülere 
zor anlar yaşattı.

kediyi kenara 
alan hayvanse 
verler, aç olduğu 
nu üşünerek sütle 
besledi.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Toplum Destekli Polis ekibi 
bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor

SUNĞİPEK MÜZESİ
Gemlik Sunğipek Fabrikası, 1 Şubat 1938 

tarihinde Mustafa Kamal Atatürk tarafından 
açılmıştı.

2002 yılına kadar Gemlik’in ekonomik ve 
sosyal gelişmesine başrolü oynadı. 
Cumhuriyetin modernleşme hareketinin 
baş oyuncularıydı kamu iktisadi 
teşekülleri.
Bir yandan sanayileşmede devletin 

öncülüğü, işsizliğin önünü kesmek ve 
modern yaşamın merkezleri oldu bu fab
rikalar.

Binlerce kişi çalıştı Sunğipek 
Fabrikasında.

Sunğipek, üretim merkezi ve kültür 
merkeziydi.

Sineması, voleybol, futbol, tenis ve 
yüzme branşlarında sporun yanında, sa
lonu konserlerin verildiği bir yerdi.

Sinemasında, yabancı film izlemek için 
neler yapardık.

Uzun söziin kısası, Sunğipek bir okuldu.
Devletin sanayiden elini çekmesi, bu 

fabrikalann özele devredilmesini savunan 
siyasetin sonucu, Sunğipek diğer kamu 
kuruluştan gibi kapatıldı.

Rakı fabrikası açılmak istendi, tepkiler 
sonucu Tekelin tütün deposu haline geti 
rildi.

Satılması düşünülürken. 57. hükümet 
döneminde Uludağ Universitesi’ne devre 
dildi.

Şimdi içinde 7 yüksek okulu olan, bir de 
Hukuk Fakültesi bulunan bir eğitim yuvası 
Sunğipek.

182 dönümlük arazide ayrıca, bir Anadolu 
lisesi, kız meslek lisesi ve ticaret meslek 
lisesi bulunuyor.

Yerleşkenin eğitim ve öğretime 
açılmasının üzerinden 10 yıl geçmiş.

Masal gibi.
Eski Sunğipek’ten bir şey kalmadı.
Makinaları bedava satıldı.
Deposundaki yedek malzemeyi milyonlar 

verseniz alamazdınız.
Elde kala, kala, kitaplığı, müdüriyetin 2. 

katındaki maketi ve fotoğrafları kaldı.
Yerleşke içinde bir Sunğipek Müzesi 

kurulması düşüncesi yerindedir.
Bence, geç bile kalınmıştır.
Gemlik Kent Müzesi projesi yeri 

hazırlandığı halde, Kız İmam Hatip Okulu, 
sonra da Müftülüğe tahsis edilip, Kur’an 
Kursu yapıldıysa, bu da aynı akıbete 
uğramamalı.

Sunğipek’te çalışan çok sayıda kişi hala 
yaşıyor.

Bunların anılarını bile yazsanız birçok 
kitap oluşur.

Yuvarlak Solonu’ndaki Kemal Zeren’in 
yağlı boya tabloları Ankara’dan getirtilmeli.

Fotoğraf sergisi açılması da yerinde.
Yetmez, çalışanlardaki fotoğraflarında 

toplanıp arşivlenmesi gerekir.
Üniversitenin bu konuda desteği de 

önemli.
Hadi hayırlısı.

Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Toplum 
Destekli Polislik 
Büro Amirliği’nce 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulunda, 
anasınıf- ilkokul-or- 
taokul sınıflarına 
yönelik okullarda 
güvenli eğitimin 
sağlanması konu 
sunda öğrencilere 
ve öğretmenlerinde 
katılımı ile yapılan 
toplantıda;
Polis imdat 155 
hattının kullanımı ve 
önemi, okul 
çevresinde, okula 
geliş-gidişlerde 
dikkat edilmesi 
gereken hususlar, 
araç ve yaya trafiği 
konusunda alınması 
ve uyulması 
gereken kurallar, 
aile içerisinde

Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız, basın açıklaması yaptı

"CEUHDIMIM MI AŞIK OLDUK?"
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas Yıldız, 
haftalık gündem 
değerlendirmesi için 
basın açıklaması 
düzenledi.
İslam coğrafyasının 
içine düştüğü 
durumu değerlendi 
ren Yıldız, ülkemizde 
yaşanan terör 
olaylarına değinerek 
sorumluları dışarıda 
aramak gerektiğine 
işaret ederek, 
"Celladımıza mı 
âşık olduk ya. 
Güneydoğu’da Ana 
dolu’nun evlatlarının 
ellerine silah tutuş 
turan kimdir? Batı 
değil mi! Uyanın 
kardeşlerim, kuşat 
ma altındayız! 
Bugün İslam âlemi 
kime karşı silahla 
nıyor, birbirlerini 
öldürmek için" dedi.
Yıldız, konuşma 
sında toplumun ses
siz sedasız bir hale 
getirildiğine de 
değinerek, "Anadolu 
insanı da bu hale

iletişimin önemli 
olduğu, güvenli 
internet kullanımı 
ile ilgili uyulması 
gereken kurallar 
konusunda görsel 
anlatımlı bilgilen 
dirme yapıldı.
Bilgilendirme 
toplantılarının 
ilçe genelinde 
okullarda devam 
edeceği belirtildi.

getirilmeye çalışıh 
yor. Haydi, kalk 
dediğiniz zaman 
insanlar korkuyor. 
Ama tarihimiz nice 
kahramanlarla dolu. 
Bize çizilmek iste
nen kader, kaderimiz 
değildir. Öğretilmiş 
çaresizlik ile karşı 
karşıyayız" diye 
konuştu.
Yıldız, Türkiye’de 
yaşanan sorunların 
temelinde yöne 
timsel sıkıntılar 
olduğunu belirterek, 
Türkiye’nin Milli 
Görüş iktidarına 
ihtiyaç duyduğunu 
söyledi.

Türkiye’nin çok kri
tik bir zaman dilimin
den geçtiğine de 
değinen Yıldız, içer 
de yaşanan terör 
sorunları ile Orta 
doğu’da yaşanan 
siyasi krizler ve iç 
çatışmaların bunda 
etkili olduğunu 
ifade etti.
Yıldız, her gün terör 
yüzünden gönüllere 
ateş düştüğünün 
altını çizerek, 
"Gençlerimiz elden 
gidiyor. Bunun so
rumlusu kim, bunun 
sorumlusu Ankara’- 
dakilerdir” dedi.
Yıldız, Türkiye'nin 

asıl sorunlarının 
terörle mücadele, 
işsizlik, gelir dağ 111 
mındaki adaletsizlik 
olduğunu belirterek, 
siyasi iktidarın suni 
gündemler oluştur 
duğunu söyledi. 
Yıldız, "Mevcut ikti
dar bunların üstünü 
örtmek için Anayasa 
diyor. Sen terörü 
durdurmak istedin 
de Anayasa mı sizi 
engelledi.
İşsizlik sorununu 
çözecektiniz de 
Anayasa mı 
engel oldu.
Eviniz yanarken 
başka şeyle uğra 
şılır mı? Fidan gibi 
gençler kabristan
lara uğurlanıyor.
Sonra başkanlık sis
temi diyorlar. Bütün 
bunlar şehit 
kanlarının üstünü 
örtmek için suni 
gündemler ve ba
hanelerdir.
Madem anayasa 
değiştireceksiniz, 
sizi ne engelliyor" 
diye eleştirdi.

Gemlik Kfj-fez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

, ‘Gemlik Körfez’ www.gemhkkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemhkkorfezgazetesi.com
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Avukatlar 'Adalet 
Koşusu' yanacak

EvTeksiilifirmalanftlTilıa'yaficılıyor

Bursa Barosu, 5 
Nisan'da düzen
lenecek Avukatlar 
Günü etkinlikleri 
kapsamında, 
hukukun üstünlü 
günü vurgulamak ve 
adalete olan 
ihtiyacın farkındalığı 
artırmak amacıyla 5 
ile 15 kilometrelik iki 
etap halinde 'Adalet 
Koşusu' düzenledi. 
Bursa Barosu 
Başkanı Ekrem 
Demiröz, 5 Nisan 
tarihindeki Avukat
lar Günü etkinlikleri 
hakkında bilgi 
vermek için basın 
toplantısı yaptı. 
Türkiye’de ilk defa 
Bursa’da 5 Nisan

Avukatlar günü 
etkinlikleri kapsa 
mında hukukun 
üstünlüğünü vurgu
lamak adalete olan 
ihtiyacı farkındalığı 
artırmak amacıyla 
'Adalet Koşusu* 
düzenleneceğini 
kaydeden Demiröz, 
5 ile 15 kilometrelik 
iki etaptan oluşacak 
koşuda adalete 
karşı güvensiz 
leştirme kampan 
yalarına dikkat 
çekileceğini söyledi. 
Bu etkinlik ile mesaj 
vermek istediklerini 
söyleyen Ekrem 
Demiröz, Gazeteci- 
Yazar Can Dündar'ın 
yargılanması ile ilgili 

de görüşlerini 
anlattı. Can Dündar 
üzerinden yeni bir 
ilişkinin üretilmeye 
başlandığını savu
nan Bursa Barosu 
Başkanı Demiröz, 
"Bu durumdan 
kaygı duyuyorum. 
Yem bir iddianame 
hazırlanma 
ihtimali de var. 
Savcı şu anda 
ona uymuyor ama 
işaretleri var, 
dosyalar kurcalanı 
yor" diye konuştu. 
Türkiye'nin en eski 
barolarından biri 
olan Bursa Baro- 
su'nda halen 2 bin 
703 aktif üye bu
lunuyor.

Bursa’da ev tekstili 
firmaları Fas'ın Kaz- 
ablanka şehrinde 31 
Mart-3 Nisan 2016 
tarihleri arasında 
düzenlenecek 2. 
Uluslararası Ev Tek
stili ve Ev Gereçleri 
Fuarı'na (Morocco 
Home) çıkarma 
yapacak. 
Ev tekstili sek
töründe Türkiye'nin 
önemli üretim 
merkezlerinden olan 
Bursa, Kuzey Afrika 
pazarındaki payını 
güçlendiriyor. BTSO 
destekleriyle Fas'ta 
düzenlenecek olan 
Morocco Home 
Fuarı'nda stant ku
racak olan 30'dan 
fazla sektör temsil
cisi, BTSO Hizmet 
Binası'nda düzenle
nen bilgilendirme 

toplantısında 
buluştu. BTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili İsmail 
Kuş'un da iştirak 
ettiği toplantıda, 
Bursah firmalara 
Fas programı ile il
gili detaylı bilgiler 
verildi. İsmail 
Kuş.Kazablanka'da 
yapılacak fuarın 
BursalI sektör tem
silcileri için önemli 
bir organizasyon 
olduğunu söyledi. 
BTSO olarak Bursah 
firmaların alternatif 
pazarlara 
yönelmesini hede
flediklerini belirten 
İsmail Kuş, Afrika 
pazarının Bursah fir
malar için büyük 
fırsatlar taşıdığını 
kaydetti. Bursa'nın 
ihracatında

Afrika'nın payının 
artırılmasınıhedefled 
iklerini belirten 
İsmail Kuş, "Üye 
■erimizin dünyaya 
açılmasını hedefti 
yoruz/Son yıllarda 
Rusya ile yaşanan 
siyasi kriz, alternatif 
pazarların ne kadar 
önemli olduğunu 
bizlere gösteriyor. 
Fas bu açıdan 
Afrika pazarı için 
büyük bir ticaret 
noktası. Türkiye ve 
Fas ikili ticaretinde 
tekstil ürünlerinin 
payının büyük 
olduğunu biliyoruz. 
Bu açıdan 'Morocco 
Home Fuan'nın 
Bursah sektör tem
silcilerine büyük 
fayda sağla 
yacağına inanıyo 
rum" diye konuştu.

ACIBADEM GEMElKTIPMERKEzn

GÖZ HASTALIKLARI 
UZMANIMIZ

DR. CÜNEYT IŞIK
TAM ZAMANLI OLARAK 
HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

ACI BADEM
GEMLİK TIP MERKEZİ

Dr, Ziya Kaya Nah. Hürriyet Cad. No: 45 GEMLİK ««»<4 Bilgi için (224) 280 44 44
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şimdi geldik hıdrellezden
elimiz bahar
yüzümüzde gonca var bizim

tutsak et diyorsun kendini 
küflü tecritlere

yok!

korkmuyoruz
alev toplarınızdan sizin

Elemanlar aranıyor
AKCAN PETROL'DE ÇALIŞACAK 

• BAY AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLİSİ 
•BAY VE BAYAN KAFETERYA SERVİS 
VE MUTFAK ELEMANLARI ARANMAKTADIR.

AKCAN PETROL
Dörtyol Mevkii GEMLİK

MÜRACAAT TEL: O 533 309 06 99

İHİMİİK Ortaokul TEMA projesiyle 
tarihi yerleri gezdiler

Geçtiğimiz günler 
de yenilenen 
Gemlik Yardım 
Sevenler Derneği 
çalışmalarına 
hızlı başlangıç yaptı. 
Nermin Güner 
başkanlığındaki yeni 
yönetim, Üniversite 
Öğrencilerine Burs 
kapsamında bir gıda 
kermesi düzenledi. 
Kermesin açılışını 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz yaptı. 
Orhangazi 
Kaymakamı 
Gemlik Kaymakam 
Vekili Yalçın 
Yılmaz, Ak Parti İlçe 
Başkanı Zafer Işık, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Ahmet Avcı, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclis

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Bu gazete

Üyesi Ercan 
Barutçuoğlu, Ak 
Parti Kadın Kolları 
Başkanı Sema 
Özsabuncu'nun da 
katıldığı kermes, 
ilçe halkından da 
büyük ilgi gördü. 
CİUS AVM 
önündeki kermeste, 
vatandaşlara pasta, 
börek servisi yapan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Meclis 
üyesi Osman 
Doğan'a da kendi 
elleriyle tatlı 
ikram etti.
Nermin Güner 
başkanlığındaki 
yönetime bir kez 
daha başarı dilekleri 
ileten Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, hayır 
amaçlı kermeslerin 

kültürümüzün 
bir rengi ve anlamlı 
bir etkinliği 
olduğuna dikkat 
çekerek, bu tür 
organizasyonlarda 
hem yörenin 
damak zevkini bir 
arada tatma, 
hem de hayırlı bir 
çalışmaya destek 
olma duygusunun 
aynı anda 
yaşandığını söyledi. 
43 Üniversite 
öğrencisine burs 
verdiklerini vurgu
layan dernek 
Başkanı Nermin 
Güner'de, bu tür 
etkinliklerle hem 
burs miktarını 
artırmak, hem de 
burs alan öğrenci 
sayısını yükselt 
meyi amaçladıklarını 
kaydetti.

asa» 

Milli Eğitim 
Bakanlığı ve TEMA 
ile yapılan işbirliği 
sonucunda uygu
lanan “Ortaokul 
TEMA” projeleri 
kapsamında, TSO 
Gazi Ortaokulu 
Bursa’nın tarihi ve 
doğal güzelliklere

İstanbul’u gezdiler
Hafta sonu Gemlik 
Belediyesi’nin 
hizmet kapsamı 
içinde Gemlik 
halkına yönelik 
düzenlediği gezi 
programı içeri 
sinde İstanbul’a 
düzenlediği 
geziye Çınar 
İlköğretim Okulu 
velileri de katıldı. 
Gezide Eyüp Sultan, 
Sultan Ahmet 
Camii, Ayasofya, 
Topkapı, Eminönü 
gibi tarihi ve 
turistik yerleri 
gezdiklerini, 
geziden büyük 
keyif aldıklarını, 

sahip olan 4 
köyünü gezdi. 
Gölyazı, Eskikara 
ağaç, Gölyazı camii, 
hamam, Ağlayan 
Çınar, Leylek 
Festivali, Kuş 
Gözetle 
me Merkezi, Gözle
mevi, Cumahkızık,

bu gezide emeği 
geçen bütün 
herkese başta 
Gemlik Belediye 
si’ ne çok teşekkür 
ettiklerini bildirdiler. 
Gezinin ücretsiz

Tarihi sokaklar ve 
evler gezildi. 
Saitabak Şelalesi’ne 
de gidilen geziye 
Eşref Turan, 
Nevzat Bıyıklı, 
Atül Yapıcı, Fedai 
Keskin, Gökhan 
Şenaydın, 17 veli, 
24 öğrenci katıldı.

oluşu kendilerini 
fazlasıyla mutlu 
ettiğim, ileride 
bu hizmetlerden 
tekrar yararlanmak 
istediklerini 
söylediler.
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

GEMLİK FUTBOLU ÇÖKÜYOR MU?
Gemlik’in futbolu 

dibe vurdu beyler. 
Bu duruma 
düşürenler kına 
yaksın. Üretmeyen 
birey, üretmeyen 
aile, üretmeyen 
devlet maalesef 
yok olacaktır. 
Başkalarının eline 
bakacaktır.

Gemlik futbolu da 
üretmediği için 
başkalarının eline 

bakmaya mahkum
dur.

Yaptığı işten anla
mayanlarla da bu iş 
olmaz. İşin başına 
muhakkak anlayan
lar gelmelidir. On 
yaşındaki çocuğu 
eğitmesi için hiç an
lamayanlar eline 
verirseniz, futbolcu 
yetişmesi bekleye
mezsiniz. Gemlik’in 
durumu budur. Koca

Gemlik’te bu işi 
yapmaya çalışan 
Belediye Spor ve 
Gençlerbirliği 
spordur.

Siyaset ve rant 
uğruna kulüp yönet
meye kalkan iş 
bilmez idareciler bu 
işin sorumlularıdır. 
Orhan Koç döne
minde Gemlikspor 
altyapısı çökmüştür. 
Zira bu insan A 

takıma yatırım için 
başkanlık yapmıştır. 
Alt yapıyı kapatın 
demiştir.

Şimdi Gemlik 
Sporda 3 adet Gem
likli bulunmaktadır. 
Alt yapı gene sıfırdır. 
Yabancıların terk 
ettiğini düşünün. 
Eller yukarı.

Belediye sporunda 
kaliteli futbolcularını 
profesyonel kulüpler 
kapmaktadır. 
Bakıyorsunuz 
yetiştirdiğiniz 
sporcuları güvenip 
de vereceğiniz 
takım adedi çok az. 
Şimdiye kadar 
sporcu verdiğimiz 
Çotanak sporun U19 
takımına bakıyoruz. 
2 sezondur kırmızı 
kart rekortmeni.

Belediye Sporda kart 
görmeyen sporcular 
çotanak sporda nasıl 
oluyor da kırmızı 
kart rekoru kırıyorlar. 
Bir şeylerin yanlış 
gittiği aşikardır.

Gemlik’in futbolu 
için kulüpler birliği 
bir fırsattır. Bu 
görevi en iyi yön
lendirecek kulüpler 
birliğinin başıdır. 
Tekrar ediyorum 
kulüpler kontrollü 
bir şekilde yön- 
lendirilmezse ve 
alt yapı hamlesi 
başlamazsa bu işin 
sonu hüsran olur. 
Belediye yardımları 
da boşa gider. 
Birliğin başındaki 
görevliler bu işi iyi 
yönlendirirler. Yeter 
ki onlara da destek

verilsin.
İnegöl de 8 adet 

Süper Amatör takımı 
vardır. Bir adet 
2 Lig B takımı vardır. 
Birinci ve ikinci 
küme takımlarını 
saymıyorum.
Başarıları hep 
devamlıdır. Buradaki 
takımların elinde 
sihirli değnek mi 
vardır? Aramızdaki 
tek fark onlarda 
işten anlayan idareci 
bolluğu vardır. 
Gençlere hizmetin 
Türkiye’nin 
geleceğine hizmet 
olduğunu çok iyi 
biliriler. Asla birbir- 
leriyle kavga etmez 
ler. Birbirlerine 
destek çıkarlar. 
Gemlik için bunu 
söylemek çok zor.

Bursaspor'da yeni sezonun kombine fiyatları
Almira Otel’de 
gerçekleşen 
organizasyona 
Ali Ay’ın dışında 
CHP Bursa Mil
letvekili Erkan 
Aydın, Bursaspor 
Teknik Direktörü 
Hamza Hamzaoğlu 
ve yönetim 
kurulu üyeleri

katıldı.
Ay, her gün hesap 
larla uğraştığını 
bu zor durumdan 
çıkacaklarını be
lirterek sportif 
anlamda Hamza 
Hamzaoğlu’na 
güvendiğini 
söyledi. Başkan 
Ali Ay gecenin

sonunda gelecek 
sezon için 
düşündükleri 
kombine fiyatları 
ile ilgili bilgi 
verdi.
Ay, “Kale arkaları 
250 TL, maraton 
tribünü 400-600 
TL, numaralı diye 
tabir ettiğimiz 

tribünler için ise 
2 bin 500 TL 
fiyat düşündük. 
Bir maç nere 
deyse 13 TL’ye 
geliyor. Bunu da 
verecek 
taraftar yoksa 
hiç gelmesin” 
ifadelerini 
kullandı.

4 adet 15-16 jant Starmaxx kamyonet 
ve minibüs lastiği alanlara.

350Tl değerinde meni hediye!

ÖZKAYA
Tur. Nak. Taah. îhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sit. A Blok No: 2 

Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK
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Huşlara göre en büyük tehdit Türkiye!
Uluslararası 
Tehditler-2016 ra
porunda Rusya ile 
Türkiye krizinin 
yarattığı jeopolitik 
tehdide dikkat 
çekildi.
Rusya’da Kremlin’in 
himayesinde çalışan, 
yerli ve yabancı 
Rusya uzmanlarını 
buluşturan ünlü 
Valday Kulübü 
tarafından yayınla 
nan “Uluslararası 
Tehditler-2016” 
raporunda Mosko 
va-Ankara krizinin 
yarattığı jeopo 
litik tehdide 
dikkat çekildi. 
Russia Beyond 
The Headlines 
gazatesinin haberine 
göre 2016 yılında 
Rusya için en önemli 
dış politika tehditleri 
sıralanırken ilk 
sırada Türkiye yer 
aldı. Daha sonra 
VVashington ile 
yaşanan sorunların

yer alması dikkat 
çekti. Ayrıca 
yaşanacak bir 
Sünni-Şii çatışması 
da dış politikanın 
en büyük olası 
güvenlik tehditleri 
listesine kondu.
" Raporun girişinde, 
“Rusya her zaman 
Batı ve Güney ile 
medeniyet çatışması 
içinde oldu ve bu 
tansiyon daha da 

yükseliyor” denildi. 
Güney ile ilgili 
tehditler Türkiye, 
İran ve Çin’in di
namik gelişmeleri ile 
ilişkilendirilirken, 
Batı ile ilgili tehdit 
ise Rusya’ya karşı 
çok boyutlu savaş 
yürütenABD olarak 
özetleniyor. Valday 
Kulübü tarafından 
hazırlanan raporun 
bugün Moskova’da 

bir toplantıda 
tartışılacağı 
bildiriliyor.

"İLİŞKİLER 
DAHA DA 
KÖTÜLEŞEBİLİR"

Raporun Türkiye ile 
ilgili bölümünde, 
2016’da Rusya- 
Türkiye ilişkilerinin 
daha da kötüleşmesi 
riskine dikkat çeki 

liyor. Raporda bir 
yandan yakın per
spektifte “Rusya’nın 
Suriye’deki 
başarıdan başının 
dönmesinin” 
yarattığı tehlike ile 
doğrudan bir savaş 
ihtimaline 
değinilirken, diğer 
yandan Rusya ile 
Türkiye arasında 
doğrudan 
çatışmanın 
olmayacağı ama uza
ydaki uyduların, in
ternet altyapısının ve 
iletişim sistemlerinin 
kullanılacağı bir 
çatışma ortamı 
senaryosu öne 
çıkarılıyor.

"21. YÜZYILIN İLK 
SAVAŞI RUSYA İLE 
TÜRKİYE ARASINDA 
ÇIKABİLİR"

Aynı konuda 
izvestiya 
gazetesinde 
yayınlanan haberde 

ise, raporu kaleme 
alan isimlerden An- 
drey Suşentsov'un 
görüşlerine yer 
verildi. Rus uzmana 
göre, "Rusya'nın 
2020 yılına kadar 
olan savunma 
plânlarında 
değişiklik oldu. 
Türkiye ile çatışma 
senaryolarına 
göre tatbikatlar 
yapılıyor". 
Haberde ayrıca 
raporun Türkiye 
bölümü aktarılırken 
"21. yüzyılın ilk 
savaşının Rusya ile 
Türkiye arasında 
çıkabileceği, bunun 
cephesiz ve büyük 
can kayıpların 
olmayacağı, uzay
daki uyduların, 
iletişim sistem
lerinin, lojistik 
kanallarının ve inter
net altyapısının 
kullanlılacağı bir 
savaş olacağı" 
tespiti yapılıyor.

I/<!www.gem I i kkorfezgazetesi .com

litf

DIIGIIN SALONU

Mi

www.gemlikmilton.com
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun 
Hükümet Konaği karşisi 
Tel ; 513 10 71 GEMLİK

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA T

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN İM
GÜZEL ANLARINIZI M

YAŞATMAK İÇİN VARIZ (M
fisto -Meşrubat- Çerez 2Q4 »lll
PiıjMist +l)j Performans ®
Saten Sandalye Giıfiirnıe REZERVASYONLARIMIZ
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İİSs

http://www.gem
http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
Mart ayında 4 kişilik 
bir ailenin açlık sınırı 
bin 400, yoksulluk 
sınırı 4 bin 560 lira 
olarak hesaplandı. 
Türk-İş tarafından 
çalışanların geçim 
koşullarını ortaya 
koymak ve temel 
ihtiyaç maddelerin 
deki fiyat değişikliği 
nin aile bütçesine 
yansımalarını belir
lemek amacıyla her 
ay yaptırılan "açlık 
ve yoksulluk sının" 
araştırmasının mart 

ayı sonuçları açıklan 
dı. Araştırmaya göre, 
4 kişilik bir ailenin 
sağlıklı, dengeli ve 
yeterli beslenebilme 
si için yapması gere 
ken gıda harcaması 
tutarı (açlık sınırı) 
bin 400 lira 8 kuruş, 
gıda harcaması ile 
giyim, konut (kira, 
elektrik, su, yakıt), 
ulaşım, eğitim, sağ 
lık ve benzeri ihtiyaç 
lar için yapılması 
zorunlu diğer harca 
maların toplam tutarı

(yoksulluk sınırı) ise 
4 bin 560 lira 54 
kuruş oldu. Mart 
ayında bekar bir 
çalışanın yaşama 
maliyeti ise bin 738 
lira 50 kuruş olarak 
hesaplandı. Gıda 

enflasyonunda son 
12 ay itibarıyla artış 
yüzde 7,60 olurken, 
yıllık ortalama artış 
ise yüzde 13,14 
olarak hesaplandı. 
Kıymanın fiyatı ge 
riledi, kuşbaşı fiyatı 

aynı kaldı. Araştırma 
sonuçlarına göre, 
süt, yoğurt, peynir 
grubunda geçen aya 
göre önemli bir deği 
şiklik tespit edilme 
di. Et, tavuk, balık, 
sakatat, bakliyat 
ürünlerinin bulundu 
ğu grupta kıymanın 
fiyatı gerilerken, kuş 
başı fiyatı ise aynı 
kaldı. Bu arada 
hesaplamada dikka 
te alınmayan bon
filenin kilogram fiyatı 
78,90 lira oldu. Tavuk 

fiyatı aynı kalırken, 
mevsimi sona 
ermeye yakın balık 
fiyatındaki artış da 
devam etti. Ekmek, 
pirinç, un, makarna, 
irmik gibi ürünlerin 
bulunduğu grupta 
da ekmek fiyatı 
değişmedi. Aynı 
grupta yer alan 
pirinç, makarna, 
bulgur, un, irmik 
gibi ürünlerden 
bulgurun fiyatı artış 
gösterirken, diğerle 
rinin fiyatı aynı kaldı.

lıtMuiıiıiBliııııı
Eczacılar ile 
SGK arasındaki 
protokol 31 Mart'ta 
son buluyor.
Bu tarihten itibaren 
hastaların Türkiye 
çapındaki 24 bin 
500 eczaneden 
nasıl ilaç 
alacakları hala 
belirsiz. İstanbul 
Eczacı Odası'n 
dan yapılan açıkla 
mada "Yaşanacak 
kaosun sorumlusu 
biz değiliz" denildi. 
İlaç fiyatlarının 
Sağlıkta Dönüşüm 
Projesi uygulama 
ya girdiğinden 
bu yana 572 kez 
düşürüldüğünü 
ve artan masrafları 
karşısında gelirle 
rinin azaldığını

belirten eczacılar, 
protokolün bu esas 
lar gözönüne alına 
rak yenilenmesini 
istiyor. Eczacılar, 
SGK ile Ocak ayın 
da 3 aylık geçici 
protokol imzala 
mıştı. Türkiye 
Eczacılar Birliği 
(TEB) yetkilileri, 
SGK yetkilileri ve 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu ile 

görüşmüş ancak 
taleplerinin Ekono 
mi Koordinasyon 
Kurulu tarafından 
bütçe açısından 
değerlendirilerek 
onaylanması 
gerektiği yanıtını 
almışlardı.
Eczacılar taleple 
riyle ilgili bir sonu 
ca ulaşamadılar ve 
imzalanan geçici 
protokol de 4 gün 
sonra son buluyor.

Rekabet Kurulu 33 
şirket hakkında 
soruşturma açılma 
sına karar verdi. 
Şirketlerin haksız 
olduğuna yönelik 
karar çıkması halin 
de tüketiciler ödedik 
leri fahiş sigorta 
bedellerini geri ala
bilecek. Zorunlu 
trafik sigortasında 
fahiş fiyatı bitirecek 
çalışmalar sürerken, 
ön araştırmada si 
gorta şirketlerinin 
rekabet ihlali tespit 
edildi. Rekabet Ku
rulu, trafik sigortası 
pazarında faaliyet 
gösteren firmalara 
ilişkin ön araştır 
mayı tamamlayarak 
33 şirket hakkında 
soruşturma açılma 
sına karar verdi. 
Soruşturma açılma

sına yönelik karar 15 
gün içerisinde taraf 
lara bildirilirken, ilk 
30 gün içerisinde 
yazılı savunma is
teniyor. Sözlü savun 
manın ardından ise 
Kurul kararını vere
cek. Soruşturma 
sürecinin 6 ay içeri 
sinde tamamlanaca 
ğı belirtiliyor. Soruş 
turma sonucunda 
şirketlerin haksız 
olduğuna yönelik 
karar çıkması halin 
de tüketiciler ödedik 

leri fahiş sigorta 
bedellerini geri ala
bilecek. Bilinçli 
Tüketiciler Platfor 
mu Şözcüsü Meh 
met İmrek, haksızlığı 
Rekabet Kurumu'- 
nun tespit etmesi 
halinde vatandaşın 
fazladan ödediği 
rakamı geri alabile 
ceğini belirterek, 
"Daha farklı bir zara 
ra uğrar ise onun da 
zararını isteyebilir. 
Belgelendirmek 
kaydıyla" dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
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
llçeTanmMüd. 513 1045
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

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

R
Pamukksle 012 OO 20
DENİZ UÇAÖI 013 0013
Psoasus Akmls Ssyshat 014 03 82
METRO 01» 12 12
Aydın Turtam 013 20 77
0Our Turizm 012 1O 72
KanbaroQlu-Esaday 014 40 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 01 03

DAÜITICILAB

m GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

B
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
M er. S a£. Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

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 Anza Yalnız 185

R
TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 241 Akcan Petrol O13 10 7®

MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Petrol 013 01 03

Gemlik Körfez
OIKLİK'İN İLK DÜNLÜK SİYASİ OAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5438 

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)

ıııılıılııuMi
VENÜS SİNEMASI
Batman ve Süperman: 

Adaletin Şafağı 
(3 boyutlu ve türkçe 

dublajh): 11:15-14:00- 
17:00-20:30...

Kolpaçino 3.Devre: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Azazil 2: Büyü: 11:45- 

14:00-15:45-17:30-19:15- 
21:00...

5133321

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


GemlikKErfez
OEHLİK’İH İLK OÜNLOK 8İYASİ OAZETE8İ

ÖZEL "■IJeıı'ı bie dı/kent ile kedefkeinize dogm 

AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim 
yılı için kayıtlarımız başlamıştır. 

ERKEN KAYIT DÖNEMİ 
FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN... 

1MART -30 NİSAN 2016

ERKEN KAYIT DÖNEMİ2016-2017 
ÖĞRETİM YILI 
ÜCRETLERİMİZ

LİSTE FİYATI |
YILLIK ÖDEME |

ANASINIFI 8.750
1. SINIF 11.000
2.3.4.5.6J.8. SINIF 13.850 |

PEŞİN ÖDEME

7.850
9.900

12.500
NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

Gemlik- 
Tel:

Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

YİĞİT ^İNŞAAT

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

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

Teİ
Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98

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

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.yigitinsaatgemlik.com


HASTA ADAM GÖRÜNTÜSÜ
Son yaşanan olaylardan sonra Türkiye, 

dışarıdan Hasta Adam görünmeye başladı.
OsmanlI’nın yıkılma dönemlerinde de im

paratorluk dışarıda Hasta Adam olarak 
anılıyordu.

Orta Doğu’nun haritalarını değiştirmek 
isteyenlerle işbirliğine giren AKP hükümeti, 
Türkiye’yi bir Ortadoğu ülkesi haline getirdi.

ABD’ nin Büyük Ortadoğu Projesi saklı bir 
proje değildi. Devamı 4’te

Gemlik’in ilginç sokaklarından biri olan Orhanga 
zi Caddesi Tarım Sokak’tan bir araç geçemiyor. 
Çevre Yolu’nda Orhangazi Caddesi’nin devamı 
olan ana caddeden Marmarabirlik depolarına 
gelmeden sağ dönüldüğünde girdiğiniz Tarım 
Sokağın araç çıkışı yok.Haberi sayfa 2’de

Caterpiller marka yeni bir kazıcı ve yükleci alındı.

3, iş makinesi 
hizmete Binli

Gemlik Belediyesi araç filosuna bir iş maki
nesi daha katıldı. Fen İşleri Müdürlü ğü 
bünyesinde kullanılmak üzere alınan Cater
piller Marka kazıcı ve yükleyici iş makinesi 
çalışmalara başladı. Haberi sayfa 2’de
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Caterpiller marka yeni bir kazıcı ve yükleci alındı.

3Jş matinesi hizmete W

Gemlik’in ilginç 
sokaklarından biri 
olan Orhangazi 
Caddesi Tarım 
Sokak’tan bir araç 
geçemiyor. 
İlçenin ova kesi
minde kaçak yapılan 
konutlar nedeniyle, 
daha sonra mey
dana getirilmiş 
cadde ve sokaklar, 
mevcut yapılar 
yıkılmadan

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Okullar Hayat 
Buluyor” projesi 
kapsamında tüm 
okul bahçeleri ve 
çehrelerinin güzel 
leşeceğini söyledi. 
Çınar ilk ve Orta 
Okulu bahçe çevre 
sinde kaldırım, tre- 
tuvar ve ağaçlan 
dırma çalışmalarına 
başlandığını belirten 
Refik Yılmaz, okul 
yanında bulunan 
halı saha tesisleri ve 
çevresinin de çevre 
düzenleme çalışma 

oluşturulunca, 
ortaya ilginç 
görüntüler çıkıyor. 
Çevre Yolu’nda 
Orhangazi Cad- 
desi’nin devamı 
olan ana caddeden 
Marmarabirlik 
depolarına 
gelmeden sağ 
dönüldüğünde 
girdiğiniz Tarım 
Sokağın araç 
çıkışı yok.

lan kapsamında 
değerlendirileceğini 
söyledi.
Fen İşleri Müdürü 
Fatih Köse ile bir
likte bölgede ince 
lemelerde bulunan 
Refik Yılmaz, 
“Okullarımız Hayat 
Bulacak” dedi.
Mehmet Akif Ersoy 
Kültür Merkezi ve 
çevresinde de 
kaldırım, yeşillen 
dirme ve açık oto 
park çalışmalarının 
devam ettiğini bildi 
ren Yılmaz, Kültür 
Merkezi yanına da 

Yol ortasında 
kalan konut 
yıkılmadan yol 
açıldığı için araçlar 
geçemiyor.
Yalnız yayaların 
geçebildiği Tarım 
sokak çevresinde 
kaldırım çalışmaları 
sürmesine karşın, 
yolun araç geçecek 
hale getirilmesi için 
kamulaştırılması 
gerekiyor.

yeşil alan ve çocuk 
parkı yapacaklarını 
açıkladı.
Çınar İlk ve Or
taokulunun bulundu 
ğu bölgeden 
Mehmet Akif Ersoy 
Kültür Merkezi ve 
çevresine kadar 
olan tüm bölgenin 
çehresinin değişe 
ceğini ve daha da 
güzelleşeceğini vur
gulayan Belediye 
Başkanı çalışmala 
rın tüm okullar ve 
çevrelerini de 
kapsayacağını 
söyledi.

Gemlik Belediyesi 
araç filosuna 
bir iş makinesi 
daha katıldı.
Fen işleri Müdürlü 
ğü bünyesinde 
kullanılmak üzere 
alınan Caterpiller 
Marka kazıcı ve 
yükleyici iş maki
nesi çalışmalara 
başladı.
Gemlik Belediyesi 
bünyesindeki 
üçüncü kazıcı 
ve yükleyici iş

Çınar Ortaokulu 
olarak; İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ 
nün organize ettiği 
“Türkiye Değer 
ödülleri” alanında 
biri resim, diğeri 
şiir olmak üzere 2 
dalda dereye girdi.

BYEGM 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkortezgazetesi.com i

makinesi olan 
aracın hayırlı uğurlu 
olmasını dileyen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
iki kazıcı ve yük
leyici araç yetme 
yince, kiralama 
yaptıklarını 
hatırlatarak,üçüncü 
iş makinesi ile 
bu açığın 
kapandığını 
söyledi.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat

Okul müdürü İlkay 
Erdem, öğrencileri 
ve Değerler Eğitimi 
ile Görevlendirilen 
Öğretmenler; Hali 
me Alkan, Meryem 
Mercan Kaya, 
Şule Ertürk, Hava 
Sülümanlar, Sedat 

Büyükgölcigezli, 
Fen İşleri Müdürü 
Fatih Köse ve 
Park bahçeler 
Müdürü Cemalettin 
Uysal’ın da yer 
aldığı törenle iş 
makinesini 
hizmete koyan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Gemlik Belediyesi 
araç filosunun 
büyümesinden 
mukluluk duyduk 
larinı söyledi.

Bulut ve ödül 
kazanan öğrenciler 
Habibe Fatsa 
(resim dalında 
ilçe 1. si), Edanur 
Dağ’ı (şiir alanında 
ilçe 2. si) kutla 
yarak ödüllerini 
verdi.

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmakta Ar.

http://www.gemlikkortezgazetesi.com
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Feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Bursa'da meydana 
gelen trafik kaza 
sında 1 kişi öldü, 
3 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Muammer 
Tığ (37) idaresin
deki 16J 5312 
plakalı otomobil, 
Önce hafif raylı 
sistem BursaRay 
ın Sırameşeler

Mahallesi istasyo 
nu istinat duvarına 
ardından savrulup 
yolun karşısındaki 
bariyerlere çarptı. 
Kazayı gören çevre 
deki vatandaşlar 
durumu polis ve 
112 Acil Servis 
ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gelen 
ekipler, otomobilde 

bulunan Günay 
Güler'in (40) 
savrulma esnasın 
da araçtan yola 
düşerek hayatını 
kaybettiğini belir 
ledi. Sürücü ile 
otomobilde 
bulunan Haşan 
Tekeş ve Serkan 
Başlamış, sağlık 
ekiplerince çeşitli

hastanelere 
kaldırıldı. Güler'in 
cesedi, otopsi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
gönderildi. Öte 
yandan, otomo
bilde içki şişeleri 
nin olduğu görülür 
ken, sürücünün 
255 promil alkollü 
olduğu öğrenildi.

İMİlIlİMİİHIIİlfllM M'lıHıısaHMrt
İnegölde, Sevim 
Yıldız Mesleki 
Eğitim Kampü 
sü'nde meydana 
gelen kazada 
4 öğrenci yaralan 
dı. Edinilen bilgiye 
göre, eşini özel 
otomobil ile 
mesaiye getiren 
33 yaşındaki 
İbrahim B, otomo
bil ile kampus 
içine kadar girdi. 
Sürücü, doğan 
güneşin gözünü 
almasıyla, servis
ten inip okula 
giden öğrencileri 
fark edemedi. 
Özel otomobil, 
servis aracından

fclKİİİlllllSMİlWlMl
7 yıl önce meyda 
na gelen trafik 
kazasında, bisik
leti ile ekmek al
maya giderken 
aracın çarpması 
sonucu yaşamını 
yitiren 49 yaşın 
daki Hüseyin 
Hamarat'ın ölümü 
ne neden olduğu 
öne sürülen sürü 
cü R.Ç. yakalandı. 
Pazarcılık yapan 
sürücü çıkartıldığı 
mahkemece tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı. Nilüfer 
Mahallesi'nde, bir 
villada bekçilik 
yapan evli 2 çocuk 
babası Hüseyin 
Hamarat, 15 Ocak 
2009 günü bisik
leti ile ekmek alma 
ya giderken bir 
aracın çarpması

inip karşıdan 
karşıya geçmeye 
çalışan öğrenci 
lerin arasına daldı. 
Özel otomobilin 
çarptığı öğrenci 
lerden 16 yaşında 
ki Dağıstan K, 15 
yaşındaki Ahmet 
P. ve 15 yaşındaki 
Hüseyin Y. ile özel 

sonucu olay yerin 
de yaşamını yitir 
di. Hamarat’ın ölü 
müne neden olan 
sürücü aracıyla 
kaçtı. Olay ilgili 
soruşturmayı 
sürdüren Bursa 
İl Jandarma Komu 
tanlığı özel ekip 
oluşturarak, kaza 
mn olduğu bölge 
deki güvenlik 
kamerası görüntü
lerini izledi, görgü 
tanıklarının ifade 
lerine başvurdu. 
Hamarat'ın ölümü 

otomobilde 
bulunan kampus 
hizmetlisi 33 
yaşındaki 
Nuray B. 
yaralandı. Yaralılar 
112 ekibinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastane
sine kaldırıldı.

ne neden olan 
kırmızı renkli 
kamyonetin 
sürücüsünün, 
olaydan kısa 
süre önce fırından 
ekmek hamuru 
alan ve pazarcılık 
yapan R.Ç. 
olduğunu 
belirledi. Kaza 
sonrası aracının 
farlarını kapatarak 
uzaklaşan R.Ç. 
yaklaşık 7 yıl 
sonra jandarma 
tarafından gözaltı 
na alındı.

Bir kamu hastane 
sinde tıbbi sekre 
ter olarak görev 
yapan Cihan 
Sapan, Duaçına 
n'ndaki bir ATM'- 
den para çekmek 
isterken kartını 
cihaza taktığında 
büyük şok yaşadı. 
Henüz işlem yap
madan makinenin 
para bölümünden 
2 bin lira para 
çıkınca şarkına 
dönen Sapan, 
durumu önce 
banka yetkililerine 
bildirdi. Paranın 
sahibinin Halil

ŞlMttİlM
İnegöl de okula 
gitmek için 
evinden ayrılan 
Suriyeli genç kız 
kayıplara karıştı. 
Yaklaşık 2 yıl 
önce Suriye'deki 
iç savaştan 
kaçarak İnegöl’e 
sığınan Kaddur 
ailesinin 16 
yaşındaki kızları 
sırra kadem bastı. 
İnegöl Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
10. öğrencisi olan 
Rama Kaddur, 
22 gün önce okula 
gitmek için evin
den çıktı, ancak 
bir daha evine 
dönmedi. Muham 
med ve Visal Kad
dur çifti, kızlarını 
eve dönmemesi 
üzerine emniyete 
müracaat etti. 
Gözü yaşlı anne 
Visal Kaddur,

Çolak 
olduğu 
belirlendi.
2 bin lirayı 
Cihan 
Sapan’ın 
elinden 
teslim 
alan Halil 
Çolak, 
'Havale 
işlemi için 
ATM'ye 
gitmiştim, 
rai anın
hesaba yattığını 
zannedip cihaz 
başından ayrıldım. 
Demek ki bir 
şeyler yanlış

Türkçe bilen 10 
yaşındaki kızı 
Sefa Kaddur 
aracılığıyla şunları 
söyledi: "Kızım 
sabah 08.00'de 
okula gitti, ben de 
hastanede yatan

gitmiş. Böyle 
dürüst insanların 
bulunması sevin
dirici* şeklinde 
konuştu.

halasının yanına 
gittim. Kızım okul 
çıkışı beni kendi 
telefonuyla ara
yarak, ‘Anne ben 
hastaneye geleyim 
mi’ diye sordu. 
Ben de ‘Hayır 
kızım, sen git 
eve dinlen ve 
kardeşlerinle 
ilgilen’ dedim. 
Bu telefon 
konuşmasının 
ardından kızım 
kayıplara karıştı. 
Eşim aynı gün 
saat 21.00'de 
polise giderek 
ifade verdi. 22 
gündür kızımdan 
hiç bir haber yok. 
Görenler lütfen 
polisi arasın. 
Giderken yanında 
telefonu vardı, 
ama 22 gündür 
telefonu kapalı” 
dedi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

HASTA ADAM GÖRÜNTÜSÜ

Orhangazi Yolundaki Kavlak AVM’de yenilikler birbirini izliyor

TıiıırtiiMiırtisiHluıt» ımıin
Zamanın Başbakanı, o günlerin konjok- 

türünde kendisini BOP’un Es Başkanı 
olduğunu söyledi.
Suriye ile olan dostane ilişkilere rafa 

kaldırılarak, bu ülkeye demokrasi dersi 
verilmeye başlandı.
Ardından Baas Rejimlerine karşı 

başlatılan devirme projeleri ile Arap ale
minde çıkan karışıklıklara, Türkiye’nin 
liderliğe soyunması bizi, Ortadoğu 
batıklığına soktu.
0 günlerde Başbakan olan Recep 

Tayyip Erdoğan sandı ki Türkiye Müslü
man ülkelerin kurtarıcısı olacak, Halifesi 
olacak.
Arap Baharı nedeniyle bu ülkelere Türk 

halkının vergilerinden hâzineye geçen 
büyük paralar el altından gönderildi.

Sonuçta desteklediğimiz tüm Arap 
ülkeleri bize karşı oldular.

Bugün birçoğunda temsilciliklerimiz 
bile yok.

4 yıldır Suriye ki Esad rejimini devirmek 
içini yapmadığımız kalmadı.
Muhalifleri silahlandırdık, eğittik, 

Esad’ın üzerine saidık.
Sonucu kötü oldu.
Bir hafta da Şam Emevi Camiinde Cuma 

namazı kılacaklardı 4 yıl geçti kılamadılar.
Suriye Türkiye’ye pahalıya mal oldu.
3 milyona yakın Suriyeli göçmene 

bakıyoruz.
Sınırlarımız yol geçen Hanı olunca terör 

dizi de varmaya ’oaş'ıaûı.
PKK daha güçlendi, şehirleri kuşattı.
Kıbrıs’ı 40 günde aldık, Sur’a 102 günde 

girebildik.
Türkiye artık güvensiz bir ülke.
Alman Büyükelçiliği vatandaşlarına 

sokağa çıkmayın diyor.
ABD Büyükelçiliği, Türkiyedeki asker 

ailelerinden Türkiye’yi terk etmesini is
tiyor.

'Manûa'dıar'Keza ö//e.
Alman televizyonları

Cumhurbaşkanımızı Ti’ye alıyor.
Bizimkiler yayınların durdurulmasını is

tiyor.
Sanıyoı'ıar'Ki orası TüTKiye.
Gelinen durum iç açıcı değil.
Türkiye her gün daha da yalnızlığa 

itiliyor.
Türkiye’nin yanlış politikaları sonucu 

kuzey sınırlarımızda Kürdistan kurduru
luyor.

Buna Türkiye Kürdistan’ı da eklenmek 
isteniyor.

İçerde giderek artan baskıcı bir rejim.
Tök adam dıma'nayâlrerı..
Anayasayı değiştirip, başkanlık sistemi 

ni kurarak, yargı ve yürütmenin üzerinde 
olma sevdaları, Türkiye’yi daha da Hasta 
A dam yapacak.

Bu gidiş iyi bir gidiş değil.

Gemlik Orhangazi 
asfaltı 3. kilomet 
resinde bulunan 
Kavlak Zeytin, 
Zeytinyağı ve Gıda 
Maddeleri Alışveriş 
Mağazası, hergün 
bir başka yeniliğe 
kapılarını açıyor. 
İşletmenin genç 
sahibi Kadir Kavlak, 
modern alışveriş 
tekniklerini yakından 
izleyerek işyerine 
bunları taşıyor.

NOSTALJİK 
MOTORBİSİKLET

Kendi yağ imalatha 
nesinde sıktırdıkları 
zeytinyağlar yanın 
da, Gemlik zeytinin 
en kaliteli olanlarını 
satışa sunan 
Kavlak AVM, ürün
lerinin satışlarını 
müşterilere daha 
cazibeli hale ge
tirmek için eski 
model 3 tekerlekli 
triportör motorbisik- 
letı yenileyerek 
bunu mağaza içinde 
zeytinyağların 
tanıtımında kulla 
nıyor.
Piyasada çok az 
bulunan triportör 
motorbisikletleri 
toplayarak, ürün
lerinin satıldığı

mağazalarda bu 
motorbisikletleri 
tanıtım aracı olarak 
kullanacaklarını be
lirten Kadir Kavlak 
şöyle konuştu: 
“Alışveriş dünyası 
sürekli yenilik isti 
yor. Ürünlerini güzel 
ambalaj içinde, doğ

ru satışa sunarsanız, 
o ürün alıcı bulur. 
Tüketicinin ilgisini 
çekecek her türlü 
materyali kullanıyo 
ruz. Bunların üzerine 
satacağımız ürünleri 
koyarak müşterilerin 
beğenisine sunu 
yoruz. Raf sistemi

yerine burada 
olduğu gibi eski 
bir motorbisikleti 
yenileyip raf 
olarak kullana 
biliyoruz. Müşte 
riler bu durumdan 
memnunlar.” 
Kavlak, AVM’nin 
Gemlik’in en 
güzel mağazala 
rından biri oldu 
ğunu söyleyen 
Kadir Kavlak, 
“Pazarlama 
yöntemlerinde 
yenilikleri takip 
ediyoruz. Bu hem 
ürünlerimizin 
satışımı etkiliyor, 
hem de Gemlik’in 
imajına katkı 
koyuyor” dedi.

AKCAN PETROL'DE ÇALIŞACAK
• BAYAN MARKET SATIŞ GÖREVLÎSÎ
• BAY AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLÎSÎ
• BAY VE BAYAN KAFETERYA SERVİS

VE MUTFAK ELEMANLARI ARANMAKTADIR.
AKCAN PETROL
Dörtyol Mevkii GEMLİK

MÜRACAAT TEL: O 533 309 06 99

POMPACI VE MARKETÇİ 
DENEYİMLİ VEYA ÖĞRETİLMEK ÜZERE 

18-40 YAŞLARI ARASI 
BAY ELEMAN ARANMAKTADIR 

ENGÜRÜCÜK OPET İSTASYONU 
TEL: 0 53162619 71 AYDIN BEY

mailto:kadri_guler@hotmail.com


GemlikKSrfez

BİL OKULLARI
büv ■

2016 - 2017 Eğilim Öğretim Sezonunda Hizmetinizdeyiz

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ’DE AÇILIYOR!

ANAOKULU • İLKOKUL* ORTAOKUL
□ O bilorhangazi www.bilokullari.com.tr |444 5 245

http://www.bilokullari.com.tr


Gemlik Körfez Sayfa 631 Mart 2016 Perşembe

Sırası Geldikçe
inan TAMER

"BİR DESTANDIR ÇANAKKALE"

Gemlik Belediyesi, 
2016 yılı kültür 
etkinliklerine “18 
Mart Çanakkale 
Şehitlerini Anma” 
haftasına ağırlık 
verdi.
Büyük ilgi gören 

Ahmet Yenilmezin 
sahne aldığı “Bir 
Destandır 
Çanakkale Kınalı 
Kuzular” gösteri 
sonrası, yine Gem
lik Belediyesi, 
MTTB Bursa İl 
Başkanlığı ve 
evrensel hukuk 
topluluğunun 
ortaklaşa düzenle 
diği, Faruk Anbar 
cıoğlu’nun eseri 
“Bir Destandır

Çanakkale” isimli 
tiyatro gösterisi 
pazartesi gecesi 
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi’nde 
sunuldu.
Eser sahneye kon

madan önce yazarı, 
Faruk Anbarcı 
oğlu, emperyaliz 
min acımasızlığını, 
emperyalist ülkele 
rin zalimliğini, çıkar 
olduğunda savaştık 
lan ülke ile birleşip 
doğal yer altı zen 
ginliğine sahip 22 
milyon metreka 
reye hükmeden 
Osmanh Devletini, 
isyanlarla bölüp 
parçaladığını, Ana 
dolu’yu ele geçir 

mek için büyük bir 
müttefik 
donanması ile 
Çanakkale'ye 
geldiğini ifade etti.
Savaşın aslında 

zenginlikle yoklu 
ğun savaşı 
olduğunu belirtti.
Aslında düşma 

nın, Türkün iman 
gücünü dikkate 
almadığından 
Çanakkale’yi 
geçemediği, geldik
leri gibi gittikleri 
ender bir savaştır 
Çanakkale deniz ve 
kara savaşları. 
Dünyada o güne 
kadar var olan 
14 bin savaşın utku 
ile biten azınlığın, 

çoğunluğa, iman 
gücünün silahlı ve 
mali güce galebe
sidir Çanakkale 
savaşları.
Cesur, kahraman, 

İyi bir kurmay olan 
Mustafa Kemal 
Paşanın ölümü 
göze alan, vatan, 
namus, bayrak ve 
Allah yolunda 
ölmeyi şahadet 
şerbeti içmenin 
özlemi olduğu Türk 
milletinin kahra
man evlatları 
Mehmetçiğin 250 
bin Mehmetçiğin 
seve seve Allah, 
Allah nidaları ile 
vuruşup, can 
verdiği düşmana 
geçit vermediği 
kahramanlık 
örneğinin sergilen 
diği topraklardır 
Çanakkale.
Havranlı seyit 

onbaşılar ve genç 
liseliler, Anadolu 
da yaşayan tüm 
ulusun 
kahramanlarının 

gelecek nesillere 
büyük emanetidir 
kutsal Anadolu 
toprakları.
Tiyatro topluluğu 

o günleri sergile 
diler bizlere, 
hatırlattılar 
kahramanlıklarını 
bu aziz milletin.
İzleyiciler olarak 

göz pınarları 
mızdan süzülen 
gözyaşı damlaları 
şehitlerimize rah
met suyu olmuştur, 
inşallah.
Sunulan Fatihalar 

da kendilerine 
verebildiğimiz 
armağan.
Atalarımız, büyük 

sıkıntılar çekti, 
can verdiler 
bizler için hür, 
bağımsız, mutlu 
yaşaya bilmemiz 
için
Birlik, beraberlik 

örneği sergilediler.
Bugün yaşanan 

huzursuzluk, 
kardeş kavgası 
yaratılmak gayret

leri, inciltiyor 
atalarımızı, 
sızlatıyor kemik
lerini.
Bu vatana düş 

man ayağı değme 
sin diye evlatlarının 
ellerine kına 
yakarak cepheye 
seve seve yollayan 
analar, kardeş 
kardeşi vuruyor 
diye ağlamasın.
Çanakkale 

geçilmedi geldikleri 
gibi gittiler.
Bu yurdu 

asla böldüremeye- 
cekier.
Vatan, bayrak, 

ezan bu ulusun 
kutsalıdır. 
Canından azizdir.
Tiyatro topluluğu, 

sağ olun.
Bize geçmişi acılı 

anımsattınız.
Geleceğe iman 

tazelettiniz.
Toplumu 
uyardınız.
Kutlarım sizleri... 

Önemli ulusal bir 
görev yaptınız.

İl ‘Gemlik. Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ACIBADEM GEMLİK TIP MERKEZİ

GÖZ HASTALIKLARI 
UZMANIMIZ

kDR. CÜNEYT JŞIK
TAM ZAMANLI OLARAK
HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

ACI BADEM
GEMLİK TIP MERKEZİ

Dr. Ziya Kaya Malı. Hürriyet Cad. No: 45 GEMLİK Bilgi içir (224) 28044 44

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ, Ceza ve 
Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü'nde istih 
dam edilmek üzere 
2 bin 954 sözleşmeli 
personel alınmasına 
ilişkin ilanın yayın 
(andığını bildirdi. 
Toplam 2 bin 954 
personelin alınacağı 
Adalet Bakanlığı'na 
2 bin 454 infaz ko
ruma memuru, 144 
büro personeli, 95 
sağlık personeli, 56 
teknisyen, 155 şoför 
26 aşçı ve 24 kalori 
ferci alınacak. Bu 
pozisyonlara yerle 
şebilmek için KPSS 
2014 puanından en

az 70 puan alma 
zorunluluğu bulu 
nuyor. Başvurularda 
lisans mezunları için 
2014 KPSSP3, ön- 
lisans mezunları için 
2014 KPSSP93, 
ortaöğretim mezun 
lan için 2014 
KPSSP94 puanı 
esas alınmak 

kaydıyla Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı'ndan 70 ve 
daha yukarı puan 
almış olma şartı 
aranacak. 4 Nisan 
2016 tarihinde 
başlayacak olan 
başvurular, 
15 Nisan 2016 tari
hinde sona erecek.

Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’da ku
rulacak uçak fabrika 
sının Yenişehir’e 
yapılmasının plan 
■andığını söyledi. 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, Yenişehir’in 
yeni dönemde uçak 
fabrikasına sahip 
olacağını ifade etti. 
Bursah Gökçen Gru 
bu tarafından Alman 
ya’da satın alınan 
uçak fabrikasının 
benzerinin yine aynı 
grup tarafından 
Bursa’da kurula 
cağını belirten 
Başkan Altepe, 
adresin yüksek 
ihtimalle Yenişehir

olduğunu açıkladı. 
İlçenin başta otomo
tiv test merkezi 
olmak üzere birçok 
konuyla Türkiye 
gündemine geldiğini 
hatırlatan Başkan 
Altepe, “Havaalanı, 
otomotiv test 
merkezi derken 
uçak fabrika 
sı da Yenişehir’e 
nasip olacak her
halde. Nasipte orası 
varmış gibi duru 

yor” dedi. Uçak 
fabrikasının ardın 
dan sektörle ilgili 
yerleşimlerin de bu 
ilçede konuşlanması 
nın mantıklı olacağı 
nıkaydeden Başkan 
Altepe, “İnşallah 
ilerleyen günlerde 
bu işin fakültesi de 
kurulur. Sektör bir 
çök bileşeniyle bu 
güzide ilçemize 
yerleşmiş olur” 
diye konuştu.

MliyaılaımM! artsın nedeni
Konut fiyatlarındaki 
artışı masaya yatıran 
Merkez Bankası'nın 
raporuna göre bu 
dönemde kaliteli 
konut sayısı da fiyatı 

etkilemiş. Türkiye'de 
konut fiyatları yeni 
yılla birlikte hız kesti. 
Ocak ayında Türkiye 
Konut Fiyat Endeksi 
sadece yüzde 0.52

arttı. Artış son bir 
yılın en düşüğü. 
Yıllık artış da 
aralık ayında yüzde 
18.41 iken ocak 
ayında yüzde

’.50'ye indi, 
mi konut fiyatları 
e ocak ayında 
izde 0.68 geriledi, 
j da geçen yılın 
;ak ayından beri 
irülen ikinci fiyat 
işüşü. Fiyatlar 
:aktaki düşüşle 
m bir yılda 
izde 15.21'e indi.

GEMLİK
KALIBRASYON 4 adet 15-16 jant Starmaxx kamyonet 

ve minibüs lastiği alanlara,
OLÇUM & 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, 
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 
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.

350 Tl değerinde mini hediye!

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

ÜZKAYA
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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GEMLİKSPOR: 65 BURSftSPOB: 37
Bursa Atatürk Spor 
Salonu'nda oynanan 
maçta Gemlikspor 
Yıldız Basketbol 
takımı Bursaspor 
Yıldız Basketbol 
takımını etkili bir 
oyunla yenerek gu
rubundaki diğer 
takımlara gözdağı 
verdi. İlk çeyrekte 
takımlar müthiş 
bir savunma 
sergileyerek 
8-9 Gemlikspor 
önde tamamladı, 
kinci çeyrekte 

tam saha baskı ile 
oyuna ağırlığını 
koyan takımımız 
20 - 34 ile devreyi 
önde tamamladı. 
Baskılı oyununu 
üçüncü çeyrektede 
sürdüren Gemlik
spor durumu 
27 - 54 e getirdi. 
Son çeyrekte etkili 
oyununu sürdüren

takımımız maçı 
37 - 65 kazanarak 
ilk maçını gali 
biyetle kapadı. 
Maç kadrosu Kaan 
Sönmez, M.Talha 
Toklu, Mert Bilge, 
Umut Tokgöz, 
N.Berat Atay, Cavit 

Samanlı, Erbatur 
Kara, A.Özgür 
Damar, Yunus Emre 
Başalma, Saim 
Damar, Berkay 
Akbulut, Baran Efe 
Sıralaç. Takım so
rumlusu İbrahim 
Tokgöz "Grup

maçlarınıza gali
biyetle başlamak 
çok güzel.
Grubumuzun güçlü 
takımını yenmek 
oyuncularıma hem 
moral hemde güven 
verdi. Sportmence 
ve dostluk

ortamında oynanan 
bu güzel müsabaka 
İçin her iki takım 
oyuncularını 
kutluyorum.
Ülkemizi emanet 
edeceğimiz genç 
terimizin hem iyi 
bir oyuncu, hem 
de sportmen ve 
iyi birey olarak 
yetişmeleri için 

sayın Nurullah 
Targıt hocam ile 
birlikte özveri 
içinde çalışıyoruz. 
Oyuncularımız da 
bu bilinç içinde 
üzerlerine düşen 
görevleri yerine ge
tiriyorlar ve bundan 
dolayı da kendilerine 
sonsuz teşekkür 
ediyorum" dedi.

'iftiıi n ■ i Ic^lCörfez’ 4^ www;gemIikkorfezgazetesi.com

kkorfezgazetesi.com
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Binlerte memula Mlü İmteı! Ulaaşlanmla anliM «laeık
Nisan'dan itibaren 
memur maaşlarında 
170 liraya varan 
azalma olacak.
Gelir Vergisi 
matrahının 2016 yılı 
için 12 bin 600 TL 
olarak belirlenmesi 
nedeniyle Nisan'dan 
itibaren memurların 
büyük bir bölümü 
yüzde 20'lik vergi 
dilimine girecek. 
Bu yüzden maaşla 
rında 170 liraya 
varan azalma olacak. 
Zammı alamadan 

eriyecek. Çalışan 
ların maaşından 
gelirlerine göre 
vergi kesiliyor.
12.600 liraya kadar 
olan gelirler için 
yüzde 15,12.600- 
30.000 lira arasın 
daki gelir için yüzde 
20 Gelir Vergisi 
alınıyor. Bu nedenle 
Eylül'e kadar yasal 
bir düzenleme yapıl 
mazsa asgari ücretli 
yüzde 20'lik vergi 
dilimine girecek ve 
maaşı 70 lira düşe

cek. Memurların 
maaşları ise Nisan 
itibarıyla yüzde 5'lik 
Temmuz zammını 
almadan azalacak. 
Diğer bir deyişle 

zam cebe girmeden 
uçacak. Mesleğe 
yeni başlayan, en 
düşük 2151 lira 
maaş alan memurla 
rın bile ödeyeceği

Gelir Vergisi oranları 
da bu kapsamda 
Nisan ayından sonra 
yüzde 15'ten yüzde 
20'ye çıkacak. 
Nisan'dan sonra mi
lyonlarca memurun 
Mayıs maaşlarında 
yüzde 5 daha fazla 
Gelir Vergisi kesin
tisi olacak. Brüt 
3200 TL maaş alan 
bir memurun maaşı 
Nisan'dan itibaren 
düşecek. Kesinti 
miktarı makam ve 
kıdeme göre 31 lira 

ile 170 lira arasında 
değişecek. Hükümet 
ile Memur-Sen 2016 
yılı zammı için yüzde 
6 artı 5'te anlaşma 
sağlamıştı. Bağımsız 
Sağhk-Sen Başkanı 
Mehmet Bayraktar, 
"Memurların maaşla 
rina yansıtılan 
Gelir Vergisi yüzde 
15 vergi diliminde 
sabitlenmeli. Bu 
şekilde memurların 
kayıpları en aza 
indirilir" ifadelerini 
kullandı.

ftlMiı İM İlâ sıı ■ MuMıaııMııiM
2015 takvim yılına 
ait yıllık gelir ver
gisi beyannameleri 
nin verilme süresi 
bugün mesai biti
minde sona eriyor. 
Geçen yıla ait yıllık 
gelir vergisi beyan
namelerinin veril 
mesr suresi bugıur 
sona eriyor. Maliye 
Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlı 
ğınca daha önce 
25 Mart olarak be
lirlenen, 2015 tak 
vim yılına ait yıllık 
gelir vergisi beyan
nameleri verme 
süresi bugün 
mesai bitimine 
kadar uzatılırken, 
mükelleflerin elekt 
ronik ortamda da 
beyannamelerini

gün sonuna kadar 
gönderebiTmeleri 
mümkün olacak. 
Buna göre, kira, 
ücret, menkul ser
maye geliri ile diğer 
kazanç ve gelirler 
için internet üzerin 
den "hazır beyan" 
sistemi aracılığıyla 
beyanname verme 
süresi de bugün 
sona erecek.
Maliye Bakanlığın 
ca hazırlanan hazır 
beyan sistemi ile 
vatandaşlar başta 

kira geliri olmak 
üzere, ücret, men 
kul sermaye geliri 
ile diğer kazanç ve 
gelirler için internet 
üzerinden kendi 
adlarına hazırlanan 
beyannamesini 
görüntüleyerek, 
onaylayabilecek 
veya gerekli 
değişiklikleri yapa
bilecek. Sistemle 
ilgili alanlardaki 
vergi hesap 
lamaları otomatik 
yapılacak.

Türkiye'de geçen 
yılın Temmuz-Aralık 
döneminde konut
larda 1 kilovatsaat 
(kWh) elektrik için 
ortalama 38,9 kuruş, 
1 metreküp doğal 
gaz için de ortalama 
117,9 kuruş ödendi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜIK), 
2015 yılının Tem- 
muz-Aralık dönemi 
ne ilişkin elektrik 
vedoğalgaz fiyat is
tatistiklerini açıkladı. 
Buna göre, söz 
konusu dönemde 
konutlarda 1 kilovat
saat elektrik için 
ortalama 38,9 kuruş 
ödendi. Konutlarda, 
1 kilovatsaat elektrik 
için tüketiciler en 
küçük tüketim aralı 
ğı olan 1000 kilovat- 
saatin altında orta

lama 39 kuruş, en 
büyük tüketim ara 
lığı olan 15 bin kilo
vatsaat ve üstünde 
ise ortalama 38,7 
kuruş harcandı. 
Sanayide söz konu 
su dönemde 1 kilo
vatsaat elektrik için 
ortalama 24,4 kuruş 
ödeme yapıldı. 
Söz konusu 
dönemde konutlarda 
1 metreküp doğal 
gaz için ortalama 
117,9 kuruş ödendi. 
Konutlarda 1 met 

reküp doğalgaz için 
en küçük tüketim 
aralığı olan 522 met 
reküp altında orta
lama 119,1 kuruş, 
522-5 bin 219 me
treküp aralığında or
talama 117,4 kuruş, 
5 bin 219 metreküp 
ve üstünde ise orta
lama 117,2 kuruş 
ödeme yapıldı.
Sanayide 1 metre 
küp doğalgaz için 
ikinci altı ayda 
ortalama 97,6 
kuruş ödendi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

itfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

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

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

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

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07
Pamukkal»
DSNİZ UÇAÖI
Paoaaua Akınla Saya hat
METRO
Aydın Turizm
80zar Turizm
Kanbaroftlu-fiaada*
Anıtur
Kamil Koç

012 OO 28 
• 13 • • 13 
• 14 «3 «2 
• 13 12 12 
•13 20 77
• 12 1O 72

• 12 O1 «3

Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 68HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast

517 34 00
513 23 20 BELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı
Tomokıy Tomografi
Acıbadem

513 10 55
513 55 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

51345 21 -23
513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

913 18 21
913 24 67
913 32 40
913 23 24
917 33 94

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
513 45 21-182 
513 45 21-111 

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 
Mudanya 
Yonikapı 
Yalova 
İDO İmam Asla 
Dinlenme Tes.

256 77 84 
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23 

n
513 23 94

VAPUR - FERİBOT
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
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 50 81
Bütünler Llkltg az 913 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 913 30 33
Tuncay Otogaz 913 16 49
Beyza Petrol 913 01 03

Gemlik KErfez
SIMLİK’İNİLK OÜHLÛK SİYASİ OAZSTISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI : 5439 
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)

iMuM
VENÜS SİNEMASI
Batman ve Süperman: 

Adaletin Şafağı 
(3 boyutlu ve türkçe 

dublajlı): 11:15-14:00- 
17:00-20:30...

Kolpaçino 3.Devre: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Azazil 2: Büyü: 11:45- 

14:00-15:45-17:30-19:15- 
21:00...

5133321

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


GemlikKSrfez

ÖZEL İM ( blllztlll ik lııdfflmnizf ı/w//w ”

MİAYKENT
/ • •• V _ •

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim 
yılı için kayıtlarımız başlamıştır.

ERKEN KAYIT DÖNEMİ 

FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN... 

1MART -30 NİSAN 2016

2016-2017
ÖĞRETİM YILI
ÜCRETLERİMİZ

LİSTE FİYATI | ERKEN KAYIT DÖNEMİ
YILLIK ÖDEME | TAKSİTLİ ÖDEME PEŞİN ÖDEME

ANASINIFI 8.750 8.300 7.850
1. SINIF 11.000 10.450 9.900
2.3.4.5.6J.8. SINIF 13.850 13.150 12.500

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM. YEMEK. SERVİS ve KDV dahildir.
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