
Gemlik dün yeni bir intihar olayı ile sarsıldı.
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FETÖ..
FETÖ, Fehtullah Gülen Cemattinin kısal 

tılmış şekli.
Fehtullah Gülen Hoca efendiye mal ediliyor.
17-25 Aralık olaylarından sonra, yani, AKP’ li 

Bakanların çocuklarının yatak odalarında dolar 
dolu 3 kasanın çıkması, Halk Bankası Genel 
Müdürü’nün evinde ayakkabı kutularında mil 
yon dolarların bulunması, Başbakanın oğlu 
Bilal ile yaptığı telefon kayıtlarında eldeki mil 
yon dolarların eritilmesi konuşmalarının tümü 
FETÖ’ye iş olduğu iddia ediliyor.

Dev. sayf. 4’de

Üzücü olay, dün öğle tatilinde banka 
personelinin yemeğe çıktığı sırada mey
dana geldi. Bir yıllık banka memuru 32 
yaşındaki Orhan Özdemir,kasa daire
sine girerek, burada yanında getirdiği 
iple kendini asarak, hayatına son verdi.

Haberi sayfa 2’de

Gemlik’in tiberoptik
altyapısı değişiyor

Türk Telekom 
Gemlik’in internet 
ve Tivibu televizyon 
yayınlannın daha 
iyi izlenebilmesi 
için fiberoptik 
ağ şebekesini 
yeniliyor.
İlçemizin çeşitli Ma
hal leşi’ndeki cadde 
ve sokaklarda bulu 
nan Telekom’a ait 
bağlantı mazgalları 
arasına yeni fiber

optik kablo döşü 
yoriar. Yıl sonuna 
kadar Gemlik için
deki tüm şebeke 
nin yenileceğini 
belirten ilgililer, 
bugün devreye 
sokulan 4.5 G 
uygulaması ile 
internetlerini 
eskisine göre 
10 kat daha 
hızlanacağını 
söylediler.

mailto:uler@hotmail.com
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Bankada intihar etti
Üzücü olay, dün öğle tatilinde banka personelinin yemeğe 
çıktığı sırada meydana geldi. Bir yıllık banka memuru Orhan 
Özdemir, kasa dairesinde yanında getirdiği iple kendini 
asarak, hayatına son verdi.
İstiklal Caddesi’nde 
bulunan bir kamu 
bankasında, 
öğle tatilinde

meydana gelen 
olayda, banka 
çalışanlarından 
Orhan Özdemir (32)

intihar etti.
Olay, bugün saat 
13.oo sıralarında 
banka personelinin 

öğle yemeğine 
çıkmasını fırsat bilen 
kasadan sorumlu 
personel Orhan 
Özdemir bankanın 
kasa dairesine 
girerek, önceden 
yanında getirdiği 
ip ile kendini 
tavanda bulunan 
demirlere asarak 
intihar ettiği öğle 
yemeği sonrası 
bankaya gelen 
arkadaşları 
tarafından görüldü. 
Banka personeli 
arkadaşı intihar 
olayı üzerine 
adeta şok 
yaşadılar.
Olay yerine gelen

112 ambulans ile 
Orhan Özdemir’in 
cesedi Muammer 
Ağım Devlet Has
tanesi kaldırıldı. 
Banka saat 14.30’a 
kadar hizmet 
veremedi.
Cumhuriyet 
Savcısının olay 
yerinde yaptığı 
inceleme ve 

soruşturmadan 
sonra banka 
müşterilerine 
hizmet vermeye 
başladı.
Orhan Özdemir’in 
evli ve 1 çocuk 
babası olduğu, 
psikolojik sorunları 
nedeni ile ilaç 
kullandığı.
Öğrenildi.

MarmarabiTlik kapasiteyi 50 hin lonlara taşıııor
Satış rakamları ile rekor kıran Marmarabirlik, üretim kapasitesini artırmak amacıyla 
yaklaşık 10 milyon TL'lik yeni makine yatırımlarını hayata geçiriyor. Marmarabirlik'in 
ambalajlı üretim kapasitesi, yeni yatırımların ardından yıllık 50 bin tonlara ulaşacak.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, ürün alım ve 
satış rakamlarını her 
geçen yıl daha da 
yukarılara taşıyan 
Marmarabirlik'in, 
piyasanın taleplerini 
karşılayabilmek için 
üretim kapasitesini 
artırmaya yönelik bir 
dizi yatırım yaptığını 
söyledi.
Asa, bu amaçla 
Başköy Entegre 
Tesisleri'nde başla 
yan yatırım çalışma 
larında sona gelindi 
ğini belirterek, 
"Üretim kapasitesi 
nin artırılması ve 
tüketicinin küçük 
ambalajlı ürün 
talebinin karşılana 
bilmesi amacıyla bir 
yıldır devam eden 
yeni yatırım çalış 
malanmız tamamlan 
mıştır. Yaklaşık 
10 milyon TL'lik 
yatırımların tamamı, 
nisan ayı sonunda 
faaliyete geçecek 

olup, yeni yatırım 
larla birlikte Mar
marabirlik'in toplam 
üretim kapasitesi, 
yıllık 30 bin tonlar 
seviyesinden 50 bin 
tonlara ulaşacaktır" 
diye konuştu.

TEK PORSİYONLUK 
ZEYTİN EZMESİ 
Yeni yatırımlar kap 
samında ilk olarak 
zeytin ezmesi üretim 
tesisinin faaliyete 
geçtiğini ifade eden 
Başkan Asa, mevcut 
tesisin üretim kapa
sitesinin yüzde 50 
oranında artırıldığını 
bildirdi. Asa, "Yeni 
zeytin ezmesi üretim 
tesisimizde, tek por- 
siyonluk küvet am
balajlarda zeytin 
ezmesi üretilecek 
olup, bu ambalajla 
nn, başta otel, 
restoran ve kafeler 
gibi kahvaltı sek
töründe faaliyet 
gösteren ev dışı 
tüketim tesislerine 
verilmesi

planlanmaktadır. 
Bu makine ile aynı 
zamanda tek 
kullanımlık sofralık 
zeytin de üretilecek
tir. Nisan ayı sonu 
itibariyle yeni zeytin 
yağı üretim hattı ve 
binası da faaliyete 
geçecektir'' dedi.

SEKTÖRDE İLK: 
"KATLA YAĞLA 
SOS"
Asa, sektörde ilk 
kez üretilecek 
tek porsiyonluk 
zeytinyağı ve sos 

içeren katla yağla 
ambalajı için yeni 
yatırım yapıldığını da 
belirterek, yaklaşık 
1 milyon TL'lik 
yatırım kapsamında 
makine alımlarının 
gerçekleştirildiğini 
ve deneme üretim
lerine başlandığını 
söyledi.
Katla yağla sosun 
Türk Hava Yolları 
başta olmak üzere, 
öncelikle ev dışı 
tüketim alanlarında 
tüketiciye sunulaca 
ğını ifade eden Asa, 

yeni yatırımın 8 
gramlık ürünlerden 
saatte 6 bin adet 
üretim kapasitesine 
sahip olduğunu ve 
tüketiciye tek elle 
kullanım kolaylığı 
sağlayacak ürünün 
büyük beğeni kaza 
nacağını kaydetti.

KÜÇÜK AMBALAJ 
TERCİH EDİLİYOR

Başkan Asa, özel
likle son yıllarda 
tüketicilerin cam, 
pet ve küçük 

ambalajı tercih et
melerinden dolayı 
üretim modelini 
yeniden ele aldıkla 
rım vurgulayarak, 
şöyle devam etti: 
"Tüketici tercihleri 
doğrultusunda 
üretim hatlarımız 
ambalaj çeşitlerine 
göre aynştınlmıştır. 
Yeni yatırımlarımız 
ile birlikte bundan 
böyle Marmarabir
lik'in vakum, teneke 
ambalaj, pet-cam, 
kuru sele gibi 
ürünleri, birbirinden 
bağımsız alanlar 
da üretilecektir.
Bu yatırımlardaki 
asıl hedefimiz, 
satışlarımızın 
artması ve 
artan talebi 
karşılayabilmek 
için Marmarabirlik 
ürünlerini farklı 
hatlarda aynı 
anda üreterek 
verimi artırmak ve 
yüksek standart 
larda üretim 
gerçekleştirmektir."
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Cinsel istismarda Bursa 6. sırada
Türkiye’de 2014 
yılında 11 bin 95 
çocuğun cinsel 
saldırıya maruz 
kaldığı, cinsel 
saldırıya maruz 
kalan çocukların 
yüzde 18,5’ini ise 
11 yaş ve altındaki 
lerin oluşturduğu 
bildirildi.
Yine cinsel is-* 

tismara maruz 
kalan çocukların 
illere göre dağılı 
mında ise büyük 
şehirler başı çeki 
yor. Antalya, cinsel 
istismar suçlarında 
524 vak'a ile İstan
bul, İzmir ve 
Adana'dan sonra 
dördüncü sırada 
bulunuyor.

Türkiye İstatistik 
Kurumu'nin (TÜİK) 
“Güvenlik birimler
ine gelen veya ge
tirilen çocuklara” 
ait verilerine göre, 
Türkiye’de 2014 
yılında bin 377’si 
erkek, 9 bin 718’i 
kız çocuğu olmak 
üzere 11 bin 95 
çocuk cinsel 

suçlara maruz 
kaldı. Cinsel suç 
lara maruz kalan 
çocukların yüzde 
57,6’sını 15-17 yaş 
grubu, yüzde 
23,9’unu 12-14 yaş 
grubu, yüzde 
18,5’ini ise 11 yaş 
ve altındakiler 
oluşturdu.
Cinsel suça maruz 

kalan çocukların 
illere göre dağılı 
mında büyükşe 
hirler başı çekti. 
İstanbul bin 234 
ile ilk sırada yer 
alırken, İzmir 786 
ile ikinci, Adana 
528 ile üçüncü 
sırada yer aldı. 
Diğer illerde cinsel 
suça maruz kalan 

çocuk sayıları ise 
şöyle: Antalya 524, 
Mersin 463, Ankara 
424, Kayseri 419, 
Diyarbakır 334, 
Bursa 295, Aydın 
237, Sakarya 234, 
Balıkesir 231, 
Denizli 231, 
Şanlıurfa 223, 
Konya 193, Manisa 
187, Tekirdağ 182...

Hafriyat kammi devri I di Teleferikle ölümüne sellie
Mudanya da bir 
kamyon hafriyat 
boşaltırken devril 
di. Kaza, Aydınpı 
nar Mahallesi'n- 
deki hafriyat 
döküm sahasında 
meydana geldi. 
İsmi öğrenileme 
yen şoför, 16 CNU 
82 plakalı kamy
onuyla hafriyat 
döküm sahasına 
geİdi. Sürücü, 
hafriyatı dökmek 
için damperi kaldır 
dığı sırada, yükün

sağ tarafa kayma 
sıyia kamyon 
devrildi. Arkadaş 
lan tarafından 
kamyondan çıka

rılan sürücünün 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

İIİiiIiiiiiiIImimMIii

Daha önce bir 
çok yüksek bina 
ve köprülere 
çıkarak çektiği 
seifie'lerle adını 
duyuran Pavel 
Smirnov'un bu 
seferki adresi 
Bursa oldu. Önce 
Teleferik direkler
ine tırmandılar 
daha sonra Doğan 
bey TOKİ'den aşa 
ğı sallandılar. 
İstanbul'dan 
Bursa'ya gelen 
Pavel Smirnov, 
arkadaşıyla bir
likte teleferiğe 
gitti. Buradan 
yürüyerek telefe 
riğin dördüncü 
direğine giden 
Smirnov, bu zorlu

yolculuğu kayıt 
altına ald(i. Ardın 
dan arkadaşıyla 
birlikte teleferiğin 
direğine tırmanan 
genç, eşsiz Bursa 
manzarasını arka 
sına aldı. Kadıyay 
la’nın altındaki di
rekte arkadaşıyla 
birlikte selfie

çeken iki kafadarın 
görüntülerde 
oldukça mutlu 
olduğu görüldü. 
Teleferikte bulu
nanlar ve videoyu 
görenler ise bu 
tehlikeli görüntü 
ler karşısında 
hayrete düştü.

Bursa’da eve kilit 
lenip aç ve susuz 
bırakıldığı iddia 
edilen yaşlı adam, 
polis ve mahalle 
muhtarı sayesinde 
kurtuldu. 3 gün aç 
ve susuz bırakılan 
yaşlı adam, cama 
çıkıp, “Ölüyorum, 
yardım edin” diye 
bağırınca, çilin
girle eve girildi. 
Olay, Yıldırım 
Beyazıt Mahalle- 
si'nde meydana 
geldi. Binanın son 
katında yalnız başı 
na oturan 78 yaşın 
daki Elmas Terzi, 
çocuklarının ken
disine bakmadı 
ğım ileri sürüp 
huzurevine yat
mak istedi. İddiaya 
göre, babalarının 
huzurevine gitme
sine mani olan 
çocukları, Terzi’yi 
eve kilitleyip işe 
gittiler. Açlık ve 
susuzluğa dayana 
mayan yaşlı adam, 
pencereden, “ölü

yorum, yardım 
edin" diye bağırdı. 
Yaşlı adamın 
yardım çığlığını 
duyan mahalle 
sakinleri durumu 
Beyazıt Mahallesi 
Muhtarı Süleyman 
Atış’a bildirdi. 
Atış, polis ve sağ 
lık ekiplerine 
haber verdi. Olay 
yerine gelen polis 
ekipleri, çocukları 
na ulaşamayınca 
savcının izniyle 
çilingire kapıyı 
açtırdı. Yaşlı 
adam, kendisi kur
taran polis ekipleri 
ne, “Bunu bana 

çocuklarım yaptı. 
3 gün önce yemek 
getirdiler. Yemek
ler yerde duruyor, 
üşüyorum, 
dizlerim tutuldu" 
diye sitem etti. 
Tavanı olma 
yan odanın üstü 
nün karton ve 
brandalarla kaplı 
olduğu görüldü. 
112 ekipleri, yaşlı 
adama ilk müda
haleyi günlerdir 
kilitli kaldığı evin 
de yaptı. Terzi, 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştır 
ma Hastanesi’ne 
kaldırıldı.

Bir aeceılc 6 isıcrlni soydular
Bursa’da kar 
maskeli 3 hırsızın 
bir gecede 6 işlet 
meye girerek soy
gun yapması 
güvenlik kamera 
larına yansıdı. 
Edinilen bilgiye 
göre, kar maskeli 
3 hırsız, tarihi 
Pirinçhan yanın 
daki işletmelere 
gelerek kapıları 
zorlamaya başladı, 
önce bir gözlük 
çüye giren hırsız 
lar, daha sonra 
giyim mağazasına 
girerek 3 adet diz 
üstü bilgisayarı 
çaldı. Ardından 
hızını alamayan 
3 maskeli hırsız, 
birbirine yakın 
mesafede olan 4 
lokantanın kapı ve 
pencerelerini zor

layarak içeri girdi. 
3 şüpheli, 500 lira 
para çalarak kayıp 
lara karıştı. Hırsız 
lık anı güvenlik 
kameralarına yan 
sıdı. Dükkanına 
gelen işletmeciler 
karşılaştıkları 
manzarayla şoke 
oldu. Dükkanlarına 
hırsız girdiği fark 
eden vatandaşlar, 
durumu polis 
ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gelen 
polis, güvenlik 

kameralarını ince 
lemeye alıp, hırsız 
ların 3 kişi ve kar 
maskeli olduğunu 
tespit etti. Olay 
yeri inceleme 
ekipleri, soyulan 
işletmelerin kapı 
ve pencerelerin 
den parmak izi 
aldı. Yapılan ilk 
incelemelerde 
3 adet dizüstü 
bilgisayar, 500 
lira nakit para 
çalındığı tespit 
edildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

FETÖ
JUiHFlfFI

Fehtullah Gülen, Said-i Nursi adlı din 
adamının öğrencisidir.

Onun islamı yorumlamasını yayan 
müritlerindendir.

Bu hareketin adı Nurculuktur.
Nurculuğa inanların bir kolu da Fehtul- 

iah Gülen hareketidir.
Fehtullah Gülen, geniş kitleleri etkisi 

altına alabilmek, nurculuğu yayabilmek 
için farklı metodlar uyguladı.

Hiçbir zaman mevcut hükümetlere karşı 
olmadı, cumhuriyetle barışık göründü, 
hoşgörü kaynağı olmaya çalıştı, islamı 
ılımlı göstermeye çalıştı.

1973’ lerde başlayan bu hareket farklı 
örgütlenme yolu gerçekleştirdi.

Okullar açmak, yurtlar kurmak, dersha 
neler açmak ve geleceğin “Altın Çocuk 
lan” m yetiştirmeyi hedeflediler.

Kendileri gibi düşünen tek tip, islamı ön 
plana alan bir örgütlenme içine girdiler.

Zamanla genişlediler.
Gemlik’ten bile birçok kişi o’nu dinle

mek için İzmir’e gittiler.
Fetöcüler, Sovyetlerin yıkılma projesi 

olan Yeşil kuşakta görev aldılar.
Bunun karşılığı, Türki devletlerde okul 

lar kurduruldu.
Bir çeşit güleryüzlü misyonerlik yap

maya başladılar.
Türk Bayrağını dünyanın heryerinde 

dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı dinletiyor 
lardı.

Modern okullarının propagandasını ya
parak övgü de alıyorlardı.

Bu okulların öğrencileri cemaatin okul 
larında okumuş, dershanelerinde çalışmış, 
eVıefınöe eğitilmiş ozdı'kışheröı.

2002 yılında yapılan seçimlerde Nurcu 
Gülen Cemaati ile, nakşibendi tarikatı 
mensupları, eski Milli Görüşçüler işbirliği 
yaptılar.

AKP ilktidar oldu.
İlk yıllar aralannda su sızmadı.
Hükümeti birlikte yönettiler. Devleti 

yeniden dizayn etttiler.
AKP eliyle devletin, Emniyet, Milli. 

Eğitim, Sağlık, TÜBİTAK, Maliye ve MİT gibi 
geniş bölümlerine yerleştirildiler.

Bir hedefleri vardı, devleti ele geçirmek.
Bunun için TSK kuvvetleri çökerttiler, 

yargıyı kuşattılar, emniyetin köşe başlarını 
tuttular. Her yere sızdılar.

Aydınlara, gazetecilere kumpaslar kur
dular.

AKP’liler bunlardan memnun bir şekilde 
ülkeyi birlikte yönettiler.

Ne var ki, kumpaslar kendilerine yöne 
linçe iş değişti.

Başbakan Erdoğan’ın evinin, çocukları 
mn dinlenmesi ve devleti yönetenlerin kirli 
ilişkilerinin gün yüzüne çıkarılması 
ortaklığı bitirildi.

FETO’cülerbukez teröristilan edildi.
Ulusalcı askerleri içeri tıktıran savcılar, 

hakimler, FETÖ’cü gazeteciler, yazarlar, iş 
adamları tutuklanmaya başladı. Birçoğu 
yurt dışına kaçtı.

Dün, bunlardan biri olan gazeteci Emre 
Uslu ABD’ye giden Cumhurbaşkanı’nın 
toplantı yaptığı Salona davetliymiş, içeri 
korumalarca alınmamış.

Hükümet kendini yok etmek isteyen 
r-dföciherı yöK dtmeye'Karafıı.

Sırada Gemlik var. Bekleyin görecek 
siniz.

Ne demişti Asrın lideri “İnlerine 
ineceğiz.”

Sss

Orhangazi Yolu 
1. Km. sinde bulu
nan Mete Zeytinleri 
Satış Mağazası 
şube sayısını 4’e 
çıkarıyor.
Mete zeytinleri firma 
sahibi Hikmet Mete, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, Gebze 
Orhangazi İzmir 
Otoyolu’nun Gemlik 
güzergahında yapıl 
ması planlanan 
zeytin satış merke 
zinde yeni bir şube 
açacaklarını söyledi. 
2 si Gemlik’te 1

Stresle barışık yasaUilme 'semineri yapılılı
Gemlik Belediye
sinin 2016 yılı 
Hizmet İçi Eğitim 
Seminerleri, “Stresle 
Barışık Yaşaya 
bilme” konulu etkin
likle başladı. Gemlik 
Belediyesi’nin Mar
mara Belediyeler 
Birliği ile yaptığı 
hizmet içi eğitim 
programları pro
tokolü kapsamında 
Araştırmacı Yazar 
Murat Tunah Gemlik 
Belediyesinin konu 
ğu oldu. Ticaret ve 
Sanayi Odası Kon
ferans Salonunda 
tertiplenen etkin
likte, Gemlik Bele 
diyesi daire müdür, 
amir ve çalışanlarına 
eğlenceli bir sunum 
ile çağımızın en 
önemli rahatsızlık 
larından birisi olan 
stresle başa çıkma 
taktikleri veren

Orhangazi olmak 
üzere 3 satış mağa 
zaları olduğunu 
söyleyen Hikmet 
Mete, satış merkez
lerine doğrudan 
sanal satış ile 
internet üzerinden 
Gemlik zeytin ve 
yağlarını Türkiye’nin 
dört bir köşesine 
sattıklarını söyledi. 
Mete, şöyle konuştu: 
“Satış mağaza la 
rımızda zeytin ve 
zeytinyağı yanında 
ürün çeşidimizi 
genişletiyoruz.

Murat Tunah, büyük 
ilgi gördü. 
Seminerin açış 
konuşmasını yapan 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol, hizmet içi 
eğitim etkinliklerinin 
çalışmanın bir par 
çası olduğunu vur
gulayarak, “İşimizi 
geliştirmek, moti
vasyonumuzu artır 
mak ve farklı kanal
larla yapılacak çalış 
malarda bilgilerimizi 
de pekiştirecek olan 
seminerlerimiz yıl

Zeytinyağlı sabun, 
güzellik bakım 
ürünlerinin yanı 
sıra, turşu çeşitleri, 
doğal ev salçaları, 
ev sabunları, kesta 
ne şekeri, reçeller, 
acı soslar, şıralar, 
pişmaniye ve köy 
balı İle konserve 
çeşitlerimiz bu
lunuyor.” 
GÜZELLİK 
ÜRÜNLERİ
Mete Zeytinyağından 
üretilmiş çeşitli 
güzellik ve bakım 
ürünlerini şubele 
rinde bulundur 
duklarını söyleyen 
Hikmet Mete, 
“Ürün çeşitlerimiz 
içinde zeytinyağlı 
şampuan, saç kremi, 
duş jell, vücut yağı, 
el ve yüz kremi, 
yoğun bakım kremi, 
sıvı sabun, katı 

boyunca artarak 
devam edecektir” 
dedi. Gemlik 
Belediyesi çalışanla 
rımn bu seminerlere 
gösterdiği ilgiden de 
bahseden Kadir 
Erol, Marmara 
Belediyeler Birliğine 
de önemli protokol 
adına teşekkür etti. 
İnsanların iş ya
parken de gülmek ve 
mutlu olmak istedik
lerini ifade ederek 
konuşmasına 
başlayan Araştırma 
cı Yazar Murat Tuna 

sabun bulunuyor. 
Ürünlerin içeriğinde 
zeytinyağını doğal 
olarak barındırdığı 
E vitamini ve 
antioksitanlar 
sayesinde cilt ve 
saçlarda onarıcı 
etkisi bulunuyor. 
Bu da sağlık ve 
güzelliğe etki 
yapıyor” dedi. 
Zeytinyağı kullan
mada toplumun 
bilincinin arttığını da 
söyleyen Mete, 
bu yıl ürünün azlığı 
nedeniyle zetinyağı 
fiyatlarının yüksek 
olmasının tüketiciyi 
etkilediğini, ancak 
zeytinyağının 
yararlarını bilenlerin 
bu ürünü kullanmak
tan vazgeçmedik
lerini, pahalı bile 
olsa tükettiklerini 
söyledi.

lı, olumlu stresin 
insanın akümüla 
törü, enerjisi 
olduğunu vurguladı. 
Stresin yüksek bek
lentiler nedeniyle 
oluştuğuna dikkat 
çeken Murat 
Tunah, “Mutluluk 
ile tatmin duy
gusunu karıştır 
mayın. İletişim ola 
nakları ve teknoloji 
mükemmelleştikçe, 
beklentiler de artı 
yor. Bu da tatmin 
duygusu ile mutlu
luk duygusunun 
karışmasına neden 
oluyor. Stresin aşırı 
sı kötüdür. Ancak 
stres öcü değildir. 
Stres verdiği enerji 
ile insanları bir yer
lere götüren, gerçek 
çi beklentilerle birleş 
tirildiğinde de başarı 
yı sağlayan bir 
enerjidir” dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Saadet Partisi 
Gemlik ilçe Baş 
kanlığında teşkilatı 
güçlendirme çalış 
maları adına yapılan 
değişiklikler 
Gençlik Kolları ile 
devam etti.
1 yıldır Saadet 
Partisi Gemlik ilçe 
Teşkilatı Gençlik 
Kolları Başkanlığı 
görevini yürüten 
Cihangir Dinç, 
Başkanlık Divanı 
Mali İşler Başkanlığı 
görevine getirildi. 
Bunun üzerine 
Gençlik Kolları 
Başkanlığını ise 
Rıdvan Durmuş 
devraldı.
Dinç, “Biz, ilçemizde 
30 bin gençten 
sorumlu olduğumu 
zun bilincinde 
olduğumuz için 
çalışmalarımızı 
önce ahlak ve 
maneviyat ilkelerini 
dikkate alarak, 
büyük bir heyecan

ve gururla 
yaptığımız Gençlik 
Kolları Başkanlığı 
görevimizi devrettik. 
Yönetim tarafından 
verilen yeni göre
vimizde Allah 
yardımcımız olsun. 
Durmuş, Cihangir 
Dinç Başkanımız 
görevi tarafımıza 
devretti. Cihangir 
Başkanımızdan 
yaptığı güzel 
çalışmalarından 
dolayı Allah razı 
olsun. Allah'ım bu 
görevi layıkıyla 
yapmamızı bizlere 

nasip etsin. 
Sokakta ki genç 
lerimizin durumunu 
gördükçe üzeri 
mizde ne kadar 
ağır bir yükün 
olduğunun bil
incindeyiz.
Sözlerimi Prof. 
Dr. Necmettin 
Erbakan’ın sözüyle 
tamamlamak 
istiyorum, 
“Bir milletin asıl 
gücü topu tüfeği 
tankı değil, 
İnançlı ve imanlı 
gençliğidir.” 
dedi

Ak Parti Gemlik 
İlçe Başkanlığı, 
Gemlik Müteahhitler 
Derneği Yönetimini 
ziyaret etti.
Ak Parti İlçe 
Başkanı Zafer Işık, 
Gemlik Müteahhitler 
Derneğinin kongre 
sonrasında yaptığı 
etkinliklerin 
Gemlik halkının ve 
siyasilerin de ilgisini 
çektiğini dile 
getirdi. Işık, 
kentsel dönüşüm 
ile alakalı da, 
Gemlik’te yapılan 

çalışmaları yakından 
izlediklerini ve Ak 
Parti hükümetinin 
en önemli ham
lelerinden birinin 
de, kentsel 
dönüşüm olduğunu 
ifade etti.
Gemlik Müteahhitler 
Derneği Başkanı 
Ömer Uslu ise; 
“Biz Gemlik’te 
hem vatandaşlarla, 
hem kurumlarla 
birlikte hareket 
etmeyi hedefleyen 
derneğiz. Bu 
nedenle de, kurum

lar ve toplumun 
çeşitli kesimleriyle 
bir araya geli 
yoruz. Gemlik’in 
dönüşümünü be
raber kararlaş 
tırmak istiyoruz. 
Yapacağımız 
işlerde de, bu 
fikirler işimize 
yarayacaktır. 
Dönüşüm konu 
sunda düşüncemiz 
de, ada bazında 
dönüşüm yapıl 
ması ve şehrin 
nefes alması 
yönündedir” dedi.

■!i ‘GemlikKörfez’ www.gemlikkorf|ezgazet?si.com

ACIBADEM GEMLİK TİP MERKEZİ ^g]

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 Bilgi için (224) 280 44 44

si.com
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MİMDİM

Türkiye'nin ihracatı, 
şubat ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 1,4 artarak 
12 milyar 406 milyon 
dolara yükseldi. 
İthalat ise yüzde 8,1 
azalarak 15 milyar 
571 milyon dolar 
oldu. Türkiye'nin 
ihracatı, şubatta 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
1,4 artarak 12 milyar 
406 milyon dolar,

ithalatı ise yüzde 
8,1 azalarak 15 
milyar 571 milyon 
dolar olarak gerçek 
leşti. Türkiye İstatis
tik Kurumu (TÜİK) 
ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı 
tarafından oluşturu 
lan şubat ayına 
ilişkin geçici dış 
ticaret istatistikleri 
açıklandı. Buna 
göre, ihracat, şubat 
ta geçen yılın aynı

ayına göre yüzde 
1,4 artarak 
12 milyar 406 
milyon dolar, 
ithalat ise yüzde 
8,1 azalarak 15 
milyar 571 milyon 
dolar olarak hesap 
landı. Bu dönemde 
dış ticaret açığı ise 
yüzde 32,8 gerile 
yerek 4 milyar 
709 milyon dolardan 
3 milyar 165 milyon 
dolara düştü.

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

Kaan UÇAN 0539 74619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK 

www.gemlikelittemizlik.com

Gemlik ELI 
TEMİZLİK

Büro Temizliği 
Ofis Temizliği 
Yazlık Temizliği 
Apartman Temizliği

Elemanlar aranıyor
AKCAN PETROLDE ÇALIŞACAK

• BAYAN MARKET SATIŞ GÖREVLİSİ
• BAY AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLİSİ
• BAY VE BAYAN KAFETERYA SERVİS

VE MUTFAK ELEMANLARI ARANMAKTADIR.
AKCAN PETROL
Dörtyol Mevkii GEMLİK

MÜRACAAT TEL: 0 533 309 00 99

SIRENA MARINE

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

• Otomotiv ve Raylı Sistemler Atölyesinde 
çalışacak tecrübeli veya tecrübesiz

ÜRETİM OPERATÖRLERİ

® Oto Boya mesleğinde
Üstâfik/Kafrâiık belgesi olan

BOYA USTALARI
aranmaktadır.

İlgilenen adayların 05 Nisan 2016 Salı ya da 07 
Nisan 2016 Perşembe günü 13.30 ■ 16.00 saat
leri arasında aşağıdaki fabrika adresine 
şahsen başvurmaları rica olunur.
Adres : Çeltikçi Mahallesi Çeltikçi Sok.
No: 323 Orhangazi (Bursa Terminal’den kalkan 
dolmuşlar fabrikamızın önünden geçmektedir) 
Tel : 0 224 275 76 00

Elemanlar Aranıyor
POMPACI VE MARKETÇİ 

DENEYİMLİ VEYA ÖĞRETİLMEK ÜZERE 
18-40 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ARANMAKTADIR
ENGÜRÜCÜK 9PET İSTASYONU 

TEL: 05316261971 AYDIN BEY

http://www.gemlikelittemizlik.com
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Milunlarca memur ipin teni aöntm ha;li]ior
Milyonlarca memuru 
ilgilendiren yönet
melik değişikliği 
için düğmeye 
basıldı. Tek tip 
memur yerine 
özgürlük gelecek. 
Kravat, saç, sakal 
ve bıyık gibi kesin 
kurallar değişecek. 
Milyonlarca memuru 
ilgilendiren yönet
melik değişikliği için 
düğmeye basıldı.

TOP SAKAL 
SERBEST

Öncelikle mevcut 
yönetmelikte bulu
nan saç, sakal ve 
bıyık tariflerinin 
ortadan kalkacağını 
söyleyebiliriz. 
Alıştığımız memur 
figürünün en önemli 
parçası olan kravat 
da zorunlu olmaktan 
çıkacak. İsteyen 

memur kravat 
takarken, istemeyen 
takmayacak. Ayrıca 
erkekler saçlarını 
aşırıya kaçmamak 
şartıyla uzatabilecek, 
belli ölçülerde sakal 
da bırakabilecek. 
Buna top sakal da 
dahil olacak. Mevcut 
yönetmelik saç, bıyık 
ve sakal konusunda 
"Kulak ortasından 
aşağıda favori bırakıl 
maz. Saçlar, kulağı 
kapatmayacak biçim 
de ve normal duruş 
ta enseden gömlek 
yakasını aşmayacak 
şekilde uzatılabilir, 
temiz bakımlı ve 
taranmış olur. Her 
gün sakal tıraşı 
olunur ve sakal 
bırakılmaz. Bıyık 
tabii olarak bırakılır, 
uzunluğu üst dudak 
boyunu geçemez. 
Üstten alınmaz,

yanlar üst dudak 
hizasında olur, alt 
uçları dudak hiza 
sından kesilir" ifade 
leri bulunuyor. Yeni 
yönetmelikle bunlar 
ortadan kalkacak.

KADINLAR KOT 
GİYEBİLİR

Kadınlar açısından 
da kıyafet serbestliği 
sağlanacak. Örneğin 
kumaşla birlikte kot 
pantolon giymek de 

serbest olacak. 
Kıyafetlerde belli 
ölçülerde serbestlik 
sağlanacak. Mevcut 
yönetmelik sınırları 
şöyle çiziyor: 
"Kolsuz ve çok açık 
yakalı gömlek, bluz 
veya elbise ile streç, 
kot ve benzeri pan
tolonlar giyemez. 
Etek boyu dizden 
yukarı ve yırtmaçlı 
olamaz..."

RENGİ AMİR

BELİRLER

Yine bazı kamu 
kurum ve kuruluş 
larında teknik, sağlık 
ve hizmetin özelliği 
ne, çalışılan işin ve 
yerin durumuna göre 
giyim eşyasının tipi, 
modeli ve rengi ilgili 
kurumun üst yöneti
cisinin onayı ile 
tespit edilebilecek. 
Örneğin sağlık çalı 
şanları beyaz giymek 
durumundaysa bu 
kurala uygunluk 
amirler tarafından 
belirlenecek.

BELLİ MESLEKLER 
DIŞARIDA

Bu yönetmelik belli 
meslekleri kapsamı 
yor. Üniforma 
giymek zorunda olan 
polis, asker, hakim 
gibi meslekleri icra 

edenler için yine 
mesleki kıyafet 
kuralları geçerli 
olacak. Onlar zaten 
özel yönetmeliklerin 
de belirtilen usul ve 
esaslara göre hare 
ket ediyorlar.

KİMLİKTE DE 
YASAKLAR 
KALKIYOR

Mevcut yönetmelik 
te "her türlü resmi 
belgelere yapıştın 
lacak fotoğrafların, 
yönetmelik hüküm
lerine uygun kılık 
kıyafetlerle çekilmiş 
olması zorunludur" 
ifadesi bulunuyor. 
Yeni yönetmelikle 
gelen serbestlikler 
kimlik fotoğraflarına 
da yansıyacak.
Böylece buradaki 
yasaklar da ortadan 
kalkacak.

Wı ^Gemlil| Körfez’'J||( www.-gemlikkorfezgazetesi.com

DUGUN SALONU

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

internetten Cnnh \tyın- Snhne - Işıkyösterisi 
Servis ve e kip münkir - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmllton.coin
Sk facebook/miltondugun

plus.google.com/miltondugun
F* Hükümet Konaği karşisi 
* Tel : 513 10 71 GEMLİK

2016yılı 
REZERVASYONLARIMIZ

Piyanist +Pj Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan yösterisi

gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikmllton.coin
plus.google.com/miltondugun
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Emekliye müjde! 900 TL peşin ödeme
Milyonlarca emekliye 
900 lira promosyon 
kesinleşti, bunun 
üstü için pazarlıklar 
sürüyor. Anlaşma 
ile emekliler parayı 
peşin alacak. Tek 
şart, dönem boyu 
aynı bankada kal 
mak. Milyonlarca 
emekliye promosyon 
müjdesi Emeklilerin 
banka promosyonu 
için heyecanlı 
bekleyişi sürüyor. 
Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı, 
bankalarla pro
mosyon pazarlığını 
tam gaz sürdürüyor. 
Takvim'in haberine 
göre, pazarlıklarda 
şu ana kadar 900 
liralık promosyon 
tutarı kesinleşti. 
Bankalar tekliflerini 
3 yıllık dönem için 
900 liraya çıkardı. 
Şimdi bu tutarın 
üzerine çıkılması 
için çalışmalar 
sürüyor. Bakanlık

yetkilileri, önümüz 
deki günlerde 
bankalarla yeniden 
masaya oturacak. 
Görüşmede, 
bankaların teklifini 

artırmaları istenecek. 
Anlaşmanın 
sağlanmasının 
ardından Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
bankalarla protokol 

imzalayacak. Ardın 
dan da ödemeler 
başlayacak. Emekli 
lere promosyon 2 
ya da 3 yıllık periyo
tlarla ödenecek. 
Şu an, 3 yıllık 
periyod ağırlık 
kazanmış durumda. 
Bu şekilde anlaşma 
yapılırsa; emekli, 
maaşını aldığı 
bankadan 3 yılda 
bir promosyon 
alacak. Emekli, 
promosyonu peşin 

alacak, karşılığında 
da 3 yıl boyunca 
o bankada kalacak. 
Bu sürenin bitimin
den sonra yine 
aynı süreç işleyecek. 
Emekli isterse o 
banka ile ister başka 
banka ile yine söz 
leşme yaparak 
promosyonu peşin 
alacak. Karşılığında 
yine 3 yıl sözleşme 
imzaladığı bankadan 
maaşını almayı 
sürdürecek.

Türlıive yüzde 4 iıüyiiılii Yerli ilaca teşvik geliyor
Türkiye ekonomisi 
2015 yılında yüzde 
4 büyüme gerçek 
leştirdi. Beklenti, 
büyümenin yüzde 
3,8 olacağı yönün 
deydi. Takvim etki 
sinden arındırılmış 
sabit fiyatlarla 
GSYH 2015 yılı 
dördüncü çeyreğin 
de bir önceki yılın 
aynı çeyreğine 
göre yüzde4,1’lik 
artış gösterirken, 
mevsim ve takvim 
etkilerinden arındı 
rılmış GSYH değeri 
bir önceki çeyreğe 
göre yüzde 0,7 
arttı. TÜİK daha 
önce yüzde 2.9 
olarak açıkladığı 
2014 yılı büyüme 
verisini yüzde 
3.0'e, daha önce 
yüzde 4.0 olarak 
açıkladığı 2015

üçüncü çeyrek 
büyüme verisini 
yüzde 3.9'a ve daha 
önce yüzde 3.8 
olarak açıkladığı 
2015 ikinci çeyrek 
büyüme verisini de 
yüzde 3.7'ye revize 
etti.Sabit fiyatlarla 
hane halklarının 
nihai tüketim harca 
maları 2015 yılında 
yüzde 4,5, devletin 
nihai tüketim harca 
maları yüzde 6,7 
arttığı hesaplandı. 
Kişi başı GSYH 
değeri 2015 yılında 
9 bin 261 dolar, 
2014 yılında ise 10 

bin 395 dolar ola 
rak hesaplandı. 
Büyüme geçen yıl 
ilk çeyrekte yüzde 
2.5, ikinci çeyrekte 
yüzde 3.8, üçüncü 
çeyrekte yüzde 
4.0, dördüncü 
çeyrekte de yüzde 
5.7 büyüdü. Hükü 
metin 11 Ocak'ta 
açıkladığı 2016- 
2018 dönemini 
kapsayan Orta 
Vadeli Program'da 
(OVP) büyüme 
hedefi 2015 için 
yüzde 3.0'ten 
yüzde 4.0'e 
yükseltilmişti.

Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, yerli ilaç 
sanayisinin geliş 
mesi için düzen
lemeler yapacak 
larını belirterek, 
"Bu alanda önemli 
teşvikler getirile 
cek" dedi.
Ağbal, Yükseköğ 
retim Kurulu (YÖK) 
Başkanlığında 
düzenlenen ve tıp 
fakültesi olan devlet 
üniversitelerinin rek
törleri, bu üniver
sitelerin tıp fakültesi 
hastanesinden 
sorumlu rektör 
yardımcıları ve tıp 
fakültesi dekanla 
rımn katılımıyla 
gerçekleştirilen "De
vlet Üniversitele 
rindeki Hastanelerin 
Durumları, Sorunları 
ve Çözüm Önerileri 
Toplantısı"ndaki 
konuşmasında, AK 
Parti hükümetlerinin 

yükseköğretim viz 
yonuna sahip 
olduklarını ifade etti. 
Söz konusu vizyon 
çerçevesinde bu za
mana kadar önemli 
işler yapıldığını dile 
getiren Ağbal, yol 
alınması gereken 
çok sayıda konu 
olduğunu söyledi. 
Nitelikli eğitimi 
kalkınmanın en 
öncelikli unsuru 
olarak belirledik
lerinin altını çizen 
Ağbal, yüksek 
öğretime erişim 
noktasında da 
önemli mesafe kat 
ettiklerini dile ge
tirdi. Hükümet 
olarak yeni kurulan 
üniversitelere 
önemli kaynak 
ayırdıklarını belirten 
Ağbal, "Bugüne 
kadar 25,5 milyar 
lira sadece yeni ku
rulan üniversitelerin 

altyapı ve bina 
inşaatları için 
harcamışız." 
bilgisini verdi. 
Son yıllarda üni 
versite, üniversite 
öğrencisi, perso 
nel sayısı gibi 
konularda artış 
yaşandığını anla 
tan Ağbal, özellikle 
akademik per 
sonel sayısının 
artırılması 
gerektiğine 
dikkati çekti. 
Gelecekte 
yükseköğretim 
alanında 
gerçekleştirilmesi 
düşünülen 
çalışmalar hakkında 
da bilgi veren 
Ağbal, yeni 
Yükseköğretim 
Kanununun 
hazırlanarak 
Meclis gündemine 
getirileceğini 
ifade etti.

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.cömii

Gemlik KErfez
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ll-ilçe om ne Borsa Genel 
Sekreterleri Gemlik'te buluşlu

Demokrat Parti 
ilce kongresi 

yarın yapılacak

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

TACİZ..
Son günlerde basında çıkan taciz olayları 

aldı başını gidiyor.
Sabah gazete haberlerine baktığımda 

Ankara IHO’da, Emekli imam Hatip Lisesi 
öğretmeni’nin 12 kız öğrencisini taciz ettiği 
şikayetleri üzerine, 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan dava başlamış.

Çocukların ve velilerin anlattıklarını 
okursanız şaşırırsınız.

Bilhassa küçük kızlara karşı işlenen taciz 
suçu, bastırılmış cinsel duyguların dışa 
vurması olarak açıklanabilir. Dev. Syf. 4’de

Gemlik Ticaret Borsası Genel Sekreterliği 
tarafından organize edilen_ Bursa ll-llçe 
Oda Borsa Genel Sekreterler bilgilendirme 
toplantısı Gemlik Atatepe Sosyal Tesis- 
leri’nde yapıldı. Toplantı odalar ve bor
salar arası işbirliği geliştirmek, il ve ilçe 
birlikte ortak çalışmalara imza atılmak 
üzere konular görüşüldü. Haberi syf 2’de

Demokrat Parti Gemlik İlçe kongresi varın 
saat 11.oo’de toplanıyor. Esnaf ve Sanatkar
lar Kredi Kefalet Kooperatifi toplantı salo
nunda yapılacak olan DP kongresine, eski 
Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı GİK üyesi 
Yaşar topçu, Genel'Başkan Yardımcısı Dur
sun Akdemir’in de katılacağı öğrenildi.
Kongrede ilçe başkanı Ali Biliz’in tek liste 
ile katılması bekleniyor.

http://www.vizyonkd.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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IMIce Oda re Bırsa Genel Stkreterteri Gemlilı'te bulnshı
Gemlik Ticaret
Borsası Genel 
Sekreterliği 
tarafından organize 
edilen Bursa 
İl-İlçe Oda Borsa 
Genel Sekreterler 
bilgilendirme 
toplantısı Gemlik 
Atatepe Sosyal 
Tesisleri’nde yapıldı. 
Toplantıya, Gemlik 
Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri 
Bahadır Selvi, 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel 
Sekreter vekili 
Okay Civelek, 
Bursa Ticaret Borsa 
sı Genel Sekreteri 
Fehmi Yıldız, İnegöl 
Ticaret ve Sanayi

Odası Genel Sekre
teri Mustafa Şentürk, 
Karacabey Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Özgür 
Carlı, Karacabey 
Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri 
İbrahim Temel, M. 
Kemalpaşa Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri 
Birol Denizli, 
M.Kemalpaşa 
Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri 
Okan Çakır, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel 
Sekreteri Agah 
Arda, Yenişehir 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel

Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Kubilay Yıldırım,

Sekreteri Mehmet 
Gökgöz, Yenişehir 
Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri

Murat özlü, 
Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Gürol Erol,

İznik Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Nuray 
Yıldırım ve Kredi 
Garanti Fonu Bursa 
Bölge Müdürü Can 
Arpaçay katıldı. 
Gerçekleştirilen 
toplantı odalar ve 
borsalar arası 
işbirliği geliştirmek, 
il ve ilçe birlikte 
ortak çalışmalara 
imza atılmak üzere 
konular görüşüldü. 
Ayrıca, KGF Bursa 
Bölge Müdürü Can 
Arpaçay, Genel 
Sekreterlere KGF’nin 
çalışmalarından ve 
KOBİ’lere verdiği 
desteklerden oluşan 
bir sunum yaptı.

llMMİMlilillillllll HHMM!
Gemlik Belediye
sine ait Hamidiye 
Mahallesi’ndeki 
katlı otopark altın 
daki iki dükkan ki
raya çıkarıldı. 
Belediye internet 
sitesinde bulanan 
ihale ilanlarında 5 
Nisan 2016 Salı 
günü saat 09.00 da 
Kent Konseyi toplan 
tı salonunda başla 
yacak olan ihaleler, 
Belediye encümeni 
tarafından isteklilere 
kiralanacak.
Otopark altındaki 
14 nolu işyeri 3 
yıllığına aylığı 300

liradan 28 nolu büyüklüğündeki
işyeri ise 3 yıl süreliğine 450
16 metrekare liradan kiralanacak.

Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 
tarafından hafta 
sonu, Cumartesi 
ve Pazar günleri 
Cumhuriyet 
Mahallesi’nde 
(Manastır) 
Bağlama ve 
Gitar Kursları 
başlıyor.
9 Nisan 2016 
cumartesi günü 
başlayacak olan 
Bağlama ve 
Gitar kursları, 
sabah grubu ve 
öğle grubu olarak 
yapılacak.

Kurslar için 
başvuruların 
şahsen 8 Nisan 
2016 Cuma günü 
mesai bitimine

kadar Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğüne 
yapılması 
gerektiği bildirildi.

İm Mıııi m Mezunlar lınııii ilhilıiııliiiıi wıı
Gemlik Asım 
Kocabıyık Mezunlar 
Derneği Mart ayı 
içerisinde yaptıkları 
genel kurul ile yeni 
yönetimlerini oluştu 
rarak çalışmalarına 
başladı. Derneğin 
Başkanlığına Gemlik 
Asım Kocabıyık MYO 
Deniz Ve Liman İşlet 
meciliği Programı 
Mezunu olan şuan 
Borusan Limanında 
çalışan Çağla Özmen 
seçildi.
GAKMYO Mezunlar

Derneği ilk etkinli 
ğini MYO öğrencileri 
ve üyeleri ile geçtiği 
miz hafta sonu 
Eskişehir’e tur 
düzenleyerek 
gerçekleşirdi. Geziye 
GAKMYO öğrencileri 
ve dernek üyesi 
mezunlar katıldılar. 
Gezide Balmumu 
Müzesi, Odunpazari 
Evleri, Şelale Park, 
Sazova Masal 
Şatosu, Sualtı 
Dünyası, Korsan 
Gemisi gezildi.

Keyifli dakikaların 
yaşandığı bu gezide 
Mezunlar Derneği 
Başkanı Çağla 
özmen Gemlik Asım

Kocabıyık MYO 
öğrencilerine yönelik 
olarak bir çok 
sosyal, kültürel, 
sportif ve sanat

sal etkinlikler 
düzenleyecekler ni 
ve üniversite ile 
Gemlik Halkını bir 
araya getireceklerini

ifade etti.
Ayrıca yapılacak 
plan Sunğipek'ten 
Üniversiteye Tarih 
Yolculuğu etkinli 
ğine de GAKMYO 
Mezunlar Derne 
ği olarak her türlü 
desteği verecek 
lerini belirterek, 
Üniversitenin 
Gemlik'e değer 
kattığını ve bundan 
sonra ki yıllarda 
daha çok değer 
katacağını ifade 
etti.
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Trafiği felç eden kaza: 1 yaralı
Bursa'da, köprülü 
kavşak üzerinde 
virajı alamayan 
bir tır, kamyona 
çarparak devrildi. 
Kazada tır şoförü 
yaralandı.
Olay, Yıldırım 
Samanlı kavşa 
ğında meydana 
geldi. A.Ö. 
idaresindeki

16 ASF 60 plakalı 
tır, kavşağa 
geldiği sırada 
virajı alamayarak 
yan yoldan 
gelen M.Y.'nin 
kullandığı
16 BFN 42 plakalı 
kamyona çarptı. 
Tır, çarpmanın 
etkisiyle devrildi, 
tır sürücüsü

M.Y. şoför 
mahallinden 
çevredeki 
vatandaşların 
yardımıyla 
çıkarıldı. Hafif 
yaralanan M.Y., 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ambulansıyla 
Şevket Yılmaz 
Hastanesi'ne

kaldırıldı, 
öte yandan, 
kaza sebebiyle 
Bursa-Ankara 
yolunda trafik 
kilitlendi. 
Devrilen tır'ın 
kaldırılma 
sıyla yol yeniden 
açılırken, polis 
kazayla alakalı 
tahkikat başlattı.

fiMııımaMa MllllffltlIlllîllliM
Polis ekiplerinin 
"dur" ihtarına uy
mayarak kaçan 
otomobil, Yunus 
ekipleri tarafından 
nefes kesen kova 
lamaca sonunda 
yakalandı. Sürücü 
koltuğunun altın 
dan 2 kilo esrar 
çıktı. Olay, Bursa- 
Izmir Yolu üzerin 
de meydana geldi. 
Otomobil sürü 
cüsü M.D. (21), 
polis ekiplerinin 
asayiş uygulaması 
yaptığı noktaya 
geldiğinde, ekip
lerin "dur" ihtarına 
uymayarak kaçma 
ya başladı. Durum 
üzerine motorize 
Yunus polisleri 
kaçan otomobilin

Hastanene’naralel'haskın
Polis, SGK uzman 
lan ve Maliye 
müfettişleriyle 
birlikte hastaneye 
baskın yaptı. 
Bursa'da paralel 
yapıya yakınlığıyla 
bilinen Fethiye 
deki özel Rentıp 
Hastanesi'ne 
operasyon düzen
lendi. Mali polis 
ve maliye görevli 
leri, evraklarla 
bazı bilgasayar 
ların imajlarına 
savcılık izniyle 
el koydu. Alınan 
bilgiye göre, 
Bursa Emniyet

। Müdürlüğü 
Kaçakçılık 
ve Organize Suç 
tarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü

peşine düştü. 
Araç, yaşanan 
nefes kesen kova 
lamaca sonrasın 
da yakalandı. 
Sürücü M.D. (21) 
ve araçta bulunan 
İ.S. (20) isimli 
genç kız gözaltına 
alındı. Sürücü 
koltuğunun altına 
zulalanmış 2 kilo 
esrar ele geçiri 

ekipleri, merkez 
Nilüfer deki 
hastaneye sabah 
saatlerinde ope 
rasyon düzenle 
di. Mali polis ve 
maliye ekipleri, 
hastanedeki bazı 
evraklar ile bilgi 
sayarların imajla 
rina el koydu. 
Alınan evrakların 

lirken, otomobilin 
kiralık olduğu 
öğrenildi. İfadeleri 
alınmak üzere 
karakola götürülen 
şüphelilerden 
M.D., uyuşturu 
cunun kendisine 
ait olduğunu ve 
içici olduğunu 
söyledi. Polis 
olayla ilgili 
tahkikat başlattı.

incelenmek üzere 
bilirkişiye teslim 
edileceği 
öğrenildi. Paralel 
yapının Bursa'daki 
hastanelerini bir 
süre önce elden 
çıkartmaya 
çalıştığı buna 
savcılık tarafından 
izin verilmediği 
öne sürülmüştü.

Bursa'da bir döner 
ustasının evinin 
önünde uğradığı 
silahlı saldırı 
sonucu hayatını 
kaybettiği olayla 
ilgili 5 kişi gözaltı 
na alındı. Olayın, 
yasak aşk cinayeti 
olduğu ortaya 
çıktı. Edinilen bil
giye göre,Yıldırım 
Piremir Mahallesi 
Küçük Sokak’ta 
eşi Dilek Onver ile 
akraba ziyaretin 
den dönen Sinan 
Onver, otomobilin 
de bir şey unuttu 
ğunu söyleyerek 
tekrar sokağa indi. 
Bu sırada Onver'in 
yanında yaklaşan 
siyah montlu ve 
kapşonlu bir kişi 
belinden çıkardığı 
silahla 5 el ateş 
etti. Göğsünden 
ve başından yarala 
nan Onver yere 
yığıldı. O sırada 
silah seslerini 
duyan mahalle 
sakinleri sokağa 
çıkarak, Onver'in 
yerde hareketsiz 
yattığını, katil zan 
lısının da elindeki 
silahı belinin sol 
kısmına koyarak, 
köşede duran göz 
cüyle beraber 
kaçtığını gördü.

İşçi servisi devrildi
Bursa'nın 
Orhaneli ilçesinde 
servis minibüsü 
devrilirken, 
işçiler kazayı 
burunları bile 
kanamadan atlattı. 
İlçede faaliyet

Ağır yaralanan 
Onver, 112 ekip
leriyle Bursa Dev 
let Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Onver, 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılmadı.

YASAK AŞK 
CİNAYETİYMİŞ 
Yaşanan olay 
ardından Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri, 
katil ya da katil 
zanlılarını yakala
mak için geniş 
çaplı soruşturma 
başlattı. Görgü 
tanıkları, güvenlik 
kameraları ve 
eşgal bilgileri 
doğrultusunda 
araştırma yapan 
ekipler cinayet 
zanlısını ve yardım 
edenleri tespit etti. 
Silahı ateşleyen 

gösteren özel bir 
maden şirketine 
işçi taşıyan 
Y.A. idaresindeki 
16 N 4470 plakalı 
servis aracı, 
Çöreler mevkiinde 
yolun kaygan

Adem Ş. (28), cina 
yete yardım ve 
yataklık yapan 
Ali Ş. (32), Serkan 
B. (31), Savaş Ş. 
(36) ve Yusuf Ş. 
(32), Bursa, Denizli 
ve İzmir Cinayet 
Bürosu ekipleri 
tarafından yapılan 
operasyonla yaka 
lanarak Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü’ne getirildi.
Sinan Onver’in, 
Denizli’de 2 yıl 
önce cinayet 
zanlısının kardeşi 
Ali Ş.’nin karısı 
Z.Ş, ile beraber 
olduğu, ve 
Onver’in, Ali Ş.’nin 
yasak aşkı öğren 
mesiyle eşi Dilek 
Onver ile Bursa’ya 
kaçtığı, Adem 
Ş.’nin de Sinan 
Onver’i bularak 
öldürdüğü 
öğrenildi.

olması sebebiyle 
tarlaya devrildi. 
Kazada yaralanan 
olmazken, işçiler 
kontrol için 
Orhaneli Devlet 
Hastanesi'ne 
götürüldü
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Güne Bakış
Hamıdıye Mahallesı’nde 40 yıl muhtarlık yapan Refik Acar’ın 

torunu Işık Gürer’in üçüncü kitabı basıldı

Mim i,Mi tıiiıKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com
TACİZ...

Karaman Ensar Vakfı’da ortaya 
çıkan taciz olayından sonra 
Türkiye’nin dört bir köşesinden adeta 
taciz olayları akıyor.

İşin ilgin yanı ise, bu olayların dinci 
vakıf, okul ve yurtlarda meydana 
gelmesi.

Konunun çok yönlü incelenmesi 
gerekir.

Küçük çocuklara yönelik aile 
içinde bile yaşanan cincel taciz 
olayları bilhassa kız çocuklarının içe 
kapanmasına, toplumdan 
soyutlanmasına yol açıyor.

Bunun sonu intihara kadar varıyor.
Taciz olaylarının dinci vakıflarda 

ortaya çıkması veya bazı din 
adamlarına davaların açılması gözleri 
bu kurumlara yönettti.

Ne oluyor, sorusunu sorduruyor.
Vakıfların hayır kurumlan olduğu 

belirtilerek, bilhassa devlet tarafından 
korunması ise başka bir olay.

Bir kereden birşey olmaz mantığı 
yeni suçuların ortaya çıkmasına 
neden olabilir.

Bazı vakıflara bizdendir mantığı ile 
bakar, göz yumarsanın sonu bu olur.

Cinsel duygularını yaşayamayan 
lar, ellerine fırsat geçtiğinde bunu 
sapıkça kullanmaya kalkabiliyorlar.

Cinsel tacize uğrayan bilhassa 
küçük çocukların bunu ailelerine 
veya okullarda öğretmenlerine 
anlatmalarını sağlayacak özgüven 
verilmeli.

Yoksa daha çok cinsel taciz olayı 
ile karşı karşı kalırız.

HELVACI KAĞIDI
Geçtiğimiz günlerde işyerime bir 

okurum geldi.
Elinde bir dosya kağıdı. Arkasında 

Gemlik Muammer Ağım Devlet Hasta
nesinde tedavi olanların adları soyad 
lan, vatandaşlık numalarını içeren bir 
resmi evrak.

Bu kağıdı hastanedeki görevlilerin, 
Şikayet Kutusu’na, şikayet yazılması 
için verdiklerini söyiediier.

Hastaların vatandaşlık numarala 
rımn yazıldığı, birçok hasta bilgisinin 
olduğu kağıtlar hastaneye gelen 
vatandaşlara verilir mi?

Böyle bir evrağın arkasındaki boş 
tarafına şikayet yazılır mı?

Bu ne sorumsuzluktur.
Dün, vatandaş ile Şirin Plaza 

önünde karşılaştık, aynı uygulamının 
devam dttıgıriı söyıeöı.

Buradan Devlet Hastanesi yetkili 
leri ne sesleniyorum.

Konuyu inceieiesinier.
Hastaların vatandaşlık numarası 

gibi önemli bir belgenin, ‘Helvacı 
Kağıdı’ olmadığını ilgili personele 
anlatsınlar.

Eğer ellerinde hastaların şikayet 
lerini yazacağı dosya kağıdı yoksa, 
diz de çdK, yardımcı drdıım.

Gemlikli Edebiyatçı 
Işık Gürer, üçüncü 
kitabı “Beni biraz 
sever misiniz?” 
yayınlandı.
İlçemiz Hamidiye 
Mahallesi’nde 40 yıl 
muhtarlık yapmış 
olan Refik Acar’ın 
torunu olan Işık 
Gürer, ‘Mine’ adlı 
romanı “Gündüz 
Düşleri” adlı öykü 
kitabından sonra 
üçüncü kitabı 
ise “Beni biraz 
sevebilir misin?” 
geçtiğimiz günler 
de Aya Yayınları 
tarafından 
yayı'nıânoı’.
Gazetemize 
açıklama yapan 
genç yazar Işık 
Gürer, Ankara’da 
doğup, İstanbul’da 
hayatını sürdürme
sine karşın ken
disinin Gemlik 
kökenli olduğunu, 
çocukluğu ve 
gençliğinin büyük 
bir bölümünün 
Gemlik’te geçtiğini, 
dedesinin ise uzun 
yıllar mahalle 
muhtarlığı yapan 
Refik Acar 
olduğunu söyledi. 
2010 yılında “Mine” 
adlı romanıyla ede
biyatla tanıştığını 
söyleyen Gürer, 
reklam sektöründe 
uğraşmasına karşın 
çocukluğunda 
babaannesinden 
dinlediği masalların 
kulağından 
silinmediğini, bu 
masalların hayal 
dünyasında bıraktığı 
izler ile “Mine” nin 
temellerinin 
atıldığını söyledi. 
Işık Gürer, son 
kitabı “Beni biraz 
sevebilir misin?”in 
de önceki 
kitaplarında gerçek 
hayat ve kurmaca 
öyküleri birarada 
harmanlayarak 
gerçeğe yaklaşan 
bir tabloyu ortaya 
koyabilmeyi çok 
sevdiğini belirtti. 
Gürer, şöyle devam 
etti: “Babaannemin 
hayatımdaki 
bir çıkmazdan 
yola çıkarak

kitap ortaya 
çıktı diye
bilirim.

kurguladığım ilk 
romanım ‘Mine’deki 
gerçek 1910 lu yıllar 
dan bu yana mahalle 
şevki ülkemizde hala 
kanayan bir yara 
olan çocuk gelinler 
gerçeğini anlatır. 
Daha 16 yaşında 
Gemlik’in Kavakdibi 
(Adliye) köyünden 
İstanbul’un Eyüp 
semtindeki bir 
konağa savrulan 
Mine’nin gerçek an
lamda imkansız olan 
büyük aşkı. Bu 
konuda, yazarlığa 
2006 yılında anlata
cak bir öykümün 
olduğunu farket- 
memle başladı 
yazarlığım. Bilgi 
Üniversitesi ’nde 
Sema Kaygusuz’dan 
aldığım dersler ve 
cesaretiyle ilk 
kitabımı yazmaya 
koyuldum... İnsan 
bir hedef belirleyin 
ce kendine, yolu da 
aydınlanıyormuş 
ve hep doğru insan
lar çıkıyormuş 
karşısına. Ben, bu 
yolculukta öğrendim 
bunu. Editörüm 
Fatih Balkış ve 
yayıncım Derya 
Ay yıldız’da yoluma 
ışık tutan iki önemli 
isim benim için.” 
Işık Gürer, 2011 
yılında 16 öyküden 
oluşan “Gündüz 
Düşleri” öykü 
kitabını yazarken, 
“Aslında hayatımda 
aklımın hep bir 
köşesine takılmış 
olan anılarımdan bu 

Kimi bir çocuk
luk anısından 
kimi kulak mis
afiri olduğum 
bir muhabbet
ten, kimi 
aklıma 
kazınmış bir 
görüntüden, 
kimi ise aşk 
hissinden 
doğuver di.
2014 yılında 
arkadaşım Erol 
Batizlam’ın 
fotoğraflarına 
yazdığım 
kısa yazıları 
toparladığımız ‘Boş’ 
adlı kitabımız 52 haf
tada oluştu. Her 
hafta bir fotoğraf ve 
bu fotoğraflara ait 
kısa bir öyküyü 
blokta paylaştığımız 
kitabı elimize almak 
çok keyifli oldu” 
dedi.
Son kitabı “Beni 
biraz sevebilir 
misin?” adlı kitabı 
için de görüşlerini 
açıklayan yazar Işık 
Gürer, “Henüz 
çok yeni ve yavaş 
yavaş okurlarıyla 
buluşmaya başladı. 
“Mine”nin devamı 
niteliğinde olmasa 
da “Mine”nin için
deki karakterlerden 
ama önemsen 
meyen üstün körü 
geçiştirilen karakter
lerden birinin 50 yıl 
sonraki hayatın* ın 
bir bölümü ile doğdu 
bu kitap.

Beni biraz ? 
sevebilir misin.

Kitabın baş karakteri 
Zeki ile birlikte 
sevginin ve 
şevgisizliğin de 
bulaşıcı olduğunu 
keşfediyoruz 
aslında. Bir çocuk 
gelinin oğlu olarak 
dünyaya gelen Zeki, 
annesinin onu 
sevmeyi becere
memesinin acısını, 
hayatına giren tüm 
kadınlardan ama 
esas kendinden 
acımasızca çıkarıyor. 
Ben, bu kitapları 
yazarken aldığım 
keyfi ve duyduğum 
tatmini okurlara 
ulaştırabilmeyi çok 
önemsiyorum. Ama, 
şunu da çok iyi 
anladım ki eğer 
bir kitabı ya da bir 
öyküyü yazarken 
siz keyif alıyorsanız 
bu mutlaka okuyu
cuya geçiyor ve 
yolu açılıyor” 
şeklinde konuştu.
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Bursa için korkutan deprem uyarısı
Jeofizik Mühendisi 
Yrd. Doç. Dr. Oğuz 
Gündoğdu ile 
DOHAD Başkanı ve 
Nilüfer Belediyesi 
Deprem öncü 
İşaretleri İzleme ve 
Tahmin istasyonları 
Proje Sorumlusu 
Fuat Agalday, Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey ile 
bir araya geldi. 
Nilüfer Belediyesi 
Halk Evi'nde 
gerçekleşen buluş 
mada proje çalışma 
lan ve yapılması 
gerekenler masaya 
yatırıldı. Toplantı 
öncesi açıklama 
larda bulunan Yrd. 
Doç. Dr. Oğuz 
Gündoğdu Marmara 
Denizi'nde son 
gerçekleşen deprem
lerin hoş olmayan ve 
algılanması zor 
işaretler verdiğini 
belirtirken, 1855 
Bursa depremi 
sonrası beklenen 
yeni hareketlenme 

ihtimalinin de 
giderek arttığını 
söyledi.
Marmara Denizi'nde 
yaşanan son de
premlerde izlenen 
işaretlerin kendi
lerini şaşırttığını 
kaydeden 
Gündoğdu, "Bölgede 
son yaşanan 
hareketlerde sıkıntılı 
durum var. Önce iki 
kez kuzeyde 3.7 
şiddetinde yaptı. Bu 
depremler faya 
değişik açı yaparak 
sıkışmayı ifade eden 
tarzda oluştu. 
Arkasından Adalar 
açığında 4.2 
şiddetinde düşey 
tarzda bir deprem 
oldu ve açılmayı bize 
gösterdi. Bu de
premler Adalar böl
gesinde açılmayı, 
kuzeyde sıkışmayı 
ifade ediyor. Gölcük 
Depremi'nden bu 
yana ilk defa görülen 
bu durum hiç hoş 
değil. Hemen de

prem olacak demi 
yoruz ama değişik, 
algılanması zor 
işaretler görüyoruz. 
Deprem olmadan 
gerekenleri söylüy
oruz. Deprem olduk
tan sonra bunları 
konuşmanın faydası 
yok. Yöneticilerin 
bilimsel çalışmalara 
kulak vermesi ve 
gerekeni yapması 
gerekir" dedi. 
Tarihsel bilgiler ve 
elde edilen gözlem
lemelerin 1855 
sonrası Bursa'da 
tekrar bir hareketlen 
me ihtimalini 
arttırdığını ifade 
eden Gündoğdu, 
"Nilüfer Belediyesi 

ile yapılan çalışmalar 
sonucu bugün De- 
arem öncü işaretleri 
zleme ve Tahmin 
stasyonları sayı 

sında 22'ye ulaştık. 
Parametre ve değiş 
kenleri ölçüyoruz. 
Şu ana kadar büyük 
deprem izlerine 
rastlamadık. Bu 
proje geliştirmeye 
açık ve sürdürü 
lebilirliğe açık. Bu 
projeyi Marmara ve 
Bursa'da geliştirmek 
istiyoruz. Bursa'yı 
kontrol edebilmek 
için Büyük şehir ve 
diğer merkez ilçe 
belediyelerinin de 
desteği olsaydı 
bugün 1855 Bursa

Depremi'nin olduğu 
alüvyonun altını kon
trol etmiş olacaktık" 
diye konuştu. 
Asıl hedefin depremi 
önceden belirlemek 
olması gerektiğini 
ifade eden 
Gündoğdu, "Diğer 
amacımız fayın tam 
yönünü ve hareket
lerini izleyebilmektir. 
Bugün ülkemizde 
bunu tespit edebile
cek akademisyen ve 
araç gereç mevcut. 
Fayın yerini bilirsek 
ne kadar risk 
oluşturduğunu 
söyleyebileceğiz. 
Bursa giderek 
gelişiyor, büyüyor ve 
risk giderek artıyor. 
Doğalgaz geldi 
yangın riski var. 
Büyük deprem Bur
sa'da 1855 yılında 
olmuş. Gözlemler
imiz ve tarihsel bil
giler bunun 150 yılda 
bir tekrarlanma ihti
malinin fazla 
olduğunu gösteriyor.

Fayın nerde ve ne 
kadar boyu 
olduğunu bilmek 
gerekir" dedi. 
Bursa'daki diğer 
belediyelerin de elini 
taşın altına koyması 
gerktiğini vurgu
layan Gündoğdu, 
"Buradaki tehlikeyi 
en aza indirecek 
planlamaları tüm ku
rumlar ortak akılla 
yapmalı. Kentsel 
dönüşüm Büyük 
şehir Belediyesi ol
madan yapılamaz 
ama onlarda kendi 
kafasına göre 
kentsel dönüşüm 
yapmamalı. Nilüfer 
Belediyesi yıllardır 
bize destek oluyor. 
Bu araştırmalar 
sanıldığı kadar 
büyük paralar tut
muyor. Japonlara ve 
yabancı araştırma 
lara verilen paralarla 
bizim teknik 
adamlarımız çok iyi 
çalışmalar yapar" 
şeklinde konuştu.

OOftC*eJrnlik„ICiirfiez^)iıiHİwwwjgemlikkorfezgazetesi.com.

ACIBADEM GEMLİK TIP MERKEZİ

GÖZ HASTALIKLAR!
HH UZMANIMIZ

DR. CÜNEYT IŞIK 
TAM ZAMANLI OLARAK 
HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK TIP MERKEZİ

Dr, Ziya Kaya Malı. Hürriyet Cad. No: 45 GEMLİK w‘b« Bilgi için (224)2804444

i%25c4%25b1iH%25c4%25b0wwwjgemlikkorfezgazetesi.com
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4.5G resmen haşladı!
4.5G dönemi res
men başladı. SİM 
kartı uyumlu olan 
kullanıcıların hemen 
hepsi artık 3G yer
ine 4.5G ile internete 
10 kat daha hızlı 
bir şekilde bağlana 
bilecek.
Peki 4.5G kullanmak 
için telefonlarda 
hangi ayarı yapmak 
gerekiyor? Ek bir 
ücret ödenecek mi? 
SİM kart değiştirmek 
şart mı? Hangi tele
fonlar 4.5G'yi 
destekliyor? 4.5G 
kullananlar kabarık 
faturalarla 
karşılaşacak mı? 
Telefon şarjı daha 
kısa sürede mi bite
cek? 4.5G kullan
mayan veya SİM 
kart değiştirmeyen 
için ne değişecek? 
İşte 4.5G hakkında 
merak edilen her 
şey...
Mobil cihazlardaki 
internet bağlantı

hızında yeni bir 
çağın kapısını açan 
4.5G, busabah 00.01 
itibariyle Türki 
ye’deki abonelere 
sunulmaya başlan 
dı. Akıllı telefon ve 
tablet gibi akıllı ci
hazlardaki internet, 
şu anda 
kullandığımız 3G’ye 
göre en az 10 kat 
hızlanacak.
Evlerdeki kullandı 
ğımız sabit internet 
hızı bile 4.5G ile 
yavaş kalacak. Yani 
kat kat hızlı internet 
bağlantısı cepleri 
mizde taşıdığımız 
akıllı telefonlara 
gelecek.
4.5G teknolojisini 
kullanmak için ol
mazsa olmazların 
başında SİM kartlar 
geliyor. Bir süreden 
beri iletişim oper
atörleri 4.5G uyumlu 
SİM kartları ücretsiz 
olarak değiştiriyor 
ve hatta ücretsiz in-

ternet paketi bile 
hediye ediyordu. 
İletişim operatör
lerinin mağazalarına 
giderek SİM kartınızı 
ücretsiz olarak 
değiştirebilir ve 
ücretsiz internet 
paketini alabilirsiniz. 
SİM kartınızın 
uyumlu olup 
olmadığını 
bilmiyorsanız, 
abonesi olduğunuz 
operatörün internet 
sitesine giderek 
sorgulama 
yaptırabilirsiniz.
Yeni teknolojiye 
bağlanmak için en 
önemli kriterlerden 
biri 4.5G desteği. 
Ancak her 4.5G 
destekleyen akıllı 
telefon aynı hızda 
mobil internete 
bağlanmıyor.
4.5G’ye bağlanmak 
için akıllı telefon ve 
SİM kartınız tamam 
sa, yapmanız gere 
ken bir ayar olabilir.

Elemanlar Aranıyor
AKCAN PETROLDE ÇALIŞACAK 

e BAYAN MARKET SATIS GÖREVLİSİ 
• BAY AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLİSİ 
• BAY VE BAYAN KAFETERYA SERVİS

VE MUTFAK ELEMANLARI ARANMAKTADIR.
AKCAN PETROL

Dörtyol Mevkii GEMLİK
MÜRACAAT TEL: 0 533 309 06 99

SIRENA MARINE

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

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.

• Otomotiv ve Raylı Sistemler Atölyesinde 
çalışacak tecrübeli veya tecrübesiz

ÜRETİM OPERATÖRLERİ

® Oto Boya mesleğinde 
Üstâfik/Kafrâlık belgesi olan

BOYA USTALARI
aranmaktadır.

İlgilenen adayların 05 Nisan 2016 Salı ya da 07 
Nisan 2016 Perşembe günü 13.30 - 16.00 saat
leri arasında aşağıdaki fabrika adresine 
şahsen başvurmaları rica olunur.
Adres : Çeltikçi Mahallesi Çeltikçi Sok.
No: 323 Orhangazi (Bursa Terminal’den kalkan 
dolmuşlar fabrikamızın önünden geçmektedir) 
Tel : 0 224 275 76 00

W
■atfa».

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

Elemanlar Aranıyor
POMPACI VE MARKETÇİ 

DENEYİMLİ VEYA ÖĞRETİLMEK ÜZERE 
18-40 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ARANMAKTADIR

ENGÜRÜCÜK 9PET İSTASYONU 
TEL: 05316261971 AYDIN REY

mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com
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Doiialgaz lıaıtasit&si artacak
Türkiye'de kamuya 
tahakkuk edilen 
reçetelerin fatura 
tutarı, geçen yıl 
yüzde 10,70 artarak 
18 milyar 103 mil 
yon 947 bin lira 
oldu. Sosyal Güven
lik Kurumu (SGK) 
verilerinden derle 
diği bilgilere göre, 
SGK, devlet memur 
lan ve yeşil kartlılar 
için düzenlenen ve 
kamuya tahakkuk 
edilen reçete sayısı, 
2015'te bir önceki 
yıla kıyasla yüzde 
0,54 artarak 339 
milyon 224 bine 
yükseldi. Söz 
konusu reçete 
sayısı, 2011'de 339 
milyon 225 bin, 
2012'de 336 milyon 
106 bin, 2013'te 338

milyon 21 bin, 
2014'te 337 milyon 
403 bin seviyesinde 
gerçekleşmişti.
Bu reçetelerin 
katılım payı, eczane 
ve kamu Iskonto
sundan arındırılmış 
fatura tutarı, 2014'te 
16 milyar 354 mil 
yon 118 bin lira 
olarak hesaplanır 
ken, bu tutar, geçen 
yıl yüzde 10,70 arta 
rak 18 milyar 103 
milyon 947 bin lira 

ya çıktı. Böylece 
geçen sene devlet 
kamuya tahakkuk 
edilen reçeteler için 
günlük ortalama 
49 milyon 600 bin 
lira harcadı.
Söz konusu fatura 
tutarları, 2011'de 
15 milyar 246 mil 
yon 731 bin, 2012 
de 13 milyar 854 
milyon 269 bin, 
2013'te 14 milyar 
883 milyon 74 bin 
lira olmuştu.

BOTAŞ Genel 
Müdür Vekili 
Mehmet Konuk, 
Türkiye'nin günlük 
doğalgaz giriş 
kapasitesinin 
gelecek kış 
sezonunda, ilk 
aşamada 28 milyon 
metreküp civarında 
arttırılarak 228 
milyon metrekübe 
çıkarılacağını 
söyledi. Konuk, 
Enerji Ticareti ve 
Tedariği Zirvesi 
ISTRADE 2016'da 
"Doğalgaz Piya 
saları" oturumun
dan sonra gazete 
çilerin sorularını 
yanıtladı. Türkiye 
nin günlük doğalgaz 
giriş kapasitesinde 
gerçekleştirilecek

iyileştirmelere 
değinen Konuk, 
"Türkiye'nin günlük 
doğalgaz giriş 
kapasitesi, gelecek 
kış sezonunda ilk 
aşamada 28 milyon 
metreküp civarında 
arttırılacak. Mevcut 
haliyle günde 200 
milyon metreküp 
olan giriş kapasitesi 
228 milyon metre 
küpe çıkacak." 

diye konuştu. 
Konuk, giriş kapa
sitesi artışının 
temel olarak 
sıvılaştırılmış 
doğalgaz (LNG) 
ile olacağını kayde 
derek, bunun da 
kara LNG terminal
lerinde kapasite 
artışı ve yüzer 
LNG tesisleriyle 
sağlanacağını 
belirtti.

Stajyer maaşına 260 lira destek
Düzenlenen torba 
yasaya göre stajyer 
çalıştırana öğrenci 

başına 130-260 TL 
destek verilecek.
Tasarı hazirana 

kadar yasalaşırsa 
bu yaz geçerli ola
cak. Meclis günde

minde bulunan 
torba yasa 
tasarısıyla mesleki 
ve teknik eğitim 
okullarındaki öğren 
çilerin işletmelerde 
staj yapmalarına 

ilişkin kurallar yeni 
den belirleniyor. 
Staj yapan öğren 
çilere Ödenecek 
maaşların bir kısmını 
devlet karşılayacak. 
2016-2017 eğitim- 

öğretim dönemin 
deki stajlar için 
devlet işletme 
lere öğrenci başına 
aylık 130- 260 TL 
tutarında destek 
sağlayacak.

DUGUN SALONU

-Meşrubat- Çerez

BAŞLAMIŞTIR

M

W W -

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

Piyanist +Dj Performans 
Saten Sanda!ge Giydirme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

İnternetten Canlı tyın- Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler 

www.gemlikmilton.coni 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun

Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikmilton.coni
plus.google.com/miltondugun
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Elekirlkte 'akıllı şebeke' dönemi
Boğaziçi Üniversite 
si öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Deliç 
tarafından geliştir! 
len, elektrik şebeke 
leriyle haberleşme 
teknolojilerinin 
birleşmesiyle oluş 
turulan akıllı şebeke 
sistemiyle, elektrik 
tüketiminde ciddi 
oranda tasarruf 
yapılabilecek.
Boğaziçi Ün iver* 
sitesinden yapılan

açıklamaya göre, 
Prof. Dr. Deliç'in, ye* 
nilenebilir kaynakla 
rın entegrasyonu ve 
enerji talebinin yöne
timi konularında 
geliştirdiği proje 
kapsamındaki akıllı 
şebekelerle elektrik 
faturaları düşecek. 
Açıklamada görüş 
lerine yer verilen 
Deliç, akıllı şebeke 
lerin hayata geçme 
sinde 2020'nin

önemli bir yıl oldu 
ğuna dikkati çekti.
"Elektrik faturaları 

düşecek" 
Türkiye'de de

haberleşme 
yeteneğine sahip 
akıllı sayaçlar 
geliştirilmesi için 
firmaların çalıştığını

hatırlatan Deliç, 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu 
tarafından da 
onaylanan "Türkiye 
Akıllı Şebekeler 
2020 Yol Haritası 
Projesi" kapsamında 
akıllı şebekeye geçiş 
sürecinin takviminin 
belirleneceğini 
bildirdi. Akıllı şebeke 
sisteminin önemli 
fayda sağlayacağını 
vurgulayan belirten

Deliç, "Bu sistemle 
enerji tüketimindeki 
tepe noktaları 
aşağı çekildiği 
gibi maliyetler 
azalacak ve elektrik 
faturaları düşecek. 
En verimsiz ve en 
eski oldukları için 
en çok kirleten 
santraller kapalı 
kalacağı için atmos
fere salınan gazlarda 
bir azalma olacak." 
görüşlerini iletti.

Türlı ekonomisi için 'Hisan' ataftı
Dünyanın en büyük 
10 ekonomisi içinde 
olmayı hedef 
leyen ülkemizin 
dünyada lider 
ülkeler arasında yer 
alması için 
çalışmalar yapılı 
yor. Küresel kriz 
sonrası Türkiye'nin 
ticaret dinamikleri 
doğrultusunda ihra
cat pazarları belir
lendi. Her bir ülke 
ile ihracat potan
siyelimizin olduğu 
sektörler tespit 
edildi. Ülke 
mizin aslında pek 
çok ülkeye yüksek 
ürün ihracatı 
gerçekleştirebilece 
ği anlaşılırken, bu 
doğrultuda sektör
leri harekete geçi 
recek ve teşvik 
edecek destek 
mekanizmaları 
devreye konuldu.

Özellikle belirlenen 
potansiyel sektör
lerde ürünlerimizin 
yeni pazarlara yön
lendirilmesi, ihra
cata büyük katkı 
sağlayacak. Komşu 
ülkelerde yaşanan 
sıkıntılar da ihraca 
tı olumsuz etkiliyor. 
Bu nedenle Ekono 
mi Bakanlığı yeni 
pazar çalışmala 
rının hızlandırıldı 
ğını açıkladı. Yeni 
pazar bulma çalış 
maları devam 

ediyor. Afrika ve 
Amerika kıtaları ile 
Çin ve Hindistan 
gibi yüksek nüfuslu 
ekonomiler ön 
plana alındı.Bakan 
Mustafa Eiitaş 
geçtiğimiz günler 
de yaptığı açıklama 
da 2016 yılının Afri 
ka yılı ilan edildi 
ğini, Orta Afrika ve 
sahra altı Afrika 
bölgesine Türk 
ürünlerinin ihraç 
edilmesi ve müteah 
hitlik hizmetleri için 

önemli girişimlerin 
yapıldığını söyledi. 
Brezilya dâhil Latin 
Amerika ülkelerinin 
tümüne mal ve 
hizmet sunma imkâ 
nımızın olduğunu 
belirten Eiitaş, 
“Nisan ayında iş 
adamlarımızla Şili, 
Peru, Ekvator ve 
Kolombiya'ya gide 
ceğiz. Yatırım ve 
ticaret yapabilme 
imkânlarını araştı ra 
cağız" diye konuş 
tu. Böylelikle 
Türkiye'nin dünya 
ticaretinden aldığı 
payın artırılması, 
ihracatının her 
geçen gün artması 
ve ülke ekonomi
sine büyük katkı 
sağlaması amaç 
tanıyor. Ayrıca 
teknolojik dönüşü 
münü tamamlamış, 
lojistik ve mevzuat 

altyapısı güçlü, en 
yeni üretim teknolo
jilerine hâkim, 
dünya çapında 
tanınan, marka 
değeri yüksek 
ürünler pazarlayan 
ve uluslararası 
pazarlarda güçlü bir 
Türkiye oluşturul 
ması hedefleniyor. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, geçtiği 
miz günlerde 
oluşturulacak “Yeni 
Para Piyasası” ile 
ihracatçıların uzun 
vadede önlerini 
görebileceğini ve 
faiz riskini daha 
iyi yönetebileceğini 
açıklamıştı. 6 ay 
içerisinde Borsa 
İstanbul bünyesin 
de yeni bir para 
piyasası kurulması 
planlanıyor.

Ihın
Türkiye İhracat 
çılar Meclisi veri
lerine göre, mart 
ayında ihracat 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
2,6 artarak 11 
milyar 466 milyon 
493 bin dolar oldu. 
Türkiye İhracat 
çılar Meclisi 
verilerine göre, 
mart ayında ihra
cat geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 2,6 artarak 
11 milyar 466 
milyon 493 bin 
dolar oldu. Son 
12 aylık dönemde 
ise ihracat yüzde 
9,2 düşüşle 
140 milyar 259 
milyon 301 bin 
dolar düzeyinde 
gerçekleşti.
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Demokrat Parti Gemlik İlçe Kongresi dün Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet kooperatifi Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

DP yeniden dirilir mi?
Demokrat Parti İlçe Kongresi dün 

yapıldı.
Esnaf Kefalet Koopreratifi Toplantı 

Salonu’nda yapılan kongreye az sayıda 
DP’li katıldı.

Dışarıdan gelenler kongre üyelerinden 
daha çoktular.

Kongrenin en önemli konuğu ise eski 
Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı, GİK 
üyesi Yaşar Topçu’ydu.

Topçu, kongrede günah çıkardı. D.4’de

Demokrat Parti Gemlik 
İlçe kongresinde konu 
şan eski Ulaştırma ve 
Bayındırlık Bakanı GİK 
üyesi Yaşar Topçu, 
“Bu kongre DP’ye yeni 
bir ruh, yeni bir güç 
versin. Demokrat Parti 
yeniden dirilsin” dedi. 
İlçe başkanı Ali Biliz ise 
dağılmış olan bir partiyi 
yeniden canlandırmak 
için çalıştıklarını, kendi
lerine eski ilçe başkanla 
rının da destek verdiğini 
söyledi. Haberi 2’de _______

Gemlikegirişçıluslarıla 
aramalar araltoliriiıır

'İ

a»

İstanbul ve Ankara’da meydana gelen canlı 
bomba olaylarından sonra Türkiye genelinde 
olduğu gibi ilçemizde de güvenlik önlemleri 
sürdürülüyor. Gemlik’e giriş ve çıkışlarda 
şüphelenilen araçlarda polis ekipleri tarafın 
dan arama yapılıyor. Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Demokrat Parti Gemlik İlçe Kongresi dün Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet kooperatifi Toplantı Salonu’nda yapıldı.
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Demokrat Parti Gem
lik İlçe kongresinde 
konuşan eski Ulaş 
tırma ve Bayındırlık 
Bakanı GİK üyesi 
Yaşar Topçu, "Bu 
kongre DP’ye yeni 
bir ruh, yeni bir güç 
versin. Demokrat 
Parti yeniden 
dirilsin” dedi. 
Demokrat Parti 
Gemlik İlçe Kongre 
si, dün saat 11.30 da 
Esnaf ve Sanatkar 
lar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Sa
lonu’nda yapıldı. 
Âz sayıda üyenin 
katıldığı genel kurula 
Demokrat Parti 
eski Ulaştırma ve 
Bayındırlık Bakanı 
GİK üyesi Yaşar 
Topçu, Bursa, 
Yalova, İzmit II 
Başkanları ile 
Orhangazi, Mu
danya, Karacabey 
ilçe başkan ve yö
neticileri ile Doğru 
Yol Partisi’nin eski 
ilçe başkanları Yavuz 
Alemdar ile Peyami 
Çağlar da katıldı. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
söylenmesinden 
sonra ilçe başkanı 
Ali Biliz, yaptığı 
konuşmada dağılmış 
olan bir partiyi 
yeniden canlandır 
mak için çalıştıkları 
nı, kendilerine 
eski ilçe başkanla 
rımn da destek 
verdiğini söyledi. 
Parti içinde birlik 
sağlamaya çalıştığını 
söyleyen Biliz, 
kongrenin hayırlı 
olmasını diledi.
Daha sonra söz alan 
İl Başkanı Mehmet 
Hamaloğlu, her gün 
şehitlerin geldiğini, 
etten kemikten, 
kandan yapılmış 
olan insanların 
şehit ailelerinin tabut 
lara sarılıp ağladık 
larını söyleyerek, 
memleketin 
14 yılda genleriyle

Mehmet HamaloğluYaşar Topçu 

oynandığını belirtti. 
Her gün ölen polis 
ve askerlerin haber
lerinin bile ön 
sayfalardan arka 
sayfalara, 9 sütun
dan 2 sütuna indiğini 
söyleyen Hamaloğlu, 
"Türkiye, bunlara 
layık değil. Ölenler 
bizlerin evlatları. 
Toplumu ölüm 
olaylarına alıştırdılar. 
İnsanlar, alışveriş 
merkezlerine gide
mez oldular. Ev
lerinden çıkamaz 
hale geldiler. Akşam 
oldu mu anneler 
babalar çocuklarını 
merak eder hale 
geldiler. Gerçekleri 
görmemezlikten 
gelemeyiz. Bugün 
Türkiye’de yürür
lükte olan bir 
anayasa var mı? 
Bugün Türkiye 
hukuk devleti mi? 
Bugün Türkiye laik 
ve çağdaş bir eğitim 
var mı? Türkiye 
komşusu ile iyi geçi
nen bir devlet mi? 
Bütün bunlara karşı 
hk halkın sorunlarını 
mecliste dile getiren 
siyasi partiler var 
mı? Bunları söyleye
bilir misiniz? İşte 
bunların bedeli 
Demokrat Parti 
barajı aşamayacak 
diye başka partiye 
oy veren bizim 
arkadaşlarımızdır. 
Bunun suçlusu 
bunlardır. Başka par

tiye oy verenler sizin 
yakınlarınız bizim 
yakınlarımız. Onlara 
soruyorum. Siz, 
aynı Suriye’den 
Türkiye’de göç etmiş 
mülteciler gibisiniz. 
Onlar da memleket
lerinde kalıp savaş 
madılar. Vatanları 
için uğraşmadılar. 
Türkiye’ye geldiler 
sürünüyorlar, 
denizlerde boğulu 
yorlar. Siz de aynı 
Suriyeliler gibi. Git
tiniz CHP, MHP ye oy 
verdiniz. Durumdan 
memnun musunuz? 
Dava arkadaşlarım 
biz eskisi gibi bir 
araya gelmeliyiz. 
Türkiye’ye sahip 
çıkmalıyız. Parti 
mize sahip çıkmalı 
yız. Kıratımıza 
sahip çıkmalıyız. 
Cumhuriyetimize 
sahip çıkmalıyız” 
dedi.
Daha sonra söz 
alan eski Ulaştırma 
ve Bayındırlık 
Bakanı GİK üyesi 
Yaşar Topçu, 
"Gemlik kongresine 
gelmemin nedeni 
buranın rahmetli 
Celal Bayar’ın mem
leketidir. Sizler de 
onun hemşehrile 
risinlz. Onun 
hemşehrisi olmaktan 
herhalde övünç ve 
mutluluk duyuyor- 
sunuzdur. Çünkü 
Türkiye'nin bugünkü 
geldiği nokta bu 

Ali Biliz

iktidar gelmeden 
Türkiye’nin kalkınma 
sındaki büyük 
hamleyi başlatan 
o insandır.
Biz, hep bir şeyi 
yanlış biliriz. 
Demokrat 
Parti deyince 
Menderes’ten 
başlarız. Demokrat 
Parti rahmetli Celal 
Bayar tarafından 
kurulmuştur. Seçim
leri kazanan rahmetli 
Menderes değil, 
Celal Bayar’dır.
Celal Bayar olmasay 
dı, Demokrat Parti 
o seçimleri kazana 
m azdı. Demokrat 
Parti de Celal Bayar 
dışındakiler çünkü 
Demokrat Parti de 
Celal Bayar’dan 
başka diğerleri daha 
millete mal olmuş 
kişiler değildi. Celal 
Bayar’ın mesai 
arkadaşlarıydı ama 
millete mal olmuş 
değillerdi. Sıfatı da 
rahmetli Atatürk’ün 
başbakanıydı. 
Demokrat Parti’yi 
14 Mayıs ta zafere 
götürdü." dedi 
50 yıldır siyasetin 
içinde olduğunu 
söyleyen eski Bakan 
Topçu, bakanların 
arasında büyüdü 
ğünü belirterek, 
Demokrat Parti’nin 
bir siyasi kuruluş 
olduğunu, 
kurulduğundan 
bugüne kadar geçen 

süreçte Adalet Par
tisi, Doğru Yol Par
tisi, Demokrat Parti, 
Anavatan Partisi 
kurulduğunu, 
değişik liderler 
tanıdıklarını, hep
sinin rahmetli 
olduğunu Tansu 
Çiller ile Mesut 
Yılmaz’ın biraraya 
gelmesinde ken
disinin büyük 
emekleri geçtiğini, 
bu arada dağılma 
sürecine girdiklerini, 
bugünkü partinin 
başında bulunduğu 
heyetin partinin 
başına geldiğini be
lirterek, "Sizin 
kongrenize geliş 
nedenim partimizin 
muhasebesini yap
mak. Ne yapmalıyız. 
Neden bu hale 
geldik. Başarılı 
bir yönetim yok. 
Bu konuda ne 
yapmalıyız.
Bu duruma çıkış 
aramak için bu 
kongreye geldim. 
Ben bu durum 
dan rahatsızım. 
Yapılacak şey 
genel başkanımız 
dan en aşağıya 
kadar bizi başarı 
saymamız 
mümkün değil. 
75 bin arkasından 
65 bin oy, koca 
Demokrat Partinin 
geldiği yer burası. 
Ne yapalım bekleye
lim mi? Bu konuda 
parti içinde muhtelif 
görüşler var. 
Bu görüşlerden 
dolayı partimizde 
çıkış arayanlara 
hitap etmek için 
kongreye geldim. 
Bu durumundan 
rahatsızım. ” dedi. 
Topçu, konuşmasın 
da parti yönetiminin 
değişmesini istediği 
ni, bunun da Gem
lik’ten başlaması 
gerektiğini söyledi. 
Bunun için azi< ı 
gerektiğini belirten

Topçu, teşkilatların 
bu azmi göster
mesini isteyerek, 
"Türkiye’nin DP ye 
ekmek, su hava 
kadar ihtiyacı var" 
dedi.
Topçu, anayasasız 
bir süre durabilece 
ğini söyleyen 
AKP’lilerin olduğuna 
dikkat çekerek, 
demokratik rejimin 
tek ayaklı çalıştığını, 
muhalefetin etkisinin 
bulnmadığını, bu ne
denle 4 yılda bir 
yapılan seçimlerde 
iktidarın meşrutiyet 
kazandığını söyledi. 
"Türkiye yoluna 
böyle devam ede
mez” diyen Topçu, 
ülkenin nereye 
gideceğinin belli 
olmadığını, DP nin 
ayağa kalkma 
zamanının 
geldiğini belirtti. 
DP’nin yönetimin 
değişmesinin 
zamanı geldiğini be
lirten Topçu, bunun 
Gemlik’ten başlatıl 
masını istedi. 
Topçu, "Bu kongre 
DP’ye yeni bir ruh, 
güç versin, yeniden 
doğuşunu ve Türk 
muhalefetini siyasi 
muhaleti Türk 
siyasetinin aradığı 
parti olarak ortaya 
çıkışını müjdelemiş 
olsun.”dedi.
Daha sonra yapılan 
seçimlerde, 
Ali Biliz 
başkanlığında 
yönetim kurulu şu 
kişilerden oluştu. 
Gülsen Canlı, Neri
man özük, Muhar
rem Anar, Ejder 
Güneş, Süleyman 
Sırn Malgil, Unsal 
Malgil, Ahmet Çelik, 
Jale Ufuk, Ahmet 
Çorum, Mehmet 
ölmez, Aydın 
Ertürkan, Mehmet 
Yıldırım, Aydın 
Çakan, Mehmet 
Aksoy.
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Kendini yakarak canına kıydı
Karacabey de 
yaşayan ve 
psikolojik 
sorunları olduğu 
iddia edilen 22 
yaşındaki Saim 
Aba, girdiği 
bunalım sonucu 
önce tarım ilacı 
içti, sonra da 
kendisini yaktı. 
Ağır yaralı olarak 
hastaneye kaldın 
lan Aba, doktorla 
rın tüm müdahale

sine rağmen 
kurtulamadı. 
Karacabey Yeni 
Mahalle'de aile
siyle birlikte 
yaşayan oto 
boyacısı Saim 
Aba evinden 
ayrılarak Canbalı 
Deresi kenarına 
gitti. İddiaya göre 
son dönemlerde 
psikolojik sorunlar 
yaşayan Aba, 
dere kenarında

otururken, önce 
yanında getirdiği 
tarım ilacını içti,

sonra da üzerine 
benzin dökerek 
ateşe ver

di. Olayı görenlerin 
haber vermesi 
sonucu belirtilen 
adrese gelen 112 
Acil Servis ekipleri 
ilk müdahalesini 
olay yerinde yaptık 
lan Aba'yı, ambu
lansla Karacabey 
Devlet Hastane
sine kaldırıldı. 
Durumu ağır olan 
Saim Aba daha 
sonra sevk 
edildiği Bursa'da

Uludağ 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
HastanesiNde 
yaşamını yitirdi. 
Geçtiğimiz hafta 
sevdiği genç 
kız ile nişanlanan 
Saim Aba'nın 
intiharıyla ilgili 
soruşturmaya 
Karacabey 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nca 
başlandı.

4 buzhane ve 3 
evin kullanılamaz 
hale geldiği yan 
gın kontrol altına 
alındı. Alınan 
bilgiye göre, Izmir- 
İstanbul yakın 
çevre yolu üzerin 
de bulunan Mutlu
lar Mahallesi'ndeki 
bir buzhanede yan 
gın çıktı. Yangın 
kısa sürede tüm 
mahalleyi sardı. 
4 buzhane ve 3 
evin tamamen 
kullanılamaz hale 
geldiği bölgede, 
yangın yaklaşık

BHaııiilıılıMı
Hırsızların iki gün 
arayla girdikleri 
bir köyde toplam 
60 koyun çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Nilüfer 
Demirci Köyü'nde 
30 koyunun çalın 
dığı hırsızlık olayı 
sebebiyle Feyzul- 
lah Salın isimli 
vatandaş, kendi 
koyunlarının da 
çatınmaması için 
gece nöbet tuttu. 
Saat 04.00’e kadar 
72 küçükbaş 
hayvanının bulun 
duğu ağılda bekle 
yen Salın, daha 
sonra dinlenmek 
için evine gitti. 
Sahn’ın evine 
gitmesini fırsat 
bilen hırsızlar, 
ağılın demir kili
dini kırarak koyun 
lan dışarı çıkardı.

2 saat süren 
çalışmanın 
âfdîndân kontrol 
altına alındı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ne ait 
tüm noktalardan

Hayvanların ses 
çıkarmamaları 
sebebiyle boyun 
larındaki çanları 
çıkaran hırsızlar, 
daha sonra hay 
vanları tarlaya 
taşıdı. Yanlarında 
getirdikleri kamyo
nete 72 koyundan 
29’unu sığdıran 
şahıslar, diğer 
hayvanları ise 
dışarıda bıraktı. 
Sabah saatlerinde 
ağıla gelen ve kapı 

gelen 20'yi aşkın 
itfaiyenin bölgede 
soğutma çalışma 
lan devam ediyor. 
Yangının çıkış 
sebebiyle alakalı 
tahkikat sürüyor.

kilidinin kırık 
olduğunu gören 
56 yaşındaki 
Feyzullah Salın 
ise koyunlarının 
çalındığını gördü. 
Durumu polis 
ekiplerine bildirdi. 
Polis olayla 
ilgili soruşturma * 
başlattı.
Köylüler madur 
olduklarını ve 
yardım yetkililer
den yardım iste
diklerini söyledi.

Yenişehir de, 
19 Eylül 2015 
tarihinde köpek 
yüzünden öldürü 
len Ziraat Odası 
yöneticisi 
Mustafa Atan’ın 
katil zanlısı 
hakim karşısına 
çıktı. İnegöl Ağır 
Ceza Mahkeme
sindeki ilk duruş 
mada savunma 
yapmayan sanık 
Mehmet K., 
ikinci duruşmada 
suskunluğunu 
bozdu. Mehmet 
K, “Maktul ile 
önceden bu yana 
aramızda bir anlaş 
mazlık vardı. En 
son barış sağla 
mıştık. Ben tarla 
ma gittiğimde 
maktulün köpek 
leri bana saldırdı. 
Ben köpeklerinize 
sahip olun deyin 
ce, maktul çocuk 
lan ile beraber 
benim üzerime

MnıttlMMi
İnegöl de meyda 
na gelen kazada 
hamile bayan 
yaralandı. Akhisar 
Mahallesinden 
İnegöl istikameti 
ne seyir halinde 
olan Muhlis 
Chuchuladae 
yönetimindeki 
16 Y 1408 plakalı 
otomobil, Akhisar 
Mahallesi köprüsü 
ne geldiği sırada, 
Yenice köprüsün
den Akhisar Ma

saldırdı. Çıkan 
kavgada maktulün 
parmağı kırıldı. 
Bundan dolayı 
yargılandım ve 
ceza almıştım. 
Öldürme olayın 
dan iki gün önce 
yine maktul ile 
başka bir köyde 
karşı karşıya 
geldik. Kendisine 
köpekleri konusun 
da ikazda bulun
dum. Beni tehdit 
ederek, ‘senin işini 
bitireceğim’ dedi. 
Olay günü kah 
veye gittim.

hallesine seyir 
halinde olan Nus- 
ret Öztürk yöneti
mindeki 16Y7266 
plakalı hafif ticari 
araç ile köprü üze 
rinde kafa kafaya 
çarpıştı. Kaza 
sonucunda iki 
sürücü ile özel 
otomobilde bulu
nan hamile olan 
Maral Alieva (24) 
yaralandı. Doğum 
yapmak üzere 
İnegöl Devlet Has

Maktul de 
kahvedeydi. 
Bir ara eve gittim 
ve tekrar geri 
döndüm. O sırada 
maktule köpekle 
rine sahip çık 
diyerek ikazda 
bulundum. Bana 
küfretti, ben de 
sinirlenip üzerim 
deki silahı çıkarta 
rak ateş ettim. 
Ardından arabama 
binip uzaklaştım. 
Beraatımı talep 
ediyorum” dedi. 
Duruşma ileri bir 
tarihe ertelendi.

tanesine getirilir 
ken kazada yara 
lanan Maral Alie 
va, kaza yerine 
gelen 112 Acil 
Servis Ambulan 
sıyla İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisine kaldırılır 
ken, hafif şekilde 
yaralanan iki araç 
sürücüsü de özel 
otomobillerle 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisine kaldırıldı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

DP yeniden dirilir mi?

Gemlik'e giriş çıkışlarfla 
aramalar aralıksız siiriiıor

Yaşar Topçu kongrede şöyle konuştu:
“Sizin kongrenize geliş nedenim parti 

mizin muhasebesini yapmak. Ne 
yapmalıyız. Neden bu hale geldik. Başarılı 
bir yönetim yok. Bu duruma çıkış aramak 
için bu kongreye geldim. Ben bu durumdan 
rahatsızım. Yapılacak şey Genel Başkanı 
mızdan en aşağıya kadar bizi başarı 
saymanız mümkün değil.”

DP’nin 6 Haziran seçimlerinde 75 bin olan 
oylarının, 1 Kasım seçimlerinde 65 bine 
düştüğünü söylüyor Topçu.

Bayar’ın kurduğu, Menderes’in, Demirel’ 
in büyüttüğü DP ve onun devamı olan AP, 
DYP’nin geldiği nokta bu.

Siyasi partilerin varlığı aldıkları oylarla 
ölçülür.

Topçu’nun deyimiyle “Sandıklara 
sığmayan oylar”ın son durumu bu.

Bu parti yeniden şahlanır mı? 
Bence biraz zor.
Divan başkanını kongre üyelerini “Kahra

manlar” diye tanıttığı bir kongre izledik. 
Az sayıda kalmış DP’lilere moral vermek 
istiyor.

Eski Bakan Yasar Topçu, DP’nin bugünkü 
durumunu Koca Demokrat Parti’nin 
geldiği nokta bu ” sözüyle ifade etti.

Gemlik’ten, DP üst yönetimin değişmesi 
için muhalefet başlattı.

“Bu kongre DP’ye yeni bir ruh, güç ver 
sin, yeniden doğuşunu ve Türk muhalefe
tini siyasi muhaleti Türk siyasetinin aradığı 
parti olarak ortaya çıkışını müjdelemiş 
olsun.” diyen Topçu, muhalefeti de 
eleştirirken, Türkiye’nin bir süre 
Anayasa’sız yönetilmesini isteyen vekil
lerin olduğuna dikkat çekti.

DP İl Başkanı Mehmet Hamaloğlu ise 
iktidarı eleştirirken, “Memleketin genleriyle 
oynadılar” dedi.

Şehit haberlerinin artık arka sayfalarda 
yer almaya başladığına dikkat çeken 
Hamaloğlu, partilerinin bugünkü duruma 
gelmesinini de şöyle tanımladı.

“Demokrat Parti barajı aşamayacak diye 
başka partiye oy veren bizim arkadaş 
lanmızdır. Bunun suçlusu bunlardır. Başka 
partiye oy verenler sizin yakınlarınız bizim 
yakınlarımız. Onlara soruyorum. Siz,aynı 
Suriye’den Türkiye’de göç etmiş mülteciler 
gibisiniz.

Onlar da memleketlerinde kalıp savaş 
madılar. Vatanları için uğraşmadılar. Türki 
ye’ye geldiler sürünüyorlar, denizlerde 
boğuluyorlar.

Siz de aynı Suriyeliler gibi gittiniz MHP’ye 
CHP’ye oy verdiniz.

Durumdan mennun musunuz?
Gemlik’te bir DP kongresi yapıldı.
ANAVATAN Partisi, Demokratik Sol Partisi 

gibi bence DP de Türk siyasi tarihindeki 
sürecini doldurmuş, yeniden dirilmesi 
zordur.

Bizde partiler, düşüncelerin değil, lider
lerin peşinde gittikçe birgün sonlarının 
gelmesi kaçınılmazdır.

İstanbul ve 
Ankara’da meydana 
gelen canh bomba 
olaylarından sonra 
Türkiye genelinde 
olduğu gibi ilçe 
mizde de güvenlik 
önlemleri 
sürdürülüyor. 
İlçemizin Çevre

Bursa Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, meslek 
yüksekokullarının 
ülkenin kalkınma 
sındaki önemine 
dikkat çekerek, 
YÖK’te yapılan 
toplantılarda 
meslek 
yüksekokullarını 
beklenen verim 
liliğe ulaşamadı 
ğımn saptandığını 
belirtti.
Bursa Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
İbrahim Orhan 
Meslek Yüksekoku
lunda (MYO) güz 
döneminde başarılı 
olan öğrencilere 
yüksek onur ve onur 
belgeleri verildi. 
Yenişehir İbrahim 
Meslek Yüksek 
okulu’nda düzenle
nen belge törenine 
katılan Rektör 
Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, Uludağ 
Üniversitesi’nin 25

Yolu’ndan girişte 
zaman zaman da 
Terminal Köprüsü 
üzerinde güvenlik 
güçleri tarafından 
araçlarda bulunan 
sürücü ve yolcu 
ların üzerleri 
aranıyor.
Dün, Gemlik 

yılını planladığını ve 
bunu iki hafta sonra 
kamuoyuna 
açıklayacaklarını 
söyledi. Planı 
açıkladıktan sonra 
eleştiri ve görüşleri 
de alacaklarını be
lirten Rektör Ulcay; 
dünya, Türkiye ve 
Bursa’daki değişimi 
göz önüne alarak 
yapılacak bu gelişim 
sürecinde herkesin 
katkı koymasını iste
diklerini bildirdi. 
Meslek yüksek 
okullarının ülkenin 
kalkınmasındaki 
önemine dikkat

Bursa yolunda 
Gemlik çıkışı En- 
gürücük Kurtul 
Mahallesi arasında 
ve Bursa Ovaakça 
civarlarında polis 
ve jandarma 
tarafından şüpheli 
araçlarda kontroller 
nedeniyle Gemlik 

çeken Rektör Ulcay, 
YÖK’te yapılan 
toplantılarda 
MYO’ların bekle 
nen verimliliğe 
ulaşamadığının 
saptandığını, 294 
MYO’da bu kap
samda revizyonlar 
düşünüldüğünü 
kaydetti. Bu verim 
düşüklüğünde, 
MYO’ları besleyen 
ortaöğretim 
kuramlarının da payı 
olduğunu ifade eden 
Ulcay, ön lisans 
programlarında 
kendilerinin de bazı 
farklı uygulamalar

Bursa yolu bir 
süre trafik akışı 
yavaşladı. 
İlgililerden aldı 
ğımız bilgilere 
göre, güvenlik 
önlemlerinin 
aralıksız olarak 
devam edeceği 
bildirildi.

başlatacaklarını 
bildirdi. Ulcay, 
Uludağ Üniversitesi 
bünyesindeki 
15 MYO’da tematik 
uygulamaya geçe
ceklerini ve okulların 
her birinin belli bir 
alanda yoğunlaşa 
cağını anlatırken, 
bazı programların 
kapanabileceğini, 
bazılarının da 
başka ilçelere 
taşınacağını söy 
ledi. Ulcay, “Biz bu 
tematik uygulamayı 
yapmadığımız 
takdirde YÖK 
kapatacak.’’ dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İnan TAMER

Sırası Geldikçe
KORUNMAYAN MİLLETİN MALIDIR

Bir noktada 
wc’ler, kültürel 
gelişmişliğin 
nişanesidir.
Turizmi cazip 

kılan yine 
wc’lerdir.
Seyahat eden

lerin zaman 
zaman uğrak 
yerleri benzin 
istasyonlarıdır. 
Ulusların çeşitli 
benzin 
istasyonları 
vvc’lerin 
temizliğine, 
hijyenliğine 
büyük özen 
gösterirler.
İhmali görülen 

istasyonların

sözleşmeleri 
iptal edilir. 
Devamlı dene 
timler muntaza
man yapılır.
Gemlik 

Belediyemiz de 
büyük ihtiyaç 
duyulan bir wc’yi 
tertemiz, pırıl pırıl 
bir şekilde, 
insanlarımın en 
yoğun istirahı ve 
gezi mahalline 
halkın yararına 
sundu.
Geçmedi birkaç 

ay maşallah 
tesisi hurdaya 
çevirdiler.
Kabinlerin 

kapıları sökülüp

alındı.
Musluklar 

koparıldı. 
Rezervuarların 
zincirleri, klozetin 
kapağı koparıldı. 
Günlerce boşa 
akan su nimet 
işrafı.
İçler acısı bu 

feci durumu 
yaratanlar!
Sizde hiç mi 

vicdan yok.
Wc yokken 

halkın çektiği 
büyük sıkıntıyı 
biliyordun.
Sende mutlaka 

çektin o sıkıntıyı. 
Harap ettiğin bu 
milletin malı..

Kuldan utanmı 
yorsun, Allah’tan 
kork. Ya kordon
larda ki bankların 
durumu sadis 
ruhların eseri. 
Gemliklilere 
yakışmayan 
haller, davranış 
lar.
Üzülmemek elde 

mi? Belediyemiz, 
halkın büyük bir 
ihtiyacını gider 
diği bu varlığı 
denetim altında 
bulundurmalı.
Eskisi gibi 

topluma yakışır 
hale getirmeli, 
boşuna heba olan 
su kaybını acilen 
gidermelidir.
Belediye wc’si 

yokken, Şükrü 
Şenol Gazinosu 
büyük anlayışla 
ve sabırla halkın 
zaruri ihtiyacını 
herhangi bir ücret 
almadan gider 
meye yardımcı 
oldu. Sağ olsun.

Sen, malını 
gereği gibi 
kullanıp koruma. 
Kullanılmaz hale 
getir, kirlet, pislet.
Bir daha Şükrü 

Şenol Gazino 
sundan bekle 
ihtiyacını gider
meyi hava alırsın, 
hava.
Müşterisi 

haricinde 
kimsenin 
beklemeyeceği 
hizmeti, 
insanımıza 
yardımım olsun 
diye veren 
gazino işletmeci 
sine bir hemşeh 
risi olarak takdir
lerim sunarım.
******************
Kuaförlerin 

olduğu kadar, 
taksi sürücüleri 
de haber 
kaynağıdır.
Girmedikleri 

cadde, sokak 
yoktur onların.

Müşteri arenası 
araçların,vazge 
çilmez dinleyici
leridir.
Bir taksi şoförü 

arkadaşlarım bazı 
sokaklar kazılıyor. 
Kim kazdırıyor, 
niçin kazılıyor. 
Durumu belirten 
hiçbir ikaz levhası 
yok.
Doğudaki olaylar 

sonrası insan te
dirgin oluyor.
Çalışma hayra mı, 
şerre mi bilin
miyor.
Endişenin gide 

rilmesi için 
hizmetin ne 
olduğu, kimlerce 
yapıldığını belirtir. 
İkaz levhaları 
konulmalıdır.
Bize de düşen 

konuları dile ge
tirmek. Çözüme 
yardımcı olmak.
İyi hizmeti 

sağlamak, kamu 
yararı gözetmek.
Amacımız bu..

İİtb^GjemliKıMörtfez^h^^^-gpmHkkoıfezgâ^etesi.comi

ACIBADEM GEMLİK TIP MERKEZİ

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 İT Bilgi içir (224)2804444
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İzmit Körfezi
Asma Köprüsü'nde 
iki yakanın birleş 
meşine çok az 
kaldı. Önümüz 
deki günlerde 
köprünün tabiiye 
terinin montajı 
tamamlanacak.

TABLİYE MONTAJI 
YAPILIYOR 
433 kilometrelik 
Gebze-Orhangazi- 
İzmir Otoyolu 
Projesi'nin en 
önemli ayağını 
oluşturan İzmit 
Körfezi Asma 
Köprüsü'nde 
havaların iyi 
gitmesi ile birlikte 
çalışmalar da hız 
kazandı. Köprünün 
iki ayağının 
arasında dengesinin 
sağlanması 
amacıyla orta 
açıklıktan köprü 
ayaklarına doğru

Elemanlar Aranıyor
AKCAN PETROLDE ÇALIŞACAK

• BAYAN MARKET SATIŞ GÖREVLİSİ
• BAY AKARYAKIT SATIS GÖREVLİSİ
• BAY VE BAYAN KAFETERYA SERVİS

VE MUTFAK ELEMANLARI ARANMAKTADIR.
AKCAN PETROL

Dörtyol Mevkii GEMLİK
MÜRACAAT TEL: 0 533 309 00 99

tahliyelerin montajı 
gerçekleşirken, 
viyadüklerle köprü 
ayakları arasına da 
tahliyeler konuluyor.

MAYIS’TA TRAFİĞE 
AÇILACAK
Dilovası ile Hersek 
Burnu arasındaki 
2 bin 682 metre 
uzunluğundaki 
köprü, bin 550 metre 
orta açıklığı ile 
dünyanın en büyük 
orta açıklığa

sahip asma 
köprüsü olurken, 
tahliyelerin 
montajının önümüz 
deki günlerde 
tamamlanacağı 
bildirildi. Yetkililer, 
tahliyelerin 
montajının ardından 
asfalt kaplama gibi 
diğer çalışmaların 
yapılarak köprünün 
Mayıs ayı sonunda 
trafiğe açmayı 
planladıklarını 
söylediler.

SIRENA MARINE

Gemlik ELİT TEMİZLİK
İnşaat Sonrası Ofis Dükkan Temizliği
İnşaat Sonrası Ev Temizliği 
Ev Temizliği
İş Merkezi Temizliği ,
Dükkan Temizliği p

Büro Temizliği 
Ofis Temizliği 
Yazlık Temizliği 
Apartman Temizliği

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

www.gemlikelittemizlik.com

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

® Otomotiv ve Raylı Sistemler Atölyesinde 
çalışacak tecrübeli veya tecrübesiz

ÜRETİM OPERATÖRLERİ

o Oto Boya mesleğinde 
Üstâfik/Ka italik belgesi olan

BOYA USTALARI
aranmaktadır.

İlgilenen adayların 05 Nisan 2016 Salı ya da 07 
Nisan 2016 Perşembe günü 13.30 -16.00 saat
leri arasında aşağıdaki fabrika adresine 
şahsen başvurmaları rica olunur.
Adres : Çeltikçi Mahallesi Çeltikçi Sok.
No: 323 Orhangazi (Bursa Terminal’den kalkan 
dolmuşlar fabrikamızın önünden geçmektedir) 
Tel : 0 224 275 76 00

Elemanlar Aranıyor
POMPACI VE MARKETÇİ 

DENEYİMLİ VEYA ÖĞRETİLMEK ÜZERE 
18-40 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ARANMAKTADIR

ENGÜRÜCÜKOPET İSTASYONU 
TEL:05316261971 AYDIN BEY

http://www.gemlikelittemizlik.com
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İli m W 5 mifm ahine
Cuma gününden 
itibaren kullanıl 
maya başlanan 
4,5G mobil internet 
hizmetini 4,5 
milyon abonenin 
kullanmaya 
başladığı bildirildi. 
Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu 
(BTK) Başkanı 
Ömer Fatih Sayan, 
4,5G'nin ilk günün 
de 4,5 milyon 
abonenin bu 
hizmeti aktif 
olarak kullanmaya 
başladığını bildirdi. 
Sayan, BTK 
tarafından 4,5G 
IMT- Advance 
hizmetlerinin sunul
maya başlaması 
dolayısıyla düzenle
nen törende yaptığı 
konuşmada, "Dünya 
da en son kullanılan 
mobil iletişim tekno 
lojisi IMT-Advance 
4,5G hizmetine dün 
gece yani 10 saat 
önce ülkemize 'hoş 
geldin' demenin ve

bu hizmeti vatandaş 
/arımızla buluştur 
manın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Toplantı 
ya girmeden önce 
3 operatörümüzün 
sorumlulularından 
son rakamları aldım. 
4,5G'nin ilk günün 
de 4,5 milyon 
abonemiz bu hizme 
ti aktif olarak kullan
maya başladı. Cuma 
günü saat 00.00 
itibarıyla 4,5G 
hizmetlerini Nükleer 
Güvenlik Zirvesi 
kapsamında 
ABD'de bulunan

Cumhurbaş 
kanımız Erdoğan 
ve Bakanımız 
Yıldırım ilk 'Alo' 
demesiyle, bu 
görüşmeyle ilk 'alo' 
gerçekleşmiş oldu. 
4,5G teknolojisinin 
Türkiye'ye hayırlı 
olmasını diliyoruz." 
dedi. Sayan, 
"Teknoloji trenini 
4,5G ile yakaladık. 
Bu hizmeti yerli ve 
milli baz istasyonu
muz ULAK üzerin 
den de alabilece 
ğiz." şeklinde 
konuştu.

Devletkaflroyaalılığıtaseronicin 
şirketlere tazminat ödeyecek
Maliye Bakanı 
Naci Ağbal, Ak Parti 
grubuna yaptığı 
sunumda, işçisi 
kamuya geçen 
şirketlere ve şartları 
taşımadığı için 
sözleşmeli olama 
yan çalışanlara 
devletin tazminat 
vereceğini söyledi. 
Buna göre, kamuya 
geçişte söz konusu 
personelin çalış 
masına dayanak 
teşkil eden ihaleler 
öngörülecek geçiş 
sürecinin sonunda 
feshedilecek. Firma 
larının fesih dolayı 
sıyla uğrayacakları 
zararın bir kısmı ise 
tazmin edilecek.
Ağbal, taşeron 
düzenlemesiyle 
ilgili sunum yaptı. 
Buna göre düzen
leme, personel 
çalıştırılmasına 
dayalı hizmet 
sunumu yapan 
taşeron firmalara 
kamu kapısını 

kapatırken, kamuya 
geçişte ilgili ihaleler 
öngörülen geçiş 
sürecinin sonunda 
feshedilecek.
Bunun hükümete, 
"tazmin" faturası 
olacak. Fesih 
dolayısıyla uğranı 
lacak zarar tazmin 
edilecek. Ödenecek 
tazminat tutarının, 
ihale sözleşme 
bedelinin gerçekleş 
tirilen kısmıyla 
sözleşme bedelinin 
yüzde 80'i arasın 
daki farkın yüzde 
5'i kadarı olması 
bekleniyor. Kişisel 
şartları taşımadığı 
için kamuya geçiş 
yapamayacak per
sonelin, sözleş 
menin sona erdiği 
tarihten sonra 
hakları ödenmek 
suretiyle işlerine 
son verilecek. 
Kamuya geçiş 
yapan personele yer 
değiştirme imkânı 
verilmeyecek, 

herhangi bir sebep 
le boşalan pozis 
yonlar da otomatik 
olarak iptal edile
cek. Düzenleme 
kapsamında yer 
alan kamu idare 
lerinde personel 
çalıştırılmasına 
dayalı yeni hizmet 
alımları yapılmaya 
cak, taşeron işçi 
çalıştırılmasına 
imkân tanıyan 
mevzuat hükümleri 
de yürürlükten 
kaldırılacak. Haktan 
yararlanabilecek 
720 bin 277 taşeron 
işçisinin 313 bin 
980'i il özel idareleri 
ve belediyeler 
olmak üzere mahalli 
idarelerde, 366 bin 
997'si ise merkezi 
kamu idaresi, 
KİT'ler ve üniver
sitelerde. Kamuda 
taşeron işçi rekoru 
bağlı işletmelerie 
dahil 155 bin 520 
kişiyle sağlık 
Bakanlığı'nda.

Mitiw

DUGUN SALONU
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GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE ©
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA i [fi

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN lif
GÜZEL ANLARINIZI |[

YAŞATMAK İÇİN VARIZ K

Pustu-Merbut-Çerez 2016 v 
Piımist +PiPerfurınüns >■■■
Sn(en Sunfalıje Giufimte REZERVASYONLARIMIZ 
NifahMcMsı - vdkün gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Cnnh fyıpn- Snhne - Işıkgösterisi 
Servis ve elçiptnnnlnr - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmllton.com 
facebook/miltondugunfK h vBo. plus.google.com/miltondugun 

HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI
. Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikmllton.com
plus.google.com/miltondugun
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Vatandaş harçlara 17 milyar ödedi
Vatandaşın 
geçtiğimiz yıl 
harçlara ödediği 
para 17,3 milyar 
lira oldu.
Vatandaşın cebinden 
geçen yıl pasaport
tan tapuya, trafikten 
notere kadar tüm 
harçlar için yaklaşık 
17,3 milyar lira çıktı. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı (GİB) ver
ilerinden derlenen 
bilgilere göre, kamu 
geçen yıl 17 milyar 
303 milyon 266 bin 
liralık harç tahsilatı 
yapıldı. Bu rakam, 
2014 yılında 14 mil

yar 806 milyon 
475 bin lira olarak 
kaydedilmişti.

En yüklü ödeme 
tapuda
Vatandaş, harç 
kalemleri içerisinde 
en yüklü ödemeyi 
tapu harçları için 
yaptı. 2015 yılında 1 
milyon 289 bin 320 
konutun satıldığı 
Türkiye'de yeni ev 
sahipleri, "tapu 
masrafı" olarak da 
adlandırılan bu ücret 
için kesenin ağzını 
açarak 9 milyar 577 
milyon 653 bin lira

ödedi.
Ödenen tutarın 
büyüklüğü açısından 
tapu harçlarının 
ardından 2 milyar 
956 milyon 902 bin 
lira ile yargı harçları, 

2 milyar 164 milyon 
30 bin lira ile de 
"diğer harçlar" 
başlığındaki kalem 
geldi.
Aynı dönemde yurt 
dışına çıkanları 

yakından ilgilendiren 
pasaport ve kon
solosluk harçlarına 
ödenen meblağ ise 1 
milyar 70 milyon 75 
bin lira düzeyinde 
gerçekleşti

Trafik harçları 
Trafik harçları için 
755 milyon 709 bin 
lira, noter harçları 
için de 690 milyon 
385 bin lira ödendi. 
Harç kalemleri 
arasında en 
düşük toplam 
ödeme 330 bin lira 
ile vergi yargısı 
harçları için 
yapılırken, gemi ve 
liman harçları ile 
imtiyazname, ruhsat
name ve diploma 
harçları da ödeme 
tutarlarının en az 
olduğu diğer harç 
kalemleri oldu.

MlIlMlIilliiiMlMllUll
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, tarım 
sektörünün 
geçen yıl yüzde 
7,6 büyüdüğünü 
söyledi. Bakan 
Çelik, Antalya'da 
sorular yanıtladı. 
Şu anda sütle ilgili 
bir sıkıntı bulun 
madiğim kaydeden 
Çelik, "Et ve 
Süt Kurumu'nun 
(ESK) piyasaya 
girmesiyle regülas 
yon sağlandı. 
Beklediğimizin 
10’da biri düzeyin 
de bir süt alımı 
gerçekleşti. Şu 
anda bir sorun 
yok. Üreticiler son

derece memnun" 
diye konuştu. 
Önceki gün 
açıklanan büyüme 
rakamlarına da 
değinen Çelik, 
Türkiye ekonomi 
sinin geçen yıl 
yaklaşık yüzde 4 
büyüdüğünü, tarım 
sektöründe ise bu 
oranın yüzde 7,6 

düzeyinde gerçek 
leştiğini vurguladı. 
Çelik, geçen yıl 
148 milyar liralık 
tarımsal hasıla 
elde edildiğini 
bildirdi. Bakan 
Çelik, Toprak 
Mahsulleri Ofisi'nin 
(TMO) depocu 
luktan çekileceğini 
de sözlerine ekledi. 

İTO, martta İstan
bul'da perakende 
fiyatı en fazla artan 
ürünün yüzde 
22,52'yle sivri biber, 
en fazla azalan 
ürünün ise yüzde 
41,16'yla yeşil 
soğan olduğunu 
açıkladı. İTO 
tarafından, Mart 
2016 döneminde 
İstanbul'da perak
ende fiyatı en fazla 
artan ve azalan 
harcama kalemleri 
açıklandı. Buna 
göre, martta pera 
kende fiyatlar, İTO'- 
nun İstanbul Ücret 
liler Geçinme İndek 
sinde yer alan 242 
üründen 57'sinde 
artarken, 42'sinde

azaldı, 143'ünde ise 
değişmedi. Bu 
dönemde, fiyatında 
mevsimsel şartlara 
bağlı olarak artış 
yaşanan sivri biber, 
yüzde 22,52 pahal 
andı. Sivri biber bu 
oranla, bu yılın 
mart ayında fiyatı en 
fazla artan ürün 
oldu. Sivri biberi 
yüzde 19,11 'le maç 

giriş bileti ücreti, 
yüzde 12,46'yla 
muz ve yüzde 
9,52'yle ilaç izledi. 
Bu yılın mart 
ayında, arz fazlası 
yaşanan yeşil 
soğanın fiyatı 
yüzde 41,16 geriledi. 
Böylece yeşil soğan 
martta fiyatı en fazla 
azalan ürün olarak 
kayıtlara geçti.

‘Gemlik Körfez’ İH 1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

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.
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
Pemukkele
DENİZ UÇAOl
Psgssus Ak/nls Seyahat
METRO
Aydın Turizm
SOzer Turizm
Kanberofilu-Ecadaç
Anıtur
Kamil Koç

812 OO 20 
813 60 13 
014 83 02 
013 12 12 
013 20 77 
012 1O 72

012 O1 03

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 rıaiK tzgııım mua. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Ha at.

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 Arıza

513 23 25 
513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 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

Tuncay Otogaz a-13 16 40
Beyza Petrol 013 O1 03

Gemlik KHrfez
OtMLİK'İN İLK OÛMLOK SİYASİ OAZETISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5442 

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)

ieiiİiiİiiuM
VENÜS SİNEMASI
batman ve süperman 

(3dtürkçe): 11:15-14:00- 
17:00-20:30...

annemin yarası: 12:30- 
14:45-17:00-19:15- 

21:30...
kung fıı panda 3 

(türkçe): 11:00-15:45-
19:15...

azazil 2 büyü: 11:45- 
14:00-17:30-21:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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ÖZEL "yeni bir ctykeni ile kedellerînke do<jr<

YİĞİT
1 987

«

VITRIFIYE & BANYO DOLAPLARI & LAM İNAT PARKE

www.yigitmsaatgemlik.com

l

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI
HAYKENT
k< 2002 >/ . •• v .   .   trr-‘ CL

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
2.3.4.5.6.18. SINIF 13.850

ERKEN KAYIT DÖNEMİ
TAKSİTLİ ÖDEME PEŞİN ÖDEME

II 8.300 ME.850İ
|| 10.450 9.900

| 13.150 12.500
NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM. YEMEK. SERVİS ve KDV dahildir.

İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTI.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK

KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

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

http://www.yigitmsaatgemlik.com


Şehit Gemlikli Hv. Svn. Asb. Üçvş. Mehmet Koray Pınar’ın ailesine Şehadet Belgesi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal tarafından teslim edildi

İM
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

PANAMA BELGELERİ...
Gün bitmiyor ki bir skandal ortaya 

çıkmasın.
VVikileaks belgelerinden sonra şimdi de 

dünyayı ayağa kaldıran ‘Panama Bel
geleri’ adı verilen bu belgeler yayınlandı.

VVikileaks belgeleri, ABD dışişleri 
Bakanlığının, dünyadaki büyükelçileri 
arasındaki yazışmaları içeren ayrıntılı 
yazışmaları içeriyordu. Dev. 4’te

Bir süre önce Ankara’da şehit 
olan Gemlikli Hv. Svn. Asb. 
Üçvş. Mehmet Koray Pınar’ın 
ailesine Hava Kuvvetleri Komu 
tanhğı’nda düzenlenen törende 
Şehadet Belgesi Orgeneral Ha 
va Kuvvetleri Komutanı Abi din 
Ünal tarafından verildi. Anka 
ra’da Hava Kuvvetleri Karar 
gahında düzenlenen törene 
Koray Pınar’ın babası Mehmet 
Pınar, annesi Ayten Pınar, kar 
deşi Çağrı Pınar katıldı. Tören 
de duygulu anlar yaşandı.

Haberi sayfa 2’de

MikOMIn Sualtı Milli dalgıç Tahsin Ceylan’ın, Bursa Valiliği organizasyonu 
ile bugün Atatepe Tesisleri’nde saat 09.30 ile 11.30 
arasında Gemlik Körfezi’nin Sualtı Yaşamı adlı kitabının 
tanıtımı yapılacak ye fotoğraf sergisi izlenime açılacak. 
Ceylan, geçtiğimiz yıl Nisan ayında Gemlik’e gelerek UU 
Su topluluğu tarafından düzenlenen Sualtı Günleri konulu 
sunumda konuşmacı olarak katılmıştı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bir süre önce Ankara’da 
şehit olan Gemlikli Hv. 
Svn. Asb. Üçvş. 
Mehmet Koray Pınar’ın 
ailesine Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’nda 
düzenlenen törende 
Şehadet Belgesi verildi. 
Şehit Hv. Svn. Asb. 
Uçvş. Mehmet Koray 
Pınar’ın babası 
Mehmet Pınar, 

annesi Ayten Pınar ve 
kardeşi Çağrı Pınar, 
Hava Kuvvetleri 
Komutanlığınca 
verilecek olan Şeha det 
Belgesi töreni için diğer 
şehit aileleri ile birlikte 
Ankara’ya davet edildi. 
Ankara’da Hava Kuvvet
leri Karargahında 
düzenlenen törende 
Şehadet Belgesi’ni Hava

Orgeneral Hava 
Kuvvetleri Komutanı 
Abidin Ünal tarafından 
ailesine teslim edildi. 
Düzenlenen törende, 
Ankara’da şehit 
olan 5 astsubayın 
da ailesine Şehadet 
Belgeleri verildi. 
Törende, Tarihçi 
yazar Prof. Dr. Ilber 
Oltaylı ile Hava

Orgeneral Hava 
Kuvvetleri Komutanı 
Abidin Ünal da birer 
konuşma yaptılar. 
Konuşmaların ardından 
şehit ailelerine 
beratları verildi.
Daha sonra şehit aile 
leri ile birlikte Hava 
Kuvvetleri üst düzey 
komutanları ile birlikte 
yemek yediler.

Romörk üzerine tasarlanan gezici güneş enerjisi panelleri ile üreticiler rahat nefes alacak

Gemlik’te bir süre 
önce hizmete giren 
Ekonomik Solar 
firma sahibi 
Gökhan Molla’nın 
yaptığı gezici 
güneş enerjisi 
ilgi gördü.
Gazetemize açıklama 
yapan Gökhan Molla, 
özellikle sulama 
alanında yaşanan 
enerji sıkıntısını 
gidermek için sabit 
güneş enerjileri 
yerine taşınabilir 
gönüş enerjisi imal 
ederek, bilhassa 
tarımla uğraşan 
kesimin hizmete 
sunduklarını belirtti. 
Elektrik şebekesinin 
bulunmadığı 
yerlerde arazilerin 
sulanabilmesi için 
su motorlarının ve 
burada bulunan 
yerleşim birimlerinin 
aydınlatılmasında 
kullanılmak üzere, 
romörk üzerine 
tasarladığı gezici

güneş enerjisi panel
leri ile üreticilerin 
rahat nefes alacağını 
söyleyen Gökhan 
Molla, şöyle 
konuştu:
“Enerji sıkıntısı 
yaşanan tarla gibi 
yerleşime uzak 
alanlarda bulunan 
arazilerin sulanma 
sini düşünerek, bu 
projeyi tasarladım. 
Ülkemizde yaklaşık 
her mevsim bulu 
nabilen güneş 
enerjisini elektrik

» < w

enerjisine çevricek 
olan panelleri bir 
aracın arkasında 
çekilerek tarlaya 
götürüp, artık su 
bombalarını çalış 
tırmak kolay olacak. 
Mazotla çalışan 
su bombalarının 
maliyetini 4 yılda 
karşılayarak, kara 
geçirecek olan 
seyyar panel sistemi 
yalnız sulama için 
değil, sulamanın 
yapılmadığı günlerde 
kiraya verilerek veya

evlerin enerji ihtiyacı 
için de kullanılarak 
değerlendirilebilecek 
şekilde üretildi.
Sistem 2,5 KV enerji 
elde ederek, 1,5 su 
bombasını rahatlıkla 
çalıştırabiliyor.
Sistem 2.5 KW 
Polikristal Solar

Panel, 4000 VA / 
3200 VVatt akıllı 
sinüs inverter, 
1.5 KW Paslanmaz 
Dalgıç Pompa, 
1.5 KW Yağlı 
Motor ve panodan 
oluşmaktadır. 
İstenildiğinde sis
teme rüzgar türbini

ve akü ilavesi ile 
güçlendirme yapıla 
bilir. Sistem orta
lama olarak güneşli 
günde 7 saat sulama 
yapabilecek şekilde 
tasarlanmış olup 50 
metreden saatte 6 
ton su çekme kapa
sitesine sahiptir."
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Karsakla can pazan! İki otomotıil lakla attı
Orhangazi de 
kavşakta çarpışan 
iki otomobil takla 
attı. Kazada bir 
kadın ile 1,5 yaşın 
daki çocuk yaralan 
dı. Kaza, Orhan 
gazi-Yalova Kara 
yolu, Göl Yolu Işıklı 
kavşağında mey
dana geldi. Gem
lik’ten Orhangazi 
istikametine doğru 
dönen Mustafa 
Bahar (44) hakimi

yetindeki 06 REN 
44 plakalı otomo
bile, Gemlik’ten 
Orhangazi istika 
metine seyir halin 
de olan Cihan 
Akoğlu yönetimin
deki 16 VJ 770 
plakalı ticari araç 
çarptı. Korkunç 
kaza sonrası 
çarpışan iki araç 
da yan devrilirken 
olay yerine ambu
lans ile itfaiye ekip

leri yönlendirildi. 
Kazada sürücüler 
yara almazken, 06 
REN 44 plakalı

otomobilde yolcu 
olarak bulunan ve 
hafif yaralanan 
Bedriye Bahar (42)

ve 1,5 yaşındaki 
Eren Erdem ambu
lans ile Orhangazi 
Devlet Hastane
sine kaldırıldı. 
Kaza sonrası savaş 
alanına dönen ışıklı 
kavşakta polis ve 
itfaiye ekipleri 
geniş güvenlik 
önlemi aldı. İtfaiye 
ekipleri akaryakıt 
depoları delinen 
araçların alev alma 
sini önlerken

vatandaşların 
çevreye yaklaşma 
masını sağladı. 
Trafik polisleri 
ise bir süre trafiği 
kontrollü olarak 
yönlendirdi. Yan 
yatan araçlar ise 
vatandaşların 
yardımı ile çekici 
tarafından olay 
yerinden kaldırıldı. 
Polis kaza ile ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Kortaluklara çarpan otomobil küprüflen uçtu
Bursa’da kadın 
sürücünün kullan 
dığı otomobil 
kontrolden çıkarak 
köprüden uçtu. 
Hurdaya dönen 
araçta kadın sürü 
cü ve oğlu yarala 
nırken, kaza sıra 
sında köprünün 
altından geçen 
biri otomobilin 
altında kalmaktan 
son anda kurtuldu. 
Olay, Osmangazi 
Haşimişcan Cad
desi Demirtaşpaşa 
Köprüsünde mey
dana geldi.

Edinilen bilgiye 
göre Ö.Y., idaresin
deki 16 CDR 80 
plakalı otomobil, 
köprünün üzerinde 
seyir halindeyken 
kontrolden çıkıp 
köprünün korkuluk 
larına çarptı. 
Çarpmanın etki 
siyle korkulukları 
kıran otomobil 
takta atarak yola 
devrildi. Kazayı 
gören vatandaşlar 
durumu 112’ye 
bildirdi. Olay yeri 
ne gelen sağlık 
ekipleri araç sürü

cüsii O.Y., ve 
küçük yaştaki 
E.A.Y.’yi otomo
bilden çıkartıp ilk 
müdahaleyi yaptı. 
Yaralılar daha 
sonra Bursa Şev 

ket Yılmaz Eğitim 
ve Araştırma Has
tanesine kaldırıldı. 
Kaza sırasında 
köprünün altında 
yürümekte olan 58 
yaşındaki Orhan

Ertem, ise sesleri 
duymasıyla kaça 
rak takla atan oto
mobilin altında 
kalmaktan saniyel
erle kurtuldu.
Kahveye gitmek 
için yürüdüğünü 
belirten Ertem, 
“Köprünün 
altından geçiyor
dum. Sesleri duy
dum ve yukarı 
baktığımda demir 
parçalarının 
düştüğünü 
gördüm. Birkaç 
adım ilerleyerek 
kendimi yere attım.

Ardından köprü
den otomobilin 
düşmesiyle şoke 
oldum. 1 ya da 
2 saniyeyle 
kurtuldum.” diye 
konuştu. Kaza 
sebebiyle kapanan 
yol, hurda yığınına 
dönen otomobilin 
kaldırılmasıyla 
trafiğe tekrardan 
açıldı. Öte yandan 
yaralıların hayati 
tehlikesinin 
bulunmadığı 
öğrenildi. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

İlil ala» HM tın ırti
İznik de zeytin 
budarken merdi
venden düşen 
çiftçi yaralandı. 
Beyler Mahallesi 
Orhan Camii 
civarındaki zeytin
likte ağaç buda 
yan İbrahim Ekim 
(53), çıktığı merdi
venden dengesini 
kaybederek düştü. 
Yerden kalkama 
yan Ekim, cep 
telefonu ile 
arkadaşını ara
yarak durumunu 
bildirdi. Arkadaş

lan tarafından 
aranan 112 ekibi, 
olay yerine gele 
rek Ekim'e müda
hale etti. Ağaçtan 
düşen İbrahim

Ekin, Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Ekim'in 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 
öğrenildi.

İznik de, devrilip 
alev alan traktörün 
altında kalan çiftçi 
hayatını kaybetti. 
Kaza, Tacir köyü 
nün Karapelit 
mevkiinde meyda 
na geldi. Hüseyin 
Yılmazer (49), 
tarlasını sürdüğü 
sırada 16 FAE 67 
plakalı traktörün 
hakimiyetini kay
betti. Devrilen 
traktör alev aldı. 
Traktörün altında 
kalan Yılmazer, 
ağır yaralandı, 
itfaiye ekiplerince

sıkıştığı yerden 
çıkarılan Yılmazer, 
112 ambulansı ile 
İznik Devlet Has
tanesi’ne kaldırıl 
dı. Burada yapılan 
ilk müdahalenin 

ardından hava 
ambulansı ile Bur- 
sa'ya sevk edilen 
Yılmazer kurtarıla 
madı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

3 araç kundaklandı
Yenişehir de farklı 
farklı yerlerde 3 
araç kundaklan

dı.100. Yıl Mahalle- 
si'nin çeşitli cadde 
ve sokaklarında

park halinde bulu
nan 3 araç henüz 
bilinmeyen bir se

bepten dolayı 
kundaklandı. 100. 
Yıl Mahallesi 
Orhangazi Caddesi 
üzerinde bir oto
mobil, Cihadiye 
Caddesi kanal 

boyu mevkiinde 
bir araç ile Vatan 
Caddesi’nde bir 
aracın park halin 
de iken yakıldığı 
belirtildi. Yanarak 
demir yığınına 

dönen araçlar itfa 
iye tarafından sön 
dürüldü. Olayla 
alakalı geniş çaplı 
araştırma başlatan 
polis, bir kişiyi 
gözaltına aldı.
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kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış
Alparslan Türkeş ölümünün 19. yıldönümünde unutulmadı

PANAMA BELGELERİ...
251 bin 287 gizli belgenin ön belleğini elde 

eden Julian Assange bu belgeleri El Paris, 
Le Monde, Der Spiegel, The Guardian ve 
The New York Times gazetelerinde 
yayınlattı.

Dünya yerinden oynadı.
Julian Assange’nin ise başı belaya girdi. 
Adamcağız hala orda burada saklanıyor.
2010 Kasım ayından 6 yıl geçmeden bu kez 

Panama da elde edilen belgelerde 214 bin 
şirket, 128 politikacı, 12 dünya liderinin gizli 
hesap ve şirketleriyle doğrudan bağlantısı, 
16 dünya liderinin de dolaylı olarak ilişkili 
olduğu 40 yıllık bir arşivi kapsadığı 
açıklandı.

Belgeler arasında 101 Türk şirketi de 
bulunuyor.

Bu gizli belgeler nereden elde edildi?
Jürgen Mossack ve Ramön Fonseca isimli 

avukatların 1977 yılında kurduğu Panama 
merkezli Mossack Fonseca hukuk bürosun
dan.

Bu özel büro, kurulduğu ilk günden beri 
müşterilerine offshore şirketi danışmanlığı 
yapıyor.

Mossack Fonseca adh hukuk bürosunun 
nasıl hizmet verdiğini ve kimlerle çalıştığını 
gözler önüne seriyor.

Belgelere göre bu şirketler, genellikle mal 
varlığı saklama, kara para aklama, vergi 
kaçırma gibi konularda işlem yapıyor.

Offshore nedir? Kişiler ve yatırımcılar 
bulunduğu ülkelerdeki yüksek vergilerden 
kurtulabilmek için ticari faaliyetlerini vergi
lerin daha düşük ülkelerde sürdürmesi 
işlemine deniyor.

Belgelerin açıklanmasından sonra adları 
açıklanan isimlerden olan İzlanda 
Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson 
istifa ettiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in de yakınları 
aracılığı ile yurt dışına para kaçırdığı belge 
lerde belirtiliyor.

İşler iyice karışacak.
Bu belgelerdeki 101 Türk şirketinin adı da 

yakında duyulur.
Bizim siyasilerin adı karışacak mı 

göreceğiz.
Ama ilginç olanı şu..
Belgeleri açıklayan Uluslararası 

Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu 
(ICIJ) başkanı Ryle, "Panama 
Sızıntılan'ndaki bilgiler Alman hükümeti 
tarârıriaan sâtın âıın'aı ve ’aâna sonra 'aa 
Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler 
hükümetleriyle paylaşıldı” açıklamasını 
yaptı.

Dünya bir süre bunu konuşacak, birçok 
ülkede karışıklıklar çıkacak.

Çıktı bile.
Bizde buna benzer olaylar yaşanmadı mı? 
17/25 Aralık belgeleri neydi?
Bakan çocuklarının evlerindeki kasalar, 

milyon dolarlar dolu ayakkabı kutuları, 
"Bilal oğlum, eldekileri sıfırla” belgeleri ne 
oldu.

Bakalım bu belgelerin sonucunda neler 
olacak.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik ilçe 
Başkanı Osman 
Durdu, eski genel 
başkanları Alparslan 
Türkeş’i ölümünün 
19. yıldönümünde 
yaptığı yazılı 
açıklamada 
"Kendisini her 
zamankinden 
daha çok özlüyor. 
Yokluğunu his 
sediyoruz” dedi 
Durdu, açıklama 
sında şu görüşlere 
yer verdi: 
"Alparslan Türkeş, 
Türk siyasetinde ide
alleri ve ülküleri 
gerçekleşmiş ve 
hayata geçirmiştir. 
Türk dünyasının 
özgürlük ve hürriyet 
mücadelesine 
inanmış ve bunun 
bir gün elbette 
gerçekleşeceğine 
olan inancını her 
zaman canlı 
tutmuştur. Kominist 
Rusya’nın bir gün 
dağılacağını, bunun 
sonucu dili bir 
inancı bir, tarihi bir, 
kültürü bir olan

Mİ!İWli'itll»lllMWlllİKİ
Türkiye’nin en köklü 
firmalarından 
Özdilek Holding, 
2013 yılında 
Eskişehir’de hayata 
geçirdiği Eskişehir 
Loft Konutlan’ndan 
sonra, Bursa’da da 
yepyeni bir konut 
projesine daha imza 
atıyor. Bursa’nın en 
önemli yaşam merke 
zi Nilüfer - Fethi 
ye’de hayata geçiri 
len ve 9 blok 116 
daireden oluşan Or- 
ange City; modern 
mimarisi, yenilikçi 
tasarımı ve sosyal 
alanları ile sakinler
ine üst düzey konfor 
sunuyor.
Özdilek Holding, 
2013 yılında hayata 
geçirdiği Eskişehir 
Loft Konutlan’ndan 
sonra şimdi de Bur 
sa’nın en önemli 
yaşam merkez
lerinden biri olan

milyonlarca soydaşı 
mızın akrabamızın, 
kardeşimizin hür
riyetine kavuşaca 
ğını söylediğinde 
kendisini hayalcilikle 
ve turancıhkla 
suçlayıp, tabutluk
larda, zindanlarda 
mahpus edip 
işkenceler çek 
drenleri de tarih 
yazacaktır. Sovyetler 
Birliğinin dağıldığını 
ve içinden T türk de
vletinin bayraklarını 
dalgalandırarak 
temsilini görmesini 
nasip etmiştir. 
Milliyetçi hareket 
Partisinin ve Ülkü 
ocaklarının kurucu 
genel başkanı olarak

Nilüfer - Fethiye’de, 
Orange City proje 
sini hayata geçiriyor. 
Orange City, 15 bin 
metrekare alan üze 
rinde 9 blok ve 116 
daire olarak hayata 
geçirilirken modern 
mimarisi, yenilikçi 
tasarımı ve sosyal 
alanları ile dikkatleri 
üzerine çekiyor. “Bu
rada Hayat Var” 
sloganıyla yaşamın 
daha konforlu ve 
fonksiyonel olması 
için tasarlanan Or
ange City, 5000 me
trekarelik yeşil alanı, 

her zaman 
Gönül'lerimizde 
yaşayacaktır” 
Durdu, Türkeş’in 
türk milliyetçiliğini 
Türk gençliğine bir 
siyasi misyon olarak 
devrettiğini, milyon
larca ülkücü gencin 
onun kurucusu oldu 
ğu, ülkü ocaklarında 
kendi öz benliğini 
bulduğunu ve ecda 
dini tanıdığını söyle 
di. Durdu, "Türk mil
letini muasır medeni 
yetin en ön safına 
çıkartmanın milli bir 
vazife olduğuna 
inanmıştır.sokağın 
ve sosyal hayatın 
keşmekeşliğinden 
yozlaşmasından

560 metrelik koşu 
parkuru, sosyal 
tesisi, çocuk oyun 
alanları, basketbol 
sahası, kapalı yüzme 
havuzu, fitness sa
lonu ve saunasıyla 
yaşam kalitenizi bir 
üst seviyeye çıkarı 
yor. Modern mi
marisiyle; 118 me
trekareden 321 metre 
kareye kadar farklı 
büyüklükte daireler 
sunan Orange 
City’de, 16 adet 2 + 
1, 74 adet 3+1 v > 26 
adet 4+1 dubleks 
daireler yer alıyor. 

kendini korumuş 
arındırmış, ruhuyla 
tanışıp kendini 
bulmuştur. Milliyet 
çiliğimizin özünde 
insan sevgisinin 
var olduğunu, her 
insanın Allah cc 
yarattığı mukaddes 
varlık olduğunu biz 
lere öğütlemiştir 
ırkçılığın mezhep 
çiliğin bölgeciliğin 
ve dahası partizan 
lığında bölücülük 
olduğunu 9 IŞIK 
Doktirininde bizlere 
anlatmıştır. Mil
letimizi dil din ırk 
mezhep ve meşrep 
farkı gözetmeksizin 
bir bütün olarak 
kabul edip sevmeyi 
ve bu bütünlüğü 
her ne pahasına 
olursa olsun 
muhafazasının 
ve müdafaasının 
gereğini yerine 
getirmiştir. Neslin 
yetişmesine vesile 
olduğu için kendisini 
dualarla anıyoruz 
Mekanı cennet ruhu 
şad olsun. Başbuğ 
lar ölmez.”

Özdilek: Projemize 
güvenimiz tam 
Projenin tanıtım 
toplantısında 
konuşan Özdilek 
Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hüseyin Özdilek, 
projenin 30 Aralık 
2016’da tamamla
narak sakinlerine 
teslim edileceğini 
söyledi. Özdilek, 
"Özdilek olarak, her 
alanda olduğu gibi 
konut sektöründe 
de yaptığımız işin 
niteliğine dikkat 
ediyoruz. Bu bilinç 
ışığında çalışan bir 
marka olarak Orange 
City projemizi 
hayata geçirirken 
de her zaman 
olduğu gibi yüzde 
100 müşteri mem
nuniyetini baz alarak 
çalıştık ve çalışmaya 
devam ediyoruz.” 
dedi.
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Serbest Kürsü
ürer KONAK (D Tarih Öğretmeni

BİR TAŞLA İKİ KUŞ YOLCULUĞU (1)

Soğuk bir Mart ayı 
sonlarında yollara 
düştük. Küçük bir 
arkadaş grubu ve 
eşlerimizle. Sabah 
saat 07.30’da.

Rehberimiz, aynı 
zamanda şoförümüz 
Tansu Erçevik 
önderliğinde...

Yolculuk Sandıklı 
ilçesindeki Termal 
Tesislere doğru... 
Mezitlere geldiğimiz 
de kar atıştırıyordu. 
Çevremiz bembeyaz 
bir örtüyle kaplı... 
Ik durağımız

İ nönü ilçemiz...
Planör ve paraşüt 

eğitimlerinin 
verildiği THK’na 
ait uçuş okulunu 
hepimiz merak ettik. 
Girdik tesislere 
doğru. İkircikliyiz bir 
yandan.

“Acaba içeri alırlar 
mı?” diyerek. 
Kapıdaki güvenlik 
görevlisi içeriye 
telefon etti. Bir grup 
emekli öğretmenin 
ziyaret etmek iste
diklerini iletti. Sağ 
olsunlar “Gelsinler” 
dediler.

Çok güzel bir yer.. 
Dağların yamacında 
düz bir ovada 
kurulmuş...
Dağlarda gözle görü 
lebilecek şekilde 
inler oyulmuş.

Çok sayıda ya
maçlarda inler var... 
1925 de THK 
kurulmuş. İlk Türk 
uçağını yapan Ve- 
cihi Türkkuşu bu
radaki piste bir Rus 
pilotuyla iniş 
yapmış.

Bu piste iniş yapan 

ilk Türk... Bize bir 
görevli verildi. Onun 
anlatımlarıyla tesis
leri gezmeye başla 
dik. Burada 
uçmanın ilk adımları 
olan planör eğitimi, 
model uçak yapımı 
ve kullanımıyla 
paraşüt eğitimleri 
verilmekte...
Görevli, eğitimlerin 
nasıl yapıldığını 
bizlere açıkladı... 
Dışarı çıktığımızda 
sert bir rüzgar ve 
kar atıştırmasıyla 
karşılaştık.

Çok iyi ağırladılar 
bizleri.

Çaylarımızı içtik 
sıcak sıcak... 
Soğukta iyi geldi 
doğrusu.

Kendilerine 
teşekkür ederek 
ayrıldık.

Rotamız Zafer 
Tepe...

Başkomutan Gazi 
Mustafa Kemal 
Paşa’nın 30 Ağustos 
1922 Büyük Meydan 
Muharebelerini 
yönettiği 1181 m. 
yüksekliğinde tepe. 
30 Ağustos günü 
yanında Fevzi Çak
mak, İsmet İnönü ve 
diğer subaylarıyla 
birlikte erkenden bu 
tepeye çıkarlar.

Saat 14.00’ten 
itibaren Dumlupınar 
Meydan Savaşı’m 
buradan yönetmiş 
tir. Hepimiz heye 
canlı ve gururlu 
yuz...

Büyük bir anıt 
yapılmış.

Çatılmış silahların 
uzaktan görünüşü 
veya alev alev 
meşale hissi 
uyandıran Zafer 
tepe-Çalköy Zafer 
Anıtı, asıl anlamıyla 
Kurtuluş Savaş’ımızı 
sembolize etmekte
dir.

Anıtı oluşturan 
değişik yönlerdeki 
üçgen bloklar; mil
letimizin, yakın ve 
uzak milletlerin bize 
karşı gösterdikleri 

haksızlığa karşı 
köpürmemizi, taşma 
mızı simgelemekte.. 
İç ve dış 
düşmanlarımıza 
karşı Türk Milleti’nin 
tek vücut halinde 
kazandığı büyük 
zaferimizi göster
mekte...

Bize bir öğütte 
bulunmaktadır:

“içte ve dışta mey
dana gelebilecek 
kötülüklere karşı, er 
geç birleşerek 
zafere ulaşılabile 
ceğini” sembolize 
etmektedir.

Yine de gönlümüz 
kırık...

Bir ülkenin kaderi 
nin çizildiği, “Ordu
lar! İlk hedefiniz Ak
deniz’dir. İleri!” 
komutunun verildiği 
bu anıtın bakımı pek 
iyi değil.. Beton 
merdivenler yer yer 
çizilmiş, yıpranmış.. 
Anıtla ilgili açıkla 
maların, savaşla il
gili açıklamaların 
olduğu tabela veya 
yazılar çok az...

Buraya gelenlerin 
bilgilendirilmesi için 
daha güzel şeyler 
yapılabilir, diye 
içimizden geçiriyo 

ruz. Bir küçük 
kulübe kurulabilir, 
içinde Kurtuluş 
Savaşımızı, Büyük 
Zaferi anlatan 
kitapçıklar, hatıra 
eşyaları bulunabilir 
diye düşünüyoruz.

Buradan 
Dumlupınar Anıtı’na 
geçiyoruz.

Burası daha derli 
toplu...

Kurtuluş Savaşı 
mız sırasında cephe 
ve cephe gerisinde 
yapılan tüm mü
cadele ve savaşlar 
da kaynaklara göre 
137.000 şehit 
verildiği yazmak 
tadır.

İşte bunların adına 
yapılan bu anıtımız 
1992 yılında ziyarete 
açılmıştır.

Birkaç bölümden 
oluşturmuştur: 
Büfe, şadırvan, na
mazgah Atatürk, 
İsmet ve Fevzi Paşa 
üçlü anıtı, milis 
anıtı, 500 kişilik 
sembolik şehit 
mezarları ve kita
beleri, baba- oğlu 
anıtı, en yüksekte 
bulunan Mehmetçik 
Anıtı.

Devamı yarın...

ACIBADEM GEMLİK TIP MERKEZİ

GÖZ HASTALIKLARI 
UZMANIMIZ

DR. CÜNEYT IŞIK 
TAM ZAMANLI OLARAK 
HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

ACI BADEM
GEMLİK TIP MERKEZİ

Dr, Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No: 45 GEMLİK 4445544 Bilgi için (224) 280 44 44
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GEMLİKSPOR'UN GÜCÜ YETMEDİ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

BAL liginden 
düşmesi kesinleşen 
Gemlikspor konuk 
ettiği Elmasbah 
çelerspor’a farklı 
yenildi.
Bölgesel Amatör Lig 
11. Grupta formalite 
maçları oynayan 
Gemlikspor rakibinin 
üstün oyununa karşı 
koyamayınca sa
hadan 7-1 yenik 
aynJdL 
Şehitlerimiz için 
bir dakikalık saygı 
duruşunun 
ardından başlayan 
karşılaşmaya iki 
takımda iyi başladı 
ve ilk dakikadan 
itibaren rakip 
kalede gol aradı.
Ik 10 dakikada 

önemli pozisyonun 
yaşanmadığı maçta 
Yeşil Beyazlı Elmas- 
bahçelerspor bu 

dakikada öne geçti. 
Gemlik defansının 
ofsayt diye durakla 
dığı pozisyonda 
Çağatay çaprazdan 
attığı şutla fileleri 
havalandırarak 
takımını 1-0 öne 
geçirerek gol 
perdesini açtı. 
Golle birlikte oyunda 
üstünlüğü ele alan 
yeşil beyazlılar 15. 
dakikada Hakkı’nın 
kullandığı faul 
atışında Sinan'ın 
kafa golüyle 
skoru 2-0 yaptı. 
Golün hemen 
ardından topla 
sağdan ceza alanına 
giren Muharrem sert 
ve düzgün bir şutla 
kalecinin üstünden 
ağları havalandırarak 
Gemlikspor’un 
golünü kaydederek 
skoru 2-1 yapıp 
takımını beraberlik 
için umutlandırdı.

Kanatlardan 
sürüklediği toplarla 
ortada Hakkı’yı 
buluşturan Elmas- 
bahçelerspor bu 
oyuncunun organize 
ettiği ataklarla Gem
likspor kalesinde gol 
ararken 25. dakikada 
ceza sahasında 
uzaklaştırılamayan 
topu düzelterek 
kaleye gönderen 
Hakkı köşeden ağları 

bularak skoru 
3-1’e getirdi. 
İlk yarısı bu skorla 
biten karşılaşmanın 
51. dakikasında or
tadan atılan topu iyi 
kontrol eden Hakkı 
takımını 4-1 öne 
geçiren golü 
kaydetti.
Farklı geriye düşen 
Gemlikspor’da 
oyundan düşme 
gözlenirken 54’te

Hakkı’nın kullandığı 
köşe atışında Sinan 
kafa ile durumu 5-1 
yaparak Elmas- 
bahçelerspor’u iyice 
rahatlattı.
Karşılaşmada 
üstünlüğünü iyice 
gösteren Elmas- 
bahçelerspor 63. 
dakikada Sinan’ın 
çizgiden kestiği topa 
Arif’in sert ve 
düzgün şutuyla 
skoru 6-1 yaptı.
Gemiiksporun 
aradaki farkı kapama 
çabaları netice ver
mezken 78’de 
defansın arasından 
çıkan Oğuz attığı 
golle skoru 7-1 yaptı 
ve kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
Gemlikspor sahadan 
7-1 yenik ayrıldı.

SAHA: Gemlik Suni 
HAKEMLER: 
Aydoğan Kaş 5,

Nebahat Maktur 4, 
İbrahim Tokuç 4, 
GEMLİKSPOR: 
Mustafa 3, Berat 2, 
Ozan 2, Rıdvan 3, 
Mehmet 4, Gökhan 4, 
Tuncay 4, Metin 5, 
Feyyaz 3, (Muratcan 
1) Emre 4, 
Muharrem 5,

ELMASBAHÇELER- 
SPOR: Güney 4, 
Günay 5, Barış 5, 
Özgür 5, (Semih 
Dönmez 1) İsmail 5, 
Arif 6, Hakkı 7, 
Çağatay 6, (Emin 1) 
Sinan 7, Cenk 5, 
Oğuz 5, (Semih 
Baştan 1) 
GOLLER: Dk. 10. 
Çağatay, Dk. 15-54 
Sinan, Dk. 25-51 
Hakkı, Dk. 63. Arif, 
Dk. 78. Oğuz, (El- 
masbahçelerspor) 
Dk. 16. Muharrem, 
(Gemlikspor)
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Pasta -Meşrubat- Çerez

REZERVASYONLARIMIZ

:$STm

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 0539 74619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK 

gemlikkalibrasyon@hotmail.com - info@gemlikkalibrasyon.com

Elemanlar Aranıyor
AKCAN PETROL'DE ÇALIŞACAK

• BAYAN MARKET SATIŞ GÖREVLİSİ
• BAY AKARYAKIT SATIS GÖREVLİSİ
• BAY VE BAYAN KAFETERYA SERVİS

VE MUTFAK ELEMANLARI ARANMAKTADIR.

AKCAN PETROL
Dörtyol Mevkii GEMLİK

MÜRACAAT TEL: O 533 309 06 99

Elemanlar Aranraor
POMPACI VE MARKETÇİ 

DENEYİMLİ VEYA ÖĞRETİLMEK ÜZERE 
18-40 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ARANMAKTADIR

ENGÜRÜCÜK OPET İSTASYONU 
TEL: O 5316261971 AYDIN BEY

DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giydirme G
Nikah Masası - Volkan gösterisi

2016yılı

İnternetten Cnnh İfayın- Sahne - İşık gösterisi "3
Servis ve ekipmanlar- Sürpriz gösteriler mjfegekipmanlar - Sürpriz <p_____

www.gemlikmilton.com
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun 

Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com
http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Bent çiftçilere 30 Mn lira hibe desteği
Genç çiftçilere 
30 bin lira hibe 
desteği verilmesine 
yönelik düzenleme, 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik tarafın 
dan imzalanarak 
Başbakanlığa 
gönderildi. Kırsal 
kalkınma destekleri 
kapsamında genç 
çiftçilere 30 bin lira 
hibe desteği verilme
sine yönelik düzen
leme, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik tarafın 
dan imzalanarak 
Başbakanlığa 

gönderildi. Bakanlık 
tan yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
Başbakanlığa 
gönderilen kırsal 
kalkınma destekleri 
kapsamında genç 
çiftçi projelerinin 
desteklenmesi 
hakkında tebliğin 
yürürlüğe girmesiyle 
kırsal alandaki 18-40 
yaş arası gençler 
söz konusu destek
ten yararlanabilecek. 
Toplam nüfusun 
yaklaşık yüzde 28'i 
kırsal alanda yaşar 
ken, Çiftçi Kayıt 
Sistemi'ne (ÇKS)

kayıtlı 18-40 yaş 
aralığında 330 bin 
412 çiftçi bulunuyor. 
Bu rakam, toplam 
çiftçi sayısı 
nın yüzde 13,46'sını 
oluşturuyor. Bu 

program kapsa 
mında genç çiftçilere 
30 bin lira hibe 
desteği veri 
lecek, program 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla 3 yıl uygu

lanmaya devam 
edecek. Büyükbaş 
ve küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliği, 
arıcılık, kanatlı, ipek 
böceği yetiştiriciliği, 
meyvecilik, seracılık 
ile tıbbi ve aromatik 
bitki yetiştiriciliği 
konularına destek 
verilmesi öngörülen 
düzenlemede, büyük 
baş ve küçükbaş 
canlı hayvanlar, 
Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü 
(TİGEM) tarafından 
temin edilecek. 
Bitkisel üretim 
projelerinde traktör 

ve bahçe traktörü 
hariç proje ihtiyacı 
olan diğer makine 
ve ekipmanlar 
destekleme kapsa 
mına alındı. Öte 
yandan kanatlı 
sektöründe ördek, 
kaz, hindi ve serbest 
tavuk yetiştiriciliği, 
destekleme kapsa 
mında olacak. 
Hibe sözleşmeleri 
ilçelerde imzalana 
cak. Şehit yakınları, 
gaziler, engelli 
vatandaşlar ve kadın 
lara 5'er puanlık 
pozitif ayrımcılık 
uygulanacak.

Her Kort araçtan biri mMaıeaesğ
Geçen yıl trafikte 
yer alan muayene- 
siz araç oranı 
yüzde 25 düzeyinde 
gerçekleşti. Bu 
rakam trafikte bulu
nan her 4 araçtan 
Tinin muayenesiz 
olduğuna işaret 
etse de söz konusu 
oranın yıllar içinde 
düşmesi dikkati 
çekiyor. Araç 
muayene hizmeti 
veren TÜVTÜRK 
ten edinilen bilgi 
lere göre, 2008 
yılında trafikteki 
araçların yüzde 
34'ünün geçerli bir 
araç muayenesi bu
lunmazken, bu oran 
2015'te yüzde 25'e

geriledi. Geçen yıl 
trafikte seyreden 
araçların muayene
den kalma gerekçe 
leri arasında aydın 
latma, fren sistemi 
ve yürüyen akşam
lardaki sorunlar ilk 
sırada yer aldı. Öte 
yandan 2010 yılın 
da verilen kusurla 
rın yüzde 25'ini fren 
sistemlerinden 
kaynaklı sorunlar 

oluştururken, 
geçen yıl bu oran 
yüzde 21 seviyeler
ine düştü. Emniyet
siz veya ağır kusur 
lu olarak ilk muaye 
nede kalan araçla 
rın oranı, 2008-2010 
yıllarında bulun 
duğu yüzde 43 
düzeyinden, 2015'te 
yüzde 35'e indi. 
"Muayeneden 
geçen araçların 

oranı yüzde 65" 
TÜVTÜRK, 2015 
yılında 8 milyon 90 
bin 861 periyodik 
muayene gerçekleş 
tirdi. Söz konusu 
araçların yüzde 
34'ü "ağır kusurlu", 
yüzde 1'i de "em
niyetsiz" olarak 
muayeneden geçe 
medi. Böylece 
muayeneden geçen 
araçların oranı 
geçen yıl yüzde 65 
oldu. Bu dönemde 
1 yıl ve daha uzun 
süredir muayeneye 
girmeyen 673 bin 
aracın muayenesi 
yapılarak trafikte 
risk ölüşturmala 
rının önüne geçildi.

MaııMıııııM

Tüketici Fiyat Endek 
si (TÜFE) martta yüz 
de 0,04 azalırken, 
Yurt İçi Üretici Fiyat 
Endeksi (Yİ-ÜFE) 
yüzde 0,40 arttı. 
Yıllık enflasyon 
tüketici fiyatlarında 
yüzde 7,46, yurt içi 
üretici fiyatlarında 
yüzde 3,80 oldu. 
Türkiye İstatiştik 
Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, mart 
ayı itibarıyla 12 aylık 
ortalamalar dikkate 

alındığında tüketici 
fiyatları yüzde 7,96, 
yurt içi üretici fiyat 
lan yüzde 5,64 artış 
gösterdi. TÜFE 
martta bir önceki 
aya göre yüzde 
0,04 düşerken, 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
7,46 yükseldi Yİ- 
ÜFE ise bir önce 
ki aya göre 0,40, 
geçen yılın aynı 
ayına kıyasla 
yüzde 3,80 arttı.

‘Gemlik Körfez?»^ www.gemlikkorfezgazetesi.com^

Gemlik Körfez
GERLİK'İN İLK GÖNLÜM SİYASİ GAZETESİ

GENIİKİIENAGMÜ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5443 

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 

(3dtürkçe): 11:15-14:00- 
17:00-20:30...

annemin yarası: 12:30- 
14:45-17:00-19:15- 

21:30...
kungfu panda 3 

(türkçe): 11:00-15:45- 
19:15...

azazil2büyii: 11:45- 
14:00-17:30-21:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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ÖZEL "^tni bii' ctıjktnt Ut ktdtfltHnkt doğru□AYKENT
' 2002 */ • .

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

YILLIK ÖDEME

ANASINIFI 8.750
1. SINIF 11.000
2.3A5.6.7.8. SINIF 13.850

ERKEN KAYIT
TAKSİTLİ ÖDEME PEŞİN ÖDEME

BH 7.850
10.450 9.900
13.150 12.500

NOT: Ücretlerimize IEĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK. SERVİS ve KDV dahildir.

I ıl o
11 J

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

. w ■ 
YİĞİT inşaat

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.yigitinsaatgemlik.com


Kuruluş: 1973

VİZYON YAPI
Kentsel Dönüşümün Mimin

www.vizyonkd.com

EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!
Akıllı Ev Sistemi 

Özel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

5+1 Dubleks Daireler

GemlikK FATURA • SEVK İRSALİYESİ - TAŞIMA İRSALİYESİ - GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE ■ TAKVİM • KİTAP - DERGİ ■ İLAH- 

CİLT YAPIMI - REKLAM - MADALYA - KUPA - PLAKET

6 Nisan 2U16 Çarşamba
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

Tel : O 224 513 96 83

Sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibinin çektiği deniz içi görüntüler, Gemlik Körfezi’nin gerçeğini ortaya çıkardı

Gemlik Körfezi nin denil sili Midi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

DENİZİN İÇİ YASAM
Dün sabah Atatape Sosyal Tesisleri’n 

de Bursa Valiliği’nin düzenlediği bir su
num ve sergiyi izledim.

"Gemlik Körfezinin Sualtı Yaşamı" ko 
nulu kitap ve fotoğraf sergisinin tanıtımı 
sualtı görüntüleme yönetmeni ve belge
sel yapımcısı, Tahsin Ceylan tarafından 
yapıldı.

Basın görevlileri yanında Bursa’nın ve 
Gemlik’ın üst düzey bürokrat ve akade
misyenlerinin davet edildiği tanıtımda 
bulunması gereken balıkçılar yoktu. 4’de

Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı 
Tahsin Ceylan ve ekibi ile Marmara Denizi' nin saklı 
güzelliklerini kamerası ile belgeledi. Yapılan deniz altı 
çekimleri ‘GEMLİK KÖRFEZİ’NİN SUALTI YAŞAMI' 
adlı kitap ve fotoğraf sergisi dün_Atatepe Sosyal 
Tesisleri’n de düzenlenen basın toplantısıyla katılım 
cılara sunuldu. Gemlik olmak üzere; Kurşunlu, Mu
danya, Güzelyah, Narlı ve Kumla'da araştırma amaçlı 
çok sayıda dalış gerçekleştirdiklerini belirten Tahsin 
Ceylan, fotoğrafların büyük bir bölümünün besleyici 
element açısından zengin olan yüzey sularında (ilk 20 
metrede) çekildiğini söyledi. Haberi sayfa 2'de

http://www.vizyonkd.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibinin çektiği deniz içi görüntüler, Gemlik Körfezi’nin gerçeğini ortaya çıkardı

Gemlik Körf ea'nin deniz altı tanıtıldı

Sualtı Görüntüleme 
Yönetmeni ve Belge
sel Yapımcısı Tahsin 
Ceylan ve ekibi ile 
Marmara Denizi’nin 
saklı güzelliklerini 
kamerası ile bel
geledi.
Sanatçı, Bursa’nın 
kıyı şeridindeki 
deniz yaşamını 
Bursa Valiliği’nin 
desteğiyle ilk kez 
görüntüledi.
Yapılan deniz altı 
çekimleri ‘GEMLİK 
KÖRFEZİ’NİN 
SUALTI YAŞAMI’ 
adlı kitap ve 
fotoğraf sergisi dün 
Atatepe Sosyal 
Tesisİeri’nde düzen
lenen basın 
toplantısıyla katılım 
cılara sunuldu. 
Geçtiğimiz yaz 
başta Gemlik olmak 
üzere; Kurşunlu, 
Mudanya, Güzelyalı, 
Narlı ve Kumla’da 
araştırma amaçlı çok 
sayıda dalış 
gerçekleştir diklerini 
belirten Tahsin Cey
lan, fotoğrafların 
büyük bir 
bölümünün besleyici 
element açısından 
zengin olan yüzey 
sularında (ilk 20 me
trede) çekildiğini 
söyledi.
Marmara Denizi’nde 
canlı bulmanın ve 
görüntülemenin 
diğer denizlere oran 
la daha zor olduğu 
nu ve zaman aldığını 
dile getiren Ceylan, 
bulgulann geleceğe 
aktarılması gereken 
önemli birer kayıt 
olduğunu ifade etti.

MARMARA’YI 
KARADENİZ 
BESLİYOR

Konuşmasında 
Türkiye denizleri ile 
Kızıldenizi

karşılaştıran Ceylan, 
Akdeniz’de yaşayan 
balık türlerinin 
sayısının 462 
olmasına karşın, 
Kızıldenizdeki tür
lerin 1200 olduğuna 
dikkat çekti. 
Marmara Denizi’nin 
kaderinin Karade 
niz’e bağlı olduğunu 
belirten Ceylan, Ka
radeniz den Mar
mara’ya giren sula 
nn, buradaki canlı 
örtünün yaşamasını 
sağladığına dikkat 
çekti.
Karadeniz de yapılan 
hidro elektrik santral 
larının da Karadeni 
zin doğal yapısını 
değiştirdiğini, dere 
lerden doğal olarak 
akan sulardaki besin 
maddeleri ile hamsi 
balıklarının beslendi 
ğini belirterek, “Ka
radeniz Marmara’nın 
yaşam kaynağıdır’’ 
dedi.
Ceylan, Gemlik Kör
fezindeki izlenim
lerini şöyle aktardı: 
“Dalışlarımızda ilk 10 
metrelik alan bir 
yeşil alg türü olan 
“Ulvalactuca” ile 
kaplı. Kirlilik in- 

dikatörü (belirleyici) 
olan bu türün 
fazlalığı, ortamdaki 
azot ve fosfordan 
kaynaklanıyor. 
Azot ve fosfor 
mikroorganizmalar 
ve deniz algleri için 
önemli bir besin 
kaynağı. Marmara’da 
da evsel, endüstriyel 
ve tarımsal ilaçla
madan dolayı azot 
ve fosfor miktarı 
oldukça fazla.
Sıkça rastladığımız 
deniz anası türleri 
vardır. Her iki 
türünde Marmara 
ekosistemi üzerinde 
önemli etkileri vardır. 
Denizyıldızları, 
saçaklı yıldızlar ve 
midye popülasyonu 
Marmara’nın önemli 
türleri arasında ilk 
sırayı alırlar.

MİDYELER AĞIR 
METALLERİ 
BARINDIRIYOR

Deniz suyunu 
süzerek beslenen 
midyeler, sudaki ağır 
metallerin bir kısmını 
da vücutlarında 
biriktirirler.
Midyelerin en büyük 

predatörü ise deniz 
yıldızları. Dengeli bir 
ekosistemde bu tür 
üst sınıf avcıların az 
olması gerekirken 
Marmara’da bu 
oldukça yüksek. 
Ortamdaki besin 
bolluğu, suyun 
sıcaklık ve fiziko 
kimyasal değerleri 
de denizyıldızlarının 
sayılarında patla 
adım bekliyoruz”

KİRLİLİĞE KARŞI 
KOMİSYON 
KURULMADI

Tahsin Ceylan, Mar
mara Denizi ve Gem
lik Körfezi ile ilgili şu 
uyarılarda bulundu: 
“Bir iç deniz olan 
Marmara Denizi’nin 
kirliliğe karşı korun 
ması için öncelikle 
arıtma sistemlerinin 
güçlendirilmesi ve 
balast sulannın 
kontrol altına 
alınması gereklidir. 
Tabii tüm bu olumlu 
gelişmeler ancak 
bilinçlenmeyle 
mümkündür. 
Birleşmiş Milletler 
(BM), Çevre örgütü 
(UNEP) destekli 

olarak Akdeniz, Ege 
ve Karadeniz’in 
kirliliğe karşı korun 
ması konusunda 
komisyonlar oluştur 
du. Maalesef halen 
Marmara Denizi ile 
ilgili bir adım atıla 
bilmiş değil.
Yaklaşık 4 yıl önce 
Marmara Belediyeler 
Biri iği’ne konuyla il
gili bir başvuruda 
bulunuldu henüz 
somut bir cevap 
alınamadı.” 
Denizlerin soluduğu 
muz havanın yüzde 
70’ini ürettiğini 
hatırlatan konuşma 
cı, deniz dibinde 
çektiği görüntüleri 
gösterirken, Gemlik 
Körfezinde yaşayan 
balık türlerini ve 
deniz içindeki canlı 
organizmayı da 
tanıttı.
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu, yaptığı 
konuşmada, Bursalı 
ların denize sadece 
baktığını söyledi. 
Bursa ilinin 110 kilo
metre sahili bulundu 
ğuna dikkat çeken 
Vali Karaloğlu, 
Evliya Çelebinin 
söylediği “Bursa

Sudan ibadettir” 
sözünü anımsatarak, 
“Bursa ’yı medeniye 
tin merkezi haline 
getiren sudur.” dedi. 
Şairlere yazarlara 
ilham kaynağı olan 
suyun farkındalığını 
kıymetini bilip 
değere dönüştü 
rülmesini istedi.
Vali Karaloğlu, 
sanatçının yorucu 
bir çalışma ile ortaya 
çıkardığı çalışmanın 
denizlere olan 
saygımızı arttırdığını 
da belirterek, deniz
lerin kirletilmemesini 
istedi.
Vali, Türkiye’nin 
denizlerin korunması 
için ancak yeni yeni 
kaynak aktarabil 
diğine de dikkat 
çekti.

FOTOĞRAF 
SERGİSİ AÇILDI

Daha sonra Tahsin 
Ceylan ve ekibinin 
çektiği deniz dibi 
canlı organizma 
fotoğrafları içeren 
fotoğraf sergisi 
açıldı, basılan kitap 
dağıtıldı.
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PTT ATM'lerinde büyük tuzak
Bursa’da 3 PTT 
ATM’sinden para 
çekmek isteyen 
vatandaşlar parala 
rını alamayınca şok 
oldu. ATM’lerde 
düzenek olduğu 
nun ortaya çıkma 
sıyla harekete 
geçen polis ekip
leri şüpheli şahsı 
gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye 
göre,para çekmek 
için Heykel'deki

ATM’ye gelen 
vatandaşlar girdik
leri miktarı alama 
dı. Vatandaşların 
ihbarı ve ATM’lerin 
alarm vermesi üze 
rine hareke geçen 
yetkililer polisi 
aradı. Bursa İl 
Emniyet Müdürlü 
ğü Asayiş Şube 
Müdürlüğü Yanke 
sicilik ve Dolandın 
cılık Büro Amirliği 
ekipleri, şüphelinin

civarda bulunma 
ihtimali üzerine, 
ATM civarında bek
lemeye başladı.

Şüphelinin ATM’ye 
geldiği sırada op
erasyonun startını 
veren ekipler, şahsı

gözaltına aldı. 
Şüphelinin isminin 
S.G. olduğu öğrenil 
di. O anda ATM’- 
den 13 kişinin para 
çektiği tespit edi 
lirken, bu şahıslar 
dan tespit edilen 
5’i emniyete gele 
rek ifade verdi. 
Emekli maaşını 
çekmek için AT
M’ye geldiğini ifade 
eden Tevfik Orhan, 
“ATM’den bin lira

para çekmek 
istedim. ATM 
parayı vermedi, 
ama hesapta 
çekilmiş gözükü 
yordu. Ardından 
güvenlikçilerle 
konuştuğumda, 
bir sıkıntı olduğu 
nu söylediler. 
Tekrar PTT’ye 
geldik. Yetkililer, 
emniyetin şüphe 
liyi yakaladığını 
söyledi" dedi.

'Mırlıın haberim yok, lasiilve sanıyordunı'
İznik de, ormanlık 
alana kamp çadırı 
kurup, hamakta 
yatarak yetiştirdik 
leri kenevirleri ku
ruturken yakala 
nan zehir tacirleri 
nin yargılanması 
na başlandı. İkisi 
tutuklu, ikisi tutuk
suz 4 sanık İnegöl 
Ağır Ceza Mahke 
mesi'nde hakim 
karşısına çıktı.
4 Eylül 2015 tari
hinde Bursa İl

Jandarma Komu 
tanlığı ekipleri, 
Iznik’in Süleymani 
ye Mahallesi’nde 
uyuşturucu imal 
eden şebekeye 
operasyon düzen
ledi. Harekete 
geçen ekipler, 
Pilavtepe mevki
inde dere yatağın 
da sökülmüş 
kenevirler gördü 
ve ekili vaziyette 
kenevir tarlası 
tespit ettiler.

Arazideki iekeriek 
izleri takip ederek 
tacirlere oluşan 
ekipler, 4 kişiyi

gözaltına almışlar 
dı. Firari sanık 
Murat R. ise 4 
Eylül 2015 tarihin

den bu yana aranı 
yor. Yapılan ara
malar sonucunda 
205 kilogram kubar 
esrar, 188 kök 
kenevir, kamp çadı 
rı, balta ve hamak 
ele geçirilmişti. 
Tutuklu sanıklar 
H.R. ve oğlu Ç.R. 
ile tutuksuz yargıla 
nan E.A. ve C.S. . 
İnegöl Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
hakim karşısına 
çıktılar. Savunma

yapan tutuklu 
sanık baba H.R., 
“Her zaman esrar 
içerim, içmek için 
ektim" dedi. Oğlu 
Ç.R. ise savunma 
sında, “Kenevirler
den haberim yok. 
Ben o otların fasu
lye olduğunu 
zannediyordum” 
dedi. Savunmala 
rın alınmasının 
ardından duruşma 
22 Nisan 2016 
tarihine ertelendi.

KoMecaıpanaractaklaatiı
İnegöl de mey
dana gelen kaza 
da, köpeğe çarpa 
rak takla atan özel 
otomobilin sürücü 
sü ağır yaralandı. 
Kaza Bursa-Anka 
ra kara yolunda 
Oylat kavşağında 
meydana geldi. 
İnegöl’den Ankara 
istikametine seyre 
den Uğur Zabun 
yönetimindeki 
özel otomobil, önü 
ne fırlayan köpeğe 
çarptı.Yolun orta 
sındaki su kanalı 
na düşen otomobil 
takla attı. Sıkışan 
sürücü, itfaiyesi

tarafından kurtarıl 
dı. Ağır yaralanan 
sürücüye ilk mü
dahaleyi kaza 
yerinden geçmek 
te olan İnegöl Dev 
let Hastanesi'nde 
görevli iki doktor 
yaptı. 112 ambulan 
sıyla İnegöl Devlet 

Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralı 
genç tedavi altına 
alındı. Özel oto
mobilde bulunan 
Uğur Zabun’un 
kız kardeşi 
Selin Zabun 
ise kazayı yara 
almadan atlattı.
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İnegöl Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
bağlı ekiplerin 
Bursa-Ankara 
karayolu üzerinde 
yaptıkları asayiş 
ve terör uygulama 
sında durdurulan 
otomobilin bagajın 
dan çıkan yaralı 
küçükbaş hayvan 
görenleri şaşırttı. 
Araçta yapılan ara
malarda, bagajda 
yaralı halde olan 
küçükbaş hayvanı 
gören ekipler, sürü 
cüden şüphelendi. 
Sürücü, yaralı 
hayvanı, Mezitler 
bölgesinde su
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kanalında yaralı 
halde bulduğunu, 
aracının bagajına 
koyup veterinere 
götürmek istediği 
ni söyleyince ger 
çek ortaya çıktı. 
Sürücü, ayrıca 
hayvanı bulduğu 
na dair araç güven 
lik kamerasındaki 

görüntüleri de 
ekiplere göstere 
rek iyi niyetli 
olduğunu kanıtla 
dı. Emniyet ekip
lerince alınan 
hayvan İnegöl 
Belediyesi Veteri 
ner İşleri Müdürlü 
ğü ekiplerine 
teslim edildi.

Mahsurfcalannaslıkadınıitfaiuekartanlı
Yangında mahsur 
kalan yaşlı kadını 
itfaiye kurtardı. 
Bursa da, 3 katlı 
binada çıkan yangı 

m söndürmeye 
çalışırken evde 
mahsur kalan 84 
yaşındaki Fatma 
Ay, itfaiye ekipleri 

tarafından 
kurtarıldı. Süley- 
maniye Mahallesi 
Nezir sokakta bu
lunan 3 katlı evin 

zemin katında 
baca yangını çıktı. 
Evde oturan Fatma 
Ay yangına müda
hale etmeye çalış 
tı. Evden dumanla 
rın çıktığını gören 
apartman sakinleri 
durumu itfaiyeye 

bildirdiler. Olay 
yerine kısa süre 
de gelen İtfaiye 
ekipleri dumanın 
etkisiyle evinde 
mahsur kalan 
yaşlı kadını 
kurtardılar.
Komşularının ilk 

müdahalesinin 
ardından yaşlı 
kadın olay yerine 
çağrılan 112 Acil 
Servis Ambulan 
sıyla Devlet 
Hastanesine 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
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DENİZİN İÇİ YASAM
Tepeden baktığımızda müthiş görüntü 

sü, kıyısında oturduğumuzda serinliği, 
soframızdeki balığı, yüzmek için girdiği 
miz denizi ile bizim denizimiz.

Bu denizin göremediğimiz içini, deniz 
içi fotoğraf sanatçısı, bir o kadar da deniz 
dibi bilgesi Tahsin Ceylan bize çektiği 
fotoğraflarıyla gösterdi.

Ceylan aslında Türkiye denizlerinin- 
genel durumunu gösterdi bizlere.

Gemlik Körfezindeki giderek azalan 
yaşamın böyle giderse tamamen yok 
olacağını söyledi.
Bir iç deniz olan Marmara Denizi’nin 

içindeki yaşamın Karadenizden gelen su
lara bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Çoğumuz bunu bilmiyoruz.
Ceylan sunumunda, Körfezimizdeki 

canlı yaşamı serdi bizlere.
Mükemmel fotoğraflar çekmiş deniz 

içinde.
Her bir fotoğraf bir sanat eseri,sanki bir 

tablo.
Su içindeki canlıların görüntüsü, renk

leri, yaşam mücadeleleri ve her biri hak 
kında verdiği bilgilerle daha farklı bak
maya ’oaş'ıaûrm denize.

Devletin üst düzey yöneticisi valisinin 
karşısında, Karadeniz Bölgesinde yapı 
lan HES’I erin Kardenizin doğal dengesini 
değiştirmekte olduğunu, karalardan 
denize akan besin maddelerinin artık 
azalmaya başladığına dikkat çekti.

Sizin anlayacağınız, çevrecilerin, yeşili 
ve doğayı sevenlerin Karadeniz Bölgesin 
de, hükümetin özel sektöre yaptırmakta 
olduğu Hidroelektrik Santrallerinin 
karanın ve de denizin ekolojik dengesini 
bozduğunu belirtti.

Bu dengenin bozulması sonucu Karade 
nizdeki canlılarında etkilendiğini söyledi.

Kardenizden Marmara Denizine akan 
milyonlarca metreküp su ile Marmara 
Denizi hayat buluyor.

Ceylan’a göre Akdeniz ölü deniz haline 
gelmiş durumda.

Gemlik Körfezi’ni ve Marmara Denizi’ni 
kurtarmanın yolu, temizlikten geçiyor.

Evsel atıklar, sanayi atıkları, kimyasal 
atıklar denizlerin doğal yapısını bozuyor, 
canlı hayatı yok ediyor. Bunun için BM’- 
lerin denizlerin korunması için aldığı Ko
ruma Kurullarının kurulması kararını 
Marmara Belediyeler Birliği’nin kurma 
masını e'ıeŞûrûi 'Konuşmacı.

Gemlik Körfezin içindeki canlıların 
fotoğrafları sergisinin, Gemlik AVM’de 
Gemliklilere gösterilmesi sağlanmalı.

Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
tarafından eğitim 
ve öğretim verilen 
Gemlik Özel Kurs 
ve Rehabilitasyon 
Merkezine bir yenilik 
daha geliyor. 70 Zi
hinsel Engelli Çocuk 
Ve gencin eğitim ve 
öğretim gördüğü 
okula Yaygın 
Gelişimsel Bozukluk 
(OTİZM) ve Fizik 
Tedavi Salonları 
açılıyor.
Gemlik Belediyesi 
tarafından alınan 
özel eğitim setleri, 
fizik tedavi ünitesi 
ve otizm ünitesi araç 
ve gereçleri teslim 
edildi. Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, 
Jandarma Bölük 
Komutanı Binbaşı 
Coşkun Çorapçı ve

Gemlik Belediye
sinin Birlik Vakfı 
Gemlik Temsilcili 
ğiyle birlikte orga 
nize ettiği, “Son 
Gelişmeler Işığında 
Ortadoğu” konulu 
konferans Mehmet 
Akif Ersoy Kültür 
Evinde yapıldı. Doç. 
Dr. Mesut Özcan’ın 
konuşmacı olarak 
katıldığı konferansı 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Belediye 
Meclis Üyeleri Ersin 
Kahraman, Emir 
Kantur ile birlikte 
Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim’de takip etti.

Konferansın açış 
konuşmasını yapan 
Birlik Vakfı Gemlik 
Temsilcisi Eğitimci 
Mehmet Naim Boz, 
insanlığa yararlı 
gençlik hedefleri 
doğrultusunda 
çalışmaları devam
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Emniyet Müdürü 
Cafer Gündoğdu ile 
birlikte okula giden 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, yeni 
salonların ihtiyacı 
olan araç gereçler ile 
birlikte eğitim 
setlerini okul yöne
timine teslim etti. 
Dernek Başkanı 
Ersin Kahraman, 
Okul Müdürü 
Tuğba Yıldız, Kent 

talepleri karşılamanı

ettireceklerini 
vurguladı. Gemlik 
Belediyesine de 
destekleri adına 
teşekkür eden Boz, 
Birlik Vakfı Kültürel 
etkinliklerin de 
süreceğini açıkladı. 
Doç. Dr. Mesut Öz- 
can’da konuşma 
sında 5 yıl önce 
başlayan ve Arap 
Baharı olarak bilinen 
Müslüman ülkel
erdeki ayaklanma 
ların perde arkasını 
anlattı. Halkın 
siyasal katılım talebi, 
yolsuzluk ve işsizlik 
lere karşı olan 
isyanının yanı sıra, 
40 yıl, 50 yıl, 30 yıl

Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim’in 
yanı sıra Belediye 
meclis üyeleri ve 
dernek yöneticileri 
Yadigâr Sönmez ve 
Fehmi Arslan’ın da 
yer aldığı araç gereç 
teslim töreninde 
hayırlı uğurlu olması 
dileklerini ileten 
Belediye Başkan 
Refik Yılmaz, öğret 
menler, yöneticiler 

süren diktatörlüklere 
de başkaldırısının 
etkili olduğunun 
altını çizen Mesut 
Özcan, 5 yılsonunda 
gelinen noktada 
sadece Tunus’ta 
demokratik kısmi 
başarının yakalan 
eliğini bildirdi. 
Tunus’taki ayaklan 
maların kısa sürede 
bittiğini ve kansız 
olduğunu anımsatan 
Doç. Dr. Mesut 
özcan, Libya, Mısır 
ve Yemen’de bu 
sürecin daha kanlı 
ve uzun oldu ğuna 
dikkat çekti. Ayaklan 
maların sonuncusu 
Suriye’deki savaş ve 

ve öğrencilerle 
sohbet etti. Yine 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptınlan 
öğrenci velileri bek
leme salonunda da 
incelemelerde bulu
nan Refik Yılmaz, 
“Allah’ın bizlere 
emaneti olan bu 
özel çocuklarımıza 
yönelik destekleri 
miz devam edecek” 
dedi.

kaosunhalen sür 
düğüne atıfta bulu
nan Özcan, “Güçlü 
ülkelerin çıkartan 
doğrultusunda dev 
reye girmesi ile kanlı 
süreç devam etmek 
te. 5 yılsonunda geli 
nin nokta pek de iç 
açıcı ve parlak değil. 
Arap Baharının 5 
yıllık sürecinin so
nunda halkın talep
leri karşılanamadı. 
Siyasal katılım talep
leri kısmen Tunus 
dışında hiçbir yerde 
karşılanmadı” dedi. 
Siyasal kültürün 
gelişmesinin öne 
mine de vurgu ya 
pan Doç. Dr. Mesut 
Özcan, "Siyasal 
kültür gelişmemişse, 
siyasi partiler ve 
sivil toplum örgütleri 
güçlü ve bilinçli 
değillerse orada 
sorunlarda büyük 
olur. Ortadoğu'da 
yaşananların bir 
özeti de budur” 
diye konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ’DE AÇILIYOR!
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Serbest Kürsü
Ürer KONAK (B Tarih öğretmeni

BİR TAŞLA İKİ KUŞ YOLCULUĞU (2)

Dünden devam...
Özellikle sembolik 

şehitlikte göze 
çarpan en büyük 
özellik bence 
doğulusu, batilisi, 
kuzeylisi, güneylisi, 
kentlisi, köylüsüyle, 
erkeği, kadınıyla 
nasıl bir ölüm-kalım 
savaşı verdiğimizi 
anlatması, göster
mesidir.

Çok ilgimi çeken 
şehit baba-oğul 
anıtında okudukla 
rımı sizlere de anlat
mak isterim.

Heykel sırtında bir 
silahı olan oğlun 
şehit düşen 
babasını kucağında 
taşımasını göster
mekte...

Babasının göz
lerinin içine bakarak 
taşımaktadır onu...

Bu destan 1912 yılın 
da daha oğlu 
Mehmet 8 yaşların 
dayken Balkan 
Savaşma (1912- 
1913) katılmak için 
köyünden ayrılan, 
daha sonra sırasıyla 
Galiçya, Hicaz, 
Yemen, Kafkasya’da 
11 yıl cepheden 
cepheye koşarak 
çarpışan Çetmilli 
Kara Ali Çavuş’un 
görkemli destanıdır. 
Anadolu’da milli 
mücadele başlayın 
ca Çetmilli Kara Ali 
Çavuş, doğu cep 
hesinden Kurtuluş 
Savaşı’na koşmuş, 
Başkomutanlık 
Meydan Savaşı’nda 
cephede oğlu 19 
yaşındaki Alay 
Sancaktarı Mehmet 
Onbaşı ile karşılaşır.

Mehmet Onbaşı, 
Kara Ali Çavuş’un 
11 yıl önce köyünde 
bıraktığı oğludur.

Bu kahraman 
büyük asker Kara 
Ali Çavuş, 31 Ağus 
tos 1922 günü 11 yıl 
sonra kavuşabildiği 
oğlunun kollarında 
şehit düşmüştür. 
Kara Ali Çavuş’un 
oğlu kahraman Meh 
met Onbaşı ise, 9 
Eylül 1922 de İzmir’e 
giren birliğin başın 
da şehit olmuştur.

Dumlupınar 
Şehitliği ve Anıtı 
güzel düzenlenmiş.. 
Tüm çevreye hakim 
bir tepe... En üst 
bölüme Atatürk’ün 
ve Mehmetçik’in 
heykelleri yapılmış. 
Epeyce çok 
basamakla yukarı 

çıkılabiliyor. 
Saymadım basamak 
lan ama yaşlıların 
kolayca çıkması 
mümkün değil..

Atatürk’ün kaldığı 
evi ve müzeyi 
gezdik ilçede..

1300 nüfuslu 
küçük bir ilçe.. Ata 
türk’ün kaldığı evde 
yatağı, kullandığı 
eşyalar bulunmakta. 
Müze de kullanılan 
tüfekler, kılıçlar, 
süngüler, mermiler 
ve kağnılar var. Bir 
camekanın içinde de 
bir çarık bulun
makta.. Kurumuş 
çamurlu.. Kim bilir 
hangi Mehmetçik’in 
çarığı.. Odalarında 
Kurtuluş Savaşı’yla, 
Dumlupınar da 
görev almış tüm ko
mutan ve subayları 
mızın resimleri var.. 
Onlarla ilgili bilgiler 
yazılmış resim
lerinin altlarına.. 
Küçük ve güzel bir 
müze.

İlk günümüz olan 
28 Mart 2016 da 
bunları gezdikten 
sonra kalacağımız 
termal otelin bulun 
duğu SandIklI’ya 
doğru yola çıktık.

Kestirmeden gitmek 
için köylerden 
geçen bir yolu 
izledik..

Geçtiğimiz köyler 
de toprak damlı, 
tipik Anadolu köy
leri göreceğimizi 
sanmıştık.
Yanılmışız.. İki, üç 
katlı, betonarme, 
Avrupa evlerine 
benzer modern evler 
gördük..

Evlerin panjurları, 
kapıları sımsıkı 
kapalı..

Gurbetçi evleri, 
anlaşıldığı kadar. 
İzinlerini köylerinde 
geçirmek için 
yaptırılmış evler.

1-2 ay kullanılıyor, 
sonra kapatılıp 
işlerine dönüyorlar. 
10-11 ay boş kalan 
güzel evler..

Paralar kazanılmış, 
betona yatırılmış 
gibi geldi bana.

Bu bölgede özel
likle Belçika, Hol
landa ve Alman 
ya’da çalışan çok 
sayıda gurbetçimiz 
var.

Karşıdan oteller 
bölgesi görüldü. 
Burası Sandıklı 
ilçesinin dışında bir 

yer. Hüdai kaplıcalar 
bölgesi olarak 
biliniyor.

Tüm termal oteller 
buraya toplanmış. 
Güzel apart oteller, 
büyük, gayet güzel 
yapılmış çok sayıda 
termal tesis var.. 
Akşam üzeri 
kalacağımız Gürses 
Termal Oteli’ne 
geldik. Güzel bir 
yapı. Kaç yıldızlı 
yazmıyor tabela 
sında ama temiz, 
güzel bir tesis.. 
Kayıtlarımızı yaptırıp 
odalarımıza 
yerleşiyoruz.

Epeyce yorulduk 
ilk gün...

Saat 19.00 da 
yemeğe iniyoruz.. 
Açık büfe, yemekler, 
salatalar, tatlılar, 
meyveler bol ve 
güzel. Yemekten 
sonra termal havuz 
lara indik. Kadınlar 
ve erkeklerin bölüm
leri ayrı.. Havuzların 
sıcaklıkları 36 -38 ile 
40-42 dereceler 
arası.

İki ayrı sıcak lıkta 
havuzları var. 
Dayanabilenler iki
sine de girebiliyor.

Devamı yarın...

ACIBADEM GEMLİK TIP MERKEZİ

V • ’î

GÖZ HASTALIKLARI
B, ■ UZMANIMIZ

DR. CÜNEYT IŞIK
TAM ZAMANLI OLARAK 
HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

ACI BADEM
GEMLİK TIP MERKEZİ

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No:45 GEMLİK Bilgi içir (224) 280 44 44
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U13 ve U16 lar yenilmiyor

U16 YILDIRIM 
BELEDİYE:1 
GEMLİK BELEDİYE- 
SPOR : 1

Fidyekızık sahasında 
oynanan lig maçında 
takımlar yenişemedi. 
Yıldırım Belediye- 
spor-Gemlik 
Belediyespor U16 
takımları arasındaki 
maç 1-1 beraberlikle 

sonuçlandı.
Baştan sona üstün 
oynayan Gemlik 
Belediyespor gali
biyet golünü bir 
türlü bulamadı.
Maçta tek golü Halit 
attı. Gemlik 
Belediyespor sahaya 
Süheyl (Ramazan) 
Emircan, Sayit, 
Oğuzhan, Hüseyin, 
Halit, Selim, Alper, 

Samet, Tansel, 
Buğrahan onbiriyle 
çıktı. Elit liglerde 
oynanan tüm 
yaş gruplarında 
takımlarımız Gemlik’i 
çok iyi temsil etmeye 
devam ediyor.
Gemlik Belediyespor 
elit yaş gruplarının 
tümünde oynayan 
Bursa’da 8 takımdan 
biri haline geldi.

U13 GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 2 
GÜRSU 
BELEDİYESPOR : 1

Arka arkaya beşinci 
maçından da gali
biyet alan U 13 ün 
rakibi Gürsu 
Belediyespordu. 
Gemlik Belediyespor 
çok üstün oynadığı 
maçta iki gol 

bulması şanssızlıktı. 
İlyas ve Deniz’in 
attığı goller ceza 
sahasının dışından 
vurulan toplardan 
geldi.
Gemlik Belediyespor 
sahaya; Fatih, İlyas, 
Emircan, Harun 
Bedir, Burak, Emre, 
Ömer Faruk, Fikret, 
Hikmet, Deniz, 
Serkan onbiriyle

çıktı.
İlk yarı 2-0 gali
biyetle tamamlandı. 
İkinci yarı beş 
değişiklik yapılın 
ca oyunun şekli 
değişti.
Baştan sona 
büyük çekişme 
yaşanan maçı 
Gemlik Belediyespr 
2-1 kazanmayı 
başardı.

MiSisiiISiihMIM
Şubat ayının son 
haftası bir önceki 
yönetimden dernek 
yönetimini devralan 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği yeni yöne
timi başkanları 
Tansu Erçevik 
rehberliğinde 
kahvaltı prganizas 
yonu ve İznik Turu 
gerçekleştirdi. 
İki otobüs bir 
minibüs ile İznik’e 
giden ADD üyeleri 
İznik Gölü kıyısında 
dört yıldızlı bir 
otelde kahvaltı 
yaptıktan sonra 
başkan Tansu 
Erçevik rehberli 
ğinde Bayraklı Dede 
Tepesi, Elbeyli 
Dikilitaş, Ayasofya 
Kilisesi ve göl 
içinde bulunan yeni

bazilikayı gezdi. 
Turun bitiminde 
İznik Gölü Limanın

da dinlenen üyeler 
akşam saatlerinde 
ilçeye döndüler.

Gemlik Gümrüğünden tescilli 
16160400EX024733 numaralı 24.03.2016 tarihli 
beyannameye ait S 0812958 tepe numaralı Atr 

belgesi kayıptır.Hükümsüzdür.
VELİ AKGÜN İNŞAAT SERAMİK SAN.VE 

TİC.LTD.ŞTİ.
A.FUAT CEBESOY VD 1780606609

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
İlçe Başkanlığı 
Tarafından 
“UTSE”Eğitimleri 
Kapsamında 
Gerçekleştirilen 
“Temiz Gemlik” 
Projesi geçtiğimiz 
Günlerde Tamam 
landı.
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü İkinci proje 
grubu; Özgür Han, 
Erol Coşkun, Figen 
Gündoğdu, Melda 
Çam, Türkan 
Hamamcı, Koray 
Karbay örnek bir 
çalışmaya imza 
attılar.
İki grup halinde 
eğitim gören üyeler 
5 ve 6 şar kişilik 
ekipler kurarak 
ikinci sosyal projeyi 
hayata geçirdiler. 
Proje danışmanlığını 
Mehmet Sertaslan’ın 
yaptığı ikinci 
projeye “Temiz 
Gemlik” sloganıyla 
başlayan proje ekibi 
amaçlarının; çevre 
bilincini daha da 
oluşturabilmek, 
herkesi kendi 
kapılarının önünü 
temiz tutmaya

çağırmak olduğunu 
belirterek, 
hedeflerinin ilçenin 
daha yaşanır bir 
hale gelmesine 
destek olmak 
olduğunu ifade 
ettiler. Ellerine çöp 
torbası, süpürge, 
kürek alarak tüm 
Gemlik sahilini 
süpüren, çöp

toplayan proje 
grubuna vatandaş 
larda duyarsız 
kalmayarak destek 
oldular. Proje grubu, 
ilerleyen zamanda 
aynı çalışma 
Gemlik’in başka 
mahallelerinde de 
hayata geçirilece 
ğini de sözlerine 
eklediler.
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ÖLÇÜM & EĞİTİM

GEMLİK
-KALİBRASYON -

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, 
tekraıianabilirlik, 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

Elemanlar Aranıyor
AKCAN PETROL'DE ÇALIŞACAK

• BAYAN MARKET SATIŞ GÖREVLİSİ
• BAY AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLİSİ
• BAY VE BAYAN KAFETERYA SERVİS

VE MUTFAK ELEMANLARI ARANMAKTADIR.

AKCAN PETROL
Dörtyol Mevkii GEMLİK

MÜRACAAT TEL: 0 533 309 00 99

Elemanlar Aranıyor
POMPACI VE MARKETÇİ 

DENEYİMLİ VEYA ÖĞRETİLMEK ÜZERE 
18-40 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ARANMAKTADIR

ENGÜRÜCÜK OPET İSTASYONU 
TEL: 05316201971 AYDIN REY

oı\
DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta -Meşrubat-Çerez
Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

201fFyıİı
REZERVASYONLARIMIZ

BAŞLAMIŞTIR
İnternetten Canlı \hıpn- Sahne - Işıkyösterisi 

Servis ve ehipinanlar - Sürpriz gösteriler 
www.gemlikml1ton.coin 

facebook/miltondugun 
plus.google.com/mlltondugun

Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com
http://www.gemlikml1ton.coin
plus.google.com/mlltondugun
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Maliye denetimleri sıklaştırdı
Vergi kayıp ve 
kaçağını önlemek 
için harekete geçen 
Maliye denetimlerini 
sıklaştırdı. Evlerini 
akrabaya vermiş 
gibi gösterip beyan 
vermeyenler de 
yüklü ceza alabile
cek. Maliye Bakanlığı 
risk analizlerini 
dikkate alarak vergi 
kayıp ve kaçağının 
azaltılması için dört 
koldan harekete 
geçti. Evlerini 
sezonluk olarak 
kiraya verenler de 
takibe alındı.
Yazlığını, amca, 

teyze, dayıya tahsis 
etmiş gösterip beyan 
vermeyenler de 
yüklü cezayla karşı 
karşıya kalacak, 
özel bir yazılım 
sistemi ile son beş 
yıl içinde ev alıp 
satanların beyanları 
mercek altına alındı. 
Banka ve tapu 
kayıtlarından alınan 
bilgilerle gayrimenku 
lün gerçek değeri ile 
beyan edilen arasın 
daki fark ortaya 
çıkarılıyor. Gelir 
İdaresi, konutun 
alım-satımı arasın 
daki farktan enflas

yon farkını düşere 
rek kalan tutarın 
vergisini istiyor. Beş 
yılın sonunda satılan 
konutlardan ise 
değer artış kazancı 
na ilişkin vergi isten

miyor. İnşaat sektö 
ründe kaçağın 
önüne geçebilmek 
için gayrimenkulün 
temelinin atılmasın 
dan satış aşamasına 
kadar maliyet süreç

leri tek tek çıkarıh 
yor. Böylece ev alıp 
da beş yıl içinde 
devredenler ya da 
müteahhidin ilk 
satışında belirlenen 
değerinin altına 
düşmesi halinde 
yazılım sistemi 
aradaki farkı anında 
ortaya koyacak. 
Gelir İdaresi, sadece 
konut satışında 
1 milyar lirayı bulan 
kayıp vergilerin 
de peşine düştü. 
Maliye, ev alıp sattığı 
halde devlete ver
gisini ödemeyenlerin 
kapısını çalma 

ya başladı. Yeni 
değerleme sistemi 
ile gayrimenkul alım 
satımında belediye 
lerin emlak vergi 
değerine standart 
getirilirken, emlak 
satışı piyasa değeri 
üzerinden yapılacak. 
Yeni dönemde imar 
değişikliğinde emsal 
artışı olan parselle 
rin değerini ödeme 
yenlere imar izni 
verilmeyecek. 
Gayrimenkul 
sektöründe istisna 
ve muafiyetlerin 
usulsüz kullanımının 
da önüne geçilecek.

Tiirthıe ıtoMiisMı lıiı ili »aılı
Enflasyon, TÜİK'in 
1983 yılından bu 
yana açıkladığı veri 
ler dikkate alındı 
ğında, ilk kez bir 
mart ayında negatif 
bölgede yer aldı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
verilerinden derle 
diği bilgiye göre 
enflasyon martta 
aylık yüzde 0,04 
düşerek, piyasa 
beklentisi olan yüz 
de 0,55 artışın ol 
dukça altında ger 
çekleşti. Şubatta 
yüzde 8,78 olan 
yıllık enflasyon, 
marttaki sert düşü 
şün etkisiyle yüzde 
7,46'ya geriledi ve

son 7 ayın en 
düşük seviyesine 
indi. TÜİK tarafın 
dan 1983 yılından 
bu yana açıklanan 
verilere göre geçen 
ayki yüzde 0,04'lük 
azalış, geçmiş 
dönem mart ayları 
göz önüne alındı 
ğında enflasyonun 
ilk defa bir mart 
ayında negatif 
bölgede yer aldığını 

gösteriyor. Enflas 
yon şubat ayında 
da yüzde 0,02 düş 
müştü. İki aydır 
düşüş gösteren 
enflasyon, ocak 
ayında yüzde 9,58 
olan yıllık enflas 
yonun yüzde 7,46 
ya inmesini sağladı. 
Temel eğilim açı 
sından izlenen 
göstergelerden; 
çekirdek enflasyon 

(I endeksi) yıllık 
bazda 0,21 puanlık 
düşüşle yüzde 9,71 
den yüzde 9,51’e 
geriledi. 2015 tem
muz ayından bu 
yana yükseliş eğili 
minde olan çekir 
dek enflasyon 
8ay sonra düştü. 
Geçen yılın mart 
ayında yüzde 1,19 
artan enflasyonun 
bu yılın mart ayında 
yüzde 0,04 azaldı 
ğını hatırlatan ana 
listler, bu sert 
düşüşte işlenme 
miş gıda ve et 
fiyatlarındaki aşağı 
yönlü hareketin 
etkisinin olduğunu 
ifade ediyor.

HllUil Hlll Mil

Otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı ilk 
çeyrekte yüzde 2 8 
daralma kaydetti. 
Otomobil ve hafif 
ticari araç satışları 
yılın ilk çeyreğinde 
otomotiv satışların 
daki hafif yükselişe 
karşılık ticari araç 
satışlarındaki yüzde 
12'nin üzerindeki 
düşüşün etkisiyle 
yüzde 2.8 gerileye 
rek 168,486 adet 
oldu. Pazar mart 

ayında ise yüzde 
0.4 gerileyerek 
82.948 adet nlarnk 
gerçekleşti. Oto 
motiv Distribütörleri 
Derneği'nin yayım 
ladığı verilere göre 
Ocak-Mart dönemin 
de pazarın ağırlığını 
oluşturan otomobil 
satışları yüzde 
0.7 artarak 127,921 
adet oldu. Hafif 
ticari araç ise yüzde 
12.3 daralarak 
40,565 adete indi.

OIKLİK'İN İLK OÛML0K SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5444 

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 

(3dtürkçe):11:15-14:00- 
17:00-20:30...

annemin yarası: 12:30- 
14:45-17:00-19:15- 

21:30...
kungfu panda 3 

(türkçe): 11:00-15:45- 
19:15...

azazil 2 büyü: 11:45- 
14:00-17:30-21:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK

INŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTI.

VITRIFIYE & 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
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http://www.yigitinsaatgemlik.com
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

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

CİLT YAPIMI - REKLAM - MADALYA - KUPA ■ PLAKET

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

MHP’liler, GEMPORT hisselerinin satılması yerine, sermaye arttırımına katılınmamasını istediler

MffiHııisıtM1
OsmanlI Selçuklu Mimarisi
Osmanoğullan Anadolu’ya geldik

lerinde Söğüt dolaylarına yerleştiğini 
biliyoruz.

O günlerde göçebe bir toplum olan 
OsmanlInın, yerleştiği yerlere yakın böl
gelerde Bizans tekfurlarının kaleleri 
vardı.
Bizanslar yerleşik kent düzeninde ya 

şarlarken, göçebe toplumlar çadırlar da 
yaşam sürüyorlardı.

O tarihlerde Anadolu da Selçuklu Türk 
Devleti büyük bir imparatorluktu. De. 4’te

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanhğı’ndan yapılan yazılı açıklamada, GEMPORT 
A.Ş. nin sermaye arttırımına katılmamak için Belediyenin yüzde 13.4 lük hissesinin 
ilgili komisyonlarda görüşülerek satılması kararına itiraz ettiler. MHP’nin açık 
lamasında “Hisselerimizi satmak yerine sermaye arttırımına katılmıyorsak, hisse 
oranımızın düşmesinin de değerlendirilmesi gerekir” denildi. Açıklamada, sermaye 
artışı sonunda hisselerin azalmasına karşın şirketin sermayesini büyütmesi ile 
bugünkü hisselerden daha değerli hale geleceği ileri sürüldü. Haberi sayfa 2’de

llBillllllllllllllllliOillIllMl
Yunanistan'ın Istan köy (Kos) Adası yakınlarında 
karaya oturan Kamboçya bandıralı 'Zeina' isimli kuru 
yük gemisi zarar gördü. 6 bin 500 ton demiri İlçemiz 
Limanı'na demir getiren 116 metre uzunluğunda, 7 bin 
500 groston ağırlığındaki kuru yük gemisi 'Zeina', dün 
sabah saatlerinde Istanköy Adası yakınlarında sığ 
alanda karaya oturdu. Haberi sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MHP;'GEMPORT hisseler İ satılmasın’
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanh 
ğı’ndan yapılan 
yazılı açıklamada, 
Gemlik Belediye
sinin GEMPORT 
A.Ş. hisselerini sat
mama gerektiğini be
lirterek, konunun 
yeniden değerlen 
dirilmesini istedi.
MHP’nin belediye 
meclisine de suna 
cağı açıklama şöyle: 
“GEMPORT A.Ş.nin 
sermaye artırım 
talebi ile ilgili yazının 
belediyemize gön
derilmesiyle başla 
mıştır. Gündem mad
desi plan bütçe ve 
hukuk komisyon 
larına havale edil 
miştir. Komisyon
larda gündem mad
desinin görüşülmesi 
sonucunda oluşan 
rapor sermaye 
artırımına katılmama 
kararının yanında 
şirkette bulunan 
% 13 lük hissemizin 
satılması kararını da 
çıkarmıştır. Bu rapor 
sonucunda hissele 
rimizi satmak yerine 
sermaye artırımına 
ka Olamıyorsak, 
hisse oranımızın 
düşmesinin de 
değerlendirilmesi 
gerekmektedir.

Kaldı ki; belediyemi 
zin bütçesi sermaye 
artışını karşılayama 
ması durumunda 
hisseleri satma gibi 
zorunluluğu bulun
mamakta olup ser
maye artışı sonu 
cunda azalacak his 
se oranımızın hisse 
terimizin değerinin 
düştüğü anlamına 
gelmeyeceği, aksine 
sermaye artışı sonra 
sı yapılacak olan 
yatırımlarla şirketin 
daha karlı ve ran 
table hale gelmesiy 
le, şirketin daha 
küçük orandaki 
hisseleri bu günkü 
%13 lük hissemizden 
daha değerli hale 
gelebileceği öngörü 
lebilir. Karının 
%13’ünü dahi paylaş 
mayı kabullenmeyen 
hakim ortak, Beledi 
yemizi şirket dışı 
bırakmak için hisse 
/erimizi satın alma 
isteği adına icat etti 
ği sermaye artışının 
iyi niyet kurallarına 
uygun olmadığı 
kanaatindeyiz.
Çünkü var olan 
% 13 hisse Gemlik 
halkına aittir.
Öncelikle GEMPORT 
A.Ş.nin talep ettiği 
170 milyon dolar ser

maye artırımı, talebi 
aslında 120 milyon 
dolardır. Bu rakamı 
18 Mart 2016 tari
hinde Belediye 
Başkanhğı’na 
GEMPORT A.Ş.nin 
göndermiş olduğu 
belgelerde belirtil 
miştir. (Şöyle ki, 
gerekli olan yatırım 
tutarı olan 170 mil 
yon doların 120 mil 
yon doları nakit ser
maye artırım yolu ile 
gerçekleştirilmesi 
düşünülmektedir. 
Aradaki fark, dönem 
içerisinde kendi iç 
kaynaklarımızla 
karşılanacaktır) 
Yine bu gündem 
maddesi ile alakalı 
komisyonlar herhan 
gi bir karara varma 
mış iken, ne hikmet 
se şirketteki %13’lük 
hissemizin karşılığı 
nın ne kadar olduğu 
nu değrlendirme 
yoluna gittik.
Yani komisyonlar 
karar vermeden 
hisselerimizi satma 
niyetinin ilk adımını 
gerçekleş tirmiş 
olduk. Aslında Bele 
diye olarak yapma 
mız gereken, hem 
GEMPORT A.Ş’nin 
mali yapısını, hem 
de %100 ortağı oldu 

ğumuz Nemtrans 
A.Ş.nin mali yapısını 
dağıtılmamış karla 
rını, bağlı ortaklıklar 
dan alacaklarımızı 
değerlendirerek, 
sermaye artırımına 
katılıp, katılmama 
yönünde bir analiz 
yaptırmamız 
gerekmekteydi.
Burayı biraz açarsak, 
GEMPORT A.Ş.
2014 yılı sonunda 
iştiraklerden alacağı 
rakam 252 milyar, 
560 milyon iken 2016 
şubat sonu itibariyle 
bu rakam 213 trilyon 
760 milyar liraya 
çıkmıştır.
Aradaki bu fark, 
213 trilyon 507 
milyardır.
Şirket aynı zaman da 
2014 ve 2015 yılında 
toplam 156 trilyon 
kar elde etmiştir. 
Anlaşılacağı gibi bu 
2 yılın karından daha 
fazla rakam iştirakle 
re borç olarak veril 
miştir. GEMPORT 
A.Ş.’nin 340 trilyon 
tllik (120 mil. dolar 
lık) sermaye arttırım 
talebi; şirketin işti 
raklerden alacağı 
olan 213 trilyon 507 
milyar ve banka 
sında bulunan 
50 trilyon hesaba 

katıldığı zaman 
aslında gerçek nakit 
sermaye ihtiyacı 77 
trilyon tl gibi rakama 
düşmektedir. Bu 
rakamın % 13 lük 
kısmı 10 trilyona 
tekamül etmektedir. 
Bu rakamın kanun 
gereği 1/4 ü peşin 
olmak şartıyla 2 yıl 
içinde ödeneceği 
düşünülürse ve 
hatta şirketin 
önümüzdeki 2 yıl 
boyunca elde 
edeceği karları da 
iştiraklere borç 
vermektense kar 
payı dağıtmak 
suretiyle ortakların 
sermaye ödemeleri 
kolaylaştınlabilir. 
Bu durumda 
şirketin sermaye 
arttırmayı talep 
ettiği rakamın 
yarısından fazlasının 
iştiraklerde olması 
hukuken bu sermaye 
artırım rakamının 
gerçeği yansıtma 
dığından bu rakamın 
mahkeme yoluyla 
iptal edilmesi 
muhtemeldir.
Ayrıca, hisselerimizi 
satma karan verir 
sek, Gemlik Belediye 
si’nin dolaylı olarak 
hissedar olduğu 
Nemtrans Şirketin 

deki %13’lük hisse 
sini de satmış 
olacağı gözardı 
edilmemelidir. 
Bizce yapılması 
gereken konunun 
Büyükşehir 
Belediyesiyle de 
istişare edilmesi, 
daha sonra şirketin 
yapılacak olan 
olağan kongresinde 
sermaye artırım 
gündem maddesi 
görüşülürken, 
Gemlik Belediyesi 
olarak temsilcileri 
mizin söz alarak 
yukanda bahsetti 
ğimiz şirketin 
mali yapısı alacaktan 
hatırlatılarak ser
maye artınmının 
bunlann tahsilinden 
sonra yapılması 
gerektiği ifade 
edilmelidir.
Bu durumun karşılık 
görmemesi sonu
cunda toplantı tuta 
nağı temin edilerek 
genel kurulda alınan 
bu kararın iptali 
için mahkeme 
yoluna gidilmesi 
gerekmektedir. 
Sonuçta hisseleri 
mizi satıp elde 
edilecek paranın 
Gemlik’e ne değer 
kazandıracağı soru 
işaretidir."

II

Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Kent 
Konseyi Yürütme 
Kurulu’nun, İlçe 
Kaymakamlığı, 
İçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Muhtar 
tıklar ve tüm Sivil 
Toplum Kuruluş 
larıyla birlikte 
yürüttüğü Suriyeli 
Mültecilere yönelik 
yardım kampanyası 
Ahmet Dural 
Meydanı CİUS AVM 
önünde başlatıldı. 
5 yıldır komşu ülke 
Suriye’de insanlık 
dramı yaşandığını 
vurgulayan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
topraklarından 
koparılan, vatansız 
bırakılan Suriyeli 
vatandaşlardan 
3 milyonuna 
Türkiye’nin sahip 
çıktığını vurguladı. 
Kaymakam Cahit

Işık, Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim ve Yürütme 
Kurulu üyelerinin 
yanı sıra, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölci 
gezli, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran’ın da katıldığı 
mültecilere yardım 
kampanyası açılış 
töreninde konuşan 
Refik Yılmaz, 
Gemlik’ten uzanan 
yardım elinin Kilis’te 
bulunan 150 bin

Suriyeli vatandaşa 
yönelik olacağını 
ifade etti.
Gemlik Kent Kon
seyi Başkanı Mukad
des Serim’de, kuru 
erzak, deterjan ve 
temizlik malzemele 
rinin yanı sıra gıda 
ürünlerine yönelik 
kampanyanın süre 
ceğini bildirdi.
Gemlik Kent Kon
seyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
heyet olarak 
Kilis’e de giderek, 

mültecileri bulun 
dukları kamplarda 
ziyaret etmeyi de 
hedeflediklerini 
açıkladı. 
Kaymakam Cahit 
Işık’ta, kampan 
yanın anlam ve 
önemine vurgu ya
parak, emeği geçen 
lere ve katkı koyan 
lara teşekkür etti. 
Gemlik halkına da 
seslenen Cahit 
Işık, “Elbirliğiyle 
bu yardımları 
toplayalım” dedi.

PMARDaVERGİ 
DENETİMİ SIKLAŞTI

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, Vergi 
Dairesi ekipleri ile 
birlikte Sah Pazarı 
ve cumartesi pazarı 
esnaflarını denetle 
diler. Gemlik’te Sah 
ve Cumartesi gün
leri kurulan Halk 
Pazarları içerisin
deki esnaf pazarcı 
lar vergi mükellefi 
yettikleri koruların 
da denetim g rdü 
ler. Zabıta Müdürlü 
ğü ve Vergi Dairesi

ekipleri ayrıca 
esnafları pazar 
düzeni ve fiyat 
etiket kontrolleri 
konusunda da 
denetime tabi 
tuttular.
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü 
Erol Bütün, 
kurumlar arası 
ortaklaşa dene 
timlerin devam 
edeceğini ifade 
ederek, esnafları 
da duyarlı olmaya 
davet etti.
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Gemlirt demir aeürgn ıemi Isttiftaı'at karana otnniıı
Yunanistan'ın 
Istanköy (Kos) 
Adası yakınlarında 
karaya oturan 
Kamboçya 
bandıralı 'Zeina' 
isimli kuru yük 
gemisi zarar gördü. 
Yunanistan'ın 
Istanköy (Kos) 
Adası yakınlarında 
karaya oturan 
Kamboçya 
bandıralı 'Zeina*

isimli kuru yük 
gemisi zarar 
gördü. Gemiden 
akaryakıt sızıntısı 
başladığı belirtildi. 
Yunanistan'ın 
"www.kosnews.gr" 
internet sitesinin 
haberine göre, 
Mısır'dan yüklediği 
6 bin 500 ton 
demiri ilçemiz 
Limam'na demir 
getiren 116 metre

uzunluğunda, ağırlığındaki kuru
7 bin 500 groston yük gemisi 'Zeina',

dün sabah saat
lerinde Istanköy 
Adası yakınlarında 
sığ alanda 
karaya oturdu. 
Rotasından 
neden çıkarak 
Istanköy Adası'na 
yöneldiği henüz 
öğrenilemeyen 
15 personeli bulu
nan geminin 
kaptanı yardım 
istemedi. Kendi

olanaklarıyla 
kurtarılmaya 
çalışılan gemide 
meydana gelen 
akaryakıt sızıntısı 
nedeniyle Yunan 
Sahil Güvenlik 
ekipleri önlem 
aldı. Hareketine 
izin verilmeyen 
gemi hakkında 
yasal işlem 
başlatıldığı 
bildirildi.

İ$ adamları ne öğretmenleri n bulunduğu 120 IröelMi
22 ilde paralel 
yapıya yönelik 
düzenlenen operas 
yonlar kapsamında 
hakkında gözaltı 
kararı verilen 
120 kişi kişiden 
68'i gözaltına 
alındı. Aralarında 
iş adamları ve 
öğretmenler de 
var. 'Fetullahçı 
Terör Örgütü/

Paralel Devlet 
Yapılanmasına 
(FETÖ/PDY) 
yönelik 7 ayrı ana 
soruşturma kapsa 
mında, 22 ilde 
düzenlenen eş 
zamanlı operas 
yonda, hakkında 
gözaltı kararı 
bulunan 120 
kişiden 68'i yaka 
landı. Gözaltı kararı verilenler arasında iş adamı,

öğretmen, öğretim 
görevlisi, vakıf ve 
dernek başkanla 
rının da bulunduğu 
öğrenildi. Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
Kaçakçılık Daire 
Başkanlığı yetki 
lilerinden aldığı 
bilgiye göre, 7 ayrı 
ildeki FETÖ/PDY 
soruşturmasında, 
Mali Suçları Araştır

ma Kurulu 
(MASAK) ve bazı 
kurumların da 
raporları doğrultu 
sunda örgütün 
çatı kısmına 
yönelik operasyon 
aşamasına gelindi 
ve bu illerle birlikte 
toplam 22 farklı 
ilde eş zamanlı 
operasyon 
düzenlendi.

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

OsmanlI Selçuklu Mimarisi
Türkler Anadolu ya geldiklerinde bu toprak

lar da süryaniler, a raplar, ermeniler ve rumlar 
vardı.

Türklerin Anadolu’ya Orta Asya’nın Orhun 
bölgesinden göç nedeni, kimine göre kuraklık 
densede, asıl neden Moğolların baskılarından 
dır.

Oğuz Türklerinden Selçuklular, Anadolu’ya 
ilk gelen Türklerdir. Bizanslarla sürekli 
çatışmışlar göçebelikten yerleşik düzene 
geçerek, Anadolu Selçuklu Devletini 
kurmuşlardı.

Anadolu’nun Türkleşmesi ise Alpaslan'ın 
1071 Malazgirt Zaferinden sonra sağlanmıştır.
Anadolu’ya gelen Türkler Mengücekler, 

Saltukoğulları, Artukoğullan, Karaman beyliği, 
Germiyanoğulları, Aydınoğullan, Saruhanlılar, 
Karesioğullan, Candaroğulları, Menteşe 
oğulları, Hamitoğulları, Osmanoğulları, 
Dülkadiroğullan, Ramazanoğullan ve daha 
birçok beylik...

Bunlar içinde Selçuklular ve OsmanlIlar 
büyük devlet olabilmiş Türk beylikleriydi. 
Anadolu’ya gelen Türk beylikleri yerleşik 
düzene geçtikten sonra sanatta, edebiyatta, 
yapımcılıkta ve askerlikte başarılı oldular.

Arkalannda büyük eserler bıraktılar.
Karaman Beyliği döneminde Türkçe resmi dil 

kabul edildi.
Selçuklu ve OsmanlI Mimari eserleri hala 

günümüze kadar geldi.
ûsmahiı mimariânndan Sinan’ın bilhassa 

camileri, zamanın şaheserleriydi.
Gerek Selçuklu, gerekse OsmanlI eserleri 

Türk-islam anlayışının gününe göre 
yansımasıdır.

Kendinden önce gelen medeniyetlerden de 
etkilenmiştir.

Günümüzde ise Mimar Sinan’ın eserlerini 
taklit etmek moda oldu.

Bu bilhassa AKP’nin iktidara gelmesinden 
sonra yaygınlaştı.

Ankara da Cumhurbaşkanı tarafından yaptı 
nlan Ak Saray, güya Selçuklu, OsmanlI mimari 
siymiş.

ABD’de geçtiğimiz günlerde açılan cami de 
aynı mimari çizgileri taşıyor.

AKP kafası hala Cumhuriyeti benim
seyemedi.

Ama Cumhuriyetin nimetleri ile iktidar ola
bildi. Şimdi OsmanlInın devamı olmaya 
çalışıyor, OsmanlI eserlerini taklit ediyorlar.

Gemlik'le 'aehetiK'Yumaz a'onemınde 
yaptırılan bütün yapılar bu kafanın eseridir.

Son olarak modern bir yapı olan Cius 
AVM’nin yanına yaptırılan Taksi Durağı tam bir 
çelişkidir.

Hani derler ya "Kel başa şimşir tarak” aynen 
öyle.

Madem böyle bir yapı yaptınyorsunuz, gidin 
karşısındaki caminin çevresine kondurun onu.

Asım Kocabıyık Camii, Kültür Merkezleri, 
yeni yapılan camiler, Karsak Camii önüne 
yapılan 2 çay ocağı yeni bir mimari örneği 
değil, OsmanlI Selçuklu döneminde yapılmış 
eserlerin kopyasıdır.

Sanat kopya ile olmaz.
Cumhuriyet çağdaş sanatın gelişmesine yol 

açtı. Çağdaş mimarinin çok güzel yapıtları or
taya çıktı.

Bunlar hala eskide ısrarlılar. Öyleyse 
yaptıkları konutlan da OsmanlI mimarisinden 
esinlenerek yaptırın. Bırakın yenilerini 
yapmayı, eskileri bile koruyamıyorsunuz.

CHP Gemlik “UTSE” 
Eğitimleri Kapsamın 
da Sosyal Projeleri 
ne hız kesmeden 
devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde 
“UTSE” eğitimini 
tamamlayan proje 
grubu hayırsever 
bir vatandaşın aracı 
lığıyla evlatları 
tarafından tek 
başına bırakılmış 
78 yaşındaki bir 
bayana ziyarette 
bulundular. 
Proje grubu yaptığı 
açıklamada, "Ne 
yazık ki kaderlerine 
bırakılan bir çok 
yaşlımız var.” dedi 
Her genç bireyin 
sağlıklı bir yaşam 
geçirdiği takdirde, 
hayatın evresi olan 
yaşlılıkla mutlaka 
tanışacağını

söyleyen grup 
"Bugün yaşlılarımı 
za ne kadar önem 
veriyorsak onlar da 
gençliklerinde 
çalışıp çabalamışlar, 
bizlere güzel bir 
gelecek sunmuşlar 
ve bugünde bu 
nimetlerden fayda

lanmak isterler 
kanısındayım.
Çeşitli nedenlerden 
dolayı kimsesiz ve 
bakıma muhtaç 
kalan yaşlılarımız; 
yiyeceği, giyeceği, 
yakacağı, ilacı 
düşünmeden geri 
kalan yaşamlarını

huzur içinde geçire
cekleri ortamın 
olmasını dilerler.
Ne yazık kİ tam anla 
mıyla yaşlılarınıza 
sahip çıkamıyoruz. 
Biz grup olarak bir 
nebzede olsa yaşlı 
teyzemizin yalnızlığı 
na destek olmaya 
çalıştık. Tüm yaşhla 
rımızın gelecek 
kaygısı olmadan 
huzur içerisinde 
yaşayabilecekleri 
ortamların, bireysel 
sorumlulukların 
geliştirilmesi ve ço 
ğalması en büyük 
dileğimizdir. Sosyal 
Proje ekibi olarak 
asla yaşlılarımızı 
yalnız bırakmaya 
cağız. Projelerimiz 
hız kesmeden 
devam edecektir.” 
dedi

OsmanlI SelculılB mimarili Tatsi lıırağı
Gemlik Belediye- 
si’nin Kent esteti 
ğine yönelik doku 
nuşları devam 
ediyor.
Park Bahçeler 
Müdürlüğü ve Fen 
İşleri Müdürlüğü ile 
birlikte bir yandan 
ilçenin dört bir 
yanında park, 
çocuk parkı, spor 
aletleri parkları ve 
yeşillendirme 
çalışması hamlesini 
yürüten ekipler, 
diğer yandan da 
trafoların ardından 
taksi duraklarını 
da kent estetiğine 
uygun hale 
getiriyor.
Ahmet Dural 
Meydanı’nda

bulunan Gemlik 
Taksi Durağında da 
yenileme çalışmaları 
başladı.
Osmanlı-Selçuklu 
mimarisine uygun 
biçimde yenilenen 
taksi durağı 
vatandaşların da 
ilgisini çekiyor. 
Çalışmaları Kay

makam Cahit Işık 
ile birlikte yerinde 
inceleyen ve taksici 
esnafıyla sohbet 
eden Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, uygun yeri 
olan taksi durak 
larının tamamını 
estetik biçimde 
değiştirmeyi

hedeflediklerini 
söyledi.
Bu konuda kendile 
rine destek veren 
Gemlik Taksi Durağı 
esnafına da teşekkür 
eden Refik Yılmaz, 
Gemlik’in çehresini 
değiştirmeye 
devam edeceklerini 
söyledi.
Taksi Durağı 
esnafı da Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve ekibine 
teşekkür ederek, 
bir iki gün içinde 
hizmete girmesi 
beklenen yeni 
duraklarının 
şimdiden gördüğü 
ilgiden duydukları 
memnuniyeti ifade 
ettiler.

Kflşene b€kl«mck vok 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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O” Alemlere Rahmet
Alemler **Onna Hasret

İnsanlığa rahmet ve bereket getirmesi ümidiyl 
tüm hemşehrilerimizin, bütün İslam aleminin 

Mübarek Regaip Kandilini tebrik eder, 
hayırlara vesile olmasını dilerim.

Refik YILMAZ r\
Belediye Başkanı
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Serbest Kürsü
ürer KONAK (D Tarih Öğretmeni

BİR TAŞLA İKİ KUŞ YOLCULUĞU (3)

Dünden devam 
Fazla kalamıyor 

sunuz havuzlarda. 
Hele bizim gibi 
gençler (!) sıcağa 
gelemiyorlar fazla... 
Yarım saat kadar 
kalmak yetiyor. Otel 
de ayrıca şifalı ça
murlarda bulunmak 
ta.. Doktor dene
timde yararlanmak 
mümkünmüş. Suları 
çeşitli mineralleri 
içeriyor.. Saydılar, 
çok sayıda rahatsız 
lığa iyi geliyormuş. 
Cilt hastalıkları, ağrı 
lar, adale kramptan 
ve daha pek çok 
rahatsızlığa.. Güzel 
bir banyodan sonra 
odalarımıza çekildik. 
Karnımız tok, yorgun 
luğu attığımız sıcak 
bir banyodan sonra 
güzel bir uyku.. Yarın 
sabah (29 Mart 2016)

Sandıklı ilçe merkezi 
ne ineceğiz, önce 
mezarlıkta; birlikte 
yoluculuk yaptığımız 
eczacı Zehra ve 
Şahin Gülşen’in 
anne ve babalarının 
mezarlarını ziyaret 
ederek birer Fatiha 
okuyacağız.. Şahin 
Bey buralı..

Sabah 7.30 da 
kalkıyoruz. Havu
zlara girip banyoları 
mızı yapıyoruz. 
Kahvaltımızı yapıyo 
ruz. Bugün saat 
11.00 de Afyon’a 
doğru hareket ede 
rek orayı gezeceğiz. 
Önce Sandıklı’da 
mezarlığa uğruyo 
ruz. Çok bakımlı, 
tertemiz, yemyeşil 
bir mezarlık... Şahin 
Bey’in anne-babası 
nın mezarları ziyaret 
edildi. Fatihalarımız 

okundu. Mezarlıkta 
Albay Reşat Çiğilte 
pe’nin ilk defnedildi 
ği sembolik mezarı 
da bulunmakta. 
Daha sonra naaşı 
buradan alınarak 
başka bir yere 
gömülmüş. Reşat 
Çiğiltepe, Atatürk’ün 
4 Ekim 1922 günü 
TBMM de yaptığı 
konuşmasında şöyle 
anlatılır: “Bu taarruz 
gününde (27 Ağus 
tos 1922) en sol ce
nahta bir tümenimiz 
(57.Tümen) taarru 
zunu tevcih ederken 
kuvvetlerini biraz 
yekdiğerinden uza
kça bulundurmuştur. 
Bu itibarla düşman 
üzerine etkili bir 
baskı yapamıyordu. 
O tümen komutanı 
Raşit Bey namında 
bir zattı. Bu zatı çok 

önceden tanıyorum. 
Muş’ta beraber 
savaştık. Çok değerli 
bir askerdi, şahsen 
bana çok muhabbeti 
ve kıymeti vardı. 
Telefonla sordum: - 
Niçin hedefinize 
(Çiğiltepe’ye) vasıl 
olamadınız? Dedim. 
Cevaben -Yarım saat 
sonra hedeflere vasıl 
olacağız” dedi. Hal
buki, maatteessüf 
yarım saatte bu 
hedefler elde edile 
memişti. Tekrar sor 
duğum zaman tele
fonda Reşat Bey’in 
son bir veda name 
sini okudular. Orada 
diyordu ki: "- Yarım 
saat zarfında size o 
mevkileri almak için 
söz verdiğim halde, 
sözümü yapamamış 
olduğumdan dolayı 
yaşayamam.” 
Tabancasını başına 
dayayarak intihar 
etmiştir bu yiğit su 
bay.. Kısa bir süre 
sonra Çiğiltepe 
alınmış ancak, Şehit 
Komutan Miralay 
(Albay) bu özel anı 
görememiştir.
Soyadı yasası kabul 
edildiğinde Atatürk 
tarafından ailesine 
ÇİĞİLTEPE soyadı

verilmiştir.
Biraz fazla oyalan 

dik. Kestirmeden 
Afyon’a gitmek, 
daha doğrusu Ko- 
catepe’ye ulaşmak 
için Şuhut üzerinden 
gitmeye karar veri 
liyor. Yolun girişin 
de kapalı olduğunu 
gösteren işaret 
levhaları var ama biz 
giriyoruz. Dar bir yol. 
Dağları, tepeleri 
aşmamız gerekiyor. 
Sürekli yükseğe 
çıkıyoruz. Etrafımız 
uçurum, diğer yanı 
mız dağ.. Dağlarda ki 
kayalıklardan sızan 
su buz tutmuş... 
Yolda yer yer erimiş 
buz ve kar var. Gidiş- 
gelişteki yol, dar.. 
1885 m.’ye geldiği 
miz de Çamaktepe 
denilen yerde kısa 
bir mola verildi.

Hepimiz korktuk... 
Korkmadık dersek 
yalan olur. Uçurum
lardan aşağı yuvar- 
lansak parçamızı 
bulamazlar.. Araç 
trafiği yok. Bir-iki 
araca rastladık o 
kadar. Maceralı bir 
yolculuktan sonra 
Şuhut’a vardık. 
Küçücük bir ilçe 
Durmadan Kocate 

pe’ye yollandık. 
Burası 1874 m. Yük
seklikte bir tepe. 
Başkomutan Muşta 
fa Kemal Paşa’nın 
ordugahını kurduğu, 
Büyük Taarruzu sevk 
ve idare ettiği yer. 26 
Ağustos sabahı arka 
daşlarıyla burada ku
rulan bir çadırdan ve 
tepeden savaşı 
yönetmiştir.

Prof. Dr. Tankut Ök- 
tem’in yaptığı 4 ton 
ağırlığındaki bronz 
heykel buradadır. 
Hani o klasik eli çen
esinde olan Atatürk 
Heykeli.. 7,5 m. yük 
sektiğinde ki heykel 
1993’te çevre düzen
lemesi yapılarak 
kaidesine konmuş 
tur. Tepede kar var, 
bembeyaz her yer. 
Ata’nın çadırını 
kurduğu yerde bir 
çukur kazılmış. Kim
seler yok tepede biz 
lerden başka. Karı 
şık, heyecanlı 
duygular içindeyiz. 
Fotoğraflar çekiliyor, 
çevredeki tabelalar
daki bilgileri okuyor 
ve bir süre sonra 
aşağı iniyoruz. Çün 
kü tepe çok rüzgarlı 
ve çok soğuk..

Devamı yarın...

AIHL 6enç Erkekler V oleyhol Türkiye
Yarı imallerimle üçüncü oiüu
Gemlik Anadolu 
mam Hatip Lisesi 
genç erkekler voley
bol takımı, Bursa'da 
yapılan müsabakalar 
sonucunda Gemlik’i 
ve Bursa'yı okullar 
arası Türkiye Şam 
piyonası grup final
lerinde temsil etme 
hakkını elde etmişti. 
25-29 Şubat tarihleri 
arasında Tekir 
dağ’da düzenlenen 
final müsabaka 
larında tüm rakip
lerini set vermeden, 
büyük bir üstünlükle 
3-0 hk sonuçlarla 
yenerek adını yarı 
finallere yazdırmıştı. 
23-28 Mart tarih
lerinde Manisa'da 
düzenlenen yan final 
müsabakalarında 
mücadele eden okul 
takımı çok güçlü vo
leybol takımlarının 
olduğu bir grupta 
olmasına rağmen 
grup final maçında 
güçlü İstanbul tem
silcisini çok çekiş 
meli ve müthiş bir 
mücadele sonucu 
3-1 yenmeyi

başararak, geçen 
yılın ardından bu 
yılda adını finale 
yazdırdı. Genç 
Erkekler Voleybol 
Takımı: Bünyamin 
TÜRKMEN, Ra
mazan KAYA, Baha 
dır GÜLEÇ, Muham 
med ÖRNEK, Buğra 
AYDIN, Yunus Emre 
BAŞALMA, Yusuf 
NALBANT, Ömer 
Can ELMAS, İbrahim 
YILMAZ, Ümit M. 
ÖZTÜRK, Muham 
med Alperen ARICI, 
Mert Efe DURAN 
Final müsabaka 
sında ise bünyesin 
de genç milli voley

bol takımını bulun
duran İzmir 
Mavişedir Okyanus 
Koleji ile oynadı. 
Güçlü rakibine karşı 
cesur bir mücadele 
ile oyununu sahaya 
yansıttı. Ancak 
rakibine yenilerek 
Türkiye Şampiyo 
naşı Yarı Finaller 
müsabakalarını 
üçüncüsü 
olarak tamamladı, 
öte yandan yıldız 
erkek takımı da 
mart ayı içerisinde 
Kara bük'te yapılan 
Türkiye Şampiyo 
naşı Yarı Finallerine 
katılmaya hak

kazandı.
Son derece 
zevkli ve çekişmeli 
müsabakaların 
ardından Türkiye 
Şampiyonası 
Yarı Finalleri 
üçüncüsü olarak 
müsabakaları 
tamamladı.
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
voleybol takımları 
her yönüyle mü 
sabakalara katılan 
diğer illere ait 
devlet liselerinden 
çok daha üstün 
olduğunu 
göstererek, 
izleyicilerin ve 
gözlemcilerin 
beğenisini kazandı. 
Yıldız Erkekler 
Voleybol takımı: 
Buğrahan GÜLIR- 
MAK, Regaip 
SALCI, Haşan 
DİBEK, Kadircan 
SON, Ahmet Said 
ÇİRÇİR, Akif 
GÜNEŞ, Serhat 
KARAÇAM, Ömer 
Süha ÖZBAY, 
M.Talha AKDEMİR, 
Semih SALAN

Tonlum Destekli
Polis hiiaiienairma 

toplantılarına 
ne«amemw

Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Toplum 
Destekli Polislik 
Büro Amirliğince 
11 Eylül İlkokulunda 
anasınıfı ve ilkokul 
öğrencilerine; Polis 
ne iş yapar (Meslek 
tanıtımı), evde 
yalnız kaldığında 
yapması gere 
kenler, trafiğe 
çıktığında yaya 
olarak uyması 
gereken kurallar, 
tanımadığı kişilerle 
iletişim kurma

ması, anne ve 
babanın telefon 
numaralarının 
öğrenilmesi, ikamet 
adreslerinin öğre 
nilmesi, 155 polis 
imdat kullanımı, 
araçta uyulması 
gereken kurallar, 
tehlike anında 
yapılması gereken 
(Çığlık aramak vb.) 
üzerine sohbetler 
edilerek görsel 
anlatımlı sunum
larla bilgilendirme 
yapıldı
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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 l

Kaan UÇAN 0539 74619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK 

www.gemlikelittemizlik.com

Elemanlar Aranıyor
AKCAN PETROLDE ÇALIŞACAK

• BAYAN MARKET SATIŞ GÖREVLİSİ
• 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

Elemanlar Aranıyor
POMPACI VE MARKETÇİ 

DENEYİMLİ VEYA ÖĞRETİLMEK ÜZERE 
18-40 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ARANMAKTADIR
ENGÜRÜCÜK OPET İSTASYONU 

TEL:O 5316261971 AYDIN BEY

DUGUN SALONU
flfiİllllFMILTONJS

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 0 W 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA İM

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN |*f
GÜZEL ANLARINIZI

YAŞATMAK İÇİN VARIZ (M

Pustu-Meşrubat-Çerez 2016 Vlll
Piunnist +Di PerformansSnten&ınÂeGiudirme REZERVASYONLARIMIZ
Nikah Masası - Vakan gösterisi BAŞLAMIŞTIR 

İnternetten Canlı ty/n- Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler 

www.gemlikmilton.coin 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun

Hükümet Konaği karşisi 
k* Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikelittemizlik.com
http://www.gemlikmilton.coin
plus.google.com/miltondugun
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Gemlikli yelken sporcusu Enes Topkaç; üniversite eğitimi için gittiği Gaziantep’te kurduğu yelken takımı ile büyük 
bir başarıya imza atarak, Campus-Çup’taokulunun ve Gemlik’in adını altın harflerle yazdırdı.

GemliMI gem sporcu zoru haşarılı
Gemlik Yelken 
Kıılübü’nün başarılı 
sporcularından Enes 
Topkaç, katıldığı tur* 
nuva ve 
yanşmalarda daha 
önce defalarca Gem
lik’in adını başarı ile 
temsil etmiş bir 
sporcu. Deniz ve 
yelken tutkusu ne
deniyle üniversite 
eğitimi için Deniz 
Ulaştırma İşletme 
Mühendisliği 
bölümünü seçen 
Enes Topkaç, oku
mak için gittiği 
Gaziantep’te yelken 
sporundan uzak 
kalamadı.

KURDUĞU TAKIMA 
KARADA DERS 
VERDİ
Gemlikli genç 
okuduğu Gaziantep 
Zirve Üniversitesi 
rektörlüğünden 
aldığı izinle; üniver- 
snesfnıri gemi' 
makinalan, inşaat ve 
hukuk gibi bölüm
lerinde okuyan ve 
daha önce yelken 
sporu yapmamış 
öğrenci 
arkadaşlarından bir 
takım kurdu. Mar
maris Uluslararası 
Yat Kulübü’nün bu 
yıl sekizincisini ter
tip ettiği ve üniver
site takımlarının 
32-40 fit arası 
yelkenli teknelerle 
katıldığı “Campus- 
Cup 2016 Yelken

Yarışmaları” için 
çalışmalara başladı. 
Takım kaptanı olarak 
4 kişilik ekibine 
karada bir haftalık 
teorik eğitim verdik
ten sonra, ekip 
pratik eğitim için 
yarışmalardan 
sadece bir gün önce 
Marmaris’e gitti. 
Denizde bir günlük 
antrenmanın 
ardından 
yarışmalara geçildi.

20 ÜNİVERSİTEDEN 
28 EKİP KATILDI 
Marmaris Körfez- 
i’nde gerçekleştirilen 
yarışlara; Sabancı, 
Bilgi, Kadir Has, 
Yeditepe, Yaşar, 
Bahçeşehir, Bilkent, 
Doğuş, Piri Reis, 
İTÜ, ODTÜ, Yıldız 
Teknik Üniversitesi 
gibi Türkiye’nin 

önde gelen vakıf ve 
devlet üniver
sitelerinin de 
arasında yer aldığı 
20 üniversiteden 
toplam 28 ekip 
iştirak etti. 
Birbirinden deney
imli ekiplerin katılımı 
ile gerçekleştirilen 
ve oldukça büyük 
çekişmeye sahne 
olan yarışlarda Gem
likli sporcu Enes 
Topkaç’ın takım 
kaptanı ve tekne 
skipperliğini yaptığı 
Zirve Üniversitesi 
Yelken Takımı büyük 
bir başarıya imza 
atarak ikincilik 
kupasını almaya hak 
kazandı. Yarışlar 
sonrası düzenlenen 
kupa töreninde, Mar
maris Uluslararası 
Yat Kulübü Yönetim 
Kurulu Başkanı İs 

kender Akbaş’ın 
elinden ikincilik 
kupasını alan takım 
kaptanı Enes Top- 
kaçsahneye Gemlik 
Yelken Kulübü 
sporcu montu ile 
çıktı.

İLGİ ODAĞI 
OLDULAR 
Bir Güneydoğu 
Anadolu ilindeki 
üniversitesinin 
takımının yarışmada 
dereceye girmesi 
özellikle basın 
kuruluşlarının büyük 
ilgisini topladı. 
Denize kıyısı ol
mayan bir kentten 
gelerek, takım 
kaptanı harici ekip 
üyelerinin 
tecrübesinin 
olmadığı bir takımın, 
onlarca deneyimli 
ekibi geride 

bırakarak dereceye 
girmesini haberleş 
tiren basın kuruluş 
lan Gemlikli Enes 
Topkaç’ın takımına 
geniş yer verdiler.

YARIŞ 
ORGANİZATÖRÜ 
BİLE ŞAŞIRDI 
Marmaris’te ki 
yarışlarda 
kazandıkları kupa ile 
seyirci ve basının 
ilgi odağı olan 
takımım başarısı, 
yarış organizatörü 
kulübün başkanını 
bile şaşırttı.
CampusCup'ın, 
Türkiye Yelken Fed
erasyonunun yarış 
takviminde yer alan 
bir organizasyon 
olduğunu vurgu
layan Marmaris 
Uluslararası Yat 
Kulübü Yönetim Ku
rulu Başkanı İsk
ender Akbaş, Zirve 
Üniversitesi Yelken 
Takımı’nın başarısını 
kutladı.
CampusCup'a müra
caat eden ilk 15 
ekibe tekneleri ücret
siz tahsis ettiklerini 
kaydeden Akbaş; 
“Gaziantep’te ki bir 
üniversiteden talep 
gelince yönetim 
olarak şaşırmadık 
desek yalan olur. 
Ancak ekip;ilk kez 
denizde yarışmasına 
ve deneyim sahibi 
olmayan ekip 
üyelerinden 

oluşmasına karşın 
büyük başarı elde 
etti. Bu başarı 
hikayesininörnek 
olmasını bekliyoruz. 
Kulüp olarak 
yarışmayı tertip et
memizdeki 
amacımız; uzaklar
dan gelen ve tekn
eye ulaşmada hem 
maddi hemde 
coğrafi olarak uzak 
olan gençlerimize 
ulaşmaktı. Bu hede
fimizi elde etmiş 
olduk” şeklinde 
konuştu.

BAŞARILI 
EKİBİMİZİ 
DESTEKLEMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ 
Üniversite olarak 
çok sayıda branşta 
kulüplerinin 
olduğunu vurgu
layan Zirve Üniver
sitesi Rektörü Prof. 
Dr. Adnan Kısa; 
“Yelkencilerimizin 
bu büyük organiza
syonda ikinci olarak 
kupa kazanması bizi 
gerçekten mutlu etti. 
Üniversite olarak ek
ibimizin başarılarını 
devam ettirebilmeleri 
için onlara her 
zaman destek 
olacağız. Öğrencile 
rimizin hedeflerine 
ulaşarak üniver
sitemizi ve ülkemizi 
en iyi şekilde temsil 
edeceğine inanıyo 
ruz” şeklinde 
konuştu.

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

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

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
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

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

__________OTOBÜS__________
ULAŞIM

Pamukk*l« »12 OO 2 S
DENİZ UÇAÛI S13 88 13
Pagasua Alunls Seyahat 814 ®3 62
METRO 813 13 12
Aydın Turizm 81 3 20 77
80ser Turizm 812 10 72
KanbaroOlU'Esaday 814 48 48
Kamil Koç 812 0183

HASTANELER

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

________ DAĞITICILAR________
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Heet. 513 23 20
Mer.Sağ.Ooağı 513 10 58
Tomokay Tomografi 513 05 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. 51345 21-111
Su Anza Yalnız 185

Akcan Potrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz aıa 1» 48
Boyza Potrol »13 01 03

Gemlik Kafez
OIRLİK'İN İLK 8ÛHLÛK SİYASİ OAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5445 

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)

IHlİllllEIlMI
VENÜS SİNEMASI
batman ve süperman 

(3dtürkçe): 11:15-14:00- 
17:00-20:30...

annemin yarası: 12:30* 
14:45-17:00-19:15- 

21:30...
kung fil panda 3 

(türkçe): 11:00-15:45-
19:15...

azazil2büyü: 11:45- 
14:00*17:30*21:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETE»!

2016-2017 
ÖĞRETİM YILI 
ÜCRETLERİMİZ

LİSTE FİYATI 
YILLIK ÖDEME

2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim 
yılı için kayıtlarımız başlamıştır.

ERKEN KAYIT DÖNEMİ 
FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN... 

1MART -30 NİSAN 2016

ANASINIFI 8.750
1. SINIF 11.000
2.3A5.6.7.8. SINIF 13.850

| erken^ca^ dönemi |
TAKSİTLİ ÖDEME PEŞİN ÖDEME

8.300 I 7.850
10.450 9.900
13.150 12.500

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

YİĞİT ^İNŞAAT
1987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.yigitinsaatgemlik.com


Amonyak yüklenen tankerin vanasının çatlaması kısa süre gaz sızıntısına neden oldu.

NümhiiiHi
Güne Bakış
kadri quler@hotmail.com

Ne yazsam!
Bilgisayarımın başına sabahın erken 

saatlerinde oturup, gazete basılmadan 
yazımı yazıyorum son gunıerae.

Böylece gece olanları da irdeleme 
olanağım oluyor.

Yazacak o kadar çok konu var ki hangi 
sinden başlamalıyım.

Örneğin dün gece Gemlik Gübre de 
yaşanan küçük de olsa gaz kaçağından 
mı başlasam yazıma.

Tek kelime ile ‘Amonyak’ tehlikeli bir 
gaz. Dev. Syf.4’de

■MMMHMHUBOnnBBBBKBaai
Dün akşam saatlerinde, Gemlik Gübre 
Sanayi’nde, bir tankere amonyak dolumu 
yapılırken, tankerin vanasında meydana 
gelen çatlaktan sızan amonyak gazı alınan 
önlemle giderildi. Öğrenildiğine göre, 
gündüz saatlerinde yurt dışına limandan 
yapılan amonyak ihracaatından sonra, iç 
piyasaya satılan amonyak gazının dolumu 
sırasında kaçak meydana geldi.
Dolum yapan işçinin tankerin sızıntısını su 
sıkarak gidermesinden sonra, ikinci vanayı 
kapatarak sızıntının önlendiği bildirildi. Bu 
arada yük almak için sıra bekleyen kamyon 
şoförleri fabrikadan uzaklaştırıldı.
Gazdan etkilenen bazı işçiler ise fabrika 
revirinde gözetim altına alındı. Olayın 
duyulması üzerine fabrikaya AFAT ve UMKE 
ekipleri geldiler. Polis olayla ilgili fabrika 
ilgililerinden bilgi alırken, yapılan açıklama 
da tehlikeli bir durumun olmadığı, zehirlenen 
işçi bulunmadığı belirtildi.

Türk Tarım Orman Sen Bursa Şube Balkanından haklı eleştiri

GEMLİK!
YAKIŞMAYAN 

HİZMET BİNASI

Türk Tarım Orman Sen Bursa Şube 
Başkanı Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü 
önünde yaptığı basın açıklamasında, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan 
hğı'nın Gemlik hiz met binasını ilçeye 
yakışmadığını söyledi. Haberi syf 2’de

mailto:quler@hotmail.com
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BELEDİYE MECLİSİ’NDE AKP’DE ÇATLAK... ÖMER USLU 21 OYLA 1. ENCÜMEN ÜYESİ SEÇİLDİ...

Belediye encümen üyelerini seçemedi
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde yapılan 
Encümen üyeliği 
seçimlerinde, AKP 
adayları arasında 
grup kararı dışında 
aday olan Ömer Uslu 
en çok oyu alınca, 
mecliste çoğunluğu 
bulunan AKP’nin 
adayları muhalefet 
adayları ile aynı 
oyu aldı, encümen 
üyeleri seçilemedi. 
Çarşamba günü 
yapılan Nisan ayı 
Belediye Meclisi 
gündeminde 
belediye organları 
için seçimler vardı.

ENCÜMEN ÜYELERİ 
SEÇİLEMEDİ

Encümen seçim
lerinde AKP grubu, 
Hulusi Gandar, Emir 
Kantur, İbrahim Ba 
ki’yi aday gösterdi. 
MHP’liler Mahmut 
Solaksubaşı’nı, 
CHP’liler de Mert 
Dimili’yi aday 
gösterdiler.
Ancak, oylama sıra 
sında AKP’li Ömer 
Uslu da aday oldu. 
Yapılan seçimlerde, 
Ömer Uslu muhale
fetin ve AKP’lilerin 
de oyunu almayı

başardı.
Uslu, 21 oyla en çok 
oy alan aday olur 
ken, Hulusi Gandar, 
İbrahim Baki, Mah
mut Solaksubaşı ve 
Mert Dimili 
15 er oy aldılar. 
AKP’li Emir Kantur 
ise 12 oyda kaldı.

AKP DE ŞOK 
YAŞANDI

Oylama sonuçlarının 
açıklanmasından 
sonra, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, toplantıya 
ara verdi.

Arada AKP’liler 
Meclis Salonu’nun 
üst katında topla
narak, durum 
değerlendirmesi 
yaptılar.

Meclisi aradan 
sonra açan Başkan 
Yılmaz, Ömer Uslu’- 
nun 21 oyla Encü
men üyesi seçildiği 
ni, meclis toplantısı 
nı kapattığını, Nisan 
ayı 2. toplantısının 
13 Nisan 2016 Salı 
toplanacağını 
söyledi.
2 encümen üyesinin 
belirlenmesi için 
Salı günü seçim 
yapılacağını 
söyleyen Başkan 
Refik Yılmaz’a 
muhalefet üyeleri 
yasa gereği eşit 
oy alan adaylar 

arasında kura ile 
encümen üyelerinin 
belirlenmesi 
gerektiğini 
hatırlat tılar. 
Buna karşın, 
Başkan Refik Yılmaz 
toplantıyı kapattı. 
Belediye Başkanının 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
düzenlediği Dubai 
gezisine katılacağı 
için toplantının 
ertelediği öğrenildi. 
Dubai gezisine 
GTSO meclis üyeleri 
ile AKP’li Bursa 
milletvekili İsmail 
Aydın’ın da katıldı.

Türk Tarım Orman Sen Bursa Şube Başkanından haklı eleştiri

GEMlİn YMIŞMYM HİZMET BİNASI
Türk Tarım Orman 
Sen Bursa Şube. 
Başkanı Gemlik İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
önünde yaptığı 
basın açıklamasın 
da, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
lığı’nın Gemlik hiz 
met binasını ilçeye 
yakışmadığını 
söyledi.
Başkan Muzaffer 
Genç, eski Deprem 
Kriz Merkezi’nin 
1999 depreminden 
sonra barakalarda 
kurulduğunu, bu 
dönemde Gemlik 
İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlü 
ğü olarak Vergi 
Dairesi’nin yanında 
bulunan hizmet bina 
sında hasar görmesi 
üzerine, Deprem 
Kriz Merkezi’ne taşın 
dığını ve burada 6

yıldır Gemlik halkına 
ve çiftçilerine hizmet 
sunmaya çalıştığını 
söyledi. Genç, basın 
açıklamasında 
şunları söyledi: 
”Al anı yaklaşık 120 
m2 olup, içerisinde 
1 makam odası ile 
çiftçilerimize hizmet 

sunmaya çalışan 
memur arkadaşları 
mız için ayrılmış 
4 hizmet odası 
bulunmaktadır. İlçe 
müdürlüğümüzde 
belirlenen norm 
kadro çerçevesinde 
görev yapan 33 per
sonel için iş sağlığı 

ve güvenliği mevzua 
tında vatandaşlara 
hizmet veren hizmet 
kurumlan için çalı 
şanlara ait çalışma 
alanı 6 m2’den az 
olamayacağı hükme 
bağlanmışken, ilçe 
müdürlüğümüzde 
yönetmelikte belir

lenen rakamın ancak 
3’te 1’i dahi kurumca 
çalışanlara sunulma 
mıştır. Gemlik ilçe 
mizde 1.300 gıda 
işletmesi, çiftçi kayıt 
sistemimizde kayıtlı 
1.661 çiftçimize ve 
ayrıca 105.000 nü
fuslu Gemlik ilçe 
mizde yaşayan vatan 
daşlarımıza hizmet 
verilmektedir.” dedi. 
YENİ BİNA YAPILSIN 
Tarımla ilgili 
yapılacak çalışmalar 
da ve projelerde 
vatandaşla iletişime 
geçip sorun ve 
sıkıntıları çözebilece 
ği bir çalışma 
ortamının bulunmadı 
ğım belirten Muzaf
fer Genç, konuşma 
sim şöyle sürdürdü; 
“Bunun ötesinde 
binanın teknik şartla 
ra uygun yerleşimi, 

oturma ve iletişim 
alanları bulunmamak 
tadır. Öte yandan 
çalışanlar açısından 
izafiyet oluşturabile 
cek sağlıksı bir 
ortam bulunmak 
tadır. Çahşanlann 
ihtiyaçlannı gidere
bilecek sağlık 
şartlan bulunmamak 
tadır. Binanın oto 
park, tuvalet, giyin 
me ve soyunma oda 
lan yetersiz veya 
yoktur. ” 
Hizmetin kalitesinin 
artabilmesi için 
Gemlik Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Mü 
dürlüğü hizmet bina 
sının sorununun bir 
an önce çözülmesini 
isteyen Genç, boşal 
tılan eski hizmet 
binasının bulunduğu 
yere yeni bir bina 
yapılmasını istedi.

İlçe trafiğine yeni düzenleme
İlçe trafiğinde yeni 
düzenleme yapıldı. 
İlçe Emniyet Müdür 
lüğü ilçemizin Hami 
diye Mahallesi ve 
Dr. Ziya Kaya Mahal 
lelerinde trafik lam 
baları giriş ve çıkış 
larında yapılan yeni 
düzenleme uygula
maya girdi. 
Orhangazi Cadde- 
si’nin Hürriyet Cad
desi ile kesiştiği 
kavşak ile Çarşı

Deresinin Taşköprü 
Hürriyet Caddesi 
kavşağına yeni trafik 
lambaları konarak 
çalışmaya başladı. 
Ote yandan, İstiklal 
Caddesi ile Karsak 
Deresi’nin iki yakası 
na giriş ve çıkışlarda 
yeniden düzenlendi. 
Buna göre, Karsak 
Deresinin Diş Has
tanesi yanından 
trafik tek yönlü hale 
getirilerek, girişe 

açılırken, İlçe Em
niyet Müdürlüğünün 
olduğu Karsak Dere
si’nin karşı yönünde 
ise tek yön çıkış 
olarak uygulanmaya 
başladı.
Ancak, belediye 
toplu taşıma 
araçlarının bu kurala 
uymadığı yine BUSKİ 
yönünde yeni düzen
lemenin tersine 
hareket ettiği 
görüldü.

1
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Kumla Kani cinayete ömür boyu hapis
Küçükkumla Ma- 
hallesi'nde, çıkan 
tartışmada arka 
daşları Sinan 
Akat'ı (31) öldür 
dükleri suçlama 
sıyla yargılanan 
Mehmet Kılıç 
(40) ve Batuhan 
ısak Gülşen (26) 
ÖmÜrboyu hapis 
cezasına çarptırıl 
dı. Küçük Kumla 
Mahallesi'nde 
geçtiğimiz ağustos 
ayında meydana 
gelen olayda, 
Sinan Akat, "Siz 
bana yanlış yaptı

nız" diyerek arka 
daşı Mehmet 
Kılıç ve Batuhan 
Isak Gülşen ile 
tartışmaya başladı. 
İddiaya göre, 
bıçağını çıkarıp 
sallayan Sinan 
Akat ve arkadaşları 
arasında bıçaklı 
kavga çıktı. 
Kavgada vücudu 
nun 26 yerinden 
bıçaklanan Akat, 
kaldırıldığı Muam
mer Ağım Devlet 
Hastanesi'nde 
hayatını kaybetti. 
Gazinoda garson

olarak çalışan 
Akat'ın cenazesi 
Keleş de toprağa 
verildi. Daha sonra 
yakalanan Mehmet

Kılıç ile Batuhan 
İsak Gülşen 
suçlarını itiraf etti 
ve tutuklanarak 
cezaevine konul

du. Bursa 7'nci 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
haklarında 'Kasten 
adam öldürmek' 
suçundan ömür 
boyu hapis cezası 
istemiyle dava 
açılan ve 8 aydır 
tutuklu olan 
Mehmet Kılıç 
ile Batuhan Isak 
Gülşen'in yargılan 
ması tamamlandı. 
Karar aşamasına 
gelen duruşmada 
son sözü sorulan 
Mehmet Kılıç, 
"Bu olayı yaşadı

ğımdan dolayı 
çok pişmanım" 
dedi. Batuhan 
Isak Gülşen ise 
"Üzerimize bıçakla 
geldi. Küfür etti. 
Olay günü alkollü 
ve haphydı.
Yanlış yaptınız 
dedi. Çok pişma 
mm" diye konuştu. 
Mahkeme heyeti, 
kısa bir aradan 
sonra iki arkadaşa, 
indirim maddele 
rini uygulama
yarak, ömür boyu 
hapis cezası verdi.

Suriyeli kayıp kız 28 gün sonra bulundu
İnegöl de 'okula 
gidiyorum* diyerek 
evden ayrıldıktan 
sonra bir daha 
kendisinden 
haber alınamayan 
16 yaşındaki kız 
28 gün sonra 
bulundu. Genç 
kız, emniyet 
ekipleri tarafından 
ailesine teslim

edildi. Ailesinin 
her yerde aradığı 
genç kızın, sevgili 
sinin yanında 
olduğu ortaya 
çıktı. Suriye'deki 
iç savaştan 
kaçarak İnegöl'e 
gelip, Mesudiye 
Mahallesi Gülistan 
Sokak'ta kiraladık 
ları dairede ikamet

eden Kaddur ailesi 
nin kızlarının kayıp 
olması hayatlarını

alt üst etmişti. 
Emniyet ekipleri 
geıiç kızın

gidebileceği yer
lerdeki güvenlik 
kameralarını 
inceledi. İncele 
meler sonucunda 
genç kızın bir 
erkekle birlikte 
Bursa istikametine 
gittiği bilgisine 
ulaştılar. Lise 
öğrencisinin izine 
ulaşan ekipler,

Bursa’ya birlikte 
gittiği erkeğin 
evine giderek 
kızı buldular.
Bulunan genç 
kız emniyet ekip
lerince İnegöl'e 
getirilerek ailesine 
teslim edildi.
Kızlarına kavuşan 
aile mutluluk 
gözyaşı döktü.

Devrilen traktörün altında Kaldı Durdurulan şüpheli şahsın 
ürerinıfen uyuşturucu çıktı

Kestel de 59 yaşın 
daki Ali Akdemir, 
kullandığı traktö 
rün devrilmesi 
sonucu altında 
kalarak yaşamını 
yitirdi. Kaza, 
Aksu Mahallesi 
Dalkıran Mevki 
si'nde meydana 
geldi. Tarlasında 
çalışan Ali

Akdemir plakasız 
traktörüyle bir 
arkadaşının bahçe 
sinden merdiven 
almaya giderken 
araç bilinmeyen 
nedenle devrildi. 
Aracın altında 
kalan evli 3 çocuk 
babası Akdemir 
olay yerinde öldü. 
Kazayı görenlerin

haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ve itfaiye 
ekipleri tarafından 
aracın altından 
çıkarılan Akdemir 
in cesedi Bursa 
Adli Tıp Kurumuna 
kaldırıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

i»®®* lEy ■
Bursa’da duru
mundan şüphe 
lendikleri bir 
şahsın üzerinde 
arama yapan 
polis ekipleri, 
uyuşturucu 
buldu. Yıldırım, 
Beyazıt Mahalle 
si’nde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 
B.B.’nin hal ve 

hareketlerinden 
şüphelenen ekip 
ler, şahsı durdur 
du. Şüphelinin 
üzerinde yapılan 
aramada 3.3 
gram uyuşturucu 
ele geçirildi. B.B., 
ekipler tarafından 
gözaltına alındı. 
Polisin, olayla 
alakalı tahkikatı 
sürüyor.

Dördüncü kattan 
düşen çocuk öldü
Bursa’da bir apart 
manın 4. katından 
düşen çocuk 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye 
göre, Osmangazi 
Sırameşeler 
Mahallesi Ceylan 
Sokağı'nda 2 
yaşındaki Zeynep 
Kuş, annesi 
temizlik yaparken 
koltuğa çıkarak 

pencereye 
tırmandı. Dengesi 
ni kaybeden Kuş, 
4. kattan beton 
zemine düştü. 
Ağır yaralanan 
Kuş, kaldırıldığı 
Uludağ Üniver
sitesi Tıp 
Fakültesi Hasta 
nesinde müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.

MhİBIlIbllllliStilIMllIllllM
Bursa’da bir- 
fabrikada elektrik 
akımına kapılan 
işçi hayatını kay
betti. Olay Nilüfer 
de meydana geldi. 
Halı yıkama maki. 
naşı ekipmanların 
yapıldığı fabrikada 
çelik konstürük- 
süyon işi yaptığı 
öğrenilen yüksek 

okul mezunu 39 
yaşındaki V.F., 
hah makinasının 
motor bağlantıla 
rım yaparken 
elektrik akımına 
kapıldı. İlk müda
halesi arkadaşları 
tarafından yapılan 
genç adam, olay 
yerine çağrılan 
112 ambulansı ile

Uludağ Üniversite 
si Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken yolda 
öldü. Savcı,V.F.'nin 
cesedini otopsi 
yapılmak üzere 
Adli Tıp Kuru- 
mu’na kaldırttı. 
Polis olayla 
ilgili tahkikatı 
sürdürüyor.
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Güne Bakış Hizmet içi egitiın seminerleri sürüyor
Kadri GÜLER

I kadri_guler@hotmail.com

Ne yazsam!
Gemlik Gübre’deki amonyak gazı sızıntısının 

dolum yapılan tankerin vanasının çatlak olma 
sından meydana gelmiş.

Mazallah, sızıntı tankerin patlamasından 
veya başka bir şeyden meydana gelmiş 
olsaydı, büyük bir facia yaşanabilirdi.

Gemlik Gübre, nitrat gübresi ile amonyak 
gübresi üretmekte.

Aynı zamanda amonyak üretilmektedir.
1980-90 lı yılarda devletin bir kurumu olan 

bu fabrika amonyağı yurt dışından ithal edi 
yordu.

0 günlerde(1988) fabrikaya limanından 
amonyak boşaltan bir geminin hortumundaki 
conta hatası nedeniyle gaz kaçağı yaşanmış, 
rüzgarla gaz Gemlik’e kadar dağılmıştı.

Hic unutmam, o, oüjılerde Bursa 
Hakimiyet’te çalışmaktaydım. Akşam saat
lerinde Gemlik’e geldiğimde, nefes alırken 
boğazım yanmaya başladı.

İşyerime giderken bazı esnaf sordum aynı 
yanma kendilerindede varmı diye, farkında 
değillerdi.

Belediye Başkanı Hakkı Çakır’ı arayıp sor
dum. Bilgisi yoktu. Araştınhnca, gaz 
kaçağının yaşandığını, ancak kısa zamanda 
önlem alındığı açıklanmıştı.

Kısacası amonyak gazı tehlikeli, yani 
öldürücü bir gaz.
Fabrikada birinci derecede oniemiern'e üre

tim ve sevkiyatı yapılması gerekir.
Dün akşamki olay bunun kanıtıdır.
Yükleme yapılan araçlarında kontrollerinin 

çok iyi yapılması gerekir.
Yoksa çok büyük facialar yaşanır.
Gemlik Gübre’de bir süre önce yaşanan 

patlamanın acısı daha dinmeden, yenisinin 
yaşanmaması sevindirici.

Allah beterinden korusun.
YILMAZ, İSTEDİĞİ KİŞİLERİ 
ENCÜMENE SEÇTİREMEDİ 
Çarşamba günü Belediye Meclisi’nin nisan 

ayı toplantısında Belediye’nin organ seçimleri 
vardı.

Başkan yardımcıları, meclis başkan 
yardımcısı ve katipler ile Encümen üyelerin 
seçim ve ilgili komisyon üyelerin seçimleri 
yapılacaktı.

Başkanvekilleri ile meclis 1.ve 2. başkan ile 
katiplerini seçimden sonra, encümen üyelerin 
seçiminde bir süpriz yaşandı.

AKP grubunun 3 kişilik adayı Hulusi Gandar 
İbrahim Bakı, Emir'Kantür’du.

Ancak, AKP’li Ömer Uslu da adaylığını 
koydu.

Uslu'nun adaylığı konusu AKP grubunda 
mutlaka görüşülmüştür.

Demek ki dikkate alınmadı.
Ömer Uslu bu ısrarını meclis seçimlerde de 

gösterince, hem muhalefetten, hem de 5 
AKP’den oy alarak 21 oyla birinci oldu.

MHP’den Mahmut Solaksubaşı, CHP’den 
Mert Dimili ile AKP’den İbdahim Baki ve Hu
lusi Gandar 15 ‘er oy, Emir Kantur 12 oy aldı.

Ömer Uslu encümen üyeliği için neden 
ısrarcı oldu?

Yasaya göre kura ile diğer 2 adayın 
seçilmesi gerekiyor.

Başkana göre ise seçim yapılacak.
Bu seçimlerden sonra melis toplantısına 

ara verildi. Salı gününe ertelendi.
AKP bu sorunu bakalım nasıl çözecek?

Gemlik Belediyesi 
İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 
nün organize ettiği 
kişisel gelişime 
yönelik hizmet içi 
eğitim seminerleri 
devam ediyor. 
Geçtiğimiz hafta 
Eğitimci-Yazar Murat 
Tunalı ile “Stresle 
Barışık Yaşayabil 
me” konulu semi* 
nere katılan belediye 
personeli, bu hafta 
da Eğitimci-Yazar 
Yaprak Tecir’in 
sunumuyla, “Moti
vasyon Yönetimi” 
konusunda bil
gilendirildiler.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı Salo
nunda gerçekleşen 
seminere Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Kadir

Erol ve Vedat 
Büyükgölcigezli’nin 
yanı sıra, daire mü 
dür ve amirleriyle 
birlikte çok sayıda 
belediye personeli 
katıldı.
Belediye perso 
neliyle samimi bir 
sohbet havasında 
diyaloglara giren 
Eğitimci Yazar Yap 
rak Tecir, motivas 
yon yönetiminin 
önemine dikkat 
çekti. Motivasyona 
ençok ihtiyaç duyan 
mesleklerin başında

belediyeciliğin geldi 
ğini vurgulayan Te 
cir, işyerinde neza
ket kuralları konu 
sunda da çarpıcı 
açıklamalarda bu
lundu. Eğitimci 
Yazar Yaprak Tecir» 
“Nezaket kuralları 
aslında bildiğimizi 
sandığımız ancak 
Üzerinde neredeyse 
hiç düşünmediğimiz 
kurallar. Nezaket 
kuralları denildiğin 
de akıllara daha çok 
oturmak-kalkmak, 
masa kültürü ve

düzeni gibi sosyal 
konular geliyor” 
dedi. Yaprak Tecir, 
“Daha sonra sırası 
ile diğer kurallar bir
birini takip ediyor. 
Okul ve iş hayatı 
içerisinde böyle bir 
eğitimden ne yazık 
ki geçilemiyor. 
Kişi ailesi ve 
çevresinden gör 
düklerini uyguluyor 
ve bu da ne yazık 
ki yetersiz kalıyor. 
Yıllardır iş 
ilanlarında kulla 
nılan ’prezantabl1 
kelimesinin içeriği 
nezaket kurallarını 
bilmek ve bu 
kuralları kişinin 
başvuru yaptığı işte 
gösterebilme yeti
sidir ama ne yazık kİ 
hem adaylar hem de 
işverenler bunu 
görmezden geliyor” 
diye konuştu.

Bsl^iveîeliiıilIliiaılelBlIsesi'ıııleııBımsaıı'anııariii
Gemlik Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi’nin ihtiyaçları 
na gösterdiği ilgi 
nedeniyle Borusan 
Ortak Hizmetler 
Koordinatörü Muşta 
fa İzgi’ye okul müdü 
rü Hüseyin Er, Metal 
teknolojisi şefleri 
Hakan Dal ve Recep 
Yıldız tarafından 
teşekkür ziyareti

düzenlendi. Sohbet 
ardından okul müdü 
rü Hüseyin Er tarafın 
dan Mustafa İzgi’ye 
teşekkür plaketi ve 
rildi. İzgi, BORUSAN 
grubu olarak meslek 
liselerinin her zaman 
yanında olduklarını 
ve bundan sonra da 
her türlü desteği ver
meye hazır oldukları 
m belirtti.

l!ltoslaraıasıBeııclleiisHte!lulasıııası
T.C Başbakanlık 
Basın Yayın ve En
formasyon Genel 
Müdürlüğü ve 
Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Toplulukları 
işbirliğinde 18-20 
Nisan 2016 tarihleri 
arasında Ankara’da

“1. Uluslararası 
Genç İletişimciler 
Buluşması” 
düzenlenecek. 
Ankara’da lisan
süstü düzeyde 
“İletişim Bilimleri” 
alanında öğrenim 
gören Türkiye

Burslusu uluslara 
rası öğrenciler, söz 
konusu program 
kapsamında kariyer 
ve iş imkânları 
hakkında bilgi 
edinecek, iletişim ve 
kamu diplomasisi 
alanında önde

gelen kamu 
kuramlarını 
ziyaret edecekler. 
1.Uluslararası 
Genç İletişimciler 
Buluşması YTB’de 
düzenlenecek 
sertifika töreni ile 
sona erecek.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Serbest Kürsü
Ürer KONAK (D Tarih öğretmeni

BİR TAŞLA İKİ KUŞ YOLCULUĞU (4)
Dünden devam 
Afyon’a doğru yola 

çıkıyoruz. Uzaklar
dan volkanik bir 
kütlenin üzerinde 
Afyon Kalesi 
görülmekte.

Hitit Kralı III. Murşil 
tarafından M.Ö. 1344 
yılında yapıldığı yaz
makta çeşitli kay
naklarda. Daha 
sonrası Roma, Bi 
zans, Anadolu, Sel 
çuklu Sultanı Alaat- 
tin Keykubat tara 
fından da onarılmış 
tır. Kale çok yüksek. 
225 m. yükseklikte. 
Çıkmayı göze alamı 
yoruz. Alt tarafına 
yakın bir yerde bulu
nan Ulu Camii (Kırk 
Direkli Cami)’yi 
geziyoruz. Cami 
1272-1277 yılları 
arasında yapılmış. 
İçinde 40 tane ahşap 

direk ve direklerin 
üstünde oyma 
başlıklar bulun
makta. Çok güzel ve 
ilginç içi ahşap bir 
cami. Selçuklu veziri 
Sahip Ata Fahrettin 
Ali’nin oğlu Afyon 
Sancakbeyi Nas 
reddün Haşan 
tarafından yaptırıl 
mıştır. Minaresi 
tuğladandır. Minberi 
tuğladandır. Minberi 
ve iç süslemeleri 
farklı sanatçılar 
tarafından yapıl 
mıştır.

Bir yokuştan 
yukarı çıkıyoruz.

Epeyce yorulduk. 
Hanımlar restore 
edilmiş bir eski Türk 
konağında mola 
veriyorlar.

Konakta çay- 
kahve, Afyon’a özgü 
yemek ve tatlılar

yapılmakta.
Bir bölüm 

arkadaşlar oturmaya 
karar verip orada 
kalıyor.

Yokuşun sonunda 
Türbe Camii veya 
Mevlevihane’de de
nilen bir cami var. 
Mevlana’nın 13. 
Yüzyıl başlarında 
Afyon’u ziyaretiyle 
burada Mevlevilik 
kuruluyor.

Oğlu Veled’in zi
yaretinden sonra da 
Konya’dan sonraki 
en önemli Mevlevilik 
merkezi oluyor.

1710 yılında Mevle
vihane olarak kuru
lur.

Mevlana’nın yedin 
ci göbekten torunu 
olan Sultan Divanı 
ile doruğa ulaşır ve 
buradan dünyaya 
yayıldığı söylenir.

Hem cami, hem 
türbe olarak . .. M 
kullanılan yapının 
içinde Divani’nin ve 
bazı dervişlerin 
mezarları bulunur. 
İslam dünyasında 
namaz kılınan cami 
içinde mezarlar bu
lunan tek örnektir. 
Ayrıca dışarıda 
bahçede Namık Ke
mal’in annesinin de 
mezarı bulunmak 
tadır.

Girişteki merdiven
lerin solunda Mat- 
bah (Mutfak) denilen 
dervişlere yemek 
pişirilen yer bulun
makta.

Burada derviş 
mankenleri ve 
yemek yapılan 
kazanlar, mutfak 
eşyaları, çeşitli 
derviş mankenleri 
bulunmaktadır.

Sağ taraftaki ahşap 
yapıda ise Mevlevi 
likli ilgili eserlerin 
sergilendiği odalar 
bulunmakta.

Odalarda bal mu
mundan yapılmış 
mankenlerde 
postnişin; derviş ve 
bayan dervişler ile 
kullanılan müzik 
aletleri sergilen

mekte. Hafiften bir 
ney müziği 
çalınmakta.

Güzel ve gezilmesi 
gerekli bir yer.

Hava kararmaya 
başladı.

Hanımlar haşkeşli 
(haşhaşlı), patatesli 
ekmekler almışlar.. 
Arabamıza biniyor, 
otelimize dönüyo 
ruz. Banyodan 
sonra, yemek 
yeniyor. Herkes 
yorgun.

Avusturya ile milli 
maçımız var.

Televizyon veriyor. 
Kimimiz dinlenme 
salonunda kalıyor, 
kimimiz odalarına 
çekiliyorlar.

Bu gece son 
gecemiz otelde...

30 Mart 2016... 
Sabah banyosu ve 
kahvaltıdan sonra 
Kütahya’ya doğru 
yola çıkıyoruz.

Yıllar önce birkaç 
kez geçtiğim ve 
gezdiğim bu şehir 
çok değişmiş ve 
büyümüş...

Tarih boyunca ne
olitik (yenitaş) çağın 
dan itibaren inanla 
rın yerleştiği bir 
şehrimiz... Ünlü

masalcı EZOP ve 
_bUim£VLİYA ÇEIJE

Bİ’nin doğduğu 
kent. Hitit, Frig, He
lenistik, Roma, 
Bizans, Anadolu 
Selçuklu, Germiyan 
oğulları, OsmanlI 
dönemlerini yaşa 
mış bir şehir... Son 
Germiyan Beyi 2. 
Yakup Bey’in kız 
kardeşi Devlet 
Hatun’un OsmanlI 
padişahı Yıldırım ile 
evlenmesiyle akra 
balık kurulur,1429 
da beyin ölümü ve 
vasiyeti gereği 
toprakları OsmanlI 
lara katılır. Daha 
sonraları Hüdaven 
digar(Bursa) vi
layetine bağlı bir 
sancak merkezi olur. 
17 Temmuz 1921 de 
Yunan işgaline 
uğrar. Büyük Taar- 
ruz’dan sonra 
kurtarılır.

Tansu’nun 
rehberliğinde Yeşil 
Cami’ye çıkıyoruz. 
Burası Çinili Cami 
olarak da biliniyor... 
Bir tepenin üzerinde 
kurulu. Masmavi ve 
göz alıcı çinileriyle 
görülmesi gerekir.

Devamı yarın...

ı 1H1II I lllıll—■!! ıM !■! II iıir~""~ i '

ACIBADEM GEMLİK TIP MERKEZİ

GÖZ HASTALIKLARI 
UZMANIMIZ

DR. CÜNEYT IŞIK 
TAM ZAMANLI OLARAK 
HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

ACI BADEM
GEMLİK TIP

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

MERKEZİ
ALOACIBADEM A . ,, . . . * *
4A4 55 44~~y Bilgi için (224) 280 4444
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

GEMLİK SPOR
ikinci amatör küme 

sekizinci grup 
maçları yapılmadı 
ğından Gemlik 
takımlarının da 
maçları yoktu.

Sebebi diğer grup 
larda bir fazla takım 
olduğu için.

Devre arasında 
grupları eşitlemiş 
oldular.

Biz de bu sene ilk 
kez Gemlik Sporu

seyredelim dedik. 
Keşke seyretmez 
olsaydım. Her 
hattıyla şapır şapır 
dökülen bir takım 
vardı.

Sahada kimin ne 
yaptığı belli değildi. 
Gardım indirmiş ve 
bol yumruk yemiş 
bir boksör gibiydiler. 
Adam gibi çalışma 
dıkları da çok bel
liydi.

Bir Gemlikli olarak 
içim acıdı. Mutsuz 
sporcular topluluğu 
vardı sahada.

Takım da bir heye
can görüntüsü hiç 
yoktu.

Geçen seneki 
takımla kıyaslan 
mayacak kadar 
kötüydüler.

Giden gelenin en 
az beş kat daha 
kalitelisiydi.

Takımın pili bitmiş 
gibiydi. Tribünlerde 
yok denecek kadar 
az seyirci vardı. 
Gemlik Sporun 
üzerinde kara bulut
lar dolaştığı apaçık 
belli.

Şayet yeni bir 
yönetim yapılmazsa 
bu takımla süper 
amatörden de 
paraşütsüz düşersin. 
Zira bu işler parasız 
yürümez. Para ver
mezsen şimdi oldu 
ğu gibi sporcular sa
hada mücadele et
mezler. Kendi saha 
mızda yedi gol yedik. 
Bu goller Gemlik 
şehrine atılmış goller 
dir.

Yazık, bunu sineye 
çekmememiz gere 
kir. Ben sporcularına 

her maç öncesi siz 
Gemlik’i temsil edi 
yorsunuz derim.

Sizler, Gemlik’in 
aslanlarısınız derim. 
Çocuklarımı böyle 
motive ederim.
Şehrimizin imajını bu 
kadar düşürmeye 
kimsenin hakkı yok
tur.

Ben şimdiye kadar 
ki yazılarımda kulüp 
başkanını kötüleyen 
yazı hiç yazmadım. 
Biliyorum ki bu işte 
onunda fazla bir 
suçu yok. Onu bu 
göreve getirenler 
kaçtı gitti. Başkanı 
yalnız bıraktılar.

Bu durumu 
yaratanların sesleri 
hiç çıkmıyor. Aynı 
şeyi başkaları yapsa 
şimdi Gemlik’i ayağa

kaldırırlardı.
Ama bir gerçek var 

ki mevcut şartlarla 
bu iş olmuyor. Gem
lik Sporumuzu biraz 
cık seviyorsanız ona 
kıymayın. Gemlik 
Sporumuzu birazcık 
değer veriyorsanız 
maçlar biter bitmez 
kongre kararı alın. 
Gerekirse yeni yö
neticilerle gücünüze 
güç katın. Yeter ki 
takımın parasal 
imkanlarını güçlen 
dirin. Belediye bana 
ben size vereceğim 
diyerek insanları 
kandırmayın. Göre
ceksiniz yeni se
zonda bu sporcula 
rın hiç birisi kalmaz 
(Bence hiç birisi 
kalmasın). Sap gibi 
ortada kahverirsiniz.

Bursa Tofaş Spor 
Salonu'nda oynanan 
maçta Gemlikspor 
Yıldız Basketbol 
takımı Gürsu Gençlik 
Spor Yıldız Basket
bol takımını yenerek 
gurubundaki 
2.maçını da kazandı. 
Ik çeyrekte 8-14 

önde olan takımımız 
ikinci çeyrekteki 
etkili hücumlar ile 
farkı açarak devreyi 
19-44 önde tamam 

ladı. Üçüncü ve dör 
düncü çeyreklerde 
de üstün lüğünü 
sürdüren Gemlik'li 
gençler sahadan da 
40-74 galip ayrıldılar. 
Maç kadrosu Barış 
Can Güler, M.Talha 
Toklu, Mert Bilge, 
Umut Tokgöz, 
N.Berat Atay, Cavit 
Samanlı, Erbatur 
Kara, Yunus Emre 
Başalma, Onur 
Köse, Berkay

Akbulut, Barış Aşık, 
Baran Efe Sıralaç. 
Takım sorumlusu 
İbrahim Tokgöz 
"2.maçımızdan da 
galibiyetle ayrılmak 
bizi memnun etti. 
Galibiyetten daha 
önemlisi maçta 
sakatlık olmayışı, 
dostlu ve centilmen
lik içinde maçı 
tamamlayarak 
Gemlik gençliğini 
temsil etmemizdir.

Bu güzel duygulara 
sahip gençlerimizi 
kutluyorum. Beledi 
yesporun bu genç
leri sezon başında 
ortada bırakması ve 
gençlere sahip çıkan 
Gemlikspor başkanı 
Cumhur Aydın 'a 
teşekkür ediyoruz. 
Ayrıca sezon başın 
da forma ve malze 
me yardımında bulu
nan OKUŞ PEYNİR- 
CİLİK'e bu galibiyet 

leri hediye ediyoruz. 
Bu arada Gemlik
spor Basketbol A 
Takımını kurduk ve 
idmanlara başkadık. 
Önümüzdeki hafta
larda Bursa da 
maçlarımız başlaya 
cak. Takımda bulu
nan bütün oyuncu 
larım Gemlikli ve alt 
yapılarımızdan gelen 
oyuncular. Burada 
da Gemlik'li genç
lerin başarılı olaca 

ğma inanıyorum. A 
Takımımıza da gerek 
malzeme ve gerekse 
maddi destek olan 
Bulutoğlu Samsung 
Bayii Berkay Bulut’a 
teşekkür ediyoruz. 
Gemlik'li gençlerin 
arkasında sadece 
GEMLİK'LİLER ve 
GEMLİK'! sevenler 
durur. Bunun ispatı 
da bize bu güne ka 
dar yapılan ve yapıl 
mayanlardır" dedi.

Öğrencilerin tebrik kartlarına cevap geldi
Çınar İlköğretim 
Okulu öğrencilerinin 
yılbaşında askerlere 
gönderdiği tebrik 
kartlarına cevap 
geldi.
Gelen cevapta 
şunlar yer aldı: 
“Sizin dualarınız ve 
destekleriniz ile 
ayakta durmaya, 
vatanımız ve mil
letimiz adına 
kanımızın son

damlasına kadar 
savaşmaya devam 
edeceğiz. Allah 
sizden ve tüm 
öğrencilerinizden 
razı olsun! Nusay
bin'den Selamlar! 
Astsubay Tayfun Efe 
KARAMAN"
Ayrıca Bağlıca Tabur 
Komutanı Piyade 
Yarbay Mustafa 
BÜYÜKKÖROĞLU’ 
nun göndermiş

olduğu teşekkür 
mektubu öğrencileri 
duygulandırdı.
Çınar ilköğretim 
Okulu Müdürü İlkay 
Erdem, “Yılbaşında 
gönderdiğimiz kart*— 
postallar bir bir yer
lerine ulaşıyor. 
Bugün için bir cevap 
daha geldi. Çok 
mutlu olduk. Amacı 
na ulaştığını görmek, 
hiç tanımadığın,

yüzünü görmediğin 
insanları mutlu 
etmek, gerçekten 
inanılmaz bir duygu. 
Türkiye'nin batısın 
dan doğusuna bir 
dostluk elini 
mak, birlik ve 
beraberliğimizi 
desteklemek, acılara 
ortak olmak, kaygıla 
rı paylaşmak bizi biz 
yapan değerlerdir. 
Umarız öğrencile

rimize bu duyguları 
vermişizdir. Ve 
inanıyoruz ki bu 
yolda elimizden ge
leni yapmaya da 
gayret ediyoruz.

Cevaplandırdıkları, 
bize bu konuda geri 
döndükleri için 
kendilerine teşekkür 
ederiz” dedi.
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Sayfa 8

GEMLİK
KALIBRASYON

ÖLÇÜM & EĞİTİM
Endüstriyel amaçlı kullanılan üzerinden herhangi 
bir proses kontrolü yapmayan, yani otomatik olmayan 
terazilerdir. Alım satım işinde kullanılan teraziler yasal 
metroioji 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 laboratuarlara 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

Elemanlar Aranıyor
AKCAN PETROLDE ÇALIŞACAK

• BAYAN MARKET SATIŞ GÖREVLİSİ
• BAY AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLİSİ
• BAY VE BAYAN KAFETERYA SERVİS

VE MUTFAK ELEMANLARI ARANMAKTADIR.
AKCAN PETROL

Dörtyol Mevkii GEMLİK

MÜRACAAT TEL: O 533 309 96 99

Elemanlar Aranıyor
POMPACI VE MARKETÇİ 

DENEYİMLİ VEYA ÖĞRETİLMEK ÜZERE 
18-40 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ARANMAKTADIR
ENGÜRÜCÜK 9PET İSTASYONU 

TEL:O5316261971 AYDIN BEY

IV| ILI LJ l\l

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE O I
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA ( İM

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN * BİT.
GÜZEL ANLARINIZI II

YAŞATMAK İÇİN VARIZ M

Pustu-Meşrubat-Çerez 2016 vılı
Piyanist +İ)jPerfmnans ® "
Sîiten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 
Nikah Masası - Volkan yösterisi BAŞLAMIŞTIR 

İnternetten Canlı fyyın- Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekip inanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemllkmllton.com 
facebook/miltondugun 

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

mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com
http://www.gemllkmllton.com
plus.google.com/miltondugun
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Sigortasız ve geliri 
düşük olanlara öde
nen 65 yaş aylığını 
almak için artık 
ailenin gelirine değil 
kişinin ve eşinin 
gelirine bakılacak. 
Aylığı alanların 
sayısında 100 bin 
üzeri artış bekleni 
yor. "Yaşını Doldur 
muş Muhtaç, Güçsüz 
Ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlarına Aylık 
Bağlanması Hakkın 
da Kanun İle Bazı 
Kanun Ve Kanun 
Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, 
geçtiğimiz günlerde 
Meclis'e sevk edildi. 
Bu tasarı ile çalışma 
hayatını etkileyecek 
önemli değişiklikler 
getiriliyor. Tasarıda 
65 yaş aylığıyla ilgili 
yeni düzenlemeler 
yer alıyor. Tasarıda 
yer alan radikal bir 
değişiklik, 65 yaş 
aylığı alan ve yaşadı 
ğı hane içerisindeki 
kişi başına düşen 
gelir sınırın üzerinde 
olduğu için aylık ala
mayan kişilerle ilgili.

Tasarının Meclis'e 
sunulan şekilde 
yasalaşması duru
munda, halihazırda 
65 yaş aylığı alama 
yan bazı kişiler de 
aylık almaya başla 

yacak. 65 yaş aylığı 
alabilmek için 3 
temel şart var. Bu 
açıdan, ilk şart 65 
yaşını doldurmuş 
olmak. İkinci olarak, 
65 yaşını doldurmuş 

olan kişinin aylık ala
bilmesi için hiçbir 
sosyal güvencesi 
olmaması, yani emek 
li olmaması, Sosyal 
Güvenlik Kurumu'- 
dan (SGK) dul veya 
yetim aylığı almama 
sı ve herhangi bir 
işte çalışmaması 
gerekiyor. Bunun 
yanında, nafaka alan 
kişiler de 65 yaş 
aylığından yararlana 
mıyor. 65 Yaş aylığı 
alabilmek için üçün 
cü şart ise 65 yaşını 
doldurmuş olan 
kişinin yaşadığı 

hanenin gelirinin 
belirlenen sınırın 
altında kalması. Bu 
sınır, asgari ücretin 
net tutarının 3'te biri 
olarak belirlenmiş 
durumda. 2016 yılı 
itibarıyla 65 yaşını 
doldurmuş bir kişi 
nin yaşadığı hanede 
kişi başına düşen 
ortalama aylık gelir 
392 TL'nin altınday 
sa, söz konusu 
kişiye aylık bağlana 
bilir. Sayılan 3 şartın 
yerine getirilmemesi 
durumunda, kişi 65 
yaş aylığı alamaz.

Etler artık derece notu alaca
Avrupa’da marketler 
de uygulanan kırmı 
zı etin fiyatlandırma 
sistemi için Tarım 
Bakanlığı hazırlanı 
yor. Marketten ya da 
kasaptan alınan etin 
yaşına, yağına ve 
kalitesine göre farklı 
derece notu olacak. 
Gıda, Tarım ve Hay 
vancıhk Bakanlığı, 
karkas et için dere
celendirme sistemi 
ni getirmeye hazırla 
nıyor. Bu modelle, 
marketten ya da kas
aptan alınan kırmızı 
etin yaşma, yağına 
ve kalitesine göre 
farklı derece notu 
olacak. Notuna göre 
ete farklı fiyat uygu
lanacak. Çok yağlı

ya da yaşlı hayvana 
ait etin fiyatı diğerle 
rinden daha düşük 
olacak. Tarım 
Bakanlığı’nın başlat 
tığı çalışmayla ABD 
ve Avrupa Birliği’n 
de (AB) bulunan et 
derecelendirme sis
temi, Türkiye’de de 
uygulanacak. Buna 

göre, karkas etler, 
hayvanın yaşı, cin
siyeti, kalitesi, yağlı 
lık derecesi, rengi 
gibi kriterlere göre 
sınıflandırılacak. Her 
ete, özelliklerine 
göre bir derecelendi 
rme notu verilecek. 
Bu sistemle, fiyat da 
etin derecesine göre 

oluşacak. Dünyada 
etin derecelendir 
meşini yapacak 
eksperler bulunur 
ken, Türkiye’de de 
Tarım Bakanlığı 
uzmanları ya da 
bakanlığın yetkilen 
dirdiği uzmanlar 
derecelendirme 
puanını belirleyecek. 
Kesimde görev 
yapacak uzmanlar, 
etin kalitesine göre 
belirlenen dereceyi 
de etin üzerine 
damgalayacak. İnek 
eti ve dana eti, kalite 
ve lezzet olarak 
farklı değere sahip
ken, vatandaşa yük
sek fiyatla düşük 
kaliteli etin satılması 
da önlenecek.

Uzun yıllardır dört 
ayrı Kanun Hükmün 
de Kararname ve 
iki farklı kanunla 
düzenlenen patent, 
marka ve coğrafi 
işaret kuralları, 
tasarım da eklene 
rek kapsamlı tek 
disipline alınıyor. 
189 maddeden 
oluşan ve Meclis’e 
sunulan Sınai Mülki 
yet Tasarısı ile çak 
ma ürün satan ya 
da ihraç edenlere 
1 ila 3 yıl arası 
hapiz cezası geli 
yor. Tasarıya göre; 
genel ahlaka aykırı 
tasarımların 
doğrudan reddedil 
meşini düzenleyen 

tasarıya göre insan 
klonlama, insan 
genetik kimliğini 
değiştime, insan 
embriyosunun 
ticari kullanımı ile 
hayvanlara acı 
çektiren genetik 
işlemlerde patent 
başvuruları redde 
dilecek. Tasarıyla 
marka, coğrafi 
işaret, tasarım, 
patent, faydalı 
model ile gelenek
sel ürün adları;
Avrupa Birliği (AB) 
normları, Paris 
Sözleşmesi ve Dün 
ya Ticaret Örgütü 
Kuruluş Anlaşma 
sına uygun şekilde 
korunacak.

‘Gemlik Körfö^ | ®Bg®m,ikkorfezgaz®t?s!^o!1M

Gemlik Kafez
> OIMLİK’İM İLK SÛNLOK SİYASİ BAZETUİ

GiAtaAİl

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 5446 
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 gönleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Küçük Esnaf: 11:30- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Batman ve Süperman 
(türkçe): 11:15-14:00- 

17:00-20:30...
Annemin Yarası: 14:00- 

19:00-21:15...
Kung Fu Panda 3 

(türkçe): 11:00-12:30- 
17:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GemlikKSrfez Bheuti
FATURA • SEVK İRSALİYESİ - TAŞIMA İRSALİYESİ ■ GİDER MAKBUZU 

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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
y Nisan 2uıo cumanesı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

Tel : O 224 513 96 83

CHP İlçe Başkanı Gemlik Gübre A.Ş.nin kapasite artırımından vazgeçmesini istedi

SERTASLAN; GEMLİK
EELAKETIH EŞİĞİMDEN DONDU»

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dilin kemiği yok!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdar 

oğlu, AKP’ye yakın Ensar Vakfı’nın Kara
man Şubesi’nde 45 çocuğun tecavüze 
uğraması tartışmalanndan sonra Aileden 
Sorumlu Bakanın “Bir kere olmuşsa, 
karalama için gerekçe olmaz.” sözüne 
verdiği yanıt, Türkiye’nin gündemine 
oturdu.

İktidar Kılıçdaroğlu’nun Bakana verdiği 
yanıtta, “Binlerinin önüne yatmış” sözü 
evrildi, çevrildi, cinselliğe dönüştürüldü.

Dev. Syf.4’de

CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
yaptığı basın açıkla 
masında, “Gemlik 
Gübre A.Ş. de mey
dana gelen amonyak 
sızıntısının, gübre 
üretiminde kullanılan 
yüzde 99’luk saf 
amonyak olsaydı, 
korkmaya bile gerek 
kalmadan birçok

kişi hayatını kaybe 
decekti.” dedi 
Sertaslan, Lütfen, 
insanın ve doğanın 
kazanacağınız 
paradan daha önemli 
olduğuna ilişkin gö 
rüşlerinizi bu söyle 
diklerimizi yaparak 
somut adımlara 
dönüştürün. ” dedi. 
Haberi sayfa 2’de

Hâzinenin Mallarının çarçur edilmesini 
önlediği için istenmeyen 

Müdür ilan edilmişti

AKP’nln
istemediği 
Mal Müdürü

gitti
Gemlik Mal 
Müdürü Arif 
Uçar’ın görev 
yeri değiştirildi. 
Gemlik Mal 
Müdürlüğü’ndeki 
görevinin süresi 
dolmadan 
istemediği yere 
tayini çıkarılan 
Mal Müdürü Arif 
Uçar, Gemlik’ten
alınması nedeninin 
kanun ve yönet
menliklere uygun 
olmadığı için 
yargıya gideceğini

söylemesi üzerine, 
Bakanlığa çağrıla 
rak istediği bir yere 
atamasının yapılaca 
ğını söylediler. 2’de

Z keylmı u?un V'.n
Gc^ yılınız kutlu °'sGENC-fIL TIC. LTD. ŞTl İstiklal Cad. No:11 GEMLİK Tel: 514 90 84 ■ 514 90 85
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http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hazînenin Mallarının çarçur edilmesini önlediği için istenmeyen Müdür ilan edilmişti

flKP’nin islemediği Mal Mutlara aitti
Gemlik Mal Müdürü Arif 
Uçar’ın görev yeri değiştirildi. 
Gemlik Mal Müdür lüğü’ndeki 
görevinin süresi dolmadan 
istemediği yere tayini 
çıkarılan Mal Müdürü Arif 
Uçar, Gemlik’ten alınması ne
deninin kanun ve yönetmen
liklere uygun olmadı ğı için 
yargıya gideceğini söylemesi 
üzerine, Bakanlığa çağrılarak 
istediği bir yere atamasının 
yapılacağını söylediler.
Gemlik’te 1 yıl daha çalışması 

gerektiği halde, Belediye 
Başkanının hedefi haline 
gelen Arif Uçar, hâzinenin 
mallarını koruduğu için, 
AKP’nin istenmeyen 
müdürü oldu.
Uçar’ın Gemlik’ten 
uzaklaştıran AKP’liler Kay
makam Cahit Işık gibi yargı 
kararıyla görevine döneceğini 
anlayınca, Bakanlık, Mal 
Müdürünü Ankara’ya 
çağırarak, kendi isteği 
ile boşalan bir yere 

atamasının yapılacağını 
söylediler.
Uçar, gelecek yıl doğu hizmeti 
çıkacağı için Mal Müdürlüğü 
kadrosu boş olan Marmara 
Ereğlisi’ni tercih etti.
Gemlik Mal Müdürü Uçar, 
dün çalışma arkadaşlarına 
ve Hükümet Konağındaki 
personel ile vedalaştı.
Uçar’ın, pazartesi günü yeni 
görev yeri Marmara 
Ereğlisi’nde göreve 
başlayacağı öğrenildi.

Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
yaptığı basın 
açıklamasında, 
“Gemlik Gübre 
A.Ş. de meydana 
gelen amonyak 
sızıntısının, 
gübre üretiminde 
kullanılan yüzde 
99’luk saf amonyak 
olsaydı, korkmaya 
bile gerek kalmadan 
birçok kişi hayatını 
kaybedecekti. ” dedi. 
Sertaslan, “Geçen 
gece Gemiik yine bir 
felaketin eşiğinden 
döndü,." diye 
başladığı açıklama 
sın da “Gemlik 
Gübre Fabrikasında 
meydana gelen 
sızıntıda yoğunluğu 
yüzde 25’ e düşürül 
müş amonyağın 
tankere yüklenmesi 
sırasında meydana 
geldiğini, ne kadar 
sızıntı olduğunu bir 
Allah bir de firma 
yetkilileri biliyor. 
Ama şunu biliyoruz 
ki, aynı miktarda 
sızan saf amonyak 
olsaydı muhtemelen 
bu açıklamayı

yapmamız mümkün 
olmayacaktı.
Yaralanan yurttaşları 
miza acil şifalar 
diliyoruz. ” dedi.
Sertaslan şöyle 
devam etti: 
“Yıllardır gerek 
akademik odalar, 
gerek üniversite 
gerek Gemlik’te 
bulunan siyasi par
tiler ve sivil toplum 
örgütleri ilçemizde 
faaliyet gösteren ve 
yanıcı yakıcı madde 
stoklayan firmalarla 
ilgili endişelerini dile 
getiriyor. Bu haklı 
endişeler halk 
tarafından da kabul 

ve destek görmekte. 
Kuzey Anadolu fay 
hattının uzantısının 
ilçemizden geçiyor 
olması da, bu endişe 
leri yine haklı olarak 
artırmaktadır. 
Gemlik’te bütün 
yurttaşlarımızın 
tartışmasız en büyük 
korkusu durumuna 
gelen bu konuda 
rahatlatıcı gelişmeler 
beklerken, korkuyu 
destekleyen olaylar 
ortaya çıkmakta. 
Geçen yıl aynı firma 
da meydana gelen 
patlama ve şimdi 
bu sızıntı. Daha 
kötüsünü beklemek 

felaket senaryoları 
üretmek değildir. 
Daha fazla uyarıya 
gerek var mıdır 
bilemiyoruz. Üstelik 
bu bölgede yanıcı 
yakıcı patlayıcı 
parlayıcı maddelerin 
stoklanmasını kısıtla 
yan bir plan notuna 
karşı Borusan ve 
Yıldırım Holdingin 
açmış olduğu 
davalar, bu firmala 
rın lehine sonuçlan 
mıştır. Eğer beledi 
ye gereğini yapmaz 
sa daha da 
tehlikeli bir durum 
ortaya çıkması 
kaçınılmazdır.

KAPASİTE 
ARTTIRIMINDAN 
VAZGEÇİN
Şimdi ilgili firmaya, 
insana ve doğaya 
saygılarından emin 
olarak sesleniyoruz. 
Lütfen kapasite 
artınmına ilişkin 
düşüncelerinizden 
vazgeçin. Lütfen, 
limanlarınıza bu 
yanıcı yakıcı 
patlayıcı malzemele 
ri getiren gemileri 
yanaştırma gayretin 
den vazgeçin.
Lütfen, insanın ve 
doğanın kazanacağı 
nız paradan daha 
önemli olduğuna 
ilişkin görüşlerinizi 
bu söylediklerimizi 
yaparak somut 
adımlara dönüştü 
rün. Lütfen, bu 
şehrin sizlere 
yarattığı kaynakları 
bu şehrin insanlarını 
riske atarak değil 
onların huzur içinde 
yaşamasını sağlaya 
cak yatırımlara 
yönelerek değerlen 
dirin. Lütfen, çocuk 
/arımızın büyüye
bilmelerine olanak 
sağlayın ve lütfen, 

söylediklerimizi 
düşünmek yerine biz 
gerekli olan bütün 
tedbirleri alıyoruz, 
Gemlikliler korkma 
sın demeyin. Size 
sesleniyoruz. Sîz
lerin vicdanlarına, 
yurt severliklerine, 
bu millete duy 
duğunuzu umduğu 
muz sevdanıza, 
yüreklerinize 
sesleniyoruz.
Biliyoruz ki 
çıkarların bunca 
öne alındığı bir 
ülkede 
seslenebileceğimiz 
başka bir yer 
yok. Yine de biz 
yapılması gereken 
her şeyi yapıyoruz, 
rahat olun, huzur 
içinde yaşayın 
diyorsanız biz de 
bütün yatırım 
cılarımızı aileleriyle, 
çoluk çocuk bu 
şehirde birlikte 
yaşamaya davet 
ediyoruz. Ve son 
olarak bu sesle 
nişimizin işe yara 
masını umuyor, son 
seslenişimizdir 
bilinmesini isti 
yoruz."

KAŞ€D€ 8€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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I ıi a marit 3 kistti katlat 11 aıMıı $ o i m ılıt
Orhangazi de 
geçen yıl ağustos 
ayında komşusu 
Ali Gem ile eşi 
Gülfer Gem ve 
oğulları Reva 
Gem'i pompalı 
tüfekle öldüren 
Haşan K.’nin yargı 
(anmasına devam 
edildi. Tutuklu 
sanık Haşan K, 
“İsterseniz beni 
yalan makinesine 
bağlayın. Eğer 
yalan söylediğim 
ortaya çıkarsa 
istediğiniz cezayı 
verin” dedi. Bursa 
7. Ağır Ceza Mahke 

mesi’nde üç kişiyi 
pompalı tüfekle 
öldürdüğü iddia 
sıyla hakkında üç 
ayrı müebbet hapis 
cezası talebiyle 
dava açılan çiftçi 
Haşan K.’nin (50) 
yargılanmasına 
devam edildi. 
Maktullerin yakınla 
rının da hazır 
bulunduğu duruş 
mada sanığın eşi 
Nasiye K., “Eşim 
daha önceki ifade 
lerinde bana teca 
vüz edildiğini ve 
benim onları öldürt 
memi istediğimi

belirtmiş. Bu iddi
alar kesinlikle 
doğru değil. Ali 
Gem bana karşı 
herhangi bir şey 
yapmadı. Biz

onlarla uzun 
zamandır komşu 
yuz. Bana karşı 
kötülüğü olmayan 
insanları nasıl 
öldürdü? Eşim 

kendi kendine 
olayları kafasında 
kurguluyor. Sade 
ce kendi inanıyor. 
Ben kendisini 
hasta olarak 
görüyorum. Daha 
önce doktora da 
gitti. Eşimin iddia 
ları doğru değil” 
dedi. Polisin geniş 
güvenlik tedbiri 
aldığı duruşmada 
konuşan tutuklu 
sanık Haşan K, 
“Ben yalan söyle
mem, isterseniz 
beni yalan makine
sine bağlayın. Eğer 
yalan söylediğim 

ortaya çıkarsa 
istediğin cezayı 
verin hakim bey” 
dedi. Üç kişiyi 
pompalı tüfekle 
öldüren Haşan K, 
daha önceki ifade 
lerinde cinayetleri 
eşine tecavüz edil 
diği için işlediğini 
ileri sürerek, karı 
sının mahkemeye 
getirilerek dinlen 
meşini istemişti. 
Mahkeme heyeti 
sanığın tutukluluk 
halinin devamına 
karar vererek 
duruşmayı ileri bir 
tarihe erteledi.

İ$ kazasında fecî şeKiMc can rerdi
İnegöl de, bir 
fabrika inşaatın 
da tonlarca ağırlı 
ğındaki beton 
blokun altında 
kalan kamyon 
şoförü hayatını 
kaybetti. İnegöl’
den yüklediği 
inşaat demirlerini 

2.OSB’deki 
fabrika inşaatına 
getiren kamyon 
şoförü Ra m iz 
Eriş, yükünü 
boşaltmak için 
damperi kaldırdı. 
Kalkan damperin 
çarptığı beton 
blok yerinden 

çıkarak kamyon 
un çekici kısmı 
mn üzerine 
düştü.Yaklaşık 
6 ton ağırlığın 
daki beton 
blokun altında 
kalan sürücü 
olay yerinde 
hayatını kaybetti.

İtfaiyesi ekipleri 
beton bloku 
paletli kepçe 
ile kaldırdı.
Sıkışan sürücü 
nün cansız be
deni itfaiye tara 
fından çıkarıl 
dı. Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Ahlak 
Büro Amirliği 
tarafından 19 
masaj salonuna 
düzenlenen ope 
rasyonda 36 kişi 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye 
göre, İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Ahlak Büro Amir 
liği ekipleri, yakla 
şık 3 ay süren 
takip sonucu 
Osmangazi ve 
Nilüfer deki 19

masaj salonunda 
fuhuş yaptırıldığını 
belirledi. Adresle 
re eş zamanlı 
operasyon düzen 
leyen ekipler, 17'si 
kadın 36 kişiyi 
gözaltına aldı.

Salonlarda çalıştı 
rılan 50 kadının da 
ifadesine başvurul 
du. Alınan ifade 
lerde müşteriler 
ile şifreli kelime 
lerle anlaşıldığı 
öğrenildi.

Bursa’da ablası 
ile birlikte oynar 
ken üzerine 
düşen tüplü 
televizyonun 
altında kalan iki 
yaşındaki çocuk 
hayatını kaybetti. 
Olay, Nilüfer de 
meydana geldik 
Odada ablasıyla 
birlikte oyun 
oynayan iki yaşın 
daki M.E.E., 
sehpanın çek 
mecelerini açıp 
merdiven gibi 
kullanıp üzerine

çıktı. Bu esnada 
üzerine televiz 
yonun düşme 
siyle altında 
kalan minik 
çocuk yakınları 
tarafından Uludağ 
Üniversitesi Tıp

Fakültesi 
Hasta 
nesi’ne 
kaldırıldı. 
Bir gün 
yoğun 
bakımda 
kalan 
küçük 
M.E.E., 

doktorların çaba 
larına rağmen 
kurtarılamadı. 
Cumhuriyet savcı 
sı kesin ölüm 
sebebinin için 
Adli Tıp Kuru- 
muna kaldırttı.

İİç araç birbirine girdi
İnegöl de, ışıklı 
kavşakta üç özel 
otomobil ile bir 
hafif ticari aracın 
karıştığı kazada 
bir kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl’den 
Bursa istikametine 
seyir halinde olan 

sürücü Melih 
Çuhadar yöneti
mindeki 16 KDU 
22 plakalı özel 
otomobil, Kalburt 
mevkiindeki kav 
şakta duramaya 
rak, kırmızı ışıkta 
bekleyen araçların 
arasında daldı.

Çuhadar, ilk Nazım 
Adal yönetimin
deki 06 HB 5444 
plakalı özel otomo
bile, ardından 
Barış Kara idare 
sindeki 35 GC 7084 
plakalı özel otomo
bile ve son olarak 
Yakup Ulama'nın

kullandığı 16 PY 
456 plakalı hafif 
ticari araca çarpa 
rak durabildi. Dört 
aracın karıştığı 
kazada sürücü 
Melih Çuhadar 
hafif şekilde yarala 
narak Devlet Has- 
tanesi'ne kaldırıldı.
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Güne Bakış Bekar Yokuşu kapatıldı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Dilin kemiği yok!
Siyasi literatürümüze "Binlerinin önüne 

yatmış." deyimi AKP'li eski İç İşleri Bakanı 
Muammer Güler’in buluşu.

Bu sözü 17/25 Aralık olayları sonrası tutukla 
nan ünlü işadamı Rıza Sarraf korumak için söyle 
mişti.

Ne demişti Güler: "Rıza sen bildiğini yap, gere 
kirse ben önüne yatarım!”

Bakan Güler’e de "Siyasi sapık" demediler.
Kıhçdaroğlu söyleyince "Önüne yatmak" edep

sizlik, ahlaksızlık, siyasi sapıklık oldu.
Cinsel anlam çıkarıyorlar...
Adama “çüşşş." derler.
Türkçeyi istedikleri gibi kullanan zerzavatların 

beyinleri belden aşağısı, apış arası...
Oysa Türkçemizde “önüne yatmak” gibi birçok 

deyim var. Örneğin:
“Üstüne çıkmak”, “Yanına koymak”, “Yan yat

mak” gibi sözcükleri isterseniz başka tarafa 
çekebilirisiniz.

Kılaçdaroğlu, “önüne yattı" dedi diye kıyamet 
koparılıyor.

Güneydoğuda hergün askerlerimiz, subayla 
rımız ve oolislepmiz öldürülüvor.

Çatışmalardan sonra gelen al bayrağa sarılı 
tabutlar unutturuluyor.

Kadınlara karsıJsİ enen cinavçtler. AKP 
iktidarında tavan vşotj. bu unutturulmak 
isteniyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakti Başkanı 
kanser hastası rahmetli Türkan Saylan’a yaptık 
lan unutturulmak isteniyor.

Haklarını aramak için Ankara ve İstanbul’da 
basın toplantısı yapmak için toplanan bayan 
öğretmenlerin saçlarından tutarak sürüklenmesi 
unutturulmak isteniyor.

Zamanın Başbakanı Kabataş İskelesi’nden 
çıkanlara karşı söylediği sözler unutturulmak 
isteniyor.

Ensan Vakfı’nın bir yurdunda, bir öğretmen bir 
değil, iki değil, 45 öğrencinin ırzına geçiyor. 
TBMM’de, Vakıflardaki çocuk istismarlarını araş 
bralım diye verilen önerge, AKP’lilerin 258 oyuyla 
red ediliyor.

Yani üstü örtülmek isteniyor.
Ensar Vakfı’nda olanlar aklanıyor.
Bu milleti kandıramazsınız.
Ak Saray her şeye nane oluyor. (Türkçenin 

güzelliği buradaki deyimde de görülüyor) 
Ülkeyi kimin yönettiği belli değil.
Bu milleti aptal sanmasınlar.
İktidar olmak, herşey olmak değildir.
Basının susturulduğu, Cumurbaşkam’na biat 

etmeyenlerin bertaraf edildiği, muhalefetin bir 
sözünden bile başka anlamlar çıkarılarak lider
lerin linç edilmek istendiği, toplumun beyinlerini 
kanştırmak için her türlü algı operasyonlannın 
yapıldığı bu dönem de geçecek.

Tek başkana biat edecek, ümmet oluşturulma 
ya çalışıldığı bir dönem yaşıyoruz.

Her çeşit propaganda araçlarını eline geçiren, 
Hitler’in iktidara geldiği dönemlerin yaşandığı 
günlerden geçiyoruz. Onun için siyasetçilerin 
ağızlarından çıkanı kulakları duymalı.

İstismar edilecek sözler sözlememeli.
"Dilin kemiği yok" ama, ne gelirse dilden 

geleceği de unutulmamalı.
Siyasetçiler "Eline, beline, diline" dikkat etmeli.

Cumhuriyet 
döneminin ilk 
Belediye Başkanı 
Dr. Ziya Kaya’nın 
evinin bulunduğu 
binanın yanında 
bulunan Bekar 
Yokuşu, kullanıma 
kapatıldı.
Av. Ali Aksoy Sokak 
ile İskele Meydanı’nı 
birleştiren Mey
haneler Sokağı’na 
kestirme inen 
Bekar Yokuşu 
diye bilinen sokak 
Dr. Ziya Kaya’ya 
ait kullanılmayan 
binanın bugüne 
kadar korunama 
ması nedeniyle 
tehlike yarattığı için 
yokuş vatandaşın 
kullanımına 
kapatıldı.
Çevre esnafı, 
yokuşun kapatılması 
nın kendilerini 
etkilediğini, bir 
an önce gerekli 
önlemlerin alınarak 
yeniden açılmasını 
istedi.

ı---------- - ■H ÜRETİM İli

»ELEMANI
TERCİHEN 20-40 YAŞ ARASI, 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA

DENGİ OKUL MEZUNU

BAY
ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek - 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

im 
t

Enstitüleri 
paneli

Atatürkçü Düşün 
ce Derneği Gemlik 
Şubesi yeni yöne
timi, 15 Nisan 
2016 Cuma günü 
dernek binasında 
saat 14:00’de 
Köy Enstitüleri 
ve Öğretmen 
Okullarının 
Kuruluşu Konulu 
panel düzenledi. 
Panelde konuşma 
yı emekli öğret 
men ve yazar 
Rahmi Dede 
apacak olup 
ülkmizde OsmanlI 
devrinden 
cumhuriyet 
dönemine kadar 
eğitim çalışmaları 
anlatılacak



GemlikKSrfez
GEMLİK'İH İLK OOHLÜK SİYASİ GAZETESİ ~~~
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Serbest Kürsü
ürer KONAK (E) Tarih Diretmeni

BİR TAŞLA İKİ KUŞ YOLCULUĞU (5)
Dünden devam 
Kütahyalı bir 

ressam tarafından 
yaptırılmıştır.

Orta Asya Türk 
mimarisiyle, Selçuk 
ve Osmanh camileri 
örnek olarak 
alınmış, bunların 
karması olan bir 
mimariyle 
yapılmıştır.

İçi tıpkı bizim Bur- 
sa’daki Yeşil Tür
benin dış çinilerinin 
benzeri olan çini 
lerle kaplanmış.

Öğle saatlerine 
doğru Kütahya 
Kalesi’ne çıkıyoruz. 
BizanslIlar tarafın 
dan yaptırılmış.

Kütahya’ya tama
men hakim bir te
penin üzerinde. 
Anadolu Selçuklu, 
Germiyanoğulları 
ve OsmanlI dönem

lerinde yapılan 
onarım ve düzen
lemelerle bugün ki 
şekline ulaşmıştır. 
Uç bölümü (İç 
kale-aşağı kale- 
yukarı kale) ve 84 
kulesi olan bir yapı. 
Güzel korunmuş ve 
güzel düzenlemeler 
yapılmış.

En yüksek 
kısmında belediye 
ce yaptırılmış bir 
döner kule bulun
makta.

Burası ve 
altındaki bölgede 
kafeler bulunmakta. 
Buralardan tüm 
Kütahya’yı seyredi 
yor ve çaylarımızı 
içiyoruz.

Hava yine soğuk 
ama güneşli.

Tekrar yola 
çıkıyoruz. 
Tavşanh’ya

uğruyoruz.
Leblebicilere uğra 

yıp meşhur leblebi
lerinden (tam 43 
çeşidi varmış) 
alıyoruz...

Dükkan sahipleri 
bol ikramda bulu 
nuyorlar. Çeşit 
çeşit leblebilerden, 
hünnap yemişim 
den tadıyoruz. Af 
yon’dan alınan kay
mak ve sucuklara 
bir de bunlar ek
leniyor. Yükümüz 
ağırlaştı iyice...

Domaniç’e yöneli 
yoruz. OsmanlI’nın 
kurulduğu ilk yerler 
buraları...
Yemyeşil orman

lar, tepeler, yaylalar 
kasabası...

Saat 17.00’ye 
doğru Domaniç’in 
Çarşamba Köyünde 
yatan Hayme

Ana’nın türbesine 
çıkıyoruz.

Köyün yüksek bir 
tepesinde 2. Abdül* 
hamit’in yaptırdığı 
küçük bir türbenin 
içinde yatıyor Hay 
me (Hayma) Ana... 
TRT1 Diriliş 
dizisinde canlandı 
rılan OsmanlI de
vletinin kurucusu 
Osman Gazi’nin 
babası Ertuğrul 
Gazi’nin anası, 
Gündüz Alp’in eşi. 
Yanımıza yaşlı bir 
teyze geliyor.
Bozulmamış şive 
siyle ”Yan tarafta 
eski evimizde 
müzemiz va. Gezi 
vemek istiyosanız 
açı verem kapıyı” 
diyor. Sevinerek 
gidiyoruz.

Köyün etnograf i k 
eşyaları 

sergileniyor... 
Kullanılan ev 
eşyaları, bakır 
kaplar, eski tarım 
araçları, eski 
giysiler, dibekler, 
çeşit çeşit araç ve 
gereçler...

Para da almıyor 
yaşlı teyze..

Biz de şöyle bir 
öneride bulunuyo 
ruz:
“- Teyzem gelen

lere galoş denen 
naylonlardan giy
dirin. Bunları küçük 
bir para karşılığı 
verin. Böylece bu 
müzenin ihtiyaçları 
karşılanır.” Pek aklı 
almıyor. “Hiç para 
mı alınır misafir
den.” diyor.

İnegöl’e geliyoruz 
Tahtaköprü üzerin 
den.

İnişte arabanın 
balataları fren yap
maktan ısınıyor. 
Biraz mola verip 
balataların soğuma 
sini bekliyoruz. 
Saat 19.00 suların 
da Belen Köfte- 
cisi’nde akşam 
yemeğimizi yiyerek 
Bursa’ya yöneli 
yoruz. İki arkadaşı 
mızı eşleriyle 

bırakıp Gemlik’e 
geliyoruz.

Çok güzel bir 
gezi oldu bizler 
için..

Hem doğal sular
dan, termal hamam 
dan yararlandık...

Hem de tarihimi 
zin, yakın tarihimi 
zin önemli noktala 
rını gördük...

Bu vatanın nasıl 
vatan yapıldığını 
daha iyi anladık. 
Şehitlerimizi, bü 
yüklerimizi andık. 
Bir kez daha 
Atatürk’e şükret 
tik...

Hangi şartlarda 
ve ne gibi zorluk
larla bu ülkeyi 
kurtarışını daha iyi 
anladık.

Bir yandan da 
üzüldük.

Neden insanımız 
buralara gitmez, 
okullarımız neden 
götürülmez?
Çocuklarımıza bu 
yerler neden 
gösterilmez?

Burtvin Turizm 
ve Tansu’ya çok 
teşekkürler...
Sürçü lisan ettiysek 
affola...

SON

ACIBADEM GEMLİK TIP MERKEZİ

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 ZZamZT B gi için (224) 280 44 44
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Eylül Misali
Tank TANIŞ

MAYIS’TIOYSA
I küçük bir şehrin artezyen sularında
I üşürken güneş
| mayıs 'tı oysa son kibriti sürerken 

acının üstüne
biten hikayenin ayraçları küllenince

1 siyahlaştı aşk üzerine yazılmış tüm
I romanlar

irsi yalnızlıklar tünedi alın terinin 
şakağına
sildik ağladı dediler
bıraktık gökyüzüne aktı efkarımız
yağdık mor şarap şişesine 
hüzzam sarhoşluklar çağırdı 
isyanımızı
fevri düşlerimiz oldu
kızılca kıyamet düştük gecenin rah
mine
kızıl ölümler doğurduk günü 
kurşunlarken ve öldürürken zamanı 
saten kefenler biçtik kadranlara 
zülfikar misali saplandık kederin 
ciğerine
yelkovana tutunduk
akrebe astık ikindileri
akşamı bekledik boş bir meyhanede 
o aksak tabure
o mayhoş ten kokusu
fikirleri kör eden mecbur şiirler
gözlerini çaldık öznenin
yüklemin sağrısına bıraktık vahim 
sancıları
tuz bastık yaralarımıza
güfteleri tökezlenirken ezginin
"günün minesi soldu 
benzimizde "

GTSO Heyeti Dubai'de
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Heyeti 4 günlüğüne 
Dubai'ye gitti. 
Başkan Kemal 
Akıt'ın yanı sıra 
yönetim kurulu ve 
meclis üyelerine 
Belediye başkanı 
Refik Yılmaz ve 
Bursa milletvekilleri 
İsmail Aydın ile 
Zekeriya Birkan'dş 
eşlik ediyor. 
4 günlük tertip 
edilen programda 
ilk gün Dubai 
Ticaret ateşliği 
ziyaret edilerek 
Ateşe Serdar 
Kumbaracı'nında 
katılacağı Ticaret 
fırsatları hakkında 
bilgilendirilme

toplantısı 
düzenlenecek. 
Gezinin dördüncü 
gününde, Türk 
işadamları konseyi 
ile görüşülecek. 
Konsey de Türkiye 
ile birleşik Arap

Emirliklerindeki 
Türk işadamlarının 
mal ve hizmetlerinin 
tanıtımı yapılacak.. 
Birleşik Arap 
Emirliklerindeki 
Türk şirketleri, 
Türk işadamlarının

ve diğer şirketler 
arasındaki 
artan ticaret 
hacmine katkıda 
bulunmayı 
amaçlayan ziyaret 
pazar günü sona 
erecek.

En fazla Suriyeli Sanlını lala

Ülke genelinde 
mevsim normalleri 
üzerinde seyreden 
hava sıcaklıkları 
hafta sonundan 
itibaren yerini, 
serin ve yağışlı 
havaya bırakacak. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Türkiye hafta 
sonundan itibaren, 
Orta Akdeniz üz
erinden gelen nis
peten serin ve 
yağışlı havanın etk
isine girecek. Hafta 
boyunca yurdun 
büyük bir bölümün 
de yağışların görül 
mesi bekleniyor. 
Hava sıcaklıkları 
yarın yağışla, batı 
bölgelerinden 
başlayarak, iç ve 
doğu kesimlerde 
6 ila 12 derece 
olmak üzere, yurt

genelinde azalacak 
ve mevsim normal
leri civarında seyre
decek. Marmara'nın 
doğusu, Kuzey 
Ege'nin iç kesim
leri, Göller Yöresi, 
İç Anadolu'nun 
kuzey ve doğusu, 
Karadeniz'in iç 
kesimleri, Doğu 
Anadolu'nun kuzey 
ve batısı, Güneydo 
ğu Anadolu'nun 
batısı, Doğu Ak 
deniz'in doğusu ile 
Antalya, Zongul
dak, Bartın, Kırklar 
eli ve Çanakkale 
çevrelerinin sağa 
nak ve gök gürültü 
lü sağanak yağışlı 
geçmesi bekleni 
yor. Yağışlı hava, 
sah ve çarşamba 
günü de Türkiye 
nin büyük bir 
bölümünde etkisini 
sürdürecek.

Suriye'deki iç 
savaştan kaçarak 
Türkiye’ye sığınan 
Suriyeli sayısının 
2 milyon 749 bin 
104 olduğu, en az 
Suriyeli'nin Bartın 
da, en fazla ise 
Şanlıurfa'da kaldığı 
befı’rfı'fdı. Bursa'daki 
Suriyeli sayısı ise 
96 bin 825. Kuzey 
Irak'taki Erbil kenti 
merkezli yayın 
yapan Rudaw 
TV'nin yayınladığı 
bir belgeye-göre, 
Türkiye’de resmi 
olarak 2 milyon 749 
bin 104 Suriye'inin 
geçici korunma 
kapsamında yaşıyor. 
31 Mart 2016 tari
hinde hazırlanan

ve geçici koruma 
kapsamımdaki 
Suriyeliler'in illere 
göre dağılımını 
gösteren belgede, 
Türkiye'deki 81 ilin 
hepsinde Suriyeli 
ler'in yaşadığı ortaya 
çıktı. Kayda geçiri 
len Suriyeliler'in 
durumunun gösteril 
diği belgede, en az

Suriyeli sayısının 
Bartın'da 27, 
Bayburt'ta 30, 
Artvin'de 38, 
Ardahan'da 61, 
Sinop'ta 63 ve 
Tunceli'de 96 olduğu 
belirtildi. Türkiye'de 
bulunan ve kayıt 
altına alınan Suriye 
liler'in gösterildi lis 
tede, Şanlıurfa 401

bin 68, İstanbul 394 
bin 556, Hatay 386 
bin 77, Gaziantep 
325 bin 140, Adana 
150 bin 108, Mersin 
138 bin 632, Kilis 
129 bin 211, Bursa 
96 bin 825 olarak 
en fazla Suriyeli'nin 
yaşadığı iller 
sıralamasında ilk 
sıralarda yer aldı.

IIİ'MI İIHS İIİMMI M Mim
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Rektörlüğü’nün 
başlattığı ‘Başarılı 
Öğrencilere Burs' 
kampanyası her kes
imden destek gör 
meye devam ediyor. 
Üniversite bünyesin
deki fakülte ve 
meslek yüksekokul ' 
lan n ı başarılı öğren 
çilerin tercih etmesi

Eğitimi Destekleme 
Vakfı (TEDEV) oldu. 
TEDEV, UÜ ilahiyat 
Fakültesi’ni tercih 
edecek toplam 30 
öğrenciye 500 ile 
250 TL arasında 
değişen burs ver
meyi taahhüt etti. 
İki kurum arasındaki 
anlaşma protokol ile 
imza altına alındı.

cih eden 
en başarılı 
toplam 20 
öğrenciye 
500 TL, 
10 öğren 
ciye de 
250 TL 
burs vere
cek. Burs 
projemize 
destek

yöneticilerine 
şükranlarımı sunu 
yorum" dedi.

amacıyla başlatılan 
kampanyanın son 
destekçisi Türkiye

Rektör Ulcay, 
“TEDEV Vakfı, ilahi 
yat fakültemizi ter-

olan Prof. Dr.
İbrahim Hatipoğlu ve 
değerli TEDEV
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GEMLİK
-KALİBRASYON -
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

Elemanlar Aranıyor
AKCAN PETROLDE ÇALIŞACAK

• BAYAN MARKET SATIS GÖREVLİSİ
I • BAY AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLİSİ
| • BAY VE BAYAN KAFETERYA SERVİS

VE MUTFAK ELEMANLARI ARANMAKTADIR.

AKCAN PETROL
Dörtyol Mevkii GEMLİK

I MÜRACAAT TEL: 0 533 309 06 99

Elemanlar Aranıyor
POMPACI VE MARKETÇİ 

DENEYİMLİ VEYA ÖĞRETİLMEK ÜZERE 
18-40 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ARANMAKTADIR

ENGÜRÜCÜKOPET İSTASYONU 
TEL: 053162619 71 AYDIN BEY

MILTON
DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

?nsh-Meşrubat-Çerez 5’0'16 VIİl
PiuMist +T)i Performans >■■■
Saten Ssnfofoe Giıfoirme REZERVASYONLARIMIZ 
Nifak Müsüsi - Voifan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canlı fyıpn- Sahne - İş ıh gösterisi 
Servis ve ekip inanlar - Sürprizgösteriler 

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun
Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com
http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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İşverene 4 hin liralık leştik fırsatı
Sosyal yardım alan 
bir kişiyi istihdam 
eden işverenin yıllık 
kazancı işçi başına 
4 bin 56 lira olacak. 
İlk etapta 157 bin 
kişinin yararlanması 
bekleniyor, devletten 
sosyal yardım alan 
ların ekonomik 
anlamda kendi 
ayakları üzerinde 
durabilmeleri ve 
devletin sosyal 
yardım faturasını 
azaltmak için önemli 
bir adım atılıyor.
Sosyal yardım alan 
ve Türkiye İş Kuru

mu’na (İŞKUR) 
kayıtlı bulunan 
kişileri istihdam 
edenlere devlet prim 
teşviki sağlayacak. 
Sosyal yardım alan 
bir kişiyi istihdam 
eden işverenin yıllık 
kazancı işçi başına 
4 bin 56 lira olacak. 
Düzenleme, TBMM 
Plan Bütçe Korniş 
yonu’nda kabul 
edilerek Genel Kurul 
gündemine gelen 
torba yasa tasarısın 
da yer alıyor.
Tasarıyla 3294 sayılı 
Sosyal Yardımlaşma

ve Dayanışmayı 
Teşvik Kanunu’na bir 
madde ekleniyor. 
Söz konusu madde 
uyarınca, teşvikten 
yararlanabilmek için 
işe alınacak kişinin, 

son bir yıl içerisinde 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu Kurulu 
tarafından belirlenen 
nakdi soysal yardım 
lardan en az bir defa 

yararlanmış ve 
IŞKUR’a kayıt 
yaptırmış olması 
gerekiyor. İstihdam 
edilecek kişi, sosyal 
yardım alan hanede 
ki fertler arasında 
İŞKUR’a kayıtlı birisi 
olabilecek. Bu 
kişileri istihdam 
edecek işletmelerin, 
asgari ücret üzerin 
den ödemeleri 
gereken sosyal 
güvenlik işveren 
primi devlet tarafın 
dan karşılanacak. 
Asgari ücretli bir işçi 
için ayda 568.21 TL 

prim ödeniyor. 
Bu primin 230.21 
TL’lik kısmı işçi 
adına yatırılırken, 
338 TL’lik kısmı 
işveren payı olarak 
ödeniyor. Sosyal 
yardım alan ve 
IŞKUR’a kayıtlı olan 
bir kişiyi istihdam 
eden işverenin aylık 
338 lira tutarındaki 
sosyal güvenlik 
primini Hazine 
üstlenecek. Bu 
amaçla Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı bütçesine 
ödenek konulacak.

İnternete sızan kim
lik bilgisi skandali 
banka hesaplarına 
ulaşılır mı endişe 
yaratırken, bankacı 
lardan “Sızan 
bilgiler sadece kim 
olduğunuzu ortaya 
koyuyor. Banka 
hesapları için şifre 
ve ‘anne kızlık 
soyadı’ bilgisi gibi 
çift faktörlü kimlik 
doğrulama gereki 
yor. Sızan bilgiler 
arasında bunlar yok. 
Biz rahatız, siz de 
rahat olun” mesajı 
geldi. İnternete sızan 
içeriğin ad soyad, 
anne-baba adı, 
doğum tarihi ve 
yeri, açık adres gibi 
kişinin kim olduğu 

nu ortaya koyan bil
gilerden oluştuğunu 
kaydeden bankacılık 
yetkilileri, “Şu anda 
kötü niyetli bir kişi 
nin internet üzerin 
den bir başkasının 
banka hesaplarına 
ulaşabilmesi için o 
kişinin kim olduğu 
nu bilmesi yeterli 

değil. Türkiye’de 
dijital bankacılık 
yoluyla bankanın 
sistemine girebilmek 
için çift faktörlü 
kimlik doğrulama 
sistemi uygulanıyor. 
Buna göre sizin kim 
olduğunuzu ortaya 
koymanız yeterli 
değil. Bir de daha 

önce sadece 
bankanın bildiği 
kendinizin belirle 
diği iki farklı kimlik 
doğrulama aşama 
sini geçmeniz 
gerekiyor. Nedir 
o iki faktör biri anne 
kızlık soyadınız 
ya da yine kendi
nizin seçtiği ‘ilk 
evcil hayvanımın’ 
adı gibi farklı bir 
bilgi. Bir diğer 
faktör de şifreniz. 
İnternete sızan 
bilgiler arasında 
bu iki faktör de yok. 
Dolayısıyla sızan 
bilgilerle bankaların 
sistemine girmek 
mümkün değil. ” 
şeklinde açıklama 
yaptılar.

ta kazanandan
verai alınmayacak

Yeni gelir vergisi 
tasarısına göre 
kazancı ancak geçi
mini sağlamaya 
yeterli olan küçük 
iş sahipleri gelir 
vergisinden muaf 
tutulacak. Vergide 
yeni dönem başlı 
yor. Kazancı ancak 
geçimini sağlamaya 
yeterli olan küçük iş 
sahipleri gelir ver
gisinden muaf tutu
lacak. Gençlerin iş 
kurmaları destek

lenecek. Hükümet, 
3 yıl önce Meclis'e 
gönderilen gelir 
vergisi yasa tasarı 
sini üretim, yatırım 
ve istihdamı artırma 
ya yönelik ekono 
mik politikaları 
destekleyecek 
şekilde güncelledi. 
Buna göre, kazancı 
ancak geçimini 
sağlamaya yeterli 
olan küçük iş sahip
leri gelir vergisin
den muaf tutulacak.

Gemlik Ksrfez
GEMLİK'İN İLK ÖûNLOK SİYASİ «UlTUt

GEREKLİ TELEFONLAR DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER
İtfaiye 
Polis imdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
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

Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74 VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK 513 13 53

Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

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

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

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

ULAŞIM Özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00
Pamukkal»
DENİZ UÇAâl

61 2 OO 26 
61 3 66 1 3

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

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

Pagasua Akmls Soyahat 
METRO
Aydın Turizm 
SOzar Turizm 
Kanberofilu-Eaadaş 
Anıtur
Kamil Koç

61 4 63 62
613 12 12
61 3 20 77

Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

DAĞITICILAR
612 1O 72

61 2 O1 63

GEMDAŞ
Aygaz

513 29 29
51312 95
513 16 37
513 75 58HASTANELER İŞ-KUR 513 7166 Mogaz

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE Ergaz 

Milangaz
513 88 43
513 22 59

Mer.Sağ. Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz

513 45 4(>
513 65 00
514 59 81

az 513 80 00TAKSİLER BUSKİ 514 57 96 Bütünler Likitg

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

itfaiye 
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 1O 79
513 30 33
513 16 45
513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5447 

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)

■1
VENÜS SİNEMASI

Küçük Esnaf: 11:30- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Batman ve Süperman 
(türkçe): 11:15-14:00- 

17:00-20:30...
Annemin Yarası: 14:00- 

19:00-21:15...
Kung Fu Panda 3 

(türkçe): 11:00-12:30- 
17:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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VıZYONYAPI
www.vizyqnkd.com'

EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!
Akıllı Ev Sistemi 

Özel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

5+1 Dubleks Daireler

ö®®ö

O

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

CİLT YAPIMI ■ REKLAM ■ MADALYA - KUPA • PLAKET

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

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

Tel : O 224 513 96 83

Aralarında protokol imzaladılar

Kurşunlu Balıkçı Barınağı için
Birlikte hareket edecekler

Atatürk Adı...
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakan 

lann katılımıyla dün Beşiktaş Spor Kulü
bünün yaptırdığı stadın açılışı taraftarsız 
yapıldı.

Stadın eski adı Beşiktaş İnönü Stadı idi.
Yeni adı ise Vodafone Arena Stadyumu.
Eski stadyumlardaki Atatürk adlarını 

birer birer kaldırıyorlar.
Bursa Altıparmak’ta ki Atatürk Stadı 

yerine yapılan yeni stada Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Arena yapıldı.

Dev. 4’de

Gemlik ve Kurşunlu Su Ürünleri Kooperatif 
başkanları aralarında yaptıkları bir protokol ile, 
genel kurullarından yetki alan S.S. Kurşunlu 
Beldesi Su Ürünleri Kooperatifi yönetim ku
rulu Başkanı Burhan Kara kaya ve S. S. Gemlik 
Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer 
yönetim kurullarının kendilerine verdiği imza 
yetkisine ve Kurşunlu Balıkçı Barınağı’nın 
kiralanması konusunda birlikte hareket etme 
kararı aldılar. Haberi sayfa 2’de

Türk polis Teşkilatının kuruluşunun 
171. yıldönümü kutlanıyor 

Polis Haftası 
kutlandı

Türk Polis 
Teşkilatı’nın 171. 
kuruluş yıldönümü 
törenlerle kutlandı. 
Polis Haftası ne
deniyle Cuma günü 
Merkez Solaksubaşı 
Camiinde mevlit 
oku tulmasından 
sonra dün de 
Atatürk Anıtına çe
lenk sunularak, 
tören düzenlendi. 
Anıta çelenk 
sunulması, saygı 
duruşu ardından 
günün anlamını be
lirten konuşma İlçe 
Emniyet Müdürü 
Cafer Gündoğdu 
tarafından yapıldı. 
Düzenlenen

yarışmalarda dere 
ceye giren şiir ve 
kompozisyonun 
okunmasından 
sonra, başarılı 
polislere belgeleri 
verildi. Daha sonra 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde düzen
lenen kokteylde 
kutlamalar kabul 
edildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BİR DE TEPKİ DE MAG-DER’DEN GELDİ

“Gemlik Turizm Merkezi olmalı”
Gemlik Gübre 
Fabrikası’nda 
amonyak yüklemesi 
sırasında meydana 
gelen sızıntı üzerine, 
Bursa Mag-Der Şube 
Başkanı Yusuf 
Yumru yazılı olarak 
yaptığı açıklamada, 
“Aynı sanayi 
kuruluşunda mey
dana gelen ikinci 
kaza birkez daha 
Gemlik halkının 
yüreklerini ağzına 
getirmiştir. ” dedi. 
“İnsan hayatının bu 
kadar ucuz 
olmaması gerekir” 
diyen Yumru, 
yetkilileri defalarca 
uyardıklarını ancak

hiçbir gelişme 
görmediklerini 
söyledi.
Mag-Der yönetim 
kurulu Başkanı 
Yusuf Yumru’nun 
yaptığı açıklama 
şöyle: “Bir kez daha 
söylüyoruz ki bu 
şehir birinci dere
cede Afet Bölge- 
si’dir. Bu kadar 
sanayi ve nüfusu 
kaldıramaz, sanayi 
kalkınma için şart 
olabilir, sanayi 
olmasında demi 
yoruz, ekolojik 
dengeleri bozmaya
cak, insan hayatını 
tehlikeye sokmaya
cak şekilde gerekli

önlem ve tedbirler 
alındıktan sonra 
ve denetimleri 
sıklıkça yapılması 
durumunda sınırlı 
şekilde sanayi

olmalıdır.
GEMLİK TURİZM 
MERKEZİ OLMALI 
İlçemizin tek geliri 
sanayi değildir.
Tarım, Hayvanlık,

Balıkçılık ve Turizm 
gibi riski daha az 
olan gelir kaynakları 
desteklenmeli, 
şehrimiz sanayi yeri 
ne turizm merkezi 
olmalıdır.
Gübre üretelim 
derken halkı gübre 
ye çevirmeye hiç 
kimsenin hakkı yok
tur. Kaldı ki bekle
nen Marmara Depre 
minin ilçemizi ciddi 
şekilde etkileyeceği 
bütün bilim adamları 
tarafından defalarca 
dile getirilmiştir.
Olası bir depremde 
yanıcı, yakıcı ve 
patlayıcı ağırlıklı 
sanayinin nelere 

mal olacağı herkes 
çe bilinmektedir. 
Buna, 1999 Marmara 
Depreminde uzun 
süre söndürüle- 
meyen Tüpraş 
yangını en ciddi 
örnektir.
Mahalle Afet Gönül
lüleri olarak, 
sanayi alanındaki 
gelişmeleri yakından 
takip ettiğimizi 
ve gerekmesi 
halinde sivil toplum 
örgütlerinine 
verilen yasal haklar 
doğrultusunda 
harekete geçece 
ğimizi basın yoluyla 
birkez daha duyu
ruyoruz “

M
Gemlik ve Kurşunlu 
Su Ürünleri Koope 
ratifleri, Kurşunlu 
Balıkçı Barınağı 
hakkında birlikte 
hareket etme 
kararı aldılar.
Gemlik ve Kurşunlu 
Su Ürünleri
Kooperatif 
başkanları 
aralarında yaptıkları 
bir protokol ile, 
genel kurullarından 
yetki alan S.S.
Kurşunlu Beldesi 
Su Ürünleri Koope 
ratifi yönetim kurulu 
Başkanı Burhan 
Karakaya ve 
Yardımcısı Ergün 
Nalçalı ile, S.S. 
Gemlik Su Ürünleri 
Kooperatifi

Aralarında protokol imzaladılar

Mı Barınağı ittiıft Mil e
Başkanı Zeki Hazer 
ile Yardımcısı Ümit 
Erdoğan, yönetim 
kurullarının 
kendilerine verdiği 
imza yetkisine 
ve 3380 sayılı Su 
Ürünleri Yasası ile 
Balıkçı Barınakları 
Yönetmenliğinin 
2. Fıkrası’na daya
narak, Kurşunlu 
Balıkçı Barınağı’nın 
kiralanması 
konusunda birlikte 
hareket etme 
kararı aldılar.
İmzalanan protokole 
göre, kiralama 
işlemleri Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile Türkiye 
Su Ürünleri Koope 
ratifleri Merkez

maş

Birliği, Başkanlığı ve 
S.S. Kocaeli Bölgesi 
Su Ürünleri 
Kooperatifler
Birliği Başkanhğı’nın 
bilgisi ve 
kontrolünde 
gerçekleşecek. 
Protokole uyulma

ması halinde 
tarafların tazminat 
ödemeyi kabul 
ettiklerini öğrenildi. 
S.S. Gemlik Su 
Ürünlerini Koope 
ratifi Başkanı 
Zeki Hazer, Mal 
Müdürlüğü’nce

belirlenen projeye 
göre balıkçılara, 
Kurşunlu 
Barınağında 
ayrılan yerin iki 
kooperatif tarafından 
birlikte işletileceğini 
söyledi. Hazer, 
Gemlikli balıkçı

ların sandal 
sayısının fazla 
olması, Kurşunlu 
Balıkçılarının ise 
sandal sayısının 
az olması nedeniyle 
bu kararının 
alındığını 
söyledi.

CHP’den ffiBM’ıre ziyaret
CHP Gemlik Kadın 
Kolu Başkanı Alev 
Subaşı ve berabe 
rindeki yönetim ku
rulu üyeleri, geçtiği 
miz günlerde 
gerçekleştirdikleri 
olağan kongreleri 
sonucünda yeni 
başkan ve yöneti
mini geçen 
Atatürkçü Düşünce

Derneği’ni ziyaret et
tiler. Ziyaret esna 
sında bir konuşma 
yapan ADD başkanı 
Tansu Erçevik, “Zi
yaretlerinden dolayı 
kendilerine teşekkür 
ediyoruz. Görevimi 
ze başladık. Görev 
dağılımımızı yaptık. 
Bundan sonra Gem- 
lik’de Cumhuriyet,

Atatürk ilke ve De- 
vrimleri için elimiz
den tüm gayreti hep 
birlikte göstermek 
istiyoruz.Tüm STK’la 
rı bu göreve katkıda 
bulunmaya davet 
ediyoruz. Hiçbir siya 
si partinin bağlantısı 
değiliz. Biz siyaset 
üstü bir derneğiz. 
Kamu yararına

faaliyet gösteren 
ADD olarak tüm siya 
si partilerden, tüm 
demokratik kuruluş 
lardan Gemlik için 
destek isteyerek 
çalışmalarımızı 
tamamlayacağız. Da 
ha güzel ve daha 
yaşanabilir bir Gem
lik için hepimize 
büyük görevler düşü

yor. El birliği ile bu 
görevlerin üstesin
den geleceğimizi 
düşünüyoruz. ” dedi. 
CHP Gemlik Ka< ın 
Kolu Başkanı Alev 
Subaşı ise, “Gemlik 
ADD’nin yeni yöne

timini ve Başkanı 
seçilen Tansu Erçe- 
vik’i tebrik ediyoruz. 
ADD’nin Türkiye'de 
ki en önemli STK’ 
lardan bir tanesi 
olduğunu çok net 
biliyoruz.” dedi
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Bursa-Gemlilt arasınflaki dev tünelde »angın
Istanbul-Bursa- 
Izmir Otoyolu 
Projesi'nin Bursa- 
Gemlik arasındaki 
bin 250 metre 
uzunluğunda olan 
ve geçtiğimiz 
Aralık ayında 
Ulaştırma Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanı Binali 
Yıldırım tarafından 
açılan Selçukgazi 
tünelinde yangın 
çıktı. İstanbul ile

İzmir arasını 3,5 
saate indirmesi 
planlanan Temmuz 
ayı sonunda açıla 
cak olan Istanbul- 
Bursa-İzmir Oto 
yolu Projesi'nin 
Bursa-Gemlik 
arasındaki bin 250 
metre uzunluğun 
daki Selçukgazi 
tünelinde yalıtım 
malzemesi kapla 
ması yapıldığı 
sırada yangın

çıktı.Yalıtım malze 
melerinin kısa süre 
de alev alması

izerine tünel 
içinde çalışan işçi 
ler tahliye edildi.

Dumanların kapla 
dığı tünel içinde 
bulunan kaynak 
makinaları ile oksi
jen tüpleri infilak 
etti. Haber verilme 
si üzerine olay yeri 
ne çok sayıda 
İtfaiye ekibi sevk 
edildi. Patlamalar 
devam ederken 
tünel içine giren 
itfaiye ekipleri alev 
lere su ve köpük 
sıkarak müdahale

etti. Yaklaşık 
150 metrelik alan 
içinde etkili olan 
yangın iki saat 
süren çalışmaların 
ardından kontrol 
altına alındı. Yoğun 
dumandan etkile
nen bazı itfaiye 
personeli ayran ve 
su içerek alevlere 
müdahale etmeye 
devam etti. Yangın 
la ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Cemlit açılı acıt cezaevinsieıı tetan saiııs »Muinli
İlçemizdeki açık 
cezaevinden 
firar eden şahıs 
Şanlıurfa’nın 
Ceylanpınar da 
jandarma ekip
lerinin yaptığı 
yol kontrolü 
sırasında yaka 
landı. Edinilen 
bilgiye göre,

Ceylanpınar- 
Kızıltepe kara 
yolu üzerinde 
uygulama yapan 
jandarma ekip 
leri durdurduğu 
bir araçta yaptığı 
kimlik kontrolü 
sırasında sahte 
kimlik kullanan 
bir şahsı gözaltı 

na aldı. Jandarma 
Komutanlığına 
bağlı ekiplerinin 
gözaltına aldığı 
şahıs hakkında 
yaptığı araştır 
malar sonucu 
Gemlik açık 
cezaevinde 
ruhsatsız silah 
bulundurma

suçundan 
hükümlü olduğu 
anlaşıldı.
Jandarma 
Komutanlığında 
gözaltına alınan 
H.K’nin (45) 
ifadesinin ardın 
dan Ceylanpınar 
Adliyesine sevk 
edildi.

Bursa'da şizofre 
ni hastası ve 
madde bağımlısı 
bir genç, Adana'- 
dan misafir ola 
rak geldiği teyze 
si ve kuzenini 
rehin aldı. Olay, 
Yıldırım'ın Erikli 
Mahallesi'nde 
meydana geldi.
19 yaşındaki S.K, 
Adana'dan 
Bursa'daki teyze
sine kalmak için 
geldi. Eve yerle

şen S.K., bir süre 
sonra bilinmeyen 
bir sebeple krize 
girerek, teyzesi 
D.Y (40) ve 
kuzeni D.Y'ye 
(20) bıçakla 
saldırmaya başla 
dı. Gençten kurtu
lan anne-kız, evin 
balkonuna çıkarak 
kendilerini 
buraya kilitledi. 
Komşuları 
durumu fark 
ederek polise

haber verdi. S.K.'nin kendilerini
Olay yerine gelen eve almaması
polis ekipleri, üzerine itfaiye

ye haber verdi. 
Polis, olay yerine 
gelen itfaiye 
aracının merdive 
niyle eve çıkarak, 
balkona kendile 
rini kilitleyen 
anne-kızı kurtardı. 
Daha sonra 
balkon kapısını 
açıp eve giren 
ekipler, S.K'yi 
etkisiz hale getirdi. 
Gözaltına alınan 
S.K., olay yerinde 
yapılan müdahale

sinin ardından 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştır 
ma Hastanesi'ne 
kaldırıldı. S.K.'nin 
şizofreni hastası 
olduğu ve uyuş 
turucu kullandığı 
öğrenilirken, 
teyze ve kuzeninin 
bu durumdan 
haberdar olmadığı 
öğrenildi.
Polisin olayla 
alakalı tahkikatı 
devam ediyor.

Trafik kavgası kanlı hini: 1 ölü
Bursa'da trafikteki 
bir gerginlik 
sebebiyle 2 
grubun tartışma 
sında bıçaklar 
çekildi. Kalbinden 
yaralanan Recep 
Altınışık kaldırıldı 
ğı hastanede 
hayatını kaybetti. 
Osmangazi Küçük 
balıklı Mahalle 
sinde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre,

Üçgen Park sürmesinden
önünde bir aracın rahatsız olan
üstlerine doğru 29 yaşındaki

Recep Altınışık, 
Necati N. ve İsmail 
B., aracı bir süre 
takip etti. Kısa 
süre sonra 
Çeşme Sokakta 
karşılaşan gruplar 
aralarında tartışma 
ya başladı. Tartış 
manın büyüme
siyle araçtan çıkan 
bir şahıs bıçak 
çekerek Altınışık'a 
ve arkadaşlarına 
saldırdı. Kavga

esnasında kalbine 
ve karnına aldığı 
iki bıçak darbe
siyle ağır yarala 
nan Altınışık, 
olay yerine 
gelen Acil Sağlık 
ekiplerince 
Çekirge Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. Altınışık 
burada yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı.

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONEOLUN 

OKUYUNOKUTUN
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Atatürk Adı
Dünkü Sözcü’de Yılmaz Özdil de yazmış.
AKP döneminde yapılan stadlardaki 

Cumhuriyetin kurucularının adlarını birer 
birer siliyorlar.

Aslında bunların sorunları Cumhuriyetin 
kurucuları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan veya Başbakan 
Davutoğlu’nun 3. Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar’ın adını ağızlarına aldıklarını 
gördünüz mü?

Göremezsiniz...
Onlar ancak, Menderes ve Turgut Özal’ın 

adını anarlar.
Sevdiklerinden de değil.
Cumhuriyetin kurucusu olmadıkları, salta 

natı ve hilafeti kaldıranlar sınıfından olma 
dıkları, Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları 
olmadıkları için.

Bursa da, Antakya da, Afyon da, Eskişehir 
de, Hatay da, Konya da, Sakarya da, İstan
bul da, Samsun da, Sivas ta, Kayseri de, 
Diyarbakır da, Giresun da, Elazığ 
da...Atatürk Stadı adları kaldırıldı.

Bunların devam gelecek.
Bunların Atatürk’e karşı kinleri bitmez.
Fiilen tarihi sürecini tamamlayan, OsmanlI 

Devletinin yıkılmasını görmemezlikten gele 
rek, hala Osmanlıcılık oynayan bu zihniyet, 
Cumhuruyetin kurucularıyla hesaplaşıyor 
lar... Onları karalıyorlar, yok etmeye 
çalışıyorlar.

Bu işi yavaş yavaş yapıyorlar.
Ulusal bayramların içini boşalttılar.
Atatürk Anıtına çelenk koymak isteyenleri 

önlediler.
Cumhuriyet devrimlerinin içini oyuyorlar.
Siz merak etmeyin, bunların iktidarı 

sürdüğünde meydanlarda ki Atatürk heykel
leri de birer birer kaldırılıp, yerine OsmanlI 
padişahlarının ki dikilecek.

Gemlik’te bile medrese açtılar, sübyan 
okulu kurdular, sarıklarla, cübbelerle sokak
larda boy gösteriyorlar.

Bütün tarikat ve cemaatların temsilcilikleri, 
işyerlerine koydukları sadaka kutuları ile 
para topluyorlar. Bunları gören devlet adamı 
yok.

Görmek istemiyorlar, oysa gözlerinin 
önünde.

Uzağa gitmeyelim.
Umurbey Stadının yenileyen Gemlik Bele 

diyesi, bu stada Belediye Meclis kararı bile 
olmadan Recep Tayyip Erdoğan adını 
yazdırdı.

Cumhurbaşkanının Bursa Stadını açacağı 
günde denk getirildi, basına haber yaptılar.

Oysa Umurbey 3. Cumhurbaşkanının 
doğduğu yerdir.
Anıt Mezarı ve külliyesi Umurbeydedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yağcılığını dün 

de gördük.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’in 

konuşmasında 13 kez Cumhurbaşkanım 
sözü geçti.

Stad açılışına halkı almadılar, alamadılar.
Çünkü karşılarında Çarşı diye bilinen 

bilinçli bir taraftar kitlesi vardı.
Korktular.
Korkunun ecele faydası yoktur.
Bir gün gelir, bu isimlerini tümü silinir.
Bu böyle biline.

CİF Gençlik Kolu ndan kınama
CHP Gençlik Kolları, 
Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakanı Sema 
Ramazanoğlu'nun 
Ensar Vakfı’nda 
yaşanan 45 çocuğa 
tecavüz hakkında 
yaptığı açıklamayı 
kınadı.
CHP Gemlik Gençlik 
Kolu Başkanı İlker 
Türkmen, yaptığı 
yazılı açıklamada 
şunları söyledi: 
"Çocuk Hakları 
Sözleşmesi ve İstan
bul Sözleşmesi 
gibi uluslararası 
sözleşmelere imza 
atan Türkiye’nin, bi 
rinci elden sorumlu 
Bakanlığının yaptığı 
"Bir kere rastlanmış 
olay için kurum ka 
ralanamaz” açıklama 
sı sorumluları ve 
ortaklarını korumak
tan öte bir anlam 
taşımamaktadır. 
Çocuklara yönelik 
cinsel şiddeti önle
mek Birleşmiş Mil
letler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ne 
göre devletlerin 
yükümlülüğüdür. 
Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakanı Sema

Köpek hırsızları, sivas kangal ve golden cinsi köpeklerin peşinde...

lwi hırsızlan kol geziyor
Son günlerde 
ilçemizde sahipli 
cins köpeklerin 
hırsızlığı çoğaldı. 
Bahar aylarının 
gelmesiyle Umur 
bey, Küçükkumla 
ve Gemlik 
merkezinde sahipli 
cins köpekleri çalan 
şebeke, köpek 
severleri ve 
sahiplerini kızdırdı. 
Gemlik merkezinde 
Hisar Mahallesi’nde 
bulunan bir sivas 
kangal köpeğin 
çalınmasından 
sonra, geçtiğimiz 
günlerde de 
Umurbey Mahallesi 
1. Durak çevresinde 
bulunan bir evin 
bahçecinde çevresi 
çitle çe\ köpek 
kulübesin^ bulu
nan sivas kangal 
köpek de çitler 
kesilerek çalındı. 
Öte yandan, 
gazetemiz sahibi

Ramazanoğlu ’nun 
yaptığı diğer bir 
açıklamada da "İs
tismara uğrayan 
çocukları cezalandı 
racağız" demişti. 
Tecavüze uğrayan 
çocukları korumak 
yerine cezalandır 
mak hangi vicdana 
sığar? Bir vakfı bu 
kadar korumanın 
amacı nedir? 
Karaman'da yaşa 
nan olaydan sonra 
Türkiye'nin her yerin 
de bu tür olaylar 
ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde 
Kocaeli'nin Çayırova 
ilçesinde 3 yaşında 
ki erkek bebeğe 
tecavüz edildi. 
Bu konu ile neden

kadri Güler’e ait çalınan golden köpekler

Kadri Güler’e ait 
golden cinsi dişi ve 
erkek 2 köpek 
evlerinin garajından 
bağlı bulunan 
köpek kulübesin 
den çalındı. 
Daha sonra da 
Küçük Kumla’da 

gündeme getirilmedi 
? Neden üzeri kapa 
tılmaya çalışılıyor? 
Bazı AKP'li yönetici
lerin tecavüz hak 
kında ki sözlerini 
hatırlatmak istiyo 
ruz. Ankara Belediye 
Başkanı Melih Gök 
çek "Kadın ahlaklı 
olsun, Kürtaj yaptır 
mak zorunda kalma 
sın. Ana tecavüze 
uğruyorsa ölsün.
AKP'li Genel Başkan 
Yardımcısı Sefer 
Üstün " Tecavüzcü, 
kürtaj yaptıran 
tecavüz kurbanın 
dan daha masum. 
Kürtaj yaptırmamalı. 
AKP'li eski vekil 
Uğur Işılak "Kadının 
fıtratında erkeğe 

yeni doğan sivas 
kangal yavrularının 
da çalındığı 
bildirildi.
Köpek sahipleri, 
durumu Emniyet 
Müdürlüğüne bildi 
rerek, köpeklerinin 
bulunmasını 

köle olmak var. Ben 
sahip olursam sen 
ait olursun. Bu söz 
lere tepki vermeyen 
AKP'liler Genel 
Başkanımız Kemal 
Kılıçdaroğlu ’nun 
Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakanı Sema 
Ramazanoğlu için 
yaptığı açıklamada 
ki bir sözünü cımbız 
la çekip kendi yap 
tıklarını örtmeye 
çalışıyor. Onlara 
soruyoruz. Ne 
zaman bu vatanın 
çocuklarına ve 
kadınlarına sahip 
çıkacaksınız? 
Bizi er, çocuk isti s 
man ve tecavüzüne 
sessiz kalmaya 
cağız!” 

isterken, internet 
üzerinden de 
köpeklerinin 
çalındığı paylaşan 
köpek sahiplerine 
destek HAYKONFED 
Temsilcisi Ümran 
Akyavaş’tan 
geldi.
Akyavaş, çalınan 
köpeklerin eşgalinin 
bölgedeki diğer 
dernek temsilcilik 
lere ve şubelere 
gönderildiğini 
belirterek, köpek 
hırsızları ile 
etkin mücadele 
yapılmasını 
istedi.
Alınan duyumlara 
göre, köpek 
hırsızlarının 
çaldıkları köpekleri 
değerinden 
düşük fiyatlarla 
sattıkları, bunun 
için Karacabey’in 
merkez haline 
geldiği iddia 
edildi.
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Bekçiler yeniden sokağa iniyor
içişleri Bakanlığı, 
5 ilde emniyet 
hizmetleri sınıfında 
2 bin 394 bekçi 
alacak. Devlet 
Personel Başkanlı 
ğının internet 
sayfasında yer 
alan duyuruya 
göre, içişleri Bakan 
lığınca Şırnak, 
Hakkari, Şanlıurfa, 
Mardin ve Diyarbakır 
il merkezi ve ilçe 
(erde çalıştırıl 
mak üzere 2 bin 
394 çarşı ve mahal 
le bekçisi istihdam

M İM ISİ8SI18 8tMI İİIIMİI
Sadece mesleki 
uygulamalı sınav 
sonucuna göre 
hizmete alınacak 
sözleşmeli personel 
pozisyonlarına 
"telkari uştası" 
da eklendi. Buna 
göre, sadece 
mesleki uygulamalı 

edilecek. Bakanlığın 
duyurusunun ardın 
dan valilik ya da 
kaymakamlıklara 
başvurularını 
gerçekleştiren 
adaylar, yazılı ve 
sözlü sınava tabi 
tutulacak, başarı 
sağlayanlar çarşı 
veya mahalle bekçi 
si olarak göreve 
başlayacak. Bekçi 
olmak isteyen 
adayların Türk vatan 
daşı olması, en az 
ilkokulu mezunu 
olması gerekiyor.

sınav sonucuna 
göre hizmete 
alınacak personel 
pozisyonu unvanları 
cetveline "telkari 
ustası" eklendi.
Sözleşmeli personel 
pozisyon unvanları 
ile asgari nitelikleri 
gösterir cetvel

Adaylarda aranacak 
diğer şartlar ise 
şöyle: "Askeri 
görevini bitirmiş 
ve 30 yaşın üstünde 
olmamak, görevini 
yapmaya engel 
teşkil edebilecek bir 
hastalık veya sakat 
lığın bulunmadığını 
sağlık kurulunca 
verilen raporlarla 
belgelendirmek, ağır 
hapis veya 6 aydan 
fazla hapis ya da 
affa uğramış olsalar 
bile zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, 

bölümüne de "altın- 
gümüş işlemeciliği 
konusunda en az 
5 yıllık tecrübe 
sahibi olduğunu 
belgeleyen telkari 
ustası" ifadesi ilave 
edildi. Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
Başkanlığında istih

hırsızlık, dolandın 
cılık, sahtecilik, inan 
cı kötüye kullanmak, 
dolanlı iflas veya 
yüz kızartıcı başka 
fiilden dolayı hapis 
cezasından hükümlü 
bulunmamak, kamu 
haklarından ve kamu 
hizmetlerinden 
mahrumiyet cezası 
ile mahkum olma
mak." Bekçi olmak 
isteyenlerin Türk 
toplum anlayışına 
göre "kötü şöhretli" 
tanınmaması da 
gerekiyor.

dam edilmek üzere 
alınacak eczacı 
unvanlı sözleşmeli 
personel, başkanlık 
ça belirlenecek 
usul ve esaslara 
göre yapılacak kura 
veya yazılı veya 
sözlü sınava göre 
çalıştırılacak.

lİHrtli 
hııumlarhmırolı

2010 KPSS soruştur 
masında gözler 
Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi'nin 
vereceği kararda. 
Mahkeme sınavı 
iptal ederse, memu 
riyetlerin düşürül 
meşinde son kararı 
kurumlara bıraka 
cak. Ankara Cumhu 
riyet Başsavcılığı, 
sınava girenlerin 
açtığı davanın 
esasını etkileyecek 
delil, belge ve itiraf 
lan iki ay önce İdare 
Mahkemesi'ne gön
derdi. Bu belgeler 
arasında 60 soruluk 
Genel Yetenek 
bölümünün 55 ve 
60 soruluk Genel 
Kültür bölümünün 
48 sorusunun 

sınavdan önce 
sızdırıldığına ilişkin 
tespitler de var. 
Bölge İdare Mahke 
mesi, bu delillere 
bakarak Genel 
Yetenek ve Genel 
Kültür testlerinin 
iptaliyle ilgili karar 
verecek. Mahke
menin söz konusu 
testleri iptal edebile 
ceği kaydedilirken, 
memuriyetlerin 
düşürülmesinde 
son kararı kurum
lara bırakılacak. 
Kuramların ise 2010 
KPSS sonucu ile 
atanan çahşanlarıy 
la ilgili soruşturma 
yı yürüten Ankara 
Cumhuriyet Başsav 
cılığı'ndan bilgi 
isteyeceği belirtildi.

>1 ACIBADEM GEMLİK TİP MERKEZİ

GÖZ HASTALIKLAR!
UZMANIMIZ

DR. CÜNEYT İŞİ K 
TAM ZAMANLI OLARAK 
HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

ACI BADEM
GEMLİK TIP MERKEZİ

Dr,Ziya Kaya Mıh. Hürriyet Cad. No:45 GEMLİK Bilgi için (224) 2804444
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

BECERİKSİZSİNİZ!
Yaklaşık dört aydır 

Gemlik, İznik, 
Orhangazi ve Bur- 
sa’da turizmi 
geliştirmek adına 
düşündüğüm pro
jelerimi sanal 
alemde facebook 
üzerinden ve 
mümkün olduğu 
kadar fazla yönetici 
ile de yüz yüze 
görüşerek 
paylaştım.

Projelerimi kim
lerle paylaştığımı 
merak edenler face
book hesabımdan 
zaman tünelime 
bakarak 
öğrenebilirler.

Baktıklarında 
birçok milletvekili, 

siyasi lider, yerel ve 
özel yöneticileri 
görebilirler.
Yaklaşık 23 proje 

ile Bursa ve 
çevresinde turizmin 
canlanabileceğini ■ 
anlatmaya çalıştım.

Bu projelerden 
ikisi ise diğerlerine 
göre benim için 
daha değerliydi. . 
Birisi Amphibus 
projesi, bir diğeri 
ise Gemlik Kru- 
vaziyer Limanı pro- 
jesiydi.

Ayrıca, projelerim
den biri olan 
Orhangazi Gölü’n- 
deki Akşemsettin 
Gemisi’nin daha 
rasyonel kullanımı 

ve İznik Gölü’ne 
üstü açık gezi 
gemisi getirilmesi 
fikri binlerinin 
dikkatini çekmiş 
olmalı ki bu yaz 
aylarında İznik’e 
üstü açık gezi 
gemisi getiriliyor.

Gelecek gemi, 
umarım İznik Turiz 
mi için hayırlı ve 
uğurlu olur.

Kruvaziyer Limanı 
projesine gelince, 
bu proje için de 
elimden geleni 
yaptım.

Bu projeyi 
duyurmak için 
arkadaşlarımla 
Gemlik’te bir panel 
düzenledik.

Ülkemizin ve 
dünyanın en büyük 
kruvaziyer gemi 
firmalarının op
erasyon müdür
lerini ve genel 
müdürlerini Gem- 
lik’e getirdik.

Hatta panelde 
konuşmacı olarak 
görev aldım ve 
panelin büyük 
kısmında ben 
konuştum desem 
yanlış olmaz.

Birçok kişi beni 
hayalperest, komin- 
ist yada bölücü 
diye yargıladı ama 
ben bunlardan 
hiçbiri değildim ve 
değilim.

Tek amacım 
yaşadığım bölgeye 
ve ülkeme eğitim 
aldığım alanda bir 
şeyler katabilmekti.

Bu akşam bir 
haber aldım ve bu 
haber benim ne 
kadar doğru bir iş 
yaptığımı kanıtladı.

Bursa ve çevresini 
yöneten yönetici
lerin yapamadıkla 
rını İstanbul

Büyükşehir 
Belediyesi yapıyor. 
İstanbul Boğazı’na 
Amphibus geliyor. 
Türk ve Güney Ko
reli iş adamları 
geçtiğimiz hafta İs
tanbul’da Amp 
hibus projesi için 
ön bir anlaşma 
imzalamışlar.

Bu şu demek 
oluyor.

Ülkemizde ilki 
gerçekleşecek olan 
bu proje ile İstanbul 
yine en büyük payı 
alacak.

Peki Bursa’ya ne 
olacak?

Bursa ağzını 
havaya açıp baka
cak.

Senelerdir olduğu 
gibi İstanbul Tur
izminin kırıntıları ile 
avunmak zorunda 
kalacak.

İstanbul Turizmine 
arka bahçelik yap
maya devam ede
cek.

Ne vardı sanki bir 
yönetici bu projeyi 
adam akıllı 
değerlendirseydi de 

bu işin ekmeğini 
Bursamız yeseydi 
ama olmaz.

Çünkü, fikir 
hükümete yakın ol
mayan bir gençten 
çıktı.

Hem bu genç 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği üyesi hatta 
ve hatta Gemlik 
Şubesinin Başkanı.

Bununla birlikte 
hükümete hiçte 
yakın olmayan bir 
siyasi partinin 
üyesi.

Ne diyebilirim ki.
Allah sizi bildiği 

gibi yapsın.
Allah sizi ıslah 

etsin. Oturduğunuz 
koltukları değil ama 
yukarıdaki başlığı 
fazlasıyla hakedi 
yorsunuz.

Yine bir fırsatı 
başka bir şehre 
kaptırdınız.

Helal olsun...
Demek ki neymiş. 
İş bir kuruma yö

netici olmak 
değilmiş. İş vizy- 
oner bir yönetici 
olabilmekmiş.

ÜRETİM
ELEMANI

TERCİHEN 20-40 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 
DENGİ OKUL MEZUNU

BAY
ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek - 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

Hükümet haziran 
ayı sonuna kadar 
yapılacak düzen 
lemeyle, tüm 
çalışanlara otomatik 
bireysel emekli 
hesabı açmaya 
hazırlanıyor.
Hükümet haziran ayı 
sonuna kadar 
yapılacak düzenle
meyle, tüm 
çalışanlara otomatik 
bireysel emekli 
hesabı açmaya hazır 
lanıyor. Düzenle
menin amacı, tasar
ruf oranlarını artır 
mak olarak belir
lendi.
Başbakan Ahmet 
Davutoğlu tarafın 
dan önceki gün ilk 3 
aylık karnesi 
açıklanan “eylem 
planında" küçük bir 
revizyon yapıldı. 
Hürriyet'te yer alan 
habere göre yapılan 
revizyon, çalışan 
herkesi yakından il
gilendiriyor. 21 
Aralık'ta açıklanan 
ilk planda, bireysel 
emeklilik sisteminde 
otomatik katılım sis

teminin pilot 
çalışmalarının 
yaygınlaştırılacağı 
açıklanmıştı. Bu 
maddenin yenilenen 
halinde ise bir adım 
daha ileriye gidildi. 
Buna göre, 21 Hazi- 
ran'da son bulacak 
6 aylık dönem 
içinde, çalışanların 
otomatik olarak bir 
özel emeklilik sis
temine dahil olacağı 
bir yapı kurulacak. 
Bununla ilgili olarak 
bir kanun taslağı 
üzerinde çalışılıyor. 
Çalışmanın bu 
yasama dönemin 
de meclisten 
çıkarılması ve 

yasalaşması hedef 
leniyor. Çalışanlar 
otomatik olarak 
bireysel emekliliğe 
yönlendirilirken, 
belirli bir süre 
içinde isterlerse 
sistemden 
çıkabilecekler. 
Bireysel emeklilik 
sistemine otomatik- 
man dahil olacak 
çalışanlara, 
Hazine'den de 
yüzde 25'lik devlet 
katkısı da verilecek. 
Söz konusu 
düzenlemeyle 
ilgili çalışmalardan 
sorumlu kurum 
da Hazine 
Müsteşarlığı olacak.
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Gemlik ELİT e 
TEMİZLİK I

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

Elemanlar Aranıyor
AKCAN PETROLDE ÇALIŞACAK

• BAYAN MARKET SATIŞ GÖREVLİSİ
• BAY AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLİSİ
• BAY VE BAYAN KAFETERYA SERVİS

VE MUTFAK ELEMANLARI ARANMAKTADIR.
AKCAN PETROL

Dörtyol Mevkii GEMLİK

MÜRACAAT TEL: 0 533 309 00 99

Elemanlar Aranıyor
POMPACI VE MARKETÇİ 

DENEYİMLİ VEYA ÖĞRETİLMEK ÜZERE 
18-40 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ARANMAKTADIR

ENGÜRÜCÜKOPET İSTASYONU 
TEL:05316201971 AYDIN REY

MİLTONjSS
DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

www.gemlihmilton.com 
facebooh/miltondugun 

plus.google.com/miltondngun 
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 

Tel : 513 10 71 GEMLİK

BAŞLAMIŞTIR
ıhne- Işıkpösterisi *1 .İKİ/~
Sürpriz gösteriler f'*'1

Pustu -Meş^but- Çerez 2016 vıh 1
Piımist +Di Performans Jr ■
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ H

İnternetten Cnnh ^hyın- c 
Servis ve ekipmanlar

Nikah Masası - Volkan gösterisi

http://www.gemlikelittemizlik.com
http://www.gemlihmilton.com
plus.google.com/miltondngun
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Kamudan enerjiye 5 milyar lira fcaynak
Kamunun enerji 
sektörü için ayırdığı 
yatırım tutarı, geçen 
yıla göre yaklaşık 
1 milyar lira artarak, 
4 milyar 871 bin 
28 lira oldu. 2015 
yılında enerji 
sektörüne ayrılan 
kaynak tutarı, 
3 milyar 920 milyon 
560 bin lira düzeyin 
deydi. Bu yatırımın 
yarısından fazlası 
Türkiye Elektrik 
İletim AŞ ‘ye 
(TEİAŞ) ayrıldı. 
Kurum, devam eden 
projelerle bu yıl 

başlanacak projeler 
için 2 milyar 500 
milyon lira yatırım 
desteği alacak.
2016 Yılı Yatırım 
Programından 
yaptığı derlemelere 
göre, bu yıl gerçek 
(eştirilecek kamu 
yatırımlarının 4 
milyar 871 milyon 
28 bin liralık kısmı 
enerji sektöründeki 
146 projeye ayrıldı. 
Enerji sektörü 

yatırımlarının 
kuruluşlara göre 
dağılımı incelendi 
ğinde, TEİAŞ'a 2,5

milyar lira tahsis 
edildiği görüldü. 
Kamu yatırımları 
içindeki en yüksek 
miktar olan bu 
rakam içinde sade 

ce bu yıl gerçekleş 
tirilecek projelere 
ayrılan pay, 164 
milyon 664 bin lira 
olarak belirlendi. 
Toplamda 90 proje 

yürütecek TEİAŞ'a 
ait sistem yazılımı, 
saldırı tespiti ve ön
leme sistemleri, ile
tim kabloları, trafo 
merkezleri gibi 
projeler de kapsa 
ma alındı. TEİAŞ'ın 
ardından kamu 
yatırımlarından en 
fazla pay alan ikinci 
kuruluş ise 15 proje 
ile Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü 
(DSİ) oldu. DSİ'ye, 
1 milyar 700 milyon 
lira kaynak ayrıldı. 
Kuruma 2016 
yılında başlayacak 

yeni projeler için 
ayrılan kaynak ise 
259 milyon 998 bin 
lira oldu. 2016 Yılı 
Yatırım Programın 
da enerji sektörüne 
ayrılan kaynaktan 
en fazla pay alan 
üçüncü kuruluş da 
Elektrik Üretim AŞ 
(EÜAŞ). EÜAŞ'ın 
12 projesi için 500 
milyon lira ayrıldı. 
EÜAŞ'ın bu yıl 
başlanması plan
lanan projeleri için 
de 15 milyon 993 
lira kaynak tahsis 
edilmesi öngörüldü

MıılıMımlaıBai! HiiiMansM
Bankalarda yılın ilk 
iki ayında, bireysel 
kredi veya kredi 
kartı borcudan 
dolayı yasal takibe 
girenlerin sayısı, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 10 artarak 
295,000 kişi oldu. 
Türkiye Bankalar 
Birliği Risk Merkez- 
i'nin, "Negatif Nite
likli Bireysel Kredi 
ve Kredi Kartı Şubat 
2016 Raporunda" 
yer alan ve aynı yıl 
içinde birden fazla 
kaydı bulunan kişile 
rin tekilleştirile 
rek sayılmasıyla 
hazırlanan verilere 
göre, Ocak-Şubat 
2016 döneminde,

bireysel kredi bor
cundan dolayı yasal 
takibe alınan kişi 
sayısının, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 24 arta 
rak 149,000'e ulaştı. 
Bireysel kredi kartı 
borcundan dolayı 
yasal takibe intikal 
eden kişi sayısı da 
aynı dönemde 
yüzde 1 artarak 
204,000 oldu. BDDK 

verilerine göre, 
bankacılık sektörü 
nün Ocak-Şubat 
döneminde brüt 
takipteki alacakları 
yüzde 33.5 artarak 
51 milyar lira olur 
ken, takipteki 
alacakların nakdi 
kredileri oranı da 
yüzde 3.26'ya 
yükselmişti. Bu oran 
Şubat 2015'te yüzde 
2.88 seviyesindeydi.

Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi şubatta 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
5,8 düzeyinde arta 
rak son 6 ayın en 
hızlı yükselişini 
kaydetti. Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerinden 
derlediği bilgilere 
göre, takvim etkisin
den arındırılmış 
sanayi üretimi en
deks değeri şubatta 
116 olurken, bu 
rakam bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 5,8 artışa 
işaret etti. Böylece 
takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretiminde gözlenen

artış geçen yılın 
ağustos ayından bu 
yana en yüksek 
düzeyde gerçekleşti. 
Öte yandan şubat 
ayında arındırılma 
mış sanayi üretimin
deki artış da yüzde 
8,5 ile geçen yılın 
ekim ayından bu 
yana en hızlı yükseli 
şini kaydetti. Arındı 
rılmamış sanayi üre
timi geçen yılın ekim 

ayında yüzde 14,7 
artmıştı. Analistler, 
takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretiminin ocakta 
yıllık yüzde 5,5 
artmasının ardından 
şubatta da beklenti
lerin üzerinde yük 
seldiğine işaret ede 
rek, bu durumun 
büyüme beklentile 
rine pozitif yansıya 
cağını dile getiriyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELERG 
E 
M 
L 
İ 
K 
R 
E 
h 
B 
E 
R 
I

_________ BELEDİYE__________
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 5134520

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

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
Pamukkele 512 OO 26
DENİZ UÇAÖI 613 66 13
Pagaaus Akmla Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Sflzar Turizm 612 1O 72
KanbaroOlu-Eaaday 014 40 40
Anıtur
Kamil Koç 012 O1 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Haat 513 23 29
Mer.Sağ. Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 2467
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

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

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

OTOBÜS

DAĞITICILAR

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 Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 46
Boyza Potrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
İOfLİK»İN İLK OÛNLÛK SİYASİ 64ZITHİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5448 

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
Küçük Esnaf: 11:30* 
14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Batman ve Süperman 
(türkçe): 11:15-14:00* 

17:00-20:30...
Annemin Yarası: 14:00- 

19:00-21:15...
Kung Fu Panda 3 

(türkçe): 11:00*12:30* 
17:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Denizlerin aşırı kirlenmesi sonucu oluşan Alg adlı tek hücreli organizma yeniden görüldü

MIHIIİBİ
Okullara da konan kumbaralarla 

öğrencilerin harçlıklarına da göz dikiyorlar

Heryer sadaka 
kumbarası doldu

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Meclis’te bugün...
Gemlik Belediye Meclisi’nde geçen otu

rumda yapılan Encümen üyeliği seçimlerin 
de süpriz yaşanmıştı..

AKP’li Meclis üyesi Ömer Uslu, partisinin 
grup kararına karşın toplantıda aday oldu 
ve en çok oyu alarak, birinci encümen 
üyesi seçildi.

Aday olan diğer 4 Meclis üyesi Mahmut 
Solaksubaşı(MHP), Mert Dimili (CHP), 
İbrahim Baki ve Hulusi Gandar (AKP)15’er 
oy, Emir Kantur (AKP) ise 12 oy almışlardı.

Devamı Syf. 4’te

Evsel atıklar nedeniyle göl ve denizler de, 
kirliliğe bağlı olarak aşırı besin artışıyla "Alg" 
olarak adlandırılan tek hücreli küçük organiz 
maların hızla çoğalması sonucu Küçük Kumla 
sahillerini kızıla dönüştürdü. Bilim adamları 
Alg adı verilen tek hücreli küçük organizma 
ların kirlilik ile hızlı bir şekilde çoğaldığını ve 
denizlerin renklerinin değişmesine neden oldu 
ğunu belirtirken, bu organizmaların bir süre 
sonra yok olduğunu söylediler. Sayfa 2’de

İlçemizde son zamanlarda birçok dinci 
vakıf ve dernek adına yaptırılan para 
toplama kumbaraları işyerlerine bırakıla rak 
usulsüz yasal olmayan bir şekilde para 
toplanıyor. Sadaka kumbaralarının son 
yıllarda ilçemizdeki orta dereceli okullarda 
da yaygınlaştığı görülüyor velilerin çocukla 
rina okul kantinlerin den yiyecek ve içecek 
alması için verdikleri harçlıklara da göz 
diken dernek ve vakıflara ait sadaka 
kumbaralarının okullara nasıl ve neden 
koyulduğu ise anlaşılmadı. Sayfa 2’de

mailto:uler@hotmail.com
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CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan GTSO’nun Dubai seyahatini değerlendirdi

SMalırsı'msTOiııMMiknııiı?'
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
yaptığı yazılı açıkla 
mada, Gemlik Tica 
ret ve Sanayi Oda 
sı’m Dubai gezisini 
değerlendirirken, 
oda yöneticileri ile 
birlikte seyahat 
eden iki Ak Partili 
milletvekilinin 
takılmasını eleştire 
rek, ‘‘Bursa’da 
başka siyasi parti 
milletvekili yok mu 
dur? Sadece iktidar 
partisi milletvekille 
rinin davet edilmesi 
GTSO başkanı ve 
yöneticilerini yandaş 
göstermez mi?" 
dedi.
Mehmet Sertaslan, 
basına yaptığı yazılı 
açıklamada kurumla 

rın yabancı ülkelere 
değişik zamanlarda 
mesleki görgü ve 
tecrübelerini arttır 
mak için, gerekse bu 
ülkelerdeki 
meslektaşlarıyla 
iletişim kurmak için 
yaptığı seyahatlerin 
kendilerine göre son 
derece yararlı olabile 
ceğini belirterek, 
"Olabilirlik tamamen 
doğru kurgulanmış 
bir organizasyonla 
ancak mümkündür. 
Dubai’ye yapılan 
ziyaret umuyoruz ki 
amaçlanan hedeflere 
ulaşır ve öncelikle 
Gemlikli sanayi ve 
tacirlerimiz bu saye 
de kazanım elde 
ederler.” dedi 
Sertaslan, seyahatin

içeriği hakkında bilgi 
sahibi olmadıklarını, 
bu ziyaretin neden 
yapıldığı konusunda 
eleştiri yapmak 
niyetinde olmadıkla 
rını ancak, kendile 
rini rahatsız eden bir 
yönünün de bulun 

duğunu dikkat çekti. 
Sertaslan, şöyle 
konuştu: "Bizim 
öğrenmek istediği 
miz tam olarak şu 
dur. Duyduk ki seya
hatte işadamlarımıza 
Gemlik Belediye 
Başkanı da eşlik 

etmiş hatta AKP 
Bursa Milletvekili 
İsmail Aydın ve 
Zekeriya Birkan’da 
yanlarındaymış. İlk 
bakıldığında normal 
görünen bu durum
dur tamda bizi rahat 
sız eden. Aklımıza 
şu soruların gelmesi 
mümkündür sanırız. 
Ticaret Sanayi Odası 
Başkanımız Sayın 
Kemal Akıt böylesi 
bir ziyarete neden 
sadece AKP’li mil
letvekili davet etmiş 
tir. Bursa’da başka 
siyasi parti milletve 
kili yok mudur? 
Sadece iktidar par
tisi milletvekili davet 
edilmesi Gemlik 
Ticaret Sanayi Odası 
Başkanı ve yönetici

leri yandaş göster
mez mi? Diyelim ki 
iktidar partisiyle iyi 
geçinmek odamız 
için faydalıdır, bu 
günün muhalefeti 
yarın iktidar olursa 
bu odamıza zarar 
vermez mi? Hepsini 
bir kenara bıraktık 
üyeleri içinde her 
siyasi partinin gönül 
daşları olan Gemlik 
Ticaret Sanayi Odası 
başkanı ve yönetimi 
muhalefet partileri 
nin Gemlik’te ki tem
silcilerini, üyelerini 
kırabileceğini gör 
mez mi? Bunu da 
önemsemiyorlarsa 
ne diyelim, iktidar 
partisiyle bir ömür 
boyu mutluluklar 
dileriz” dedi.

Denizlerin aşırı kirlenmesi sonucu oluşan Alg adlı tek hücreli organizma yeniden görüldü

KUMİASAHİİLERİNDE KIRMIZI KİRIİIİK BELİRDİ
Evsel atıklar nede 
niyle göl ve denizler 
de, kirliliğe bağlı 
olarak aşırı besin 
artışıyla "Alg" olarak 
adlandırılan tek 
hücreli küçük 
organizmaların hızla 
çoğalması sonucu 
Küçük Kumla 
sahillerini kızıla 
dönüştürdü. 
Her yıl belirli 
mevsimlerde Mar
mara denizinde ve 
diğer denizlerde 
görülen Alg adı 

verilen küçük hücreli 
organizmaların hızlı 
çoğalması sonucu 
denizlerde oluşan 
kızıllık ve kirli görün 
tü insanları endişe 
lendiriyor. Bilim 
adamları Alg adı 
verilen tek hücreli 
küçük organizma 
ların kirlilik ile 
hızlı bir şekilde 
çoğaldığını ve deniz
lerin renklerinin 
değişmesine neden 
olduğunu belirtirken, 
bu organizmaların 

bir süre sonra yok 
olduğunu söylediler. 
Algler genellikle 
ilkbahar aylarının 
orta ve sonlarına 
doğru suların 
ısınması ile ortaya 
çıkıyor. Tek hücreli 
bu küçük organiz
malar suya kırmızı 
bir renk veren ve 
öldürücü bir etkiye 
sahip olan toksin 
salgılıyorlar.
Bu toksinlerin 
yoğunluğuna göre 
su renk değiştiriyor.

Okullara da konan kumbaralarla öğrencilerin harçlıklarına da göz dikiyorlar

Hener sadala kumbarası düldu
ilçemizde son zaman 
larda birçok dinci 
vakıf ve dernek adı 
na yaptırılan para 
toplama kumbaraları 
iş yerlerine bırakıla 
rak usulsüz yasal ol
mayan bir şekilde 
Bara toplanıyor.

zerlerinde hangi 
kuruma ait para 
toplanacağı bile 
yazılmayan (sadaka

kumbaraları) giderek 
yaygınlaşıyor. 
Kumbaraların 
bırakıl dığı iş yerleri 
sahipleri ile yaptığı 
mız görüşmede, 
kumbaraları bırakan 
vakıf veya dernek
lerin ilgililerin 
gelerek para 
biriken sadaka 
kumbaralarını alarak 
yerlerine boş

olanları bıraktıkları, 
bu kurumlara ait 
kendilerine hiçbir 
alındı belgesinin 
verilmediği ve 
paraların kendile 
rince sayılarak 
teslim edilmudiğini 
söylediler.
Okullara da el attılar 
Sadaka kumbarala 
rımn son yıllarda 
ilçemizdeki orta

dereceli okullarda da 
yaygınlaştığı görülü 
yor velilerin çocukla 
rina okul kantinlerin 
den yiyecek ve içe
cek alması için 
verdikleri harçlıklara 
da göz diken dernek 
ve vakıflara ait 
sadaka kumbara 
larının okullara nasıl 
ve neden koyulduğu 
ise anlaşılmadı.

Gazetemizi arayan 
bazı veliler okullar
daki sadaka kumba 
ralarının kaldırılma 
sim isterken

"Çocuklarımıza 
verdiğimiz 3-5 
kuruşluk harçlıklara 
da mı göz diktiler?” 
dedi.
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Alkollü sürücü 44 mİ hapse carptırıltlı
Orhangazi yakınla 
rında geçen yıl 
kasım ayında, 
uyuşturucu ve 
alkol aldıktan 
sonra kullandığı 
otomobille karıştı 
ğı kazada 2 kişi 
nin ölümüne, 4 
kişinin de yaralan 
masına neden 
olduğu iddiasıyla 
yargılanan Serhat 
Kuş (20), 'Olası 
kasıtla adam 
öldürmek* suçun
dan 44 yıl ağır 
hapis cezasına 
çarptırıldı. Sanık, 
mahkemedeki son 
savunmasında,

"İki kişimin ölü 
müne neden 
olduğum için 
üzgünüm, böyle 
olmasını istemez 
dim" dedi. Orhan 
gazi de geçen yıl 
2 Kasımda mey
dana gelen olayda 
Serhat Kuş, yöne
timindeki 77 AJ 
352 plakalı oto
mobilde Bursa 
yönünde ilerler
lerken iddiaya 
göre önünde 
giden araçlara 
makas attı. Bu 
sırada kontrolden 
çıkan otomobil, 
aynı yönde giden

Volkan Hasanusta 
(33) yönetimin
deki 16 JJM 46 
plakalı araca 
çarpınca her iki 
araç zeytin ağaçla 
rını bulunduğu 
tarlaya uçtu. 
Kazada, Serhat

Kuş'un yanında 
oturan arkadaşı 
Aykut Tekin (20) 
olay yerinde, 
diğer aracın sürü 
cüsü Volkan 
Hasanusta ise 
kaldırıldığı hasta 
nede yaşamını 

yitirdi. Kazada, 
Serhat Kuş ve 
aracında bulunan 
Meryem Kanber 
(18) ile Nazlı Can 
Doğan (19) yara 
landı. Yapılan 
kontrolde kanında 
0.53 promil alkol 
tespit edilen Ser
hat Kuş, hastane 
deki tedavisinin 
ardından gözal 
tına alındı. Sorgu 
su tamamlanan 
Serhat Kuş, çıkar 
tıldığı nöbetçi 
mahkemece tutuk 
landı. Mahkeme 
heyeti, cumhuri 
yet savcısının 

talebini ve topla 
nan delliller sonu 
cu, sanık Serhat 
Kuş'a önce 2 kez 
ömürboyu hapis 
cezası verdi. Atılı 
suçun 'olası kasıt 
la' işlendiğine 
hükmeden mahke 
me, TCK’nın 21/2 
maddesi uyarınca 
ayrı ayrı 22'er yıl 
olmak üzere top 
lam 44 yıl hapis 
cezasına mahkum 
etti. Cezada 
indirim uygula
mayan mahkeme, 
sanığın tutukluluk 
halinin devamına 
karar verdi.

Kazazedenin yardımına milis nıemu yetişti
Bursa’da yağmur 
nedeniyle kaygan 
yolda direksiyon 
kontrolünü yitiren 
sürücü yol kena 
rındaki altgeçit 
girişine çarptı.
Kazada araç içinde 
sıkışan ve itfaiye 
ekibi tarafından 
kurtarılan sürücü 
25 yaşındaki 
Metin Turan, 
dengesini yitirip 
düşmemesi için

1 polis memuru 
tarafından elleriyle 
destekledi. Kaza, 
Osmangazi 
Santral Garaj 
Mahallesi Ankara 
Yolu'nda meydana 
geldi. 16 CDR 33 
plakalı hafif ticari 
aracıyla Acemler 
yönüne giden
25 yaşındaki Metin 
Turan yağan hafif 
yağmur nedeniyle 
kayganlaşan yolda

direksiyon kontro yol kenarındaki 
lünü yitirdi. Araç, altgeçit girişine

çarptı. İhbar üze 
rine sevk edilen 
112 Acil Servis, 
Polis ve İtfaiye 
ekipleri ön tarafı 
parçalanan araçta 
sıkışan Metin 
Turan’ı kurtarmak 
için seferber oldu. 
İtfaiye ekipleri 
demir kesici ma 
kas ile 20 dakika 
süren çalışmayla 
Metin Turan’ı sıkış 
tığı yerden kurtarır 

ken bir polis 
memuru düşmeme 
si için sürücüye 
elleriyle destek 
oldu. Hayati tehli 
keşi bulunmayan 
Metin Turan, 
112 Acil Servis 
Ambulansı ile 
Muradiye Devlet 
Hastanesi’ne götü 
rülerek tedavi altı 
na alındı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

!illilllW!liillllWİllli!
Bursa’da sürücü 
sünün direksiyon 
hakimiyetini kay 
bettiği kamyonet, 
metro durağına 
daldı. Bursa’da 
sürücüsü belli 
olmayan 16 V 
3118 plakalı kam 
yönet hızını 
alamayarak 
Osmangazi Metro 
İstasyonu durağı 
na çarparak, 
kepengi ve gişe 
leri yıkarak dura
bildi. Sürücüsü 
öğrenilemeyen ve 
direksiyon hakimi

Traktörden ucan öürenci öldü
İnegöl de takla atarak savrulan traktörden uçan 15 yaşındaki 
genç hayatını kaybetti. Evine giden 15 yaşındaki Bircan K. 
idaresindeki 16 KMD 22 plakalı traktör kontrolden çıktı.
Traktörün katasım ezdiği genç'hayâtını‘kaybetti.

yetini kaybeden 
kamyonet büyük 
bir hızla Osman 
gazi Metro Istas 
yonu'na dalarak 
o saatte kapalı 
olan istasyonun 
kepengini ve

gişeleri parçala
yarak durdu.
Kazanın olduğu 
saatlerde metro 
istasyonunun 
kapalı olması 
olası bir can 
kaybını önledi.

İnegöl de iki 
grup arasında 
çıkan silahlı 
kavgada 3 kişi 
yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mahmudiye 
Mahallesi Anafar 
talar Caddesi 
Karanfil Sokak 
üzerinde iki grup 
arasında henüz 
nedeni belirle 
nemeyen bir 
sebepten dolayı 
tartışma çıktı. 
Tartışma, kısa 
sürede büyüyerek 
silahlı kavgaya 
dönüştü. Kavgada 
Taner Araş, karde 
şi Okan Araş 
ile yan sokakta 
bulunan ve bir 
düğüne giden 
Uğur Korkmaz, 
çeşitli bölgelerine

isabet eden 
mermilerle 
yaralandı. Silahlı 
saldırıyı gerçek 
leştiren kişiler 
ise bindikleri 
otomobil ile 
olay yerinden 
kaçtı. Yaralılar, 
112 acil servis 
ekipleri tarafından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi’ne kaldı 
rıldı. Korkmaz 
ile Taner Araş, 

burada yapılan 
ilk müdahalenin 
ardından Şevket 
Yılmaz Eğitim 
ve Araş tırma 
Hastanesi’ne 
sevk edildi.
Yaralıların hayati 
tehlikesinin 
bulunmadığı öğre 
nildi. Saldırıyı 
gerçekleştiren 
kişilerin yakalan 
ması için de 
çalışma başlatıldı.
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1

fitine Bakış
17 Nisan Pazar Günü Kültür Bakanlığı Ses Sanatçılarının 

katılımıyla ADD lokalinde konser verilecek

KgdH Kadri GÜLERI kadri_guler@hotmail.com

Mecliste bugün
AKP grubu böyle bir süpriz beklemiyordu. 
Demek ki grup toplantısında da aday olan 

Uslu’nun istemi kabul görmemiş, ama Ömer 
Uslu ısrarlı olunca, adaylığını meclis genel 
kurulunda tekrarladı. Başkan Refik Yılmaz’ın 
beklemediği bir sonuç çıkmıştı.

O gün Encümen seçimlerinden sonra veri 
len ara sonrası meclis devam etmedi.

Ettirilmedi.
Başkan Yılmaz, GTSO ile Dubai’ye gideceği 

ni Heri sürerek toplantıyı bugüne erteledi.
Oysa yasa açık.
Başkanın katılmadığı toplantılar, Meclis 1. 

Başkan Yardımcısı tarafından yapılır.
Demek ki AKP’de sulann durulması istendi.
Bugün yapılacak meclis toplantısında 

Başkan’a göre eşitlik halinde seçimlerin ye
nilenmesi gerekir.

Muhalefeti göre ise, kura ile sonuç alınır. 
Hangisinin doğru olduğunu Belediyeler 

Yasası açıkça yazıyor.
Benim cep telefonumda Belediyeler Yasası 

devamlı vardır.
Şöyle bir baktım.
İsterseniz birlikte okuyalım: 
“Oylama usulleri’’ 

Madde 13—Mecliste oylama usulleri gizli, 
işaretle ye açık oylama olmak üzere üç tür
lüdür. Üyeler oylannı bizzat kullanırlar. Ancak, 
gizli oy kullanmaya fiziki bakımdan engelli 
olanlar tayin edecekleri kişiler eliyle oy kul
lanabilirler.

a) Gizli oylama: Meclis üyelerinin oy pusu 
lasına seçeceği kişi veya kişilerin adlannı ya 
da bir teklif hakkında kabul, çekimser veya 
ret yazıp, tanıtıcı hiçbir işaret koymadan 
sandığa atmasıdır. Gizli oylamalarda 
kullanılacak oy pusulalan zarfla birlikte 
başkanlıkça mühürlü şekilde düzenlenir. 
Oylama bittikten sonra katip üyeler tarafından 
sandıktan çıkan zarflar sayılır ve üye 
sayısından fazla olmadığı tespit edildikten 
sonra açılır. Oy pusulalan sayıldıktan sonra, 
başkanlık divanı tarafından sonuç açıklanır. 
Oylarda eşitlik halinde oylama bir defa daha 
tekrarlanır, yine eşitlik olursa meclis 
başkanınca kuraya başvurulur. Kura çekimi, 
birbirinin aynı olan ve üzerinde adlar yazılı 
bulunan kağıtlar bir torbaya konularak meclis 
başkanı tarafından çekilmek suretiyle yapılır. 
Torbadan çekilen isim kazanmış olur.

Yasa tartışma götürmeyecek kadar açık.
Bugün 2 encümen üyesi için seçim 

yapılacak.
Eğer yine oylar eşit çıkarsa, o zaman aday 

lann isimleri bir kağıda yazılacak ve torbaya 
atılacak. Meclis başkanı 2 pusulayı alıp oku 
yacak, ismi çıkan encümen üyesi olacak.

Bu durumda bana göre yapılacak seçim
lerde AKP’H iki üye encümen üyeliğine seçilir.

Muhalefetin dediği olsaydı, MHP veya CHP 
adaylannın encümene girme şansı da doğa 
bilirdi.

Ama, Ömer Uslu’nun ısrarı encümene seçil 
mekti, o da bunu başardı.

Hem de Refik Yılmaz'a karşı.
Yılmaz bir yıl boyunca Ömer Uslu ile birlikte 

Encümende çalışacak. Kararları birlikte ala
caklar.

İstemediği halde birlikte çalışacaklar.
Benim anlamadığım, Ömer Uslu neden grup 

karanna uymadı. Bunu da yakında öğreniriz.

»00 Köı Enstitülerinin 
kurulusunu anıyor

Gemlik Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Köy Enstitülerinin 
kuruluşunu düzen 
lediği konferansla 
bugün anacak. 
Emekli öğretmen 
Araştırmacı - Yazar 
Rahmi Dede, bugün 
saat 14.oo de 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin Lokalin

de vereceği konfe 
rans ile kapatılan 
Köy Enstitüleri ve 
öğretmen okullarını 
anlatılacak.
Öte yandan 
ADD nin yeni hizmet 
binası ise 14 Nisan 
perşem be günü 
bir kokteyl ile 
üyelere ve davetli 
lere tanıtılacak.

TÜRK SANAT VE 
HALK MÜZİĞİ 
KONSERİ
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Tansu Erçe- 
vik, yaptığı açıklama 
da ADD’nin etkinlik
leri kapsamında Köy 
Enstitülerinin açılış 
günü olan17 Nisan 
Pazar günü ise 
Kültür Bakanlığı ses

sanatçısı Ayşe 
Mumcu ve Türk 
Halk Müziği ses 
sanatçısı Oznur 
Özaslan Yıldırım’ın 
katılımı ile Bütünler 
Düğün Salonu’nda 
saat 19.30 da 
bir konser 
düzenleneceğini 
söyledi. Giriş ücret
siz olacak.

Belediye Metlisi bugün 
ikinci toplantısını yapacak

Seçilemeyen 2 Encümen üyeliği için eşit oy alan adaylar

Gemlik Belediye 
Meclisi bugün 
Nisan ayı meclis 
Toplantılarının 
2. sini yapacak. 
Geçtiğimiz hafta 
çarşamba günü 
toplanan Gemlik 
Belediye Meclisi 
gündemine^ bulu
nan konuların bir 
bölümünü ele 
almıştı.
Belediye Meclis ve 
komisyon üyelik-

arasında bugün 
lerinin seçimlerinin 
yapıldığı toplantıda, 
Encümen üyelerinin 
seçimlerinde AKP 
lilerin önerdiği 
üyeler seçilememiş, 
AKP’li meclis üyesi 
Ömer Uslu ise aday 
olmuştu. Uslu, 
muhalefet ve AKP 
lilerin verdiği oylarla 
21 oyla seçilen tek 
meclis üyesi olmuş 
tu. Bugün yapılacak 
olan meclis toplantı

seçim yapılacak, 
sında encümen 
üyelikleri için 
seçimlere devam 
edilecek. Encümen 
üyelikleri seçim
lerinde MHP’li 
Mahmut Solaksu 
başı, CHP’li Mert 
Dimili, AKP’li İbra 
him Baki, Hulusi 
Gandar 15’er oy 
almışlardı. Bugün 
ki seçimlerde Beledi 
yeler Kanununa 
göre encümen

üyeleri belirlenecek. 
Başkan Yılmaz 
geçen toplantıyı 
kapatırken yeni 
seçim yapılacağını 
söylerken, muhale
fet üyeleri kura 
çekilmesi gerekir 
demişlerdi.
Belediye Meclisinde 
bugün, Belediye 
başkanının 2015 
yılı faaliyet raporu 
da görüşülerek 
oylanacak.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
inan TAMER

GÜNÜN KUTLU OLSUN KAHRAMAN POLİSİM

Wi

Halkının malını, 
canını korumak, 
huzur içinde 
yaşatabilmek için, 
gece gündüz, 
yağmur kar deme
den görev yapan 
vatan evladıdır 
polis.
Ulusu için, vatanı 

için, bayrağımız 
için göğsünü 
siper eden, can 
veren kahraman 
lardır polislerimiz.
Tam 171 yıldır 

kutsal ve zor göre 
vini başarı ile 
yapıyor.
Yaşatmak için, 

yaşamından olan
lar güvenlik güç
lerimizdir.
Polis ve asker.
Polis iç 

düşmanların, şer 
güçlerin, hırsızın, 
uğursuzun, hain
lerin korkusuzca 
hakkından gelen, 

asker dış düşma 
na karşı hudut 
boylarında 
vatanını korumak 
için nöbet bekle 
yen gözünü kırp 
madan ölümü 
göze alan. Kahra 
malarımızdır.
Göreve ve ilk 

başladıkları gün 
şahadet şerbetini 
içmeyi göze alan 
asil insanlardır 
tüm güvenlik 
güçlerimiz.
Hainler hala anla

mazdan geliyorlar 
bu gerçeği.
Sonları hüsran 

dır. Hiç şüphesi 
hainlerin.

Bölüp, parçala 
yamayacaklar 
vatanımızı.
Ay yıldızlı şanlı 

bayrağımız yurdu
muz semalarında 
sonsuza dek 
dalgalanacaktır.
Şehit kanlarından 

rengini alan ay 
yıldızlı bayrağı 
mızın al rengini, 
son şehitlerimiz 
kanlan ile yenile 
mişlerdir. O renk 
asla solmayacak, 
soldurulama 
yacaktır.
Atalarımız 

öldüler bizler 
bağımsız, hür 
yaşayalım diye...

Kahraman 
torunları da, 
geleceğin Türk 
insanını yaşatmak 
için şahadet 
şerbeti içiyor.
Şehitler ölü 

değildir. Diridirler. 
Allah indinde 
makamları 
yücedir.
Diridirler, Türk 

milletinin gönül
lerinde yaşamak 
tadırlar.
Ruhları şad 

olsun. Yüce Allah, 
güvenlik güçle 
rimizi korusun. 
Günün kutlu 
olsun Kahraman 
Polisim.

LYS başvuruları için son gün 14 Nisan
LYS’ye girme hakkı 
kazanan adaylar, 
sınav başvurularını 
14 Nisan’a kadar 
ÖSYM’nin internet 
sitesinden saat 
23.59’a, başvuru 
merkezinden ise 
mesai saati 

bitimine kadar 
yapabilecek. 
Merkezden başvuru 
yapan adaylar, 3 TL 
hizmet ücreti ödeye
cek. Girilecek her 
bir LYS için ise sınav 
ücreti olan 35 TL 
ödenecek.

Adaylar, ÖSYM’nin 
belirttiği bankaların 
yanı sıra sınav ücre
tini ÖSYM’nin inter
net sayfasında yer 
alan ‘ödemeler’ 
alanından kredi/ban 
ka kartı ile de 
gerçekleştirebilecek.

Yeni açılacak pro
gramlar, puan tür
lerinde oluşabile 
cek değişiklikler 
nedeniyle farklı 
alanlarda puan 
türlerinin hesaplan
abilmesi için, 
adayların LYS’lerin 

tamamından 
sınava girmeleri 
yararlarına olacak. 
Sınav ücreti ödeme 
işlemleri, bankadan 
ödeme yapacak 
olan adaylar için 
15 Nisan mesai 
saati bitiminde;

ÖSYM’nin İnternet 
sayfasında yer 
alan ‘ödemeler’ 
alanından 
kredi/ban ka kartı 
ile ödeyecekler 
için ise 15 Nisan 
saat 23.59’da 
sona erecek.

ACIBADEM GEMLİK TIP MERKEZİ

■ GÖZ HASTALIKLAR!
■ UZMANIMIZ

DR. CÜNEYT IŞIK
TAM ZAMANLI OLARAK
HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

ACIBADEM
GEMLİK TIP MERKEZİ

Dr, Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No: 45 GEMLİK Bilgi için (224) 2804444
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Her iıc kişiden birinin arabasHar
Türkiye istatistik 
Kurumu verilerine 
göre Bursa'da yaşa 
yan her üç kişiden 
birinin arabası var. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu, şubat ayı 
sonu itibarıyla 
Bursa’da trafiğe 
kayıtlı toplam araç 
sayısının 740 bin 
618 olduğunu 
açıkladı. Toplam nü
fusu 2015-16 verile 
rine göre 2 milyon 
842 bin 547 olan 
Bursa’da her üç 
kişiden birinin 
üzerine kayıtlı araç 
olduğu ortaya çıktı. 
Bu sayı kadın nü
fusa oranlandığında 
ise Bursa’da her iki 
kadından birine bir 
araç düşüyor. 
Şubat ayı sonu 
itibarıyla Bursa’da 
trafiğe kayıtlı araç 
sayısının 740 bin 
618 adet olduğu 
belirtildi. Araç 
sayısının bir önceki 
aya nazaran 3 bin 
205 adet arttığı Bur- 
sa’da 4Ö3 bin 867 
adet otomobil

(yüzde 54,5), 144 bin 
100 adet kamyonet 
(yüzde 19,5), 84 bin 
588 adet motosiklet 
(yüzde 11,4), 58 bin 
690 adet traktör 
(yüzde 7,9), 26 bin 
140 adet kamyon 
(yüzde 3,5), 12 bin 
587 adet minibüs 
(yüzde 1,7), 9 bin 88 
adet otobüs (yüzde 
1,2), bin 558 adet 
özel amaçlı taşıt 
(yüzde 0,2) bu
lunuyor.
Nüfusu 2 milyon 842 
bin 547 olan Bur

sa’da her üç kişiden 
birinin üzerine 
kayıtlı aracın olduğu 
ifade edildi. 740 bin 
618 adet araç sayısı 
ile Türkiye’nin en 
fazla araç sayısına 
sahip 5. ili olan 
Bursa’da şubat 
ayında toplam 
21 bin 23 adet taşıtın 
devri yapıldı.
Devri yapılan toplam 
21 bin 23 taşıt 
içinde otomobil 14 
bin 888 adet ile ilk 
sırada yer aldı. 
Türkiye genelinde 

ise şubat ayı sonu 
itibarıyla trafiğe 
kayıtlı toplam 
20 milyon 159 bin 
183 adet taşıtın 
yüzde 53,1’ini 
otomobil, yüzde 
16,3’ünü kamyonet, 
yüzde 14,6'sını 
motosiklet, yüzde 
8,5’ini traktör, yüzde 
4’ünü kamyon, 
yüzde 2,2’sinit 
minibüs, yüzde 
1,1’ini otobüs, yüzde 
0,2’sini ise özel 
amaçlı taşıtlar 
teşkil ediyor.

Yarından 
itibaren 

ısınacağız
Hava sıcaklıklarının, 
hafta sonuna 
doğru Bursa’da 28, 
Balıkesir'de 27, 
Çanakkale'de 25, 
Yalova'da 24 dere 
ceye yükselmesi 
bekleniyor 
Güney Marmara'da 
yağışların etkisiyle 
birkaç gündür 
yaşanan serinlik, 
hafta ortasından 
itibaren yerini 28 
dereceye varan 
sıcak havalara 
bırakacak.

YAĞMUR BİTECEK 
SICAKLIKLAR 
ARTACAK 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
alınan bilgilere 
göre, yağışlı hava 
dalgası, Bursa, 
Balıkesir, Çanakkale 
ve Yalova'yı 
etkiliyor. Yağışlı 
havanın, Güney

Marmara'daki illeri 
12-13 Nisan'da 
terk etmesi ve 
sıcaklık artışı 
bekleniyor.
BURSA ÇARŞAMBA 
GÜNEŞLİ
Bursa’da 12 Nisan 
Salı günü de 
hafif sağanak 
görülecek.
Bu iki günde 
sıcaklıkların 19 
derece olacağı tah
min ediliyor.
Yağışların ke
silmesinin ardından 
Bursa’da hava, 
çarşamba günü 23, 
perşembe günü 28, 
cuma günü 24 
derece olacak.
Nisan ayında uzun 
yıllar ortalaması 
18,8 derece olan 
Bursa’da, sıcaklıklar 
hafta sonuna doğru 
ortalamanın 5-10 
derece üzerinde 
seyredecek.

ÜRETİM
ELEMANI

TERCİHEN 20-40 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 
DENGİ OKUL MEZUNU

BAY
ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek - 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

İBIII; i M llllliBlti

Gemlik’in aslanları 
kazanmaya devam 
ediyor. U13 yaş 
liğinde üst sıralar 
için oynayan Gemlik 
Belediyespor, Tu- 
nasporu deplas
manda gören 
takımımız mücade
leyi hiç bırakmadı. 
Maç sonunda 3-2 
galip gelmeyi bildi. 
Maç seyretmeye 
gelen herkes

takımın kazanma 
azmine hayran 
kaldı.
Bu maçta Gemlik 
Belediyespor gol
lerini Fikret, Hikmet 
ve Serkan attı.
Gemlik Belediye
spor sahaya Fatih, 
ilyas, Emircan, 
Harun, Burak, Emre, 
Fikret, Ömer Faruk, 
Hikmet, Deniz, 
Serkan onbiriyle

çıktı.
Başkan Hulusi 
Gandar “Sporcu
larla ne kadar 
öünsek azdır. İl
çemiz adına iyi 
sonuçlar alıyorlar. 
Aralarından çok 
yetenekli çocuklar 
var. Teknik heyet 
ve sporcularımızı 
canı gönülden 
kutluyoruz” 
dedi
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GEMLİK
--------- KALİBRASYON----------

ÖLÇÜM & EĞİTİM KğJg
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, 
tekrarlana bilirli k, 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

1 Elemanlar Aranıyor
; AKCAN PETROLDE ÇALIŞACAK

• BAYAN MARKET SATIŞ GÖREVLİSİ
• BAY AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLİSİ 
e BAY VE BAYAN KAFETERYA SERVİS

VE MUTFAK ELEMANLARI ARANMAKTADIR.

AKCAN PETROL
Dörtyol Mevkii GEMLÎK

MÜRACAAT TEL: 0 533 309 06 99

Elemanlar Aranıyor
POMPACI VE MARKETÇİ 

DENEYİMLİ VEYA ÖĞRETİLMEK ÜZERE 
18-40 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ARANMAKTADIR

ENGÜRÜCÜKOPET İSTASYONU 
TEL:05316261971 AYDIN BEY

TOMmiHSE.

DUGUN SALONU W W

Pustu -Meşrubut-Çerez

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giydirme
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canh Vapn- Sahne - Işık göster is i 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemllkmllton.com
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun 
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
TEL : 513 10 71 GEMLİK

mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com
http://www.gemllkmllton.com
plus.google.com/miltondugun
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Cifle emeklilik yaza haşlıyor
Hükümet, çifte 
emekliliği destek 
leyen düzenlemeyi 
yaza kadar yapmayı 
planlıyor. Çalışan 
İar, Bireysel Emek 
lilik Sistemi’ne 
otomatik katılacak, 
Hazine’den de 
yüzde 25 devlet 
katkısı verilecek. 
İsteyen belli süre 
içinde sistemden 
çıkacak. Çalışanla 
nn ikinci bir emekli 
maaşı imkanı elde 
etmesini destek 
leyen çalışmaya

hız verildi. 
Hükümet, 21 Hazl- 
ran'da son bulacak 
6 aylık dönem 
içinde, çalışanların 
otomatik olarak bir 
özel emeklilik sis
temine dahil olacağı 
bir yapı kuracak. 
Çalışmanın bu 
yasama döneminde 
Meclis'ten çıkarıl 
ması ve yasalaş 
ması planlanıyor.

SÜRE VERİLECEK 
Uygulama ile 
çalışanlar otomatik

cek. Bireysel Emek 
lilik Sistemi’ne 
(BES) otomatikman 
dahil olacak çalı 
şanlara, Hazine’den

olarak bireysel 
emekliliğe dahil 
edilirken, belirli bir 
süre içinde isterse 
sistemden çıkabile

' t ü

yüzde 25 devlet 
katkısı da verilecek. 
Söz konusu düzen
lemeyle ilgili çalış 
malardan sorumlu 
kurum Hazine 
Müsteşarlığı. 
Çalışmalar hızlı bir 
şekilde sonuçlan 
dırılacak ve kanun 
taslağı Meclis'e 
sunulacak. Siste 
min hayata geçiri! 
mesiyle çalışanların 
Bireysel Emeklilik 
Sistemi’ne daha 
kolay dahil olması 
sağlanacak.

SİSTEME İLGİ
ARTTI
Bireysel Emeklilik 
Sistemi'nde devlet 
katkısı uygulaması, 
sisteme ilgiyi artır 
dı. Yatırılan katkı 
paylarına yüzde 
25 devlet katkısı 
verilmesi, sistem 
deki katılımcısı 
sayısını katladı. 
2013 yılı başında 
yaklaşık 3 milyon 
olan kişi sayısı, 
bu yılın Mart ayı 
itibariyle 6 milyon 
kişiye ulaştı.

Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, bakan 
lığın, 'ekmek ve et' 
gibi fiyat dalga 
■anmalarına açık 
olan ürünler için 
de farklı model be
lirleyecek. Her ilde 
birbirinden oldukça 
farklı uygulanan 
ekmek fiyatlarının 
il düzeyinde değil, 
Türkiye genelinde 
merkezi bir kurul 
tarafından belirlen
mesiyle ilgili çalış 
ma başlatıldı. Anka 
ra'da, bakanlık, un 
ve ekmek üretimiyle 
ilgili birlik ve kurul 
ların katılımıyla 
oluşturulacak bir üst 
kurul, iller için fiyat

belirleyecek. Kurul 
maliyet hesabı 
çıkartarak, ekmek 
fiyatlarını düzenleye 
cek. Et ithalatı 
konusunda da bir 
dizi adım atılacak. 
Bakanlığın, fiyatları 
kontrol etmek için 
geçtiğimiz hafta 
50 bin ton et ithalatı 
için Bakanlar Kuru- 
lu'ndan yetki aldığı, 
ancak bunun gerekli

durumlarda kullana 
cağı öğrenildi.
Bakanlık önceki gün 
bunun 15 bin tonluk 
bölümü için izin 
verdi. Bakanlığın 
üzerinde çalıştığı 
bir başka proje ise 
Toprak Mahsûlleri 
Ofisi'nin yapısı 
olacak. TMO'nun 
düzenleyici, kural 
koyucu bur kuruma 
dönüştürülmesinin

planlandığı belirtili 
yor. TMO, bu düzen
lemeden sonra 
'depoculuk' yapma 
yacak. Sadece 
mahsûllerin 
depolanmasıyla 
ilgili kuralları koyup, 
denetim yapacak. 
Lisanslı depoculuk 
yasasının çıkarılma 
sından bu yana 
uzun zaman geçme 
sine rağmen bu 
işi yapan sadece 
9 şirket olduğu 
saptaması yapıldı. 
Depoculuğun özel 
sektör tarafından 
yapılması, TMO'nun 
da bu yapıyı kontrol 
eden bir üst kurum 
gibi çalışması 
planlanıyor.

Trafiğe Kayıtlı araç 
sayısı 0,3 arttı
Trafiğe kayıtlı araç 
sayısı, şubat ayında 
bir önceki aya göre 
yüzde 0,3 artarak 
20 milyon 98 bin 
994'îen 20 milyon 
159 bin 183'e çıktı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
şubat ayına ilişkin 
Motorlu Kara 
Taşıtları İstatistikle 
ri'ni açıkladı. Buna 
göre, şubat sonu 
itibarıyla trafiğe 
kayıtlı toplam 20 
milyon 159 bin 183 
taşıtın yüzde 53,Tini 
otomobil, yüzde 
16,3'ünü kamyonet, 
yüzde 14,6'sını 
motosiklet, yüzde 
8,5'ini traktör, yüzde

4'ünü kamyon, 
yüzde 2,2'sini 
minibüs, yüzde 
1,1'İni otobüs, 
yüzde 0,2'sini ise 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu. Trafiğe 
kaydı yapılan 
toplam 68 bin 178 
taşıt içinde otomobil 
yüzde 57,5 ile ilk 
sırada yer aldı.
Bunu sırasıyla 
yüzde 16,6 ile kam 
yönet, yüzde 10,9 
ile motosiklet, 
yüzde 7,2 ile traktör 
takip etti. Taşıtların 
yüzde 7,8'ini ise 
minibüs, otobüs, 
kamyon ve özel 
amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSİT

Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

ULAŞIM

DENİZ UÇASI 
Pegasus Akmls Seyahat 
METRO

HASTANELER

Tomokay Tomografi
280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum ı
Orm.Böl.Şef.
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR__________

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

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

513 45 21 -23
513 45 20

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21.111

Yalnız 185

Bursa
Mudanya
Yenlkapı <
Yalova 
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

256 77 84

(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 
Milangaz 
Habaşgaz
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol

। MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

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

Gemlik Körfez
OIMLİK'İN İLK «ÖNLÜK SİYASİ 6AZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5449 

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)

lEiıiniıtıifM
VENÜS SİNEMASI

Küçük Esnaf: 11:30- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Batman ve Süperman 
(türkçe): 11:15-14:00- 

17:00-20:30...
Annemin Yarası: 14:00- 

19:00-21:15...
Kung Fu Panda 3 

(türkçe): 11:00-12:30- 
17:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

13 Nisan 2016 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com

Belediye Meclisi’nde AKP’li üyelerin oylan ile Gemport hisselerinin satılması kararı alındı...Belediye Meclisi’nde AKP’li üyelerin oyları ile Gemport hisselerinin satılması kararı alındı...

Satılacak başka neyiniz kaldı?
Encümen üyelikleri için yapılan seçimlerde Emir Kantur ve Hulusi Gandar adaylıktan çekildiler. AKP, İbrahim Baki ve Orhan 

Sefil aday gösterdi. MHP ve CHP’liler, seçimlerde eşitlik halinde üyelerin kura ile belirleneceği hükmünü hatırlatmalarına 
_____________________ Başkan Yılmaz uymadı, seçim yaptırdı. Baki ve Sefil encümen üyesi seçildiler.

Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Tarih sizi affetmeyecek
Gemlik Belediye Meclisinde dün yine 

tarihi bir karar daha alındı.
Gemlik Belediyesi’nin iştiralarından 

GEMPORT’ta bulunan yüzde 13.3 lük his 
sesinin satılması AKP’lilerin oylarıyla 
kabul edildi.

Gemlik Belediyesi’nin bu meclisten 
önceki Belediye Meclisleri tarafından 
alınan karlarla yaptırılan tüm mal varlık 
lan, köylerden belediyelere geçen tar
lalar, zeytinlikler, binalar, arsalar 
satılıyor._________________ Dev. 4’te

Gemlik Belediye Meclisinde Belediye’nin tek ortaklığı olan GEMPORT hisselerinin satılması 
AKP’lilerin oylarıyla kabul edildi. MHP ve CHP’li konuşmacılar, şirketin mali durumunun anali 
zini yaptıkları konuşmalarında Gemlik Belediyesi’nin 2 yılda 13.5 milyon lirayı ödeyebilecek 
güçte olduklarını söylediler. MHP Grup Sözcüsü Osman Doğan, “Buna el kaldıranlar bu 
dünyada olmasa da mezarda bunun hesabını verirler.”dedi. CHP Grup sözcüsü Özgür Aksoy 
ise kar paylarının dağıtılması ile sermaye artımının karşılanabileceğini, bu_konuda hukuki yolara 
başvurulmasını, “GEMPORT elimizden et koparmak istiyor. Halka gidip her şeyi anlatalım. Hepi 
miz Gemlik halkının gücünü arkamıza alınak zorundayız.” dedi. Mert Dimili ise hisselerin 
alınması için 5 kaynak gösterdi. Ancak, AKP’li üyeler satılmasına el kaldırdı. Hab. 2’de

13_Nisan_2016_%25c3%2587ar%25c5%259famba%09www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmail.com
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Belediye Meclisi’nde AKP’li üyelerin oyları ile Gemport hisselerinin satılması kararı alındı...

Satılacak başka neyiniz kaldı?
Encümen üyelikleri için yapılan seçimlerde Emir Kantur ve Hulusi Gandar adaylıktan çekildiler. AKP, İbrahim 
Baki ve Orhan Sefil aday gösterdi. MHP ve CHP’liler, seçimlerde eşitlik halinde üyelerin kura ile belirleneceği 
hükmünü hatırlatmalarına Başkan Yılmaz uymadı, seçim yaptırdı. Baki ve Sefil encümen üyesi seçildiler.

Gemlik Belediye Mec 
lisi’nin dün yapılan 
oturumunda, 
Gemlik Belediyesi’ 
nin Gemlik Liman 
ve Depolama A.Ş. 
de(GEMPORT) bulu* 
nan yüzde 13.3 lük 
hissesi, muhalefetin 
tüm çabalarına kar 
şın, AKP’li üyelerin 
oylarıyla satılması 
kararı alındı.
Gemlik Belediyesi’ 
nin geçtiğimiz hafta 
başlayan Nisan ayı 
olağan toplantısı, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
Dubai ziyareti ne
deniyle ertelenmişti. 
Dün saat 17.30 da 
başlayan ikinci otu
rumda, gündemde 
bulunan maddelerin 
görüşülmesinden 
önce Meclis Başkan 
lığına verilen öner 
jeler okundu. 
Ik önerge, MHP’nin 

Gemport hisseleri 
nin satılmaması ile 
ilgili önergeydi. 
MHP’liler Gemport 
hisselerinin satılma 
sı yerine, sermaye 
artırımına katılma 
masının hisselerin 
değerini düşürme 
yeceğini söylediler.
Meclisin Gemlik 

halkının çıkarını ko
rumak görevi olduğu 
belirtilen önergede 
konunun yeniden 
görüşülmesi istendi. 
MHP’liler ayrıca fay 
batlarıyla ilgili olarak 
haritalar üzerinde 
meclisin bilgilendiril 
mesi istendi. 
Daha sonra korniş 
yonlardan gelen 
raporların görüşül 
meşine geçildi.
Geçen oturumda 
seçilemeyen 2 encü
men üyeliğin 
seçimin yapılması 
Belediye Meclisi 
üyelerinden AKP’li 
Yadigar Sönmez’in 
toplantıda bulunma 
ması nedeniyle son
raya bırakılırken, 
Karsak Camiinin 
karşısında açık oto 
park alanı yapılması 
kabul edildi.
Dörtyol ağzı mevkiin 
de bulunan alanda, 
Belediye ye ve özel 
şahıslara ait alan
larda sabit olmayan, 
takılıp sökülebilen 

ahşap malzemeden 
yapılan bir katlı, 
yalnız balık satış ve 
pişirme yerleri 
yapılması, başka 
amaçla kullanılma 
ması oy birliği ile 
kabul edildi.
TEDAŞ’a ait yeni 
yapılan hizmet 
binasının planlara 
işlenmesine, CHP 
nin muhalefetine 
karşın karar verildi. 
UEDAŞ’ın istemi ile 
ilçenin değişik yer
lerinde 13 adet trafo 
yapılması ve planla 
ra işlenmesi karar 
bağlandı.

AKP OYLARIYLA 
KABUL EDİLDİ 
Belediye Meclisi’nin 
dünkü oturumunda, 
Gemlik Belediyesi’ 
nin GEMPORT’ta bu
lunan 13.3 lük hisse 
sinin satılması kararı 
AKP’lirlerin oylarıyla 
alındı.
Bu madde görüşülür 
ken MHP’ lilerce ve 
rilen önerge de 
hisselerin satılması 
yerine sermaye 
artışına katılmaması, 
böylece değeri 
hergün artan Gem- 
port’taki bugünkü 
belediye payının 
aynen korunacağı 
MHP’li Gökhan 
Küçük tarafından 
anlatıldı.
GEMPORT’un 
sürekli kar eden bir 
işletme olduğunu 
gelecekte daha bü 
yük değer edeceğini 
söyledi.
Rakkamlarla şirketin 
mali yapısını anlatan 
Küçük, satmak yeri 
ne sermaya artırımı 
na katılmamanın 
Gemlik halkına 
yararına olduğunu 
belirtti. Daha sonra 
söz alan MHP Grup 
sözcüsü Osman 
Doğan ise, 25 yıl 
önce kurulan 
şirketin Belediye’nin 
yüzde 25’lik payının 
sermaye artışında 
hakim şirket tarafın 
dan aradaki farkın 
ödeneceği protoko 
le bağlandığı konu 
şulduğu ancak bu 
nun gerçekleşmedi 
ğini, nedenlerinin 
araştırılmasını istedi. 
Doğan bu konunun

Gemlik halkının men 
faatine dillendirilme 
sini de istedi.
GEMPORT’un 20 yıl 
kar dağıtmadığını, 
yönetim kurularına 
katılan Belediye Baş 
kan ve bir meclis 
üyesine maaş dağıt 
tığını, hakim şirketin 
karlarını başka şirket 
lere borç verdiğini, 
belediyenin yüzde 
İo’İ'ür'ın'SSeSnTti ufricT 
bül eden karın 20 mil 
yon lira olduğuna 
dikkat çekerek, “Bu 
20 milyon lira ile bir 
çok şey yapılabilir 
di. Hakim şirket Gem 
lik halkının parasını 
kullanmaktadır. 
Görülen o ki, siz sat
mak istiyorsunuz, 
şirket almak istiyor. 
Satmak yerine kar 
payını almanın yol 
larını arayalım. Kar 
payını neden dağıt 
mıyorlar, bizim kar 
payımızı almalıyız. O 
zaman satmaya da 
gerek kalmaz” dedi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ise 
kendi döneminde 3 
kez kar payı aldık 
larını, bugüne kadar 
GEMPORT’tan 7 mil 
yonlara kar payı alın 
dığını söyledi. 
“Her yıl kar payı 
dağıtılsa hissemizi 
neden satalım.” 
Doğan ise şirketin 
iyi niyetli olmadığını, 
gerekirse kamu 
güçünün 
kullanılmasını, o da 
olmuyorsa hisseleri 
Büyükşehir Beledi 
yesi’ne devredilme 
oini belirterek,”Buna 
el kaldır; 'ar bu 
dünyada asa da 
mezarda bunun hesa 
bini verirler”dedi. 
Belediye Başkanı 
Yılmaz ise Doğan’a 
verdiği yanıtta, firma 

nin sermaya artımı 
na Gemlik Belediye
sinin katılıp katılma 
ması konusunda 
kendilerinden 1.5 
yıldır cevap bekle 
diklerini, belirterek, 
"Sermaya arttırımı 
na katılacak mısınız, 
katılmayacak mısınız 
diyor. Yaptırdığımız 
tesbitlerde, hisseleri 
mizin değeri 32 mil 
yüıT ûuı'dC o ıZ ne r 
şartta hazırlıklı olma 
lıyız. Firma genel 
kurul yaptığında biz 
ne yapacağımızı 
bilmeliyiz.” dedi. 
Gemlik Belediyesi’ 
nin 10 milyon liralık 
yatırım bütçesi oldu 
ğuna dikkat çeken 
Yılmaz,”3 yıllık yatı 
rım bütçemizi ser
maye artırımına 
yatırırsak Gemlik 
halkına ne hizmet 
yapacağız” dedi. /

GÜR’DEN ÇARPICI 
RAKKAMLAR 
Gemlik Belediyesi 
nin 2016 tahmini 
yatırım bütçesinin 26 
milyon lira olduğunu 
hatırlatarak konuş 
masına başladı. 
GEMPORT’un 2015 
yılında net 80 milyon 
073 bin lira kar elde 
ettiğini belirterek, 
“Her yıl yüzde 75 kar 
elde ederek büyü 
yen bir şirketten söz 
ediyoruz.”dedi. 
GEMPORT’un bir 
hizmet şirketi oldu 
ğuna dikkat çeken 
Gür, şirketin hesap 
lan incelendiğini 
nakit fazlası bulun 
duğunu, kasasında 
veya bankada parası 
olduğuna dikkat çe 
kerken, 2015 yılında 
başka firmalara 2015 
aktif karlardan 215 
milyon lira borç ver 
diğini “Böyle büyü 

yen bir şirket ser
maye arttırmak is 
ter.” dedi.
Gür, şirketin Yatırım 
Teşvik Belgesi’nden 
rakamlarla okuyarak 
GEMPORT’un nasıl 
güçlü bir şirket ha
line geldiğinin Gem
lik Belediyesi’nin 
13.5 milyon lira ser
maye artırımı katkısı 
ile payını koruyabile 
ceğini, taahütünün 
1/4’ün ödeneceğini 
geriye kalanı ise 2 
yıl içinde ödenece 
ğini, buna Gemlik 
Belediyesi’nin im
kanı bulunduğunu 
anlattı. Galip Gür, 
şirket yönetim kuru
lunun sermaye arttın 
minin gerekçesini 
ortaklarına anlatma 
sı gerektiğini, ortak 
ların da hukuki hak 
lan olduğunu, firma 
mn ileride halka 
açılacağını, 
değerinin daha da 
artacağını söyledi. 
AKP’li Amet Avcı ise 
konuşmasında Gür’ 
ün açıklamalarının 
doğru olduğunu, 
ancak hisse azalma 
sini halka anlatma 
nin zor olduğunu 
söyledi.
CHP’li Mert Dimili 
ise Gemlik Belediye 
Meclisi’nin en önem 
li toplantılarından 
biri yaptığı, iyi yöne 
tilen şirketini sürekli 
büyüdüğünü, serma 
ye artırımına Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
küçük belediyelere 
destekleyebileceği 
ni bununla ilgili 
Sayıştay kararları 
olduğunu anımsattı. 
Dimili, kar payı 
artırımı için Borusan 
satılan arsanın halka 
açık ihale ile yeniden 
değerinde satılma 
sıyla elde edilecek 
para ile bunun ger 
çekleşebileceğini, 
Kurtul ve Engürücük 
Mahallelerindeki 25 
dönüm arsanın satı 
şıyla 12-15 milyon 
lira elde edilebile 
ceğini, Termal 
Turizm yatırımının 
ertelenerek buradaki 
kaynağın sermaye 
artırımına artarılabi 
leceğini belirti.
Başkan Yılmaz, bu 
konuşmalara sinir

lendi;
“Siz bize 3 yıl hiçbir 
hizmet yapmayın 
diyorsunuz”diye 
karşılık verdi.
Daha sonra söz alan 
CHP Grup sözcüsü 
Özgür Aksoy, 13.5 
milyon liralık kayna 
ğı Gemlik Belediye 
sinin sağlayabilece 
ğini, kar paylarının 
alınması için hukuku 
yollarının denenme 
si gerektiğini, Bele 
diye’nin kaynakla 
rımn tamamının 
satılması kararı alın 
dığını, bu kaynakla 
nn burada kullanıla 
bileceğini, belirte 
rek, “Gemport eli 
mizden et koparmak 
istiyor. Halka gidip 
her şeyi anlatalım. 
Hepimiz Gemlik 
halkının gücünü 
arkamıza almak 
zorundayız. Siz 
baştan beri satmayı 
düşünüyorsunuz. Bu 
şirket ciddi 
yatırımlar yapıyor. 
Yılport limanıyla 
birleştiğinde Türki 
ye’nin en büyük 
limanı olacaklar.
Bunlar şirket hissesi 
kutsal emanetler de 
ğil. Satılabilir ama 
zamanlama çok 
önemli. Bugün za 
manı değil. Herkesin 
elini vicdanına koy 
masını istiyoruz ” 
dedi.Yapılan oyla
mada AKP’lilerin 
oylarıyla Gemport 
hiselerin satılmasına 
karar verildi. Daha 
sonra Belediyenin 
2015 yılı hizmetlerini 
kapsayan denetim 
raporu okundu.
Yarım kalan encü
men seçimlerine 
geçildi. Belediye 
başkanı 2 üye için 
seçim yapılması 
gerektiğini söyleme
sine muhalefet itiraz 
etti. Kura çekilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Ancak, Yılmaz seçim 
yaptırdı, Hulusi Gan
dar, Emir Kantur 
adaylıktan çekildiler, 
yerine Orhan Sefil ile 
İbrahim Baki aday 
oldu. AKP’ lilerin 
oylarıyla encümen 
üyeleri belirlendi. 
MHP ve CHP seçim 
sonuçlarını yargıya 
götürüyor.
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Tır Harkında kan donduran cinayet
Bursa’da 25 yaşın 
daki Yakup Altay, 
dün gece 24 
yaşındaki Yunus 
Ak'ı iki ayrı bıçak 
ile 50 yerinden 
yaralayıp öldürdü. 
Cinayet sonrası 
Yakup Altay ile 
olay anında 
yanında olduğu 
öne sürülen Y.ö. 
gözaltına alındı. 
Nilüfer Büyükba

lıklı Mahallesin
deki cinayet, 
Yakup A.'nın, 
Yunus Ak ve 
Y.ö. ile birlikte 
geldiği TIR 
f»arkında işlendi, 
ddiaya göre 

Yakup A, Yunus 
Ak ile Y.Ö. otomo
bilde beklerken 
yakınında bulu
nan ve daha önce 
yanında çalıştığı

İsmail T.'nin çay iki bıçağı alıp
ocağına gidip ayrıldı. İsmail
burada bulunan T.'nin, "Bırak o

bıçaklan ne 
yapacaksın" diye 
uyarmasına 
rağmen uzaklaşan 
Yakup A, bu bıçak 
la otomobilin arka 
koltuğunda otu
ran Yunus Ak'ı 
bıçakladı. Yakup 
A, aldığı bıçak 
darbesi sonucu 
otomobilden inip 
kaçmaya çalışan 
Ak'ı bıçaklamaya 

devam ederken, 
kendisine engel 
olmak isteyenlere, 
"Bu namus 
meselesi. Kimse 
karışmasın" 
diyerek bağırdı. 
Olay sonrası ağır 
yaralanan Yunus 
Ak, kaldırıldığı 
Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakül 
tesi'nde yaşamını 
yitirdi.

MlIlMlİİSIlIltelllllil
3 yıl önce Gök 
dere Kavşağında 
meydana gelen 
kazada yaralanan 
ve yoğun bakım 
da kalan genç 
kadın, hayatını 
kaybetti. Gökdere 
kavşağında 3 yıl 
evvel meydana 
gelen kazada,

Merve Şahin (27), 
yolun karşısına 
geçerken bir 
aracın altında 
kaldı. Genç kadın 
ağır yaralı olarak 
özel bir hastan
eye kaldırıldı.
Yaklaşık 3 yıldır 
yoğun bakımda 
kalan Şahin hayatını kaybetti.

Mudanya da 
ticari araca 
çarpan bisiklet 
sürücüsü 
yaralandı. Edinil 
en bilgiye göre, 
bisiklet sürücü 
sü Berat T., K.B., 
idaresindeki 16 
NNY 58 plakalı 
ticari araca 

çarptı. Yaralanan 
gence ilk müda
haleyi vatandaş 
lar yaptı. Yarali 
halde yerde yatan 
gencin üzerine 
vatandaşlar 
battaniye örttü. 
Bir süre sonra 
olay yerine gelen 
112 ekipleri, 

yaptıkları müda
halenin ardından 
Berat T'yi 
Mudanya Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Gencin 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Polis, kazayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

Narkotikten uyuşturucu operasyonu
Narkotik polis
lerinin gerçekleş 
tirdiği 3 ayrı ope 
rasyonda 6 kişi 
gözaltına alınır 
ken, yüklü 
miktarda uyuştu 
rucu madde ve 
silah ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre Bursa Em
niyet Müdürlü 
ğü Uyuşturucuyla 
Mücadele Şubesi 
ne bağlı ekipler, 
Osmangazi Alem

dar Mahallesi’nde 
durumundan 
şüphelendikleri 
bir otomobili 
durdurdu. Otomo
bilde bulunan 
U.S. (23) ve 
B.B. (24)’nin oto
mobillerinde ve 
üzerlerinde arama 
yapan ekipler 
6 gram metam 
fetamin, 1 gram 
bonzai ele geçirdi. 
Yakınlarda dükkanı 
olduğu öğrenilen

U.S.’nin 
dükkanında 
yapılan aramada 
ise ruhsatsız ta

banca ele geçiril 
di. Öte yandan İs- 
tanbul-Bursa yolu 
üzerinde asayiş

uygulaması yapan 
Narkotik ekipleri, 
durumundan 
şüphelendikleri 
34 plakalı bir 
otomobili durdur 
du. Araç içerisinde 
bulunan K.Y. (28), 
E.A. (28) ve B.Ç. 
(35)’nin yapılan üst 
aramalarında bir 
olumsuzluğa rast- 
lanmazken otomo
bilde arama yapan 
ekipler torpido 
içerisinde bulunan

2 ayrı paketteki 
1 kilogram eroini 
ele geçirdi. Şüphe 
lilerin uyuşturucu 
maddeyi Bursa’ya 
getireceği öğrenil 
di. Narkotik ekip
leri tarafından 
gerçekleştirilen 
3 ayrı operasyon 
da gözaltına alınan 
biri kadın 6 kişi, 
emniyetteki ifade 
lerinin ardından 
adliyeye sevk 
edildi.

MtiH
Bursa’da meydana 
gelen trafik kaza 
sında üç çocuk 
annesi kadın 
hayatını kaybetti. 
Gürsu da 
meydana gelen 
kazada, evinden 
çıkan üç çocuk 
annesi Solmaz 
Ormancı (41), 
karşıdan karşıya 
geçmek isterken 
bir aracın çarpma

sıyla yaralandı. 
Sürücüsü ve 
plakası belirlene
meyen araç 
kayıplara karışır 
ken, ağır yarala 
nan Ormancı, 
ambulansla Şev 
ket Yılmaz Devlet 
Hastanesi’ne kaldı 
rılmasına rağmen 
kurtarılamadı. 
Polis, çarpıp 
kaçan sürücüyü her yerde arıyor.

Bursa’da bir mar
kete giren hırsız 
lar, kasayı açama 
yınca yardım ku
tusunu ve dükkan 
sahibine ait silahı 
çaldı. Olay Os
mangazi de mey
dana geldi.
S.Ç.’ye ait markete 
gece yarısı kapı 
kilidini kırıp giren 
kimliği belirsiz 
hırsızlar, kasayı 
açamayınca 
içerisinde 500 lira

para bulunan 
yardım kutusu 
ile S.Ç.’ye ait 
olduğu öğrenilen 
12 bin 500 lira 
değerinde

ki tabanca ile 
28 adet mermiyi 
çalıp kaçtı.
Polis, hırsızları 
yakalamak için 
çalışma başlattı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

II I II II IIIMIHII»
Tarih sizi affetmeyecek

Geçen hafta görüşülecek olan GEMPORT 
hisselerinin satılması, Başkanın GTSO ile 
Dubai’ye geziye gitmesi nedeniyle görüşüle 
medi.

Gezi daha önemliydi çünkü.
Dün, Gemlik Belediye Meclisi çok önemli ve 

verimli bir toplantı yaptı.
GEMPORT’un sermaye artırımı istemi 1.5 

yıldır Belediye'hin gündeminde.
Belediyenin mülklerinin tümünü satmayı 

kafasına koymuş olan bir yönetim ile karşı 
karşıyayız.

Belediye mülkleri satılmaz varlıklar değildir. 
Ancak, hiç emekleri geçmeyen varlıkları sa
tarak hizmet yapılmaz.

YıneAKP’H olan eski başkan Mehmet Turgut, 
satarak hizmet yapmadı.

Katlı otoparkı, AVM, Sosyal Hizmet Tesisleri 
gibi büyük yatırımları, belediyenin imkanla 
rıyla yaptı.

GEMPORT, Türkiye’nin yükselen yıldızıdır.
GEMPORT’u İş Bankası’ndan satın alan 

Yıldırım Holding de Türkiye’nin en hızlı büyü 
yen şirketidir.

21 değişik yatırımı, 11 bin çalışanı ile Bursa 
da vergi rekortmeni bir kuruluştur.

Ekvator’dan, Kazakistan’a, Portekiz’e kadar 
yayılmış global bir markadır.

GEMPORT, YILP0RT tarafından satın alındık 
tan sonra sürekli büyüyüp yatırımlar yapıyor. 
Büyüme ortalaması yüzde 75. Her yıl milyon
larca Hra kar elde ediyor. Ancak, yatırım ne
deniyle kar payını her yıl dağıtmıyor.

Bu konuda CHP’li Mali Müşavir Galip Gür, 
çok teknik bilgiler verdi. Kar paylarının huku 
ken dağıtılması gerektiğini, Yatırım Teşvik Bel- 
gesi’nden okuduğu verilerin gerçek rakkamlar 
olduğu belirtilerek, Gemlik Belediyesi’nin ser
maye artırımına 13.5 milyon Hra olacağını, bu 
nun da 24 ayda ödeneceğini söyledi.

Mert Dimili ise, babası Nezih Dimili dönemin 
de sermaye artırımına katılmamasının Bele 
diye’nin muhalefette olması nedeniyle hükü 
metin her türlü yardımları kestiğini, hâzineden 
ödenen payların verilmediğini, Belediye’nin 
zora sokulduğu için bu katkıyı koyamadığını 
söyledi.

Dimili, sermaye artırımı için Belediye’nin 5 
kaynağını da tek tek saydı.
0 günleri iyi anımsıyorum. Bugünkü meclis 

üyeleri belki daha doğmamışlardı, belkide çok 
küçüktüler: Hakkı Çakır Belediye binası 
yaptırdı, (bunlar yıktırdı), yol, kaldırım, parke 
yaptı. Hepsini borçla, bu borçların tamamını 
Nezih Dimili ödedi.

Sonuç olarak, dün yapılan meclis toplantısın 
da, AKP’liler yapmak yerine, yine satmak için 
karar aldılar. Bu meclisin AKP’H üyelerini tarih 
hiçbir zaman unutmayacak.

Başkalarının yaptıklarını onlar satıyorlar.
GEMPORT’tan kar paylarını alamayanlar, 

maaşlarını alıyorlar.
Bana göre, GEMPORT Gemlik Belediyesi’nin 

hisselerini almaya meraktı değii.
60 dönümlük arsayı hukuksuz sattılar, geri 

döndü. Bunu da başaramayacaklar görecek 
siniz.

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas Yıldız 
haftalık gündem 
değerlendirmesi için 
basın açıklaması 
düzenledi.
Türkiye’de bugün iki 
gündem olduğunu 
söyleyen Yıldız, 
halkın gündemi ve 
iktidar ile muhale
fetin suni gündemi 
olmak üzere ikiye 
ayrıldığını bildirdi. 
Halkın gündeminde 
terör, işsizlik, 
adaletsizlik ve geçim 
sıkıntısı olduğunu 
belirten Yıldız, Par- 
lamento’nun günde
minde ise Anayasa 
değişikliği, başkan 
lık sistemi, dokunul 
mazlıkların kaldırıl 
ması ve son zaman
lardaki dalaşma vari 
tartışmalar var. 
Bugün hiç şüphesiz 
gerçek gündem

terör olaylarıdır.” 
dedi.Yıldız, prog 
ramda Türkiye’nin 
içinde bulunduğu 
duruma dikkat çeker 
ken, terör soru
nunun altını çizdi. 
Terörün temelinde 
eğitimsizliğin oldu 
ğuna vurgu yapan 
Yıldız, “Milli ve yerli 
politikalara gidilmesi 
gerektiğini aktardı. 
Suriye konusuna da 
değinen Yıldız, Türki 
ye’nin bölge ülkeleri 
ile bir araya gelmesi 
gerekiyor. Yapılması 
gereken şey, hiç

şüphesiz ki barış, 
barış ve barıştır." 
dedi.
Suriye'de yaşanan 
savaşın bütün bölge 
halkını sardığını be
lirten Yıldız, bu ko
nunun bir an önce 
çözülmesi gerektiği 
ni söyledi.
Geçmiş yıllarda, 
Suriye politikasında 
Saadet Partisi olarak 
görüşlerinin dikkate 
alınmadığını iddia 
eden Yıldız, şöyle 
konuştu: 
"Suriye konusunda 
Türkiye'nin bölge

ülkeleri ile bir araya 
gelmesi gerekiyor. 
Yapılması gereken 
şey, hiç şüphesiz ki 
barış, barış ve barış 
tır. Türkiye, Iran, 
Suriye, Mısır ve Irak, 
icap ediyorsa diğer 
kardeş İslam ülkeleri 
de bu konferansa 
davet edilecek 
ülkeler olabilir.
Bu bölge bizimdir. 
Tabiri caizse bu 
apartman 
Müslümanlanndır. 
Müslümanlar, bir 
araya gelmek 
suretiyle problem
lerini çözmelidir, 
bunu sağlayacak 
güce sahiptir. 
Açık ve net bir 
şekilde söylüyoruz; 
küresel güçlerle 
el ele, omuz 
omuza vererek Müs 
tumanların problem
lerini çözemez 
siniz."

ün Mhhibiim Mil imimi imli
İlçemizde bulunan 
Aday Öğretmenler 
okul dışı etkinlikler 
kapsamında Gemlik 
Belediyesi’nin 
desteği ile Bursa’nın 
tarihi ve kültürünü 
tanıtıcı gezi 
gerçekleştirdiler. 
Aday Öğretmenler 
ilçe koordinatörü 
Adnan Ulug ve 
Emekli Öğretmen 
Naci Pehlivan’ın 
rehberliğinde gerçek 
■eştirilen gezi; 
Tophane’den başla 
yarak Pınarbaşı, Mu
radiye, Çekirge 
güzergahını öğleye 
kadar sürdü. Öğle 
yemeği için Nilüfer 
Havva Aslanoba 
Otelcilik ve Uygu
lama Okulunda okul 
tanıtımı ve dinlen

meden sonra Yeşil 
Türbe, Emir Sultan 
Türbesi ve tarihî 
Ördekli Kültür 
Merkezi ile 
tamamlanıp İlçemize 
dönüş yapıldı. 
Gezi ile ilgili notlar

tutan, broşürler 
alan aday 
öğretmenlerimiz bu 
gezinin çok verimli 
ve başarılı geçtiğini, 
kendileri için çok 
önemli bilgi ve 
deneyimler elde et

tiklerini, bu geziyi 
hayatları boyunca 
unutmayacaklarını, 
gittikleri görev yer
lerinde Bursa'yı 
öğrencilerine özel
likle anlatacaklarını 
dile getirdiler.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

AJANS
M/ \CILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ALDIĞIM NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

AHMET PARILDAROĞLU
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

FUTBOLDA GEMLİK TAKIMLARI
Futbolda 2015- 

2016 sezonu sonu 
yaklaşırken şampi 
yon takımlar bir 
bir ortaya çıkmaya 
başladı. Süper 
Amatör kümede 
Gürsu Belediye 
Spor ile Karacabey 
Belediye Spor 
gruplarını birinci 
olarak tamamla 
dılar. Playoff 
maçlarında BAL 
ligine yükselmek 
olarak belirlendi.
Yaş gruplarında

U12, U13veU16 
şampiyonlarının 
belirlenmesi için 
maçların tamam 
lanması gerekiyor. 
İkinci Amatör 
küme ikinci yarı 
ilk maçları da bu 
hafta başladı.
İkinci Amatör 

kümede Gemlik 
takımlarının bulun 
duğu sekizinci 
grupta iki iddialı 
takımımız Vefa 
Spor ve Körfez 
Spor rakiplerini 

kolay yendiler. 
Küçük çapta 
hakeme itirazlar 
haricinde her şey 
güzel geçti diyebi 
liriz.
Birbirlerine 

istemeyerek faul 
yapan sporcuların 
hemen arkadaşla 
rını yerden kaldır 
dığını gördük. 
Körfez Spor- Koray 
Spor maçında 
sahanın en iyisi 
olan üç numaralı 
Körfez Spor oyun

cusu ile beş numa 
ralı Koray Spor 
oyuncusu arasın 
daki küçük bir 
sorun yaşandı. 
Ama teknik heyet 
ler araya girerek 
hemen olayı çözdü 
ler. Vefa Spor- 
Kurşunlu Spor 
maçında ise Murat 
Yarar kardeşimin 
sürekli hakeme iti
raz ettiğini gördük. 
Kırmızı kart çıka 
bilir. Lütfen dikkat. 
Bunlar haricinde 
her şey güzeldi. 
Bravo çocukları 
miza. Gemlik’imize 
yakışan mücadele 
sergilediler. Fut
bolda kazanmak 
her şey değildir. 
Kazanırken de 
güzel olan şeyleri 
kaybetmeyelim.

Bu arada Körfez 
Sporun fedakar ve 
cefakar idarecisi 
Haşan Arslan’ın 
kulübü adına 
yaptıkları gözüm
den kaçmadı. Gene 
omzunda ve ellerin 
de su şişeleriyle 
soyunma odasına 
girdi. Kendisi kırk 
yıldır genç sporcu
lara elinden geldi 
ğince yardım etme 
ye devam ediyor. 
Gemlik’imizin 
sporunun böyle 
fedakar insanlara 
her zaman ihtiyacı 
var. Sağolasın 
Haşan Kardeşim.
Yaş gruplarında 

Gemlik Belediye 
Sporun U13 ve U16 
takımları beklene 
nin üzerinde başarı 
lı sonuçlar alıyor 

lar. Yetenekli 
sporcular profes 
yönel takımların 
radarına girmiş dü
rümdalar. Gönül 
ister ki Gemlik’imiz 
den de profesyonel 
bir takım olsun. 
Sporcularımız bu 
takıma hazırlansın.

U14 takımımız 
bilindiği gibi Lig 
maçları sonunda 
Bursa’mızı Türkiye 
şampiyonasında 
temsil etme hakkı 
elde etti. Mayıs 
ayının ilk haftasın 
da hangi ilimizde 
maç yapacağı belli 
olacak. Maddi 
sıkıntılardan dolayı 
bu sene sadece bir 
grupta Türkiye 
şampiyonası 
hedeflenmişti. 
Buda başarıldı.

Eğitimde 'özel' dönem
Dershanelerin 
kapanmasıyla bir
likte Bursa'da özel 
okul sayısı 332'ye

ulaşırken, 5 bin li
raya da 30 bin liraya 
da eğitim veren özel 
okullar var. Bursa'da 

şehir merkezinde şu 
anda dershaneden 
dönen temel liselerle 
birlikte toplam 242 

adet özel okul bulu 
nuyor. İlçeler de işin 
içine girince bu 
rakam 332'ye çıkıyor. 
Özel okulların en 
yoğun olduğu ilçe 
Nilüfer. Yeni eğitim- 
öğretime hazırlanan 
okulların da hemen 

hemen tamamının da 
Nilüfer'i tercih 
etmesi Nilüfer'i özel 
okullar için tam bir 
cazibe merkezine 
dönüşmüş durumda. 
Nilüfer'de şu anda 
158 adet özel okul 
bulunurken, Osman 

gazi'de 68, Yıldırım 
da ise 16 tane özel 
okul var. Önümüzde 
ki yıl eğitim-öğretime 
başlamaya hazırla 
nan özel okullar da 
göz önüne alındığın 
da bu rakam daha 
da artacak.

ACIBADEM GEMLİK TIP MERKEZİ

GÖZ HASTALIKLARI 
UZMANIMIZ

DR. CÜNEYT IŞIK
TAM ZAMANLI OLARAK 
HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

ACI BADEM
G L .. _ İ '< TIP MERKEZİ

■ A L O A C I B A D E M A

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No:45GEMLIK -.««srirV Bilgi için (224) 2804444
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GEHÇ SPOBCULflR SEVKI SEVKİElf E EMMET
Doğu Avrupa ve 
Balkan Şampiyona 
larının yanı sıra çok 
sayıda Türkiye 
Şampiyonasında 
Moto Kros ve 
MX 1 yarışlarında 
şampiyonlukları 
bulunan Bulgaristan 
asıllı Türk Sporcu 
Şevki Şevkiev 
Gemlik Belediyesi 
Sponsorluğunda 
Gemlik Şahin 
Tepe Motor Sporları 
Kulübü yarışmacısı 
olarak katıldığı 
ilk yarışmada bir 
kez daha birinci 
oldu.
Fethiye’de gerçekle 
şen Türkiye 
Şampiyonası 
1. Ayak yarışmasın 
da MX 1 kategori 
sinde birçok ünlü 
sporcuyu geride 
bırakan Şevki 
Şevkiev Gemlik’in 
gururu oldu. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
etti. Belediye 
Başkanı Refik

Yılmaz, Şevkiev’e 
ilçede motor 
sporlarına gönüllü 
gençleri eğitme 
teklifi yaptı.
Motor Sporları 
Federasyonu 
Komisyon Başkanı 
Zeynur Öztürk, 
Gemlik Şahin Tepe 
Motor Sporları 
Kulübü Başkanı 
Birol Çelik, Başkan 
Yardımcısı Engin 
Smi'c.’v*, y^*ft?A:ıW 
Kurulu üyeleri

Selim Subaşı ve 
Doğan Işıktan ile 
birlikte Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret eden 
şampiyon moto 
krosçu Şevki 
Şevkiev, Gemlik 
Belediyesinin 
sponsorluğundan 
duyduğu mem
nuniyeti dile 
getirdi.

tüm şampiyonalarda

Şahit Tepe Kulübü 
adına Gemlik’i temsil 
edeceğini vurgu
layan Şevkiev, Gem
likli gençleri motor 
sporlarına kazandır 
maktan da büyük 
onur duyacağını 
söyledi.
Gemlik Belediye- 
si’nin katkılarıyla 
düzenlenen Şahin 
Tepe Motor Yarışları 
Parkurunda 2 yıl 

y EiT-
duro, Moto Kros

Türkiye Şampiyo 
nalarının yanı sıra 
Doğu Avrupa Moto 
Kros Şampiyona 
sında da birinci olan 
Şevki Şevkiev, 
sporseverlerin 
gönlünde taht 
kurmuştu. 24 
yaşındaki genç 
sporcu hedefinin 
Avrupa ve Dünya 
Şampiyonluğu 
olduğunu vurgula
yarak, “Gemlik’i 
ve Şahin Tepe 
Spor Kulübünü 
uluslararası şampiyo 
nalarda temsil 
etmekten gurur 
duyacağım. Ayrıca 
ilçede bu spora 
gönül veren çok 
sayıda kardeşimiz 
var. Onlarla birlikte 
de nice zaferler 
kazanmak istiyorum. 
Bu konuda da elim
den geleni 
yapacağım” dedi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın da 
spor adına büyük bir 
şans olduğunu 
açıklayan Şevki

Şevkiev, “Hem tesis 
leşme, hem yatırım 
lar, hem de spora ve 
sporcuya yönelik 
teşvik edici destek
ler çok önemli. Alt 
yapı var, disiplinli ve 
iyi bir eğitimden 
geçerek, başarılı 
sporcularla Gemlik’i 
temsil etmeyi sürdü 
receğiz” dedi 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Kadir Erol ve Ahmet 
Avcı’nın da katıldığı 
ziyarette, spora 
yönelik yatırım ve 
destekleri sürdüre
ceklerini anlatan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da, 
“Herkesin sevgilisi 
haline gelen Şevki 
Şevkiev’in hem 
ilçemiz adına yarış 
ması, hem de ilçe 
mizde bu spora 
gönül vermiş olan 
gençlerimizi yetiştir 
mesi çok önemli. 
Kendisini kutluyor, 
başarılarının 
devamını diliyoruz” 
dedi.

ÜRETİM
ELEMANI

TERCİHEN 20-40 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 
DENGİ OKUL MEZUNU

BAY
ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek - 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

KAHVALTININ ÖNEMİNİ ÖĞRENECEKIER
Gemlik Cumhuriyet 
İlkokulu 2 C Sınıfı 
öğrencileri, sosyal 
projeler kapsamında 
kahvaltının anlam 
ve önemini hep bir
likte öğrenecekler. 
18 Nisan Pazartesi 
günü sınıfta yapıla 
cak uygulamada, 
günün en önemli 
öğününün neden 
kahvaltı olduğu 
çeşitli etkinlik ve bil
gilendirmelerle 
öğrenilecek. Pro
tokol üyelerinden de 
kahvaltı ve kahvaltı 
mn önemi konusun 
da destek beklendi. 
Bu çalışma kapsa 
mında sınıf öğretme 
ni Asiye Kılıç, Gem
lik Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
ederek, öğrencile 
rinin hazırladığı 
etkinlik davetiyesini 
takdim etti.
“Vücudumuz uyur 
ken bile çalışmaya 
devam eder. Akşam 
yemeği ile kahvaltı 
arasında yaklaşık 12 
saatlik bir süre 
vardır. Bu süre

içinde vücut, besin 
öğelerinin tümünü 
kullanır. Sabah 
kahvaltı yapılmazsa 
beyinde yeterince 
enerji oluşmaz. Bu 
durumda yorgunluk, 
baş ağrısı, dikkat ve 
algılama azlığı gibi 
sıkıntılar yaşanır. 
Kahvaltı yapmayan 
çocuklarda okul 
başarısı düşer. 
Anlama kapasitesi, 
odaklanma ve kon
santrasyon azalır. 
Vücut kendi depola 
rından kullanır 
ve hastalıklar 
karşısında direnci 
düşer. Açlık hissiyle 
birlikte yorgunluk 
ve bitkinlik oluşur” 
diye konuşan sınıf 
öğretmeni Asiye 
Kılıç, sosyal proje 

kapsamında 
hazırlanacak örnek 
kahvaltı masasıyla 
öğrencileriyle 
bunu uygularken, 
öğreneceklerini 
söyledi.
Kahvaltı yapmadan 
güne başlamanın 
verimi düşürdüğünü 
vurgulayan Bele 
diye Başkanı Refik 
Yılmaz’da, böylesi 
anlamlı bir sosyal 
projeye destek ver
mekten mutluluk 
duyacağını söyledi. 
Öğrencilerle sohbet 
edip, onlara oyun
cak, meyve suyu 
ve kek ikram eden 
Belediye Başkanı •» 
Refik Yılmaz, 
güzel ziyaret adına 
hatıra fotoğrafı 
da çektirdi.
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Elemanlar Aranıyor

DUGUN SALONU

BAŞLAMIŞTIRNikah Masası - Volkan fosterisi

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

www.gemlikeiittemizlik.com

POMPACI VE MARKETÇİ 
DENEYİMLİ VEYA ÖĞRETİLMEK ÜZERE 

18-40 YAŞLARI ARASI 
BAY ELEMAN ARANMAKTADIR

ENGÜRÜCÜKOPET İSTASYONU 
TEL: 05316261971 AYDIN BEY

İnternetten Canlı htyın- Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekip manlar - Sürpriz gösteriler 

?ww.gemlikınllton.coın
Sk Âacebook/miltondugunUk plus.google. ’AmiItondugun
” Hükümet Kon^.ji karşisi

TEL : 513 10 71 GEMLİK

Gemlik ELİT 
TEMİZLİK

AKCAN PETROLDE ÇALIŞACAK
• BAYAN MARKET SATIŞ GÖREVLİSİ
• BAY AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLİSİ
• BAY VE BAYAN KAFETERYA SERVİS

VE MUTFAK ELEMANLARI ARANMAKTADIR.
AKCAN PETROL

Dörtyol Mevkii GEMLİK

MÜRACAAT TEL: 0 533 309 06 99

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 0 ■g' 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA ■■

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN gj»
GÜZEL ANLARINIZI M

YAŞATMAK İÇİN VARIZ tMf
-Meşrubat-Çerez g V|g-

Piyanist +Di Performans '
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ

< Büro Temizliği
Ofis Temizliği 

(Yazlık Temizliği
£îApartman Temizliği 

Boş Ev Temizliği 

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

İGemlik KŞrfez

http://www.gemlikeiittemizlik.com
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Ceviz hesabı 16 Nisan’da başlıyor
Hükümetin evlene 
cek çiftlere yapıla 
cak çeyiz hesabı 
uygulaması için ilk 
başvuru tarihi 16 
Nisan’da başlıyor. 
Uygulamadan 
yararlanmak için 
evlilik tarihinden 
önce asgari 3 yıl 
boyunca açılacak 
hesaba düzenli 
ödeme yapması ve 
27 yaşını doldurma 
dan da ilk evliliğini 
yapması gereki 
yor. Hükümetin 
seçim vaatlerinden 
biri olan ve evlilik 

hazırlığında olan 
gençlerin heyecanla 
beklediği çeyiz 
yardımı uygulaması 
başlıyor. 16 Aralık 
2015'de Resmi 
Gazete'de yayınla 
narak yürürlüğe 
giren yönetmeliğin 
ilk başvuru tarihi 
16 Nisan’da başlı 
yor. Uygulamayı 
iple çeken vatan 
daşlar için ilk duyu
rusunu yapan Aile 
ve Sosyal Politika 
lar Bakanlığı, 16 
Nisan'dan itibaren 
ilgili bankalarla

(bankalar ve katılım 
bankaları) yönetme 
lik kapsamında 
yapacakları sözleş 
me ile başvuruda 
bulunabileceklerini 
belirtti. Katılımcı 
ların 27 yaşını 
doldurmadan ilk 

evliliğini yapması 
gerekiyor. 18 yaşın 
dan küçük çocuklar 
için veli veya vasisi 
tarafından da 
hesap açılabilecek. 
Kişi, birden fazla 
çeyiz hesabı aça- 
mayacak. Hesabı 

açan kişi bir defaya 
mahsus olmak 
üzere hesabına 
15 bin TL'ye kadar 
para yatırabilecek. 
Katılımcıların aylık 
ödeme planını 
seçmesi halinde bir 
dönem içerisinde 
üç defadan fazla 
düzenli ödemeyi 
aksatmaması ve üç 
aylık ödeme planını 
seçmesi halinde bir 
dönem içerisinde 
bir defadan fazla 
düzenli ödemeyi 
aksatmaması 
gerekiyor. Çeyiz 

hesabına ödemeler 
aylık ya da 3 aylık 
şeklinde düzenli 
yapılacak. Düzenli 
aylık ödemelerin 
alt sınırı 100 TL, 
üst sınırı ise 1000 
TL olacak.
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakan 
lığı bütçesine 
konulan ödenekten 
karşılanacak olan 
çeyiz hesaplarına 
eklenen devlet 
katkısı, hesabın 
bulunduğu banka 
aracılığıyla 
ödenecek.

II II

MlBllllWiaiHl
TBB, verilerine göre, 
bu yılın ilk üç ayında 
kredileri yüzde 12 
arttı p 1.54 trilyon 
liraya ulaştı, geçen 
yıl aynı dönemde 
yüzde 2.8 olan 
takipteki kredi oranı, 
yüzde 3.3'e yüksel 
di. Takipteki kredi 
oranında görülen 
artışı geçen yıldan 
bu yana TL'de görü 
len değer kaybına 
bağlayan bankacılık 
uzmanları, "Türkiye 
son yılda oldukça 
güçlü bir devalü
asyondan geçti. 
TL'deki bu ciddi 
değer kaybı da 
özellikle sermaye 
sıkıntısı olan KOBİ'- 
leri ve gelirinde

düşüş yaşayan 
bireysel müşterileri 
olumsuz etkiledi. 
Esen sert rüzgar
larda ilk olarak ser
mayesi ya da geliri 
kısıtlı kırılganlar 
döküldü" yorumunu 
yaptı. Uzmanlar, 
Türkiye'nin yüzde 
3.3 takipteki kredi 
oranı ile halen 
birçok Avrupa 
ülkesinin gerisinde 

olduğunu belirtirken 
bir yandan da önü 
müzdeki döneme 
ilişkin 'büyümenin 
sürmesi gerektiği' 
uyarısında bulunu 
yor. Uzmanlar, 
takipteki kredi oranı 
mn yüzde 4 ve üze 
rine çıkması halinde 
ekonomi için tehlike 
den söz edilmeye 
başlanabileceğini 
söylüyorlar.

2.8 milyon kişi üevletin sanlık 
hizmetinden yararlanamıyor
Asgari ücrete bağlı 
olarak sigorta prim
leri yüzde 30 artınca 
son bir yılda prim
lerini kendi ödeyen
lerden 2.8 milyon 
kişi GSS kapsamına 
girmedi ve prim 
ödeyen sayısı yüzde 
45 düştü. GSS, 2012 
yılında uygulamaya 
girdi ve o yıldan 
itibaren nüfusun 
tamamı, zorunlu 
GSS kapsamına 
alındı. Çalışan kesim 
için sorun yok. 
2011'de nasılsa 
2012'de de aynı 
şekilde her ay maaş 
larından Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) primi kesil 
diğinden, hem kendi

leri hem de bakmak 
la yükümlü oldukları 
kişiler sağlık hizme 
tinden yararlanabil! 
yorlar. Sorun çalış 
mayan kesimde. 
Çünkü sayıları, aylık 
gelirleri bilinmiyor. 
Onun için uygulama 
başladığında gelir 
testi zorunluluğu 
getirildi. 2012 yılında 
yani,GSS'nin başla 
dığı ilk yıl, 11 milyon

357 bin kişi tescil 
edildi ve devletin 
sunduğu sağlık 
hizmetinden yarar
lanmaya başladı. 
Yapılan gelir testleri 
sonucunda 11.3 
milyon kişinin, 
7.5 milyonunun 
gelirinin düşük 
olduğu tespit edildi 
ve bu kişilerin GSS 
primleri devlet tara 
fından karşılandı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR* RESMİ Bal BELER1 DENİZ OTOBÜSİr

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 

1 C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

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

ULAŞIM
Pamukkıl»
DENİZ UÇAĞI
Psgasus Akmlı Seyahat
METRO
Aydın Turlun 
SOzer Turizm 
Kanbarofiılu-Eaadaş

Kamil Koç

ei2 00 2e
Ö14 B3 02 
«13 12 12 
S13 20 77 
0*12 1O 72

612 0*1 03

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

617 34 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29
280 44 44

TAKSİLER
Körfez Tekel 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Tekel 
Manastır Tekel

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim MüdI. 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 Arıza Yalnız 185

Bursa zss 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 616 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 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
Akçen Petrol 913 İO 7O
MAR-PET 313 30 33
Tuncay Otogaz sis 1e as
Beyza Petrol o 13 0121

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 5450 
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)

IEIIİIIİIHIIU
VENÜS SİNEMASI

Küçük Esnaf: 11:30- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Batman ve Süperman 
(türkçe): 11:15-14:00- 

17:00-20:30...
Annemin Yarası: 14:00- 

19:00-21:15...
Kung Fu Panda 3 

(türkçe): 11:00-12:30- 
17:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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vİZYONyAPI
www.vizyonkci.cDrn

EVİNİZİN kontrolü sizin e
Akıllı Ev Sistemi 

Özel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

5+1 Dubleks Daireler

www.gemlikkorfezgazetesi.com14 Nisan 2016 Perşembe Fiyatı: 50 Kr

FATURA • SEVK İRSALİYESİ-TAŞIMA İRSALİYESİ - GİDER MAKnı.rn 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE - TAKVİM - KİTAP - DERGİ h »u 

CİLT YAPIMI - REKLAM ■ MADALYA - KUPA - PLAKET

istiklal Cad. Bora Sok.
Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK
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Marmarabirlikin enerji 
projesi dünyaya tanıtılacak

Kafalar karısti- 
23 Nisan lıuilaııacak mı? 

Kutlanmayacak mı?

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

(nine Kanış

23 Nisan’ı da kutlatmıyorlar 
Dün sabah televizyon izlerken, 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutla 
malarının bu yıl yapılmayacağı haberini 
duyunca, içimden ‘lanet olsun’ dedim. 

AKP’nin kafa yapısının ne olduğunu biz 
ler iyi biliyoruz.

Türkiye’yi nereye götürmek istediğini de. 
Cumhuriyete ve kurucusuna olan düş 

mantıkları sonucu, ulusal olan herşeyi 
yıpratıyorlar. Devamı sayfa 4’de

UZK İcra Direktör Yardımcılığına seçilen Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Sepetçi, Marma 
rabirlik'in Zeytin Atıklarından Elektrik Üretme Pro- 
jesi'ni inceleyerek, "Zeytinyağının en büyük sorunu 
olan karasuya Marmarabirlik örnek bir proje ile çev 
resel çözüm üretmiştir. Projenin dünyaya tanıtımı 
için gayret harcayacağım" dedi. Haberi sayfa 2’de

TBMM Başkanlığı, Doğu ve Güneydoğu’da 
TSK’nun yürüttüğü operasyonlar ve gelen 
şehit haberleri nedeniyle 96. kuruluş yıl 
dönümü programında resepsiyon bölümü 
nü iptal etti. TBMM yetkilileri her gün şehit 
haberlerinin geldiği bir ortamda kutla
malar yapmanın doğru olmadığı belirtildi. 
Bu konunun basına yansıması üzerine 
okul tarda başlatılan 23 Nisan kutlama 
hazır tıklarında bir karmaşa yaşanmaya 
başlandı. Milli Eğitim Bakanlığının açıkla 
ma yapması bekleniyor.

GENÇ-AL TİC.LTD.ŞTİ İstiklal Cad. No:11 GEMLİK Tel : 514 90 84 - 51490 85

t <®«yaveankasU«l‘’ - 

6AR*! 
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http://www.vizyonkci.cDrn
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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iUMM'in enerji projesi İm tanıtılacak
UZK İcra Direktör Yardımcılığına seçilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı 
Sepetçi, Marmarabirlik'in Zeytin Atıklarından Elektrik Üretme Projesi'ni inceleyerek, 
"Zeytinyağının en büyük sorunu olan karasuya Marmarabirlik örnek bir proje ile çevresel 
çözüm üretmiştir. Projenin dünyaya tanıtımı için gayret harcayacağım" dedi.
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Koopera 
tifçilik Genel 
Müdürlüğü heyeti, 
Marmarabirlik'e in
celeme ve çalışma 
ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette, kooperatif 
işlemlerinin daha 
hızlı ve etkin şekilde 
yürütebilmesi için 
uygulanan Koopera 
tif Bilgi Sistemi'ne 
(KOOPBİS) ilişkin 
değerlendirmeler ele 
alındı. Marmarabir
lik'in Zeytin Atıkla 
rından Elektrik Üret 
me Projesi'ni de in
celeyen heyet, pro
jenin karasuyun 
arıtılması konusun 
da dünyaya örnek 
olacağına işaret etti. 
Heyete başkanlık 
eden Kooperatifçilik 
Genel Müdürlüğü 
Dış İlişkiler Daire 
Başkanı Mustafa 
Sepetçi, önemli 
başarılara imza atan 
Marmarabirlik'in, di
jital kooperatifçiliğe 
öncülük yapmasının, 
kooperatifçiliğin 
geleceği açısından 
çok önemli olduğu 
nu ifade etti. İki gün 
süren çalışmalarda 
konular detaylı bir 
şekilde müzakere

edilirken, not edilen 
hususlarda geliştin 
lecek yazılım ile en
tegrasyon çalışması 
sağlanarak manüel 
uygulamalara son 
verilmesi planlanı 
yor.

"DÜNYAYA 
TANITACAĞIZ" 
Bakanlık heyeti, diji
tal kooperatifçilikle 
ilgili çalışmaların 
ardından Marmara
birlik'in enerji üretim 
tesisini gezerek, bil 
gi aldı. Aynı zaman 
da Uluslararası 
Zeytin Konseyi'nin 
(UZK) İcra Direktör 
Yardımcılığına seçil
erek, 12 yıl aradan 
sonra tekrar üye 
olan Türkiye'yi tem- 

silen göreve başlaya 
cak Sepetçi, Mar
marabirlik'in geliştir 
diği enerji üretimi 
projesinin dünyaya 
örnek olacağını 
söyledi. Sepetçi, 
"Marmarabirlik, 
zeytinyağının en 
büyük sorunu olan 
karasuyun arıtılması 
için çevresel bir 
çözüm üretmiştir. 
Proje, çok yaygın 
olan üç fazlı sis
temle üretimde or
taya çıkan karasu 
yun bertaraf/ için 
doğaya saygılı bir 
çözüm sunmaktadır. 
Proje ile karasu 
tamamen bertaraf 
edilerek aynı za
manda enerji üreti
minde kullanıl 

maktadır. Fosil 
kaynakların azal
makta olduğu ve 
çevre hassasiyetinin 
arttığı günümüzde 
yenilenebilir enerji 
üretimi gün geçtikçe 
önem kazanmak 
tadır. Tesis aynı za
manda kendi alanın 
da bir ilk olma özelli 
ğine de sahiptir. Pro
jenin UZK aracıhğıy 
la dünyaya tanıtımı 
için gayret harcaya 
cağım" dedi

"MARMARABİRLİK 
ÖNEMLİ BİR 
DEĞER"
Geleceğin iki strate
jik sektörünün gıda 
ve enerji olduğuna 
işaret eden Sepetçi, 
Marmarabirlik'in bu 
yönüyle Türkiye,

Marmara Bölgesi ve 
üretici ortakları için 
Önemli bir değer 
olduğunu vurguladı. 
Sepetçi, zeytini her 
yönüyle israf 
etmeden değerlen 
diren Marmarabir
lik'in, kooperatif 
ilkelerini de hayata 
geçirdiğini sözlerine 
ekledi.

"ORTAKLARIMIZIN 
GURUR KAYNAĞI" 
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa ise 
Bakanlık heyetinin 
inceleme ve çalışma 
yapmak üzere Mar- 
marabirlik'i ziyaret 
etmesinin, koopera 
tifçiliğin temsiliyeti 
ve Marmarabirlik'in 
geleceği açısından 

önem arz ettiğini 
söyledi. Zeytin 
atıklarından enerji 
üretimi projesini de 
değerlendiren Başka 
Asa, "Sıfır atık 
prensibiyle çalışan 
elektrik üretim 
tesisimizin, sektö 
rün geleceği açı 
sından ömek bir 
proje olması ve 
dünyada bir ilk 
olması Marmarabir
lik ortaklarının gurur 
kaynağıdır. Son 5 
yıldır Ar-Ge'ye 
büyük önem verdik 
ve Marmarabirlik'in 
geleceğini şimdiden 
planlamaktayız. 
Bu kapsamda ye
nilenebilir enerji 
projelerimize de 
devam edeceğiz" 
ifadelerini kullandı.

Rİ WT MİHflRE nnl H Hftli KRHiaR I ftCHIS YAPI LDI
Gemlik Ticaret 
Borsası tarafından 
üyelerine hizmet ver
mek amacıyla Rıfat 
Minare Zeytin Haline 
yaptırılan kantarın 
yapımı tamamlandı 
ve açılışı yapıldı. 
Açılışa Gemlik 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı özden 
Çakır, Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan, Kaymakam 
Cahit Işık, Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, Gemlik

Ticaret Borsası 
Meclis üyeleri ve 
Rifat Minare Zeytin 
Hali Başkanı Erkan 
Kayalı ve Rifat 
Minare Zeytin Hali 
Esnafı katıldı. 
Açılışa katılanlara 
lokma ve zeytin 
ikram edildi. 
Açılışta konuşan 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
özden Çakır, "Borsa 
olarak üyelerimizin 
ihtiyaçlarını tespit 
edip onlara göre 
aksiyon alıyoruz.

Bö Igemiz ve Zey 
tinci Esnafımız için 
çok önemli olan 
yeni ve modern 
zeytin işleme merke 
zi ile ilgili çahşmala 
rımız devam edi 
yoruz. Bürokratik 
sorunları aştıktan 
sonra en kısa sürede 
projeyi hayata geçi 
rip bölgenin ve bölge 
esnafının kalkınma 
sini sağlayacağız." 
dedi. Konuşmaların 
ardından Gemlik 
Müftlüğü’nün duala 
rıyla kantar üyelerin 
hizmetine açıldı.
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5. kanan ölüme atladı
BURSA'da, fuar
larda ve alışveriş 
merkezlerinde 
tanıtım mankenliği 
de yapan üniversite 
öğrencisi 23 
yaşındaki Nermin 
Erçin, ikinci katında 
oturduğu 
apartmanının 
beşinci katında 
merdiven boşluğu 
penceresinden 
aşağıya atarak 
yaşamına son 
verdi. Evde yapılan 
İncelemede 
uyuşturucu madde 
ve uyuşturucu 
bağımlılarının 
kulandığı aparatlar 
bulunurken, Nermin

Erçln'in intiha 
rından önce tartış 
tığı ve uyuşturucu 
maddeyi getirdiği 
İddia edilen erkek 
arkadaşı T.T. 
gözaltına alındı. 
Olay, üniversite 
öğrencilerin yoğun 
olarak kaldığı 
merkez Nilüfer 
İlçesi Görükle 
Dumlupınar Ma
hallesi Datça 
Sokak'taki apart
manda meydana 
geldi. Bursa'daki 
Plato Meslek Yük
sekokulu Aşçılık 
Bölümü 2'nci sınıf 
öğrencisi olan, 
fuarlarda ve

alışveriş merkez
lerinde tanıtım 
mankenliği yapan 
Nermin Erçin, 
apartmanın ikinci 
katındaki kirada 
oturduğu daireye, 
arkadaşlarıyla 
eğlenirken bir süre
den beri birlikte 
olduğu sınıf 

arkadaşı T.T. de 
geldi. İddiaya göre, 
T.T. nin getirdiği bir 
tür sentetik 
uyuşturucu olan 
metafetamin alan 
genç kız, uyuştu 
cunun etkisiyle 
binanın 5'inci katına 
çıkıp, merdiven 
boşluğunda bulu

nan aydınlatma 
penceresinden 
atladı. Birinci kat 
teras bölümüne 
düşerek ağır 
yaralanan Erçin, 
kaldırıldığı Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane- 
si'nde doktorların 
tüm müdahalesine 
rağmen kurtarıla 
madı. Genç kızın 
arkadaşları, acı 
haberle gözyaşına 
boğuldu.
Polis tarafından 
Nermin Erçin'in 
kaldığı dairede 
yapılan aramada, 
uyuşturucu madde 
ve uyuşturucu kul

lanmaya yarayan 
aparatlar bulundu. 
Nermin Erçin'in 
gözaltına alınan 
erkek arkadaşı 
T.T.'nin poliste 
verdiği ilk ifade 
sinde, "Nermin, 
uzun süreden beri 
bunalımdaydı. Olay 
akşamı birlikte 
uyuşturucu aldık. 
Sonra bir anda 
koşarak binanın üst 
katlarına çıktı. Ben 
de uyuşturucunun 
etkisindeydim. 
Korkup kaçtım" 
dediği öğrenildi. 
Polis, olayla ilgili 
çok yönlü soruş 
turmayı sürdürüyor.

Hem dayak yedi hem de 2 hin lirasından oldu
Bursa'da tanıma 
dığı kişi tarafından 
demir çubukla 
darp edilen S.S., 
hastaneye geldiğin 
de pantolonunun 
arka cebindeki 2 
bin lirasının da 
çalınmış olduğunu 
fark etti. S.S.'nin 

şikayeti üzerine 
harekete geçen 
polis, gasp zanlısı 
olduğu iddia edilen 
K.Y.'yi kısa sürede 
yakaladı.
Edinilen bilgiye 
göre, olay Merkez 
Nilüfer ilçesi İhsa 
niye Mahallesi'nde 

meydana geldi, iş 
çıkışı evine git
mekte olan 
S.S.'nin arkasın 
dan yakla şan bir 
kişi, demir levye 
ile başına vurmaya 
başladı. Ne olduğu 
nu anlamadan yere 
düşen S.S. çevre

deki vatandaşların 
ihbar etmesi üzer
ine olay yerine 
gelen 112 ambu 
lansıyla Çekirge 
Devlet Hastane
sine kaldırıldı. 
Hastanede kendi 
ne geldiğinde pan
tolonunun arka ce

bindeki 2 bin lirası 
mn çalınmış oldu 
ğunu fark eden 
S.S. polise ihbarda 
bulundu. Olayla il
gili araştırma baş 
latan gasp büro 
ekipleri olayın faili 
olduğu iddia edilen 
K.Y.'yi Ihsaniye

Mahallesi'ndeki bir 
parkta alkol alırken 
yakaladı. Gözaltına 
alınan zanlı polis 
merkezine götürül 
du. Çalındığı iddia 
edilen paranın bir 
kısmının da 
harcanmış olduğu 
öğrenildi.

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçii-1 ölü
Bursa'nın Gürsu 
llçesi'nde, ehliyeti 
olmayan 21 
yaşındaki M.C.'nin 
otomobilinin 
çarptığı 41 yaşında 
ki Solmaz Orman 
cı, ağır yaralı halde 
kaldırıldığı has
tanede yaşamını 
yitirdi.

Gürsu ilçesi Or
ganize Sanayi Böl
gesindeki kaza 
dün, ehliyeti ol
mayan M.C.'nin 
arkadaşından 
aldığı plakası 
açıklanmayan oto
mobille iddiaya 
göre hız yaparken 
direksiyon

kontrolünü yitirdi, 
önce yol kenarın 
daki araçlara 
çarpan otomobil 
bu sırada yolun 
karşısına geçmek 
isteyen Solmaz 
Ormancı'ya çarptı. 
Ağır yaralanan evli 
ve 3 çocuk annesi 
Solman Ormancı, 

kaldırıldığı Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma Has
tanesinde 
yaşamını yitirdi: • 
Kaza sonrası 
gözaltına alınan 
ehliyetsiz sürücü 
M.C., sorgusunu 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

21 yasındaki nene
uyuşturucu kurbanı oldu Motosikletle feci son
Olay, merkez 
Osmangazi 
ilçesinde 
meydana geldi. 
Iddiya göre, 21 
yaşındaki E.Ç., 
iki gün önce 
uyuşturucu hap 
kullandı. Aldığı 
uyuşturucunun 
etkisiyle fenalaşan 
E.Ç., Çekirge 
Devlet Hastane
sine kaldırıldı. 
İki gündür

yoğun bakımda 
olan kurtarılamadı. 
Savcı, gencin 
cesedini otopsi 
yapılmak üzere

Adli Tıp Kuru- 
mu’na kaldırttı. 
Polisin olayla 
alakalı tahkikatı 
sürüyor.

Bursa’nın Mustafa 
kemalpaşa ilçesin 
de meydana gelen 
kazada, otomobile 
çarpıp yola savru
lan motosiklet sü 
rücüsünün üzerin 
den minibüs geçti. 
Kaza Yalın taş Ma
hallesinde mey
dana geldi. İşten 
çıkıp motosikleti 
ile evine gitmek 
isteyen Vahdettin 
Gönül (31), sanayi 
kavşağında bir 
otomobile çarptı.

Çarpışmanın et 
kişiyle yola savru
lan genç, o sırada 
karşı yönden 
gelen yolcu 
minibüsünün

altında kaldı. Olay 
yerine çağırılan 
112 ekiplerinin 
müdahale ettiği 
Vahdettin Gönül 
kurtarılamadı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

23 Nisan’ı da kutlatmıyorlar..
Beylerin bahaneleri, Güneydoğu’da süren 

çatışmalarda şehitlerin gelmesi.
23 Nisan Cumhuriyetin kurulmasının mihenk 

taşıdır.
Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 tarihinde 

Ankara da toplanarak işgal altındaki yurt 
topraklarının kurtarılması için ‘Ya istiklal, ya 
ölüm’ diyerek, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın 
başlatılma kararın alındığı günün bayram 
olarak kutlanmasıdır.

Büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk, 
Cumhuriyetimizi kurduktan sonra 23 Nisan’ı ilk 
kez dünyada Çocuk Bayramı olarak da 
kutlanmasını istemiş ve çocuklara armağan 
etmiştir.

Türkiye Cuhuriyeti devleti, OsmanlI İmpara- 
torluğu’nun yıkılmasından sonra kurulmuş 
bağımsız, özgürlükçü, laik devletin adıdır.

Cumhuriyet Devrimleri yeni bir devletin 
temellerini atmıştır.

Cumhuriyet ile saltanat, hilafet kaldırılmış, 
din ile devlet işileri birbirinden ayrılmış, devlet 
yönetimi bir ailenin, veya soyun değil, milletin 
egemenliğine geçmiştir.

Cumhuriyet eski ile bağların kopması 
değildir.

Ancak, Cumhuriyet Osmanlıcılık da hiç 
değildir.

Cumhuriyet çağdaşlık yolunda, ümmet o/- 
mayan, bireylerin kurduğu ve yücelttiği bir re
jimin adıdır.

Bugün bizleri yöneten OsmanlI kafaları ikti
dar yapan da Cumhuriyettir.

Siz Cumhiriyetin değerlerini yok sayarsanız, 
onun altında kalırsınız.

Bugün elinize geçen devlet gücüne daya
narak, toplumu çağdaşlığa götürüp, Atatürk 
devrimlerini yok sayarsanız bilin ki bu ülkeyi 
siz bölersiniz.

Cumhuriyetin kurucularını iktidarları 
süresince küçümseyen ve kötüleyen bir zih
niyet ile karşı karşıyayız.

Bu zihniyet karşı devrimci bir zihniyettir.
Tek inandıkları şey sandıktır.
Şimdi Milli Eğitim Müfredat programını 

kafalarına göre değiştiriyorlar.
Bugün gazetemizde çıkan Gemlik Atatürkçü 

Düşünce Derneği Başkanı Tansu Eçevik’in 
açıklamasını okuyun.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru- 
lu’nun hazırlamakta olduğu “Taslak Öğretim 
Programı”nı kamuoyunun görüşlerine 
sunulmuş.

Cumhuriyetin kuruluşunu tamamen 
görmemezlikten gelen bu tasarı bir gericilik 
abidesidir.

Daha önceki muhafazakar kesim Türk İslam 
sentezi üzerinde birleşirken, bunlar OsmanlI 
İslam sentezi ile bu yurdu yönetmek için önce 
gelecek kuşakların kendileri gibi olmasını ve 
din eksenli bir eğitimi müfredatına doğru adım 
adım gidiyorlar.

Türkiye’nin geleceğini kendi kafalarına göre 
kurmak için eğitime el atıyorlar.

2023 projeleri budur.
Ölmüş olan OsmanlIyı canlandıramazsınız. 

Stad açıp tören düzenlerken sorun olmuyor 
ama 23 Nisan kutlamaları size çok geliyor.

Halkımız oynanan oyunları artık görmeli. 
Cumhuriyeti sevenler bu düşünceye karşı bir
lik olmalılar.

Bursa iş dünyası 
temsilcilerinin 
yoğun katılımıyla 
BTSO Hizmet 
Binası’nda 
gerçekleştirilen 
İstişare Toplantısı’n 
da Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık’ı ağırladı. 
Toplantıya, Gemlik 
Ticaret Borsası’ndan 
Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel 
Sekreter Bahadır 
Selvi katıldı. 
Toplantıda konuşan 
Fikri Işık, 8. kez 
ziyarette bulunduğu 
Bursa’ya her 
geldiğinde ayrı bir 
heyecan duyduğunu 
söyledi.
İstanbul ve Kocaeli 
dışında en çok zi
yaret ettiği şehrin 
Bursa olduğunu be
lirten Işık, “Bursa 
sadece üretmiyor, 
ayrıca heyecan 
veriyor. Bursa’da 
her geçen gün artan 
üretim heyecanı 
var. Bunun sebepler
den bir tanesi'.' 
şehrine ve ülkesine 
âşık sanayi çilerinin 
olmasıdır. Bursa 
sanayicisi gibi ken
tiyle özdeşle şen 
sanayici çok 
az” dedi. I

6EHÇ CİnÇllEBE HİBE DESTECİ BftSIMII
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
lığının genç 
çiftçilere hibe 
desteği müracaat 
ları başladı. 
Gemlik İlçe Gıda

K AŞ€D€ fi€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK -

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI VE GEMLİK ĞÜMRÜK 
MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLI S 0812310 SAYILI ATR KAYBOLMUŞTUR. 

HÜKÜMSÜZDÜR.
MAVITEC MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

"Coğrafi işaret 
başvuru giderleri 
5-8 bin lira 
azaltılacak"

Işık, coğrafi işaret 
başvurularının ilan 
süresinin 6 aydan 3 
aya indirilerek tescil 
süresinin kısaltıla 
cağını bildirdi.
Coğrafi işaret başvu 
rularının Resmi 
Gazete, yüksek tirajlı 
ulusal ve yerel gaze 
tede ilan zorunlulu 
ğunun kaldırılarak, 
Enstitü bülteninde 
ücretsiz yayımlan 
masıyla başvuru 
giderlerinin 5-8 bin 
lira arasında azaltıla 
cağına değinen Işık, 
"Coğrafi işaret ile 
birlikte amblem 
kullanımının başla

Tarım ve Hayvan 
cıhk Müdürlü 
ğünden yapılan 
açıklamaya göre, 
genç Çiftçilerin 
Desteklenmesi 
Projesi ne müracaat

masıyla, farkındalık 
artacak. Denetim 
sisteminin daha 
etkin hale getirilme
siyle, tüketicilerin 
coğrafi işaretli ürün
lere olan güveni 
yükselecek ve bu 
ürünlere talep çoğa 
lacak. Ürünlerin 
katma değerinin 
artmasıyla, ait oldu 
ğu bölgelerin eko 
nomisi gelişecek ve 
ülkemizin bu ürün
lerden elde ettiği 
gelir artacak. Ser 
best ticaret anlaş 
malarında, özellikle 
coğrafi işaretler ve 
bazı geleneksel ürün 
adları ülkemize 
müzakere imtiyazı 
sağlayacak ve bu 
durum ülkemizin 
saygınlığını artırarak 

lar 13 Nisan 2016 
''tarihinde başlayıp

12 Mayıs 2016 mesai 
bitiminde sona 
ereceği belirtildi.
Projeden 
yararlanmak isteyen 

sosyal, ekonomik 
ve ticari hayatta 
güç kazandıracak." 
ifadelerini kullandı. 
Toplantı’da Gemlik 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Özden 
Çakır Bilim Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık'a 
Gemlik Zeytini 
Coğrafi İşareti 
uygulaması ve 
çalışmaları hakkında 
bilgi verdi.
Gemlik Zeytinyağı 
Coğrafi İşareti 
alınma sürecinin 
tamamlandığını 
en kısa sürede 
Gemlik Zeytinya 
ğına da hologramlı 
ve karekodlu 
sistemin başlaya 
cağını iletti.

genç çiftçilerin 
(18-40 yaş) 
Gemlik İlçe 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdür 
lüğüne müracaat 
etmeleri gerekiyor.



GemlikKSrfez
:OBMLİK'İN İLK OONLÜK SİYASİ GAZETESİ

L OKULLARI
büv

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ’DE AÇILIYOR!

2016 - 2017 Eğitim Öğretim Sezonunda Hizmetinizdeyiz

ANAOKULU • İLKOKUL» ORTAOKUL
□ O bilorhangazi www.bllokullari.com.tr 1444 5 245

http://www.bllokullari.com.tr
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ADD Taslak öğretim programını protesto etti
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nden yapılan 
açıklamada, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığının 
hazırladığı “Taslak 
Öğretim Progra 
mı”nın içeriğini 
protesto etti. 
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Tansu 
Erçevik, yaptığı yazı 
lı açıklamada, Taslak 
Öğretim Programı 
içeriğinin iktidarın 
siyasal çizgisine 
uydurulduğunu, 
bilimsellikten ve 
objektiflikten uzak 
bulduklarını söyledi. 
Erçevik, “Bu 
nedenle taslağı ve 
taslağı hazırlayanları 
şiddetle kınıyoruz” 
dedi.
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Tansu 
Erçevik, “Müfredat 
içeriğinin eğitim 
bilimlerinin gerektir 
diği program hazırla 
ma ilkelerinden 
uzak bir şekilde 
hazırlandığını, içeriği

hedeflediği davra 
niş kazanımları 
bakımından bilim 
sellikten uzak, gerici 
bir siyasal progra 
mm gereklerini 
gözeten, son derece 
tehlikeli ve sakıncalı 
unsurlarla doludur. 
Çünkü, bu program 
içeriği millet kavra 
minin birleştirici 
yönünü sadelemekte 
ve tıpkı alt kimlik - 
üst kimlik tartışma 
larında olduğu gibi 
ayrıştırmaya yönelik 
bilinç oluşturacak 
unsurlar taşımak

tadır." dedi.
Taslak programını 
eleştiren Erçevik, 
şöyle devam etti: 
“Ünitelerin başlıkları 
çok farklı anlamlar 
içerse de, verilen 
bütün örnekler, tartış 
ma konuları ve bakış 
açıları çoğunlukla 
Osmanh ve İslam me 
deniyete üzerinedir. 
11. ve 12. snıflarda 
“Atatürk ilke ve ınkı 
lap tarihi" dersleri 
nin zorunlu olması 
gerekçe gösterilerek, 
bu derste işlenen 
konulara 10. sınıfta 

yer verilmiş ve müfre 
dattan çıkartılmıştır. 
Ayrıca, Osmanh 
Adab-ı Muaşeret 
kuralları, medrese ve 
takkeler, saray bün 
yasindeki oluşumlar, 
Osmanh mahalle ve 
kıyafet kültürü gibi 
konuların işlenmesi, 
inceleme, araştıma 
ve proje görüntüsü 
altında belli bir ya 
şam tarzını benim- 
sette çabalarının 
sonucudur. 12. sınıf 
ların program içeri 
ğinde yer alan “Cum 
huriyet Türkiyesinin 

siyasi düzeni" başlı 
ğı altında 27 Mayıs 
ve sonrası 
hazırlanan Anayasa, 
planlamaya dayalı 
kalkınma modeli, 
devletçilik anlayışı, 
tek parti dönemi, 
Kore’ye asker 
göndermeyi haklı 
çıkarmaya yönelik 
sorular, Osmanh 
sonrası hilafet tartış 
maları, Irak, Mısır ve 
Suriye’deki Baas 
rejimleri ve birleşme 
projelerinin araştırıl 
ması gibi konular 
yukarıda sözünü 
ettiğimiz konular 
aynı siyasi bakışı 
sağlamaya yönelik 
gayretlerdir.
Türkiye Tarihi 
anlatılırken Osmanh 
Devleti’nin durakla 
ma ve gerileme 
nedenleri gizlen
mekte, Cumhuriyet 
Devrimleri de 1774- 
1974 yılları arasında 
ve daha önce Batı 
zoruyla yapılan ısla 
hatların devamı gibi 
gösterilmek isten
mektedir. ” denildi.

Erçevik, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve bu 
taslağı oluşturan 
tüm kurum, kuruluş 
ve kişileri uyardı. 
Erçevik, “Atamızın 
dediği gibi; Tarih yaz 
mak, tarih yapmak 
kadar mühimdir; 
yazan yapana sadık 
kalmazsa değişme 
yen hakikat insanlığı 
şaşırtan bir hal alır. 
Ayrıca, gençlerimizi 
Atatürk ilkelerinin 
yol göstericiliğinde 
eğitmenin, Milli Eğiti 
min Temel Kanunla 
rından biri olduğunu 
tekrar tekrar hatırlat 
mak isteriz.
Sîzleri hem kanun
lara uymaya, hem de 
tarihsel gerçeklere 
sadık kalmaya 
davet ediyoruz. 
Tüm uyarılarımıza 
rağmen atamızı ve 
devrimlerini unuttur
maya yönelik 
hareketlerinizi 
devam ettirseniz 
dahi onu ve devrim
lerini asla ve 
asla unutturama 
yacaksınız. ” dedi.

i ACIBADEM GEMLİK TIP MERKEZİ

■ GÖZ HASTALIKLARI
UZMANIMIZ

DR. CÜNEYT İŞIK 
TAM ZAMANLI OLARAK 
HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

J| ACI BADEM J
GEMLİK TIP .MERKEZİ

I ALOACIBADEM A ,

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No:4SGEMLIK Bilgen (224) 28044 44
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“İYİ DEBSUB ŞOFİİB AMCA” 
PROJESİNİN TANITIMI YAPILDI

“Eksik Kalmasın” projesiyle
Bursa’yı gezdiler

Trafikte Sorumluluk 
Hareketi kapsamın 
da ve Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme Bakan 
lığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı, 
TÜVTÜRK 
Araç Muayene 
İstasyonları ve 
Michelin Lastikleri 
arasında imzalanan 
iş birliği protoko 
lüyle yürütülen 
proje,Çınar İlkoku
lunda tanıtıldı, 
“iyi Dersler Şoför 
Amca” projesinin 
amacı, taşımalı 
eğitim sisteminde 
öğrenci taşımacılığı 
yapan şoförlerin 
trafik güvenliği, 
ilk yardım ve 
iletişim becerileri 
konusunda bilgi 
ve becerilerini 
artırarak, bu 
şoförlerin 
kapasitesinin 
geliştirilmesini 
sağlamak olduğu 
vurgulandı.
Proje, İlçe Milli 
Eğitim Şube

Müdürü Burhan 
İnan tarafından okul 
yönetimi, öğretmen 
ve öğrencilere 
sunum eşliğinde 
soru cevap şeklinde 
gerçekleştirildi.
Öğrencilerin servili 
aracı içindeki tutum 
ve davranışları, em
niyet kemeri takma 

lan, trafik kuralları 
na uymalarının 
önemi, servis şoför 
terinin görev ve 
sorumlulukları, 
trafik levhalarının 
anlamları, kaza 
anında nasıl davra 
nılması gerektiği 
video ile zenginleş 
tirildi

Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi 
İlköğretim Okulu- 
Gençlik Kulübü 
“Eksik Kalmasın” 
projesi kapsamında 
Bursa’nın tarihi yer
lerine gezi düzen
lediler.
Gezi kapsamında 
İnkaya Çınarı, Mu
radiye Külliyesi,

irStasmlaıfaliMsıııiı

Karagöz Müzesi, 
Atatürk Köşkü, 
Tophane, Os- 
mangazi, Orhangazi 
türbeleri, bilim ve 
sanat merkezi ve 
Cumalıkızık gezildi. 
Geziye, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi rehber
leri de katıldı. 
Okul Müdürü Meh 

met Atay yaptığı 
açıklamada, Eksik 
kalmasın projesinin 
anlamlı bir proje 
olduğunu, okullar 
arasında ilk 
gerçekleştiriler ilk 
proje olduğunu 
söyledi. Atay, geziye 
katılan lara ve 
emeği geçenlere 
teşekkür etti.

ÜRETİM
ELEMANI

TERCİHEN 20-40 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 
DENGİ OKUL MEZUNU

BAY
ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek - 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

1 Nisan'da başlayan 
LYS başvuruları 
14 Nisan'da sona 
erecek. LYS başvuru 
sunda bulunmak 
isteyen adaylar gire
cekleri sınav sayısı 
kadar ücret yatırma 
sı gerekiyor. 
LYS BAŞVURU VE 
SINAV TARİHLERİ 
Lisans Yerleştirme 
Sınavları (LYS) 
Başvuru Tarihleri: 
1-14 Nisan 2016 
LYS-4: Lisans 
Yerleştirme Sınavı-4 
(Sosyal Bilimler) 
Tarihi, Saati ve 
Süresi: 18 Haziran 
2016 (Cumartesi), 
10.00,135 dakika 
LYS-1: Lisans 
Yerleştirme Sınavı-1 
(Matematik) Tarihi, 
Saati ve Süresi: 19 
Haziran 2016 
(Pazar), 10.00,135 
dakika
LYS-2: Lisans 
Yerleştirme Sınavı-2 
(Fen Bilimleri) Tar
ihi, Saati ve Süresi: 
25 Haziran 2016 
(Cumartesi), 10.00, 
135 dakika
LYS-5: Lisans 
Yerleştirme Sınavı-5 
(Yabancı Dil) Tarihi, 
Saati ve Süresi: 25

Haziran 2016 
(Cumartesi), 14.30, 
120 dakika 
LYS-3: Lisans 
Yerleştirme Sınavı-3 
(Edebiyat-Coğrafya) 
Tarihi, Saati ve 
Süresi: 26 Haziran 
2016 (Pazar), 10.00, 
120 dakika 
YGS’de en az bir 
puan türünde 150 ve 
üzeri puan ala
mayan adayların, 
YGS puanları ile bir 
yükseköğretim 
programını tercih 
etme ve LYS’lere 
girme hakları 
bulunmamaktadır 
(sınavsız geçiş 
hakkı olanlar hariç). 
YGS puanı 150’nin 
altında olan adaylar 
İçin ilgili yerleştirme 
puanı (Y-YGS) 
hesaplanmayacaktır 
YGS’de 150,00000-

179,99999 arası 
puan alan adaylar, 
sadece meslek 
yüksekokulu ön 
lisans programları 
ile açık öğretim 
programlarını tercih 
edebileceklerdir. 
Bu adayların 
LYS’lere girme 
hakları bulunma 
maktadır. YGS 
puanlarından en az 
biri 180 ve daha 
fazla olan adaylar, 
LYS’lere girme hakkı 
kazanacaktır. 
YGS’de 180 ve üzeri 
puan alanlar, hem 
meslek yüksek 
okulu ön lisans 
programları ile 
açık öğretim 
programlarını hem 
de YGS puanı ile 
öğrenci alan lisans 
programlarını tercih 
edebileceklerdir.
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Elemanlar aranıyor
AKCAN PETROLDE ÇALIŞACAK

• BAYAN MARKET SATIŞ GÖREVLİSİ
• 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

fendik 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 0539 7461903
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK 

www.gemlikelittemizlik.com

Elemanlar Aranıyor
POMPACI VE MARKETÇİ 

DENEYİMLİ VEYA ÖĞRETİLMEK ÜZERE 
18-40 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ARANMAKTADIR

ENGÜRÜCÜKOPET İSTASYONU 
TEL: 053162619 71 AYDIN REY

MILTON"
DUDUN SALONU

|W>®1

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 0
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA flH

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN lif
GÜZEL ANLARINIZI ]■

YAŞATMAK İÇİN VARIZ JT

Pustu-Meşrubat-Çerez 901A vılı
Piiflnist +l)j Performans Aviv yll
Sî(ten Sunfahje Giydirme REZERVASYONLARIMIZ
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canlı \tyin- Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

vww.gemlikmilton.coni 
facebook/miltondugun 

plus.google.cv Vmiltondugun
Hükümet Koni karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikelittemizlik.com
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İranlIların tercihi Türkiye oldu
Türkiye ve Iran 
arasında artan ilişki 
ler turizm sektörüne 
olumlu yansıdı, 
İranlIların tatil için 
tercihi Türkiye oldu 
Türkiye ve Iran 
arasında artan ticari 
ve ekonomik 
ilişkiler, turizm sek
törüne de olumlu 
yansıdı.
İran'dan geçen ay 
13 günlük Nevruz 
tatilini geçirmek 
için Türkiye'ye 
gelen binlerce tu 
ristin iyi izlenimlerle 
ülkeden ayrılması, 
özellikle iki ülke 

arasındakl turizm 
sektörünü de 
olumlu etkiledi. 
Iranh turistleri 
Türkiye'ye davet 
etmek İçin Van'dan 
komşu ülkeye zi
yarete giden heyet, 
Urmlye ve Tebriz 
kentlerinde 
yaptıkları tanıtım 
toplantılarının 
ardından ülkeye 
döndü.
Vali Yardımcısı 
Önder Çan'ın 
başkanlığında, 
Kültür ve Turizm İl 
Müdürü Muzaffer 
Aktuğ, Türkiye

Seyahat Acenteleri 
Birliği (TÜRSAB) 
Doğu Anadolu 
Bölge Yönetim 
Başkanı Cevdet 
Özgökçe ve 
Yüzüncü Yıl Üniver
sitesi (YYÜ) Van 
Meslek Yük
sekokulu Turizm 
Rehberlik Bölümü

Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Haşan Guğ 
rul'un de yer aldığı 
12 kişilik heyet, 
İran'da çeşitli 
temaslarda bu
lundu.
"Van'daki 
insanlarımız da bu 
bölgeleri merak 
ediyor"

Vali Yardımcısı Can, 
iki ülke arasındaki 
turizm ilişkilerinin 
geliştirilmesini 
amaçladıklarını 
söyledi.
Turizmin ülkelerin 
ilişkileri açısından 
büyük önem 
taşıdığını vurgu
layan Can, "Nevruz 
zamanı başta olmak 
üzere ilimize sürekli 
Iranh ziyaretçiler
imiz geliyor ve biz 
de onları elimizden 
geldiğince en iyi 
şekilde ağırlamaya 
çalışıyoruz. Van'
daki insanlarımız da 

bu bölgeleri merak 
ediyor. İnşallah, 
önümüzdeki 
süreçte bunun da 
artmasını temenni 
ediyoruz." dedi 
"İki ülke arasındaki 
gidiş gelişler arta
cak" 
Türkiye'nin Urmiye 
Başkonsolosluğun 
u ziyaret eden heyet 
üyeleri, 
Başkonsolos 
Mehmet Bulut ile 
görüştü. Bulut, 
Van'da düzen
lenecek Turizm 
Haftası etkinlikle 
rine davet edildi.

V

llWllMWİM'W|ll'lll!lil MtntliiKlaıaıH
Bakan Tüfenci, 'Zin
cir mağazalar nü
fusu 2 binin 
altındaki yerlerde, 
mahallelerde, 
köylerde mağaza 
açmasın'dedi. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, AVM’lere 
karşı olmadıklarını 
belirterek, “Ticari 
hayata çok müdahil 
olmak istemiyoruz. 
Bu çok doğru da 
değil. Önemli olan 
yerel marketler 
de oralarda yer 
alabilir, orada 
faaliyet gösterebilir. 
Ama biz şunu sîz
lerin katkısıyla 
düzenlemek istiy
oruz; zincir 

mağazalar nüfusu 2 
binin altındaki yer
lerde, mahallelerde, 
köylerde mağaza 
açmasın” ifadelerini 
kullandı.
'Geleneksel esnaf 
bulunmalı” 
Geleneksel esnafın 
ve marketin hay
atiyet bulması 
gerektiğini vurgu
layan Tüfenkci, 
“O kültürü de 
öldürmeyelim. 
Küçük yerlerde 
yerel zincir de olsa 
açılması belli bir 
maliyeti getiriyor. 
Yerel zincirler ola
bilir, karlılık oranları 
olabilir.. Bunlar 
tartışılsın. Bizden bir 
düzenleme isteniyor 

sa bu sektörün 
talebi olarak, biz de 
bunu hayata geçirm
eye varız. Buralarda 
kararlar çıkarsa biz 
de onu uygularız.” 
diye konuştu. 
Tüfenkci, çek yasası 
düzenlemelerine 
ilişkin şunları kay
detti: “İş aleminin 
şikayetine konu 
olan ve beklenen 
çek yasasına 
ilişkin düzenle 
meyi bitirdik, 
önümüzdeki 
günlerde Meclise 
sevk edeceğiz. 
Daha güvenli çeke 
itibar kazandırarak 
daha kolay ve 
güvenli ticaret yapa
bilmenizin önünü 

açmış olduk. Artık 
üreten firmalar çek 
kabul etmiyor. Çeke 
olan güvensiz 
liginden bankalarda 
kredi açarak işlem 
lerini yürütüyor. 
Ticareti 
kolaylaştırmak, 
artırmak istiyorsak 
bankanın dışında 
kredi imkanları 
oluşturmalıyız. 
Şu anda Türkiye’de 
çek kredi olarak 
kullanılıyor. Sek
törün birbirine 
açtığı kredi 
anlamına geliyor. 
Ciddi düzenle 
meler yaptık 
kamuoyunda 
yakında 
paylaşacağız.”

Gazprom ile 
Türkiye’deki özel 
doğalgaz ithalatçı 
firmaları arasında 
çözüme varıldığına 
dair haberler 
doğrulandı.
Türk ithalatçı 
doğalgaz şirketle 
rinin yetkilileri, Rus 
enerji şirketi 
Gazprom ile fiyat 
anlaşmaz lığında 
çözüme varıldığına 
ilişkin haberleri 
doğrularken, ikili 
anlaşmalar 
dolayısıyla indirim 
konusunda oran 
vermedi.
Rusya'dan 
doğalgaz satın alan 
iki şirket yetkilisin
den aldığı bilgiye 
göre, Gazprom'un 
daha önce fiyat 
anlaşmazlığı ne

deniyle arz 
kısıtlamasına 
gittiği Türkiye’deki 
Enerco Enerji, 
Bosphorus Gaz, 
Avrasya Gaz, 
Shell, Batı Hattı ve 
Kibar Enerji 
Firmalarına, 
anlaşma sonrası 
tekrar tam kapa
siteyle doğalgaz 
sağlanacak.
Daha önce 
Gazprom, Türk 
şirketlerine yaptığı 
yüzde 10,25'lik 
fiyat indirimini 
geri çekmiş ve 
şubat ayında 
Türkiye’ye Batı 
Hattı'ndan 
gönderdiği 
doğalgazda yüzde 
50’ye varan 
kısıtlamalara 
gitmişti.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

DEVLET ADAMLIĞI
Yalçın Soner dünkü yazısına şöyle 

başlıyor:
“Devlet adamlığı ile siyasetçiyi birbirine 

karıştırmayın.
Ahmet Necdet Sezer devlet adamıdır.

Recep Tayyip Erdoğan politikacıdır. “
Gerçekten doğru bir söz.
Devlet adamlığı herkese nasip olmaz.
O bir. vizyon ve devlet terbiyesi işidir.

Dev. Syf. 4’de

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı 
Şemsi Bayraktar, tüm denizlerimizde bugün
den itibaren trol ve gırgır ağlarıyla avcılık 
yapan balıkçılar için genel av yasağının başla 
yacağını bildirdi. S.S. Gemlik Merkez Su Ürün
leri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer, bugün 
başlayacak olan denizlerde av yasağı ne
deniyle,'balıkçıların denize açılmayacaklarını, 
teknelerini ve ağlarını onararak, yeni sezona 
hazırlanacaklarını söyledi. Sayfa 4’de

Yıldırım Hol 
ding CEO’su 
Yüksel Yıldı 
rım, Porteki
zli şirketi 
bünyesine 
katarak, 
limancıhkta 
büyüdükten 
sonra Ameri 
ka kıtası 
Ekvatorda’da 
liman alma 
girişimi ya 
nında bu kez 
de AB D’de 
bulunan 
bir şirketi 
almanın 
hazırlığında 
olduklarını, 
bunun gerçekleş 
mesi halinde 
limancıhkta

Yüksel Yıldırım

dünyada ilk 10’a 
gireceklerini söy 
ledi. Sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yıldırım Holding ABD’de yeni liman alıyor

'Milli İM
Yıldırım Holding CEO’su Yüksel Yıldırım, Portekizli şirketi bünyesine katarak, limancıhkta 
büyüdükten sonra Amerika kıtası Ekvatorda’da liman alma girişimi yanında bu kez de AB
D’de bulunan bir şirketi almanın hazırlığında olduklarını, bunun gerçekleşmesi halinde 
limancıhkta dünyada ilk 10’a gireceklerini söyledi. Yıldırım, büyümenin satın almalarla devam 
edeceğini, Kazakistan’da büyük bir krom firmasını almaya hazırlandıklarını açıkladı.
Yıldırım Holding 
CEO’su Yüksel 
Yıldırım, Ekonomist 
Dergisi’ne yaptığı 
açıklamada, 21 
ülkede yatırımı 
bulunan holdingin 
1.4 milyar dolarlık 
ciro yaptığını, 
ABD’de yapmayı 
planladıkları satın 
almalarla liman 
işletmeciliğinde 
dünya liginde 
8. sıraya yüksel 
meyi hedefledik 
lerini söyledi. 
Holding Merkezi 
Gemlik'te bulunan 
Yıldırım Holdingin 
CEO’su Yüksel 
Yıldırım grubun ana 
faaliyet alanı olan 
krom ve limancılıkta 
önemli satın 
almaların eşiğinde 
olduklarını, bu 
nedenle görüşmeler 
yürüttüklerini 
söyledi.
Yıldırım, ABD’de 
liman, Kazakistan da 
ise krom şirketleri 
nin alımı için pazar 
■ ıklar yapmakta ol 
duklarını, 
Kazakistan'daki 
pazarlıkların olumlu 
sonuçlandığında 
bugün dünya 
dördüncülüğünden 
ikinciliğe çıkacakla 
rını belirterek, 
"Hedefimiz sürekli 
büyümek" dedi. 
“Portekizdeki Mota 
Engil Group ve Nova 
Banco dan Tertir Ter- 
minais de Portugal 
şirketinin satın 
alınması, gruba ne 
kattığı” şeklindeki 
soruyu yanıtlayan 
Yüksel Yıldırım, 
şirketin İspanya da 
iki, Peru'da bir liman 
terminali bulundu 
ğuna dikkat çekerek, 
300 milyon Euro'luk 
satın alma ile gru 
bun liman sayısının 
20'ye ulaştığını 
söyledi.
2004 yılında başla 
dıkları limancılık 
faaliyetine sıfırdan 
başlayan yatırımlarla 

dünya liginde yer
lerini aldıklarını da 
belirten Yıldırım, 
"Dünya genelinde 
konteyner ve elleçle 
meşinde kapsayan 
liman operatör 
lüğünde 32. sırada 
yer alıyoruz.
Fakat, Portekizli 
şirketi satın aldıktan 
sonra, bu yıl bünye 
mize 10 liman daha 
katıldı. Dolayısıyla, 
geçen yılkı tabloya 
göre bu yılın so
nunda bizim 16.cı 
sıraya yerleşme ihti
malimiz var. Şu an 
yeni bir satın alma 
ile ilgileniyoruz. 
Bunu da gerçekleş 
tirirsek, o zaman 
dünya 8.si olacağız. 
Benim 10 yıllık 
hedeflerimde dünya 
liman operatörlüğü 
sıralamasında ilk 10 
içinde yer almak var. 
Yaptığımız satın al
malarla limancıhkta 
bunu başaracağıma 
inanıyorum." 
Yıldırım, ABD'de 
satışa çıkarılan özel 
bir limanla ilgilendik
lerini, Mayıs ayında 
bu limanın alımına 
teklif vereceklerini 
söyledi.
"Şirketle liman opera 
törü olarak tek biz il
gileniyoruz. Diğer 
talipler finans köken 
li gruplar. Önümüz 
deki iki hafta içinde 
oraya gideceğiz. 
Bize bir sunum ya
pacaklar, şirkete ait 
limanlar çok iyi 
lokasyandalar. Fakat 
yatırım istiyor. New 
York, Miami gibi 
kentlerde 80 termi
nal işleten bir 
şirket." diyen Yıldı 
rım, ticarette her 
zaman 2+2'nin 4 
yapmadığını be
lirterek, "Ya altı, ya 
da 3 yapıyor. Dolayı 
sıyla yaptığımız son 
atımlardan sonra, 
bunu göreceğiz. 
Ama önemli bir 
katkısı olacak" 
şeklinde konuştu.

YILPORT 
HİSSELERİNDEN 
BİR KISMINI 
SATACAĞIZ 
Ekonomist dergisi 
muhabirinin sorula 
rını yanıtlayan Yük
sel Yıldırım, satın 
alma finansmanının 
nasıl yönetileceği 
sorusunu yanıt 
larken, şunları 
söyledi: 
“Bunun için ortak 
bakıyoruz. KanadalI 
bir fon ile görüşü 
yoruz. Görüşme 
halinde olduğumuz 
bir KanadalI emekli 
fonu var. Bu gibi 
emeklilik fonları 15- 
20 yıl kalmak istiyor
lar. Bu da bizim 
açımızdan önemli. 
Kısa zamanda 
çıkmasını istemi 
yoruz. Uzun dönemli 
bir ortaklık gereki 
yor. Bu noktada 
20 limanı tek çatı 
altında tutan 
Yılport Holding de 
yatırımcıya küçük bir 
hisse satmayı da 
planlıyoruz. JP Mor
gan’a yetki verdik. 
Sanırım bir ay sonra 
süreç başlayacak.” 
“Ne kadar hisse 
satışı öngörüyor
sunuz? Bunun ge
tirisi ne olacak?” 
sorusunu da 
yanıtlayan Yıldırım, 
“Yatırımcılar içinde 
karar verip, yıl so
nuna kadar Holding 
için yüzde 20-30

arası hisse verece 
ğiz. Tabi bu satışı 
ABD’de planladığı 
mız satın almayı 
fonlamak İçin 
yapacağız. Bizim 
gibi yatırımcılar 
fonlarla hareket 
etmek zorunda. 
Dolayısıyla biz 
dünyada limancılık 
alanında bu 
modelle yaptığımız 
önemli satın 
almalarla hızla 
büyüyen şirketler 
den biriyiz. ” dedi 
Yıldırım Holding 
CEO su Yüksel 
Yıldırım, grubunun 
büyüklüğünü şu 
sözlerle anlattı: 
“Grubumuz başta 
maden, metal, 
limancılık, gübre, 
enerji olmak üzere 
11 alanda faaliyet 
gösteriyor. 21 ülkede 
11 bin çalışana 
sahibiz. 1,4 milyar 
dolarlık ciromuz var. 
Fakat, biz ciro odaklı 
değil, kar odaklı bir 
firmayız. 300 milyon 
dolarlık net kar söz 
konusu. Bunun 
önemli bir kısmı da 
büyük satın almalar 
nedeniyle borç öde
meye gidiyor.” 
“Grubunuzun üzerin 
deki borç yükü ne 
kadardır?” sorusunu 
da yanıtlayan Yıldı 
rım, “Grup yaklaşık 
2 milyar dolarlık 
bir borç taşıyor. 
Buna Portekiz de

yaptığımız son satın 
alma da dahil. Bu yıl 
yaptığımız son satın 
alma İle ciromuz 
1,5 milyar doların 
üstünde olacak. 
Ebittamız da 500 
milyon dolar gibi 
olacaktır. Tabii bu 
noktada şunu söyle
mek isterim. Biz 
kromda en büyük 
üreticilerden biriyiz. 
Geçen yıl emtia 
fiyatları çok düştüğü 
İçin bizim cirolarımız 
da ister istemez 
düştü. Metal ve 
maden bizim ciro
muzun yüzde 35 ini 
kapsıyor. Bu oran 
emtia fiyatları 
yüksek İken 
yüzde 50 idi.” 
Enerji, limancılık, 
maden ve ana işlet 
melerinde metal ve 
madencilik yüzde 35, 
limancılık yüzde 27 
civarında gübrede 
ise yüzde 20, ener
jide yüzde 10, yüzde 
3-5 diğer işlerde 
grubun geliri dağıl 
dığını söyleyen Yük
sel Yıldırım, gelir
lerin yüzde 60 inin 

/ yurt dışından
geldiğini söyledi. 
KROM DA 
İDDİALIYIZ
Kromda dünyanın en 
büyük şirketlerinden 
birini almaya çalıştık 
larını söyleyen Yük
sel Yıldırım, “Kaza 
kistanh ve kromda 
bir numara olan bu 
şirket şu an ciddi bir 
borçla karşı karşıya 
ve zor durumda. Bu 
şirket için Kazakis 
tan Cumhurbaşkanı 
ile tanışmaya gidece 
ğim. Ya krom kısmını 
ya da tamamını satın 
alacağız. Olmazsa, 
Afrika da fırsatlara 
bakacağız” dedi. 
Üretim açısından 
dünyada krom sırala 
masında ilk sırada 
olduklarını söyleyen 
Yüksel Yıldırım, 
“Kazakistan, Rusya, 
Işviçre ve Türki 
ye’deki şirketlerimizi 

konsolide ettiğimiz 
de kromda dünya 
dördüncüsüyüz. 4 
ayrı Ülkede riskleri 
hedge eden şirketiz, 
ferro kromda İse 
bize piyasanın Bent- 
ley’i diyebilirsiniz.” 
şeklinde konuştu. 
Türkiye Rus uçağını 
düşürülmesinden 2 
gün sonra fabrikala 
rının yandığını, Tem
muz ayına kadar 
çalışmayacağını, 
Rusya’nın buna 
“kaza” kendilerinin 
ise “sabotaj” dedik
lerini belirterek, 
Amerika’daki şirketi 
5 milyar dolara satın 
almayı düşündük 
lerini, enerjide 150 
megavatlık 3 HES 
santrali bulunduğu 
nu, bir termik 
santralleri olduğunu, 
Çanakkale’de 
4 etaph toplamda 3 
bin 200 megavatlık 
santral yapacaklarını 
söyledi. Dünyada en 
iyi fırsatları barındı 
ran bölgenin Afrika 
olduğunu, ancak 
orada ciddi bir 
Fransız üslubunun 
bulunduğunu, latin 
Amerika’da ise 
Türkiye’deki bir yapı 
olduğunu, 
Türkiye’nin oralar
dan 20 yıl ileride 
olduğunu söyledi. 
Avrupa’da limancılı 
ğının alt yapısının 
çok eski olduğunu 
da belirten Yıldırım, 
ekvatorda liman 
aldıklarını belirterek, 
“Neticede bunlar 
bize babadan 
kalmadı. O yüzden 
herşeyi satabilirim 
fakat bugün satma 
değil, satınalma 
dönemi. Dipte alım 
yapılır. Biz kötü 
günlerde yatırım 
yapıyoruz. Bu ne
denle hızla büyüyo 
ruz. İkinci yan 
yıl da veya 2017 
yıla satın alma ve 
birleşme olur sonra 
da çıkışlar başlar” 
dedi.
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Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesi 
Gökçeören 
Köyü'nde, geçen 9 
Mart'ta Sinan 
Yalçınkaya (32) ile 
Erhan Özalp'in (27) 
tabancayla 
öldürülmesiyle ilgili 
aranan İsa Durak 
(40) Bursa İl Jan
darma Komutanlığı 
ekiplerince, 
Kahramanmaraş'ta 
yakaladı. Jandarma 
Durak'a, Bursa'da zi
yaretine giden 
sevgilisini takip ed
erek ulaştı. Suçunu 
kabul eden Durak'ın, 
Yalçınkaya ve 
Özalp'i üzerlerindeki 
para ve değerli 
eşyaları satmak için 
vurduğunu 
söylediğini öğrenildi 
Merkez Osmangazi 
İlçesin 8 kilometre 
uzaklıktaki 
Gökçeören 
Köyü'nde geçen 9 
Mart günü ormanlık 

alana giden köylüler, 
yol kenarında ta
banca İle öldürülmüş 
iki erkek cesedini 
yan yana görünce, 
jandarmaya haber 
verdi. Olay yerinde 
inceleme yapan jan
darma, 4 kurşun ile 
öldürülen kişinin 
Sinan Yalçınkaya, 8 
kurşunla öldürülen 
kişinin ise Erhan 
Özalp olduğunu be
lirledi.
Araştırma yapan jan
darma, Sinan 
Yalçınkaya'nın Bur
sa'da telefon bayii 
işletip kahvehane 
çalıştırdığını tespit 
etti. Aynı olayda 
öldürülen Erhan 
Özalp'in ise İstan
bul'da yaşadığı, 
Sinan Yalçınkaya'nın 
kardeşi Deniz 
Yalçınkaya'nın, 
geçen eylül ayında 
Merkez Yıldırım ve 
Kestel ilçelerinde bir 
gün arayla 2 kişiyi

öldürdüğü iddiasıyla 
tutuklanmasının 
ardından, kendisini 
korumak için Bur
sa'ya geldiğini belir
lendi.
Öldürülen Sinan 
Yalçınkaya'nın cep 
telefonu ile yaptığı 
görüşmeleri takip 
eden jandarma katil 
zanlısı olarak 
Yalçınkaya'nın bir
likte ticarette

yaptığını belirlediği 
Isa Durak'ı aramaya 
başladı. Kendisine 
ulaşılamayan 
Durak'ın Bursa'da 
bulunan kız 
arkadaşını takibe 
alan jandarma, adı 
açıklanmayan genç 
kızın Kahraman 
maraş'a gitmek için 
bilet almasından 
şüphelendi. Otobüse 
yolcu gibi binen sivil 

ekipler Durak'ı 
Kahramanmaraş'ta 
cinayette kullandığı 
tüfek ile yakaladı. 
Bursa'ya getirip 
sorgulanan İsa 
Durak, yakalandıktan 
sonra verdiği 
ifadesinden, olay 
akşamı uyuşturucu 
aldığını, Sinan 
Yalçınkaya ve 
arkadaşı Erhan 
Özalp ile Gökçeören 
Köyü'ne gittiklerini 
burada Yalçınkaya 
ve arkadaşını 
pompalı tüfek ile 
öldürüp üzer
lerindeki para ve cep 
teleonunu alarak 
kaçtığını söyledi. 
Cinayet sonrası 
sahte kimlik ile bir 
süre Bursa'da 
bulunduğunu be
lirten Durak, daha 
sonra Kahraman 
maraş'a gittiğini 
fakat yakalanacağını 
hiç düşünmediğini 
sözlerine ekledi.

Sorgulamasından 
sonra adliyeye 
çıkartılan Isa Durak 
burada verdiği farklı 
ifadede ise, "Benim 
Sinan'dan 24 bin lira 
alacağım vardı. Olay 
günü yeni bir tüfek 
satın almıştım: 
Gökçeören Köyü'n- 
deki bağ evimize 
giderken beni 
aradılar. Parayı vere
ceklerini söylediler. 
Yolda beklediğimi 
gelmelerini 
söyledim. Yanıma 
gelince Sinan bana, 
'Bizim sana borcu
muz yok' diyerek 
ateş etti. Ben de 
tüfek ile kendimi 
savunurken ikisini 
vurdum. Sonra da 
kaçtım" dediği 
öğrenildi.
İsa Durak daha 
sonra adam 
öldürmek suçuların 
dan tutuklanarak 
Bursa E Tıp Kapalı 
Cezaevi'ne kondu.

Eskort kadının tuzağına düştü
Bursa'da bir kişi in
ternet sitesi 
üzerinden iletişime 
geçtiği eskort ka din 
tarafından 2 bin lira 
dolandırıldı.
Olay, merkez Nilüfer 
ilçesi İhsaniye Ma
hallesinde gece 
saatlerinde meydana 
geldi. Edinilen bil-

giye göre, L.A., inter
net sitesi üzerinden 
bir eskortla tanıştı. 
L.A., eskort kadının 
vermiş olduğu 
numarayı arayıp 
buluşmak istedi. 
HESABA 2 BİN TL 
YATIRDI 
Kadın, L.A.'nın.hesa 
bina 2 bin lira para

yatırmasını daha 
sonra buluşmanın 
gerçekleşeceğini 
söyledi.
Eskort kadına 
inanan L.A., ATM'ye 
giderek 2 bin lira 
havale etti. L.A., 
daha sonra cep tele
fonundan eskort 
kadını aradı.

Kadının telefonu 
nun kapalı 
olduğunu gören 
L.A., dolandırıldığını 
anlayarak polise 
başvurdu. Polis 
ekipleri, 2 bin 
lirayı alıp 
kayıplara 
karışan eskortun 
peşine düştü.

3 aylık yol kontrolünde 1176 kişi yakalandı
Bursa'da, İl Jan
darma Komutanlığı 
tarafından 3 aylık 
yol kontrollerinde 
aranan bin 
176 kişi yakalandı. 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı 29 
Aralık-12 Nisan 
tarihleri arasında 
Bursa'ya giriş 
güzergahlarındaki 
21 noktada yapılan 
kontrollerin 
sonuçlarını açıkladı. 
Söz konusu 
güzergahlar içinde 
yapılan kontrollerde, 
195 bin 856 işi ve

46 bin 852 aracın 
sorgu ve araması

suçlusu, başkasına * 
ait kimlik kullanan

suçlardan aranan 
bin 176 kişi

Kontrollerde ayrıca
yapılırken, aralarında cezaevi firarisinin de yakalandı.
1 terör örgütü bulunduğu çeşitli

yasadışı yollardan 
Türkiye'ye giriş 
yapan 15 yabancı 
uyruklu da yakala
narak İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü'ne 
teslim edildi.
Aralamalarda, biri 
kurusıkı olmak 
üzere 3 ruhsatsız 
tabanca, 3 ruh 
satsız av tüfeği, 
2 gram 
amfetamin 
uyuşturucu madde, 
2 ton kaçak midye 
ve veteriner sağlık 
raporu bulunmayan 
2 bin kanatlı hayvan 

ele geçirildi. 
Uygulamalarda; 
trafik kurallarına 
uymayan 17 sürücü 
hakkında işlem 
yapılırken, 5 araç 
trafikten men 
edildi.
Toplam 27 bin 
744 lira da trafik 

cezası kesildi. 
Jandarmanın kamu 
düzeninin 
korunması, emniyet 
ve asayişin 
sağlanması amacıyla 
çalışmalarını 
sürdürdüğü 
kaydedildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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filine Bakış Denizlerde av yasağı haşlıyor
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Devlet Adamlığı..
Birkaç gündür Türkive de devam eden “İslam 

Birliği Teşkilatı" toplantısı için ülkemize gelen 
Suudi Arabistan Kralı Selman, devlet gelenek
lerinde olmayan şekilde ağırlanıyor.

Cumhurbaşkanlan, Kralın yağına gidiyor.
O’nu uçağının kapısında karşılıyor, otelinde 

ziyaret ediyor.
Türkiye diplomasisinin gelenekleri maalesef 

AKP iktidara geldikten sonra bozuldu.
Bu bozulma sadece bir kişinin kararlan ile 

gerçekleşiyor.
Oysa devlet gelenekleri uzun süren deneyim

lerden sonra elde edilir.
Türkiye’yi ziyaret eden onca İslam devlet 

adamı varken, Kral Selman’a, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından“Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Nişanı” verildi.

Çok uzağa gitmenize gerek yok.
Osmanhnın parçalanması sırasında Arap 

yarımadasında İngilizlerden aldıktan bolca 
altınlarla Osmanlıya karşı cihat açan ve 
arkasından vuran Vahabilerin başı, bu kral 
Selman’ın dedesiydi.

Cumhuriyet tarihimiz boyunca, İngiliz em
peryalizmi eliyle Suudi Arabistan’da kurduru
lan bu devlet ile ilişkilerimiz hiçbir dönemde 
üst düzeyde gelişmedi.

Onlar, ekonomik ve siyasi ilişkilerini petrolü 
kontrol eden emperyalist ülkelerle yaptılar.

AKP’nin kökeni olan rahmetli Erbakan Suudi 
Arabistan ile ilişkilerini bir İslam ülkesi olduğu 
içini sıkı tutardı.

Erbakan’ın rahle-i tedrisatında okuyan 
Erdoğan ve avanesi, Kral sülalesi pek 
saygılılar.

Eski Kral Abdullah bin Abdülaziz’in eski 
Cumhurbaşkanı Gül’e getirdiği armağanlar 
yasal zoruluk olduğu halde hala açıklanmadı.

Devlet ilişkilerinde bu saygı, yalnız dinsel 
bağlar nedeniyle kurulmaz.

Örneğin, Mısır da yaşanan Arap Bahar’ında 
Türkiye bu ülkedeki ayaklanmalara destek 
verdi. Siyasi İslamcı Müslüman Kardeşlerin 
iktidarı gelmesinden sonra General Musri 
tarafından alaşağı edilmesinde ise bu ülkenin 
iç işlerine karıştı -aynı Suriye deki gibi- so
nunda ilişkilerimiz bitti.

Sanki Suudi Arabistan demokrasi ile 
yönetiliyormuş gibi, Kral ve ailesini tek bir söz 
etmedi.

Kral Salman da geçtiğimiz günlerde ümreye 
giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kabe’nin her 
tarafını gezdirdi.

Al gülüm ver gülüm, ötesi yok.
İslam Birliği Teşkilatı sözde var olan bir ku

rumdur.
Çünkü bugüne kadar İslam dünyasında hiçbir 

zaman birlik kurulamadığı gibi, günümüzde de 
birbirilerini boğazlayanlar İslam ülkeleridir.

Bugün Suriye’nin parçalanmasında, Irak'ın 
parçalanmasında, Türkiye’nin bugünkü 
hükümetinin hiç mi günahı yok.

Barışın müslümanlar kadar, Müslüman ol
mayan tüm toplamlar için çok önemi vardır.

O’nun için büyük kurtarıcı, “Yurtta barış, 
dünyada barış” sözünü söylemiştir.

Ah bu sözü bir kavrayabilselerdi.
Onun için devlet adamı olmak önemlidir. 
Sizden ancak siyasetçi çıkar.

Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Genel 
Başkanı Şemsi Bay 
raktar, tüm denizleri 
mizde bugünden 
itibaren trol ve gırgır 
ağlarıyla avcılık 
yapan balıkçılar için 
genel av yasağının 
başlayacağını bildi 
rerek, “Av yasağı, 1 
Eylül 2016'ya kadar 
sürecek. Av yasağı 
balık üreme dönemi 
için oldukça önem
lidir. Sürdürülebilir 
balıkçılığın sağlan 
ması için bütün 
balıkçılarımızın av 
yasaklarına uymaları 
gerekir" dedi. 
Bayraktar, yaptığı 
açıklamada, 15 
Nisan'dan itibaren, 
isteyen balıkçıların 
karasuların bitişiğin 
deki uluslararası su
larda ve su ürünleri 
avcılık tebliğiyle ge
tirilen düzenleme 
lere uyulması şartıy 
la uzatma ağlarıyla 
su ürünleri avcılığı 
yapabileceklerini 
söyledi.
Şemsi Bayraktar, 
şöyle dedi: 
“Av yasağının oldu 
ğu dönemde balıkçı 
tezgâhlarında kültür 
balıklarını görmek 
mümkün olacak. 
Bunun yanı sıra av 
sezonunda avlanıp 
uygun koşullarda 
saklanan balık tür
leri de az miktarda 
da olsa tezgâhlarda 
bulunabilecek.
2015-2016 avcılık se
zonu balıkçılarımız 
açısından çok iyi

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu Muratobalı yengesi büyütmüş..

BashakanDavııtoğlııcoculıkeııMııraıoba’tfasılıgelınis
Geçtiğimiz Sah günü 
Ankara’da AKP grup 
toplantısını ziyaret 
eden Adliye, Katırlı, 
Muratoba ve 
Güvenli Mahalleleri 
muhtarları, TBM- 
M’sini gezdiler. 
AKP Bursa milletve 
ki İsmail Aydın ve 
Bennur Karaburun’ 
un daveti üzerine 
Ankara’ya giden 4 
muhtar, grup toplan 
tısı çıkışında AKP 
Genel Başkanı ve 
Başbakan Ahmet 
üuvutonln ile hatıra 
fotoğn ''tirdiler. 
Muratobu ü Muh 
tan Hüseyin ~ukuşu 
Başbakan Davukoğ 
lu’nun çocukluğun 
da kendini büyüten

geçmemiştir. Se
zonda avcılıktan 
elde edilen balık üre
timimizin büyük 
bölümünü hamsi, 
çaça ve mezgit 
oluşturdu. Çinekop, 
palamut, lüfer gibi 
balıklar düşük mik
tarlarda avlanabildi. 
Su ürünleri avcıh 
ğıyla elde edilen su 
ürünleri miktarı 
sonyıllarda sürekli 
azalma göstermekte
dir. 2011 yılında 514 
bin 755 ton olan avcı 
hk yoluyla elde edi 
len su ürünleri mikta 
rı, 2012 yılında 432 
bin 442 tona, 2013 
yılında 374 bin 121 
tona ve 2014 yılında 
da 302 bin 212 tona 
düşmüştür. Aynı du 
rum avıanan deniz 
balık miktarlarında 
görülmektedir. 2011 
yılından beri avlanan 
deniz balıkları mikta 
rı da 432 bin 246 
tondan 231 bin 59 
tona gerilemiştir. 
2012 yılında avlanan 
balık miktarı, bir ön 
çeki yıla göre yüzde

yengesiyle köylerine 
sık geldiğini ve 
Muratobalıları yakın 
dan tanıdığını be

lirterek, Davutoğ 
lu’nu Haziran ayında 
yapacakları Kiraz 
Bayramı’na davet

27 oranında azalmış 
tır. Bu oran 2013 
yılında yüzde 6,5, 
2014 yılında yüzde 
21,7 olmuştur. Avla 
nan deniz balıkları 
miktarımız, bu 
düşüşlerle üst üste 
3 yıl gerileme 
göstermiştir.” 
KİŞİ BAŞI 
TÜKETİMİ DÜŞÜK 
Ülkemizde kişi başı 
na düşen su ürünleri 
tüketiminin de geliş 
miş ülkelere oranla 
oldukça düşük 
kaldığını vurgulayan 
Bayraktar, “Dünyada 
kişi başına su ürün
leri tüketimi 18,8, 
Avrupa’da 23,3 
kilogramdır. Kişi 
başına balık tüketimi 
6,3 kilogram olan 
ülkemiz de su ürün
leri tüketiminin 
artırılmasına yönelik 
tedbirlerin alınması 
na ihtiyaç vardır” 
dedi.
YASAKLARA 
UYACAĞIZ 
S.S. Gemlik Merkez 
Su Ürünleri Koope 
ratifi Başkanı Zeki

Hazer, bugün başla 
yacak olan denizler 
de av yasağı nede 
niyle, balıkçıların 
denize açılmaya 
caklarını, teknelerini 
ve ağlarını onararak, 
yeni sezona hazırla 
nacaklarını belirte 
rek, şunları söyledi: 
“Körfezimizde şubat 
ayına kadar 
gırgırcılıkta hamsi 
avı iyi gitti. Bu 
sürede gırgırla av 
yapan balıkçılar 90 
kulaçta balık tutması 
gerekirken, 120-130 
kulaçta balık avla
yarak günlük tutaca 
ğı balıktan daha 
fazlasını tuttular. 
Bu durum, orta 
ölçekli balıkçının 
daha az balık yakala 
masına neden oldu 
aynı zamanda piya 
sayı da bozdu.” 
Hazer, av yasakları 
nın olmadığı dönem 
de kaçak av, trol ve 
ışıkla avlamanın 
devam ettiğini, Kör
fezde bu nedenle dip 
balığının yeterli yaka 
lanamadığını söyle 
di. Hazer, şöyle 
devam etti: 
“Yaklaşık 150 tekne 
ile Gemlikli balıkçılar 
bugünden itibaren 
yasaklara uyarak, 
denize çıkmayacak. 
Denizi Balıkçıları ve 
Yardımlaşma 
Derneği ile birlikte 
Bursa ve çevresin
deki kooperatiflerle 
yasak döneminde 
balık avlayanlarla 
mücadelemizi 
sürdüreceğiz. ” 

etti. Muhtar Sukuşu, 
Başbakan’ın, annesi 
öldükten sonra ken
disini İstanbul’a ge 
lin giden yengesinin 
büyüttüğünü, bu ne
denle köylerine sık, 
sık geldiğini söyledi. 
Adliye Mahallesi 
Muhtarı Burhan Bay 
rak, Katırlı Mahallesi 
Muhtarı Ahmet Çak
mak, Güvenli Maha 
leşi Muhtarı Haşan 
Elbüken, Muratoba 
Mahallesi Muhtarı 
Hüseyin Sukuşu 
aralarındaki dayanış 
ma ile sorunların 
daha kolay çözüle 
ceğini, bunları en 
üst düzey de ilgilile 
re taşımayı sürdüre
ceklerini söylediler.
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Nmnei ıçı tgmm semıneılerı Minmır
Gemlik Belediye- 
si’nin Marmara 
Belediyeler Birliği ile 
yaptığı protokol 
gereği uygulamaya 
koyduğu, 2016 yılı 
Hizmet İçi Eğitim 
Seminerleri hız 
kesmiyor. Ticaret ve 
Sanayi Odasında or
ganize edilen etkin
likte, “Kurumsal 
Aidiyet ve Kurumsal 
Kültürün Gelişimi” 
masaya yatırıldı. İs
tanbul Üniversitesi 
İletişim Fakültesi 
Öğretim Görevlisi 
Doç. Dr. Abdullah 
Özkan tarafından 
verilen seminere 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol’un yanı sıra, 
daire müdür ve amir
leriyle birlikte bele 
diye işçi ve memur 
lan katıldı.
Seminerin açılış 
konuşmasını yapan 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol, kurumlara 
yönelik aidiyet duy
gusundan önce, 
vatana, şehre, aileye

yönelik aidiyet duy
gusunun geldiğini 
belirtti. Erol, “Yeşili 
var, Zeytini var, dağ 
lan var, ovası var, 
denizi-körfezi var, 
sanayisi, limanı var. 
Gemlik doğa harika 
sı bir şehir. Burayı 
sevmemek, buraya 
aidiyet duygusu 
beslememek için 
algısız ve ilgisiz 
olmak gerekir” dedi. 
Konuşmasını “Vi- 
zontele”, “Somuncu 
Baba” gibi çeşitli 
filmlerin replikleriyle 
renklendiren ve es
prileriyle güne renk 
katan Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol, “İşimiz, 
gücümüz Gemlik. Bu 

şehre şevkle ne 
kadar hizmet ya
parsak, o kadar mut
luluk demektir. 
Seminerimiz hayırlı 
olsun” diye konuştu. 
İstanbul Üniversitesi 
İletişim Fakültesi 
Öğretim Görevlisi 
Doç. Dr. Abdullah 
Özkan’da, 21. Yüzyıl 
da artık her kuru
mun kültürü ve felse 
fesi olduğunu vur
gulayarak, “Kültür 
ve felsefesinin yanı 
sıra, oluşturduğu 
anlam dünyası ve bi- 
zlerde bıraktığı bir 
algısı da var” dedi. 
Kurumlan çağımızda 
ayakta tutanın 
binaları, iş makinele 
ri, sermayesinin 

değil, “insan Kıy 
metleri” olgusu oldu 
ğuna işaret eden 
Doç. Dr. Abdullah 
Özkan, “Çağımız 
pazarlama ve algı 
çağıdır” dedi 
Dünyada paradigma 
nın değiştiğini, 
bunun kodlarını 
doğru okuyan 
marka, kurum ve 
ülkelerin ayakta 
kalıp, gelişip 
güçlendiğini kayde
den Doç. Dr. Abdul
lah Özkan, beledi 
yelerde olduğu gibi 
birçok kamu kurum 
ve kuruluşunda da 
insana odaklı hizmet 
ve değerlerin ön 
plana çıktığını ifade 
etti. Konuşmasını 
karşılıklı diyaloglar 
eşliğinde esprilerle 
süsleyen Doç. Dr. 
Abdullah Özkan, 
küreselleşme, dijital 
çağ, rekabet, çok 
uluslu şirketler, 
iletişim kaynakları, 
medya ve medyaya 
güven gibi konu
larda da çarpıcı 
bilgiler verdi.

Soylu:“Herl(esBelirlenefl
W Emekli Olacaktır”
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu, 
Türkiye Büyük Mil
let Meclisi'nde görü 
şülen 273 sayılı 65 
yaşının doldurmuş 
muhtaç, güçsüz ve 
kimsesizlere aylık 
bağlanması 
hakkında Kanun 
tasarısı ile bazı 
kanun ve karar
namelerde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 
görüşmelerine . 
katıldı. Bakan 
Soylu, milletvekil
lerinin sorularını 
cevapladı.

BİZİM BÖYLE BİR 
ÇALIŞMAMIŞ YOK 
Soylu, yaşa takılan 
emeklilerin 
sayısıyla ilgili 
olarak, "Türkiye 
Sosyal Güvenlik 
sisteminde bir 
reform yaptı. 
Bu reformda 

sırasıyla yaş 
değerlen dirmesi 
sonra kadınlarda 
60, erkeklerde 65'e 
getirildi. Emeklilikte 
yaşa takılmak 
elbette ki bütün 
çalışanların 
hakkıdır. Ama 
Sosyal Güvenlik 
sisteminin gelir- 
gider dengesi var. 
Biz gelir-gider den
gesini gözetmek 
zorundayız. Tam 
rakam hesaplan
abilir değildir. 
Bizim emeklilikte 
yaşa takılanlar 
konusunda ortaya 
koyduğumuz 
değerlendirme 
açıktır. Bizim böyle 
bir çalışmamız yok
tur ve eğer bir 
sosyal güvenlik 
sistemi reformunun 
tam olarak 
gerçekleştirmek 
istiyorsak, herkes 
belirlenen yaşta 
emekli olacaktır" 
dedi.

ACIBADEM GEMLİK TIP MERKEZİ

GÖZ HASTALIKLARI 
UZMANIMIZ

DR. CÜNEYT IŞIK
TAM ZAMANLI OLARAK 
HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

ACI BADEM
GEMLİK TIP MERKEZİ

ALOACIBADEM A ..

Dr,ZiyaKayaMah.HürriyetCad. No:45 GEMLİK «««ü f Bdgnçm (224) 28044 44



15 Nisan 2016 Cuma Gemlik Kmrfez Sayfa 7

Başarılı yelkencilerden
şampiyonluk sözü

CINflB ORTAOKULU 
KÜÇÜK ERKEKLER FUTBOL 

MÜSABAKALARINDA 
GEMLİK İSİ OLDU

Bu yıl sekizincisi 
düzenlenen üniver
siteler arası yelken 
yarışması organi 
zasyonu Campus 
Cup 2016’da, 
Gaziantep Zirve 
Üniversitesi Yelken 
Takımı büyük bir 
başarıya imza atarak 
dereceye girmiş 
ve ikincilik kupasını 
almaya hak 
kazanmıştı. 
Kaptanlığını ve 
antrenörlüğünü; 
üniversitenin Deniz 
Ulaştırma İşletme 
Mühendisliği 
bölümünde öğrenci 
olan ve Gemlik 
Yelken Spor Kulübü 
sporcusu Enes 
Topkaç’ın yaptığı 
yelken takımını, 
üniversite rektörü 
Prof. Dr. Adnan 
Kısa makamında 
kabul etti.
Genç yelkencilerden 
kazandıkları kupayı 
teslim alan Kısa, 

tüm öğrencileri ayrı 
ayrı tebrik etti.
Başarıları ile büyük 
mutluluk duydukla 
rım kaydeden Rek- 
tör.Kısa; “Sîzler 
hem üniversitemizi 
hem de Gazian 
tep’imizi başarı ile 
temsil ettiniz. 
Sizlere minnettarız. 
Başanlarınızın 
devamı için üniver
site olarak tüm im 
kanlarımızla sizlere 
destek olmaya 
devam edeceğiz" 
dedi. Genç sporcu
lar, azim ve 
kararlılıkla çalışarak 
başarıyı elde ettik
lerini söylerlerken, 
2017 yılında şampi 
yontuk sevincini 
yaşamak istedik
lerini kaydettiler. 
Gemlik Yelken 
Kulübü’nün başarılı 
sporcularından 
Enes Topkaç, katıldı 
ğı turnuva ve yarış 
malarda daha önce 

defalarca Gemlik’in 
adını başarı ile tem
sil etmişti.
Deniz ve yelken 
tutkusu nedeniyle 
üniversite eğitimi 
için Zirve Üniver
sitesi Deniz Ulaştır 
ma İşletme Mühen 
dişliği bölümünü 
seçen Topkaç, oku
mak için gittiği 
Gaziantep’te daha 
önce yelken sporu 
yapmamış üniver
site arkadaşlarından 
kurduğu takımla 
katıldığı yelken 
kupasında, 28 
deneyimli takım 
arasından takımını 
ikinciliğe taşımıştı. 
Gaziantep Zirve 
Üniversitesi Yelken 
Takımı; Enes Top
kaç, Mehmet 
Mücteba Göktaş, 
Sefa Yalçınkaya, 
Mustafa Burak Uğur, 
Mehmet Akif 
Yücedal’dan 
oluşuyor.

Çınar Ortaokulu 
Beden Eğitimi 
Öğretmeni Adem 
Çolak’ın çalıştırdığı 
küçük erkekler fut
bol takımı 13 Nisan 
2015 tarihinde 
kapalı spor salonu 
yanındaki halı sa
hada yapılan maçta 
Roda İmam Hatip 
Ortaokulu öğrencile 
rinden oluşan takımı 
finalde 2-1 yenerek 
Gemlik 1. oldular. 
Final maçını seyret
meye giden okul 
müdürü İlkay 
Erdem, öğretmen 
Adem Çolak ve 
öğrencilerini 
tebrik etti.
Aynı gün saat 14:00’ 
da yıldızlar grubun 

da yapılan yine 
Çınar Ortaokul 8. 
Sınıf öğrencilerin 
den oluşan yıldızlar 
takımı da Şükrü 
Şenol Ortaokulu ile 
yine final maçı 
oynayacaklardı. 
Daha maçın ilk 
dakikalarında 
öğrencilerimizden 
Mert Dülger’ e yapı 
lan sert bir hareket 
sonucu öğrencinin 
ayak bileğinde kırık 
oluştu. Hastaneye 
götürülen öğrenci 
nin ayağı alçıya 
alınması nedeniyle 
maç iptal edildi. 
Yapılan açıklamada, 
“Biz hangi ara spor 
yapmayı, sağlıklı 
olma düşüncesini 

kafamızdan attık da 
rekabetin dozunu bu 
kadar şiddetle 
arttırdık? Nerede 
hata yapıyoruz? Biz 
çocuklarımıza 
sevgiyi, saygıyı ya 
da diğer insani 
duygu lan vermeyi 
ne zaman başka 
duygulann önüne 
geçirdik? Belki 
biraz duygusal 
davranıyoruz ama 
bu öğrencimiz hem 
akademik açıdan, 
hem sportif açıdan 
hem de insani 
açıdan örnek 
öğrencilerimizden 
biriydi. Umarız bu 
tür olaylar bir daha 
tekrar etmez.” 
denildi.

SGiman Müteahhitlere ziyaret
Gemlik SGK Müdürü 
İbrahim Topçu, 
Gemlik Müteahhitler 
Derneğine iadei 
ziyaret gerçekleş 
tirdi. Ömer Uslu ve 
Yönetimi tarafından 
SGK Müdürü Topçu, 
Sosyal Güvenlik 
alanında, son 
dönemdeki 
gelişmelere değindi. 
Topçu, devletin 
çeşitli dönemlerde 
vatandaşın lehine 
çalışmalara ve 
Sosyal Güvenlik 
alanında yeniliklere 
gittiğini ifade ede 
rek, her bireyin bir 
şekilde Sosyal 
Güvenlik Sistemine 
dahil edilmesinin

ülke ve vatandaş 
adına önemli bir 
avantaj olduğunun 
da altını çizdi. 
SGK’nın hem vatan 
daşın, hem de işvere 
nin lehine olan pek 
çok uygulamayı da 
gündeme aldığını 
söyleyen Müdür 
Topçu, vatan daşla 
rında daha duyarlı 

olmasını ve bunun 
dönüşünün yine 
vatandaşın kârına 
olacağını belirtti. 
Müteahhitler Der 
neği Başkanı Ömer . 
Uslu ise; "Bizim der 
nek olarak en büyük 
avantajımız, üyeleri 
miz ve yönetimimi 
zin devletçi olması 
dır. Bu anlamda, de

vletimizin de önce
liklerini kendi önce
liklerimiz sayıyoruz. 
Bu şekilde düşünün 
ce de SGK’nın 
önemi de bizler 
için artıyor. Sağlık 
konusunda da ülke 
aşama kaydediyor. 
Modern dünyada 
olanlar, artık Türki 
ye’de de var” dedi.

ELEMANLAR 
ARANIYOR 

FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN 

VASIFSIZ
ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL5142021
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Gemlik ELİT 
TEMİZLİK

Büro Temizliği 
Ofis Temizliği 
Yazlık Temizliği 
Apartman Temizliği 
Boş Ev Temizliği

Ii • ... • #. /;ç.

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

ÜRETİM
ELEMANI

TERCİHEN 20-40 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 
DENGİ OKUL MEZUNU

BAY
ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir 

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş. 
Açmalar Mevkii Gedelek - 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE C3 ■K]
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA I ■Si

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN IjH
GÜZEL ANLARINIZI M

YAŞATMAK İÇİN VARIZ ’K

?astn-Meşrubat-Çerez 2Û1R vılı
Piuanist +DiPerformans AvlU yll
Saten Sandalye Giuılirme REZERVASYONLARIMIZ 
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canlı hhgın- Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekipınanlar - Sürprizgösteriler 

vww.gemlikmilton.com
JSİha iacef'oMz/miItondugun

* W **'”> Ih plus.google. '/miltondugun
Hükümet KoN»âı karşisi

..T TEL : 513 10 71 GEMLİK

MILTON k. DÜĞÜN SALONU

http://www.gemlikelittemizlik.com
vww.gemlikmilton.com
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Bankalara ihraz edilen çek tutarları artıı
Bankalara ibraz 
edilen çek tutarı 
yılın İlk üç ayında, 
2015 yılının aynı 
dönemine göre 
yüzde 8 artarak 168 
milyar TL oldu. Bu 
dönemde, ibraz 
edilen çek adedi 
ise geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 2 azalarak 
5,4 milyon oldu.

KARŞILIKSIZ 
İŞLEMİ YAPILAN 
ÇEKLER..
Karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin 
tutarı yılın ilk üç 

ayında geçen yılın 
aynı dönemine 
göre yüzde 10 
oranında azalırken, 
karşılıksız işlemi 
yapılan çek adedi 
ise geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 10 arttı. 
Parasal tutarı 6,6 
milyar TL olan 191 
bin adet çeke, yılın 
ilk üç ayında 
karşılıksız işlemi 
yapıldı. Aynı 
dönemde, karşılık 
sız işlemi yapılan 
742 milyon TL 
tutarındaki 25 bin 
adet çek, daha

sonra ödendi. 
KARŞILIKSIZ 
İŞLEMİ YAPILAN 
ÇEKLERİN İBRAZ 
EDİLEN ÇEKLERE 
ORANI..
Karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin 
bankalara ibraz 

edilen çeklere oranı 
adet olarak yılın ilk 
üç ayında 2015 
yılının aynı döne 
mine göre 0,4 
puanlık artış ile 
yüzde 3,6 olurken, 
tutar olarak 0,8 
puanlık azalış ile 

yüzde 3,9 oldu. 
Mart 2016 ayında 
karşılıksız işlemi 
yapılan çek ade
dinin en fazla 
olduğu 5 il, sırasıyla 
İstanbul, Ankara, 
Bursa, Antalya ve 
İzmir oldu. Tutar 
olarak en fazla 
karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin 
bulunduğu iller 
arasında ilk sırada 
İstanbul yer alırken, 
bu ilimizi Ankara, 
Bursa, İzmir ve An
talya izledi.
Mart 2016 ayında 
tutar olarak, 

karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin 
ibraz edilen çeklere 
oranının en yüksek 
olduğu 5 il sırasıyla 
yüzde 15,0 ile 
Şırnak, yüzde 10,9 
ile Mardin, yüzde 
10,6 ile Kırıkkale, 
yüzde 10.3 ile 
Hakkari ve yüzde 
9,4 ile Şanlıurfa 
oldu. Tutar olarak, 
karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin 
ibraz edilen çeklere 
oranının en düşük 
olduğu iller ise 
Sinop, Kastamonu 
ve Tunceli oldu.

IIİ|IIHİIIIWiail>IİIlM Bcathlleflerimleııeniılöneın!

Türkiye'de geçen 
yıl 152 bin ton 
ambalaj atığı geri 
dönüşüme kazan 
dırılarak, ekonomiye 
422 milyon liralık 
katkı sağlandı. 
Türk Plastik Sana 
yicileri Araştırma, 
Geliştirme ve Eğitim 
Vakfı'na (PAGEV) ait 
Geri Dönüşüm İkti
sadi işletmesi 
tarafından yapılan 
açıklamada, şirketin 
39 belediye ile 
işbirliği yaparak, 
yaklaşık 8 milyon 
kişiye ait, 152 bin 
ton ambalaj atığının 
geri dönüşümünü 
sağladığı bildirildi. 
Söz konusu ambalaj 
atıklarının geri

dönüşümüyle 
ekonomiye 422 mi
lyon liralık katkı 
sağlandığı belirtildi. 
Açıklamada, geri 
dönüşümü sağlanan 
ambalaj atıklarının 
miktarının 2015'te 
bir önceki yıla göre 
yüzde 38 arttığına 
işaret edildi.

Bu geri dönüşüm 
sayesinde 973 
yetişkin ağacın 
kesilmekten 
kurtarıldığına ve 
sadece geri 
dönüştürülen plastik 
atıklardan 180 
ailenin bir yıllık 
elektriğinin 
karşılanabileceğine 

dikkat çekildi. 
Atıkların içinde yer 
alan kağıt ve kom- 
pozitlerin geri 
dönüşümüyle de 
10 kişilik bir ailenin 
yıllık tüketimine 
karşılık gelen 1,5 
milyon metreküp su 
tasarrufu sağlandığı 
kaydedildi.

Hızlı ve en rahat 
ulaşım araçlarından 
olan hava yolu seya 
hatleri sırasında 
uçak bileti üzerinde 
TC kimlik numara 
sının bulunmasının 
zorunlu hale geti 
rilmesi, bazı karışık 
hkların da önüne 
geçecek.Sivil Hava 
cılık Genel Müdürlü 
ğü'nün resmi sos 
yal medya hesabı 
üzerinden yapılan 
açıklamaya göre, 
otobüs biletleri için 
daha önce yürürlü 
ğe giren TC kimlik 
numarası girilmesi 
zorunluluğu, 30 Ma 
yıs 2016'dan itiba 
ren uçak bileti 
almak isteyenler 
için de geçerli hale 
geldiği bildirildi.
Bundan 3-4 yıl önce 
sine kadar yolcular 
sadece isim ve soy 

isim belirterek 
şehirler arası seya
hatlerini gerçekleş 
tirebilirken, yolcu
lar bundan sonra 
TC kimlik numarala 
rım da belirtmek 
durumunda kala
cak. Aynı isim ve 
soy isme sahip 
kişilerin sayısının 
oldukça fazla 
olması ve yolcula 
rın farklı isim kulla
narak seyahat et
melerinin önüne 
geçmek için böyle 
bir uygulamaya 
geçildiği öğrenildi. 
Uygulamayla, 11 
numaradan oluşan 
TC kimlik numarası 
her vatandaş için 
farklılık gösterdiği 
için isim benzerliği 
olsa da kişilerin 
ayırt edilmesini da 
ha kolay bir hale 
geldiği kaydedildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5452 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lElllllllEIlMI

VENÜS SİNEMASI
Küçük Esnaf: 11:30- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Batman ve Süperman 
(türkçe): 11:15-14:00- 

17:00-20:30...
Annemin Yarası: 14:00* 

19:00-21:15...
Kung Fu Panda 3 

(türkçe): 11:00-12:30- 
17:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir;7 \

2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim 
yılı için kayıtlarımız başlamıştır. 

ERKEN KAYIT DÖNEMİ 
FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN...

1 MART - 30 NİSAN 2016

8.300 
10.450 
13.150

7.850
9.900

12.500

r Gemlik- 
Tel:

Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

ERKEN KAYIT DÖNEMİ
TAKSİTLİ ÖDEME I PEŞİN ÖDEME

2016-2017 
ÖĞRETİM YILI 
ÜCRETLERİMİZ

LİSTE FİYATI |
YILLIK ÖDEME |

ANASINIFI 8.750 |
1. SINIF 11.000
2.3.4.5.6J.8. SINIF 13.850

1 987

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

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

İNŞAATYİĞİT

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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Mlıı Mıi limiti Yeni laflan tralik

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Köpek Hırsızları
Son günlerde ilçemizde köpek hırsızları 

cirit atmaya başladı.
Hırsızlar sokak köpeklerini çalacak değil 

ler.
Evlerde bakılan, Sivas Kangal ve Golden 

cinsi köpekleri tercih ettikleri anlaşılıyor.
Nereden biliyorsun derseniz, bizim 

başımıza da geldi de ondan biliyorum.
Bugüne kadar, aile olarak 3 değişik cins 

köpek baktık. Devamı 4'de

Dün başlayan denizde avlanma yasağı nedeniy 
le, ilçemizde bulunan balıkçı tekneleri limanlara 
yanaşarak, ilk günlerini dinlenerek geçirdiler. 
Gemlik’te büyük balıkçılığın giderek yok oldu 
ğunu söyleyen balıkçılar, küçük tekneler ile 
birkaç balıkçı ile günlük kazancını denizlerde 
yakaladıkları balıklarla sağlayan balıkçıların bu 
arada zor günler beklediği belirtiliyor. Syf 2’de

Bursa Büyük 
şehir Be lediyesi, 
UKOME Müdürlüğü 
tarafından ilçe 
mizin değişik 
yerlerine konan 
yeni trafik 
ışıklarının trafiği 
kitlemesi ve eksikli 
ği yararından çok

karmaşa yaratınca 
dün konu ile ilgili 
olarak Bursa’dan 
gelen heyet 
Belediye Başkan 
vekili Ercan 
Barutçuoğlu ile 
birlikte incele 
meler yaptılar. 
Haberi sayfa 2’de

ELİK

OENC-flL TIC. LTD. ŞTI İstiklal Cad. No:11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

arcellk

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Balıkçı tekneleri limanda
Dün başlayan 
denizde avlanma 
yasağı nedeniyle, 
ilçemizde bulunan 
balıkçı tekneleri li
manlara yanaşarak, 
ilk günlerini din
lenerek geçirdiler. 
15 Nisan -1 Eylül 
tarihleri arasında 
denizlerde balık 
ların üremesi ne
deniyle, Gıda ve 
Tarım Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından 
su ürünleri şirkü \ 
terleri ile deniz 
lerde avlanmak 
yasaklandı.
Geçimini deniz ürün
lerinden sağlayan 
balıkçılar bu sürede 
bir taraftan din

lenecekler, diğer 
taraftan da tekne 
lerini ve ağlarını 
onararak, yeni se
zona hazırlana 
caklar. Balıkçılar, 5 
aylık yasak süresi 
nin uzun olmasından 
yakınırlarken, 
birçok balıkçı tayfa 
sının bu süreyi zor
luklarla geçireceği 
ifade ediliyor. 
Gemlik’te büyük 
balıkçılığın giderek 
yok olduğunu 
söyleyen balıkçılar, 
küçük tekneler ile 
birkaç balıkçı ile 
günlük kazancını 
denizlerde 
yakaladıkları 
balıklarla sağlayan

balıkçıların bu arada Gemlik’te büyük 
zor günler beklediği teknesi olan 
belirtiliyor. balıkçıların bir

kısmı Gemlik balıkçı bağlayarak, ilk 
Barınağındaki günlerini dinlenerek
rıhtıma teknelerini geçiriyorlar.

Yeni takılan trafik ışıkları diizelliliyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
UKOME Müdürlüğü 
tarafından ilçemizin 
değişik yerlerine 
konan yeni trafik 
ışıklarının trafiği 
kitlemesi ve eksikliği 
yararından çok 
karmaşa yaratınca 
dün konu ile ilgili 
olarak Bursa’dan 
gelen heyet Belediye 
Başkanvekili 
Ercan Barutçuoğlu 
ile birlikte in
celemeler yaptılar. 
UKOME tarafından 
Taşköprü’nün iki 
yönüne ve Hürriyet

Caddesi ile 
Orhangazıi Cad
desinin keşistiği 
caddelere konan 
trafik sinyalizasyon

ışıklarının eksiklik
leri nedeniyle bil
hassa Orhangazi 
Caddesi’nde trafik 
karşması yaşanmaya

başlanmış, bu da 
halkın şikayetlerine , 
yol açmıştı.
Belediye Başkan 
vekili Ercan

Barutçuoğlu dün 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Şube Müdürlü ğü 
yetkilileri, UKOME 
yetkilileri ile birlikte 
yaptığı incele mede, 
noksanlıkları tespit 
ettiler.
Barutçuoğlu, gaze 
temize yaptığı açıkla 
mada, Bursa’nın 
birçok nomtasında 
uygulamaya konan 
yol içinde yerleştin 
len fotosel dijital 
kontrollü sistemin ne 
gibi yetersizlikleri 
olduğu teknik ekip 
tarafından tespit

edildiğini söyledi. 
Barutçuoğlu, 
Orhangazi Caddesi 
ile Hürriyet Cad- 
desi’ni birleştiren 
kavşağa çift taraflı 
yeni ek sinyaliza
syon ışıkları 
konulacağını be
lirterek, "Yiaşanan 
aksaklıklar olduğu 
takdirde arkadaşla 
nmız yerinde 
inceleyerek so 
runları gidere 
çekler. Bu sistem 
aracın üzerinden 
geçmesine 
göre çalışıyor” 
dedi

flOD'nin yeni hizmet bürosu açıldı
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi yeni hizmet 
bürosunun açılışı 
yapıldı.
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi, Perşembe 
günü Gemlik iskele 
Meydam’nda cepheli 
yeni bürosunu saygı 
duruşu ve istiklal 
Marşının söylen
mesinden sonra açtı. 
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Tansu Erçe- 
vik’in yaptığı 
konuşma ardından

TRT halk müziği 
sanatçısı ile halk 
ozanın mini konseri 
ile devam etti.
Daha sonra, Gemlik 
Saz Evi işletmecisi

Hamdi İş. Hağla 
ması eşliğinue söyle 
nen türküler ile tören 
devam etti.
Açılışa Cumhuriyet 
Halk Partisi, Vatan

Partisi İlçe Teşkilatı, 
Cumhuriyet Kadın 
lan Derneği, Anado 
lu Çağdaş Eğitim 
Vakfı, Emekliler 
Derneği yöneticileri 

ve üyeleri de 
katıldılar. 
Ayrıca, açılış ne
deniyle gönderilen 
kutlama telgrafları 
okunmasından 

sonra açılış 
ikramlar ve 
sohbetle dostluk 
havasında sürdü. 
ADD köy enstitüle 
rinin oluşum yıldö 
nümü nedeniyle 17 
Nisan 2016 Pazar 
günü Bütünler 
Düğün Salonunda 
konser düzenliyor. 
Konsere Kültür 
Bakanlığı ses 
sanatçısı Ayşe 
Mumcu ve THM 
sanatçısı öznur 
özaslan Yıldırım 
katılacak



16 Nisan 2016 Cumartesi Gemlik KMrfez Sayfa 3

Küçük fcız su kovasına düşüp boğuldu
Bursa'da evlerinin 
terasında bulunan 
su dolu kovaya 
düşen Suriyeli 2 
yaşındaki Maha 
Sayed Ahmad 
boğuldu. Küçük 
kızın cesedi, otopsi 
yapılmak üzere Bur 
sa Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı. 
Olay, merkez Os-

mangazi İlçesi Demir 
taş Mahallesi 1231 
Sokak’taki evde mey 
dana geldi. Geçen yıl 
Suriye'den ailesiyle 
birlikte Bursa'ya 
gelen 25 yaşındaki 
Mohammad Sayed 
Ahmad'ın üç çocu 
ğundan en küçüğü 
olan Maha Sayed, 
dün evlerinin

terasında oynarken 
içersi su dolu olan 
kovaya düştü.
İşçi olarak çalıştığı 
fabrikadan akşam 
saatlerinde evine 
gelen Mohammad 
Sayed Ahmad, 
kova içersine 
düşen çocuğunun 
cansız bedeni ile 
karşılaşınca sinir

krizi geçirdi. 
Boğularak ölen 
Maha Sayed'in 
cesedi savcının 
talimatı üzerine 
kesin ölüm nedenin 
belirlenmesi için 
Bursa Adli Tıp Ku
rumu Morgu'na 
kaldırıldı. Olayla 
ilgili soruşturmaya 
başlandı.

PKK propagandasına şafak baskını
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde yaşayan 
Suriye asıllı 3 genç, 
sosyal medya 
hesaplarından terör 
örgütü PKK’nın 
propagandasını 
yaptıkları iddiasıyla 
gözaltına alındı. 
Terörle mücadele 
ekipleri, bir süredir 
sosyal medya 
hesaplarını takibe 
aldığı 3 kişinin 
Orhangazi’de

Arapzade, Camikebir 
ve Hürriyet mahal
lelerindeki ikamet 
lerine sabah saat 
05:00 sıralarında 
operasyon yaptı.
23 yaşındaki A.M, 18 
yaşındaki M.A. ile 26 
yaşındaki S.E. 
gözaltına alındı. 
Orhangazi Emniyet 
Müdürlüğü’ne getir
ilen şahıslar, 
ifadelerinin ardından 
adliyeye sevk edildi.

Suriyeli oldukları 
belirlenen 3 gencin 
savcılıktaki ifadeleri 
hakkında açıklama 
yapılmadı. Sosyal 
medya üzerinden 
terör örgütü 
propagandası 
yapmak ve 
cumhurbaşkanına 
hakaret etmekle 
suçlanan şahıslar 
tutuksuz yargılan 
mak üzere serbest 
bırakıldı.

Bonzal operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde, polisin 
yaptığı nefes kesen 
operasyonda bir 
otomobilde 500 
gram saf bonzai ele 
geçirildi. Vakumla- 
narak paketlenen 
uyuşturucunun yurt 
dışından getirildiği 
belirlenirken, olayla 
ilgili ikisi yabancı 
4 kişi tutuklandı. 
İstanbul’dan Bur- 
sa’ya yüklü miktarda 
uyuşturucu getiril 
diği istihbaratını 
ihbarını alan Bursa 
polisi, Orhangazi 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri ile birlikte 
ortak operasyon 
yaptı. Yalova-Bursa 
yolu Yeniköy kavşa

ğında pusuya yatan 
polis, uyuşturucu 
şevkini yapan oto
mobili yakalaya
bilmek için saatlerce

bekledi.Polis, takip 
edilen 08 EC... plaka 
lı otomobili kavşakta 
durdurdu. Çok 
sayıda polisin görev

aldığı operasyonda 
şahıslar gözaltına 
alınırken, otomobil 
incelenmek üzere 
emniyete götürüldü.

Şahıslar İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde 
sorguya alınırken, 
bir yandan da oto
mobilde arama 
yapıldı. Bagajdaki 
eşyaları boşaltan 
polis, vakumlanmış 
halde gizlenmiş 500 
gram bonzai buldu. 
Ekipler, uyuşturu 
cunun saf bonzai 
olduğunu tespit etti.

YÜZLERCE KİŞİ 
ZEHİRLENECEKTİ
Yurtdışından 
getirildiği belirlenen 
saf bonzainin piyasa 
değerinin yaklaşık 
20 bin lira olduğu ve 
yüzlerce kişiyi 
zehirleyebileceği 
öğrenildi. Operasyon

sırasında otomo
bilde bulunan I.G.
(27) ve K.S.’nin (33) 
Gürcistan uyruklu 
olduğu, N.T’nin (35) 
ise Artvin ilçesinde 
ikamet ettiği 
öğrenildi.
Operasyonu 
genişleten polis, 
M.A. isimli şahsı da 
yakaladı.
Zanlılar sağlık 
kontrolünden 
sonra Orhangazi 
Adliyesi’ne sevk 
edildi. Savcı, 
Gürcistan asıllı 
şahısların ifadesini 
yeminli tercüman 
eşliğinde aldı. 
Mahkemeye çıka 
rılan 4 şüpheli 
tutuklandı.

üımeslnlıı elinden kaçıp kamyonun altına giril
Bursa'da, annesinin 
elinden kurtulup 
yola fırlayan çocuk, 
kamyonun altında 
kalarak hayatını 
kaybetti.

Olay, Samanlı Ma
hallesi Vakifköy 
Kavşağı'nda mey
dana geldi. Karşıdan 
karşıya geçmek 
isteyen annesinin 

elini bırakıp yola 
fırlayan 4 yaşındaki 
Oktay Kurdaş'a, 
sürücüsü ve 
plakası öğrenile 
meyen bir

kamyon çarptı. 
Ağır yaralanan 
çocuk, olay 
yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekipleri tarafından

Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kurdaş, 
burada müda
halelere rağmen

kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü 
gözaltına alınır 
ken, kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Köpek Hırsızları..
İlk köpeğimiz unutamadığımız İngiliz Çoban 

Köpeği olan Koli cinsiydi. Adı Lassie idi.
Işyerimin bekrisiydi. Çok akıllı bir köpekti.
Ust katta benim eski koltuğumda oturur, ben 

işyerine geldiğimde aşağı iner kapalı olan büromun 
kapısının kolundan tutup açardı.

Yanıma gelir, beni koklar ve otururdu. Görüntü 
olark sanırsınız bir süs köpeğiydi Lassie..

Zaman zaman Foto Prestij’te çocuklara manken
lik ederdi.

Sokağımız sembolüydü o.
Sonra birgün Lassie kayboldu. Bir yere gitmez 

dedim, gelir diye bekledim, gelmedi.
Elektrik direklerine "Kayıp köpek Aranıyor” diye 

afişler astım, gazetemizde ilanlar verdim.
Lassie bir daha gelmedi. Çünkü kaçırılmıştı.
O’nun şoku uzun süre gitmedi üzerimizden.
Bir süre köpek edinmedik.
Taaaki 2002 yılında Umurbey’de bahçeli bir 

evimiz olasıya dek.
0 zaman yerel seçimler yapılıyordu.
Faruk Güzel’in yavrulayan dalmaçyalı köpeğin 

den bir yavru aldık. Bir gözü mavi, bir gözü kah 
verengiydi. Adını “Paşa” koyduk.

Paşa evimizin yeniden bir ferdi oldu.
Agresif bir köpekti.
Bizden başka kimseyi sokmazdı bahçeye.
Ne Buski’ciler, ne de Tedaş’çılar gelirdi saatlere 

bakmaya.
Barış’ı hergiin servis aracına kadar götürürdü, 

bizim eve gelmemizi dört gözle beklerdi.
İlgi göstermediğimizde ise havlayıp dururdu. 
Birgün evimizin kapısı önünde ölüsünü bulduk. 
İkinci kez yıkılmıştık.
Yine ara verdik köpek bakmaya.
Çünkü o yıllarda Barış çok küçüktü.
Ve Paşa’nın arkadaşıydı.
O’na öldüğünü bile söyleyemedik.
Nihayet 3 yıl önce “Tarçın" ile tanıştık.
Yazarımız Erhan İzgi ve eşi Emel Hanım köpek 

dostudur.
Kendileri rottmeiler beslerler, ama sokaktaki 

köpekleri de ihmal etmezler.
En az 2 köpek vardır kapl^rınaa..
Onların verdiği yeni bir dişi köpeğimiz olmuştu.
Bu kez Özgür de vardı.
Birgün Tarçın’ın doğum yapacağını anladık.

Oysa, o kadar çok önlem almıştık.
Tam 11 yavru verdi bize. 2 sini kaybettik.
2 ay anne sütünden sonra 8’ini dostlarımıza 

dağıttık.
Ozgür’ün sevdiği Paşa’yı kendimize bıraktık.
Paşa, annesiyle birline büyüdü.
Zıpkın gibi bir köpek oldu. Geçen yıl onları 

kardeşleriyle biraraya getirip doğum günlerini 
kutladık.

Şimdi bir haftadır 2 si de yok. Yine çaldılar. Gem
lik’te bir çok evden köpekler çalınıyor. Bir tanesi 
Karacabey de kişisel gayretle bulundu.

Gözümüz köpeklerimizin geleceğinde ama artık 
umudumuz kalmadı. Emniyete durumu bildirdik. 
Köpek hırsızığı vakalarının çoğalması bir şebeke 
nin varlığıdır. Şimdi emniyetten bu konunun üze 
rine gidilmesini bekliyoruz.

Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Arapça bilgi yarış 
masında Bursa'da 
üçüncü oldu. 
Geçtiğimiz hafta 
Kırklareli *de 
düzenlenen genç 
imam hatipliler 
minberde 
hutbe okuma 
yarışmasında 
Bursa il finalinde 
birinci olan Gemlik 
Anado lu İmam 
Hatip lisesi 
öğrencisi Cemal 
Furkan Gürün bölge 
finalinde birinci 
olmasının ardından 
Bursa’da düzenle
nen bilgi yarışma 
sında 16 sorunun 14 
ünü doğru cevap
layan Abdurrahman 
Gör, Abdulaziz Ka- 
rademir, İbrahim 
özcan ve Mustafa 
Hakkı Türkoğlu’n 
dan oluşan ekip 
elemelerde üçüncü 
oldular.
Lise arapça şiir 
okuma yarışmasın 
da ise meslek ders
leri öğretmenleri 
Eyif Yılmaz ile 
Mehmet Ali Pekcanlı 
tarafından hazır 
lanan Rabia Ünal 
ikinci oldu. 
Ortaokul Arapça 
Metin Canlandırma 
Yarışmasında Serra 
Pekcanlı, Edanur

Türkmen, Mlsem 
Şener ve İbrahim 
Emir Çelik Bursa'da 
İkinci oldular.
Ortaokul Arapça 
ÇocuA Şarkıları 
kategorisinde Elif 
Kızıltop, Elif Pelin 
Temir, Yaren Bayrak, 
Gülsemln Bozkurt, 
Ömer Şap, İbrahim 
Enes Yıldırım, Ser
hat Karaçam, Ra
mazan Çay birinci 
oldular. Öğrenciler, 
Yıldırım Belediyesi 
İmam Hatip Ortaoku
lumun ev sahip

liğinde Barış Manço 
Kültür Merkezinde 
gerçek leşti rilen 
7.Uluslar Arası Ara
pça Bilgi ve Etkinlik 
Yarışma larinih il fi
nallerinde Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi öğretim 
Üyelerinden oluşan 
jürinin ve İzleyici
lerin karşısında 
performanslarım 
sergiledi.
6.Uluslararası 
Arapça Bilgi ve 
Etkinlik Yarışma 
larında Türkiye

EIEMANEAR 
ARANIYOR

FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN 

VASIFSIZ 
ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazeteslcom

birincisi olan Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi korosu 
sahnede üstün bir 
performans 
Sergileyerek, telaf
fuz, mahreç, ezgi ve 
ekip olmanın güzide 
örneğini sergiledi. 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Çocuk Korosu 
elde ettiği İl 
birinciliği ile Arapça 
Çocuk Şarkıları 
Kategorisinde 
Bursa’yı temsil 
etme hakkı kazandı.

KAŞfDf MKIM YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazeteslcom
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

HALKIN VARLIĞINI KORUMAK 
VAZGEÇİLMEZ GÖREVDİR

Gemlik Belediye 
Meclisi, GEM- 
PORT'taki % 13,3 
oranındaki 
hissesini AKP li 
üyelerin oyları ile 
satış kararı almış.
İstediğiniz kadar 

alınsın.
Bakın bakalım 

alan olursa...
Kim, hangi 

kuruluş kararda 
etkili olamaya 
cağı bir şirkete 
milyonları yatırır.
Ve de büyük 

hissedar kar 
dağıtım kararı 

almadığı 
müddetçe 
nemalanamayaca 
ğı bir şirkete 
yatırım yapar.
% 86,7 hisseye 

sahip Yılport 
Belediye ile ortak 
olduğu yirmi 
yıllık süre içinde 
kar tevzi etme 
miş, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz'ın aldıkla 
rım beyan ettik
leri 7 milyon ka
nunen mecburi 
% 5 kar 
dağıtımındadır.

Kar tevzi etme 
diği gelirler, karşı 
lıklar ve yeniden 
değerlendirme ve 
amortisman ve 
yedek akçe 
karşılıklarına ser
mayeye ekleme 
miş ve bedelsiz 
hisse senedi 
dağıtmamış bir 
şirkete ortak 
olur mu işadamı, 
para sahibi.
Satışa karar 

vermek, bir nok
tada mali 
güçsüzlüğün 
ifade ve 

beyanıdır. En 
büyük hissedar, 
maddi güçsüzlü 
ğü nedeniyle 
artırılacak ser
maye ile % 13,3 
payına düşecek 
ödemeyi karşıla 
yamayacak du
rumda Belediye 
ye para verip 
alacağı yerde 
sağ cebindeki 
parasını sol ce
bine aktararak 
GEMPORT’un 
tam sahibi olması 
gerçeği ortada ve 
bilinirken..
Gemlik 

Belediyesinin 
GEMPORT”taki 
varlığı, halkın 
parasıdır.
Halkın parasını 

korumak Gemlik 
Belediyesinin asli 
görevidir.
Gemlik, Bursa 

Büyükşehir 
Belediyesine 
bağlıdır.
Gemlik 

belediyesi, satış 
kararı alacağı 
yerde, GEM- 
PORT'taki 
% 13,3 oranındaki 
payına sermaye 
artırımında öden
mesi gereken 
tutar için sahibi 
olduğu hisseleri 
Bursa Belediye
sine rehin ederek 
temin yoluna 
başvurmalıdır.
Artırılarak ser

maye 2 yıl içinde 
dört taksitte 
ödenecektir. 1/4 
oranındaki ilk 
apel tutarı 3,5 mi
lyon TL dir.
Zuhur edecek 

gelirlerle Beledi 
ye 3/4 tutarı 
rahatlıkla ödeye
bilecektir.
İki yıllık süre 

içinde. Böyle bir 
uygulama ile 
Belediyenin 
varlığı (halkın 
varlığı) ikram 
edilmeyip,

korunacaktır.
Halkın çıkarını 

korumayanları 
tarih affetme 
yeceği gibi Yüce 
Allah'ta emaneti 
korumayanları 
lanetleyip 
cezalandıracaktır.
Dini bütünler 

tüm bu gerçekleri 
bilirler ama biz 
yine uyarmış 
olalım.
Gemport 210 

milyon lirayı 
sahibi olduğu 
diğer bir şirkete 
ödünç verebili 
yorsa, sermaye 
artırımına niye 
gerek duyuluyor 
acaba?
Varlığın ve 

gelirlerin 
tamamına sahip 
olmak, icraatta 
yabancı göz, 
kulaktan kurtul
mak...
Belediye bir nok

tada ayak bağı, 
sır ortağı...

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ACIBADEM GEMLİK TIP MERKEZİ

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 444 55*44*" A Bilgi için (224) 280 44 44

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSOZ

2011 sezonunda 14 
yaş grubunda İzle
nen ve beğenilerek 
gittiği Fethiyespor 
Kulübünde başarılı 
sezonlar geçiren 
1998 doğumlu orta 
saha oyuncusu 
Çağatay Bekar pro* 
fesyonel oluyor. 
2009 yılında döne* 
min Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'in 
talimatıyla kurulan 
ve ilçe gençlerine 
spor yapmaları 
sağlanan Gemlik 
Beledlyespor 
Kulübünün Futbol 
Takımında ilk kez 
profesyonel olacak 
bir futbolcusunun 
sevinci yaşanıyor. 
Geçtiğimiz günlerde 
Gemlik Belediye* 
sporla olan ilişik 
kesme evrakları gön
derilen başarılı fut
bolcu Fethiyespor 
ile 2 yıllık sözleşme 
İmzalayacak.

Bursa’nın tanınmış 
Teknik Direktörlerin 
den Mehmet Tan’ın 
koordinatörlüğünde 
ve Haydar Yiğit ’ i n 
hocalığında Gemlik 
Belediyespor’un 
kurulmasıyla birlikte 
takıma beğenilerek 
alınan ve yaklaşık 3 
yıl futbol eğitimi alan 
Çağatay Bekar, Gem 
İlk Belediyespor’un 
sözleşme yapacak 
ilk profesyonel fut* 
bolcusu olarak gele* 
cek kuşaklara da 
örnek olacak.
BU İLK 
PROFESYONEL 
MEYVEMİZ

. Bursa ve çevresinde 
oynadığı maçlarla ve 
futbolcularına verdi 
ği sporcu eğitimiyle 
haklı başarılara imza 
atan deneyimli hoca 
Haydar Yiğit, Çağa 
tay Bekar’ın Fethiye* 
spor’a profesyonel 
imza atmasından 
mutlu olduklarını 
dile getirdi.
"Bu yeşerttiğimiz

atıyoruz. Profesyo 
nel olacak sporcu 
/arımıza tavsiyem 
gittikleri kulüplerde 
kendilerini sürekli

nnın 3’e çıkmasını 
bekliyoruz. Biz artık 
üretken bir kulüp 
olma yolunda çok 
büyük adımlar

geliştirsinler ve 
başanları gelecek 
sporculanmıza 
örnek olsun” 
şeklinde konuştu.

fidanlarımızın ilk 
meyvelerinden sade 
ce biridir" diyen 
Haydar Yiğit, “Gele
cek sezon bu başa

GENLİKSPOR: 75 FASTLİNE SPOR KUIÜBÜ:5O

Çekirge Spor Sa- 
lonu'nda oynanan 
maçta Gemlikspor 
Yıldız Basketbol 
takımı Grubundaki 
dördüncü maçından 
da galibiyetle ayrıldı. 
Grubunda oynadığı 
dört deplasman 
maçından da gali
biyetle ayrılan tem
silcimiz liderliğini 
sürdürdü.
ilk çeyreği 9-33 önde 

tamamlayan ve ilk 
yarıyı da 13-44 gibi 
farkhskor ile bitiren 
yıldızlarımız üçüncü 
ve dördüncü çeyrek
lerde de farkı koru
yarak evlerine gali 
biyetle döndüler. 
Maç kadrosu Barış 
Can Güler, M.Talha 
Toklu, Mert Bilge, 
N.Berat Atay, Cavit 
Samanlı, Erbatur 
Kara, Yunus Emre

Başalma, Onur 
Köse, Berkay Akbu- 
lut, Saim Damar, 
Kaan Sönmez, Baran 
Efe Sıralaç.
Takım sorumlusu 
İbrahim Tokgöz, . 
"Grubumuzdaki ilk 
maçları yenilgisiz 
tamamladık ve takım 
olarak çok iyi form 
tuttuk. Takımdaki 
arkadaşlık ve uyum 
en üst seviyede.

Her maçımızı 
dostluk ve kardeşlik 
içerisinde sport
mence oynu yoruz. 
Bu çocukları mız 
ilçemizi en üst 
seviyede temsil 
ediyorlar. 
Hepsini alınla 
nndan öpüyorum. 
Gemlikspor Bas 
ketbol Şubesi 
olarak ilçemizi 
skorun dışında 

hem oyun, hem 
dostluk, hem de 
centilmenlik 
duyguları ile temsil 
etmekten mutluluk 
duyuyoruz. Ayrıca A 
Takımımızın Pazar 
günü ilçe spor sa
lonumuzda saat 
15.00’de ilk maçı var. 
Tüm basketbolsever- 
leri maça davet 
ediyoruz. A Takımı 
mızın ikinci maçıda

Çarşamba günü 
Tofaş Spor Salo
nunda saat 20.00’de 
Elit Akademi 
Spor ile. Tüm 
takımlarda hedefi 
miz sportmence ve 
dostça mücadele 
etmek. Skor için 
değil spor için 
oynuyoruz sloga 
nıyla yolumuza 
devam ediyoruz" 
dedi.
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ÜRETİM
ELEMANI

ELEMAN ALINACAKTIR

Hükümet Kon Ad i karş.isi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZA 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

GEMLİK
—KALİBRASYON -

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 7461903
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK 

gemlikkalibrasyon@hotmail.com - info@gemlikkalibrasyon.com

EFENDIOGLU MERMER A.Ş
Açmalar Mevkii Gedelek ■ 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

TERCİHEN 20*40 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 
DENGİ OKUL MEZUNU

BAY

ili

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, 
tekrarlanabiliri, 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 k
edilmelidir. Yerinden oynatıldığında doğru M
ölçtüğü kontrol edilmelidir.

MfLTON
L. DÜĞÜN SALONU

fysfy -Meşrubut-Çerez 
Piyanist +Dj Performans 
S üten Snnctülge Gi getirme
NiKnhMiisiisı - Vc/Içüh gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Cnnh fygm- Sahne - Işık gösterisi
4$ Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler

Ki ww.gemlifemllton.com
taceboofe/miltondugun

t pltıs.google.C' 'miltondugun

Gemiik Karfez

mailto:gemlikkalibrasyon@hotmail.com
mailto:info@gemlikkalibrasyon.com
ww.gemlifemllton.com
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KarelMfllu celi zorunlu hale geliyor
Uygulama sayesin 
de çeki alan, sahte 
olup olmadığını, 
çeki verenin fi- 
nansal geçmişini ve 
kişinin kesilen çek
lerinin ödenme tak 
vimini görebilecek. 
İş dünyasının uzun 
süredir talep ettiği 
ödenmeyen çeklere 
ilişkin yeni düzen
leme geliyor. 2015 
yılının ilk 11 aylık 
döneminde parasal 
tutarı 24.7 milyar 
TL’yi bulan 701 bin 
çek için karşılıksız 
işlemi yapılırken, 
reel sektörün 
mağduriyeti gide 
riiecek adım atılıyor. 
Karşılıksız çek 
riskinin azaltılması 

ve iç piyasada 
ticaretin daha 
sağlıklı 
yapılabilmesi 
amacıyla geçen 
yıl 15 Haziran’da 
isteğe bağlı 
başlatılan 
karekodlu çek 
uygulaması zo 
runlu hale getirili 
yor. Uygulama 
sayesinde çeki 
alan sahte olup 
olmadığını, çeki 
verenin finansal 
geçmişini, son bir 
yıl içinde kesilen 
çeklerin miktar ve 
ödenme takvimini 
görebilecek. 0 ile 
1.000 arasında ver
ilecek puan 
sonrasında çeki alıp

almama kişinin yine 
kendi takdirinde 
olacak. Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bü
lent Tüfenkci, çek
lere itibar ve güven 
kazandırma adına 
karekodlu çek sis
temine geçileceğini 
belirterek “Çekte 
şirketlerin MERNİS 
numarası ve 
karekodu olacak.

Çeke de itibar getir
erek piyasada 
ticaretin biraz daha 
rahat dönmesini 
sağlayacağız” dedi.

EN GEÇ 2017 
BAŞINDA 
YÜRÜRLÜKTE 
OLACAK 
Edinilen bilgilere 
göre uygulamanın 
başlayacağı tarih 

henüz netleşmese 
de en geç 1 Ocak 
2017 tarihinden 
itibaren zorunlu 
hale getirileceği be
lirtiliyor. Hafta sonu 
Yatırım İzleme Ko
ordinasyon Ku- 
rulu’nda konuyla 
ilgili çalışma 
yapılarak düzenlem
eye son şekli verile
cek.
Sonrasında Meclis 
süreci başlayacak. 
Kişiye özel finansal 
bilgileri herkesin 
görebileceğine 
dikkat çeken 
Bakanlık kaynakları, 
iş dünyası temsilci
lerine basiretli 
tüccar gibi 
davranmaları 

tavsiyesinde bu
lunuyor. Riskin her 
zaman olduğuna 
dikkat çeken üst 
düzey bir ekonomi 
yetkilisi “Kişinin 
çek geçmişi ortada 
olacak. En fazla ne 
kadarlık çek 
kesmiş, ne kadarını 
zamanında ödemiş, 
ne kadarlık çekinin 
arkası yazılmış onu 
görebilecek.
Burada basiretli 
tüccar gibi 
davranması 
gerekiyor. Daha 
önce ortalama 100 
bin TL’lik çek kesen 
birisi 1-2 milyon 
liralık kesiyorsa 
buna da dikkat ede
cek” diye konuştu.

İssizlik rakamları açıklantlı Dolarnunevata¥basladı. 
al t m ise düşüşte

2.85'in hemen üze kez toplanacak
Ocak döneminde 
işsizlik oranı yüzde 
11,1 olarak 
açıklandı.
Türkiye genelinde 
15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz 
sayısı 2016 yılı Ocak 
döneminde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre 31 bin kişi ar
tarak 3 milyon 290 
bin kişi oldu. İşsizlik 
oranı ise 0,2 puanlık 
azalış ile %11,1 se
viyesinde 
gerçekleşti. Aynı 
dönemde; tarım dışı 
işsizlik oranı 0,4 
puanlık azalış ile 
%13 olarak tahmin 
edildi. 15-24 yaş 
grubunu içeren 
genç işsizlik oranı

0,8 puanlık azalış ile 
%19,2 olurken,15-64 
yaş grubunda bu 
oran 0,3 puanlık 
azalış ile %11,3 
olarak gerçekleşti. 
İstihdam oranı 
%45 oldu 
İstihdam edilenlerin 
sayısı 2016 yılı Ocak 
döneminde, bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 821 
bin kişi artarak 26 
milyon 275 bin kişi, 
istihdam oranı ise 
0,7 puanlık artış ile 
%45 oldu.
Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan 
sayısı 30 bin kişi 
azalırken, tarım dışı 
sektörlerde çalışan 
sayısı ise 851 bin 

kişi arttı. İstihdam 
edilenlerin %18,3’ü 
tarım, %20,2’si 
sanayi, %6,7’si 
inşaat, %54,8’i ise 
hizmetler sek
töründe yer aldı. 
Önceki yılın aynı 
dönemi ile 
karşılaştırıldığında 
hizmet sektörünün 
istihdam edilenler 
içindeki payı 1,5 
puan artarken, tarım 
sektörünün payı 0,7 
puan, sanayi sek
törünün payı 0,8 
puan azaldı, inşaat 
sektörünün payı ise 
değişim göstermedi. 
İşgücüne katılma 
oranı %50,7 olarak 
gerçekleşti 
İşgücü 2016 yılı

Ocak döneminde 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 
852 bin kişi artarak 
29 milyon 565 bin 
kişi, işgücüne 
katılma oranı ise 
0,7 puan artarak 
%50,7 olarak 
gerçekleşti.
Aynı dönemler 
için yapılan 
kıyaslamalara göre; 
erkeklerde işgücüne 
katılma oranı 0,3 
puanlık artışla 
%70,8, kadınlarda 
ise 1,1 puanlık 
artışla %31 olarak 
gerçekleşti.
Kayıt dışı 
çalışanların oranı 
%31,8 olarak 
gerçekleşti

rinde tamamlayan 
dolar/TL bu sabah 
güne anlamlı bir 
değişim göstermey
erek 2.8510/ 2.8529 
seviyesinde 
başladı. Dün akşam 
saatlerinde 3.0330 
civarında işlem 
gören sepet bazın 
da TL aynı saatte 
3.0302/ 3.0325, 
3.2150 civarında 
olan euro/TL ise 
3.2097/3.2124 se
viyesinde işlem 
gördü. Enflasyonda 
yaşanan beklen
medik düşüş 
sonrası küresel 
piyasalarda da 
devam eden kısmi 
iyimserliğin de etk
isiyle yeni başkan 
Murat Çetinkaya 
yönetiminde ile ilk

Para Politikası Ku- 
rulu'nun (PPK) faiz 
koridorunun üst 
bandında 50 baz 
puan indirim 
yapması bekliyor. 
Bugün açıklanacak 
olan beklenti an
ketinde ise faiz in
dirimi beklentile 
rinin özellikle uzun 
vadeli enflasyon 
tahminlerini nasıl 
etkileyeceği yakın 
dan izlenecek. 
Tüketici fiyatları en
flasyonu Mart'ta 
gıda kaleminde 
yaşanan beklen
medik sert düşüş 
öncülüğünde yüzde 
0.04 gerilerken, 
yıllık enflasyon 
yüzde 8.78'den 
yüzde 7.46'ya 
gerilemişti.

Gemlik KErfez
OIMLİK'İN İLK OÛNlOK SİYASİ OAZITItl

lEIIIIIIIIUMİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5453 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
küçük esnaf: 11:30- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Somuncu baba: 

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

Kapının diğer tarafı: 
12:00-14:00-16:15- 

19:00-21:00...
Kung fu panda 3: 

10:30. .

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ÖZEL "(l/tııi lw Jıjlicııt tfe (IMu dotji'iıAYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK wu/w.aykentilkogretim.k12.tr

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

www.yigitinsaatgemlik.com

YİĞİT ^İNŞAAT
1987

YAPI MALZeMGLeRİ 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

wu/w.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Marmarabirlik'in hedefi
5lü aıileen lira ciro

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Mine - Gemlikli Yazarlar..

Geçtiğimiz günlerde Gemlik kökenli Işık 
G üreri in yazdığı kitaptan n haberini 
yapmıştım.
Işık Gürer ile yaptığım görüşmelerden 
sonra, bana kitaplannı gönderdi.
Işık Gürer, 40 yıl Gemlik Hami diye Mahallesi 
Muhtarlığını yapan Refik Acarim torunu. 
“Babaannemden dinlediğim masallar kulak 
lanmdan hiç gitmedi. ” diye yazıyor Mine’nin
girişinde. Dev. Say. 4’de

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hi- 
damet Asa, 2015-2016 iş yılının ilk 5 ayında 
gerçekleşen satış rakamları ile yıl sonu hedef 
lerini değerlendirdi. Marmarabirlik, iş yılı 
bazında ilk 5 ayda 147 milyon TL'lik satış 
rakamına ulaştı. Başkan Asa, "Yıl sonundaki 
350 milyon TL'lik ciro hedefimize emin adım 
larla ilerliyoruz. Önümüzdeki yıllarda 50 bin 
ton satış yaparak, '500 milyon TL ciroya ulaş 
mayı hedefliyoruz" dedi. Haberi sayfa 2’de

Kapalı Pazar 
Yeri açılmadan 
duvarı delindi

Gemlik Belediyesi tarafından büyük ka 
mulaştırma paraları ödenerek, 10,5 mil yon 
liraya ihale edilerek yaptırılan ‘Gemlik 
Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nin ne zaman 
açılacağı merakla beklenirken, içi boş olan 
duvar delindi. Haberi sayfa 2’de

drce/ik

v® ankaıtf* \

Pak
. nûıJoJrnrn kentini

kutlu o'**0’GENÇ-fILTIC. LTD. ŞTIİstiklal Cad. No:11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marnıaralıirllk'ln hedeli 500 milîon lira ciro
Marmarabirlik, iş yılı bazında ilk 5 ayda 147 milyon TL’lik satış rakamına ulaştı. Başkan Asa, 
"Yıl sonundaki 350 milyon TL'lik ciro hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki 
yıllarda 50 bin ton satış yaparak, 500 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, 2015-2016 iş 
yılının ilk 5 ayında 
gerçekleşen satış 
rakamları ile yıl 
sonu hedeflerini 
değerlendirdi. 
Asa, ilk 5 ayda bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre, 
yüzde 22 artışla 
147 milyon TL'lik 
satış rakamına 
ulaştıklarını be
lirterek, "Bu artışla 
birlikte yıl sonundaki 
350 milyon TL'lik 
ciro hedefimize emin 
adımlarla ilerliyoruz. 
Önümüzdeki yıllar 
da 50 bin ton ürün 
satışı ve 500 milyon 
TL ciroya ulaşmayı 
hedefliyoruz.
Hedefe ulaştıkça, 
Marmarabirlik ürün
lerinin girmediği 
hane, satılmadığı 
nokta kalma

yacaktır" dedi.

TÜRKİYE’NİN 
5 KATI BÜYÜDÜ 
Başkan Asa, 2016 
yılı ilk çeyreğinin 
zeytin sektörü için 
sıkıntılı geçtiğine 
işaret ederek, Mar- 
marabirlik'in planlı 
satış politikaları 
sayesinde kasım 
ayında başlayan iş 
yılının ilk 5 ayını 
başarılı bir şekilde 
tamamladıklarını 
bildirdi.
Asa, 2015 yılında da 
Türkiye ekonomisin 
de bir önceki yıla 
göre yüzde 4 
büyüme gerçekleşir 
ken, Marmarabirlik'in 
aynı dönemde yüzde 
19 oranında büyüme 
rakamına ulaştığını 
söyledi.

EDT PAZARINI 
GENİŞLETECEĞİZ 
Marmarabirlik'in son

2 yıldır ulusal ve 
yerel zincir mağaza 
ların raflarında daha 
fazla yer aldığını 
ifade eden Asa, 
"Önümüzdeki 
süreçte yerel zincir 
mağazalara önem 
vermeye devam 
edeceğiz. Bunun 
yanı sıra ev dışı tüke 
tim (EDT) olarak 
adlandırılan otel, 
restoran gibi yerlere 
yapılan satışları 
artırmayı amaçlı 

yoruz. EDT, bizim 
için önemli bir pazar, 
günümüzde aileler 
dışarıda daha fazla 
vakit geçiriyor, ev 
dışında kahvaltı 
alışkanlıkları artıyor. 
Dolayısıyla EDT 
pazarını genişletmek 
amacıyla bir yandan 
bayi sayımızı artırır 
ken, diğer yandan 
ürün portföyümüzü 
genişletiyoruz" diye 
konuştu.

KAPASİTE 55 BİN 
TONLARA ÇIKACAK
Başkan Asa, tüketici 
tercihleri doğrultu 
sunda Ar-Ge depart 
manın ürün ve am
balaj çeşitlendiril 
meşine yönelik 
çalışmalar yaptığını 
vurguladı. Bu kap
samda küçük am
balaj üretimi için 
yaklaşık 10 milyon 
TL'lik yeni makine 
yatırımı yapıldığını 
kaydeden Asa, yeni 
yatırımlarla birlikte 
Marmarabirlik'in Üre
tim kapasitesinin 
yıllık 30-35 bin ton
lardan 55 biri tonlara 
çıkacağını bildirdi.

İHRACATTA HEDEF 
YENİ PAZARLAR 
Marmarabirlik'in 
ihracat hedeflerini 
de değerlendiren 
Asa, şöyle devam 
etti: "2015 yılı 
İtibariyle Martnara- 

birlik'in ihracatı 
6 bin tonlara ulaş 
mıştıh 2016 yılı 
sonunda İse 
ihracatımızı 6 bin 
500 tonlara taşımayı 
hedefliyoruz. 
Tüketicilerin farklı 
damak tadına uygun 
ürünler sunmak ve 
bu sayede etnik 
pazar dışındaki 
ulusal market rafla 
nnda olmak hedef 
terimiz arasında yer 
alıyor. Aynı zamanda 
yurtdışinda daha 
önce olmadığımız 
pazarlarda yer ala
bilmek için pazar 
çeşitlendirmesi 
yapıyoruz. Japonya 
ve Dubai gibi alter
natif pazarlara 
ulaşmaya çahşıyo 
ruz. Kısacası 6 
kıtaya İhracat ya
parak, Marmarablr- 
lik'i bir dünya mar 
kası haline getirmeyi 
hedefliyoruz."

Ticaret ve Sanayi Odası nın
giriş bölümü yenilendi

Kapalı Pazar Yeri 
açılmadan duvarı delindi

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
giriş bölümü 
yenilendi.
Hamidiye Mahallesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi içinde bu
lunan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası 
modern binası 

girişinin yağmurlu 
havalarda 
kayganlaşması 
nedeniyle yöne 
tim kurulu kara 
rıyla proje mimarı 
Haşan Sözüneri’ye 
danışılarak 
ön bölümün 
basamakların 
başlangıcına kadar 

olan bölüm 
binanın mimari 
bütünlüğünü 
bozmadan r«lik 
konsiriksiy 
ve camla kap. dı. 
GTSO’ya gelenler 
ana binaya 
girmeden bu 
bölümden içeriye 
girecekler.

Gemlik Belediyesi 
tarafından büyük / 
kamulaştırma 
paraları ödenerek, 
10,5 milyon liraya 
ihale edilerek 
yaptırılan 'Gemlik 
Belediyesi Kapalı 
Pazar YerP'nln ne 
zaman açılacağı 
merakla beklenir 
ken, içi boş olan 
duvar delindi.
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası tarafından 
yaptırılacağı 
kararlaştırılan ancak 
karar değiştirilerek 
Gemlik Belediyesi 
tarafından proje
lendirilen ve 
yaptırılan Kapalı 
Pazar Yeri, Gemlik 
pazarcı esnafını yaz 
ve kış aylarından 
soğuktan ve 
sıcaktan koruyacak. 
Tartışmalara da 
neden olan pazar 
yeri açılmadan Tapu 
Müdürlüğünün 
karşısındaki

pencere altındaki 
duvarın delik 
olduğunu görenler 
hayrete düştüler.
1 cm kalınlığında

beton plaka ile kaplı 
olan duvarın bina 
açılmadan delin
mesi şaşkınlık 
yarattı.
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Otohüs yoldan çıktı.., 8 öğrenci yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen trafik 
kazasında 3'ü 
yabancı uyruklu 8 
öğrenci yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Çanakkale turundan 
dönen Afyon Ko- 
catepe Üniversitesi 
öğrencilerini taşıyan 
Nurullah Avcı

idaresindeki 03 BB 
023 plakalı otobüs, 
Bursa*Ankara kara 
yolu Mezit-3 mevk- 
isinde tali yola 
savruldu. Dere 
kenarındaki ağaca 
çarparak durabilen 
otobüsteki 
Bangladeşli Golam 
Kibria, PakistanlI 
Shah Nawaz ve

Abdur Rahman ile 
Hüseyin Şen, 
Celalettin Toydemir, 
Muhammed Mustafa, 
Fatih Kılıç ve Onur 
Kaya yaralandı. 
Sağlık ekiplerince 
İnegöl Devlet Has
tanesine kaldırılan 
yaralıların sağlık du
rumunun iyi olduğu 
öğrenildi.

Karısını öldürüp intihar etti
Bursa'da 72 
yaşındaki adam, 66 
yaşındaki karısını 
tabancayla 
öldürdükten sonra 
intihar ederek canına 
kıydı. Yaşlı adam ve 
kadının cansız 
bedeni polis olan 
oğulları tarafın 
dan bulundu. 
Olay, merkez Os- 
mangazi ilçesi 
Panayır Mahallesi 
Menteş Sokak'ta 
meydana geldi. 
İddiaya göre geçim 
sıkıntıları olan 72

yaşındaki Cevdet 
Çelik, ruhsatsız 
silahla 66 yaşındaki 
eşi Güllü Çelik'i 
kafasından vurdu. 
Güllü Çelik, kafasına 
aldığı mermiyle mut
fakta yere yığılarak 
hayatını kaybetti. 
Daha sonra salona 
geçerek koltuğa otu
ran Çelik, tabancayı 
kafasına dayayarak 
kendisine ateş etti. 
Çelik'te burada 
hayatını kaybetti. 
POLİS OĞULLARI 
ACI MANZARAYLA

KARŞILAŞTI 
Yaşanan olayın 
ardından bir süre 
sonra eve gelen

polis memuru 
oğulları V.Ç., kapıyı 
açtığında acı man
zarayla karşılaştı.

Önce annesi Güllü 
Çelik'in mutfaktaki 
cansız bedenini 
gören V.Ç., ardından 
salonda kanlar 
içinde yatan babası 
Cevdet Çelik'in 
cesediyle karşılaştı. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri evde 
yaptığı incelemede 
2 adet boş kovan 
buldu. Öte yandan 
Çelik ailesinin 
yakınları sinir krizi 
geçirdi.
Olayda kullanılan 
silahın ruhsatsız 

olduğu ve daha 
öncesinde evde 
bu silahın 
bulunmadığı 
öğrenildi. 
Yaşlı adam ve 
kadının cansız 
bedenleri 
cumhuriyet 
savcısının in
celemelerinin 
ardından 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı. Polis, 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Cimi tınıaleiinde cinayet! 1 ölü
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde cami 
avlusunda meydana 
gelen olayda bir kişi 
kalbinden 
bıçaklanarak 
öldürülürken, bir 
kişi de yaralandı. 
Olay sabah saat
lerinde Malazgirt 
Camii avlusunda 
meydana geldi, iddia 
göre, Yeni Ma- 
halle'de ikamet eden 
Dilaver E, cami 
avlusunda bulunan 
tuvaletlerin kapalı 
olmasına sinirlendi. 
Dilaver E, sabah 
namazı için camiye 
gelen 46 yaşındaki 
Esfendiyar Girgin'e 
tuvaletlerin neden 
kapalı olduğunu 
sordu. Girgin, 
"İçerde tadilat var. 
Ondan kapalıdır" 
demesi üzerine 
sinirlenen şahıs, 
etrafa ve Girgin'e 
küfürler savurmaya

başladı. Bunun üzer
ine iki şahıs arasın 
da tartışma çıktı. 
Dilaver E, üzerinden 
çıkardığı bıçakla evli 
ve 5 çocuk babası 
olan Esfendiyar Gir
gin’! kalbinden iki 
kez bıçakladı. Müda
hale etmek isteyen 
61 yaşındaki İbrahim 
Duman da aldığı 
bıçak darbesiyle 
yaralandı. Her iki

yaralı, olay yerine 
gelen 112 
ambulanslarıyla İn
egöl Devlet Hastane
sine kaldırıldı. 
Durumu ağır olan 
Esfendiyar Girgin, 
ilk müdahalenin 
ardından ameliyata 
alınmasına rağmen 
kurtarılamadı. Diğer 
yaralı ise hastanede 
yapılan tedavinin 
ardından taburcu

edildi.
Katil zanlısı, olay 
sonrası caminin 
karşısında bulunan 
evine gitti. Dilaver E, 
polis tarafından 
evinde gözaltına 
alındı. Dilaver E'nin 
evinde yapılan ara
mada çeşitli silahlar

■ele geçirildiği 
öğrenildi. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

TIR devrildi
7 araç 

pert oldu

Bursa'da sıfır 
kilometre otomobil
leri İzmir'e taşıyan 
TIR'ın devrilmesi 
sonucu 7 tane araç 
pert oldu.
Alınan bilgiye göre, 
Bursa İzmir Kara 
yolu İkizce Köyü 
yakınlarında mey
dana gelen kaza 
da, Murat K. 
idaresindeki 
34 AZ 0950 plakalı 
TIR, sağa yan yattı.

TIR'ın kasasın 
daki 7 adet sıfır 
kilometre otomobil 
de dorseden 
düşerek hasar 
gördü.
Jandarma ve polis 
ekipleri kazayla il
gili soruşturma 
başlatırken, 
sürücü ise yara 
almadan kurtuldu. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

‘Gemlik KÖrfez, 's wwwZgemlikkorfezgazetesi.com

wwwZgemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Mine - Gemlikli Yazarlar..
Pazar günü bahçe bakım işlerimi bitirdikten 

sonra, Gemlik manzaralı koltuğuma oturup, 
günlük gazetelere göz attım. Masamın üzerin 
deki kitaplar arasından Işık Gürer’in 'Mine' adlı 
romanını okumavp başladım.

Romanın daha ilk sayfasında konunun Kavak 
dibi(Adliye) Köyünde geçtiğini gördüm.

Işık Gürer, romanın konusunu, dedesinin 
köyündeki geçen bir öyküye dayandırmış.

Zeytin üreticilerinin ve bölgemizden esintiler 
ile başlıyor roman. İlerleyen sayfalarda nasıl 
bitecek şimdiden merak ediyorum. Mine, 
çocukluk arkadaşı, Ali’sine kavuşabilecek mi?

Gemlik doğumlu veya Gemlik'te doğmasa da 
Gemlik ile yakın bağlantıları olan, Gemlik’ten 
dışarıya gelin gitmiş veya iş yaşamı için uzak 
taşmış, kökeni Gemlikli olan, bu toprakların 
havasını, suyunu kokusunu tatmış, 
sokaklarından, köylerinde yürümüş, içine Gem
lik sevgisini alanlar bir gün eline kalem alıp 
yazmaya başlayıp, bir kitap ortaya 
çıkarmışlarsa, ben onlara Gemlikli yazarlar 
diyorum.

Birçoğumuzu ‘Gemlik’te yazar var mı’ diyor.
Biz, yazar deyince tanınmış romancı veya 

edebiyatçıları ararız.
Oysa önemli olan, bir yapıt ortaya koymaktır. 
Beğenilsin veya beğenilmesin.
Bir eser yaratmaktır önelin oıan. 
Bu kişileri çoğumuz tanımıyoruz. 
Benim ilk tanıdığım yazar, “Gemlik” adlı 

ilçemizi tanıtan kitabın yazarı Veli Orkun’dur.
O’nun araştırmalarından Gemlik’in tarihini 

yazıp çiziyoruz, kaynak gösteriyoruz.
Sonraları rahmetli Zebercet Coşkun ile 

tanıştım. O’nun yazılarını Körfez’de yayınladık.
Tarihsel ‘Süreçte Gemlik’ adlı kitabını 1994 

yılında bastık.
Zebercet Coşkun’un ödüllü ‘Hacin’ adlı kitabı 

var.
Elmanın Kurdu, Tarihe Düşen Dip Not (Hacih 

ve Çallıyan Efendi), Altın Kalenin Esrarı, Kara 
Dev ile Kotan(Ermenice), Sihirli İnci gibi 
masalları ve öykü kitaplarının yazarıdır.

Kaç Gemlikli Zebercet Coşkun’u tanır, kaç 
Gemlikli şahane romanı Haçin’i okumuştur?

Yaşadığımız bu kentin sanatçısını, edebiyat 
çısmı, sporcusunu tanıyacağız.

Bize bunları kim öğretecek? 
önce öğretmenlerimiz, sonra ailemiz. 
Ancak, okullarımızdaki bilhassa türkçe ve 

edebiyat öğretmenleri Gemlikli yazarları 
tanımıyor. Tanımak da istemiyor, araştırmıyor.

Buradan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet 
Duran’a sesleniyorum.

Okullardaki kitaplıklarda bir bölümü Gemlikli 
yazarlara ayrılsın.

Geçtiğimiz yıl Gemlik Belediyesi “Gemlikli 
Yazarlar İmza Günü" düzenledi.

Bu kişilerin kitaplarını okullar edinip kitaplığa 
koymalılar. Bunu bir proje olarak ele alabilirler.

Bu yazarların kitaplarını önce öğretmenler 
okumalı.

Zebercet Coşkun, Zafer Köse, Ümit Murat, 
Ayşem Vural, Serhat Tezsever, Osman Doğan, 
Naci Pehlivan, Gökhan Baki, Ayhan Hasdemir, 
Cemal Kırgız, İbrahim Babür, Işık Gürer, Saliha 
Yıldırım, Nezihe Sayın Yılmaz ve bilemedik 
lerimiz.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği, Köy Ensî- 
titülerinin Kuruluş 
yıldönümünde 
“Köy Enstitüleri 
ve Öğretmen Okul 
lan” konulu konfe 
rans düzenledi. 
Yazar ve emekli 
öğretmen Rahmi 
Dede’nin konuşmacı 
olarak katıldığı 
OsmanlI’dan 
günümüze eğitim, 
köy enstitüleri ve 
öğretmen okulları 
konularında

dinleyenlere 
bilgiler verildi. 
Konferans açılışında 
konuşan dernek

başkanı Tansu 
Erçelik, Köy 
Enstitüleri nin ve 
Öğretmen

okullarının Türk 
Eğitimine önemli 
katkılar yaptığını 
söyledi. 
Daha sonra 
Rahmi Dede, 
Köy Enstitülerinin 
kuruluşu, Ülke 
kalkınmasına 
katkılarını, kapatıl 
masını ve sonra 
kurulan öğretmen 
okullarını anlatarak, 
“öğretmen okulları 
nın içi boşaltıldı, 
eğitim yozlaştı” 
dedi.

ûzalaı'm ikiıcl fcisisel serıis!
Amatör ressam 
Necla Özalan’ın 
ikinci kişisel 
yağlı boya resim 
sergisini aaçtı. 
Cumartesi günü 
Gemlik Belediyesi 
Çok Amaçlı Salonda 
açılan sergiye Kay
makam Cahit Işık, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, gazetemiz 
yazarı İnan Tamer, 
BUSMEK resim 
kursu kursiyerleri ve 
davetliler katıldı. 
Özalan, ikinci ser
gisi açmaktan mut
luluk duyduğunu 
belirterek, emeği 
geçenlere

teşekkür etti. 
Kaymakam Cahit 
Işık, açılışta yaptığı 
konuşmada, amatör 
ressam Necla 
Özalan’ın emekli 
olduktan sonra 
ikinci resim sergisi 
açmasını anlamlı 
bulduğunu, boş

zamanlarını 
insanların yararlı 
çalışmalar ile 
geçirmesi ve güzel 
eserler meydana 
koymasını takdir 
ettiğini söyledi. 
Belediye Başkanı 

/Refik Yılmaz ise 
konuşmasında,

bayanların kurslarda 
yeni beceriler elde 
etmesini ve bu be
cerilerini toplumla 
paylaşmasının güzel 
bir hizmet olduğunu 
belirterek, 
Özalan’ı kutladı. 
Kurdele kesiminden 
sonra sergi gezildi.

BIMBlll 
tmmra

FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN VASIFSIZ 

ELEMANLAR ARANIYOR
VERONA MERMER 

TEL: 514 20 21
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AYRINTI
Erhan İZGİ

KÖY ENSTİTÜLERİ
Türk eğitim tari

hinde mihenk taşı 
olan okullar. Bizi 
aydınlığa taşıyacak 
eğitim sistemini 
içinde barındıran, 
bilimsel ve çağdaş 
eğitimi ülke gerçek
leriyle bütünleştiren 
okullar. Halkın 
gözündeki karanlık 
perdeyiindiren 
okullar. İnsanı kul 
olmaktan kurtarıp 
birey yapma 
konusunda büyük 
mücadele veren, bu 
konuda büyük 
aşama kaydeden 
okullar. Her alanda 
üretimi ön plana 
çıkaran, tüketim 
toplumu yerine 
üreten bir toplum 
yaratmayı amaçla 
yan okullar.

Aklı ve bilimi yol

gösterici kabul eden, 
İnanç ve dinden 
ayıran okullar.
Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin uygar 
dünyada yer alması 
için cehalet ve bilgi
sizlikle savaş veren 
okullar.

Yıllar geçmesine 
karşın bugün hala 
köy enstitülerinden 
bahsediyorsak onun 
yerini dolduramamış 
olmamızdır. Biraz 
gerilere dönelim:

“Enstitülerin 
kuruluşu 17 Nisan 
1940. Mezun vere
cekleri yıl (1945) 
toprak kanunu 
çıkarılıyordu.

Daha önce özel 
görüşmelerinde De
vlet başkanı İnönü, 
Tonguç’tan enstitü 
sayısını 20’den 40’a 

çıkarmasını giderek 
(200.000) tarımcı 
yetiştirmesini istiyor 
du. tüm köklü 
değişikliklerin 
gerçekleştirileceği 
bir ortamın 
hazırlığıydı bu.

İlköğretim soru
nunun yüzde 
yüz çözüme 
kavuşturulması 
on yıllık plana 
bağlanmıştı.

Çağdaş anlamda 
eğitimden geçmemiş 
tek Türk vatandaşı 
kalmamış olacaktı 
1956 da.

Çok kısa sürede 
(5-6yıl) yüz on yılda 
yetiştirilen öğretmen 
sayısı aşıldı. Bu sayı 
6 binden 26 bine 
ulaştı. Okul sayısı da 
5 binden 17 bine 
çıktı. Öğrenci 380 

binden 1. 5 milyona 
ulaştı. 9 bin eğitmen, 
600 köy sağlıkçısı 
yetiştirildi. Bu 
aydınlanma ve 
gelişme çabaları 
egemen güçleri çile
den çıkaran bir nok
taya gelmişti.

Meclisteki toprak 
ağaları ayaklanmış, 
iktidar partisi içinde 
çatlama olmuştu. Bu 
olay 1946 seçim
lerinden sonra yaşan 
maktadır. Emin 
sazak Ağa: “Bütün 
köylülerin okutulma 
sı ne demek?
Tehlikeli bir gidiş 
bu,” diyordu. Son
radan bakan olan, 
Tonguç ve 
yetiştirdiklerinin 
bellerini kırmaya 
çalışan biri, Arifiye 
Köy Enstitüsündeki 
çalışmaları, 
öğrencilerin en
stitüyü yönetişlerini, 
çalışmalarını, 
denetleyişlerini 
görmüş benzi 
sararmış: “Bütün 
köylüler böyle 
uyanırsa, halimiz 
nice olur Paşam? 
Demişti İnönü’ye. 
1946 ‘da iktidarda 

bulunanlar 
çağdaşlaşmaya 
giden yolu Türk 
halkına kapadılar. 

Eğer bu eğitim 
anlayışı devam etti 
rilseydi 1956 da 
okuma yazma 
bilmeyen tek kişi 
kalmayacaktı. 
Diplomalı tüketiciler 
yetiştiren, gittikçe 
ulusun başına dert 
olan, yetişme 
çağındaki insanları 
mızın kafalarını, el
lerini kötürümleş 
tiren bozuk eğitim 
düzeni tarihe 
karışacak, insan 
gücümüzü ülke 
gereksinimlerine ve 
kendi yeteneklerine 
göre yetiştiren 
sağlıklı, laik, ulusal 
ve çağdaş bir eğitim 
düzenine 
kavuşacaktık.” 
(Mehmet Başaran- 
Tonguç Yolu)

Bugün geldiğimiz 
noktaya bakalım.

Yıl 2016, ülkemizde 
hala 4-5 milyon 
okuma yazma 
bilmeyen var.

Bakkal dükkânı gibi 
üniversiteler açtık, 
yüz binlerce 

diplomalı işsiz 
yetiştirdik. Eğitim 
fakültelerini bitirmiş 
yüz binleri aşan 
mesleğini yapa
mayan genç 
öğretmenlerimiz var.

Kapatılan köy en
stitülerinin yerini 
imam okullarıyla 
doldurmaya çalışıyor 
siyasi iktidar. Üre
time yönelik, ülke 
gerçekleri ve insanın 
gereksinmelerini 
karşılamayan bir 
eğitim akıldan ve 
bilimsellikten uzak, 
sadece biat 
kültürüne yatkın 
aklını kullanamayan, 
sorgulamayan 
bireyler yetiştirir.

Bu bireylerle 
Ortadoğu’nun olsa 
olsa küçük bir 
bahçesi oluruz.

Bu tür ülkelerde ne 
kadar demokrasi ve 
özgürlük varsa bizde 
de o kadar olur. 
“Gündüz kandilini 
hazırlamayan gece 
karanlığa razı de
mektir.” Eğer bu 
anlayış böyle devam 
ederse karanlık bir 
geleceği şimdiden 
kabul etmiş oluruz.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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TEOG İkinci dönem sınavları 21-211 nisan da
TEOG ikinci dönem 
sınavları 27-28 
Nisan'da 
gerçekleştirilecek. 
Peki 29 Nisan Cuma 
günü okullar tatil 
edilecek mi? 
Milli Eğitim 
Bakanhğı'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre TEOG ikinci 
dönem sınavları 27 
Nisan Çarşamba- 28 
Nisan Perşembe 
günü 
gerçekleştirilecek. 
Şimdi öğrencilerin 
merakla beklediği 
soru 29 Nisan Cuma 
günü tatil olacak mı? 
Ancak Milli Eğitim 
Bakanlığın'dan gelen 
bilgilere göre, 29 
Nisan Cuma günü 
tatil değil. Bazı 
veliler ise Teog 
sınavı için Pazartesi 
ve Salı'nın da tatil 
edilmesini istiyor. 
Şuan için beklenen 
tatil açıklaması 
yapılmadı.
Temel öğretimden 
ortaöğretime geçiş 
sınavı(TEOG) için 

geri sayım başladı, 
öğrenciler 27-28 
Nisan tarihlerinde 
ter dökecekler.
Çarşamba ve 
Perşembe günlerine 
denk gelen sınavın 
ardından gelen 
Cuma günü için tatil 
açıklaması henüz 
yapılmadı.
29 NİSAN CUMA 
OKULLAR TATİL Mi? 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'nın yaptığı açıkla 
maya göre, TEOG 
sınavı Çarşamba ve 
perşembe günlerine 
rastladı. 8. sınıf 
öğrencilerinin 
gireceği TEOG 
sınavının yapılacağı 
gün 5., 6. ve 7. sınıf 
öğrencileri izinli 
oluyor. Peki sınava 
girecek 8. sınıf 
öğrencileri 29 Nisan 
Cuma günü tatil ya
pabilecek mi? Şuan 
için MEB'den bir tatil 
açıklaması 
yapılmadı. Teog tatili 
kaç gün? 2. dönem 
TEOG sınavı ne 
zaman? 29 Nisan

okullar tatili mi? 
Merak edilen 
soruların cevabını 
haberimizde bula
bilirsiniz.
TEOG Sınavı ne 
zaman?
Ortaokul 8. sınıf 
öğrencilerinin liseye 
girebilmek için 
hazırlandıkları TEOG 
sınavı ilk dönem 25- 
26 Kasım 2015 tari
hinde 
gerçekleştirildi.
Öğrenciler ve velileri 
tarafından merakla 
beklenen 2. dönem 
TEOG sınavı 27 - 28 
Nisan 2016'da 
gerçekleştirilecek. 
Mazereti olan 
öğrenciler için ma 

zeret sınav tarihleri 
14-15 Mayıs 2016. 
TEOG ikinci dönem 
sınavı sonuçlarının 
ise Haziran ayında 
açıklanması bek
leniyor.
TEOG nedir?
Temel Eğitimden 
Orta Eğitime Geçiş 
Sınavı(TEOG), 8.sınıf 
öğrencileri için 
yapılmakta olan 
sınavın kısa adıdır. 
Öğrenciler TEOG'da, 
Türkçe, Matematik, 
Fen ve Teknoloji, T. 
C. İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük, 
Yabancı Dil, Din 
Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi derslerinden 
sınava tabi

tutulmaktadır.
TEOG Puan 
hesaplama nasıl 
yapılacak? 
Merkezi ortak 
sınavlarda alınan 
puanlar yıl sonu 
başarı puanı 
hesaplamasına dahil 
edilecek. Her dönem 
yapılan ortak 
sınavlarda ağırlık 
■andırılmış puanların 
hesaplanmasında; 
Türkçe, matematik, 
fen ve teknoloji der
sleri için dört; T.C. 
inkılap tarihi ve 
Atatürkçülük, 
yabancı dil ile din 
kültürü ve ahlak bil
gisi için iki katsayısı 
o dersin puanı ile 
çarpılarak her bir 
dersin 
ağırlıklandırılmış 
ortak sınav puanı 
hesaplanacak. Puan
lama 700 tam puan 
üzerinden yapılacak. 
TEOG Sınav saatleri 
Ortaöğretime 
yerleştirmeye esas 
puan 
hesaplamasında;

öğrencilerin; 6, 7 ve 
8'inci sınıf yıl sonu 
başarı puanları ile 
8'inci sınıf 
ağırlıklandırılmış 
ortak sınav puanı 
toplanacak, elde 
edilen toplam ikiye 
bölünerek merkezi 
sistemle öğrenci 
alan ortaöğretim 
kurumlarına 
yerleştirmeye esas 
puan 
hesaplamasında 
kullanılacak. Puan
lama 500 tam puan 
üzerinden yapılacak. 
Ortak sınavlar, ülke 
genelinde 
olağanüstü haller ve 
özel durumlar 
dışında öğrencilerin 
öğrenim gördükleri 
okullarla, yurt 
dışında; KKTC ve 
MEB'e bağlı 
okulların bulunduğu, 
sınav yapılması 
uygun görülen 
merkezlerde Türkiye 
saatiyle 09.00,10.10, 
11.20'de başlayacak 
ve aynı anda 
yapılacak.

E KPSS fiiriş dökümü belgesi yayınlandı
Engelli memur 
adaylarının heye
canla beklediği E 
KPSS sınavı 24 
Nisan 2016'da 
gerçekleştirilecek. 
24 Nisan 2016'da 
saat 10'da gerçekleş 
tirilecek sınav için 
geri sayım başladı. 
Devlet memur olmak 
isteyen engelli 
vatandaşlar için 
gerekli belgeyi 
https://ais.osym.gov. 
tr/ adresinden veya 
vereceğimiz 
bağlatıya tıklayarak 
Ekpss belgesine 
ulaşabilirler.
24 Nisan 2016 tari
hinde, saat 10.00’da 

yapılacak olan 2016 
Engelli Kamu Per
soneli Seçme 
Sınavına (2016- 
EKPSS); başvuran 
adayların, sınava 
girecekleri bina/sa- 
lonlara atanma 
işlemleri 
tamamlanmıştır. 
Adaylar, sınava gire
cekleri yer bilgisini 
gösteren Sınava 
Giriş Belgesini, T.C. 
Kimlik Numaraları ve 
aday şifreleri ile 
ÖSYM’hin 
https://ais.osym.gov. 
tr internet adresin
den edineceklerdir. 
E KPSS'ye kimler 
girebilir başvuru

şartları neler?
1) Türk vatandaşı 
olmak.
2) 18 yaşını 
tamamlamış olmak. 
(Bir meslek veya 
sanat okulunu 
bitirenler en az 15 
yaşını doldurmuş 

olmak ve Türk 
Medeni Kanununun 
12’nci maddesine 
göre kazai rüşt 
kararı almak şartıyla 
Devlet 
memurluklarına 
atanabilirler.) 
3) Kamu haklarından 

mahrum bulunma
mak.
4) Türk Ceza Ka
nununun 53 üncü 
maddesinde belir
tilen süreler geçmiş 
olsa bile; kasten 
işlenen bir suçtan 
dolayı bir yıl veya 
daha fazla süreyle 
hapis cezasına ya da 
affa uğramış olsa 
bile devletin 
güvenliğine karşı 
suçlar, Anayasal 
düzene ve bu 
düzenin işleyişine 
karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı 
suçlar, devlet 
sırlarına karşı suçlar 
ve casusluk, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahte
cilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat 
karıştırma, edimin 
ifasına fesat 
karıştırma, suçtan 
kaynaklanan 
malvarlığı 
değerlerini aklama 
veya kaçakçılık 
suçlarından mahkûm 
olmamak.
5) 657 sayılı Devlet 
Memurları Ka
nununun 48 inci 
maddesinin 6’ncı 
fıkrasında belirtilen 
askerlikşartını 
taşımak.

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

https://ais.osym.gov
https://ais.osym.gov
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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 053974619 03
Gürle İş Merkezi Kat: 4 No: 428 GEMLİK 

www.gemlikelittemizlik.com

ÜRETİM
ELEMANI

TERCİHEN 20-40 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 
DENGİ OKUL MEZUNU

BAY
ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek - 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

DÜĞÜN SALONU
M ILT O İM

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARIMIZA

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

fysfy -Meşrubat-Çerez
Piyanist +Di Performans
Sııten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR 

İnternetten Canlı \hy>n- Sahne - Işıkyösterisi 
p Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler 

vww.gemllkmilton.com 
facebo' s/miltondugun

KJk plus.google.c*. miltondugun 

flR Hükümet Konaği karşisi
TEL : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikelittemizlik.com
vww.gemllkmilton.com
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İflas ertelemelere yeni düzenleme
Kamu alacağı, 
vadesinin rastladığı 
takvim yılı başından 
İtibaren 5 yıl İçinde 
tahsil edilmezse, 
zaman aşımına 
uğrayacak.
Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi 
Başkanlığının, 
"Tahsilat Genel 
Tebllğl'nde Deği 
siklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ”!, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, vadesi 
geçmiş borç duru
munu gösterir 
belge talep eden 
borçlulara, belgeleri 
başvuracakları 
vergi dairesi

tarafından, kap
sama giren 
vergi türleri 
açısından bağlı olu
nan veya daha önce 
mükellefiyet kaydı 
bulunan vergi 
dairelerinden temin 
edilen bilgiler de 
dikkate alınarak 
verilecek 
Kamu alacağı, 
vadesinin rastladığı 
takvim yılını takip 
eden takvim yılı 
başından itibaren 
5 yıl İçinde tahsil 
edilmezse, zaman 
aşımına uğraya 
cak. Para ceza 
iarına ait hususi 
kanunlarındaki 
zaman aşımı 
hükümleri saklı tu

tulacak. Zaman 
aşımından sonra 
mükellefin razı 
olarak yapacağı 
ödemeler kabul 
olunacak.
Özel kanunlarında 
Tahsili Emval 
Kanununa göre 
takip edileceğine 
dair hüküm bulu 
nan ve sözleşme 
ye dayanan 

alacakların, zaman 
aşımı süresinin 
tespitinde de 
5 yıllık sürenin 
esas alınması 
gerekecek.
Bütün kamu 
alacaklarının (para 
cezaları hariç) 
zaman aşımının 
tayininde, vade tari
hinin rastladığı 
takvim yılını takip 

edecek olan takvim 
yılının başı esas 
alınacak.
Borçlunun yabancı 
memlekette 
bulunması, hileli 
iflas etmesi veya 
terekenin tasfiyesi 
dolayısıyla zaman 
aşımının 
işlememesi halin 
de, süre sebeplerin 
kalktığı günün 
bitmesinden 
itibaren başlaya 
cak. Takip edilen 
kamu alacaklarının 
tahsil zaman 
aşımının 
işlememesini 
sağlayacak şekilde 
özel kanunlarda 
düzenleme yer 
alabilecek.

Bu tür durumlarda 
özel kanunlarda 
yer alan hükümlere 
istinaden, kamu 
alacaklarının 
tahsil zaman 
aşımı işlemeyecek. 
İflas erteleme 
kararı üzerine, 
borçlu aleyhine 
ilgili kanuna göre 
yapılan takipler de 
dahil olmak üzere 
hiçbir takip 
yapılamayacak ve 
daha önce başla 
mış takipler 
duracak, takip 
muamelesiyle 
kesilebilen zaman 
aşımı ve hak 
düşüren 
müddetler 
işlemeyecek.

liWalMiııMitWnılM Devletin kasasına 
nara akacak

Panama belgeleri ile 
tekrar gündeme 
gelen off-shore'cu 
ların şimdiye kadar 
Türkiye'ye maliyeti 
belli oldu.
Panama merkezli 
dünyanın en büyük 
dördüncü off-shore 
hukuk ve 
danışmanlık firması 
Mossack Fonse- 
ca'ya ait yaklaşık 
11,5 milyon belgenin 
sızdırılmasının 
ardından gözler tüm 
dünyada off-shore 
hesaplara çevrildi. 
Panama'daki off- 
shore bankalara 
para yatıranlar 
vergi kaçırmakla 
itham edilirken, 
Türkiye'deki 

mahkemeler Türk 
off-shore'cuları 
mağdur olarak gör
erek, zararlarını 
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonuna 
(TMSF) ödettiriyor. 
Böylece Türk off- 
shore'cular, 
yurtdışındaki off- 
shore bankalarda 
kaybettikleri 
paralarını almakla 
kalmıyor; zararları, 
mahkeme 
kararlarıyla ana 
paralarının 6 katını 
bulan faizlerle de 
karşılanabiliyor. 
TMSF 
kaynaklarından elde 
edindiği bilgilere 
göre, Türkiye'nin 
Kıbrıs başta olmak 

üzere vergi cenneti 
ülkelerdeki off-shore 
bankalarda parası 
buhar olanlara 
şimdiye kadar 
ödediği bedel 300 
milyon lirayı buldu.

"TMSF'NİN HUKUK 
MÜCADELESİ 
SÜRÜYOR"

Bir üst düzey 
TMSF yetkilisi, 
Yargıtay kararını 
değiştirmezse 
yurt dışındaki off- 
shore'larda para 
sini kaybedenlere 
yapılacak 
ödemelerin 1,5 
milyar lirayı 
bulmasının 
beklendiğini söyledi.

Vergi cenneti 
diye tabir edilen 
Panama, Kıbrıs ve 
benzeri ülkelerde 
kurulan off- 
shore ban 
kaların en yüksek 
faizi verebildiğini, 
çünkü bankacılık 
masraflarının 
daha düşük 
olduğunu aktaran 
yetkili, Türkçe'de 
"kıyı bankacılığı" 
diye tercüme 
edilen off-shore 
bankaların vergi ₺ 
cenneti diye tabir 
edilen söz konusu 
ülkelerde ya hiç 
vergi ödemediğini 
ya da çok az 
vergi ödediklerini 
anımsattı.

Devlet Hava Mey 
danları İşletmesi 
Genel Müdürlü ğün 
ce 3 Mayıs 2013'te 
"Yeni Havalıma 
nı"nın inşa edilmesi 
ve işletilmesini (25 
yıl) kapsayan iha
leyi Cengiz-MAPA- 
Limak-Kolin-Kalyon 
Ortak Girişim 
Grubu kazanmıştı. 
İhaleyi kazanan 
konsorsiyumun bu 
amaçla İGA (İstan
bul Grand Airport) 
ismini vererek 7 
Ekim 2013 kurduğu 
şirketin havalimanı 
projesini hayata 
geçirmek üzere 
başlattığı çalışma 
lar son hızla devam 
ediyor. Şirketin, 90 
milyon yolcu kapa
siteli olacak ve 
Şubat 2018'de 
hizmete açılacak 

havalimanının ilk 
etabı için 6 milyar 
avroluk yatırım 
hedefleniyor. 
Toplamda 76,5 mi
lyon metrekarelik 
alana yap-işlet-dev 
ret şeklinde inşa 
edilecek havalimanı 
için toplam 10 mil
yar avrodan fazla 
yatırım yapılacak. 
Şehir merkezine 35 
kilometre mesafede 
bulunan ve dört 
fazda tamam
lanacak Üçüncü 
Havalimanının tüm 
fazları tamamlan 
dığında yıllık 200 
milyon yolcuya 
çıkarılabilir kapa
sitesi ile 350'den 
fazla destinasyona 
uçuş ve 150'den 
fazla havayolu 
şirketine ev 
sahipliği yapacak.

G 
E 
M 
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i

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat I55
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.Saveı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 5,13 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 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı <212» 515 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. S13 23 94

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

OTOBÜS

K 
R 
E 
H

ULAŞIM
Pamukkata ®12 OO 2®
DENİZ UÇAÖI »13 AA 13
Pegasua Atanla Seyahat A14 A3 «2
METRO A13 12 12
Aydın Turizm ® 1 3 20 77
80zer Turizm 812 1O 72
Kanbarogiu-Eaadaç 614 45 4»
Anrtur ®14 47 71
Kamil Koç A12O1A3

HASTANELER

özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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 59

B 
E 
R 
i

Devlst Hastanesi 917 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Hebeşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 614 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagez 514 88 70
Totelgez 814 17 00
Akcan Petrol 8İ3 1O
MAR-PET s 13 30 33
Tuncay Otogaz S13 18 4®
Beyza Petrol 813 O1 03

Gemlik KErfez
GEMLİK'İN İLK SÛHLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5454 

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)

liiıiıtoıM
VENÜS SİNEMASI 

küçük esnaf: 11:30- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Somuncu baba: 

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

Kapının diğer tarafı: 
12:00-14:00-16:15- 

19:00-21:00...
Kung fu panda 3: 

10:30. . .

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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ÖZEL "tyıd bii' ctykuıt ite hettefteıteıtet ıtegnı 

HAYKENT 
. 2002 i • •• v •

ggMÜ^ 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 |
YILLIK ÖDEME |

ANASINIFI 8.750 |
1. SINIF 11.000
2.3.4.5.6.7.8. SINIF 13.850 |

ERKEN KAYIT DÖNEMİ
TAKSİTLİ ÖDEME

8.300 
10.450 
13.150

PEŞİN ÖDEME

7.850
9.900

12.500
NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK. SERVİS veKDVdahildinM■

YİĞİT <(||ÎnŞAAT
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: O 224 514 31 64 Fax : O 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com


VİZYONYAPI
www.vizyonkd.com

Kuruluş:1!

EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!
Akıllı Ev Sistemi 

Özel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

5+1 Dubleks Daireler
o®®o

IT• w vr • L * .
FATURA • SEVK İRSALİYESİ ■ TAŞIMA İRSALİYESİ ■ GİDER MAKBUZU 
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Bugün, Küçük Kumla’da bir, Umurbey de 2 Belediye mülkü satışa çıkıyor... BİGASPOR KARŞISINDA 
5-1 YENİLDİK

GEMLİKSPOR 
UUHEDimi

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

GEMPORT HİSSELERİNİN S ATİSİ

Gemlik Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde yapı 
lan Nisan ayı 2. toplantısında, GEMPORT hisse 
terinin satışı konusunda yapılan tartışmaları Gem 
lik halkının dinlemesini isterdim.
MHP ve CHP’li konuşmacılar hisselerin satılma 
masını, belli bir süre beklendikten ve şirketin 
daha değerli hale geleceğini, satışın bu dönem 
de yapılması gerektiğini söylediler.
Sermaye artınmına MHP’liler katılmamayı, CHP’ 
lilerise Gemlik Belediyesi’nin 13 milyon 500 bin 
lira parayı 24 ayda ödeyebileceğini ileri sürdüler.

Dev. 4’de

Gemlik Belediye Meclisi’nde AKP’H üyelerin oylarıyla 
alınan kararlar doğrultusunda, köylerden ve belde 
terden Belediye’ye geçen mülkler ile Gemlik merke 
zindeki mülklerin satışına devam ediliyor.
Gemlik Belediyesi internet sitesinde yayınlanan satış 
ilanlarına göre, bugün Küçük Kumla Mahallesi’nde 
88,62 metrekare büyüklüğündeki 2 katlı kargir apart- 
man/ticaret alanı, 21 bin Hra geçici teminat ile 700 bin 
Hra tahmini bedelle, Umurbey Mahallesi’nde 362 met 
rekare, 2.5 katlı işyeri (Kayalar Kafe) 10 bin 500 Hra 
geçici teminatla, 350 bin Hra tahmini bedelle, yine 
Umurbey Mahallesi’nde 520.27 metrekare arsa/konut 
alanı 3 bin 900 Hra geçici teminat, 130 bin Hra tahmini 
bedelle satışa çıkarıldı.
Açık arttırma usulu ile yapılacak olan satışlar için 
şartnamede istenen belgelen bugün saat 08.30 kadar 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne verilmesi gerekiyor. 
İhale sıra ile saat O9.oo da başlayacak. 26 Nisan günü 
Adliye Mahallesi’nde 10 dönüm tarla, 29 Nisan günü 
ise Gemlik Hisartepe Mahallesi’nde 3149,98 m2 otel 
arsası 4 milyon Hra tahmini bedelle satışa çıkarıldı.

Geçtiğimiz sezon 
büyük umutlarla 
Bölgesel Amatör 
Lige yükselen 
Gemlikspor veda 
maçında Kara 
Bigaspor’a 5-1 
yenilerek veda etti 
Bölgesel Amatör 
Lig 11. Grupta geç 
tiğimiz hafta dep
lasmanda ilk gali

biyetini alan kırmızı 
beyazlılar, aldıkları 
farklıyenilgiyle 
taraftarlarını hayal 
kırıklığına uğrattı. 
Gemlik Hah Saha 
sında oynanan kar 
şılaşmaya gelen ta 
raftarlar, ‘Böyle bir 
sonuç beklemi 
yorduk’ dediler.

Haberi 7’de

arcelik
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resim yarışması düzenlendi

leşim yarışması sonuçları belli oldu
İlköğretim 
Okulu’nda yapıldı. 
Okul müdürlerinin 
ve resim 
öğretmenlerinin 
denetiminde yapılan 
yarışmaya 26 
öğrenci katıldı. 
Yarışma sonunda 
seçici kurul 1. ve 
2. sınıflar arasında 
yapılan resimler 
arasında Şehit 
Etem Yaşar İlkokulu 
öğrencisi Hüdayi 
Özdemir birinci, 
Abdullah Fehmi 
İlkokulu öğrencisi

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
nedeniyle, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
tarafından açılan 
resim yarışması 
sonuçlandı. 
İlçemizdeki 
bütün ilkokulların 
öğrencilerine açık 
olan 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
konulu resim 
yarışması 
dün Özel Aykent

Gül Balta ikinci, 
Curnhuriyet 
İlkokülu öğrencisi 
Elif G. Yaşlaş 
üçüncü oldUİâr. 
3. Ve 4. sınıflar 
arasındaki 
derecelendirme 
ise şöyle oldu: 
Birinci Nisa Dur 
(Ali Kütahya 
İlkokulu) 
İkinci Yareil „ 
Karâkâmış (Özel 
Aykent İlkokulu) 
Üçüncü Miray Uyan 
(Abdullah Fehmi 
İlkokulu)

tezgahları süslüyor
Paardaenflinar ve 

dolma pişirip satıyorlar

İlkbahar mevsiminin 
gelmesi nedeniyle 
çiçek satışlarında 
artış gözlendi. 
Salı, Perşembe, 
Cumartesi ve Pazar 
pazarında tezgah 
açan çiçek 
satıcıları, baharın 
gelmesinden 
memnunlar.
Bu günlerin çiçek 
dikilmesi için uygun 
olduğunu söyleyen 

KAŞtDS BSAflIKK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR Tİ
GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
matbaacilik - yayincilik • reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

satıcılar, mevsimlik 
her türlü çiçeği 
tezgahlarında 
bulunduruyorlar. 
Ortanca, karanfil, 
gül, menekşe, 
papatya, orkide 
çiçeklerinin yanında 
salon çiçekleri 
çeşitleri de çiçek 
severler tarafından 
beğeni ile alınıyor. 
İlkbahar aylarının ilk 
günlerinde bahçe 

Î3 * '

bakımının yapıl 
ması gerektiğini de 
hatırlatan çiçek 
satıcıları, “Bu 
mevsimde her 
çeşit çiçeği 
bulmak mümkün. 
Gerek bahçe 
gerekse saksılarda 
çiçek bakan 
meraklılar bu 
günlerde çiçek 
dikmeyi gecik
tirmesinler" dedi

Enginar ve 
baklanın en 
bol olduğu bu 
günlerde, pazar 
da enginar, bakla 
ve yaprak satışları 
ilgi görüyor. 
Salı Pazan'nda 
Acıbadem Sağlık 
Merkezi karşı 
aralığında tezgah 
açan enginar 
satıcısı genç 
bir bayan bir 
yandan enginar 
satarken, öte 
yandan tezgah 
ların arkasında 
koyduğu ocak 
üzerindeki 
kazanda enginar 
dolması ile 
yaprak sarma 
yaparak 
müşterilerine 
paketi 5 liradan 
sıcak sıcak 
satıyor 
Hazır dolma 
alanların mem 
nun olduğunu 
söyleyen enginar 
satıcısı, isteyen 
lerin paket 
yaparak evlerine 
de götürebildikleri 
gibi pazarcı 
esnafının da 
enginar dolması 
ve yaprak 
sarması alarak 
öğle yemeklerini 
ucuza çıkardığını, 
bir yiyenin 
bir daha aldığını 
söyledi.
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Tonun peşinden koştu, canından olınordu
İnegöl de ailesi 
ile birlikte Oylat'a 
pikniğe giden yaşlı 
adam, torunlarının 
attığı topun peşin 
den koşarken, 
istinat duvarından 
düşerek yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, güzel bir hafta 
sonu geçirmek için 
ailesi İle birlikte

Oylat Mesire 
Alanı'na piknik 
yapmaya giden 64 
yaşındaki İsmail 
Özgür, torunları İle 
birlikte top oyna
maya başladı. 
Torununun attığı 
top yamaçtan bayır 
aşağı yuvarlanmaya 
başladı. Topun 
peşinden koşan 

özgür, dengesini 
kaybederek dik 
yamaçtan düştü.

İSTİNAT DUVARIN
DAN DÜŞTÜ 
Yamaçtan yuvalanan 
yaşlı adam, yamacın 
sonundaki istinat 
duvarının üzerinden 
Inegöl-Oylat yoluna 
düştü. Yaşlı adam, 

yaklaşık 4 metre 
yükseklikten kontrol
süz şekilde düşünce 
yaralandı. Kafasın 
dan ve vücudunun 
çeşitli yerlerinden 
yaralanan özgür. 112 
ekibi tarafından İne 
göl Devlet Hastane
sine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruş 
turma başlatıldı.

5, kattan düsen Kız 
hayatını kaybetti
Bursa’da, 5. katın 
penceresinden 
düşen 13 yaşındaki 
kız hayatını kaybetti. 
Olay, Nilüfer de 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, 13 yaşındaki 
Y.N.M, oturdukları 
apartmanın 5. katı 
nın penceresinden 
düştü. Olay yerine 
çağrılan 112 ekibi 
tarafından Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hasta 
nesi’ne kaldırılan

Y.N.M. kurtarılamadı. 
Polis kayıtlarına 
“yüksekten düşme” 
olarak geçen kızın 
cesedi otopsi

yapılmak üzere Adli 
Tıp Kurumu’na 
kaldırıldı. Olayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

Oiusttıııaı sancılan ffialaflı
İstanbul’dan getir 
dikleri uyuşturucu 
yu Bursa’da satmak 
isteyen biri kadın 
2 kişi gözaltına 
alındı. İstanbul 
yolunda uygulama 
yapan Organize 
Suçlar ve Kaçakçılık 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri şüphelen 
dikleri bir aracı 
durdurup arama 
yaptı. Ekipler, araç 
içinde 165 gram 
metamfetamin ve bir 
adet ruhsatsız silah 
ele geçirdi.

Araçta yakalanan 
uyuşturucu muhafa 
za altına alınırken 
aracı kullanan 
E.D.(40), araç için
deki E.O.(25) ve

B.Y.(17),ifadeleri 
alınmak üzere 
emni yete getirildi. 
Zanlılar, sorguları 
nın ardından mahke
meye sevk edildi.

Yangın [aciasının varalar ı sar ılıyor
Bursa’da, Mehmet 
Akif Mahallesi’nde 
çıkan ve soğuk hava 
deposu ile çevresin
deki evlere büyük 
zararlar veren yangı 
nın yaralarının sarıl 
ması için Büyükşe 
hir Belediyesi dev 
reye girdi. Yangında 
zarar gören vatan 
daşları dinleyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al- 
tepe, evlerin onan 
mından eşya deste 
ğine ve bölgenin 
modern bir görünüm 
kazanmasını sağla 
yacak çevre düzen
lemesine kadar her 
türlü çalışmayı yapa 
caklarını söyledi. 
Bursa’da iki hafta 
önce Mehmet Akif 
Mahallesi’nde bir 
soğuk hava depo
sunda çıkan ve kısa 
sürede büyüyen 
yangında soğuk 
hava deposunun

yanı sıra 11 adet ev 
de yanarak kullanıla 
maz hale gelmişti. 
Büyükşehir Belediye 
si ekiplerinin bölge 
de yaptığı hasar 
tespit çalışmaların 
ardından olay yerine 
gelen Başkan Al- 
tepe, mahalle sakin
lerinin sorunlarını 
dinledi. Bölge halkı 
nın pazarcılık yapma 
sı nedeniyle pazar 

malzemeleri nin boş 
sandıkların tutuşma 
sıyla yangı nın kısa 
sürede büyüdüğüne 
dikkat çeken Başkan 
Altepe, “Şu anda 11 
konut yanmış vazi 
yette. Ekiplerimiz 
gerekli tespitleri 
yaptı. Vatandaşların 
mağduriyetinin 
giderilmesi, bölge 
nin temizlenmesi ve 
evlerin oturulabilir 

hale gelmesi için her 
türlü desteği verece 
ğiz. Oturulabilir hale 
getirilen evlere eşya 
desteği de sağlaya 
cağız. Üzerimize 
düşen ne varsa 
yapacağız. Ben 
mahalle halkına 
geçmiş olsun diyo
rum. Böyle bir fela 
ketin tekrar yaşan 
maması için önlem
leri alacağız” dedi.

Beton mikseri
devrimi: 1 varalı

Bursa’da Terminal 
girişinde virajı ala
mayan beton mik
seri devrildi. Şoför 
kabininde sıkışan 
sürücü, AFAD ekip
leri tarafından sıkış 
tığı yerden çıkartıl 
dı. Bursa’da can 
pazarının yaşandığı 
kaza Yeni Yalova 
Yolu Terminal Kav 
şağı'nda yaşandı. 
Ana yoldan Şehirler 
arası Otobüs Termi
nali istikametine 

dönmek isteyen 
beton mikserinin 
ismi henüz belirlen
emeyen sürücüsü, 
direksiyon hakimi 
yetini kaybederek, 
devrildi. Yan yatan 
mikserin şoför 
kabininde sıkışan 
sürücü, ihbar 
üzerine olay yerine 
gelen AFAD ekip 
lerince sıkıştığı 
yerden çıkartılarak 
ambulans ile has
taneye kaldırıldı.

Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

GEMPORT HİSSELERİNİN SATIŞI
Geçtiğimiz günlerde de yazmıştım.
Eğer amaç, Gemlik’in menfaatlerini korumaksa, 

bu hisseleri en değerli olduğu zaman satmak 
gerekir.

Bir hata Bor usan ve Çimtaş’a satılan arsalar, 
açık arttırma usulü ile satılmadığı için değerinde 
satılmadı.

Gemlik Belediyesi’nin, yani Gemlik halkının en 
az 10-15 milyon lira zararı oluştu.

Bu satışın usulsüz yapıldığı yargı kararlarıyla da 
tescil edildi.

Çimtaş ve Borusan’a satılan bu arsalar biran 
önce ihale usulüyle yeniden satışa çıkarılsaydı, 
gerçek değerini bulacak, belediyenin kasasına da 
daha fazla para girecekti.
Hala, tapuların iadesi'içih dâva açılmayarak, iş 

sürüncemede bırakılıyor.
Bu işlem zamanında yapılsaydı, şimdi GEM

PORT hisselerinin artırımı için kaynak YOK dene
mezdi.

AKP’lilerin amacı başka.
Bir kez kafalarına satmayı koymuşlar.
İşte bugün 3 belediye mülkünün satışı var.
Bunlardan biri Hisartepe deki Otel Arsası daha 

önce satışa çıktı alıcı buhmamaaı.
Bakalım bugün alıcı çıkacak mı?
Mekezdeki AVM’de satışa çıktı, alıcı bulunamadı. 
Umurbey zeytin satış mağazaları satışa çıktı, 

alıcı bulunamadı.
Belediye Meclisi’ndeki konuşmalarda CHP’li üye 

Mert Dimili, sermaye artırımı için 5 kaynak önerdi.
Bunlardan biri 60 dönümlük arsaların tapuları 

geri alınarak, biran önce satılmasıydı.
Bir başkası, Engürücük -Kurtul bölgesindeki de

polama alanlarında belediyenin 25 dönümlük arsa 
sının satışından elde edilecek gelir ile hisse 
arttırımına gidilebileceğiydi.

Bir başka öneri ise, 5216 sayılı yasanın 24. mad
desinden yararlanılarak, Bursa Büyükşehir Bele 
diyesi’nden, ilçe belediyelerinin yatırım program 
larında yer alan projelerin gerçekleşmesi için, fi
nansman desteği olarak, ayni ve mali yardım 
atabileceği ile ilgi madfâSIdlf.

Bunların hiç biri ele alınmamış, hisselerin 
satışına AKP’lilerin oylarıyla karar verilmişti.

GEMPORT hisselerini kim alacak?
Büyük paydaş Yılportmu?
Bence hiç de meraklı değiller.
Mehmet Yıldırım ile yaptığım bir görüşmede, 

belediyenin yaptırdığı değerlendirmeyi afaki 
olduğunu söyledi.

Portekiz’de 10 limanı bulunan bir şirketi, 350 mil 
yon euroya aldıklarını belirtti!

Bu satış kararından sonra GEMPORT artık genel 
kurula gidebilir.

Gemlik Belediyesi, genel kurulda sermaye artın 
mı kararı alınmadan elindeki 13.4 lük hisseyi kime 
satacak.

Satma konusunda pek becerikli olmayan Beledi
ye, bu hisseyi düşündükleri 100 milyon liraya sa
tabilecekler mi?

Kafalarında, TOKl’ye yaptıramadıkları Cihatlı 
Toplu Konut Projesi var.

Bunun için belediye müteaahhitlik yapacak.
Kaynak arıyor, biran önce GEMPORT hisseleri 

satılırsa, inşaat için kaynak yaratmış olacaklar.
Bu, aynı Kapalı Pazar Yeri gibi. Gelecek dönem 

için bir seçim yatırımı olacak, başka bir şey değil.

İsmail Kandemir'i Meta
Emekli Türkçe 
Öğretmeni İsmail 
Kandemir (73), 
ziyaret için gittiği 
Hayrabolu’daki 
Temrerli Köyü’nde 
hayatını kaybetti. 
Gemlik’te uzun 
yıllar Ticaret Lisesi, 
Umurbey Ortaokulu, 
Şükrü Şenol Or
taokulu, Endüstri 
Meslek Lisesi’nde 
Türkçe öğretmeni 
olarak hizmet eden 
İsmail Kandemir, 
emekli olduktan 
sonra zaman zaman 
gittiği doğum yeri 
olan Hayrabolu

Temrerli Köyü’nü 
ziyaret için 
geçtiğimiz hafta 
Gemlik’ten ayrıldı.

Kardeşi ile 
baba evinde kalan 
Kandemir, köy 
kahvesinde

tanıdıklarıyla 
tavla oynadıktan 
sonra evine gider 
ken yolda fenalaştı. 
Kandemir, 
ambulans gelmeden 
yolda hayatını 
kaybetti.
Gemlik’in sevilen 
öğretmenlerinden 
İsmail Kandemir, 
doğduğu köyde 
toprağa verilirken, 
bugün Merkez 
solaksubaşı 
Camiinde 
ölümünün 7. günü 
nedeniyle ailesi 
tarafından mevlüt 
okutulacak.

DAĞDER yeni yöne
timi bir ilki başlattı. 
Atatürk kordonu’nda 
bulunan DAĞDER 
Gemlik Lokalinde 
hafta sonunda yöne
timin daveti üzerine

dernek üyeleri 
biraraya gelerek, 
sabah kahvaltısında 
buluştular.
DAĞDER Gemlik 
Şube Başkanı 
Ahmet Demirtaş

gazetemize yaptığı 
açıklamada, “Üyele 
rimiz ile biraraya 
gelerek hem güzel 

.bir gün geçirdik hem 
z de dostluklarımızı

pekiştirdik.

Bundan sonra 
una benzer etkin 
likler düzenle 
yerek üyelerimiz 
arasından birlik ve 
beraberliğimizi 
pekiştireceğiz” dedi.

MD liler konserde buluştu

Atatürkçü Düşünce 
derneği Gemlik 
Şubesi yeni hizmet 
binasının açılışından 
sonra Köy Enstitü

leri ve Öğretmen 
Okulları konulu 
konferansın 
ardından pazar 
günü Bütünler

Düğün Salonunda 
konser düzenlendi. 
Konsere, Kültür 
Bakanlığı ses 
sanatçıs Ayşe

Mumcu ile Türk
Halk müziği 
sanatçısı Özgür 
özarslan Yıldırım 
katıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediye 
Spor 9 spor bran 
şında ilçenin yüz akı 
olmaya devam 
ediyor. Futbol, Judo, 
Karate, Kort Tenisi, 
Masa Tenisi, Atle
tizm, Yüzme ve Sat 
ranç dallarında 800 
sporcuyla hizmet 
veren Belediye Spor, 
9. Branşı Güreş 
kategorisinde açtı. 
Gemlik Belediye 
Spor Başkanı Hulusi 
Gandar, yönetim 
kurulu üyeleri, 
başarılı sporcular ve 
antrenörleriyle 
yaptığı toplantıda, 
son dönem elde 
edilen başarıları 
masaya yatırırken, 
Güreş branşında 
açılan 9. Kategoriyi 
de kamuoyuna müj 
deledi. Bir yandan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Gemlik 
Belediyesi’nin katkı 
larıyla gerçekleşen 
tesisleşmenin önem
ine vurgu yapan Hu
lusi Gandar, öte 
yandan da başarıla 

rın kalıcı olması için 
tüm branşlarda alt 
yapıya yönelik yapı 
lan çalışmaları anlat 
tı. Gemlik Belediye 
Spor Başkanı Hulusi 
Gandar, 17 Şubat’ta 
Ankara’da gerçekle 
şen hain bombalı 
saldırıda şehit olan 
Gemlikli Hava Ast
subay Üst Çavuş 
Mehmet Koray Pınar 
anısına yapılacak 
olan atletizm ve yüz 
me yarışlarını açık 
larken, satranç kate
gorisinde yapılacak 
plan İlkokullar arası 
İlçe şampiyonasına 
da önem verdiklerini 
söyledi.
30 Nisan Cumartesi 
günü Şehit Astsubay 
Üstçavuş Mehmet 
Koray Pınar anısına 
Emin Dalkıran Kor
donunda 1 kilometre 
ve 800 metre yarış 
lan düzenleyecek
lerini ifade eden 
Belediye Spor Başka 
m Hulusi Gandar, 
aynı gün yüzme sa
lonunda da 100

metre ve 50 metre 
yüzme şampi 
yonasını organize 
edeceklerini kay
detti. Atletizm 
Eğitmeni Burhan 
Gümüş önderliğinde 
Kış Bietlonuna 
hazırlandıklarını vur
gulayan Hulusi Gan
dar, Yüzme Eğitmeni 
Hayrettin Öz öncülü 
ğünde de Kış Biet- 
lonu Yüzme Şampi 
yonasında yer 
alacaklarını bildirdi. 
Bursa bölgesini kap
sayacak yarışmalar 
da 200 sporcunun 
ter dökeceğini ve 

kulaç atacağını anla
tan Hulusi Gandar, 
Gemlik Belediye 
Spor olarak da 
Yüzme ve Atletizm 
kategorilerinde 
tüm yarışlara 40 
sporcu ile katılmayı 
hedeflediklerini 
sözlerine ekledi. 
Hulusi Gandar, Gem
lik Belediye Spor 
olarak İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
nün 29 Nisan’da 
organize edeceği 
ilkokul 1 ve 2. 
Sınıflar satranç 
şampiyonası ile 6-7 
Mayıs’ta organize 

edeceği ilkokul 3 ve 
4. Sınıflar satranç 
şampiyonalarında da 
yer alacaklarını 
açıkladı.
Gandar, Cumhuriyet 
İlkokulunda yapıla 
cak İlçe 
şampiyonasına Sel 
çuk Aydın eğitmen 
liğinde 20 sporcu ile 
yer alacaklarını ifade 
etti.
Güreş branşında da 
Antrenör Emre 
Ayvaz ile anlaşıp, 
8-11 yaş kategorisin 
de alt yapıya yönelik 
15 sporcu ile çalış 
malara başladıklarını 
belirten Hulusi Gan
dar, Futbolda da U 
13 takımı ile Türkiye 
Şampiyonasına 
katılmaya hak kazan 
manın gururunu 
yaşadıklarını, U 14 
ile de Türkiye Şam 
piyonasının kıyı 
sından dönmenin 
üzüntüsünü yaşadık 
larını söyledi. Hulusi 
Gandar, Judo’da 
Gemlik Belediye 
Sporlu minik spor 

cuların okullar arası 
küçükler Türkiye 
Şampiyonası grup 
elemelerinde 8 altın 
4 gümüş 3 bronz 
madalya kazandı 
ğına dikkat çekerek, 
Atletizm'de de Kas
tamonu’da yapılan 
yarışlarda takım 
halinde bir birincilik, 
bireysel anlamda da 
4 birincilik, 2 ikinci
lik, bir üçüncülük 
aldıklarını hatırlattı. 
Atletizm ’de Edanur 
Eren’in Türkiye 
şampiyonası 2 bin 
metre yarışlarında 
ilk 5’e girmesi 
halinde Milli Takıma 
gideceğini de 
müjdeleyen Gandar, 
“Tüm branşlarda 
ulusal ve uluslara 
rası başarı tek 
hedefimizdir. Değerli 
yöneticilerimiz, 
saygın ve başarılı 
hocalan mız, geniş 
ve yete nekli alt 
yapı sporcularımızla 
bu başanlanmız 
devam edecektir” 
dedi.

Of®MILTON 
k. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 0
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA ■ffl

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN lif
GÜZEL ANLARINIZA M

YAŞATMAK İÇİN VARIZ M

Pasta-Meşrubat-Çerez 9Û16 İmi
Piyanist +i)i Performans Aviv yil
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ
Nikah Masası - Volkan yösterisi BAŞLAMIŞTIR 

İnternetten Cnnh fyy/n- Snkne - Işıkyösterisi 
SeKV,s ve ekipmnninr - Sürpriz aösteriier 

www.gemlikmllton.conijESfez facebook/miltondugun
* wf plus.google.com/miltondugun

HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikmllton.coni
plus.google.com/miltondugun


19 Nisan 2016 Salı Gemlik Ksrfez Sayfa 7

GEMLİK BALA YENİLGİYLE VEDA Eni
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz sezon 
büyük umutlarla 
Bölgesel Amatör 
Lige yükselen 
Gemlikspor veda 
maçında Kara 
Bigaspor’a 5-1 
yenilerek veda 
etti.
Bölgesel Amatör 
Lig 11. Grupta 
geçtiğimiz hafta 
deplasmanda ilk 
galibiyetini alan 
kırmızı beyazlılar 
aldıkları farklı 
yenilgiyle 
taraftarlarını hayal 
kırıklığına uğrattı. 
Maça grup sonun
cusu olmamak için 
atak başlayan 
konuk Kara 
Bigaspor 10. 
Dakikada Deniz 
Budak’ia 1-0 
öne geçti. 
Gemlikspor 
beraberlik golü için 
geldiği rakip kalede 
Tuncay’la yakaladığı 
pozisyonu gole 
çeviremedi.
27. dakikada oyuna 
yeni giren Yusuf’un 
kafa şutu üstten 
dışarı giderken bir 
dakika sonra ani 
gelişen kontratakta 
Eyüphan skoru 
2-0 yaparak 
takımını rahatlattı. 
Gemlikspor’un 
vasat bir oyun 
sergilediği 
karşılaşmada konuk 
ekip 74. Dakikada 
Deniz Budak’ia 
başlattığı atakta 
Yusuf’un kaydettiği 
golle 3-0 öne geçe 
rek iyice rahatladı. 
Oyundan iyice 
düşen Gemlikspor 
76. Dakikada Deniz 
Öztürk’ün skoru 4-0 
yapmasıyla 
iyice dağıldı.

81. dakikada 
Eyüphan takımını 
5-0 öne geçiren 
golü ağlarla 
buluşturarak 
Karabigaspor’u 
iyice rahatlatırken 
90. dakikada oyuna 
yeni giren Mustafa

Gemlikspor’un tek 
sayısını kaydetti ve 
kırmızı beyazlılar 
BAL ligine farklı 
yenilerek veda etti.

SAHA: Gemlik Suni 
HAKEMLER: 
Davut Çelik 4,

Sercan Ertem 
Çöz 2, İsmail Uğur 
Göçmen 5, 
GEMLİKSPOR : 
Samer 4, Rıdvan 4, 
Ozan 4, Muharrem 4, 
Mehmet 4, Ekrem 
Can 4, Berat 4, Metin 
5, Gökhan 4,

Tuncay 5, 
KARA BİGASPOR : 
Ayhan 5, Serkan 5, 
Burhanettin 5, Aly 
Berete 6, Enes 6, 
Emre 5, Eyüphan 6, 
Güray 6, Nihat 4, 
Cüneyt 6, (Deniz
Öztürk 5) Deniz

Budak 6, 
GOLLER : Dk. 10. 
Deniz Budak, 
Dk. 27-81 Eyüphan, 
Dk. 74. Yusuf, Dk. 
76. Deniz Öztürk, 
(Kara Bigaspor) Dk. 
90. Mustafa, 
(Gemlikspor)

El EMMIIRD fabrîkamizda çalişacak 
tltfflHNLHn bay ■ bayan vasifsiz

ARANIVftR VERONA MERMERHOHRIIUn TEL: 514 20 21

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA , 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
güler ajans
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35^o J

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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VEFA ZİRVEDE TOBB MDI
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Zirve yarışında arayı 
açmak isteyen Ve- 
faspor yakın takip 
çilerinde Ovaakça 
spor’a 1-0 
Îrenilerek yara aldı.
kinci Amatör Küme 

8. Grupta ikincilik 
hedefi olan Vefaspor 
kendisi gibi zirveden 
kopmama mücade
lesi veren Ovaakças- 
por karşısında tutuk 
başladığı karşılaşma 
da maçın sonlarında 
kalesinde gördüğü 
golle sahadan yenik 
ayrıldı. Sıcak bir 
havada oynanan 
maça Vefaspor mut
lak 3 puan için başla 
dı ancak ilerleyen 
dakikalarda Ovaak 
çaspor’da akıllı oyu 
nuyla ortak olmaya 
başladı. 14. dakikada 
Kamil’le kaleyi yok
layan Vefaspor karşı 
sında gol yemeden 
bir gol atma düşün 
cesiyle oynayan Ve
faspor ilk tehlikeli 
atağında Murat Can 
kalecinin üstünden 
topu aşıramayınca 
ilk yarı golsüz 
kapandı.
İkinci yarıya iyi 
başlayan ve 47’de 
Zeynel’in kafa şutu 
nun kalecide öne 
geçme fırsatını gole 
çeviremeyen Vefa 
spor karşısında 
Ovaakçaspor’un 
48’de bir topu direk
ten oyun alanına 
döndü.

Vefaspor’un gol için 
baskı oluşturmak 
istemesine karşılık 
oyuna ortak olan ve 
kontratak golüyle 
öne geçme hesapları 
yapan Ovaakçaspor 
aradığı golü 82. daki 
kada buldu. 
Köşe atışından 
gelen topa ceza 
sahasında iyi vuran 
Murat Can takımını 
1-0 öne geçiren golü 
ağlarla buluşturdu. 
Kalan dakikalarda 
Vefaspor neticeyi

değiştirecek golü 
bulamayınca Ovaak 
çaspor sahadan 3

puanla ayrılarak SAHA : Gemlik Suni
zirve takibini HAKEMLER:
sürdürdü. / Erkan Konak 6,

Tuğrul Örer 6, 
Taşkın Öz 6, 
Engin 5, Umut 5, 
Eren 5, Muzaffer 5, 
Sezer 5, Naim 5, 
Cihan 4, Kaan 5, 
Murat Can 6, 
Vahit 6, Tuncay 4, 
VEFASPOR: Emre 
4, Yasin 4, İlyas 4, 
Serkan 5, Murat 
Yarar 4, İsmail 5, 
Zeynel 4, Hüseyin 5, 
Kamil 5, Murat 
Ünaldı 4, Emrah 4, 
GOL : Dk. 82. Murat 
Can, (Ovaakçaspor)

BORÇILİKIIE KERİM ÇELİKTEN 23 HİSBH KUTLAMASI
Borçelik ve Kerim 
Çelik’in geleneksel 
hale gelen 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
kutlamaları bu yıl da 
festival havasında 
geçti. Borçelik ve 
Kerim Çelik çalışan 
larının çocuklarıyla 
birlikte katıldığı 
etkinlikler birbirin 
den eğlenceli ve 
keyifli anlara sahne 
oldu. 700 kişinin 
katıldığı etkinliklerde 
çocuklar doyasıya 
eğlendi. Her sene 
olduğu gibi bu yıl da 
23 Nisan Ulusal

Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’m 
çalışanları ve 
aileleriyle birlikte 
kutlayan Borçelik ve 
Kerim Çelik, çocuk

lara unutulmaz bir 
bayram yaşattı. 
Borçelik Hobi Kulüp
leri üyelerinin, çalı 
şanların çocuklarına 
şirket içinde kurduk 

ları kulüpleri tanıt 
mak ve çocukların 
çeşitli hobileri daha 
yakından tanımala 
rım sağlamak 
amacıyla düzenle

diği etkinliklerde 
çocuklar ve aileleri 
keyifli vakit geçirdi 
ler.Çocuklara özel 
sürpriz hediyelerin 
verildiği kutla
malarda çocuklar; 
olta balıkçılığı, 
şekerleme yapımı, 
amatör telsizcilik, 
boyama, çim adam 

yapımı, tenis, 
fotoğrafçılık, su 
altı simülasyonu, 
koro çalışmasının 
yanı sıra şişme 
oyun parkları, 
tiyatro ve panayır 
yiyecekleri ile 
çocuk bayramının 
tadını doyasıya 
yaşadılar.
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Enerji devi Emon Marmara'ya geliyor
Enerji devi Exxon, 
Marmara Denizi'nde 
doğalgaz aramayı 
planlıyor.
Petrol fiyatlarındaki 
düşüş nedeniyle 
petrol ve doğalgaz 
arama yatırımları 
yerinde sayarken, 
Exxon firması Mar
mara Denizi'nde 
doğalgaz aramayı 
planlıyor. Firma 
yatırıma ilişkin veri
leri inceliyor. 
Stratejik projeler ile 
enerji köprüsü ha
line gelen Türkiye 
yatırımcıların ilgi 
odağı oldu. Petrol 
fiyatlarındaki düşü 
şe rağmen Shell Ka
radeniz’de kalmaya 
devam ederken, 
Marmara Denizi’nde 
doğalgaz aramak 
İçin küresel bir en
erji devi geliyor. 
Exxon firması 
Tekirdağ açıkların 
da doğalgaz arama 
planı yapıyor. AB-

D’li Exxon firması 
Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı 
(TPAO) İle görüşe 
rek ruhsat almak 
istediğini aktardı. 
Edinilen bilgilere 
göre henüz başvuru 
yapılmadı. Kara 
deniz ve Akdeniz’in 
yanı sıra Marmara 
Denizi’nin de dünya 
enerji devlerinin 
yatırım radarına 
girdiğini aktaran en
erji yönetiminden 
üst düzey bir yetkili 
“Exxon, gelmek is
tiyor. Şu an verileri 
İnceliyorlar. TPAO 
ile görüşme yapıla 
rak ruhsat alınma 
isteği aktarıldı. 
Henüz başvuru 
yapılmadı. Tekir 
dağ’da hali hazırda 
1 milyar metreküpe 
çıkan bir üretim var. 
Exxon firması 
bunun devamında 
doğalgaz araması 
gerçekleştirmeyi

planlıyor” dedi.

MERKEZ TRAKYA 
TANAP’ın yanı sıra 
Türk Akımı projesi 
nin de hayata geçi 
rilmesi ile birlikte 
Trakya Bölgesi 
doğalgazın merkezi 
olacak. Trakya’nın 
İran, Irak, Rusya, 
Azerbaycan gibi 
çok sayıda ülkenin 
yeni yatırımları için 
büyük önem 
taşıdığı belirtiliyor. 
Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığı 

verilerine göre 
Türkiye’nin en fazla 
doğalgaz rezervi ve 
üretimi Tekirdağ ve 
Düzce’de. MalezyalI 
Petronas, Türkiye 
ile yakından ilgile 
nirken, enerji yöne
timinden edinilen 
bilgilere göre dünya 
nın bir başka devi 
Shell de Karade 
niz’deki kuyulardan 
ümitli. Shell’in 
Türkiye’den ayrılma 
yarak Karadeniz’i 
önemli projeleri 
arasına aldığı belir

tiliyor. Shell dünya 
nın farklı ülkelerin 
de bazı yatırımlarını 
iptal ederken, 
Türkiye karasuları 
nın devamı olarak 
gördüğü Bulgaris
tan’dan da ruhsat 
aldı. Shell tarafın 
dan yapılacak ara
mada petrolün 
bulunması halinde 
masrafın yüzde 
50’si TPAO tarafın 
dan karşılanacak. 
Barbaros Hayreddin 
Paşa gemisi burada 
2013 yılında sismik 
çalışma yapmıştı. 
Çalışmada petrol ve 
gaza ilişkin jeolojik 
yapı tespit edilmişti. 
Petrol ve doğalgaz 
arama faaliyetlerini 
artıran Türkiye, 
Güney Asya ülkeleri 
ile birlikte Afrika’yı 
da mesken tutmuş 
durumda. Öncelikli 
olarak Mozambik ve 
Angola’da petrol 
arama faaliyetleri

yürütülecek. 
Öncelik kara 
sahalarındaki 
aramalara 
veriliyor.
Merkez Bankası 
Başkanı Erdem 
Başçı’nın görev 
süresi dolarken, 
yerine Başkan 
Yardımcısı olarak 
görev yapan Murat 
Çetinkaya atanıyor. 
Çetinkaya’nın 
Başkanlığına ilişkin 
kararnamenin 
çıkmasının ardın 
dan hem PPK hem 
de Başkan Yardım 
alıkları koltukla 
rında önemli deği 
şim olacak.
7 kişilik PPK’nın 
6 Haziran 2016 
itibariyle 4 koltuğu 
boşalmış olacak. 
Çetinkaya’nın 
boşaltacağıyla 
birlikten bunlardan 
4’ü, başkan 
yardımcılığı 
koltukları olacak.

Pahsan emeMInin maaşı yiizıle 11,1 artacak
Bağ-kurlu çalışan 
emeklilerin maaşın 
dan bu ay yüzde 
10 kesinti yapıl 
maya cağı için 
maaşların da 
yüzde 11,1 oranında 
artış bekleniyor. 
Bağ-kurlu çalışan 
emeklilerden bu ay 
yüzde 10'luk Sosyal 
Güvenlik Destek 
Primi kesintisi 
yapılmayacak. Bu 
sayede emeklilerin 
gelirinde yüzde 11,1 
oranında artış bek

leniyor.
Halen Bağ-Kur 
kapsamında çalışan 
SSK ve Bağ-Kur 
emeklileri, yeni 
zamlarını almaya 

başladı. Bu ay 
emekli maaşlarında 
yüzde 10'luk Sosyal 
Güvenlik Destek 
Primi kesintisi 
yok. Böylece 

kapsamdaki 
emeklilerin geliri 
yüzde 11.1 oranında 
arttı. Emekliler, 
zamlı paralarına 
maaş ödeme gün
lerinde kavuşacak. 
Halen Bağ-Kur'lu 
olarak çalışan 
memur emeklileri 
ise, bu zammı 
geçen ay almıştı. 
Söz konusu düzen
leme, bir işveren 
yanındaçalışan 
emeklileri 
kapsamıyor.

Bireysel kulem 
tazminatı hesabı 

geliyor
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu 
milyonlarca çalışa 
nın ve işverenin 
merakla beklediği 
kıdem tazminatı 
fonuyla ilgili önemli 
açıklamalar yaptı. 
Soylu, bu fon ile 
kıdem tazminat 
sorununun 
çözülmesini 

beklediklerini, 
işçi ile işveren 
arasında böyle bir 
uyuşmazlığın 
olmamasını 
hedeflediklerini 
söyledi.
Soylu, kıdem 
tazminat fonu ile 
her çalışanın 
bireysel kıdem 
tazminatı hesabı 
olacağını kaydetti.

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK aONLOK SİYASİ SAZETESİ

IMIEIIMİİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5455 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
küçük esnaf: 11:30- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Somuncu baba: 

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

Kapının diğer tarafı: 
12:00-14:00-16:15- 

19:00*21:00...
Kung fu panda 3: 

10:30. .

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

20 Nisan 2016 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Mı İlli Slllim
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

KARAMANIN KOYUNU!
Karaman Ensar Vakfı’nda bir öğretmenin 

Vakıfa ait yurt ve evlerde 45 çocuğa cinsel 
istismarının etkisi Türkiye’de hala günün 
konusu.

Bugün Karaman Adliye'sinde bu istismar 
konusuyla ilgili dava görüşülecek.

Bu nedenle Karaman Valiliği, adeta sıkı 
yönetim ilan etmiş.

Kente girişi çıkış yapan tüm araçlar kontrol 
ediliyor. Dev. Syf. 4’te

Dün Gemlik Belediyesi tarafından satışa 
çıkarılan üç gayrimenkuldan yalnız Kayalar 
Ka fe’ye alıcı çıktı. Umurbey Mahallesi’nde 
362 metrekare 2,5 katlı Kayalar Kafe olarak 
bilinen işyeri 10 bin 500 lira geçici teminat 
350 bin lira tahmini bedelle satışa çıkarıldı. 
İhaleye bir kişi katıldı. Haberi sayfa 4’de

Durdu, 
Belediyeyi 

uyardı

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu yaptığı açıklamada, Gemlik 
Belediyesi’nin toplu konut yapmak için 
kurduğu şirketin Bakanlar Kurulu’ndan 
gerekli izni almadığı için gerçerliliğinin 
olmadığını söyledi. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gem; girişimciler Belgelerini aldı
GTSO ve KOSGEB 
arasında yapılan 
protokol sonrası 
eğitimlerini tamam
layan 30 genç giri 
şimciye belgeleri 
verildi. Ticaret ve 
Sanayi odasında ki 
belge törenine Kay
makam Cahit Işık, 
Belediye başkanve 
kili Ercan Barutçuoğ 
lu, GTSO Başkanı 
Kemal Akıt, GTSO 
Meclis başkanı Paşa 
Ağdemir, Meclis 
başkanvekili Zafer 
Işık, Başkan yardım 
cilan, Nurettin Hoca 
oğlu, Mehmet Yıldı 
rım, Mehmet Anar, 
Ergin Erenoğlu, 
Fikret Mete GTSO 
genel sekreteri Agah 
Arda ve BTSO kadın 
girişimciler başkanı 
Nurcan Özdemir 
katıldılar.
Belge töreni öncesi 
ilk konuşmayı yapan 
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt, “Ticaret 
odaları ne iş yapar 
diye soranlara işte 
bir güzel örnek 
daha" dedi.
Türkiye'deki 365 oda 
ve Borsadan 52.
Akredite edilmiş oda 
olduklarını söyleyen 
Akıt, “81 vilayetten 
52. olmamız beş 
yıldızlı hizmet de

mektir" dedi.
Akıt sözlerini şöyle 
sürdürdü; "KOSGEB 
ve belediyemiz 
işbirliğiyle başlattı 
ğımız eğitimlerimize 
400 başvuru oldu, 
30 ar kişilik gruplar 
halinde eğitimleri 
m izi yapıyoruz. İlk 
grup eğitimi tamam 
tandı, kalan arkadaş 
lan da kursa tabi 
tutup, girişimcilik 
terine destek 
olacağız.”
Akıt'ın ardından 
konuşan KOSGEB 
Bursa Şube müdürü 
Ahmet Akdağ'da 
"4 yıl önce bu 
sıralarda eğitim alan 
arkadaş /arımızdan 
Sel m a Özsabuncu'- 
nun işletmesini zi

yaret ettik. Azim, 
gayret ve çalışmanın 
sonuçlannı gördük 
dediği sözlerinde şu 
ayrıntılara yer verdi; 
Bugün burda eğitim 
alanlardan yarın baş 
ka Selma Özsabun- 
cular, Kemal Akıtlar 
çıkacak. 2023 viz 
yonuyla Dünya'nın 
ilk 10 ekonomisi ara 
sında yerimizi ala 
cağız. 2023 yılında 
çok önemli misyona 
hazırlanıyoruz." 
dedi.
Belediye başkanve 
kili Ercan Barutçuoğ 
lu’da "Türkiye'de 3. 
köprüler, 3. hava 
alanları, yapılıyor, 
her yer şantiye gibi 
diyerek başladığı 
sözlerinde yerel yö 

netimler de bundan 
nasibini alıyor" dedi. 
TOBB Bursa Kadın 
Girişimciler Başkanı 
Nurcan Özdemir'de 
“16 yıl önce sizler 
gibi başlamıştım 
dediği konuşmasın 
da, bundan sonraki 
iş hayatınızda ataca 
ğınız adımlar ülke 
mizin kalkınmasında 
önemli faktör 
olacaktır" dedi. 
Genç girişimcilere 
ülkemizin İhtiyacı 
var diyen Özdemir, 
"Pes ettiğinizi 
düşündüğünüz anda 
istirahat ettiğiniz var 
sayın ve yılmadan 
devam edin" dedi. 
Özdemir, "Eğitimle 
rini başarıyla 
tamamlayan sizler 

için bundan sonraki 
süreç çok daha 
önemli. Kadınlar 
olarak girişimciliği 
hayat tarzı olarak 
kurgulamalıyız" 
diyerek emeği geçen 
herkese teşekkür 
etti.
Kaymakam Cahit 
Işık ise "Milletleri, 
devletleri kalkındıran 
olmazsa olmazımız 
beşeri sermayedir" 
diye başladığı söz
lerine projenin Örnek 
bir çalışma olduğu 
nu vurguladı.
Şair Mehmet Akif Er- 
soy'un Kim Kazan
mazsa Bu Dünyada 
Bir Ekmek Parası 
Dostunun Yüz Kara 
sı Düşmanının 
Maskarası sözünü 

hatırlatarak genç 
girişimcilere 
başarılar diledi. 
İşık, "İmkanlar 
önünüzde, devle
timiz her türlü 
imkanları sağlıyor. 
Tüm arkadaşlara 
kuracakları iş 
hayatında başarılar 
diliyor, emeği geçen 
ve katkı sunanlara 
teşekkür ediyorum" 
diyerek sözlerini 
sonlandırdı.
Programın sonunda 
girişimcilere katılım 
belgeleri verildi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Kadın ve Genç 
Girişimciler Kurulu 
ve Gemlik Bele 
diyesi tarafın dan 
ortaklaşa yürütü 
lecek olan 70 saatlik 
Uygulamalı Giri 
şimcilik Eğitimine, 
iş fikri olan tüm 
girişimci adaylar 
ücretsiz olarak 
katılabilecekler. 
Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimini 
tamamlayan ve serti
fika alan girişimciler, 
KOSGEB’in yeni iş 
kuranlara verdiği 
50.000 TL’lik hibe 
ve 100.000 TL’lik 
faizsiz kredi 
imkânından fay
dalanabilecekler.

Durdu, Belediye yi uyardı
MHP İlçe Başkanı, Belediyelerin kurduğu inşaat şirketinin ve bu şirkete aktarılan 1 milyon 

lira paranın Bakanlar Kurulundan alınması gereken iznin bulunmadığını söyledi.
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu 
yaptığı açıklamada, 
Gemlik Belediye- 
si’nin toplu konut 
yapmak için kurduğu 
şirketin Bakanlar 
Kurulu’ndan gerekli 
izni almadığı için 
gerçerliliğinin 
olmadığını söyledi. 
Durdu gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından Cihatlı 
Mahallesi’nde 
yaptırılmak 
istenen Toplu 
Konut projesinin 
gerçekleşmesi için

konutların 
müteahhitler yerine 
kurulacak belediye 
şirketi aracılığıyla

yapılmasının
AKP’lilerin oylarıyla 
Belediye Meclisi’nde 
kararlaştırıldığına

dikkat çekerek 
şunları söyledi: 
"Gemlik Belediyesi 
nin kurduğu şirketin

geçerliliğinin olması 
için 4064 sayılı 
yasanın 26. Maddesi, 
"Belediyeler ve diğer 
mahalli idareler ile 
bunların kurdukları 
birlikler tarafından 
ticari amaçla faali 
yette bulunmak 
üzere ticari kuru 
luşlar kurulması, 
mevcut veya kurula
cak şirketlere ser
maye katılımında 
bulunulması, Bakan
lar Kurulu’nun iznine 
tabidir” hükmüne 
karşın, Belediye 
mizce kurulan 
şirkete Meclis’te 
AKP’lilerin kararlarıy

la 1 milyon lira 
aktarılmıştır. 
Bakanlar Kurulu’n
dan izin alınma 
dan yapılan bu 
aktarma 
usulsüzdür.
Kendilerini arayarak 
uyardık. Eğer 
yasalara uymazlarsa 
biz de idari mahke 
meye giderek, 
aldıkları kararın 
iptalini isteyeceğiz. 
Belediyeler 
yasalar ve 
yönetmelikler 
doğrultusunda hiz 
met yapmak zorun 
dadır. Hatırlat/ 
yoruz.” dedi.
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Alev alan oıoınılMi panamalar Muini
Bursa’da hareket 
halindeki bir otomo
bil alev alev yandı.
Yangın sebebiyle 
Bursa trafiği kilitle 
nirken, araçtaki pat
lama anları saniye 
saniye kaydedildi. 
Olay, Osmangazi 
Sırameşeler mahalle 
sinde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, Balıkesir 
plakalı bir otomobil

seyir halindeyken bir 
anda alev aldı. Ara 
çından hemen inen 
sürücü çevredeki 
vatandaşlardan 
yardım istedi. İhbar 
üzerine harekete 
geçen itfaiye ekip
leri, yolun yoğun 
olmasından dolayı 
ters istikametten 
olay yerine ulaşabil 
di. Neden alev aldığı 
bilinmeyen araç

kullanılmaz hale 
gelirken, olayda 
yaralanan olmadı.

Otomobilin alev 
aldığı yol üzerindeki 
esnaf ise, hem 110

ekiplerine haber ver 
di. Kullanılmaz hale 
gelen arabanın yandı 
ğı esnada tüpünün 
patlaması ise korku 
dolu anların yaşan 
masına sebep oldu. 
Elindeki telefon ile 
anı görüntülemeye 
çalışan Harun Tekin, 
“Ben içeride çalışı 
yordum. Biranda bir 
lastik kokusu geldi. 
Dışarı çıkıp baktığım

da otomobilin cayır 
cayır yandığını gör 
düm. İtfaiyeye haber 
verdik. Trafik yoğun 
oldu ğundan ters is
tika metten buraya 
gel diler. Arabayı 
söndür düler. Ama 
araba kullanılamaz 
haldey di. Patlama 
esna sında çok kork
tuk. Dükkana girdim. 
Kapıları falan kilit 
ledim” diye konuştu.

ahırda çıkan yangın TIR'ı 
ve samanları kül etti Ucuz allatıldı
Bursa’da bir ahırda 
çıkan yangında park 
halindeki tır ve 
saman balyaları küle 
döndü. İtfaiye ekip
lerinin yaklaşık 2 
saat boyunca müda
hale ettiği yangında 
onlarca büyükbaş 
hayvan telef olmak
tan kurtarıldı. Keşte 
İe bağlı Dudaklı 
köyünde çıkan yan 
gın korku dolu anlar 
yaşattı. Köyün giri 
şinde bulunan ve 
Halil Gümüş’e ait

olduğu öğrenilen bir 
ahırda belirleneme 
yen bir sebeple 
çıkan yangın saman 
ların tutuşmasıyla 
bir anda hızla yayıl 

dı. Dumanların yük
selmesinin ardından 
vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine 
sevk edilen itfaiye 
ekipleri, 4 araçla

muhtemel bir faciayı 
önlemek için yoğun 
çaba sarf etti. Alev
lerin samanların 
arka bölümünde yer 
alan büyükbaş hay 
vanların yer aldığı 
ahıra sıçramaması 
için çaba gösteren 
ekipler, yangını kısa 
sürede kontrol altına 
aldı. Samanların 
arasında bulunan 
bir tır da alevlerin 
içinde kalırken, 
tamamen kullanıla 
maz hale geldi.

Mudanya Arnavutköy Caddesinde asfalt 
çalışmalarına malzeme götüren Fesih 
Baday (41) yönetimindeki damperli kam 
yon ağır yük yüzünden yokuşu çıkamadı. 
Bu yüzden sürücü malzemeyi boş bulduğu 
dökmek istedi. Damper kalkınca dengesi 
bozulan kamyon yan yattı.Hafif yaralanan 
sürücü Fesih Baday Mudanya Devlet 
Hastanesinde tedavi edildi.

Mananda kursunu tadım nurdu
Bursa’da, atış talimi 
yaparken komşu 
evin bahçesindeki 
kadını vuran dönerci 
genç, çıkarıldığı 
mahkemece tutuk 
landı. Nilüfer Yolçatı 
Mahallesi Gül Sokak 
ta bir yakınlarının 
evine mangal ziya 
feti için gelen F.A. 
ve babası H.A, bir 
süre sonra kime 
ait olduğu belirle 
nemeyen ruhsatsız 
tabanca ile boş 
alanda ateş etmeye 
başladı. 24 yaşın 
daki F.A.’nın rastge 
le ateşlediği 
tabancadan çıkan

Bat pazarında Kanlı hesaplaşma
Bursa’da tarihi Bat 
Pazan'nda meydana 
gelen silahlı kavgada 
2 kişi ayaklarından 
vurularak yaralandı. 
İddiaya göre, 6 ay

kör kurşunlardan 
biri, silah sesini 
duyup kapıya fırla 
yan İlknur Tarih’e 
isabet etti. 43 yaşın 
da ki bir çocuk 
annesi İlknur Tarih, 
hastanede hayatını 
kaybetti. Olaydan 

önce hapse giren 
Atilla E. (45), Bat 
Pazan'nda ikinci el 
eşya alıp sattığı dük 
kanını işletmeleri 
için İsmail B. (51) ile 

sonra baba ve oğlu 
gözaltına alındı. 
Yapılan sorgulama 
mn ardından ruhsat 
sız tabancayı F.A. 
mn kullandığı tespit 
edildi. F.A, ilk ifade 
sinde, babası ile 
birlikte atış talimi

Adem Ş'ye (45) bırak 
tı. Taraflar arasında 
tartışma çıktı. Çıkan 
arbedede Atilla E. 
belinden çıkardığı ta
banca ile İsmail B. 

yaptığını, bu sırada 
karşı evden feryat 
sesi geldiğini, 
baba sıyla hemen 
koşup gittiklerinde 
Tarih'in vurulmuş 
olduğunu görüp, 
otomobille hastan
eye götürdüklerini 
söyledi. Emniyetteki 
sorgusu tamam
lanan F.A, adliyeye 
götürül düğü sırada 
da çok pişman 
olduğunu belirterek, 
olayın bir kaza 
olduğunu söyledi. 
Savcılık tarafından 
nöbetçi mahkemeye 
sevk edilen F.A. 
tutuklandı.

ile Adem Ş.' yi ayak 
larından vurup olay 
yerinden kaçtı. Atilla 
E'yi gözaltına alan 
polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

aMıiıılMıın

Jandarma Komutan 
lığı ekipleri kentin 
giriş ve çıkışların 
daki 21 noktada 
son 3 ayda 195 bin 
856 kişi ve 46 bin 
852 aracı kontrol 
etti. Bu süreçte 
çeşitli suçlardan 
aranan bin 176 kişi 
yakalandı. Yasadışı 
yollardan Türkiye 
ye giriş yapan 15 
yabancı uyruklu 
da İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü'ne 
teslim edildi.

Aralamalarda 3 
ruhsatsız tabanca, 
3 ruhsatsız av 
tüfeği, 2 gram 
metamfetamin, 2 
ton kaçak midye 
ve veteriner sağlık 
raporu bulunmayan 
2 bin kanatlı hayvan 
ele geçirildi. Ayrıca 
Trafik Timleri de 
17 sürücü hakkında 
işlem yaparken, 
5 araç trafikten men 
edildi. Toplam 27 
bin 744 lira da trafik 
cezası kesildi.
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Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış

KARAMANIN KOYUNU!
Valilik toplanma yapmayı, basın açıklaması 

yapmayı, yürüyüş yapmayı her şeyi 
yasakladı.

Bunun adı sıkı yönetim ilanıdır.
Veya olağanüstü durum!
Karaman’da ortaya çıkan cinsel taciz olayı 

biranda Türkiye’nin birçok yerindeki taciz 
olaylannı da ortaya çıkardı.
Bir kızımızın öğretmeninden gördüğü cin

sel taciz sonucu intiharı, sonrası adeta 
cinsel istismar olayları fışkırdı.

Dün yine bir öğretmenin öğrencisine 
istismar haberleri vardı ajanslarda.
Bir cinsel sapıklıktır gidiyor.
Ama ilginci, Karamandaki davaya bile 

katılmayacak olan 600 yıl hapsi istenen 
sanık için doğacak demokratik tepkilerin bir 
Hin valisinin adeta sıkı yönetim ilan ederek 
engellemesidir.

Böyle bir durum demokratik bir ülkede 
görülmez.

Nedir bu korku?
Neredeyse her tepkiyi önleyecekler.
Çünkü içlerine Faksım Olaylarından sonra 

bir korku girdi, her toplu hareketi iktidara 
karşı yapılmış bir kalkışma olarak görüyor
lar.

Her tür tepkiyi ağır bir şekilde polisiye ön
lemlerle bastınyorlar.

Korkuyorlar, çünkü ülkeyi adaletsizce 
yönetiyorlar, korkacaklar.

Korkunun ölüme faydası yoktur.

KAYALAR KAFE SATILDI
Dün, Gemlik Belediyesi mülklerinden 

üçünün satışı vardırın Adliye'Mahallesinde 
10 dönüm tarla, diğeri Umurbey’ deki ünlü 
Kayalar Kafe, bir başkası ise Küçük Kumla’- 
daki 88 m2 l/k bir arsa /konut.

Bu 3 mülkten bir tek Umurbey’deki Kayalar 
Kafe satıldı.

Bir alıcı katıldı satışa. 0 da tahmini bedel 
olan 350 bin liranın üzerinde 1 Hra ekledi ve 
kafe’yi satın aldı.

DigertmüİK satfıamaûı.
Böylece Belediye kasasına 351 bin Hra 

girdi.
GerriifKiçin'nayıfıı o'ısun.

BAŞKANA GEÇMİŞ OLSUN
Dün kulağımıza gelen bir haber ile 

meraklandık.
Belediye Başkanımız Refik Yılmaz ameliyat 

olmuş.
Rahatsızlığının ne olduğunu merak ettim. 

Haberin gerçek mi, değil mi olduğunu 
öğrenemedim.

Sonunda sağlam bir kaynağı aradım ve 
doğrusunu öğrendim. Başkanımız FITIK 
olmuş.

Ameliyat ile sağlığına kavuşmuş.
Geçmiş olsun diyorum.

Sayfa 4

Kayalar Kale satıldı
Gemlik Belediye
sine ait eski belde 
ve köylerdeki 
mülklerin satış 
kararından sonra, 
dün satışa çıkarılan 
üç gayrimenkulden 
yalnız Umurbey’de 
bulunan Kayalar 
Kafe’ye alıcı çıktı. 
Dün sabah, 
Gemlik Belediyesi 
Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü’nden 
belgelerini veren 
bir tek alıcı 
Kayalar Kafe’ye 
talip oldu.
Umurbey Mahalle 
si’nde 362 metrekare 
2,5 katlı Kayalar 
Kafe olarak bilinen 
işyeri 10 bin 
500 lira geçici 
teminat 350 bin lira 
tahmini bedelle 
satışa çıkarıldı.
Satışa katılan bir 
alıcı 351 bin lira

bedelle Kayalar 
Kafe’nin sahibi 
oldu.
Yine Umurbey Ma
hallesinde 520,27 
metrekare konut 
arsa ile Küçük 
Kumla Mahallesi’nde 
bulunan 
88,62 metrekare

büyüklüğündeki 
iki katlı kargir 
apartman/ticaret 
alanı satışına ise 
katılan olmadı. 
Gemlik Belediye
sine ait Adliye 
Mahallesi’nde bulu
nan 10 dönümlük 
tarla 26 Nisan 2016

günü, Hisartepe 
Mahallesi’nde 
bulunan 3149.98 
metrekarelik otel 
arsası ise 4 milyon 
lira tahmini bedelle 
29 Nisan 2016 
günü ikinci 
kez satışa 
çıkartılacak.

Eski Bursasporlu 
futbolcu Cengiz 
Yazıcı yaşamını 
kaybetti.
Gençlik yıllarında 
futbola Bursa 
Akınspor da 
başlayan Yazıcı, 
Bursaspor’un 
kurulmasıyla yeşil 
beyazlı takımın 
yıldız futbolcula 
rından oldu.
Futbol hayatını sona 
erdirdikten sonra 
babasının yaşadığı 
Küçük Kumla’ya 
yerleşti.
Uzun yıllardan beri 
Küçük Kumla 
sahilinde yaşamını 
sürdüren Cengiz 
Yazıcı, bir süreden

beri hastalıkla mü
cadele ediyordu. 
Dün vefat eden 
Cengiz Yazıcı, 
Küçük Kumla Siteler 
Camiinde kılınan 
ikindi namazından 
sonra eski futbol 
arkadaş lan ve 
Kumlalılar 
tarafından Kumla

Mezarlığında son 
yolculuğuna 
uğurlandı.

CENGİZ YAZICI 
KİMDİR?
Futbola Bursa'nın 
köklü kulüplerinden 
Akınspor'da 
başlayıp 1963-64 
sezonunda

Bursaspor’un ilk 
futbolcuları arasına 
girerek profesyonel 
olarak yeşil beyazlı 
formayı giydi. 
Cengiz Yazıcı'ya 
taraftarlar, "Hatçe 
Cengiz” lakabı 
takmıştı. Bursaspor 
formasıyla 8 
sezonda 165 lig 
maçına çıkan Cengiz 
Yazıcı, bu süre 
içinde 3 gole imza 
atmıştı. Cengiz, 
orta alanda özellikle 
markajcı olarak 
ünlenmişti. 
Cengiz Yazıcı, 
Bursaspor'da 
oynarken Genç 
Milli Takım formasını 
da giymişti.

KfiŞ€D€B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLASAATTE TESLİM EDİLİR FSMSj*

GÜLER AJANS
A

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

NECLA ÖZALAN RESİM SERGİSİ

Resim, insan 
ruhunun, hayal 
gücünün tuvale 
yansımasıdır.
Fırça kullanma 

becerisi, renklerle 
uygun değerlendir 
me ve uyum, insan 
ruhunun, hayal 
gücünün tuvale 
yansıması sonucu 
nadide esere 
dönüşür.
Ressam Necla 

Özalan’ın yağlı 
boya resim sergisi, 
geçtiğimiz Cumarte 
si günü Gemlik 
Belediyesi Sosyal 
Yaşam Merkezi Çok 
Amaçlı Salonu’nda 
halkın beğenisine 
sunuldu.

Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz 
ve sanatseverler 
ilgi ve beğeni ile 
izlediler sergiyi.
Günün anısını 

ölümsüzleştirmek 
üzere tablolarla bir
likte poz verdiler, 
fotoğraf! ad ılar 
kendilerini.
Mavi adı verilen 

sergiyi düzenleyen 
Ressam Necla 
Özalan 1963 yılında 
Akdağmadeni ilçe 
sinde doğmuş. İlk- 
orta ve lise eğitim 
lerini bu ilçede 
tamamlamış. 
Memurluğa Anka 
ra’da başlayan

Necla Özalan, emek 
lilik sonrası Gem- 
lik’e yerleşmiş bir 
hemşehrimiz.
Gemlik Halk 

Eğitim Atölyelerin 
de uzmanların neza 
retinde yeteneğinin 
geliştirerek, eser
leriyle karma resim 
sergilerine katılmış, 
resimleri sergilen 
miştir. Mavi adlı 
son resim sergisin
den önce Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
eserlerini 
sergileyen Necla 
Özalan, diğer bir 
yönüyle de 
müzisyen.
Gemlik Belediyesi 

Sanat ve Kültür

Derneği T.S.M. Ko
rosu sanat öğretici 
si ve bestekar 
Haşan Soysal’dan 
ud dersleri alarak 
Udi olarak koro saz 
heyetinde yer 
almıştır.
Gemlik Halk 

Eğitim Merkezi 
Resim Atölyesinde 
kendilerini gelişti 
ren ressamlarımı 
zın sergileyecekleri 
eserlerle kültürü 
müze katkı suna 
rak, gençlerimizi 
sanata yönlendir 
miş olacaklar, 
kendilerini sanat 
dünyasına tanıta 
caklardır diye 
düşünüyorum.
Elinize sağlık Nec 

la Özalan Gemlik’in 
güzellikleri ve haya 
liniz de olmasını 
canlandırdığınız 
eserler vermeniz 
dileği ile takdir ve 
en iyi dileklerimi 
sunuyorum.
Bundan sonrada 

yaşamınız mutlu ve 
sağlıklı olsun.

Aday öğretmenlerin 
sına» sonuçları 

açıklandı

MEB, geçen yılın 
şubat ayında 
ataması yapılan 
14 bin öğretmen 
adayının sınav 
sonuçlarını açıkladı. 
MEB'in internet 
sitesinden yapılan 
duyuruda, aday 
öğretmenlere 81 
ilde 19 Mart tari
hinde yazılı, 21 Mart

2016-15 Nisan 
2016 tarihleri 
arasında da sözlü 
sınav yapıldığı 
hatırlatıldı.
Buna göre, aday 
öğretmenler sınav 
sonuçlarını MEBBİS 
Aday Öğretmen 
Modülü aday bilgi
leri bölümünden 
öğrenebilecek

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

MILTON
DÜĞÜN SALONU

—İ2L-—

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta -Meşrubat- Çerez

Piyanist +Dj Performans 
Şaton Sandalye Giydirme S 
Nikah Masası - Volkan yösferisi

REZERVASYONLARIMIZ

internetten C<uı/ı İfayın- Sahne - i&kyösterisi
Servis ve ekipman/ar - Sürpriz aösteriier

A, www.gemlikmilton.com
Rk facebook/miltondugun

plus.google.com/miltondugun
s

Hükümet Konaği karşisi
Tel : 513 10 71 GEMLİK LJ3*?

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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JUDO GRUlŞ
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Kastamonu’da 
yapılan Türkiye 
Bölge Atletizm 
Şampiyonası’nda 
Çınar Ortaokulu 
birincilikle döndü. 
Türkiye’ nin çeşitli 
şehirlerinden oluşan 
13 takım arasında 
açık ara farkla 1. 
olan Çınar Ortaokulu 
kız atletizm grubu 
şampiyonada

başarıyla mücadele 
ederek haklı 
gurumuz olmayı 
başardılar. Okulu
muzda Halk Eğitim 
Müdürlüğünün 
“Okullar Hayat 
Olsun” projesi 
kapsamında açmış 
olduğu kurs 
kapsamında Yıldız 
Adıyamanlı, Dilek 
özdemir, Edanur-

Eren, Gamze Kalhan, 
Nejla Bilgi ile 
oluşturulan ekip 
antrenör Burhan 
Gümüş eşliğinde 
bir başarıya daha 
imza attı.
Çınar Ortaokulu 
kız atletizm grubu 
Önümüzdeki gün
lerde Türkiye 
Şampiyonasına 
katılacak.

JUDODA 
MADALYALARI 
TOPLADILAR 
16-17 Nisan 2016 
tarihlerinde Kırşehir’ 
de yapılan Judo 
Okul Sporları Grup 
Müsabakaları 
sonucu; 32 kg. da 
Gülcan ÖZDEMİR, 
36 kg. Rukiye OKUR, 
42 kg. da Ahmet 
GÜNEŞ ve 52 kg. da

Duygu KIRLAK 1.
liği ,50 kg. da 
Nazif Can SOYDAN 
2.liği ve Yüksel 
KULAKSIZ da 55 kg. 
da 3.lüğü alarak 
grup halinde 1 olup 
7-8 Mayıs 2016 tarih
lerinde Niğde'de 
yapılacak Judo Okul 
Sporları Türkiye 
Şampiyo nasına 
katılmaya hak

kazandılar.
Antrenör İsmail 
YILDIZ’ın çalıştırdığı 
judo ekibi, başarıya 
katkı veren İlçe 
Belediye Sporları 
Müdürü Hulusi Gan- 
dar’a, İlçe Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran’a 
teşekkür edildi.

iıMıwıaiwfcw Vl. II II I I

Gemlik 
Belediyespor 
Kulübü 
bünyesinde 
antrenörlük 
yapan Kasım 
Demir’e fe 
derasyondan 
eğitmenlik 
görevi geldi. 
4-19 Nisan 
tarihleri arasında 
Manisa’da düzen
lenecek olan 2. 
Kademe Karate 
Antrenörlük 
eğitiminde 
eğitmen olarak 
görev alacak 

olan Demir’in, 
daha önce de 
çok sayıda 
antrenörün 
eğitilmesinde 
payı olduğu 
öğrenildi. 
Konuyla alakalı 
açıklama yapan 
Gemlik Bele 
diyespor Kulüp 
Başkanı Hulusi 
Gandar;
"Antrenörümüz 
Kasım Demir’in 
Türkiye’nin 
pek çok 
noktasından 
katılan antre 

nörlere eğitim 
verecek olması 
bizler için de 
gurur kaynağıdır. 
Bu nedenle, 
federasyondan 
gelen talebi 
şartsız kabul 
ettik. Her 
branşta, en 
iyilerle çalışmak 
istiyoruz.
Gemlik ismini 
daha önemli 
noktalarda 
temsil etmek 
bizim için 
ziyadesi ile 
önemlidir” dedi.

MHUI 
mum

FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN VASIFSIZ 

ELEMANLAR ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER ajans

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Dereceye Giren Sporcularımız:

Erkekler 26 kg. Y.Selahattin ÇELİK 1.

Gemlik Kfirfez

1.
1.

Erkekler 30 kg. M.Caner ÇETİN 
Bayanlar 44 kg. Yağmur YAZ
Erkekler 26 kg. İbrahim YILDIRIM 2.
Erkekler 42 Kg. Bahattin KARATAŞ 2.
Bayanlar +57 kg. Aleyna SANDIKÇI 2.
Erkekler 34 kg. B.Yüksel CERRAH 3.
Bayanlar 40 kg. Rümeysa YILDIZ 3.
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16-17 Nisan 2016 
tarihlerinde 
Kırşehir’de yapılan 
Okul Sporları 
Küçükler Judo Grup 
Müsabakalarına, 
ilçemiz okullarında 
eğitim gören, Gem
lik Belediyesi Genç
lik ve Spor Kulübü 
sporcularından, 
antrenörleri Ahmet 
KILINÇ yönetimin
deki 11 sporcu 
katılmış olup, 8 
sporcumuz madalya 
kazanarak 07-08 
Mayıs 2016 tarih
lerinde Niğde’de 
yapılacak olan 
Türkiye finallerine 
katılmaya hak 
kazandılar.
2004-2005 doğumlu 
sporcuların mü
cadele ettiği grup 
müsabakalarına, 
çoğunluğu (8) 2005 
doğumlu sporcu

larla katılan ekibimiz 
elde etmiş oldukları 
3 altın, 3 gümüş ve 
2 bronz madalya ile 
büyük bir başarı 
sağlamışlardır. 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
ve Gemlik Belediye 
si Gençlik ve Spor 
Kulübü işbirliği 
içerisinde Ayşe- 
Ziver Karataş ilkoku 
lunda hafta içi her 
gün 3 grup halinde 
yaklaşık 60 sporcuy 
la çalışmalarını 
sürdüren Judo 
Antrenörü Ahmet 
KILINÇ yaptığı 
açıklamada “Ayşe- 
Ziver Karataş ilkoku 
lunda eğitim gören 
öğrencilerden oluş 
turduğumuz çocuk
lara yönelik oyunlu 
öğretim gruplarında 
öncelikli amacımız; 
çocuklarımızı spor

sevgisi ile aşılaya 
rak, son yıllarda 
ülkemizdeki gençlik 
yönünden en büyük 
sorunlarından 
madde bağımlılığı 
ve kötü alışkanlık 
lardan uzak tutmak 
tır. Bu amaçla Ju
doya başlattığımız 
sporcularımın bu 
gün gelinen nok
tada,Kırşehir’de 
yapılan Okul Spor 
lan Grup Müsabaka 
larında çoğunluğu 
2005 doğumlu 
olan 8 sporcumun 
madal ya kazanarak 
final lerde müca 
dele et meye hak 
kazanması, ileri ki 
yıllarda çok 
daha büyük 
başarılara imza 
atacaklarının göster 
gesidir." dedi.

Ali Kütük Orta Okulu 
Körfez Orta Okulu 
TSO Gazi Orta Okulu 
Körfez Orta Okulu 
Körfez Orta Okulu 
Körfez Orta Okulu 
TSO Gazi Orta Okulu 
TSO Gazi Orta Okulu

TERCİHEN 20-40 YAŞ ARASI 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 
DENGİ OKUL MEZUNU

BAY
Başvuruların şirketimize şahsen 

yapılması gerekmektedir

EFENDIOGLU MERMER A.Ş
Açmalar Mevkii Gedelek 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

2015-2016 Eğitim 
öğretim yılında / 
Bursa İl Milli Müdür 
lüğü tarafından 
uygulamaya 
konulan 
“Uluşehirde 
Kardeşlik Projesi” 
kapsamında Ata 
türk ilkokulu ve 
Şehit Cemal 
İlkokulu kardeş okul 
olarak eşleşmişti.

Okulları bu 
proje kapsamında 
öğrenciler arasında 
bir futbol maçı 
düzenledi.
Okullarımızın 4. 
Sınıfları 
karıştırılarak iki 
takım ortaya 
çıktı ve saat 
14.00’de başlayan 
futbol 
maçı centilmenlik

içerisinde 1-1 
sonuçlandı. 
Atatürk İlkokulu 
bahçesinde yapılan 
maç sonrasında 
öğrenciler bol bol 
eğlendi, fotoğraflar 
çekildi, ikramlarda 
bulunuldu ve 
iki güzide okulu
muzun daha iyi 
kaynaşması 
sağlandı.

■ ■ ■■L -
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EiNlinteniisMttsalraiMil
Çalışan SSK ve 
Bağ-Kur emeklileri 
nin maaşlarından 
yapılan yüzde 
11,1'lik kesinti artık 
yapılmayacak. 
Kendi işini yapan 
emeklilerin kesinti
siz maaşları, yat
maya başladı. 
Emekli olup Bağ- 
Kur kapsamında 
çalışmaya devam 
eden emekliler, 
Ocak'taki çifte artı 
şın ardından bu 
yılın 3'üncü zammı 
na kavuştu. Maaşlar 
dan yapılan yüzde 
10'luk kesintinin 
sona ermesiyle 
sağlanan yüzde 
11,1'lik artışa, halen 
Bağ- Kur kapsamın 

da çalışan memur 
emeklileri geçen ay 
kavuşmuştu. SSK 
ve Bağ-Kur'dan 
emekli olup Bağ- 
Kur'lu olarak çalış 
maya devam eden
lere de bu ay yansı 
dı.

ÖDEMELER 
BAŞLADI 
Bu ayki maaş öde 
melerinin başlama 
sıyla emekliler 
zamlarını ceplerine 
koymaya başladı. 
Kendi işini yapan 
SSK ve Bağ- Kur 
emeklileri, yüzde 
11.1'lik gelir artışını 
maaş ödeme gün
lerinde hesapların 
da görecek.

Örneğin; maaşı bin 
lira olan emeklinin 
eline yüzde 10'luk 
kesinti nedeniyle 
900 lira geçiyordu. 
Bu emeklinin hesa 
bina bu aydan itiba 
ren artık bin lira 
yatacak. Söz 
konusu kişi 100 lira, 
bir başka deyişle 

yüzde 11.1 gelir 
artışı elde etmiş 
olacak.

655 BİN KİŞİ ALDI 
Emekli aylığı alma 
ya başladıktan 
sonra kendi nam ve 
hesabına çalışanla 
rın maaşlarından 
daha önce yüzde 15 

kesinti yapılıyordu. 
Hükümet, geçtiği 
miz yıl bu kesintiyi 
yüzde 10'a indirmiş 
ti. Bu yıl da çıkarı 
lan yasayla kesinti 
tamamen kaldırıldı. 
Bu düzenleme ile 
655 bin emekli gelir 
artışı elde etti. Çalış 
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu'- 
nun yaptığı açıkla 
maya göre; kesin
tinin kaldırılmasıyla 
emekli aylıklarında 
yaklaşık 63 ile 345 
lira arasında artış 
gerçekleşti.

KİMLERİ 
KAPSAMIYOR? 
Bu düzenleme, 

halen bir işveren 
yanında çalışan 
emeklileri kapsamı 
yor. SSK kapsamın 
da yaşlılık aylığı 
alıp özel sektör 
işyerlerinde aylığını 
kestirmeden SSK 
kapsamında çalış 
maya devam eden
ler ile Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı 
kapsamında emekli 
ve yaşlılık aylığı alıp 
SSK kapsamında 
çalışanların işveren 
leri, sigortalılara 
ödedikleri ücretten 
Sosyal Güvenlik 
Destek Primi ke
serek SGK'ya aylık 
prim ve hizmet bel
gesi bildirmeye 
devam ediyor.

İKİltiillllIlHIl'llillli
Küçükbaş hayvan 
ların elektronik 
kimliğe sahip olması 
ve kayıtların AB 
standartlarında 
olması için Adıya 
man'da koyun ve 
keçilere elektronik 
çip takılmaya 
başlandı. 'Koyun ve 
Keçilerin Elektronik 
Kimliklendirilmesi 
ve Kaydı' Projesi 
kapsamında Adıya 
man'a gönderilen 
214 bin adet elek
tronik küpe, küçük 
baş hayvanlara 
takılmaya başlandı. 
Keçi ve koyun gibi 
küçük baş hayvan 
ların elektronik kim
likleri ve kayıtları 
olacak.

AB'YE UYUMLU 
HAYVANCILIK 
PROJESİ
Gıda Tarım ve Hay
van cılık Bakanlığı 
Koruma Kontrol 
Genel Müdürlüğü 
tarafından, ülkem
izde koyun ve keçi
lerin elektronik 
olarak kimlikten 
dirilmesi ve kayıt 
sistemi kurularak 

hayvan hareket
lerinin izlenmesi, 
hayvan hastalıkla 
rımn kontrol altına 
alınması ve gıda 
güvenliğinin sağlan 
ması amacıyla 
AB'ye uyumlu 
'Koyun ve Keçilerin 
Elektronik Kimlik
lendirilmesi ve 
Kaydı' Projesi 
yürütülüyor.

Dünyada en büyük 
sahte ürün üreticisi 
Çin olurken Çin'i 
ikinci sırada Türkiye 
izliyor. OECD tarafın 
dan yayımlanan bir 
rapora göre, dünya 
da yılda 500 milyar 
dolar değerinde 
sahte ürün ticareti 
yapılıyor.

DÜNYA TİCARETİ 
NİN YÜZDE 2,5'İ 
SAHTE

Fortune Türkiye'nin 
haberine göre, 
Dünyada ithal edilen 
sahte ürünlerin 
değeri 2013 yılında 
461 milyar dolar 
seviyesinde gerçek

leşti. 17,9 trilyon 
dolarlık dünya 
ticaretinin yüzde 
2,5'ini ithal edilen 
sahte ürünler oluş 
türüyor. Dünyada 
en büyük sahte 
ürün üreticisi Çin 
olurken onu ikinci 
sırada Türkiye 
izliyor. Gümrükte 
el koyulan sahte 

malların yüzde 
3,3'ü Türkiye'de 
üretiliyor. 
Türkiye'yi yüzde 
1,9 oran ile Singa
pur, onu yüzde 
1,6'hk pay ile 
Tayland, yüzde 1,2 
ile Hindistan ve 
yüzde 0,6 orana 
sahip Morokko 
izliyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
itfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe 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 eo
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
Eskİhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS
ULAŞIM

Pamukkale 812 OO 26
DENİZ UÇAĞI 813 68 13
Pagasu* Alunl* Seyahat 614 63 62
METRO 813 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanbarofilu-Esadaf 614 46 40
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

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

BAfilTICILAB
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 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. Hast. 513 23 29
Mer.Safi.Oceğı 513 10 58
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24

i Manastır Taksi 517 33 94

RELEDİYE
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 --- 1O 7O
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 51a 16 45
Boyza Petrol 6*13 O1 03

Gemlik Karfez
SEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5456 

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 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lEIIİIlMlIllll

VENÜS SİNEMASI
küçük esnaf: 11:30- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Somuncu baba: 

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

Kapının diğer tarafı: 
12:00-14:00-16:15- 

19:00-21:00...
Kung fu panda 3: 

10:30. . .

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


Gemlik Körfez

Adliye Binası Altı Yeni Pazar C Mo: 98 
Tel : O 224 514 31 64 Fax : O 224 513 9u GEMLİK

www.yigitinsaatgemlik.com

Nisan 2016

ÖZEL /'/r ctykttd ile Me(l(riıdie dtıg AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim 
yılı için kayıtlarımız başlamıştır.

ERKEN KAYIT DÖNEMİ 
FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN... 

1MART -30 NİSAN 2016
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

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
j Tel: 513 50 84 GEMLİK wwfl.aiftentilkogretim.k12.tr

YİĞİT İNŞAAT
1987 —

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

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

İl İ
îWl

http://www.yigitinsaatgemlik.com
wwfl.aiftentilkogretim.k12.tr


Marmarabirlik’in 2014-2015 Olağan

MMMİ
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

KÜRT AYAKLANMASI BASTIRILDI MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

önceki gün yaptığı konuşma gazete 
manşetlerindeydi.

Neydi manşetler, “PKK Yenildi!”
PKK hareketi OsmanlIdan beri kültlerin 

devlete karşı silahlı başkaldırışıdır, isyanıdır.
30 yılı aşkın bir süredir süren bu silahlı 

başkaldırıda Devletten ve Kültlerden on bin
lerce kişi yaşamını yitirdi.

________________________ Dev. Syf. 4’te

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra 
mı’nın 96. yıldönümü kutlamaları değişik etkin
liklerle başlandı. Dün, İskele Meydanı Festival 
Alam’nda Özel Aykent İlköğretim Okulu ve 
Lale Kemal Kılıç, Çınar Okulu öğencilerinin 
katıldığı folklor gösterileri sergiledi, resim ser
gisi açıldı. Öte yandan, cumartesi günü kut
lanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı programı da belli oldu. 2’de

Mali Genel Kurulu yapıldı 

MarmaranirliK 
tek ses tek 

yürek

Marmarabirlik’in 2014-2015 Olağan Mali 
Genel Kurulu, Başköy Tesisleri’ndeki 
toplantı salonunda gerçekleştirildi. Mar- 
marabirlik ortaklarına verilecek kredi limit
lerinin artırılmasına ve Marmarabirlik bünye 
sinde bir Ar-Ge şirketi kurulmasına karar 
verildi. Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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23 Nisan kutlamaları haşladı
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’mn 96. 
yıldönümü kutlama 
lan değişik etkinlik
lerle başlandı. 
Cumartesi günü 
bütün yurtta kut- — 
(anacak olan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle 
dün İskele Meydanı 
Festival Alanında 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu ve 
Lale Kemal Kılıç, 
Çınar Okulu 
öğrencilerinin 
katıldığı folklor gös
terileri düzenlendi. 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkan Vekili Ercan 
Barutçuoğlu, İlçe 
Milli Eğitim Müdür 
Vekili Mehmet 
Duran, okul müdür
leri, velilerin katilı 
mıyla önce 23 Nisan 
konulu resim sergisi 
açılarak gezildi.

Marmarablrlik tek ses tek yürek
Marmarabirlik’in 2014-2015 Olağan Mali Genel Kurulu’na birlik beraberlik mesajları 

damga vurdu. Başkan Asa, "Amacımız 8 kooperatif ve 32 bin ortağımız ile kenetlenerek, 
Marmarabirlik’i gelecek nesillere güvenle taşımak ve emanet etmektir" dedi.

Marmarabirlik’in 
2014-2015 Olağan 
Mali Genel Kurulu, 
Başköy Tesislerin
deki toplantı salo
nunda 
gerçekleştirildi. 
Genel Kurul'da, birlik 
yönetim kurulunun 
fâaliyetleri ile 
çalışma programı ve 
bütçe oybirliğiyle 
kabul edildi. 8 koop
eratiften 297 birlik 
temsilcisinin 
katıldığı Genel 
Kurul’da, Marmara- 
birlik'in tüm üretici 
ortakları tek ses tek 
yürek oldu. Genel 
Kurul'da Marmara- 
birlik ortaklarına ver
ilecek kredi limitleri 
nin artırılmasına ve 
Marmarabirlik 
bünyesinde bir Ar- 
Ge şirketi kurulması 
na karar verildi. 
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, açılış 
konuşmasında, 
göreve geldikleri 
günden bu yana 
"güçlü ortak, güçlü 
kooperatif ve güçlü 
Marmarabirlik ilke

Ardından okullar 
sırayla folklor 
gösterilerinde 
bulundular.

KUTLAMA 
PROGRAMI
23 Nisan Cumartesi 
kutlanacak olan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
programı belli oldu. 
Buna göre, bu yıl ilk 
kez kapalı spor salo

siyle" çalıştıklarını 
belirterek, "Hedefle 
rimizi gerçekleştir 
meye, yaptığımız 
çalışmaların 
meyvelerini topla
maya başladık. Mar
marabirlik bugün 
itibariyle çok alan, 
çok satan ve ürün 
bedellerini kendi öz 
kaynakları ile 
ödeyen bir kurum 
haline gelmiştir. Bu 
başarıda, başta Bir
lik Yönetim Kurulu 
üyelerim olmak 
üzere, idari kadro
muz, kooperatifler
imiz, ortaklarımız, 
çalışanlarımız ve Bir
lik temsilcilerimizin 
katkısı büyüktür. 
Amacımız, 8 kooper
atif ve 32 bin 

nunda yapılacak 
olan kutlamalar 
öncesi saat 9.oo’da 
Atatürk Anıtı’na çe
lenk konularak saygı 
duruşunda bulunula
cak ve İstiklal Marşı 
okunacak.
Daha sonra Atatürk 
Kapalı Spor Sa- 
lonu’nda yapılacak 
olan programa göre 
İstiklal Marşı’nın 
söylenmesinin 

ortağımız ile 
kenetlenerek, Mar
marabirlik’i gelecek 
nesillere güvenle 
taşımak ve emanet 
etmektir" dedi 
"MARMARABİRLİK 
KAR ETMELİDİR" 
Marmarabirlik’in 
2009/2010 iş yılında 
177 milyon TL olan 
net cirosunun 
2014/2015 iş yılında 
yüzde 77 artışla 314 
milyon TL'ye 
ulaştığını ifade eden 
Asa, 2015 yılında 350 
tî’von TL ciroya

uiM^ma’ ''«defledik
lerini k.
Geçmiş y> 
zarar eden k. uara- 
birlik'in, 2010 
yılından itibaren kar 
etmeye başladığını 

sonrası TSO Gazi 
Ortaokulu öğrencisi 
Sıla Doğan’ın konuş 
ması, Jet Çocuk 
Anaokulu Halk Dansı 
gösterisi, TSO Gazi 
İlkokulu halk oyunu 
gösterisi, Çınar 
İlkokulu şemsiye 
etkinliği, ilçe şiir 
yarışması birincisi 
eserin seslendiril 
mesi, Şehit Öğret 
men Etem Yaşar 

belirten Asa, şunları 
söyledi: 
"Marmarabirlik, 2015 
yılında 64,4 milyon 
TL konsolide 
karlılığa ulaşmıştır. 
Marmarabirlik, her 
yıl elde ettiği karlılığı 
yatırıma 
dönüştürmüş ve 
dolayısıyla bu 
yatırımlar da 
ortaklarına hizmet 
olarak geri 
dönmüştür. 
Ortaklarımıza zirai 
ilaç ve gübre desteği 
veriliyorsa, kooper
atiflerimize depo
lama kapasitesinin 
artırılması için yeni 
yatırımlar 
yapılıyorsa, bir lira 
dahi kredi kullan
madan ürün bedel

Ikokulu halk oyunu 
gösterisi, 2015-2016 
Eğitim-Öğretim 
yılında yarışmalarda 
dereceye giren 
Öğrencilere ödüllerin 
yerilmesi, Borusan 
İlk-Orta Okulu halk 
oyunları gösterisi, 
Özel Aykent İlkokulu 
halk oyunu gösteri 
sİ, TSO Gazi İlkokulu 
TEMA gösterisi 
eşliğinde Şehit 

leri zamanında 
ödeniyorsa, bunun 
tek sebebi karlılıktır: 
karlılık olmazsa 
bunların hiçbiri 
olmaz. Marmarabir
lik’in mutlaka kar 
etmesi gerekmekte
dir."
KREDİ LİMİTLERİ 
ARTIRILDI
Asa, 26 Ekim’de 
başlayan 2015/ 
2016 ürün alım 
kampanyasında 
37 bin ton ürün 
alındığını ve ortak
lara 187 milyon TL 
ürün bedeli 
ödendiğini söyledi. 
Ürün bedellerinin 
yüzde 60'ının peşin, 
kalanının da 19 
Şubat'ta ödendiğini 
anımsatan Asa, "30 

Öğretmen Etem 
Yaşar İlkokulu “Milli 
Egemenlik” gösteri 
si,100. Yıl İlkokulu 
halk oyunları göste 
risi yapılacak. 
Öte yandan, 22 
Nisan 2016 Cuma 
saat 10.oo’da suni 
çim sahada spor 
şenlikleri ve Bele 
diye oyun parkuru
nun açılış töreni 
yapılacaktır.

Aralık 2015 tarihi 
itibariyle 
ortaklarımızın 
gübre ve zirai ilaç 
ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere en 
düşük bin 100 TL 
limit belirlenmiş ve 
bunun karşılığında 
bugüne kadar 
8,3 milyon TL kredi 
kullanılmıştır. 
Ortaklarımızın zirai 
ilaç ihtiyaçları 
göz önüne bulun
durularak, ilaveten 
700 TL kredi 
tahsisatı yapılacak 
ve ayni kredi limiti 
en düşük bin 800 
TL'ye çıkarılmış 
olacaktır" ifadelerini 
kullandı. Başkan 
Asa ayrıca, ortak 
lara alım garantili 
ve ücretsiz olarak 
domat zeytin fidanı 
dağıtılacağını, 
böylece piyasanın 
talepleri doğrultu 
sunda artması 
beklenen yeşil 
zeytin atımlarının 
kooperatif böl
gelerindeki ortak 
lardan yapılacağını 
bildirdi.
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Kıındatcılar 3 aracı tullamlamaz hale netiTili
Bursa’da aynı ma
hallede, park halin
deki 1 kamyon ve 
2 kamyonet kimliği 
belirsiz kişi ya da 
kişiler tarafından 
kundaklandı. Bir 
kamyonun alev top
una dönmesi görün
tülere yansırken, 
kamyonun İçinde 
uyuyan bir kişinin 
durumu erken fark 
etmesi adeta faciayı 
önledi. Olay, Os- 
mangazi Fatih Ma
hallesinde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre kimliği 

belirsiz kişi ya da 
kişiler, arkasında 
plastik eşya olan 
park halindeki kam 
yonu yaktı. Kısa 
sürede büyüyen 
alevler kamyonun 
tamamını sardı. 
O sırada şoför ma
hallinde uyumakta 
olan Mahmut Demir, 
kamyonun kasasın 
dan gelen sesleri 
duyarak kendini 
dışarıya attı. Aracı 
mn yandığını gören 
Demir, durumu it
faiye ve polis ekip
lerine bildirdi. Olay

yerine gelen itfaiye 
ekipleri yangına mü
dahale ederek kısa 
süre içinde kontrol 
altına aldı. Kasadaki 
plastik eşyalar ve 
kamyon kullanılamaz 

hale geldi. Kimliği 
belirsiz kişi ya da 
kişiler, ilk olarak 
yaktıkları kamyone 
tin 50 metre ileri 
sinde bulunan 
Çeşme Sokak’ta da 

kasasında mobilya 
olan bir kamyoneti 
ateşe verdi. Kısa 
süre içerisinde büyü 
yen ateş kamyonetin 
tamamını sardı. 
Kamyonetin kasası 
ve mobilyalar küle 
döndü. Ayrıca Çes 
me Sokak üzerinde 
bulunan park halin
deki bir kamyonet 
daha yakılmak isten 
di. Şüpheliler, bu 
seferde odun yüklü 
kamyonetin branda 
sim ateşe verdi. Ma
hallesi sakinleri bu 
yangına da kendileri 

müdahale ederek 
büyümeden söndür 
meyi başardı. Aynı 
mahallede yaşanan 
3 farklı kundakla 
manın ardından 
bölgeye çok sayıda 
polis ekibi sevk 
edildi. Olay yeri in
celeme ekipleri de 
yanan araçlar üze 
rinde detaylı in
celemede bulundu. 
Polis ekipleri olayla 
ilgili soruşturma 
başlatırken, bölgede 
şüphelileri yakala
mak için geniş çaplı 
araştırma yapılıyor.

TIR ç8ıı kamyonuna çarptı
Bursa’da oksijen 
yüklü TIR’ın çöp 
kamyonuna çarptığı 
kazada facianın 
eşiğinden dönüldü. 
Kaza sebebiyle 
TIR’ın deposundaki 
mazot yola dökü 
lürken, çevre yol
unda uzun araç 
kuyrukları oluştu. 
Kaza, Bursa-İstan 
bul çevre yolunun 
Çağlayan mevkiin 
de meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yıldırım 
Belediyesine ait 
06 FT 1126 plakalı 
kamyonun şoförü 
Bülent Güner, 
Hamitler Mahalle- 
si’ndeki şehir çöplü 
ğüne gitti. Dönüşte 
çevre yolundan 
gelen Güner,

aracında bir ses 
işitti. Bunun üzerine 
çöp kamyonunu 
emniyet şeridine 
alana çeken Güner, 
aracı kontrol etti. 
Bu sırada, Erdinç Ö. 
idaresindeki 54 KU 
395 plakalı TIR, çöp 
kamyonuna çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
iyice kontrolden 
çıkan TIR, yolun 
sağındaki bariyer
lere vurarak dura

bildi. Yapılan ilk 
müdahalenin ardın 
dan yaralı TIR sürü 
cüsü 112 ekipleri 
tarafından Çekirge 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Sürücü 
nün durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Çöp kamyonu 
sürücüsü Güner 
ve yanındaki 
Muharrem Dirgin 
ise kazayı yara 
almadan atlattı.

Öte yandan kazanın 
ardından TIR depo
sunun bariyerlere 
çarpmasıyla yolun 
büyük bir kısmına 
mazot saçıldı. 
İtfaiye ekipleri 
TIR’ın oksijen dolu 
olması sebebiyle 
yola dökülen mazo
tun üzerine köpük 
sıktı. Depodaki 
oksijenin çevreye 
saçılmaması muhte 
mel bir faciayı ön
ledi. Kâza sebebiyle 
çevre yolunda uzun 
araç kuyrukları 
oluştu. TIR’ın oksi
jeni İzmir Aliağa’ 
dan doldurduğu ve 
Sakarya’daki has
tanelere götürdüğü 
öğrenildi. Polisin 
kazayla alakalı 
tahkikatı sürüyor.

Serinlemeli için girdiği 
göletle hıığıılılıı
Serinlemek için 
gölete giren 17 
yaşındaki genç 
boğularak hayatım 
kaybetti. Olay, 
Nilüfer Korubaşı 
köyünde bulunan 
bir mermer ocağın 
da meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, 17 yaşındaki 
Muttalip Köken, 
babasının çalıştığı 
mermer ocağına 
gitti. Köken, bir 
süre sonra sıcaktan 
bunalınca serinle
mek için ocağın 
içinde bulunan 
gölete girdi. 
Muttalip Köken, 3 
metre derinliğindeki 
gölette bir süre 

sonra gözden 
kayboldu. Çevre
deki vatandaşların 
ihbarı üzerine olay 
yerine Jandarma, 
AFAD ve UMKE 
ekipleri geldi. 
Gölete giren balık 
adamlar, Muttalip 
Köken'in cansız 
bedenini göletten 
çıkardı. Köken'in 
cenazesi cumhu 
riyet savcısının 
incelemesinin 
ardından kesin 
ölüm sebebinin 
belirlenmesi üzerine 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırıldı. Jandarma, 
olayla ilgili soruş 
turma başlattı.

Kafası milin HiMm silisti Bonzai faciası!
İnegöl de, balkon 
korkuluklarına 
kafası sıkışan 3 
yaşındaki kız için 
itfaiye seferber 
oldu. Edinilen bil
gilere göre, TOKİ 
2. Etap Konutları 
B Blok 1. katta 
ikamet eden 
Yılmaz ailesinin 
iki çocuğundan biri 
olan 3 yaşındaki 
Mevanur Yılmaz, 
balkona çıkarak 
oyun oynamaya 
başladı. Balkondaki 
demir korkulukların 
arasından aşağı

bakmak isteyen 
küçük kız, kafasını 
iki demir çubuğun 
arasına soktu. 
Kafasını demir

çubukların arasın 
dan çıkaramayan 
küçük kız ağlamaya 
başlarken, ailesi, 
minik Mevanur'u

kurtarmaya çalıştı. 
Yaklaşık yarım 
saat boyunca kendi 
imkanları ile küçük 
Mevanur’u kurtar
maya çalışan aile, 
bunda başarısız 
olunca, durumu 
itfaiyeye bildirdi. 
İtfaiye ekipleri, 
koruma çubuklarını 
havalı komprosörle 
genişleterek, küçük 
kızı kurtardı, 
büyük korku 
yaşadığı gözlenen 
küçük kızın sağlık 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi.

Mustafakemalpaşa 
de bonzai içen bir 
genç hayatını kay
betti. Geçtiğimiz 
günlerde arkadaş 
larıyla birlikte mad 
de kullandığı öne 
sürülen Ali Kemal

K. (27) komaya 
girdi. Hastaneye 
kaldı rılan genç, 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarıla madı. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.
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GüneBakıs
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

KÜRT AYAKLANMASI BASTIRILDI MI?
Başkaldırı Güneydoğu illerimizde ve kasa

balarda bütün şiddetiyle devam ediyor.
İktidarın yarattığı boşluk nedeniyle bu şehirler 

adeta kurtarılmış bölgeler haline gelmiş, 
PKK’nın özyönetim denemeleri buralarda 
başlamıştı.

İş işten geçtikten sonra Kürt Açılımı’nı bir ke
nara bırakarak, gözümüzü bu illere 
çevirdiğimizde, sokaklarına hendekler kazılmış, 
duvarlar örülmüş, evler birer cephanelik ve 

| kalelere çevrilmiş bulduk.
On binlerce bomba, ağır silahlar, patlayıcı yap

maya yarayacak malzeme doldurulmuş.
Bunlar olurken hep uyumuşuz.
İstihbarat birimleri demek ki görevlerini doğru 

yapmamış.
Dağlarda süren savaş kentlere inmiş.
Sonra temizliğe başlamışız.
Yalnız Sur ilçesinin bazı sokaklarını 102 günde 

temizledik.
Bu arada her gün 5’den aşağı olmamak üzere 

polis ve askerimizi şehit veriyoruz.
Zaman, zaman PKK kamplarına uçaklarımız 

sorti yapıyor, bombalar yağdırıyor.
PKK’lı militanlan kentlerden temizlemek için 

Cumhuriyet tarihimizin Kurtuluş Savaşı’ndan 
sonra en büyük savaşını veriyoruz.

Her savaşta olduğu gibi, insanlar evlerinden 
barklanndan ediliyorlar.

Militanların temizlenmesi için ağır silahlar 
kullanılıyor, tanklar ile binalar yerle bir ediliyor.

Birçok şehir harabeye döndü.
Buralarda yaşayan insanlann içine düştükleri 

psikolojiyi düşünebiliyor musunuz?
Son Kürt isyanı bastırıldı mı?
Bu söylemler inandırıcı mı yoksa topluma 

moral vermek mi?
Bunu zaman gösterecek.
Cumhurbaşkanı bu sözleri söyledikten sonra 

yine bombalar patlıyor, polis İstanbul’da alarm 
veriyor.

Siyasetçi ağzından çıkanı bilmeyen kişidir 
bizde.

Cumhurbaşkanı bir zamanlar CHP’yi karala
mak için 1937 de Dersim’de başlayan kürt 
ayaklanmasını bastırmak için Devletin o gün 
yaptıklarını siyaset malzemesi yapıp, rahmetli 
İnönü’ye atıfla, uçaklarla mağaraların 
bombalandığını söylemişti.

Oysa o kararı veren zamanın Başbakanı Celal 
Bayar’dı.

Bugün yapılanların o gün yapılanlardan farkı 
nedir? Bunu düşünün.

Sıfır sorunla aldıkları iktidarı içte ve dışta 
sorun yumağına getirmiş bir yönetim var ülke 
mizde.

Türkiye artık güven duyulmayan bir ülke.
Her komşularıyla sorunları olan, içte ise sona 

erdirilmiş PKK oylan ile bir iç savaş haline 
gelmiş bir Türkiye.

Bir Ortadoğu ülkesi haline geldik.
Keşke PKK'yı yenmiş olsaydık.
PKK şehirlerden geri çekilse de yenilmiş 

değildir, yeniden strateji değiştirip saldırılarda 
bulunacaktır.

Bana göre Türkiye iç ve dış sorunlanndan 
uzun süre kurtulamayacak.

Tanınmış karikatü 
rist, fotoğraf sanat 
çısı ve tiyatro oyun
cusu eski Gemlik 
Lisesi öğretmeni 
Kemal Akkoç, Zübey 
de Hanım Anaoku 
lu’nun minik öğren 
çilerini hem güldür 
dü hem eğitti. Bir 
kişilik oyunu 
Arkadaş Shovv’da 
gitarıyla dün Zübey 
de Hanım Anaoku
lunda öğrencilerle 
bir araya gelen Ke 
mal Akkoç, Arkadaş 
Show oyununu 
müzikal bir şekilde 
minik öğren 
çilerle birlikte 
sahneledi.

15 yıldır sahnelerde 
öğrencileri eğitici 
şovlar düzenleyen 
Kemal Akkoç,

fotoğraf ve karikatür 
sergi çalışmalarıyla 
da tanınıyor.
Akkoç Bursa ve

Gemlik’te değişik 
zamanlarda 
fotoğraf ve karikatür 
sergileri açtı.

lenirtank’aneni
müdür atandı
Denizbank Gemlik 
Şubesi’ne Onur 
Ayrancı atandı. 
Denizbank Gemlik 
Şubesi eski 
müdürü Raif İbiş’in 
görevinden 
ayrılmasından sonra 
uzun süredir müdür 
atanamayan şubeye

yeni atanan Onur 
Ayrancı geçtiğimiz 
hafta görevine 
başladı.
10 yıllık bankacı 
olan Onur Ayrancı, 
göreve geldikten 
sonra müşteri zi
yaretlerini sürdür 
meye başladı.

t

Ihsan Gemiç’in çocukları babalarının 16. ölüm yıldönümlerinde lokma dağıttılar.

lam lılmusı Kin M alasın

Solaksubaşı Camii 
yanında Bursa’nın 
ünlü lokmacısı 
Barbaros ve 
ekibinin hazırladığı 
lokmalar büyük ilgi 
gördü.

Gemlik’în ♦anınmış 
iş adan, dan 
Ihsan Gen n 16. 
ölüm yılı nedeniyle 
çocukları lokma 
dağıttı. Ahmet Dural 
Meydanı Merkez

Merhum Ihsan 
Gemiç’in kızları 
Bahar Denizli, Ayşen 
özer, Feyza özer- 
dem, Gülümser 
Çayırlı, Gül özeren 
tarafından babasının

16* ölüm yıldönümü 
nedeniyle Gemlik 
halkına dağıttığı 
lokmaları almak 
lç,n vatandaşlar 
uzun kuyruklar 
o|uştular.
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Serbest Kürsü OnurÇETİNKAYA 
TSO Gazi Ortaokulu 

Türkçe Öğretmeni

ÇOCUKLARIN EN GÜZEL GÜNÜ BUGÜN

Cumhuriyetimizin 
kurucusu, büyük 
önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün, 
yarınlarımızın 
güvencesi çocukları 
miza hediye ettiği 23 
Nisan Ulusal Ege
menlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 96. yıl 
dönümü bugün.
Tam 96 yıl önce 

bugün temelleri 
atılmıştı ulusal 
egemenliğimizin. 
Peki ne anlama gelir 
ulusal egemenlik? 
Aralarında dil, 
duygu, gelenek ve 
görenek birliği olan 
insanlar topluluğuna 
ulus denir. Egemen
lik ise; hâkim olma, 
yönetme gücünü 
elinde 
bulundurmadır.
Öyleyse, ulusal 

egemenlik; ulusu 
meydana getiren 
insanların, yönetme 

yetkisini bütünüyle 
elinde bulundur 
masıdır. Binlerinin 
boyunduruğunda, hi
mayesi altında değil; 
hür biçimde 
yaşaması, kendi 
kararlarını ken
disinin alabilmesidir 
bir bakıma.
96 yıl önce elinden 

alındı padişahın ve 
Türk ulusuna verildi 
tüm bu yetkiler. 
Kendi geleceğini 
tayin edebilme yet 
kişiydi bu.
Artık tek adamın iki 

dudağı arasında 
değil, milletin müh 
ründeydi milletin 
kaderi.
Kurtuluş Savaşı’nın 

en hararetli dönem
lerinde padişahın 
etkinliğini yitirmesi 
ve işgale kayıtsız 
kalmasıyla savaşın 
idaresini tek elden 
yürütebilmek için

Atatürk’ün çağrısıyla 
yurdun dört bir 
yanından seçilip 
gelen temsilciler - 
milletvekilleri - 
Ankara'da 23 Nisan 
1920 günü toplan 
dılar. Ulusal 
Kurtuluş Savaşımız 
la ilgili bütün karar
lar bu mecliste 
alındı. Mustafa 
Kemal Paşa'nın 
önderliğinde ulusu 
muz dünyaya bağım 
sizlik savaşı dersi 
verdi. Kahraman or
dumuz, dünyanın en 
güçlü ordularına diz 
çöktürdü. Şu an 
özgür biçimde 
soluduğumuz her 
nefes, başta Mustafa 
Kemal Atatürk olmak 
üzere vatanını kahra
manca savunmuş 
atalarımızın sayesin 
dedir.
Ulusumuzu 

kurtuluşa ulaştır 

mak, ilk anayasayı 
yapmak ve 
Cumhuriyet'i kur
mak, bu tarihsel 
Meclis'in, onurlu 
görevlerinin başında 
gelir. Görüldüğü 
gibi, 23 Nisan, tari
himizin dönüm 
noktalarından biridir.
Cumhuriyetin 

geleceğini gençlere 
ve yarının sahipleri 
çocuklara emanet 
edecek kadar çocuk 
larımıza ve gençle 
rimize güvenini ifade 
eden Atatürk, bu 
kutlu günü onlara 
bayram armağan 
etmiştir.
Bugün bizlere 

düşen görev; hem 
atamızın emanet
lerinin sahibi oldu 
ğumuzu göstermek, 
hem de atamızın aziz 
hatırasını en güzel 
biçimde yad etmek 
olmalıdır.
Ülkemize yönelik 

bölücü ve yıkıcı 
faaliyetler karşısın 
da, her zamankinden 
daha fazla uyanık 
olma, birliğimize ve 
bütünlüğümüze 
sahip çıkma 
mecburiyetinde 
olduğumuz açıktır. 
Bu tür bayramları da 

bu şuuru pekiştir 
mek için bir fırsata 
dönüştürmemiz 
lazımdır.
Gün bir olma 

günüdür. Biz ki 
Alparslanların, Fatih 
lerin, Kanunilerin, 
Mustafa Kemallerin 
emanetçisiyiz.
Damarlarımızda 

akan kan, gücümü 
zün ve irademizin 
kaynağıdır.
Bugün hem 

çocuklarımıza bu 
şuuru aşılamanın 
gayreti içerisinde 
olacağız hem de 
çocuklarımıza, 
kendilerine emanet 
edilen değerleri ve 
emanetlerin büyük 
lüğünü anlatacağız. 
Atatürk'ü ve bize 
bıraktığı bu büyük 
eseri sonsuza kadar 
yaşatma hususun
daki kararlılığımızı, 
nedenleriyle birlikte 
çocuklarımıza 
anlatmalıyız. 
Anlatmalıyız ki, 
gelecek kuşaklar 
uyanık, kararlı ve bil
inçli olabilsinler.
Tarihi mirasımızı 

koruma ve kollama 
konusundaki ödev
lerini yerine getire
bilsinler.

Çocukları düzgün 
bireyler olarak 
yetiştirmek, milli 
kültürümüze 
düşman olan bütün 
unsurlarla mücadele 
etmek gerektiğini 
öğretmek her anne 
babanın vazifesidir. 
Umursamaz, 
tükenmiş, korkak, 
sinmiş bir gençlik 
ülkenin sonu demek
tir.

Çocuklarımızı iyiye, 
doğruya, güzele; 
bilime yaklaştın 
ponların yanlış yol
lara sapmalarına 
engel olursak 
aydınlık yarınlarımız 
olacaktır.
Ayaklarımız yere 

daha sağlam 
basacaktır.
Çocuğa verilen 

değer, vatana verilen 
değerle eştir.

Bugün çocuk 
ların bayramıdır, 
bugün Türk ulusu
nun bayramıdır.
Daha güzel bir 

dünyada sevgi, 
dostluk, barış, 
kardeşlik çiçeklerini 
doyasıya koklayaca 
ğımız bir Türkiye’de 
yaşayabilmek 
ümidiyle bayramımız 
kutlu olsun.

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE O
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA | ■||

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN lif
GÜZEL ANLARINIZA M

YAŞATMAK İÇİN VARIZ (M

fysfy - Meşrubat-Çerez 9Û*| fi vıh
Piyanist +J)iPerfGmans ® yill
Saten Sandalye Giydinne REZERVASYONLARIMIZ 
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canlı ^üym- Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipinanlar - Sürpriz gösteriler 

www.^emlikmllton.coın 
facebook/miltondugun 

. plus.google.com/miltondugun
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 

fcrJUBB* vf TEL : 513 10 71 GEMLİK
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k. DÜĞÜN SALONU
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Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan İstanbul-Bursa-Izmir Otoyolu'nun Yalova Altınova- Orhangazi Karsak Kavşağı 
arasındaki 42 kilometrelik bölümü 21 Nisan'da trafiğe açılacak.42 kilometrelik Altınova-Karsak Kavşağı arasındaki otoyolda 
4 kavşak bölgesi, 3 bin 500 metrelik iki tüp şeklindeki, Türkiye'deki otoyollar içerisinde en geniş ve en uzun tüneli bulunuyor.
Türkiye'nin en büyük 
projelerinden biri 
olan İstanbul-Bursa* 
İzmir Otoyolu’nun 
Yalova Altınova* 
Orhangazi Karsak 
Kavşağı arasındaki 
42 kilometrelik bölü 
mü bugün trafiğe 
açılacak.
Ulaştırma Deniz 
cilik ve Haber 
leşme Bakanlığı, 
proje adı Gebze* 
Orhangazi-İzmir 
Otoyolu’nun Gebze 
Orhangazi kesimi, 
Altınova kavşağı 
ve Orhangazi Bursa 
kesimi başlangıcı 
olan Karsak 
kavşağının trafiğe 
açılmasını onayladı.

Ekonomi Bakanlı 
ğı’nın 16 Nisan’da 
yayınlanan 
Resmi Gazete’deki 
ilanda belirtilen 
bölgelerin, bugün
den itibaren trafiğe 
açılacağı duyuruldu. 
Resmi Gazete’de, 
otoyolun belirlenen 
kesimlerinde uygu
lanacak kurallar 
da sıralandı. Yolda 
otobanlardaki hız 
ve kurallar aynen 
geçerli olurken, 
Samanlı Tüneli’n 
den tehlikeli madde 
taşıyan araçların 
geçişine izin 
verilmeyeceği 
belirtildi.
42 kilometrelik

Altınova-Karsak 
Kavşağı arasındaki 
otoyolda 4 kavşak 
bölgesi, 3 biri 500 ; 
metrelik iki tüp 
şeklindeki,

Türkiye’ deki otoyol-' Bakanlığın onayını 
Jar içerisinde en , .. bekleyen otoyolun , 
geniş ve en üzün. •. açılmasıyla 
tüneli bulunuyor. Bursa’dan İstanbul 
Ocak ayında istikametine seyahat
tamamlanan, ancak eden araçlar,

Orhangazi ve 
Yalova’yı görmeden 
Samanlı Dağlarının 
altından direk 
Aİtınova'ya 
ulaşacak.

Uludağ Üniversitesi nden dev hedef
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof Yusuf 
Ulcay, üniversitenin 
önümüzdeki 25 yıllık 
planlamasının geniş 
bir mimari kadroyla 
yapıldığını belirte 
rek, "Kampus üniver 
sitesinden şehir üni 
versitesine dönü 
şen, 7 gün 24 saat 
yaşayan bir üniver
site için çalıştık. 
2019'da çok farklı bir 
üniversite ortaya 
çıkaracağız” dedi. 
Ûniversite'nin mas- 
ter planlarının hazır 
(andığını, bir çok 
projenin bu yıl içinde 
temelinin atılacağını 
anlatan Ulcay, yeni

rektörlük binası, mimarlarla sunum
sosyal hayat 
merkezi, cami, 
merkezi derslikler ve 
yeni fakülte binaları 
nın projelerinin hazır 
olduğunu ifade etti. 
Mete Cengiz Kültür 
Salonu'ndaki basın 
toplantısında, yeni 
projeleri hazırlayan 

yapan Ulcay, 3 yılda 
genel bütçeden 150 
milyon ve hibe yoluy 
la da 100 milyon 
liralık yatırım yapa 
caklarını, birçok 
projeyi ise yap-işlet- 
devret modeliyle 
hayata geçirecek
lerini kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN İLK 
10 ÜNİVERSİTESİ 
ARASINA 
GİRECEĞİZ"

Bir dünya üniver
sitesi potansiyeli 
olduğuna inanarak 
yoğun bir yıl geçir 
diklerin anlatan 
Ulcay, "En az gele
cek 25 yılı planlıyo 
ruz. Hedefimiz 3. 
nesil üniversiteyi 
hayata geçirmek.
Ülkeler yerine şehir 
ler ön plana çıkıyor 
sa, küresel anlamda 
üniversiteler yarışı 
yor. Günümüz 
dünyasında çekim 
merkezi konumun 

daki üniversitelerin 
kentlerine ve ülkele 
rine bilimsel çalışma 
larla olduğu kadar 
eğitim turizmi yönüy 
le de yaptıkları katkı 
ortadadır. Uludağ 
Üniversitesi yöne
timi olarak, nitelikli 
insan kaynağı yetiş 
tirme, vizyon oluş 
turma, katma değer 
üretecek bilimsel 
projeler hazırlama, 
kültür turizm, sanayi 
kenti Bursa'ya 
üniversitemizin daha 
fazla değer katma 
iddiasını 
ortaya koyduk.
Türkiye'nin ilk 10 
üniversitesi arasına 

girme hedefiyle, 
özgür çalışmalar, 
toplumsal ve 
ekonomik alanlarda 
katma değer üreten 
projelerin ortaya 
konulduğu ortam 
için harekete geçtik' 
dedi. Prof. Ulcay, 
3 yılda 150 milyon 
liralık bütçeden 
yatırım yapacak 
larını, 100 milyon 
liralık da hibe 
yoluyla yatırım çeke' 
çeklerini, yap-işlet- 
devret modeliyle 
bazı projelere ise 
para harcama 
yacaklarını hayırse 
verlerden destek 
alacaklarını belirtti.

ti 
mmh

FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN VASIFSIZ 
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TEL:5142021
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İHİlMlİllMlİtillillll
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin yön
lendirmesi ile yerli 
uçak üretimi 
konusunda büyük 
bir adım atan B Plas 
tarafından satın 
alınan Alman 
AQUILA markalı 
uçaklar bu kez Türk 
Bayrağı işlenen 
kanatlarıyla 
Havacılık ve Uzay 
Sanayi Fuan’nda 
boy gösterdi. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursa’nın ilk kez zi
yaretçi olarak değil 
katılımcı olarak yer 
aldığı Almanya’daki 
Aero 
Friedrichshafen 
2016 Havacılık ve 
Uzay Sanayi 
Fuarı’nda artık bir 
Bursa markası olan 
AOUİLA’nın standını 
gezip, B Plas 
CEO’su Mehmet 
Celal Gökçen’den 
fuar hakkında bilgi 
aldı.
Türk sanayiinin en 
önemli lokomotifi 
olan Bursa’da 
sanayi sektörünün 
katma değeri yük
sek ileri teknoloji ve 
tasarıma dayalı 
ürünlere yönelmesi 
noktasında öncülük 
eden ve bu çalışma 
larının meyvesini 
yerli tramvay üre
timi ile alan Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
gayretleriyle Bursa 
artık havacılıkta da 
söz sahibi oluyor. 
Bursa sanayiinin 
öncü kuruluşla 
rından Gökçen 
Ailesi’ne bağlı B 
Plas’ın havacılık 
sektöründe aktif 
rol alması amacıyla 
uzun süredir 
temaslarda bulunan 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
kararlılığı sonuç 
vermiş ve B Plas, 
Alman uçak firması 
AOUlLA’yı satın 
almıştı. Bursa 
sanayi böylelikle 
havacılık sektö 
ründeki ilk kararlı 
adımını atarken, 
bugüne kadar 
dünyanın farklı 
kentlerinde düzenle
nen havacılık 
fuarlarına ziyaretçi 
olarak katılan 
Bursa, şimdi ise 
katılımcı olarak yer

aldığı fuarlarda 
kendi uçaklarını 
sergileyemeye 
başladı. Almanya’
daki Aero 
Friedrichshafen 
2016 Havacılık ve 
Uzay Sanayi 
Fuarı’nda stant açan 
B Plas, böylelikle 
kanadına Türk 
Bayrağı işlenmiş 
yeni uçaklarını da 
dünya vitrinine 
çıkarmış oldu.
Bursa havacılıkta da 
söz sahibi 
Sektörün en önemli 
fuarlarından olan ve 
36 ülkeden 606 
firmanın yer aldığı 
Aero 
Friedrichshafen 
2016 Havacılık ve 
Uzay Sanayi 
Fuarı’nda B Plas’ın 
standını ziyaret 
eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
B Plas CEO’su 
Mehmet Celal 
Gökçen’den fuar ve 
uçak üretimi konu 
sundaki çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. 
Kanadına Türk 
Bayrağı işlenmiş 
uçağı da yakından 
inceleyen Başkan 
Altepe, yerli 
üretim konusunda 
kararlılığı 
meyvelerini topla
maya başladıklarını 
hatırlattı.
Yerli tramvay ve 
metro vagonu üre
timi, arıtma tesis
lerindeki çamurun 
yakılarak elektrik 
enerji üreten tesis
lerin yerli olarak 
üretilmesinin 
ardından havacılık 
sektöründe de 
Bursa’nın öne 
çıkması yolundaki 
hedeflerine 
ulaştıklarını ifade 
eden Başkan Al
tepe, “En önemli 
hedeflerimizden biri 
de havacılık sektörü 
idi. Bilim Teknoloji

Merkezi bünyesinde 
havacılık ve uzay 
bölümünü kurduk. 
Türkiye’de 
havacılıkla ilgili 
çalışma yapan tüm 
kurumlan gezip, 
çalışmaları yerinde 
gördük. Sonra yurt 
dışındaki 
çalışmaları mercek 
altında aldık. En son 
geçen yıl bu fuara 
ziyaretçi olarak 
gelip, firmaları 
gezmiştik. Bu yıl ise 
artık Bursa markalı 
uçaklarımızı 
sergiliyoruz. Kısa 
zamanda önemli bir 
mesafe kat ettik. 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan ve 
hükümetimizin 
gösterdiği 2023 
hedeflerine giden 
yolda Bursa olarak 
lokomotif kent 
olmayı amaçlıyoruz. 
Bu uğurda önemli 
bir katkı sağlayan 
B Plas ve Gökçen 
Ailesi’ni de 
havacılık sektörün
deki çalışmaları 
nedeniyle tebrik 
ediyorum” diye 
konuştu.
Başkan Altepe, bu 
arada standa gelen 
Gökçen Holding 
Onursal Başkanı 
Memduh Gökçen ile 
de sohbet etti.
Yerli üretime 
moral desteği 
Almanya'nın Münih 
kentinde düzenle
nen dünyanın en 
büyük inşaat ve 
makine Fuarı 
BAUMA'ya da 
Türk firmalar 
damgasını vurdu. 
Çin ve İtalya'dan 
sonra Türkiye 146 
’irma ile fuarın 
gözdesi olurken, 
Büyükşt 
Belediye Bu nı 
Recep Altepe, ou 
fuarda da BursalI 
sanayicileri yalnız 
bırakmadı.

ÜRETİM
ELEMANI

TERCİHEN 20*40 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 
DENGİ OKUL MEZUNU

BAY
ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek • 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

BiiyiikşehiryaiırımlarınaoBay
Büyükşehir Beledi 
ye Başkan Vekili 
Atilla Ödünç, bin
lerce yıllık gelene 
ğiyle Bursa’nın 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin vizyon pro
jeleriyle geleceğe 
emin adımlarla 
yürüdüğünü 
söyledi.
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin 1 yıllık 
faaliyetlerinin 
değerlendirildiği 
meclis toplantısı 
Ankara Yolu’ndaki 
yeni belediye 
binasında yapıldı. 
Meclis salonunda 
gerçekleştirilen 
toplantı, yurt dışın 
da olması nedeniyle 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe’nin yerine 
Başkanvekili Atilla 
Ödünç tarafından 
yönetildi. CHP 
Grubu, Başkan Alte
pe’nin toplantıya 
katılmamasını ba
hane ederek meclis 
salonunu terk etti. 
MHP Grubu da yine 
aynı gerekçeyle 
faaliyet raporuna ret 

oyu verdi. Rapor, 
AK Parti Grubu’nun 
desteği sonucunda 
oy çokluğuyla kabul 
edilmiş oldu.
2015 yılı faaliyet ra
porunun görüşüldü 
ğü meclis toplantısı 

/ nı yöneten Büyükşe
hir Belediye 
Başkanvekili Atilla 
Ödünç, 1 yıllık 
çalışmalar 
kapsamında 1 mil
yar 240 milyon TL’- 
lik gider, 1 milyar 80 
milyon TL’lik de 
gelir bütçesinin 
planlandığını ifade 
etti. Yıl sonu gelir 
oranının tahmin 
edilenin üzerinde 
gerçekleşmesi ne
deniyle 250 milyon 
TL’lik ek ödenekle 
gider bütçesinin 1 
milyar 490 milyon 
TL’ye gelir bütçesi 
nin de 1 milyar 330 
milyon TL’ye 
yükseltildiğini 
söyleyen Başkan 
vekili ödünç, hizmet 
lerde bu şekilde 
artış kaydedildiğini 
vurgulayarak, 2015- 
2019 dönemi strate

jik planının ilk uygu
lama dilimi olan 
2015 yılında Bur 
sa’nın geleceğini 
şekillendirmek 
amacıyla planlanan 
projeler için yakla 
şık 1 milyar TL’lik 
harcama yaptıklarını 
ve yatırımların bir 
bir hizmete 
alındığını belirtti. 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanvekili 
Atilla Ödünç, “Bin
lerce yıllık gelenek
sel değerleriyle 
geleceğe yürüyen 
Bursa, Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
şehrin yeniden 
inşası projesi 
kapsamında gelişi 
mini hızla sürdür 
mektedir. Geniş 
alana yayılan yatırım 
ağıyla, Marka Kent 
Bursa hedefine 
hızla yaklaş makta 
yız. Amacımız, tüm 
vatandaşlarımızı 
hizmetlerden 
eşit miktarda 
yararlandırmak ve 
kentimizi ülkemizin 
vitrini haline ge
tirmektir” dedi.
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IMnci el oto laiz indirimini bekliyor
Merkez Bankası 
Başkanı'nın değişi 
mi ve faizlerdeki 
indirim beklentisini 
bekleyen sektörler 
arasında otomotiv 
sektörü de bulunu 
yor. Sıfır kilometre 
otomobil satımla 
rının yanısıra ikinci 
el alım satanlar 
da tüketici ve taşıt 
kredi faizlerinin 
düşmesini bekliyor. 
Oto Pazarları'nda 
alım ve satım 
yapanlara göre, 
faizlerin 1,30'ların 
üzerinde olması 
ikinci el satışları da

etkiliyor. Artan 
faizler ve yüksek 
sigorta fiyatları ik
inci el piyasasını 
etkiliyor. Bursa’da 
ikinci el oto paza 
rında durgunluk 
yaşanıyor. Tüketici 
ve taşıt kredi faiz
lerinin ve sigorta 
fiyatlarının yük
selmesi satıcı ile 
alıcıları endişelen 
diriyor. İkinci el 
otomobil pazarında 
satış yapan Emrah 
Karataş, “İkinci el 
otomobil satışları 
bu aralar durgun. 
Aslında yaz mevsi

mi biraz daha hızlı 
olması gerekirdi. 
Taşıt kredisi faiz
lerinin artması

satışları düşürdü. 
Her çeşit araç mev
cut. Şu an 10 bin 
liralık arabaları bile

satamıyoruz.
Piyasa durgun. 
Nakit kimse 
de yok. Kredi faiz
leri artınca satışlar 
kesildi. Tabi satış 
ların durmasında 
sigorta fiyatlarının 
yükselmesi de etkili 
oldu. Sigorta fiyat 
lan da büyük oran 
da arttı. Krediyle 
araç almaya kalkan 
vatandaş, bir araç 
parası kadar ekstra 
para vermiş oluyor, 
bu da satışları 
etkiliyor" dedi.
İkinci el otomobil 
pazarına araç almak

için gelen Yasin 
Kutlucan, “Pazara 
araç almak için 
geldim. Aracı 
krediyle almayı 
düşünüyordum. 
Fakat kredi faizleri 
çok yüksek. 10 bin 
liralık bir araç için 
15 bin lira para 
ayırmamız gereki 
yor. O bakımdan 
alamıyoruz. 
Bakmakla yetini 
yoruz. Sigorta 
fiyatları da çok 
yüksek, ne 
yapacağımızı 
bilemiyorum” 
şeklinde konuştu.

MMıiıııMıııln
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB) Risk 
Merkezi Raporuna 
göre, yılın ilk üç 
ayında 231 bin senet 
protesto edilirken, 
bunların parasal 
tutarı 2,5 milyar lira 
oldu. Protesto 
edilen senet adedi 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 1 azalırken, 
senet tutarında 
yüzde 14'lük artış 
dikkat çekti. Söz 
konusu dönemde 
en fazla senedin 
protesto edildiği ilk 
5 il sırasıyla İstan
bul, Ankara, İzmir, 
Konya ve Bursa

olarakjkayıtlara 
geçti. Tutar olarak 
ise Türkiye genelin 
de protesto edilen 
senetlerin yüzde 
28'ini İstanbul'dak- 
iler oluştururken, 
bu kenti yüzde 10 ile 
Ankara, yüzde 7 ile

İzmir, yüzde 4 ile 
Konya, yüzde 4 ile 
de Antalya izledi. 
Protesto edilen 
senetlerin tutar 
olarak en düşük 
olduğu iller ise Siirt, 
Bayburt ve Tunceli 
olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin çeşitli 
yerlerinde devam 
eden enerji projeleri 
nedeniyle bazı 
taşınmazların acele 
kamulaştırılmasına 
karar verildi.
Kamulaştırmalarla 
ilgili Bakanlar 
Kurulu Kararları, 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlandı. Buna 
göre, bağlantı 
anlaşması uyarınca 
tesis edilecek ”154 
kilovolt Dora 3 JES 
TM-Dora 4 JES TM 
Enerji İletim Hattı", 
"154 kilovolt Muğla 
Güney Trafo Merke 
zi" ve "154 kilovolt 
Atatürk 380-Atatürk- 
Adıyaman TM Enerji

İletim Hattı Yenile 
me" projeleri kapsa 
mındaki güzergah 
lara isabet eden

mn yapımı amacıyla 
söz konusu güzer
gahlara isabet eden 
taşınmazlarda direk

taşınmazların,Türkiy 
e Elektrik İletim AŞ 
(TEİAŞ) tarafından 
acele kamulaştırıl 
ması onaylandı. 
Bakanlar Kurulu, 
Mersin ili Çamlıyay 
la ilçesi sınırları içer 
sinde tesis edilecek 
enerji nakil hatları 

yerlerinin mülkiyet 
şeklinde hat emni 
yet sahalarının ise 
irtifak hakkı kurul
mak suretiyle, 
Türkiye Elektrik 
Dağıtım AŞ (TEDAŞ) 
tarafından acele 
kamulaştırılmasına 
karar verdi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
itfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 616 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94■II Gar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt Md. 513 11 74 VAPDR- FERİROT

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.

513 13 53■ 513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

L 
i

Kaymakamlık
C.Savcılığı

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 281 C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.
Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTODÜS

Bl ULAŞIM özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00

n Pamukkal* 
DENİZ UÇAÖI

8*12 OO 26
613 66 13

513 14 14
513 13 64

büs Terminali (18 Hat)

R Pagasus Akmls Seyahat 
METRO
Aydın Turizm
Sû zar Turizm
Kanbarofilu-Eaadaç 
Anrtur
Kamil Koç

613 12 12
61 3 20 77

Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

524 85 86
513 10 92

DAĞITICILAR

E 612 1O 72

612 O1 63

513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66

GEMDAŞ 
Ayğaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE Ergaz 

Mllangaz
513 88 43.
513 22 59

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00 
5İ4 59 81 .K TAKSİLER_________ BUSKİ . 514 57 96 Bütünler Likitg|az ■' 5138000

R Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik taksi 
Manastır Taksi

51318 21 
513 24 67
513 3X40
513 23 24
517 33 94

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi; Md. 
Su Anza

513 23 25 
513 45 21-182

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

513 45 21-111
•• Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET’ 
Tuncay Otogaz 
Beyzâ Petrol .

' 613 1O 70.
. 613 30 33 

. 613 1.0.45

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK OONLOK SİYASİ OAZETISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5457 

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

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

Tel : 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

..{Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİllİUİltt
VENÜS SİNEMASI

küçük esnaf: 11:30- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Somuncu baba: 

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

Kapının diğer tarafı: 
12:00-14:00-16:15- 

19:00-21:00...
Kung fu panda 3: 

10:30. .

5133321

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


GemlikKSrfez

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV dahildi!

201b - 2017 Eğitim ve Öğretim 

yılı için kayıtlanınız başlamıştır.
ERKEN KAYIT DÖNEMİ 

FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN... 
1MART -30 NİSAN 2016

ÖZEL İm c^ıjktnt ik hfdflImııİKf (loıji'iı Baykent
' 2002 w/ • mv •

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

PEŞİN ÖDEME

7.850
9.900

32.500

TAKSİTLİ ÖDEME 

8.300 
10.450 
13.150

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

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 |

YİĞİT^JNŞAAT
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


ö* * O

VİZYON YAPI
Kcnuol Dönüşümün Mlman

www.vizyonkd.com

o®®o

Kurulus:1973!

EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!

Akıllı Ev Sistemi 
Özel İç Mimari Uygulama 

3+1 Normal 
5+1 Dubleks Daireler

GemHkKSrfez BB^t»
FATURA ■ SEVK İRSALİYESİ - TAŞIMA İRSALİYESİ ■ GİDER MAKBUZU 

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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
22 nisan 2U16 cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

Tel : O 224 513 96 83

Altınova Gemlik otta açıldı, Osman Gazi Köprüsü' nden geçiş dolara bağlandı, araçlar karşıya 117 lira geçecek

Mıı iki yakası biteli
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Köprüler...
Köprüler, yolları kısaltan önemli yapılardır.
Aşılması güç dereleri, denizleri birleştirir ■ 

ler.
Cumhuriyet tarihimizde en önemli köprü

leri rahmetli Süleyman Demirel yaptırmıştı.
Demirel’in bir zamanlar lakabı, “Barajlar ve 

Köprüler Kralıydı.
İstanbul Boğazı’nda Galata Köprüsü’nden 

sonra Atatürk ve Fatih Köprüleri o’nun 
zamanında yaptırılmıştır. Dev. Sayfa 4’de

İzmir Gebze Otobanının, önemli noktalarından biri 
olan ve Dünyanın 4. uzun köprüsünde dün son 
tabiiye Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Ulaştırma 
Bakanı tarafından törenle vidalar sıkılarak birleştiril 
di. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köprüye ‘Osman Gazi’ 
adını verdiklerini açıkladı.
1.1 milyar dolara mal olan 2.682 metre uzunluğun 
daki köprü, Kurban Bayramı öncesi hizmete açıla 
cak. Araçlar, Altınovadan karşıya 4 dakikada geçe
cek. Dün akşam, Altınova-Gemlik otoyolu hizmete 
açıldı. Gemlik de yapımı süren otoyolun Cihattı 
vıyadüğü’ nde son bağlantı da tamamlandı.

ERGEHEKON 
KUMPASI 

ÇOKTU

Yargıtay, Ergenokon Davasını bozarak, 
"Yeniden Görüşülmesi” kararı verdi. Asker, 
akademisyen, siyasetçi, gazetecilerin uzun 
yıllar hapsedildiği davaya bakan 13. İstan
bul Ağır Ceza Mahkemesinin kararları usul 
ve esastan bozuldu. 279 sanıklı davada eski 
Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ terör 
örgütü yöneticisi olarak hapsedilmişti.

http://www.vizyonkd.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHP ilçe Başkanı Osman Durdu, toplu konut yapımı İle ilgili açıklamada bulundu...

Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
Gazetemize yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Gemlik Belediye
since kurulan şirket 
aracılığıyla yapılması 
düşünülen Toplu 
Konutların Belediye 
tarafından yapılması 
yerine TOKI davet 
edilerek yapılması 
mn daha doğru 
olacağını söyledi.
Durdu, “Belediyenin 
işi ticaret yapmak, 
kar elde etmek 
değildir.” dedi.
Durdu, açıklamasına 
şöyle devam etti: 
“Birinci derece dep 
rem riski taşıyan 
Gemlik ilçemizde 
tahmini 15.000'in 
üzerindeki konut 
deprem riskinin 
taşıdığı belediye 
yetkililerince ifade 
edilmekte. Merkezi 
hükümetin imkanlar 
ölçüsünde ihtiyaç 
sahibi ailelere eko 
nomik ve güvenli bir 
şekilde toplu konut 
yapmak suretiyle 
insanımızı cazip 
şartlarda kira öder 
gibi bir bedel öde 
yerek vatandaşı 

Yılmaz Akkılıc ödülleri sahiplerini buldu

mızın konut sahibi 
edildiği söyleniyor. 
Gemlik Belediyesi de 
toplu konut işine gi 
rerek bu amaçla bir 
şirket kurmak istedi. 
Bu süreçte daha işin 
başında hukuk dışı 
yollarla Bakanlar 
Kurulu'ndan izin 
almaksızın hukuku 
zorlayarak hukuki 
gerekçesi ve temeli 
olmayan bir Şirket 
edinerek bu şirkete 
1 trilyon sermaye 
aktarımında bulun 
du. Bu konunun bir 
boyutu. Buradaki 
esas amaç, deprem 
riski altında yaşayan 
ailelerin haklı olarak 
güvenli ve ekonomik 
konut beklentisini 
karşılamak ise, Baş 
bakanlık Toplu Ko 
nut İdaresinin ve 
aynı bölgede Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
yapacağı konutların 
çok daha ekonomik 
olacağı bilinmekte. 
Ancak, Gemlik Bele 
diyesi’nin yapmayı 
planladığı ve dü 
şündüğü konutların 
sayısı metre karesi 
plan ve projesi ve 
bunun toplam mali 
yeti 16 bin müracaat

sahiplerinin isimleri 
kapatılmış olarak 
yapılan puanlamalar 
sonucunda başarı 
ödülleri belirlen 
miştir” denildi. 
Bu yıl altıncısı 
gerçekleştirilen 
Yılmaz Akkılıç Bursa 
Araştırmaları ödülü, 
kabul edilmiş dok
tora tezi, kabul edil 
miş yüksek lisans 
tezi ve akademi dışı 
alan olmak üzere üç 

eden vatandaşın, bu 
konutları edinmek 
için hangi şartlarda 
ne kadar para ödeye 
ceği, bu ödemenin. 
Vadesi bilin
memekte, halen bir 
açıklık bulmamıştır. 
Biz, burada birileri 
nin Gemlikli hemşeh 
rilerimizin deprem 
korkusunu ve mağ 
duriyetini istismar 
ederek kendi amaç 
larına dönük bir iş 
yaptığını düşünü 
yoruz. Eğer gerçek
ten burada deprem 
riskinde yaşayan 
Gemlikteki hemşeri 
terimizi ucuz ekono 
mik ve güvenli konut 
tarda ikamet etmele 
rini sağlamak istiyor 
sa, bir an önce 
yapmayı düşündüğü 

kategoride verildi. 
Buna göre doktora 
kategorisinde 
Şermin Çakıcı, 
yüksek lisans kate
gorisinde Damla 
Cinici, akademi dışı 
kategoride Fehmi 
Enginalp 'ı. 
Üniversitem. dok
tora programlarında 
kabul edilmiş tezlere 
yönelik kategoride 
Şermin Çakıcı, 
“Bursa’daki Koruma 

konutların metreka 
resini, projesini 
fiyatını ve ödeme 
koşullarını kamu 
oyuyla paylaşmalı. 
Bu maliyetleri ve 
ödeme şartlarını, 
TOKİ ve 
Büyükşehir'in yap 
mış olduğu konutlar 
ile mukayese ederek, 
hangisinin Gemlik
teki insanımızın 
bütçesine, huzuruna, 
güvenine ve kon
foruna uygunsa bu 
yolu tercih etmenin 
daha doğru olacağı 
düşüncesindeyiz. 
Yani Gemlik Bele 
diyesi, 150 dönüm
lük alana ticari 
amaçlı, kar amaçlı, 
bir işe girişmemeli. 
Şayet bu imkanı ve 
fırsatı iyi değerlen

Faaliyetlerinin Ko
ruma Kurul Kararları 
Odaklı Değerlendi 
rilmesi (1955-2012)” 
başlıklı doktora tezi, 
ilgili kuramların 
konuya ilişkin çaba 
ve uygulamalarına 
koruma kurulları 
kararları açısından 
eleştirel bir ışık 
tuttuğu ve bilimsel 
seçenekler geliştirdi 
ği için başarı 
ödülüne değer 

diremez ve burada 
olumsuz bir sonuç 
yaşanırsa, bunun 
mağduru başla ida 
reciler ve Gemlik 
olur. Dolayısıyla 
Belediyenin işi 
ticaret yapmak ve 
kar etmek değildir. 
Yönetimlerin ve 
İdarelerin İşi kamu 
menfaatini gözete 
rek, vatandaşın 
yaşamsal İhtiyaçları 
nı karşılamaktır. 
Dolayısıyla hazır bu 
İşi yapan Toplu Ko 
nut İdaresi varken, . 
Büyükşehir Beledi 
yesi varken, bizim 
böyle bir maceranın 
içine girmiş olmamı 
zı biz doğru bulmu 
yoruz. Belediyemizin 
bugün elinde bir ser
mayesi varsa veya 
elde etmeyi düşün 
düğü bir sermayesi 
varsa, bu birikimleri 
Gemlik’in sosyal, 
kültürel ve turistik 
amaçla gelişimine 
kalkınmasına, Gem
lik’in daha yaşanabl 
lir bir yer haline ge
tirme noktasında 
tasarruf etmelidir. 
Bizim tavsiyemiz, 
Gemlik Belediyesi 
bu şirket marifetiyle 

görüldü. 
Üniversitelerin 
yüksek lisans prog 
ramlarında kabul 
edilmiş tezlere yöne
lik kategoride Damla 
Çinici’ye ait “Türkiye 
Cumhuri yeti Mimarlı 
ğının Modernleşme 
Sürecinde Mimar 
Gulio Mongeri: 
Bursa Çelik Palas 
Oteli ve Kaplıcası” 
başlıklı tez; kentin 
sosyal, kültürel tari
hinde seçkin bir yeri 
bulunan yapıya ve 
mimarı Mongeri’ye 
yetkinlikle dikkat 
çektiği için başarı 
ödüle verildi.
Akademi dışı alan
daki kategoride de 
Fehmi Enginalp’a ait 
“Sürgünlerin Güzel 
Başkenti” başlıklı 
çalışma, kentin tarih
sel ve kültürel 
geçmişine farklı 
bir açıdan yaklaşma 
yı denediği için 
başarı ödülü alan

Gemport hisselerini 
satıp, bu şirkete ser
maye yaparak, bu 
birikimleri riske 
etmesin. Çünkü bu 
işin daha başlan 
gıçında hukuk yok. 
Bu işin ilk düğmesi 
diğer işlerde olduğu 
gibi yanlış iliklen 
miştir. Gelin, bu 
maceraya girmeyin, 
kehdinizi de riske 
etmeyin. Gemlik’te 
yıllardır insanımızın 
beklemiş olduğu 
TOKİ’yi Gemlik’e 
davet edin. Gemlik’in 
coğrafi ve kültürel 
dokusuna uygun, 
mimari estetiği sahip 
olah, bir yaşama 
kavuşturun. Biz Mil
liyetçi Hareket Par
tisi olarak limanlar 
bölgesindeki depo
lama planlarına Ver 
diğimiz destek gibi 
kuzey planlarının 
oluşumuna vermiş 
olduğunuz destek 
gibi, yıllardır Gem
liklin özlemi olan 
sosyal konut planla 
masında, çalışma 
sına da elimizden 
gelen her türlü 
desteği veriyoruz ve 
vermeye devam 
edeceğiz.” 
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yapıtlar arasında 
yer aldı. 
Üniversitelerin yük
sek lisans program 
larında kabul edilmiş 
tezlere yönelik kate
goride de Kamil 
Kellecioğlu’na ait 
“Bursa Koşullarında 
Yetiştirilen Santa 
Maria Armut Çeşidi 
nin Hasat Olgunluk 
Zamanının Saptan 
ması” başlıklı tez, 
bu armut türü üreti
cilerinin önemli bir 
sorununa çözüm 
geliştirdiği için jüri 
özel ödülü verildi. 
Akkılıç Bursa 
Araştırmaları ödülü 
Seçici Kurulu’nun 
“Başarı” ödülü 
verdiği yapıtların 
sahiplerine 4’er 
bin lira para ödülü 
verilecek. Ayrıca 
başarı ödülüne ve 
jüri özel ödülüne 
değer görülen 
eserler kitap olarak 
basılacak.

I1 * * * * * 
d

Yılmaz Akkılıç 
Bursa Araştırmaları
Ödülü’ne değer
görülen isimler
açıklandı.
Nilüfer Akkılıç 
Kütüphanesinin 
Nilüfer Belediyesi ve 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti ile birlikte 
düzenlediği “Yılmaz 
Akkılıç Bursa Araştır 
maları Ödülü 2016” 
sahipleri belli oldu. 
Prof. Dr. Saime 
Yüceer, Prof. Dr. 
Feza Karaer, Doç. Dr. 
Neslihan Sam, Doç, 
Dr. Tülin Vural Aslan, 
Şafak Pala, Yener 
Akkılıç ve Hacı 
Tonak’tan oluşan 
Yılmaz Akkılıç Bursa 
Araştırmaları ödülü
Seçici Kurulu, eser
ler üzerindeki son 
değerlendirmesini 
yaparak ödüle layık 
bulunan isimleri 
açıkladı. Seçici kurul 
tarafından yapılan 
açıklamada, “Eser
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ÖârencilerealılınsetmeaencınlcnılaKsoiiunflu
Bursa’da bir kadın, 
bakıcılığını yaptığı 
çocuğun anaokulu 
na gelip olay çıkardı. 
Öğretmenler tarafın 
dan içeri alınmayan 
bakıcı kadın, öğren 
çilere aldırış etme 
den çırılçıplak 
soyunurken, okul 
bahçesine de zarar 
verdi. Olay, Os- 
mangazideki bir 
anaokulunda mey
dana geldi. İddiaya 
göre, bakıcılığını 
yaptığı çocuğun 
ailesi tarafından 
işine son verilen

T.D.C. isimli kadın 
bakıcı, çocuğun 
eğitim gördüğü 
anaokuluna gidip 
okuldaki bazı eşyala 
rım almak ve çocu 
ğu görmek istedi. 
Kadının tavırlarından 
şüphelenen okul 
idarecileri, genç 
kadını dışarıya 
çıkarıp bir daha 
içeriye almadı.
Çocuğun ailesinden 
eşyalarını isteyen 
T.D.C., birden 
üzerindeki kıyafetleri 
çıkarmaya başladı. 
Küçük öğrencileri 

okul bahçesinden 
uzaklaştıran öğret 
menler, polisi araya 
rak ihbarda bulundu. 
Okul bahçesinde 
bulunan çocuk 
parkındaki eşyalara 
saldıran genç bakıcı, 
bahçedeki süsleri 
koparıp, bahçe 
korkuluklarına da 
zarar verdi. Olay 
yerine gelen polis, 
psikolojik problem
leri olduğu öğrenilen 
T.D.C.’yi güçlükle 
sakinleştirip ekip 
otosuna bindirdi. 
Genç bakıcı, daha

sonra 112 ekipleri 
tarafından Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
götürüldü. Özel 
eşyalarını alabilmek 
için aileye ulaşmaya

çalıştığını, ancak 
ulaşamadığını 
belirten genç kadının 
sıcaktan bunaldığı 
için üzerini çıkardı 
ğını söylediği öğrenil

di. Genç kadının 
psikolojik tedavi 
gördüğü öğrenilir 
ken, polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

lıtııılaıMiciıısittııMıHı Bursa Terminalimle 
uyuşturucu operasyonu

Mudanya da 2 gün 
dür haber almama 
yan azlheimer 
hastası yaşlı adam, 
arama kurtarma 
ekipleri tarafından 
aranıyor. Söğüt 
pınar Mahallesi’nde 
yaşayan 82 yaşın 
daki alzheimer 
hastası Emin 
Altın’dan 2 gündür 
haber alınamıyor. 
Ailesi tarafından 
gidebileceği yerler 
bakılan Altın için 
arama kurtarma 
ekipleri seferber 
oldu. Ailenin ihbarı 
ile Söğütpınar

Mahallesi'ne gelen 
Nilüfer Arama 
Kurtarma Kurtarma 
(NAK), Bursa İl Jan
darma JAK Köpek 
Timi, AFAD, UMKE,

AKEM ve İHH ekip
leri, ormanlık alanda 
arama başlattı. 
Çevredeki mahal
leleri de tarayan 
ekipler, köpek tim

leriyle çalılıklara 
kadar bölgeyi didik 
didik ediyor.
Ekipler, ayrı ayrı 
bölgelerde 
çalışmalarını sür 
dürüyor. Dedesi 
nin kaybolduğunu 
belirten Cihan Altın, 
“Gidebileceği bütün 
yerlere baktık, ama 
bulamadık. Daha 
evvel böyle bir şey 
başımıza gelmişti. 
Bulamadığımız için 
jandarma ekiplerine 
haber verdik.
İnşallah en kısa 
zamanda bulunur” 
diye konuştu.

Bursa’da Şehirler 
arası Otobüs Termi 
nali'ne yapılan 
operasyonda 5 kilo 
160 gram esrar ele 
geçirilirken, Adana 
dan gelen şüpheli 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa Emni 
yet Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
T.A.’nın (36) Adana 
dan Bursa’ya uyuş 
turucu getireceği 
bilgisine ulaştı. 
Ekipler, yaptıkları 
istihbarat çalışma 

lan neticesinde 
Şehirlerarası Oto
büs Terminali’nde 
uyuşturucu operas 
yonu düzenledi. 
Düzenlenen ope 
rasyonda gözaltına 
alınan T.A.'nın 
çantasında yapılan 
aramada 5 kilo 
160 gram esrar ele 
geçirildi. Yakala
narak gözaltına 
alınan T.A., emni 
yetteki ifadesinin 
ardından ’uyuşturu 
cu ve uyarıcı madde 
ticareti' yapmak 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

Nefes kesen kovalamaca Terör ooorasyoou 
3 kişi tutuklandı

İnegöl de, içinde 
bir kişinin ahkonul 
duğu iddia edilen 
araç ile polislerin 
kovalamacası 
nefes kesti. Emniyet 
ekiplerinin lastikle 
rine ateş ederek 
durdurduğu araçta 
ki 5 kişi gözaltına 
alınırken, ahkonul 
duğu bildirilen 
şahıs kurtarıldı. 
Kocaeli’den satışını 
yaptığı aracın 
parasını almak 
için İnegöl’e gelen 
A.Ç., iddiaya göre 
5 şahıs tarafından 
alıkonuldu. A.Ç.’nin 
yakın akrabası, 
şahsın Kocaeli’ye 
dönmediğini

öğrenerek, Kocaeli 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne kayıp başvuru 
sunda bulundu. 
Durum İnegöl 
Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerine bildirildi. 
Bunun üzerine 
harekete geçen 
emniyet ekipleri, 
kaçırıldığı iddia

edilen şahsın içinde 
bulunduğu aracı 
takibe aldı.

NEFES KESEN 
KOVALAMACAYI 
HERKES İZLEDİ

Emniyet ekipleri, 
aracı çevre yolu 
üzerinde durdurmak 

istedi. Dur ihtarına 
uymayarak kaçan 
araç şehir merkezi 
ne girdi. Emniyet 
ekiplerinin defalarca 
dur ihtarında 
bulunduğu aracın 
durdurulması için 
lastiklerine ateş 
edildi. Mahmutesat- 
bey Caddesi'ne 
kurulan barikat 
sonucu durdurulan 
araçta bulunan 
H.A...D.A. A.İ., M.İ. 
ve A.İ. gözaltına 
alındı. Alıkonulduğu 
bildirilen A.Ç. 
kurtarıldı. Araçta 
yapılan aramada iki 
ruhsatsız tabana ele 
geçirilirken, şahıslar 
emniyete götürüldü.

Terör örgütü PKK/ 
KCK üyesi oldukları 
iddiasıyla gözaltına 
alınan 4 kişiden 3'ü 
tutuklandı. Alınan 
bilgiye göre, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, 22 Temmuz 
2015'te Yıldırım 
Arabayatağı ve Ulus 
mahallelerinde 
izinsiz gösteri 
yapan kişilere yöne
lik çalışma başlattı. 
Ekipler, S.A, B.K, 
Y.G. ve F.Y'nin, terör 
örgütü PKK/KCK 
mn talimatları 
doğrultusunda o 
tarihte söz konusu 
mahallelerde yola 
barikat kurarak 

trafik akışını engel 
lediğini, kendilerine 
müdahale eden 
güvenlik güçlerine 
taş, şişe gibi malze 
melerle saldırdığını, 
bazı iş yeri ve araç 
lara zarar verip bir 
marketi yağmala 
dığını tespit etti. 
Gözaltına alınarak 
emniyetteki işlemle 
rinin ardından adli 
yeye sevk edilen 
bu kişilerden 
S.A, Y.G. ve F.Y, 
çıkarıldıkları mahke
mece "terör örgü 
tüne üye olmak" 
suçundan tutuk 
landı. B.K. ise 
savcılıktaki sorgusu 
nun ardından 
serbest bırakıldı.
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Güne Bakış itıatoıiiltıiiifcMKithıılai
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Köprü..
Siyasilerin en büyük yatırımlarıdır köprüler.
Köprüler yaşadıkça yapanların adlarını da yaşa 

tırlar.
Türkiye de 24 Ocak kararlarından sonra, sorma 

yenin belli ellerde toplanması stratejisi, devlet 
eliyle adam zengin etme hızlandı. Devlet eliyle 
zenginleşme metodları her dönemde var olmuştur.

Rahmetli Özal’dan beri binleri hep büyütüldü.
Bu kapitalizmin kaçınılmaz sonucudur.
Devlet eliyle hizmet yerine özel sektör eliyle hiz

meti yapmak, büyük kapitalistler yaratmak siste
min özüdür.

Türkiye son 20 yılda büyük sermaye belli ellerde 
toplandı.

Bugün yapılan büyük yatırımlar bu firmalar 
tarafından gerçekleşiyor.

Veya firmalar aralarında kıydıkları nikahla alı 
yortar işleri.

İktidarlar büyük işleri kendi yandaş firmalara 
verirler.

Bunu AKP iktidarı döneminde de gördük. Her 
işten alınan komisyon da belli yerlere gitti.

Bu. dün de övlpvği. buayn de.
İki tarafta bu sonuçtan memnun olurlar.
Al uüljim. vşr aüljim sürer aidpr.
Sonuçta ortaya çıkan eserler siyasilerin hane

sine olumlu yazılır, sandığa yansır.
İzmir- Gebze otobanı. AKP’nin en övüc duyduk 

lan hizmetlerdendir.
Türkiye’nin otoyol altyapısı, otomobil sanayinin 

gerisinde kalmıştır.
Devletinikasasına en büyük getirilerinden biri de 

otomobil ve akaryakıt satışlarından alınan 
vergilerdir.

Otoyollar ve köprüler, emme basma tulumbası 
gibi para basma mavnalarındır.

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Ulaştırma Bakanı 
nin dün son tahliyesini yerleştirip bağlantısı 
tamamlanan köprüye Osman Gazi adı verildi.

Neden Osman Gazi?
Bunu iyi düşünmek zorundayız.
Yarın Cumhuriyet’in kuruluşunun mihenk taşı 

olan 23 Nisan Bayramı.
Cumhuriyete giden yolun başlangıcı, saltanatın, 

hilafetin yıkılarak, yerine halk egemenliğinin 
kuruluşunun yıldönümü.

Ama gelin görün, Türkiye’yi yönetenler, Cumhuri 
yet dönemi yerine, milletin parasıyla yaptıkları 
hizmetlerde (siyasilerin görevi millete hizmettir) 
Osmanlıyı ön plana çıkarıyorlar.

Her yaptıklarına Osmanlı dönemi isimlerini veri 
yoriar, binaları, camileri bile Osmanlı Mimarisini 
örnek alıyorlar.

Demek ki bu zihniyet hala Cumhuriyeti içlerine 
sindirememişler. Ama, onları ülkeyi yönetme 
görevi verenin Cumhuriyet olduğunu unutuyorlar.

Köprüler, yollar gelişen toplumların vazgeçilmez 
leridir.

İnsanları, ülkeleri birbirine bağlar.
Yollar, köprüler kavuşmaktır.
İktidarların görevidir yol ve köprüler yapmak.
İnsanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak.
Ancak, köprü yaptık diye vatandaşlarını da soy

durmamak gerekir.
Osman Gazi adı verdikleri köprüden geçişi 

dolara bağlamışlar.
yb + 'ATM W 'iıra ‘ou 'uüyiİK 'dır para.
Hizmetin karşılığı yüksek paralar almak olma 

malı.
Yoksa yapılan hizmet, hizmet olmaktan çıkar, 

haraca dönüşür.

Gemlik Ticaret 
Borsası, 6-11 Mayıs 
2016 tarihleri 
arasında üyelerinin 
üretim, ambalajlama 
konusunda tekno 
lojik yeniliklerden 
haberdar olması ve 
ihracat konusunda 
yeni pazarlar kazan 
dırmak amacıyla 
İtalya Venditalia 
Gıda Ambalajları 
Fuarı ve Budapeşte

Saadet'teı DFrç ha wlı ılsıııı ibareti
Saadet Partisi, 
Demokrat Parti 
Gemlik İlçe Teşkila 
tına hayırlı olsun zi
yaretinde bulundu. 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas Yıldız 
ve yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte 
Demokrat Parti 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ali Biliz ve yöneti
mini ziyaret ederek 
hayırlı olsun dilek
lerinde bulundu. 
Ziyarette Gemlik'in 
genel sorunları olan 
şehir içi yolların 
bozukluğundan ve 
köy yolları genişleti 
lirken, zeytinliklere 
giriş yerlerinin 
yükseltildiğine deği 
nildi. Gemlik'te balık 
satış yerlerinin olma 
yışından söz edildi. 
Gemport hisseleri 
nin satılacak olması

VII II IImsiMtııışmınmııiö
Gemlik Hisar Ma
hallesi Yener 
Sokağa İstiklal Cad
desi mevkiinden 
girişler yasaklandı. 
UKOME kararı 
uyarınca, İlçe Em
niyet Müdürlüğü 
binasının da yer 
aldığı sokağa 
girişler, Özdilek 
çevresinden olacak, 
oemlik Belediyesi 
Zabıta irlüğü 
ekipleri, < ’in 
uyarı levhald..nı 
sokağa astılar. 
Vatandaşlardan 
gelen talep 
doğrultusunda,

Venditalia
.. k ^Otl^ıdö vHndiıiçj)

Sirha Gıda Fuarı’na 
iş geliştirme gezisi 
düzenledi.
Öte yandan İtalya 
Milano’da ve 

nedenleri' üzerine 
yapılan konuşmada, 
Gemport’a yapılan 
kârdan pay dağıttın 
hyor olsaydı bu his 
seler bu kadar kolay 
satılamayacağı 
görüşleri belirtildi. 
Yıldız, “Ak Parti ikti
dara geldiğinden bu 
yana yıllardır içeride 
ve dışarıda kutuplaş 
ma siyaseti yürüt
mektedir. Bizler, 
sürekli vatandaşları z 
mız ile iç içe olmaya

mevcut sokağın dar önünde bulundum- hafta başında uygu- 
olması da göz larak alınan karar lamaya konuldu

9-11 MAY 2016 
HUNGEXPO 
HUNGARY 
NEWEDITION

2016

Budapeşte’de 
ülkenin gıda 
distribütörlerinin 
bulunduğu ticari 
heyetler ile ikili 

gayret ediyoruz. 
Kutuplaşma siyase
tinin bu coğrafyada 
tek bir devlete yara 
dığı görülmektedir. 
Terörist İsrail sınırla 
rını genişletmek ve 
büyütmektedir. İsrail 
dışındaki bütün 
topraklarda bom
balar patlamakta 
dır.” dedi
Biliz, "Ak Parti ken
disine verilen görev
leri çok iyi bir şekil 
de yerine getirdi. 

görüşmeler 
yapılacak. 
İş gezisi KOSGEB 
desteği ile gerçekleş 
tirilecek. KOSGEB 
tarafından işletmele 
rin ulaşım, konakla 
ma, tercümanlık, 
rehberlik ve fuar 
giriş ücretleri için 
%50 oranında 2.000 
liraya kadar destek 
sağlanacağı 
bildirildi.

Ak Partiye oy 
verenler ileride 
torunlarının yüzüne 
nasıl bakacak bunu 
merak ediyorum." 
diyerek hükümetin 
icraatları mn kim
seyi mutlu 
etmediğini belirtti. 
Biliz, "Bundan sonra 
daha sık görüşme 
miz gerekiyor", 
diyerek yapılan zi
yaret için teşekkür 
ederek sözlerini 
tamamladı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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HALK OANSlflRI FOLKLOR ŞÖLENİ YAPILDI
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
Coşkusu tüm hızıyla 
devam ediyor. 
Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik Belediye 
Başkanlığı, ilçe 
Milli Eğitim Müdür 
lüğü ve Gençlik 
Hizmetleri İlçe 
Spor Müdürlüğü 
tarafından organize 
edilen Atatürk 
Spor Salonundaki 
törenler şölen 
havasında yapıldı. 
Içedeki 9 İlkokulun 

katıldığı Halk 
Dansları Folklor 
Şöleninde, Türki 
ye’nin kültürel yapısı 
folklorik danslarla 
parke üzerine 
yansıdı. Bursa’dan 
Konya’ya, Adıya 
man’dan Karade 
niz’e, Ege’nin Zeybe 
ğinden Doğu’nun 
halaylarına kadar 
pek çok yörenin 
kültürümüze kazın 
mış halk dansları, 
çocuklarımızın bin

bir emeği ile sahne
lendi. Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, Milli 
Eğitim Müdürü

Mehmet Duran, 
Gençlik Hizmetleri 
Spor Müdürü Abdu- 
rahman Dağlar’ın 
yanı sıra çok sayıda 
öğrenci velisi ve 

öğretmenin de yer 
aldığı şenlik, 
saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla 
başladı.

Cumhuriyet İlkokulu 
Ana Sınıfı Öğrencile 
rinin hazırladığı 
Mehmet Akif 
Ersoy’un “Zulme 
Hayır” Şiirinin 

müzikli koreografisi 
ile baş layan Halk 
Dansları Şenliği, 
öğrencilerin bir
birinden güzel 
danslarıyla 
renklendi.
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Mayıs sonunda 
yapılacak olan 
öğrenme şenliğinde 
de sahne alacak 
olan öğrenci ve 
öğretmenleri 
tebrik etti.
Gemlik Kayma 
kamı Cahit Işık 
ve Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu’da 23 
Nisan Ulusal Ege
menlik ve Çocuk 
Bayramının anlam 
ve önemine dair 
kısa konuşmalar 
yaparak, Gemlikli 
minik öğrenciler 
nezdinde tüm 
dünya çocuklarının 
23 Nisan Bayram 
larını kutladıklarını 
söylediler.

BAŞLAMIŞTIRNikah Masası - Volkan (jösterisi

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZA 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

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

www.gemlikmilton.com
Sk facebook/miltondugun
j|^ plus.google.com/miltondugun
R HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI
F Tel : 513 10 71 GEMLİK

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

MMMCMMnMILTON
U. DÜĞÜN SALONU

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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| SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

KAPTAN MERT DÜLGER
Gemlik Belediye 

Spor futbol takım 
lan U14 takım 
kaptanı Mert Dül- 
ger’in sakatlığına 
çok üzülüyorlar. 
Bilindiği gibi U14 
Bursa’mızı Türkiye 
Şampiyonasında 
temsil etme hakkı 
elde etmiştir.

Mert Dülger, U14 
takımının en etkili 
futbolcusu konu 
mundaydı.

Sol ayağı ve top 

tekniği çok iyiydi. 
25-30 metreden etki 
li vuruşları vardı. 
Oyuncu geçmede 
müthiş becerisi var 
dı. Onun ayağından 
top almak çok zor 
du. Allah onu futbol 
için yaratmış gibiy 
di. Takım arkadaş 
lan tarafından da 
çok seviliyordu.

Bursa Spor izleme 
komitesi Kaptan 
Mert’i hemen 
radarına almıştı.

Yaz kampına davet 
edilmişti.

Büyük bir olası 
I ıkla Bursa Sporu
muza seçilecekti.

Belediye Başkanı 
mız Refik Yılmaz 
Kaptan Mert’e 
kendi elleriyle 
baklava yedirmiş 
ve Türkiye Şampi 
yonasında bizzat 
başarılar dilemişti. 
Gemlik Belediye 
Spor U14 Kaptan 
Mert Dülger’den 

yoksun maçlarını 
oynamak zorunda 
kalacak.

Zira iki yerinden 
kırık olan sağ aya 
ğından operasyon 
geçirmiş durumda 
Kaptan Mert’in bir 
an önce iyileşip, 
futbol oyununa 
kaldığı yerden 
devam etmesini 
diliyoruz.

Belediye Başkanı 
mız Refik Yılmaz 
Dubai seyahati so
nunda Gemlik’e 
gelir gelmez başarılı 
bir fıtık ameliyatı 
geçirdi. Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesin 
de yapılan operas 
yon çok başarılı 
geçti. Başkanımız 
kısa hastane yatımı 
sonunda evinde 

istirahatine çekilmiş 
durumda. Gemlik 
Belediye Spor ailesi 
olarak Başkanımıza 
acil şifalar diliyoruz.

Süper Amatörde 
maçlar sona erdi. 
Karacabey Belediye 
Spor Grup Birincisi 
olarak BAL Ligine 
çıktı.

Gürsu Spor ve 
Zafer Spor BAL 
Ligindeki Elmas 
bahçeler ve Kestel 
Belediye Sporla 
playoff maçları 
oynayacaklar.
Eleyenler BAL 
Ligine devam 
edecekler.

Elenenler ise 
Süper Amatöre 
geri dönecekler.

2015-2016 sezo
nunun da sonuna 
iyice yaklaşıldı.

Bu sezona bir tek 
U12’ler kalıyor. 
İkinci Amatör 
küme, U16veU13 
maçları da bitmek 
üzere.

Tüm maçlar 
tamamlandığında 
yaz tatili başlamış 
olacak.

En başarılı 
takımımız olan 
Belediye Spor U13 
takımı arka arkaya 
yedi maçını kazan 
mış durumda.

Vefa Spor ise 
Ovaakça Spora 
yenilerek avantaj 
kaçırdı. İkinci 
Amatör kümede 
Körfez Spor ve Vefa 
Spordan başarı 
bekliyorduk.

Lig sonunda 
inşallah başarılı 
olurlar.

GEMLİK SP0R:64 FASTLİNE SPOR KL:65
Gemlikspor Büyük 
Erkekler basketbol 
takımı sezonun ilk 
maçında Tofaş Spor 
salonunda Fastline 
Spor Kulübüne 
konuk oldu. Baştan 
sona büyük çekişme 
içinde geçen maçı 
temsilcimiz son 
saniyede yediği bas- 
ket ile kaybetti. İlk 
çeyrekte 14-18 üstün 
lük Gemlikspor da 
oldu. İkinci çeyrekte 
rakibin etkili oyunu 
karşısında zorlanan 
temsilcimiz ilk yarıyı 
35-22 yenik kapadı. 
Üçüncü ve dördüncü 
çeyrekler büyük 
çekişme içinde geç 
ti. Maçın son 34 sani 
yesin e 61-64 önde 
giren Gemlikspor, 
maçın bitimine 19 
saniye kala yediği 
basket ile skor 63- 
64‘e geldi. Rakibin 
çok sert savun 
masını hakemlerinde

seyirci kalması sonu 
cu son 5 saniyede 
topu keybeden 
temsilcimiz son 
saniyede yediği pota 
altı basketiyle maç
tan da 65-64 yenik 
ayrıldı. Bu sonuçla 
oynadığı ilk maçını 
kaybeden Gemlik
spor buğun saat 
19.00 da İlçemiz 
Spor Salonunda

ikinci maçını Oksijen 
Spor Kulübü ile ya
pacak. Takım kadro 
su, Nurullah TAR- 
GIT, Erdem CER
RAH, Aşkın HASBU 
DAK, İbrahim TOK 
GÖZ, K. Ah met TOK 
GÖZ, Mehmet ER 
SÖZ, Yalçın ŞEN 
IŞIK, Koray GÜNEŞ, 
Ahmet YEĞEN 
OĞLU, Onur ASLAN,

Haşan DERE, Hakan 
KATIMOĞULLAR, 
Ozan ZADEOĞLU.
Gemlik spor takım 
sorumlusu İbrahim
Tokgöz; “Maça iyi 
başladık ama sonu 
nu getiremedik. Bu 
tecrübeye sahip 
başta ben ve arka 
daşlarım olmak 
üzere maçın sonunu 
iyi oynamamız gere 
kirdi. Kaybedilmiş

bir durum yok.
Bu maçın rövanşı 
önümüzdeki hafta
larda oynanacak ve 
eminim ki kendi 
sahamızda maçımızı 
farklı kazanacağız. 
Tamamı Gemlik’li 
oyunculardan kurulu 
olan A Takımımız 
ilçemizi centilmence 
ve dostça, bütün 
müsabakalarda 
temsil etmeye

devam edecek ve 
herkese örnek ola
cak bir davranış 
içerisinde olma 
prensibiyle 
hareket etmektedir. 
Bugün sahamızda 
oynayacağımız 
maça tüm basketbol 
severleri davet 
ediyoruz ve inşallah 
onlara galibiyet 
hediye ederiz. ” 
dedi.

El EM AHİ İD fabrİkamizda çalişacak 
[UHlIUlLlin BAY - BAYAN VASIFSIZ 
---------ELEMANLAR ARANIYOR

ARANIVHR VERONA MERMERgüHlllIun TEL: 514 20 21

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

GÜN İÇİNDE TESLİIV1 EDİLİR

GOL.ER AJANS

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezğazetesi.com
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

ww.gemlikkorfez%25c4%259fazetesi.com
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gemport
Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.

ÜRETİM
ELEMANI

GEMPORT 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli olarak 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapılacaktır.

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik* Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip,
O Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

minimum 1 yıl deneyimli,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak,
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlik'te ikamet eden/edebilecek,
O Vardiyalı çalışabilecek,
O Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

İlgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

TERCİHEN 20-40 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 
DENGİ OKUL MEZUNU

BAY
ELEMAN ALINACAKTIR

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir

EFENDIOGLU MERMER A.Ş
Açmalar Mevkii Gedelek - 

Orhangazi / BURSA
Tel: 0 224 586 00 05

LALE KEMAL KILIÇ 
ORTAOKULU: EĞİTİMCİ- 
YAZAR RECEP ÖZKUL'U

AĞIRLADI

Alışveriş Gü ııl eri' 
tHÎltoİMOl

Lale Kemal Kılıç 
Ortaokulu 
velilerine seminer 
düzenmendi. 
Geleceğimizin 
teminatı olan 
çocukların yaşamla 
rında daha başarılı 
olabilmesi hepi 
mizin temel amacı 
olduğu belirtilen 
seminerde, 
“Anneler ve Ba
balar olarak bu yol
culukta evlatları 
miza sağlıklı bir 
şekilde nasıl destek 
verebiliriz?” diyen 
veliler Aile Kavramı, 

Aile Model Tutum 
lan, Çocukla Bir
likte Büyümek, 
Dikkat Dağınıklığı, 
Mücadele Ruhu, 
Geleceği Birlikte 
Planlama, Ülke 
Sevgisi, Çocukla 
rımız ve Özgüven 
konularında 
Eğitimci- Yazar 
Recep Özkul 
tarafından 
bilgilendirildiler, 
diyen Okul 
Müdürü 
Saadettin Göl, 
seminerlerin devam 
edeceğini söyledi.

Anadolu Gençlik 
Derneği Genel 
Merkezi tarafından, 
Çanakkale Zafer- 
i’nin 101. yılını 
topraklarında kutla
mak amacıyla "250 
bin Gençle Çanak 
kale Diriliş”adı 
altında Çanakkale 
gezisi düzenlen 
di.Türkiye’nin 81 
ilinden ve birçok 
ülkeden binlerce 
genç buluştu. 
Bu buluşmaya 
Gemlik Anadolu

MTjöjg ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gençlik 45 
kişiyle katıldı. 
Çanakkale Şehitleri 
için okunan 250 bin 
Hatimlerin duası 
yapıldıktan sonra 
savaşın yaşandığı 
alanlar gezildi. 
Ortaokul, lise 
ve üniversite 
öğrencilerinin 
katıldığı etkinlikte 
gençler, 
Çanakkale'nin 
manevi havasını 
soluyup binlerce 
şehitlerimiz anıldı.

Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi'nde 
bugün 'Payitaht 
Çarşı Alışveriş 
Günleri' başlıyor. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), Valilik, 
Büyükşehir 
Belediyesi, Os- 
mangazi Belediyesi 
ile Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Birliği iş 
birliğiyle düzenle
nen organizas 
yondan esnafın 
beklentisi büyük. 
BTSO Başkanı 
İbrahim Burkay, 
22 Mayıs'a kadar 
sürecek 'Payitaht 
Çarşı Alışveriş 
Günleri' ile 700 yıl 
dan bu yana kent 
hayatının nabzının 
attığı Tarihi Çarşı 
ve Hanlar Bölge- 
si'ne hareketlilik 
kazandırmayı ' 
hedeflediklerini

vurguladı.
Tarihi Çarşı ve Han
lar Bölgesi'ndeki 
mağazalardan 
alışveriş yapan 
tüketiciler, anlaş 
malı iş yerlerin 
de toplam 100 
liralık her alışveriş 
için bir çekiliş 
kuponu alma 
ya hak kazanacak. 
Tüketiciler, alışveriş 
fişlerini çarşının 
belirli noktalarında 
kurulan başvuru 
merkezlerine 
ibraz ederek 
çekiliş kartlarını 
alabilecek.
Kampanyanın 
ardından yapılacak 
çekilişle talihli 
lere 10 Fiat 
Egea otomobil, 
10 Lenovo 
dizüstü bilgisayar 
ve 10 LG akıllı cep 
telefonu hediye 
edilecek.

mailto:hr@gemport.com.tr
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5 mİ alınmayan borç silinecek
Maliye Bakanlığı 
Gelir Idaresi’nin 
yayımladığı yeni 
tebliğle tahsil edil 
meyen kamu alacak 
lan için zaman 
asımı süresi 5 yıl 
olarak belirlendi. 
Bu süre boyunca 
Ödenmeyen tüm 
borçlar silinecek. 
Özellikle şirketler 
ve borçlu vatandaş 
lar için avantajlı 
düzenlemeler 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür 
lüğe girdi. Yeni 
düzenlemeler Gelir 
İdaresi Başkan 

lığı'nın, "Tahsilat 
Genel Tebliği'nde 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Tebliğ"! ile 
geldi. Tebliğde bir 
çok detay bulunu 
yor. Size özet olarak 
bazı bilgileri aktar* 
mak İstiyorum. En 
önemli değişiklik 
lerden biri şu; kamu 
alacağı, vadesinin 
olduğu takvim yılın 
dan sonraki yıldan 
itibaren 5 yıl içinde 
tahsil edilmezse 
zaman aşımına 
uğrayacak. Yani 
vadesi 2016 içinde 
dolacak bir alacak

için zaman aşımı 
süresi 2017'den 
itibaren 5 yıl olarak 
düzenlenecek. Bu 
süre içinde devlet 
alacağını tahsil 
edemezse borç 
ortadan kalkacak. 
Böylece kamu, 

kendine de süre 
sınırı koymuş 
oluyor. Tahsilat için 
5 yıl süre tanınıyor. 
Borçlunun iflası 
söz konusu 
olduğunda ise 
zaman aşımı süresi 
değişiyor. Mallar 

tasfiye edil meşine 
rağmen kamu ala 
cağı tahsil edilemez 
se borç için aciz 
vesikası düzenleni 
yor. Bu vesika 
genel olarak borçlu
nun bu miktarı öde 
yecek bir malının ya 
da varlığının olmadı 
ğını gösteren belge
den oluşuyor. 
Burada kamu alaca 
ğı için zaman aşımı 
süresi belgenin 
düzenlenmesinden 
sonraki 20 yıl olarak 
belirlenmiş. Adli 
para cezalarında ise 
zaman aşımı süresi

10 yıl olarak uygula 
nıyor. Adli para 
cezasına çarptırılan 
kişinin yaşı da bazı 
indirimler sağlıyor. 
Ayrıca bu cezaların 
zaman aşımının 
tayininde mahkeme 
kararının kesinleş 
tiği gün esas alını 
yor. Zaman aşımın 
da önemli bir uyarı 
yapalım. Tahsil 
edilmeme durumu 
borcun tamamı için 
geçerli değil. 5 yıl 
içinde 1 liralık bile 
bir tahsilat olsa, 
zaman aşımı 
yeniden başlatılıyor.

liWn Ww M mf lamı
Kamu Denetçiliği 
Kurumu, elektrik 
tüketicilerinden 
tahsil edilen Türkiye 
Radyo Televizyon 
Kurumu (TRT) katkı 
payına ilişkin iptal 
ve iade talebini, 
kurumun ticari 
amaç gütmeyen 
programlar da 
yaptığına vurgu 
yaparak reddetti. 
Bazı mahkeme 
kararları ise kayıp 
kaçak bedeli üzerin 
den alınan TRT payı 
mn tüketicilere iade 
edilmesi gerektiğine 
hükmediyor. TRT 
giderlerinin karşılan 
ması amacıyla, 
elektrik tüketicile

rinden tahsil edilen 
katkı payının 
alınmasına rızası 
olmadığını 
belirten bir kişi, 
Kamu Denetçiliği 
Kurumuna başvur 
du. Başvurucu, söz 

konusu katkı payı 
nın iptalini ve iade 
sini talep etti.
Başvuruyu incele 
yen Kamu Denetçili 
ği Kurumu, TRT’nin 
çok geniş ulusal ve 
uluslararası insan 

topluluklarına hitap 
eden yayınlar yaptı 
ğına dikkati çekti. 
Örnek gösterdiği 
bazı programlarda 
ticari amaç güdülme 
diğinin de altını 
çizen Kamu Denetçi 
ligi Kurumu, nihai 
kullanıcıya gönde 
rilen faturalarda 
aylık ne kadar TRT 
payı ödeneceğinin 
belirtildiği, bu şekil 
de de aleniyetin 
sağlandığına vurgu 
yaparak, idarenin 
işlemlerinde her
hangi bir hukuka 
aykırılık tespit 
edilemediğine 
hükmedip başvuru 
yu reddetti.

Rusya Tarım Ürün
leri Denetim Dairesi 
“Rosselhoznad- 
zor”. Türkiye den 
Rusya’ya ithalatı 
yasaklanan ürünle 
re patlıcanı da ekle 
di. Kurumdan yapı 
lan yazılı açıklama 
da Türkiye’den 
Rusya’ya patlıcan 
ithalatı yasağının 
25 Nisan tarihinden 
itibaren yürürlüğe 
gireceği belirtile 
rek, “Patlıcana 
ithalatına yasak 
konması Türk 
tarafının sistematik 
olarak Rusya 
karantina taleple 
rine uymaması 
neden olmuştur. 
Defalarca yaptığı 

mız uyarılara 
rağmen durumda 
düzelme gözlenme 
miş ve haşere 
ihtiva eden patlıcan 
sevkıyatı devam 
etmiştir. Türk 
tarafının durumu 
düzeltmesi için 
herhangi adım 
atmadığı için geçici 
patlıcan yasağı 
25 Nisan tarihinden 
itibaren yürürlüğe 
giriyor” denildi. 
Rusya ile Türkiye 
arasında patlak 
veren uçak krizin
den sonra limon 
dışında hemen 
hemen tüm tarım 
Türk tarım ürün
lerinin Rusya’ya 
girişi yasaklanmıştı.

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

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

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 94M VAPUB - FEBİBOT

L 
i 
K

KAYMAKAMUK Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Mûd. 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

Yalova (228) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 __________OTOBÜS__________

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

ULAŞIM

R
Famukkale 512 00 25
DENİZ UÇASI 513 55 13
Pagasu* Akmla Seyahat 614 53 62
METRO 313 12 12
Aydın Turtam ® 13 20 77
SOser Turtam 612 10 72
KanberoOlu-Eaaday S14 46 40
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

DAĞITICILAR

E 
H

GEM D AŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 8^43
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

HASTANELER

B r
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 58
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 5134520

E

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

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

i Akcan Petrol s13 1O 7O
MAR-PET s-|3 3O 33
Tuncay Otogaz 013 16 46
Boyza Petrol S13 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5458 

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)

Hiınıîıii
VENÜS SİNEMASI

küçük esnaf: 11:30- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Somuncu baba: 

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

Kapının diğer tarafı: 
12:00-14:00-16:15- 

19:00-21:00...
Kung fu panda 3: 

10:30. . .

5133321

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


GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK BÜKLÜK SİYA»I GAZETESİ

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

TAKSİTLİ ÖDEME

8.300
10.450
13.150

PEŞİN ÖDEME 

7.850 
9.900 

12.500

ÖZEL "yeni İni' ctykud Ut ktdtflmnkt dwpu

NtKEM
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 |

YİĞİT (^İNŞAAT
1987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Akıllı Ev Sistemi 
Özel İç Mimari Uygulama 

3+1 Normal 
5+1 Dubleks Daireler

www.vizyonkd.com

Ulusal Egemenlik »e
Çocuk Bayramı nı kutluyoruz

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

23 NİSAN KURTULUŞA GİDEN YOL

Sabah kalktığımda önce çekmeceden 
bayrağımızı çıkarıp balkon demirlerinden 
aşağıya sarkıtarak astım.

Bu benim her Ulusal Bayramlarda yaptığım 
ilk işim.

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı.

Bugün bu topraklarda yaşamamızın çakıl 
taşlarının Ankara da döşendiği bir tarih.

Dev. Sayfa 4’te

Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın 93. 
yıldönümü bugün bü 
tün yurtta ve dış tem 
silcıliklerimizde 
coşkulu törenlerle 
kutlanacak.
Gemlik’teki törenler 
sabah saat O9.oo da 
Atatürk Anıtma çelenk 
sunulması, İstiklal Mar 
sı ve saygı duruşuyla 
başlayacak.
Saat lO.oo’da Kapalı 
Spor Salonu’nda 
düzenlenecek prog 
ram ile Ulusal Egemen
lik ve Çocuk Bay ra 
mı’nın 96. yıldönümü 
kutlamaları tamamla 
nacak. Dün, Suni çim 
sahada ilkokul öğren 
çilerinin katılımıyla 
çocuk şenliği düzen-

lendi, Belediye oyun 
parkurunun açılışı 
yapıldı. Kaymakamlık

renciler tarafından dol 
durularak, sembolik

ve
pildi. Kaymakamlık olarak ilçemizi yönet-
Belediye Başkanlığı tiler. TSÖ Gazi 
itukları küçük öğ İlköğretim Okulu vekoltuklan küçük öğ

Özel Aykent İlköğretim 
Okulu bando takımları 
eşliğinde öğrenciler 
ilçe içinde yürüyüş 
yaptılar.

http://www.vizyonkd.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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23 Nisan etkinliklerine dün de devam edildi....

Çocuk Oyunları Senliği yapılılı
Gemlik Kaymakamlı 
ğı, Gemlik
Belediye si, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve 
Gençlik Hizmetleri 
İlçe Spor 
Müdürlüğü’nün 
organize ettiği 
Ço- cuk Oyunları 
Şenliği ve Bahar 
Kupası yarışları 
ödül töreni yapıldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Suni Çim 
Saha Tesislerinde 
düzenlenen törende 
ayrıca oyun parkı 
açılışı da yapıldı. 
Gençler ve çocuklar 
ile biraraya gelen 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanvekili Ercan

Barutçuoğlu, 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Emniyet Müdürü 
Cafer Gündoğdu ve 
Gençlik Hizmetleri 
Spor Müdürü 
Abdurahman 
Dağlar, halay 
çekip, kâğıt helva 
yediler.
Törenlerin açış 
konuşmasını yapan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, 6 yıl önce 
Gemlik Belediye- 
si’nin destekleriyle 
başlanılan Çocuk 
Oyunları Şenliği’nin 
meyvelerini vermeye 
başladığını belirtti. 
Gemlik’in akademik 

başarıların yanı sıra 
sportif başarılarla da 
dikkat çektiğini 
vurgulayan 
Mehmet Duran, 
23 Nisan Ulusal Ege* 
menlik ve Çocuk 
Bayramını kutladı. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu’da 
konuşmasında, 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik 
kavramına dikkat 
çekerek, "Milli Ege
menlik günümüzde 
artık vesayetsiz ve 
dayatma olmadan 
millet idaresi söz 
konusudur.
Ulu Önder Atatürk’ 
ün de işaret ettiği 

gibi Egemenlik 
Kayıtsız Şartsız 
Milletindir" 
dedi.
Dünyada böylesine 
önemli bir günün 
sadece Türkiye’de 
çocuklara bayram 
olarak hediye edildi 
ğini de açıklayan 
Belediye Başkan 
vekili Ercan Barutçu 
oğlu, çocukların 
bayramını kutladı. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık'ta 
konuşmasında, 
96 yıl öncesinin 
tarihini ve 
arkasındaki 
gerçeklerin iyi 
öğrenilmesi 
gerektiğini anlattı.

ÖDÜLLER 
DAĞITILDI

Bahar Kupası ve 
Çocuk Oyunları 
Şenliklerinde 
dereceye giren 
öğrencilere kupa 
ve madalyaları 
protokol üyeleri 
tarafından verildi. 
Öğrenciler, 
öğretmenler 
ve velileriyle 
sohbet eden 
Kaymakam 
Cahit Işık Ve 
Belediye 
Başkanvekili 
Ercan Barutçuoğlu, 
öğretmen adaylarıyla 
da hatırı fotoğrafı 
çektirdiler.

Gemlik Belediyesi* 
nin çocuklara ve 
güne özel açtığı 
stantları gezen 
protokol üyeleri, 
kâğıt helva 
yiyip, çocuklara 
mısır, şeker ve 
pamuk şeker 
dağıttılar. 
Öğrencilerle 
halay çeken 
protokol üyeleri, 
oyun parkında 
eğlenen 
çocuklarla da 
sohbet edip, 
bol bol hatıra 
fotoğrafı 
çektirdiler.
Oyun parkı hafta 
Sonunda da açık 
kalacak.
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BELEDİYELERDE İÇ KONTROL 
MASAYA YATIRILDI

HAVİ ALTIN KAPAK KAMPANYASINA 
DESTtfet TEŞEKKÜR BELBESİ

Gemlik Belediye- 
si’nin 2016 Yılı 
Hizmet İçi Eğitim 
Seminerleri hız 
kesmiyor. Marmara 
Belediyeler Birliği 
ile yapılan protokol 
gereği sürdürülen 
seminerler, belediye 
müdür ve amirleri 
nin yanı sıra işçi ve 
memurlar tarafından 
da büyük ilgi 
görüyor. Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Toplantı Salonunda 
yapılan “Belediye 
lerde İç Kontrol” 
konulu seminerde, 
İç Kontrole İlişkin 
Kavramsal Çerçeve 
ve Mahalli İdarel- 
erde İç Kontrol Sis
temi Çalışmaları ve 
Yeni Kamu Yönetimi 
anlayışı ele alındı. 
Seminerin açılış 
konuşmasını yapan 
Belediye Başkan 
vekili Ercan Barutçu 
oğlu, yanlışların en 
baştan engellenme
sine yönelik bir

anlayışın temel ahn 
ması gerektiğini 
vurgulayarak, iç 
kontrolün amaç ve 
hedeflere ulaşmada 
önemli bir araç oldu 
ğunu söyledi. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol’un da yer aldığı 
seminerde konuşan 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İç Dene
tim Birimi Başkanı 
Sabri Çakıroğlu ’da, 
mahalli idarelerde iç 
kontrol sisteminin 
yeni kamu yönetimi 
ile birlikte önemli bir 
oluşum olduğunu 
belirtti. Fonksiyonel 
olarak büyüyen, 
hacim olarak da 

küçülmesi gereken 
sistemin, halka 
odaklı, etkin, ekono 
mik ve verimli bir 
çalışma sistemi 
olduğunu savunan 
Çakıroğlu, aynı za
manda da şeffaf, 
saydam ve hesap 
verilebilir olması 
gerektiğine dikkat 
çekti. Riskleri iyi 
yönetebilmenin de 
önemine vurgu 
yapan Sabri 
Çakıroğlu, slayt 
gösterimli anlatım 
da, hiyerarşik 
sıralama, görev 
bölümleri ve 
dikkat edilmesi 
gereken hususları 
da anlattı.

Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Kent 
Konseyi Engelliler 
Meclisinin organize 
ettiği Mavi 
Altın Kapak 
Kampanyasına 
büyük destek veren 
emekli öğretmen 
Zeynep Emine 
Aydın’a teşekkür 
belgesi verildi. 
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından yürütülen 
kampanyada, 
Belediyeye tek 
başına 500 kilo 
gram mavi kapak 
toplayan Zeynep 
Emine Aydın’a 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim adına teşek 
kür eden Temizlik 
İşleri Müdürü 
Ahmet Dedetürk, 
örnek davranışın 
teşekkür belgesi ile 
taçlandırıldığım kay

detti. Atık yağ ve 
Atık Pil toplama 
kampanyaları ile 
birlikte Mavi 
Altın Kapak 
Kampanyasını da 
yürüttüklerini ifade 
eden Ahmet Dede
türk, geri dönüşüm 
ve engelli 
vatandaşlara yöne
lik araç ve malzeme 
desteği adına büyük 
önem taşıyan kam
panyaya destek 
veren, kişi, kurum 

ve kuruluşlara bir 
kez daha teşekkür 
etti. Aynı zamanda 
ANAÇEV Başkan 
yardımcısı da olan 
Emekli Öğretmen 
Zeynep Emine 
Aydın’da, duyarlı 
vatandaşların yanı 
sıra, kendisine 
anlamlı bir jest 
yapan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz adına 
Ahmet Dedetürk’e 
teşekkürlerini iletti,

Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde 
donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve göz bebeğimiz çocuklarımızın 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'm tebrik ediyor, 

TBMM nin açılışında büyük mücadeleler veren tüm Şehit ve Gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.

Refik YILMAZ
Gemlik Belediye Başkanı

1878
02 www.gemlik.bel.tr 44416 05 facebook.com/gemlikbel twitter.com/gemlikbel

http://www.gemlik.bel.tr
facebook.com/gemlikbel
twitter.com/gemlikbel
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com
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Cumhuriyete giden yolun başlangıcı.
Birinci Paylaşım Savaşı(1. Dünya Savaşı) sona 

erdiğinde. 600 yıllık koca Osmanlı İmparatorlunu 
parçalanmış, vatan toprağı işgal edilmiş, askeri 
dağıtılmış, silahları toplanmış, padişah sarayında 
işgalci güçlerle anlaşmış canının derdine 
düşmüştü.

Anadolu da doğan bir imparatorluk, bir yandan 
Viyana kapılarına, bir yandan Afrika'nın kuzeyine 
Fas’a kadar, öte yandan Arap yarımadasında 
Yemen’e kadar büyük bir coğrafyada imparatorluk 
kurmuştu.

1920’lerde bu koca imparatorluk toprakları bir, 
bir ellerinden çıkıyordu.

Hantal devlet yapısıyla, değişen ve sanayileşen 
dünya’yayetişemiyordu Osmanlı.

Alman İmparatorluğu’nun peşine takılan Saray, 
Avrupa kıtasında başlayan savaşın bir tarafı 
olmuştu.

Osmanlı İttifak devlerinin bir parçası olmuş, Ak
deniz İngiliz savaş gemilerinden kaçan Alman 

zırhlıları Goben ve Breslav Çanakkale 
Boğazı'ndan Osmanlı sularına girdi. Istar^uı on. 
terinde demirledikten sonra Karadeniz’e çıkarak 
İtilaf devletleri ile birlikte olan Rusya’nın 
Sivastopol limanını bombalaması sonrası Osmanlı 
da savaşın tarafı oldu.

Bu macera İttifak devletlerinin yenilmesiyle bitti. 
Son Türk devleti toprakları da işgal edildi.
Vatanın düşmandan temizlenmesi, yurdun 

bağımsızlığına kavuşması için Anadolu’ya geçen 
Mustafa Kemal ve arkadaşları, 19 Mayıs 1919 da 
Samsun’a çıktığında halk yorgun, ordu dağıtılmış, 
saray çaresiz idi.

Mustafa Kemal, Amasya’da kararını bütün 
Dünyaya duyurdu.

Amasya’ya Tamim’i ile bağımsızlık savaşının 
kıvılcımları atıldı.

Sivas ve Erzurum da yapılan kongreler ile 
Ankara da 23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet 
Meclisi toplanarak, düşman yurttan temizlenesiye 
dek savaşma kararı alındı.

Mustafa Kemal orduların başına getirildi. Baş 
komutan yapıldı.

Kurtuluş Savaşımız yokluklar içinde Anadolu’ya 
çıkan Yunan askerleri İzmir de denize dökene 
kadar sürdü.

Saray, Anadolu’ya çıkan Mustafa Kemal ve 
askerlerini asi ilan etmiş, idam kararını vermişti.

Buna karşın vatan düşmandan milletin azmi ve 
Mustafa Kemal’in askerlik dehası ile kurtarılmıştı.

23 Nisan günü toplanan Büyük Millet Meclisi, 
Kurtuluş savaşı kararı aldı. Savaşın kazanılması 
sonrası 29 Ekim 1923 tarihinde ise yeni devletin 
adının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ilan etmişti.

23 Nisan bağımsızlığa giden bir başlangıcın tari
hidir.

Bugün hala Osmanlı İmparatorluğu hayallerinde 
olanlar tarafından yönetilmemiz ne büyük bir 
hazindir.

Cumhuriyeti içine sindiremeyen gafiller, o’nun 
kurucusunun ve yakın silah arkadaşlarının adını 
silmeye çalışanlar, her yere Osmanlı 
padişahlarının adını verenler, İstanbul önlerine 
demirleyen İtilaf donanmalarına karşı bakıp: 
"Geldikleri gibi gideceklerdir" diyen Mustafa Ke
mal’in dediği gibi bir gün gideceklerdir.

Bu kaçınılmazdır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız 

kutlu olsun.

Toplum Destekli 
Polislik Büro Amir 
liğince; Ayşe Ziver 
Karataş Okulu ana 
sınıflarına yönelik 
okullarda güvenli 
eğitimin sağlanması 
konusunda 86 
öğrenci, 6 öğret 
menin katılımı ile 
yapılan toplantıda 
bilgilendirme yapıldı. 
“Polis meslek 
tanıtımı, evde yalnız 
kaldığında yapılması 
gerekenler, trafiğe 
çıktığında yaya ola 
rak uyması gereken 
kurallar, tanımadığı 
kişilerle iletişim 
kurmaması, anne ve 
babanın telefon 
numaralarının 
öğrenilmesi,

ikamet adreslerinin 
öğrenilmesi, 
155 polis imdat 
kullanımı, araçta 
uyulması gereken 
kurallar, cinsel 
istismarı önlemek

adına “Tehlike 
noktalarını öğretip” 
tehlike anında çığlık 
atmayı öğretmek” 
konularında minik 
öğrencilerle polisi 
ağabeyleri

tarafından 
bilgi verildi. 
Sohbet ortamında 
geçen sunumda, 
ayrıca görsel 
olarak bu konularda 
tanıtım da yapıldı.

Koltuklar çocukların oldu
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamaları 
programı kapsa 
mında minik öğren 
çiler, dün ilçemizi 
yöneten Kaymakam 
ve Belediye Baş 
kanlık koltuklarına 
oturarak geçici ola 
rak ilçeyi yönettiler. 
Dün, Aykent 
İlköğretim Okulu 
4/B öğrencisi Doruk 
Tekkeş Kaymakam 
Cahit Işık’ı ziyaret 
ederek, Kaymakam 
lık koltuğuna oturdu. 
Ziyarete gelen Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
Ekin Gezgin, Yaren 
Karakamış, Doruk 
Tekkeşin ve Halil 
Yağcı ziyaret

sırasında Kaymakam 
Işık’a çiçek verdiler. 
Çeşitli konularda 
istek ve soruların 
cevaplandığı ziyaret 
sonrası, Kaymakam 
öğrencilere başarı 
dileyerek, kitap 
armağan etti.

öte yandan, 
-Çınar 4/E sınıfı 
öğrencisi Beyzanur 
Sarı, Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu’nu 
ziyaret ederek, 
bir süre Gemlik 
Belediye Başkanlığı

yaptı. 
Sembolik olarak 
Kaymakam ve 
Belediye Başkanlığı 
yöneten minik 
öğrenciler ilçeyi 
kısa süre de 
olsa yönetmekten 
mutlu oldular.

Çocuk Korosu Konseri hu aksam
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği bünyesin
deki Çocuk Korosu, 
23 Nisan Ulusal 
’aemenlik ve 

ak n'wramı ne- 
deniyl* vşam
konseı k. 
Kültür Meitv. ,ıde 
saat 20.oo’de ver
ilecek konseri Şef 
Mehmet Taşpınar 
yönetecek.
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monmm i;mmi
Cumhuriyet ilkokulu 
Müdürünün Koordi 
natörlüğünü yaptığı 
Gemlik Stajer öğret 
men Grubu Gemlik’ 
in tek ilk ve ortaokul 
bayan müdüresi 
olan Çınar İlk ve Or- 
taokulu’nu ziyaret 
ettiler. Gün boyu 
çalışmalarını okulu
muzda sürdüren 
öğretmenlerimiz 
keyifli bir gün geçir 
diklerini söylediler. 
İlk olarak okulun 
öğretmenler 
odasında ağırlanan 
öğretmenlere okul 
müdürü İlkay Erdem 
tarafından karşılıklı 
sohbet ortamı 
içinde; deneyimleri, 
bir bayan açısından 
mesleğin zorlukları, 
güzel yanları 
anlatıldı. Bu mesleği 
yapabilmek için 
sağlam bir alt yapı 
oluşturmaları gerek 
tiği, kendilerini geliş 
tirmek için önlerine 
çıkan her fırsatı 
değerlendirmelerini 
n önemli olduğu be

lirtildi. Sabırlı 
olmanın .karşındaki 
öğretmenleri kendi 
öğrencin veya 
evladın gibi gördü 
ğünde bazı durum 
lan daha kolay at
latma gücüne sahip 
olduğunu söyleyen 
okul müdürü İlkay 
Erdem aslında 
yöneticiliği severek 
yaptığını, öğretmen 
liği yeterince yoğun 
yaşadığını, yöneticili 
ğin hayatına farklı 
bir bakış açısı 
kazandırdığını, zaten 
eğitim fakültesi 
çıkışlı olmadığını, İk
tisadi İdari Bilimler 
Fakültesi mezunu 
olduğundan kendi 
mesleğini yapmaya 
başladığını söyledi. 
İdareciliğin biraz 

hukuk bilgisi, biraz 
muhasebe bilgisi 
bilmenin avantajla 
rım birçok kez 
yaşadığını elinden 
geldiğince adil bir 
idareci olmaya 
çalıştığını belirtti. 
Adnan Uluğ her 
öğretmenin potan
siyel bir idareci 
adayı olduğunu, bu 
nedenle gelecekler
ine yatırım yapmak 
amacıyla yüksek 
lisans yapmayı 
ve özellikle dil 
eğitim lerine ağırlık 
vermelerinin kendi
leri için büyük bir 
avantaj olacağını ■ 
söyledi.
Öğretmenler 
okulun çok amaçlı 
salonunda eğitimle 
ririe devam ettiler.

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 

Bayramınız 
Kutlu Olsun.

ANAÇEV
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

Gemlik Şubesi
ANAÇEV

Küçük hanımlar, 
küçük beyler! 

Sizler hepiniz geleceğin 
bir gülü, yıldızı ve ikbal 

ışığısınız.
Memleketi asıl ışığa boğacak 

olan sîzsiniz...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız 
Kutlu Olsun.

DEMOKRAT PARTİ GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI 
YÖNETİM KURULU ADINA İLÇE BAŞKANI 

ALİ BİLİZ
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Serbest Kürsü
Ürer KONAK (E) Tarih öğretmeni

KARA GÜNLERDEN AYDINLIĞA GİDEN YOL 23 NİSAN 1920
16 Mart 1920... 

Silahlarını kıyıya 
çevirmiş bir Ingiliz 
zırhlısı... Tüm 
silahlarıyla ateş açı 
yor... Ateş açılan yer 
Beykoz’daki Yetimler 
Yurdu... Yüksekçe bir 
tepede, büyükçe bir 
bina.. Binadan korku, 
dehşet içinde kaçan, 
küçük yetimler, 
düşenler, kalkanlar, 
şaşkın ve korkmuş, 
ağlayan onlarca 
çocuk.. Kanlar içinde 
yere düşenler... In
giliz askerleri, yetim
ler yurdunu işgal 
ediyorlar. Süngülü 
askerlerin eşliğinde 
öğretmenler, çocuk
lar bilinmeyen bir 
semte doğru götürü 
lüyorlar (O Sarışın 
Kurt, Atilla İlhan, 
Syf.3)

Aynı sabah... Şehza 
de başı Karakolu... 
İngiliz silahlı asker
leri, yataklarından 
yeni kalkmış, kalk
makta olan Türk 
askerlerine ateş 
açıyor.. Can pazarı, 
askerler karşı koyma 
ya çalışıyorlar ama 
boşuna... İçeri giren 

Ingilizler mızıka 
(bando) askerlerinin 
koğuşuna dalıyorlar. 
Askerlerimizi sıraya 
dizip kurşunluyor 
lar...

Manastırlı Hamdi 
Bey, telgrafının 
başında olanları 
Ankara’ya bindirmek 
te.. Ali Fuat Paşa elin
deki telgraf kağıdını 
Mustafa Kemal’e 
uzatıyor. M. Kemal: 
“Bu ne Gaflet! Bize 
daha büyük bir 
hizmet yapamazlardı! 
Meclis-i Mebusan’dan 

■ bir haber çıkmadı mı? 
Rauf Bey’den? Cevat 
Abbas: “- Bağlantı 
kurulamadı, 
kumandanım!” M. Ke
mal’in canı sıkılmış, 
yorgun.. “* Peki 
çucuk!” Ali Fuat 
Paşa’ya dönüyor: “In- 
gilizler meclisi dağıta 
cak, Rauf Bey’i de tu
tuklayacaklar. Ali 
Fuat Paşa: "Buna 
cüret edebilirler mi? 
M. Kemal: "- Daha 
fazlasına da edecek
lerdir. Biz niçin 
buradayız, bunu tah
min ettiğimiz için 
değil mi?

Ali Fuat Paşa: “O 
taktirde Sivas’ta 
kabul edilen kararın 
uygulamasına mı 
geçilecek? M. Kemal, 
kendinden emin ve 
kararlı yanıt verir: 
“Evet! Meclis’i 
Ankara’da toplaya 
cağız.”

19 Mayıs 1919’dan 
itibaren başlatılan 
kurtuluş mücade
lesinin “Kongreler” 
aşaması bitmişti yuka 
rıda anlattığımız olay
larla.. Artık "Millet 
Meclisi” aşamasına 
geçilmesi gerekiyor 
du. Yasama ve 
yürütme erki İstan
bul’dan Ankara’ya 
geçmeliydi... Hızla 
seçimler yapıldı, yeni 
milletvekilleri seçildi. 
İstanbul’daki baskın 
dan kurtulabilenlerin 
de katılımıyla 23 Ni 
san 1920’de Anka 
ra’da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’açıldı, 
Halkın temsilcileri 
iradeyi, ellerine 
almışlardı artık.
Ulusal egemenlik 
halkın temsilcilerinin 
ellerine geçmişti. 23 
Nisan 1921 de açılış 

günü “Milli Bayram” 
olarak kabul edildi. 
TBMM’nin kurulu 
şuyla Türkiye Cumhu 
riyeti çağdaş uluslar 
arasında yerini 
almıştır. 23 Nisan’dan 
itibaren devrimler 
süreci başlamıştır. 
Kurtuluş Savaşımız 
yıllarında binlerce 
çocuğumuz yetim 
kalmıştır. Analarını, 
babalarını şehit 
vermişlerdir.. Bu 
çocukları korumak 
Atatürk’e göre " 
vatanı korumakla” 
eşdeğerdir. “Çocuk 
sevgisi insan için bir 
ihtiyaçtır” der. 
Çocukları geleceğin 
“gülü”, “yıldızı”, 
“yüceliş ruhu” olarak 
adlandırmıştır.

1921 de Ankara’da 
kurulan Türkiye Hi- 
maye-i Etfal Cemiyeti 
(bugün ki Çocuk 
Esirgeme Kurumu) 
kurulduğu andan 
itibaren Atatürk’ün 
desteğini almıştır.

Atatürk, 1927 yılın 
da yaptığı bir konuş 
mada “Hiç şüphe 
yoktur ki Cumhur! 
yet’in gelecekteki 
çocukları bizden da 
ha çok geçim genişli 
ğine ve mutluluğa 
sahip olacaktır” diye 
rek daha mutlu, daha 
zengin bir Türkiye 
yaratmak istemiştir 
çocuklarımız için... 
Onun çocuk sevgisini 
bilmeyen yoktur. Çok 
sayıda manevi 
çocukları olmuştur.

Öğretmenler

Birliğinin başkanı 
olan Mazhar Müfit 
Kansu’nun da bu
lundu bir sohbette 
arkadaşları “Paşam! 
Bugün büyük Millet 
Meclisi’ni açtık. Bunu 
tüm dünyaya ilan 
ettik. Fakat bu günün 
adı ne olsun?” 
sorusunu sormuşlar 
dı. Atatürk şu yanıtı 
vermiştir.
“Efendiler, OsmanlI 

İmparatorluğu, 600 yıl 
bu milletin kaderine 
hakim olmuştur. 
OsmanlI İmparator 
luğu yanında, bu gün 
bizim açtığımız 
Meclis çocuk kalır. 
Onun için, bu günün 
adına "Çocuk Bayra 
mı” diyelim. Bu 
çocuk büyüsün, 
kendi zaferini kendisi 
ilan etsin” yani 
TBMM açıldığı 23 
Nisan’la "çocuk”, 
"çocuk bayramı” 
ilişkisini ilk kuran 
Atatürk’tür (Sinan 
Meydan, Panzehir, 
Syf.537)

Yetimleri koruyan 
Himaye-i Etfal 
Cemiyeti (Çocuk 
Esirgeme Kurumu), 
23 Nisanlarda yardım 
toplamaya başlamış 
tır. M. Kemal bu 
çalışmaları destekle 
miştir. 1925 yılının 23 
Nisan.’ın,da.' Çocuk 
Günü”, 1926’dan 
itibaren "Çocuk 
Bayramı” olarak 
kutlanmayı sürdür 
müştür.

Bugün tüm dünya 
da ilk ve tek "Çocuk 

Bayramı”olarak kut
lanan bu anlamlı 
günümüz ne yazık ki 
anlamını yitirmeye 
başlamıştır...

Bayram coşkusuyla 
yıllarca kutlanan 
“Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı” 
kapalı yerlerin içinde 
kutlanan bir baştan 
savma bayramına 
dönüştürülmek isten
mektedir.

Acıdır ki benim 
dünyaya öncülük 
ettiğim bayramı günü 
müzde KanadalIlar, 
Japon’lar ve Ameri 
kalılar sahiplenmişler 
ve kutlamaya başla 
mışlardır... Coşkuyla, 
çocuklarıyla tam bir 
bayram havasıyla...

Atatürk unutturul
mak mı istenmektedir 
çocuklarımıza, gele
cek kuşaklarımıza... 
Sözlerimizi yine onun 
sözleriyle son vere
lim: “Bir zamanlar 
gelir, beni unutmak 
veya unutturmak 
isteyen gayretler be
lirebilir. Fikirlerimi 
inkar edenler ve beni 
lanetleyenler çıkabi 
lir. Hatta bunlar 
benim yakın bildiğim 
ve inandıklarım 
arasından olabilir. 
Fakat ektiğimiz to
humlar o kadar özlü 
ve kuvvetlidir ki bu 
fikirler Hint'ten, Mı 
sır’dan döner, dolaşır, 
gene gelir, feyizli net
iceleri kalpleri doldu
rur.” (M. Hayri Egeli, 
Atatürk’ten Bilin
meyen Hatıralar)

Dojo Karate Spor 
Kulübü soprcuları 
Sosyal Sorumluluk 
projesi olarak 
Küçükkumla 
sahilini temizlediler. 
Jodo Karate Spor 
Kulübü Başkanı ve 
Antrenörü Gökhan 

Özler, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
antrenmandan sonra 
üst kemerleriyle 
Kumla sahilde çöp
leri toplayarak, 
çöplerin sahillere, 
sokaklara atılma 
ması gerektiğini

vatandaşlara iletme 
ye çalıştıklarını söy 
ledi. Özler, “5 büyük 
bidon çöp ve geri 
dönüşüm topladık. 
Daha farklı sosyal 
sorumluluk projele 
rini de yerine getire 
ceğiz” dedi.

El Elimli AD FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
tmURNUlIl BAY - BAYAN VASIFSIZ 
■■■■.■■■■■MU. ELEMANLAR ARANIYOR

AMUIVOR VERONA MERMER
HRHHHUJ! TEL=5142021

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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gemport
Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.

GEMPORT 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli olarak 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapılacaktır.

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinalan bölümleri),

0 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip,
O Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

minimum 1 yıl deneyimli,
0 Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak, 
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlik'te ikamet eden/edebilecek,
O Vardiyalı çalışabilecek, 
O Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

İlgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

ÜRETİM
ELEMANI

TERCİHEN 20-40 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA
DENGİ OKUL MEZUNU

BAY
ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir 

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş. 
Açmalar Mevkii Gedelek - 

Orhangazi / BURSA 
Tel: O 224 586 00 05

'.VS!

Si’

DUGUN SALONU

Pasta -Meşrubat-Çerez

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZA 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

PiıjMiist +l)j Performans 
Siiten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

İnternetten Cnnh Yaıjm- Snkne - Işıkyösferisi 
Servis ve ekhnnuninr - Sürprizgösteriler 

’v? '<emlifcmilton.com 
tucel fc/miltondııgun 

plus.google 'miltondugun 

Hükümet Kon>.uI karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

mailto:hr@gemport.com.tr
mlifcmilton.com
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Gemlik’te bulunan 
Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı, 
Burtvin Turizm ve 
Seyahat Acentası 
organizasyonu ve 
şirket sahibi 
profesyonel turist 
rehberi Tansu 
Erçevik eşliğinde 
Amasra Safranbolu 
Turu yaptı. 
İlk Gün gece saat 
24:00’de yola çıkan 
ekip Amasra 
sahilde güzel bir 
mekanda kahvaltı 
İle güne başladı. 
Grup ardından 
rahmetli popçu 
Barış Akarsu Kabri,

Şükrü Şenol Oriaokulunda aile İçi İletisini 
ve Çözüm Yolları semineri yanılıl1

Eğitimci-Yazar 
Recep Özkul, Şükrü 
Şenol Ortaokulu 
velilerine yönelik 
Aile Çocuk El Ele 
(Aile İçi İletişim ve 
Çözüm Yolları) 
başlıklı eğlenceli ve 
sonuç odaklı semi
ner gerçekleştirdi. 
Seminerde; Aile 
Kavramı, Tele
vizyon,Internet, 
Telefon, Aile Model 
ve Tutumları, 
Çocukla Birlikte 
Büyümek, Geleceği 
Birlikte Planlama, 
Ailede Zaman 
Kullanımı, Çocukları 
mız ve Sorumluluk,, 
Dikkat Dağınıklığı,

Çeşm-i Cihan Te
pesi, Kemere 
Köprüsü, Ağlayan 
Ağaç, Amasra 
Deniz Feneri gezi
leri ardından bir 
saat kadar tekne

Ailede Okuma 
Sevgisi,Mücadele 
Ruhu, Ülke Sevgisi 
konuları ele alındı. 
Eğitimci-Yazar 
Recep Özkul, veli- 
öğrenci ilişkilerinde 

gezisi yaptı. 
Grup, ikinci gün 
Safranbolu Kristal 
Teras, Yörük 
Köyü, Efsanevi 
Komari Gölü, 
Hükümet Konağı, 

püf noktalara 
değindi. Aile ile 
çocuk arasında 
meydana gelebile
cek sorunlar ve bu 
sorunları çözümü 
hakkında önerilerde

Saat Kulesi 
ziyaretleri 
ardından lokum 
alışveriş, yapıp 
gece geç 
saatlerde ilçeye 
döndü.

bulundu. 
Çocuklarımızı 
sevmemiz ve onlara 
örnek olmamız 
gerektiği özellikle 
vurguladı.
Seminer sonrasında 
aileler seminerin 
çok etkili olduğunu 
ve bu seminerlerin 
devamını bekledik
lerini dile getirdiler. 
Okul müdürü 
Rezzak Arslan, 
bu seminerlerin 
ailelerin katılımları 
olduğu sürece 
devam edeceğini, 
katılımlarından 
dolayı Recep 
Özkul'a ve velilere 
teşekkürlerini iletti.

ÖZEL ÖĞRENCİLER1E 
ÖZEL İŞBİRLİĞİ

Okullar hayat Bul
sun Projesinin en 
büyük destekçisi 
olan Gemlik Beledi 
yesi, Şehit Öğret 
men Ethem Yaşar 
İlkokulu Özel Eğitim 
Sınıfı öğrencileriyle 
işbirliği yaparak, 
okul içindeki 
Atatürk büstü ve 
çevresinde çiçek- 
lendirme çalışması 
yaptı. Gemlik 
Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürü 
Cemalettin Uysal, 
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
Özel Eğitim Sınıfı 
öğretmeni Erdal

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Muı*âcaaııartn şansen'yapılması rica oıunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

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

Tel:5139683

İpek ve öğren 
çilerin katıldığı 
çalışmalarda, 
Atatürk Büstünün 
çevresi rengârenk 
çiçeklerle donatıldı. 
Okullar Hayat 
Bulsun Projesi 
kapsamında 
ilçedeki birçok 
okul çevresinde 
düzenleme, 
ağaçlandırma, 
çiçeklendirme ve 
spor tesisi 
çalışması yapan 
Gemlik Belediyesi 
ekipleri, özel 
eğitim sınıflarına da 
büyük önem 
veriyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik KErfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

^IkSİHHİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5459 

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 
ko rfezofs et@ h o t m a il.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
Küçük esnaf: 11:30- 
14:00-16:30-19:00-

21:15...
somuncu baba: 

19:00-21:15 
kapının diğer 
tarafı: 12:00- 
13:30-15:15...

kung fu panda 3: 
10:30-17:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
il.com
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2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim 
yılı için kayıtlarımız başlamıştır.

ERKEN KAYIT DÖNEMİ 
FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN... 

1MART -30 NİSAN 2016
NOT: Ücretlerimize EĞİTİ M-ÖĞRETİ M. YEMEK, SERVİS ve KOV dahildi

2016-2017 
ÖĞRETİM YILI 
ÜCRETLERİMİZ

LİSTE FİYATI | ERKEN KAYIT DÖNEMİ
YILLIK ÖDEME^ TAKSİTLİ ÖDEME PEŞİN ÖDEME I

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
1 987

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK
VITRIFIYE & BANYO DOLAPLARI & LAMINAT PARKE

www.yiqitinsaatgemlik.com

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK u/ww.aykentilkogretim.k12.tr

İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTI.

KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

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

http://www.yiqitinsaatgemlik.com
u/ww.aykentilkogretim.k12.tr
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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 8325 Nisan 2016 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 96. yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtında ve Kapalı Spor Salonunda tören düzenlendi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

NİSAN YAĞMURLARI...
Dün keyifli bir gündü.
Hava sanki yazdan kalmaydı.
Meteoroloji yağmurun geleceğini haber 
vermesine karşın, herkese Pazar tatilini 

yaptırdı.
Benim için Pazar günleri öğleye kadar 

uykuda geçen bir gün olmuyor.
Her günkü saatimde uyanıyorum.
Dün de öyle oldu.

Cumartesi günü Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törenlere Kapalı 
Spor Salonunda devam edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne
deniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Daha 
sonra öğrenciler halk oyunlarından gösteriler sundu. Haberi sayfa 2’de

ümıırbev 
Yolu nda kaza

Umurbey Muratoba yolunda dün meydana gelen kazada, 16 P 
8704 plakalı araç sürücüsü yolun mıcırlı olması nedeniyle di
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı. Kazada, 
doblo araç sürücüsü ağır yaralanırken, araçta bulunan 5 kişi 
çeşitli yerlerinden yaralandılar. Kazada yaralananlar Gemlik 
Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

Dev. Syf4’te

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ULUSAL E6IMINÜK »E ÇOCUK MMICİSMİM

Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın 
96. yıldönümü tören
leri büyük coşkuyla 
kutlandı.
Cumartesi günü saat 
9.oo da Atatürk Anıtı 
önünde düzenlenen 
törende, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran anıta 
çelenk koydu, saygı 
duruşunda bulundu. 
Daha sonra, İstiklal 
Marşı söylendi. 
Burada düzenlenen 
törene, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölci 
gezli, İlçe Milli Müdü 
rü, şube müdürleri,

AKP, CHP, MHP, 
Vatan Partisi ilçe yö
neticileri, Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
yönetimi, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
yönetimi ve vatan 
daşlar ve öğrenciler 
katıldı.

Tören burada sona 
erdikten sonra 
CHP’liler alternatif 
kutlama düzen
lediler.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü’nün Atatürk 
Anıtına bıraktığı çe- 
lengin üzerindeki 

birçok harfin bulun 
maması tören sonra 
sı tepkilere neden 
oldu. CHP’liler ve 
Vatan Partisi yöneti
cileri, yapılanın 
Atatürk’ün manevi 
hatırasına saygısızlık 
olduğunu, bunun 
bilerek yapıldığını 
söyleyerek, bu 
konuda hatası olanla 
rın cezalandırıl 
masını istediler.
KAPALI SPOR 
SALONU’NDA 
KUTLAMALAR 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın 
Kapalı Spor Salo
nunda yapılan kutla

maları saat 10.oo da 
başladı. Buradaki 
tören de İstiklal 
Marşı ile başladı. 
Gazi İlkokulu öğren 
cisi Sıla Doğan’ın 
konuşması ardından 
Anadolu Halk Dansla 
rı gösterisi izlendi. 
Ardından TSO Gazi 
İlkokulu Halk dans 
lan gösterisi, Çınar 
İlkokulu Şemsiye 
ekibi gösterisi 
yapıldı. 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
etkinliklerinde ilçe 
şiir yarışmasında 
birinci olan şiir 
okundu.

2015-16 eğitim öğre 
tim yılında yarışma 
larda dereceye giren 
öğrencilere ödülleri 
dağıtıldı.
Daha sonra Borusan 
İlk-orta Okulu ve 
Özel Aykent Okulu 
Halk Oyunları 
gösterileri izlendi. 
TSO Gazi Okulu’nun 
TEMA gösteri 
sinden sonra 
Şehit Etem Yaşar 
İlkokulunun Milli 
Egemenlik gösterisi 
ve 100. Yıl Okulu 
Halk Oyunları gös
terilerinden sonra 
buradaki törenler 
son buldu.

CHP’DEN ALTERNATİF KUTLAMA
Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe yönetimi 
Cumartesi günü kut
lanan Ulusal Ege
menlik ve Çocuk 
Bayramı törenlerinde 
protokol töreninden 
sonra, alternatif 
çelenk koyma töreni 
düzenledi.
CHP İlçe Başkan 
Yardımcısı Dilek 
Taşpınar, CHP İlçe 
çelengini Atatürk 
Anıtına sunduktan 
sonra saygı duru 
şunda bulunuldu. 
Taşpınar, burada 
yaptığı konuşmada, 
ulusal bayram 
alternatif kutlamala 
rım gelenek haline 
getirdiklerini 
söyledi.
“İleriyi görmekte 
usta olan yüce

önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk, hem 
bu meclisi kurmakla 
egemenliğini hakim 
kılmayı düşündü. 
Bundan bir yıl sonra 
da Kurtuluş savaşı 
sonunda çocukların 
çok mağdur 
olduklarını, ülkede 
bir hüzün hakim 
olduğunu hissetti. 
Bu günü çocuklara 
bayram olarak arma 
ğan etti. Bugün de 
durum farklı değil. 
Ülke olarak çok zor 
günlerden geçi 
yoruz. Üzüntümüz 
sonsuz, yine şehitle 
rimiz ve şehit çocuk 
tarımız var. Hüzün
lüyüz. Bu bayramı 
o yüzden ihmal 
edemeyiz diye 
düşündük.

n biz ihmal 
Ülke 

çapını "'atta
ülke dı^ ' ne 
mutlu ki bu 
ülkede çocuk 
bayramlarının 
kutlandığını mutlu 
olarak izlendiğini 

takip ediyoruz. 
Çocuklarımız bunu 
hak ediyor. Çünkü 
onlar umudumuzdur, 
geleceğimizdir 
çocuklar. Bu 
bayram değil birçok 
bayramlar verilse 
haktır. Böyle bir 

günün olması çok 
özeldir, çok güzeldir. 
Çocuklara umut 
vermek, umut 
aşılama konuların 
geleceğe umutla 
bakma birer fert 
olarak yetişmesini 
yardımcı olmak 

bizim görevizdir. 
İçinizdeki çocuk 
hiç bitmedi, biz de 
çok heyecanlıyız. 
Her bayram 
buradayız, her 
çocuk bayramında 
da buradayız.” 
dedi.
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Bönci lıılmnda InumcKu »ası ennti istem
Bursa’da boyacı 
kılığında bir kuyum 
cuya girip bir bardak 
su istediği tezgahtar 
gence saldıran 
kimliği belirsiz 
gaspçı, gencin 
direnmesi üzerine 
şaşkına dönüp 
çareyi kaçmakta 
buldu. Gaspçı ve 
gencin boğuşma 
anı güvenlik karne 
ralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye 
göre, Çiftehavuzlar 
Mahallesi F.S.M. 
Caddesi üzerindeki 

bir kuyumcuya su 
kovası, boya fırçası 
ve bir kutu boya ile 
gelen kimliği belirsiz 
şahıs, o sırada iş 
yerinde bulunan 
İbrahim Taşdemir’e 
(23) altın fiyatlarını 
sordu. Bir süre tez
gaha bakan kimliği 
belirsiz zanlı, daha 
sonra Taşdemir’den 
bir bardak su istedi. 
İbrahim Taşdemir 
su almak için iç 
arka taraftaki 
lavaboya yönelince, 
arkasından gelen

zanlı, gence saldır 
mak istedi. Ancak 
durumdan şüphe 
lenip tetikte bekle 
yen Taşdemir, kendi

sine saldırmak iste 
yen zanlıya karşılık 
verince boğuşma 
yaşandı. Tezgahtar 
gençle baş edeme 

yeceğini 
anlayan 
kimliği belir
siz şahıs, 
yanında 
getirdiği 
boya- 
malzeme 
lerini 
kuyumcu 
dükkanında 
bırakıp kaçtı. 
İhbar üzeri
ne olay yeri 

ne gelen polis, karne 
ra görüntülerini iz
leyip zanlıyı teşhis 
etmeye çalıştı.

Kuyumcu dükkanın 
da parmak izi incele 
mesi yapılırken, 
İbrahim Taşdemir 
de ifadesine 
başvurulmak üzere 
polis merkezine 
götürüldü. Öte 
yandan bazı 
vatandaşlar kimliği 
belirsiz gaspçının 
olayı gerçekleştirme 
den önce 10 metre 
ilerideki bir kahve
hanede çay içip ilaç 
aldığını iddia etti. 
Polis, olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

anında müdahale 
etti. Yangın haberini 
alan partililer, ilçe 
binasına koştu. Can 
kaybının yaşanma

dığı yangında 
parti binasındaki 
toplantı odasında 
maddi hasar 
meydana geldi.

CHP'de yangın paniği
İznik ilçesinde CHP 
binasında yangın 
paniği yaşandı. 
Atatürk Caddesi 
üzerindeki Cumhu 
rlyet Halk Partisi 
İlçe teşkilatının 
yanındaki binada 
çatı tamiratı sıra 
sında yangın çıktı, 
işçilerin oksijen 
kaynağı ile çalıştığı 
sırada çıkan yangın, 
CHP ilçe binasının 
boşluğundaki hurda 
lığı tutuşturdu. 
Heyecanlı anların 
yaşandığı olaya 
itfaiye ekipleri

'Çekirdek cinayeti' 
sanıklarına ceza yağdı

Minihiis ile TIB canıştı!
Orhangazide 
otoyol yapımında 
çalışan işçileri 
taşıyan minibüs ile 
TIR'ın çarpışması 
sonucu 6 kişi 
yaralandı. Alınan 
bilgiye göre, 
Nurettin Köse'nin 
(39) kullandığı 
09 F 4308 plakalı 
minibüs, Orhan 
gazi-Gemlik kara 
yolu Küçük Sanayi 
Sitesi Kavşağı'nda 
Mustafa Haşlak 
(27) idaresindeki 
34 FD 5575 plakalı 
lik'ia çarpıştı. 
Çarpışmanın etki 
siyle savrulan 
minibüs, refüjün 
yanına devrildi. 
Kazada minibüs 
sürücüsü ile aynı 
araçta bulunan 
Mecit Temel, Ercan

Budak, Ali İnanç, 
Ümit ve Mustafa 
Candan yaralandı. 
Yaralılar, 112 Acil 
Servis ekiplerince 
Gemlik ve Orhan 
gazi Devlet Hastane 
lerine kaldırıldı. 
Gemlik Devlet 
Hastanesindeki 
ilk müdahalesinin 
ardından Bursa

Devlet Hastanesine 
sevk edilen sürücü 
Köse'nin hayati 
tehlikesinin bulun 
duğu öğrenildi. 
Minibüsün işçi 
servisi olduğu ve 
içindeki yolcuların 
İstanbul-Bursa- 
îzmir Otoyolu 
yapımında çalıştığı 
öğrenildi.

İnegöl de, çekirdek 
yüzünden Suriyeli 
bir gencin ölümü ile 
biten kavganın 
sanıklarına ceza 
yağdı. İnegöl Ağır 
Ceza Mahkeme
sinde son kez 
hakim karşısına 
çıkan tutuklu 
sanıklar Canberk D. 
ve Hakan T.’ye son 
sözleri soruldu. 
Canberk D, “İste
meyerek yaptım. 
Öldürmek için oraya 
gitmedim. Askere 
■gideceğim. Beraa- 
timi talep ediyorum” 
d e eli. Dayısı Hakan 
T. ise savunmasın* 
da, “Ben kavgayı 
ayırmaya gittim” 
dedi. Canbert D.’ye 
müebbet hapis ve 
14 bin lira idari para

cezası verildi. Kav
gaya iştirak eden 
dayısı Hakan T. ise 
14 yıl hapis cezası 
ve 13 bin lira para 
cezasına mahkum 
edildi. Olay 7 Kasım 
2015 tarihinde 
Turgutalp Mahallesi 
Goncagül Sokak’ta 
meydana geldi. 22 
yaşındaki Suriyeli 
Münir Hıdır, ailesi 
nin rahatsız oldu

ğunu, evinin önün 
de çekirdek yeme 
mesi konusunda 
19 yaşındaki Can
berk D.’yi ikaz etti. 
Bu sırada tartışma 
kavgaya dönüştü. 
Iddiya göre, Can
berk D., Suriye 
uyruklu genci 
göğsünden 
bıçakladı. Hasta 
neye kaldırılan Hıdır 
hayatını kaybetti.

30IİSİ Mlİff Mil MHMI
Sahte belgelerle 
Adliye ve Cezevinde 
işe yerleştirildikleri 
için gözaltına alınan 
30 kişinin emniyet
teki sorgusu tamam 
landı.Terörle Mü
cadele Şubesi 
ekiplerince 3 gün 
önce gözaltına 
alınan 24'ü zabıt 
katibi, mübaşir ve 
infaz koruma memu 
ru, 6'sı ise bilgisa
yar kurslarında 
eğitmen olan 
zanlılar hakkında

’FETÖ/PDY terör 
örgütüne üye 
olmak, resmi 
belgede sahtecilik, 
kamu kurum ve 
kuruluşları zararına

dolandırıcılık' 
suçlarından işlem 
yapıldı. 30 kişi 
sabah saatlerinde 
topluca Adliye'ye 
sevk edilecek.
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Güne Bakış HEM den acık öğretim öğrencilerine ıluMuru
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

NİSAN YAĞMURLARI...
Saat 7.oo de bahçeye indim, kahvaltıya 

çıktığımda saat 9.30 du.
Geçtiğimiz günlerde çıkan bir fırtına 

balkondaki saksıları yerle bir etmiş.
Saksıları değiştirdim, çiçek 

tohumlarından fışkıran küçük fideletin bir 
bölümünü ayırdım, gülleri ilaçladım, sizin 
anlayacağımız toprakla, doğayla bir hayli 
zaman geçirdim.

Bahar ayı bütün güzelliğiyle kendini 
gösteriyor.

Duvar dibindeki kiraz ağacındaki taneler 
büyümeye başladı.

Komşunun evinin önündeki erikler bir 
hayli büyümüş.

Güller artık kesimlik olmuşlar.
Sabah erken kalktığınızda, sizden önce 

uyanan kuşların sesi kulaklarınızda 
çınlıyor.

Karınlarını doyurmak için öylesine ses 
çıkarıyorlar ki şaşarsınız.

Bu yıl kırlangıçları daha göremiyorum.
Her bahar ayı önümüzden peçen elektrik 

tellerine sıralanırlar, görülmeye değer'bir 
manzara çfaar 'Karşınıza.

Sabahları erken uyananlar bir de zeytin 
üreticileri oluyor.

Bu yıl zeytin ağaçlarında pamucak çok 
yaygın.

Motor sesi ile ilaç makinası pulvariza- 
törün çıkardığı ses yansıyor çevreye. 
Ardından "kesit bir zehir kokuyu yayılıyor..

İyi ki rüzgar var yoksa zeytinlik 
yanlarındaki konutlarda kokudan durul
mayacak.

Alıp götürüyor ilaç kokusunu.
İlkbahar mevsimlerin en güzeli, 
Güneşi, yeşili, toprağının kokusu, 

doğanın uyanışı ile içimizi ferahlatıyor.
İlkbaharın bir güzelliği de yağmurları. 
Dün gece yarısı başlayan yağmur, 

ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü.
Penceremden Gemlik’e doğru yağmuru 

izledim.
Çatıda çıkardığı sesler, düşen 

yıldırımların ortalığı aydınlatması, çakan 
şimşeklerin çıkardığı sesler bana hep 
çocukluğumu anımsatıyor.

Şimşek sesleriyle irkildiğimizde büyük
lerimizin; "Gür, gür dede geliyor" sözleri, 
şimşeğin çocukların bir korku aracı olarak 
kullanılması, "yağmur yağıyor seller 
akıyor, arap kızı camdan bakıyor” teker
lemeleri bana hep baharı anımsatıyor.
Bir ilkbahar sabahı uyandığınızda, işe 

giderken, yağmurun sonrası toprağın 
çıkardığı koku ile başlıyoruz haftaya.

Tüm okurlarıma iyi haftalar diliyorum.

Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
Açık Öğretim Or
taokulu Yeni Kayıt 
ye Kayıt Yenileme 
İşlemlerinin 21 Nisan 
2016 tarihi itibariyle 
başladığı, 29 Nisan 
2016 tarihinde sona 
ereceği bildirildi. 
Yapılan açıklamada, 
sürenin çok kısa 
olması nedeniyle il
gililerin herhangi bir 
mağduriyet yaşama 
maları için işlemle

‘Basarworuın,Ciinl(üKaılınıın’ııroiesiiaınaınlanılı
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
bünyesinde “Yiye- 
cek-lçecek Hizmet
leri” alanında 3 yıllık 
aşçı çırağı eğitimini 
tamamlayan, hijyen 
ve girişimcilik 
eğitimi almış sosyal 
güvencesi olmayıp 
çalışma hayatına 
girmek isteyen ve 
üretime katkı 
sağlamanın yanı sıra 
hizmet sektöründe 
de kendini kanıtla

Çocuk Korosu hünerlerini gösterili

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği bünyesindeki Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Ege
menlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle konser verdi. Gençlik Orkestrasının da eşlik ettiği kon
seri Şef Mehmet Taşpınar yönetti. Kültür Merkezi’ni dolduran veliler çocuklarını hayran lıkla 
izledi. Koro ve solo şarkıların seslendirdiği konserde koro elemanları ayakta alkışlandı

“Kırınızı Bantlı Kız" adlı ovun sergilenin
Vatan Partisi Gemlik 
ilçe örgütü, 23 Nisan 
etkinlikleri kapsamın 
da Zahir&Batın 
Sanat Akademisi'nin 

''"'nde düzen 
lenmh 11 Eylül 
İlköğre. ’lu'- 
nun küçük .atcıla 
rımn rol aldığı 
"Kırmızı Bantlı Kız " 
adlı tiyatro oyununa 
katıldı. İlçe başkanı 

rini bu zaman dili
minde yapmaları 
istendi.
III. Dönem Yeni Kayıt 
ve Kayıt Yenileme 
işlemleri 21 Nisan-29 
Nisan 
ili. Dönem Sınav 
Giriş Yeri Bilgilerinin 
internetten 
yayınlanması 06 
Haziran 2016
III. DÖNEM SINAVI 
12 Haziran 2016 
III. Dönem Sınav 
Sonuçlarının 
yayınlanması 13 
Temmuz 2016 

mak isteyen ev 
hanımlarının girişim 
leri ile gerçekleş tir- :.ı*M »d*
UCU LJd^Cll lyui Ulll)

Çünkü Kadınım” 
isimli projenin

Özlem Türker, Sanat rina çiçek takdim 
Akademisi hocala ederek Gemlik'te

Öte yandan, Açık 
Öğretim Lisesi III. 
Dönem Kayıt Ye
nileme işlemleri ise 
26 Nisan 2016 tari
hinde başlayarak, 5 
Mayıs 2016 târihinde 
sona ereceği 
bildirildi.
İli. Dönem sınavına 
girmek isteyen Açık 
Öğretim Lisesi 
öğrencilerinin kayıt 
yenileme işlemlerini 
yaptırmaları istendi. 
İli. Dönem Kayıt Ye
nileme İşlemleri 
26 Nisan-05 Mayıs 

tanıtım toplantısına 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık, İlçe Milli 
cyıüiîî ıvıü'ûüTÜ 

Mehmet Duran ve 
Şube Müdürleri ile

İli. Dönem Ders 
Seçme Ve Sınav 
Merkezi Gün- 
cellemesi26 Nisan- 
05 Mayıs 
III. Dönem Sınav 
Giriş Yerlerinin 
İnternette 
Yayınlanması 
07 Haziran 2016 
III. DÖNEM SINAVI 
11-12 Haziran 
Bilgi almak isteyen
lerin http://www. 
aol.meb.goV.tr/ 
internet sitesinden 
de yararlanabileceği 
belirtildi 

diğer misafirler 
katıldı. Kurs 
Öğretmeni Şerife 
Akgül, “Farklılık 
larımız Zenginliği 
mizdir” anlayışından 
esinlenilerek 15 ev 
hanımı ile çıkılan bu 
yolda proje kapsa 
mında amaçlarına 
ulaştığını belirtti. 
Kaymakam Cahit 
Işık, ev hanımlarını 
yapmış olduğu 
çalışma nedeniyle 
kutladı.

tiyatro etkinliklerinin 
daha da sık gerçek 
leştirilmesini ve 
çocuklarımızın 
tiyatroya yön
lendirilmesini ve 23 
Nisan arefesinde 
gerçekleştirilen bu 
tiyatro oyununun 
gösterime 
sunulması çok 
mühim olduğunu 
dile getirdi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
aol.meb.goV.tr/
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Perşembe günü 
Belediye yayın 
araçları ile 
Yeniköy’de 
Çolak Ailesi’nin 
kızlarının vefatı 
anons edildi.
Cenazeye katıl 

mak isteyenler 
için Belediyece 
tahsis edilen 
aracın saat 
12.00’de Çarşı 
Camii önünden 
hareket edeceği 
duyuruldu.
Çolak ailesi ve 

de Yeniköy’ün 
hemen hemen 
tüm sakinleri

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

İŞGÜZARLIK

baba dostlarıdır. 
Babam bugün 

köye dönüşen 
yerleşim yerinin 
Dr. Nimet 
Ataoğuz’lara ait* 
çiftliğin atımında 
emeği geçen 
sakinlerin yazış 
masına aracı 
olan, gıda ihtiyaç 
larını karşılayan, 
ürettiklerini satan 
bakkal Mehmet 
Ali Tamer idi.
Köylülerle uzun 

yıllara dayanan 
hukukumuz 
vardır. Severiz 
kendilerini, on

larda bizlere olan 
sevgi ve saygı 
larını eksik etmez 
ler. Yıllarca sürer 
arkadaşlığımız, 
dostluğumuz.
Bir insanın 

dostane ilişkileri 
olanlara karşı 
olan en önemli 
görevi sevinç
lerini ve acılarını 
paylaşmaktır.
Bu nedenle 

Çolak Ailesinin 
acılarına ortak 
olmak, taziyele 
rimizi sunmak, 
köylü dostlarımı 
zın acılarını 

paylaşmak üzere, 
belediyece tahsis 
edilen araca 
bindik. Ben ve bir 
bayandan başka 
kimse gelmeyin 
ce, şoför bağlı 
olduğu ünite 
amirine durumu 
anlattı.
“2 kişiye araba 

kaldırılmaz 
cevabını aldığını 
bana ifade etti ve 
konuştuğu amiri 
telefon ile bana 
verdi. Aynı şeyler 
bana da ifade 
edildi/’
Ve de iki kişi ile 

gitmek günah 
değil mi diye de 
Belediye’yi ne 
kadar düşünüp 
koruduğunu (!) 
söylemek istedi. 
Bir nokta da biz- 
leri müsrif olarak 
niteledi.
Peki, bunca 

zaman cenazeye 

tahsis edilen oto
büsler full dolu 
mu yolcu taşıdı? 
Kaç kişi varsa 
götürüldü.
İlk defamı bindik 

cenaze arabası 
na.
Yeniköy’de 

Gemlik’in bir 
mahallesi, Gemlik 
merkezden, Yeni 
mezarlıkla, 
Yeniköy mahalle 
si arasındaki fark 
olsa olsa 1 veya 
2 km. Bir görevi 
ifa için gelen iki 
kişi diye araç 
kaldırmamak, 
görevi layıkı ile 
yapmak değil, 
işgüzarlık ve 
insana saygısızlık 
ve hakarettir. 
Çalıştığı mües 
seseyi korumak 
değil, manen 
yıpratmak, halk 
indinde küçük 
düşürmektir.

İki litre benzinin 
israfını korudun 
aklınca.
Peki, o gün 

köprü açılışı 
için Yalova’ya 
kaldırılan 
araçların giderine 
ne diyelim.
Gemliklinin ne 

işi var köprünün 
açılışı ile.
Üstüne vazi 

femi?
Ey yetkili, senin 

yaptığın işgüzar 
lık, hakkın yok 
halka zulüm 
etmeye. Halk 
faturayı sana 
değil, siyasi 
partilere ve onun 
temsilcileri üst 
düzey görevlilere 
çıkarıyor.
Bir de eğitim 

alıyorsunuz 
uzmanlardan.
Kös dinlediğiniz, 

davranışlarınız 
dan belli...

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

IIHİBfe
DUGUN SALONU

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZİ’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

İnternetten Cunh İfapn- Snkne - Işıkgösterisi
Servis ve ekip/nunicir - Sürprizgösteriler

A www.gemlikmilton.com
Sk facebook/miltondugun
g|K plus.google.com/miltondugun

F* Hükümet Konaği karş.isi

2016 yıl! 
REZERVASYONLARIMIZ

i‘ i »/mİ'•»;iSM»**

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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55. Uluslararası Barsa Festivali haşlıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dah bu yıl 55.’sİ 
düzenlenen ‘Uluslar 
arası Bursa Festi
vali’ 16 Mayısta 
başlıyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, ‘55. 
Uluslararası Bursa 
Festivalinin progra 
mini Hilton Otel'de 
düzenlenen basın 
toplantısı ile ka
muoyuna açıkladı. 
Altepe, ‘Uluslararası 
Bursa Festivalinin 
1962 yılından bu 
yana gerçekleştirilen 
geleneksel bir değer 
olduğunu söyledi. 
Altepe, şehirlerin 
kültür Ve sanatın 
yaşatılmasıyla 
geliştiğini vurgula
yarak, "Bursa, tarihi 
ve doğasıyla olduğu 
kadar aynı zamanda 
bir kültür başkenti 
dir. Kültür ve sanatla 
da her zaman iç içe

olan Bursa’da ge
leneksel değerler, 
modern kent kültü 
rüyle geleceğe 
taşınıyor. Bursa’nın 
sanat birikimini daha 
da ileriye taşıyan ve 
sanatseverleri 
sanatçılarla buluş 
turan önemli organi
zasyon için bu yıl 
daha da heyecan 

lıyız" dedi. Sanatın 
dünyanın ortak dili 
olduğunu ifade eden 
Başkan Altepe, 
"Uluslararası Bursa 
Festivali, şehrimizin 
55 yıllık geleneğidir. 
Festival, şehrimizin 
gururu olmaktan öte 
kültürleri buluşturan 
Bursa’yı kültür ve 
sanatla dünya gün

demine taşıyan bir 
gelenektir. Festivali 
miz bu yıl da Bur- 
sa’ya renk katacak. 
Türkiye’nin en uzun 
soluklu festivali 
olma özelliğiyle 
örnek olan festival, 
bu yıl da farklı tür
lerdeki müziklerin 
harmanlandığı ve 
dünyaca ünlü sanat 

çıların bir araya 
geldiği özel progra 
mıyla BursalIlara 
keyifli anlar yaşata 
cak. Dostluğun, 
kardeşliğin ve barış 
rüzgarlarının esece 
ği, toplumların 
kaynaşmasına 
destek olacak festi
valimiz Bursa’ya 
güzellikler getire
cek” diye konuştu. 
Başkan Altepe, festi
valin bu yıl ramazan 
dolayısıyla 16 Mayıs 
- 4 Haziran tarihleri 
arasında düzenlene 
ceğini belirterek, 
‘Uluslararası Altın 
Karagöz Halk Dans 
lan Yarışması’nın ise 
her yıl olduğu gibi 
bu sene de 7 -12 
Temmuz tarihlerinde 
gerçekleştirileceğini 
belirtti. Bursa’nın 
UNESCO Dünya 
Kültür Mirası bir 
evrensel değer oldu 
ğunun altını çizen

Başkan Altepe, 
Kültürpark Açı kh ava 
Tiyatrosu’nun da bu 
yıl yenilenerek 
gelecek sene 
konuklarını ağırla 
yacağını ifade etti. 
Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalış 
malarıyla Bursa’nın 
kültürel ve sanatsal 
değerlerine sahip 
çıkma sorumlulu 
ğunu taşıdığını 
kaydederek, 55 yıllık 
festival geleneğini 
en güzel şekilde 
sürdürmeye devam 
edeceklerini sözle 
rine ekledi. Bursa 
Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı 
(BKSTV) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Fatma Durmaz Yıl 
birlik, dünyaca ünlü 
sevilen sanatçıları 
ve farklı kültürlerden 
en güzel örnekleri 
BursalIlarla buluştu 
racaklarını söyledi.

Dinozorlar Bursa'va geliyor!
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından kente 
kazandırılan ve bili 
min eğlenceli yönü 
nü vatandaşlarla 
buluşturan Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi (BTM), 
TÜBİTAK’ın desteği 
ile Mayıs ayında 
‘Devr-i Dinozor 
Sergisi’ne ev sahip 
liği yapacak. BTM’de 
açılacak olan ‘Devr-i 
Dinozor Sergisi’, 
150 milyon yıl önce 
dünya hayatına 
egemen olan dino 
zorların replikalarını 
Bursahlar ile

buluşturacak. 
TÜBİTAK’ın BTM 
için getirttiği ve 
birçok ülkede büyük 
ilgi gören sergide 
3 farklı çağda yaşa 
mış, 13 ayrı dino
zorun birebir replika 
lan yer alacak. 
Serginin senaryosu, 
bilimsel verilerin 
ışığında tanımlanmış 
dönemlere göre 
belirlenirken; gezici 
sergi BTM’de 534 
metrekareli dev bir 
alan üzerine kurula
cak. Sergide, dino 
zorların yaşadığı 
çağ olan mezozoik

zamana ait ‘Trias’, 
‘Jura’ ve ‘Kretase’ 
dönemlerini 
barındıran 6 farklı 
sahnede, o döneme

ait dinozor 
replikaları, özel efek
tler ve bitki örtüsünü 
içeren dekorlar halin 
de sergilenecek.

‘Büyük Patlama’ ve 
dünyanın oluşumun 
dan bugüne dek 
geçen jeolojik 
zamanlar hakkında 
genel bilgilerin de 
yer alacağı sergide, 
dinozorların ortaya 
çıkmaları, yayılıp 
çeşitlenmeleri ve 
yok oluşları, bu 
zamanda dünyada 
meydana gelen iklim 
sel değişimler ve 
bitki örtüsü konula 
rina ilişkin video 
gösterimleri de 
gerçekleştirilecek. 
Bursa Bilim Tekno 
loji Merkezi Genel

Koordinatörü Rıfat 
Bakan, serginin, 
BTM ziyaretçilerini, 
dinozorların büyülü 
dünyasında keşfe 
çıkaracağını söyledi. 
Serginin Mayıs ayın 
da izlenime sunula 
cağını ifade eden 
Bakan, serginin her 
yaştan vatandaşın 
ilgisini çekeceğini 
ifade etti. Bakan, 
serginini Mayıs 
ayında Pazartesi 
günleri hariç, her 
gün 08.00 ile 18.00 
saatleri arasında 
ziyaret edilebilece 
ğini sözlerine ekledi.

El EURIIIHD fabrîkamizda çalişacak 
tıtlnRNLRn BAY - bayan vasifsiz

ELEMANLAR ARANIYOR

■S! "ıS™

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlikspor Büyük 
Erkekler basketbol 
takımı sahasında 
oynadığı sezonun 
ilk maçında 
Oksijen Spor 
Kulübünü konuk etti. 
Maça İbrahim, 
Nurullah, Mehmet, 
Koray ve Haşan ilk 
beşiyle başlayan 
temsilcimiz ilk 
periyodu 18-16 
önde tamamladı. 
İkinci periyotta da

etkili hücumlar 
bulan Gemlikspor 
ilk yarıyı 38 - 33 
bitirdi. Üçüncü 
periyotta da hızlı 
hücumlar ile farkı 
korumasını bilen 
temsilcimiz, final 
periyotunda baskılı 
oyununu sürdürerek 
farkı açtı ve maçı da 
16 sayı fark ile aldı. 
Üçlü averajda her 
sayının çok önemi 
olduğu bu

karşılaşmalarda 
alınan farklı galibiyet 
gurup liderliği için 
büyük avantaj oldu. 
Takım kadrosu, 
Nurullah TARGIT, 
B.Bemil ATAK, Aşkın 
HASBUDAK, İbrahim 
TOKGÖZ, K. Ah met 
TOKGÖZ, Mehmet 
ERSÖZ, Koray 
GÜNEŞ. Ahmet 
Y’tGtNOGLü', Onur 
ASLAN, Haşan 
DERE, Hakan

KATIMOĞULLAR, 
Hakkıcan KUBULAN.

Gemlikspor takım 
sorumlusu İbrahim 
Tokgöz, “İlk gali
biyetimizi kendi 
seyircimiz önünde 
almak bizi ayrıca 
mutlu etti. Maça iyi 
başladık ve iyi bir 
oyunla güzel bitirdik. 
Gurupta bin Bursa 
da diğeri de Sahamız 
da olmak üzere iki

maçımız kaldı.
Bu maçları alarak 
gurubumuzu lider 
bitirip yarı finale 
kalmak istiyoruz. 
Bizi izlemeye gelen 
seyircilerimize de 
teşekkür ediyoruz. 
Bu galibiyeti, has
tanede yatan oyun
cumuz Gökhan 
Hayırh'ya, Gemlik 
Basketbol severlere 
ve bize destek olan 
Berkay Bulut’a ait

Bulutoğlu Ltd.şti.’ne 
hediye ediyoruz.
Skor için değil 
spor İçin oynuyoruz 
sloganıyla tüm 
basketbol severleri 
bizi izlemeye 
davet ediyorum. 
Herkesi basket- 
boldan daha faz 
lası Gemlikspor 
Basketbol Aile 
sini izlemeye ve 
katılmaya bekliyo
rum. ” dedi.

t» gemport
Gemlik Liman ye Depolama İşletmeleri A.Ş.

GEMPORT 35 Terminal Traktör
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli olarak 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapılacaktır.

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinalan bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip, 
O Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

minimum 1 yıl deneyimli,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak, 
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlik'te ikamet eden/edcbilecek, 
O Vardiyalı çalışabilecek, 
O Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

İlgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

ÜRETİM
ELEMANI

TERCİHEN 20-40 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 
DENGİ OKUL MEZUNU

BAY
ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir 

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş. 
Açmalar Mevkii Gedelek - 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05
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Gemlik Kmrfez

Bireysel emeklilikte yeni dönem haşinlin
Türkiye'deki tasar 
rufların artırılması 
için BES'te katılımcı 
sayısını çoğaltmayı 
hedefleyen hükü 
met, planlanan 
"otomatik BES 
sistemi"nde son 
aşamaya geldi. İşte 
ayrıntılar. Türkiye 
deki tasarrufların 
artırılması için 
Bireysel emeklilik 
Sistemi'nde (BES) 
katılımcı sayısını 
artırmayı hedefle 
yen hükümet, ge
tirmeyi planladığı 
"otomatik BES sis- 
temi"nde son aşa 
maya geldi. Sigorta 

şirketleriyle paylaşı 
lan son taslağa 
göre, otomatik katı 
hm sadece işe yeni 
girenleri kapsaya
cak. Burada da ilgili 
işletmenin çalışan 
sayısına bakılacak. 
Zorunlu BES'te 
yükü çalışan üstle 
necek, işveren payı 
olmayacak. Sigorta 
sektörünün önde 
gelen isimleri, yurt 
dışı örneklere bakıl 
dığında işveren 
payının geçerli 
olduğunu, bunun 
da sistemi büyüttü 
ğünü ifade ederken, 
Türkiye'deki çalış

mada bu uyguma 
nın geçerli olmama 
sı halinde, sistem
den hızlı çıkışlar 
olabileceği konusu 
na dikkat çekti. 
Türkiye genelinde 
50 kişinin üzerinde 

çalışanı bulunan 
işletmeler, yeni işe 
alım yaptıklarında 
otomatik olarak 
çalışanını BES'e 
dahil edecek. 
Otomatik katılım 
da yaş sınırı olacak.

İlk etapta 45 yaşın 
altındaki yeni çalı 
şanlar için otomatik 
BES uygulaması 
geçerli olacak. 
Önümüzdeki yıllar 
da bu yaş kademeli 
olarak yukarı doğru 
çekilebilecek. 
Sistem tüm çalı 
şanları değil, sade 
ce yeni çalışanları 
kapsayacak.
Mevcut çalışanın 
işten ayrılıp başka 
bir işe girmesi 
durumun da, yeni 
girdiği işletme 50 
kişinin üzerinde 
çalışana sahip ise 
BES'e başvurula 

cak. Bununla birlik 
te kıdem tazminatı 
sisteminde yapıla 
cak yeni değişik 
likler sonrasında 
tüm çalışanların 
birleştirilerek BES'e 
dahil edilmesi söz 
konu su olacak. 
Otomatik BES'e 
katılımda işveren 
payı olmayacak. 
Prim tutarı çalışa 
nın maaşından ke
silecek. Aylık prim 
tutarının kişi başına 
aylık 50 liranın 
altında olmaması 
planlanıyor. Bunun 
tamamını da çalışan 
ödeyecek.

Mil liim Hff IIMlMial' 2 hin 500 memur 
alımı yapılacak

Turizm sektöründe 
9 ay çalışanların, 
işlerinin askıya 
alındığı 3 aylık 
sürede sigorta 
primleri ve maaşları 
nın İŞKUR tarafın 
dan karşılanması 
sadece Antalya ve 
Muğla'da değil tüm 
Türkiye'de uygu
lanacak. Kültür ve 
Turizm Bakanı 
Mahir Ünal, Antalya 
ve Muğla'da turizm 
sektöründe 9 ay 
çalışanların, işleri 
nin askıya alındığı 
3 aylık sürede 
sigorta primleri ve 
maaşlarının İŞKUR 
tarafından karşılan 
masına ilişkin deste 
ğin tüm Türkiye'de

uygulanacağını 
bildirdi. Bakan Ünal, 
yaptığı açıklamada, 
turizm sektörüne 
yönelik istihdamı 
koruyucu ve artırıcı 
çeşitli destekleri, 
geçen hafta Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik

Bakanı Süleyman 
Soylu ile açıkladıkla 
rını anımsattı.
Destekler arasında, 
Antalya ve Muğla'da 
konaklama faaliyeti 
yürüten iş yerlerin 
de 2015'te 9 ay çalı 
şan, 3 ay işi askıya 

alınan kişilerin, 
bu yıl 9 ay çalışma 
şartıyla askıdaki 
3 aylık sigorta prim
leri ve ücretlerinin 
İŞKUR tarafından 
karşılanmasının yer 
aldığını belirten 
Ünal, "Yeni aldığımız 
bir kararla bunu 
sadece iki ilde değil, 
tüm Türkiye’de 
uygulayacağız. 
Ayrıca destek veri 
len süre içinde, 
işverenler tarafın 
dan çalışanlara 
yönelik mesleki 
eğitim veya yabancı 
dil eğitimi gibi 
kişisel gelişimlerini 
sağlayıcı eğitimler 
verilerek, nitelikleri 
artırılacak." dedi.

Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Polis. 
Meslek Yüksekokul 
ları'na 2 bin 500 
polis memuru alımı 
yapılacağını duyur 
du. Emniyet Genel 
Müdürlüğünce 
yapılan duyuruda, 
Polis Akademisi 
Başkanlığına bağlı 
Polis Meslek Yük 
sekokullarına 2016-

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

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

Tel: 513 96 83

2017 eğitim-öğretim 
dönemi için 2 bin 
250 erkek, 250 
kadın olmak üzere 
toplam 2 bin 500 
öğrenci alımı yapıla 
cağı, ön başvurula 
rın Polis Akademisi 
Başkanlığı'na ait 
www.pa.edu.tr 
adresinden online 
olarak gerçekleşti 
rileceği belirtildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 5-13 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.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS

ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)Pamukkal* 512 OO 2 5

DENİZ UÇAÖI 613 66 13
Pogasus Akmls Soyahat 614 83 5 2
METRO «13 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 1O 72
Konbarofllu-Esadaş 614 46 40
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

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

HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Haat. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

■m TAKSİLER
1 Körfez Taksi 513 18 21

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

Akcan Petrol sn3 1O 7O
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz ai3 1O 45
Boyza Petrol 813 O1 03

Gemlik KBrfez
SEMLİK'İN İLK «ÖNLÜK SİYASİ OAZETESİ_________

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5460 

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

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

Tel : 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri :
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

uıinüıııM
VENÜS SİNEMASI

Küçük esnaf: 11:30- 
14:00-16:30-19:00-

21:15...
somuncu baba: 

19:00-21:15 
kapının diğer 
tarafı: 12:00- 

13:30-15:15...
kung fu panda 3: 

10:30-17:00...

5133321

http://www.pa.edu.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


GKMLİK'İN İLK DÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
GemlikKSrfez

yıh ıçm kayıtlarımız başlamıştır. 
ERKEN KAYIT DÖNEMİ 

FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN...

1MART -30 NİSAN 2016
NCT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV dahildiI

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 %Ö-150 12.500

■ ” 11 ™

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK wvuw.aykentilkogretim.k12.tr

YİĞİT inşaat
1 987

YAPI MALZEMELERİ LTD
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

hu

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

www.yigitinsaatgemlik.com

wvuw.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.yigitinsaatgemlik.com


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

CİLT YAPIMI • REKLAM ■ MADALYA ■ KUPA • PLAKET

26 iNisan 2U16 salı
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

Tel : O 224 513 96 83

İsimleri Parklar, Caddeler ve Sokaklarda Yaşayacak■■■■I

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

BİR ÇADIR ÇALINMA ÖYKÜSÜ 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yeni 

anayasada laikliğin olmaması gerektiği 
sözlerinin tartışmasının başladığı bugün
lerde, eskilere gidip Küçük Kumla’nın turizme
açıldığı ilk yıllarda başımdan geçen bir çadır 
hırsızlığını anlatacağım bugün sîzlere..

0 günlerde Haydariye Köyü’nde 
öğretmenlik yapıyorum.

Köy okulları Nisan ayı sonunda 
kapandığından uzun bir tatilimizi oluyordu.

Dev. Syf. 4’te

I

Belediye Meclis kararıyla daha önce Şehitler 
Hüseyin Çatalkaş, Muammer Bıçakçı, Gökhan 
Aydınlı, Naci Çakır ve Mehmet Güngör’ün is
mini cadde ve sokaklara veren Gemlik 
Belediyesi, Dr. Ziya Kaya Mahallesi Tüten 
Sokak ismini de Şehit Rüstem Koç Sokağı 
olarak değiştirdi. Gemlik’in diğer şehitlerinin 
isimlerinin de kısa sürede belirlenecek park, 
cadde ve sokaklarda yaşatılacak. Haberi 2’de

Umurbey Yolu'nılaki 
kazafla 1 kişi öldü

Pazar günü Umurbey 
Muratoba yolu 
üzerinde meydana 
gelen trafik kazasın 
da ağır yaralanan 
Mevlüde Araş 
kaldırıldığı hastanede 
kurtarılamayarak 
yaşamını yitirdi. 
Umurbey’den Mura
toba yönüne git
mekte olan 16 P 8704 
plakalı Doblo araç 
yola dökülen mıcır 
nedeniyle sürücü di
reksiyon hakimiyetini 
kaybederek takla 
atmıştı, kazada, araç 
sürücüsü ile birlikte 
6 kişi yaralanmıştı. 
Yaralılardan Mevlüde 
Araş, sevk edildiği 
Bursa Şevket yılmaz 
Araştırma Hastane 
si’nde yapılan tüm 
müdahalelere karşın 
hayatını kaybetti.

Aras’ın cenazesi dün 
öğle namazından 
sonra Umurbey 
camiinde kılınan 
cenaze namazı ardın 
dan son yolculuğu 
na uğurlandı.
Öte yandan, 4 Nisan 
günü balkondan 
düşen 2 yaşındaki 
Doruk Uzu, ağır 
yaralı olarak 
kaldırıldığı Muradiye 
Devlet Hastanesinde 
21 günlük yaşam 
mücadelesini 
kaybetti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İsimleri Parklar, Caddeler ve Sokaklarda Yaşayacak

GEHÜK ŞEHİmRİHE SflHİP ÇIKIYOR
Belediye Meclis 
kararıyla daha önce 
Şehitler Hüseyin 
Çatalkaş, Muammer 
Bıçakçı, Gökhan 
Aydınlı, Naci Çakır 
ve Mehmet 
Güngör’ün ismini 
cadde ve sokaklara 
veren Gemlik 
Belediyesi, Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi 
Tüten Sokak ismini 
de Şehit Rüstem 
Koç Sokağı olarak 
değiştirdi.
Gemlik Belediyesi 
ayrıca, Yeni Ma
hallede yeni oluşan 
bir sokağa da Şehit 
İsmet Armağan 
Sokağı ismini verdi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, Gem- 
lik’in diğer şehitleri 
olan Mehmet Koray 
Pınar, Tonguç 
Aydemir, Şahin 
Taşkın, Duran Okçu 
ve Özcan Yıldırım’ın 
isimlerinin de 
belirlenecek 
çocuk parkları, 
cadde ve sokaklara 
verileceğini söyledi. 
Gemlik’te bir okula 
ismi verilen Şehit 
Öğretmen Ethem 
Yaşar’ın ismini de 
Şehit Aileleri 
Derneğinin istemi 
üzerine Engürücük 
Mahallesi’nde 
yapılan meydana 
verebileceklerini 
ifade eden

I I _ II I V I I I ivil I

SfiHILLERIH GllVtNLIGI İŞBİRLİĞİ ZİRVESİ YAPILDI
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol ve Daire 
Müdürleri Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu’yu 
makamında 
ziyaret ettiler. 
Hem 10 Nisan 
Polis Bayramını 
ve Polis Haftası 
etkinliklerini 
kutlayarak konuş 
masına başlayan 
Kadir Erol, Cafer 
Gündoğdu’ya 
Zeytin Çikolatası 
hediye etti.
Yaz sezonu öncesin 
de güvenlik konusun 
da alınacak önlemler 
hakkında işbirliği 
paketinin de görüşül 
düğü ziyarette, 
özellikle Kumla, 
Narlı, Karacaali ve

Barutçuoğlu, şehit 
isimlerinin yer aldığı 
tabelaların da 
değiştirilerek, 
Türk Bayraklı yeni 
tasarımla ismi 
verildikleri sokaklara 
konulacağını belirtti. 
Gemlik Şehit 
Aileleri Derneği 
Başkanı Hüseyin 
Bıçakçı, Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli ve 
Ahmet Avcı’nın da 
yer aldığı törende

Kurşunlu Mahalle 
leri’nde yaz 
aylarında alınacak 
güvenlik önlemleri 
konusunda prensip 
anlaşmasına varıldı. 
Gemlik Belediye- 
si’nin yaz ayları 
öncesinde özellikle 
madde bağımlıla 
rının mekanı haline 
gelen metruk 
binalarda yıkım 
çalışmalarını devam 
ettirdiğini hatırlatan 

şehit aileleri ile 
birlikte Şehitler 
Rüstem Koç ve 
İsmet Armağan’ın 
isimlerini verilen 
sokaklara çakan 
Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, 
4 Ekim 1996’da 
Hakkâri Çukurca’da 
şehit düşen Rüstem 
Koç’un yanı sıra 
5 Mayıs 1997’de 
yine aynı yerde 
şehit düşen İsmet 
Armağan’ın

Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol, Emniyet 
Müdürlüğü ile ortak 
çalışma kapsamın 
’a da yaz aylarında 

^dineli çalışacak 
cıupıtrb ''şturula 
cağını i ‘ti.
Emniyet ... fiğü 
ekiplerinin 
sahil şeridinde 
oluşturacağı 
mobil ekiplere de 
lojistik destek 

isimlerinin 
sonsuza kadar 
yaşayacağını 
söyledi.
Belediye Meclis 
Üyesi Ersin 
Kahraman’ın da 
katıldığı törende 
konuşan Barutçu 
oğlu, Gemlik’in 
diğer şehitlerinin 
isimlerinin de 
kısa sürede 
belirlenecek 
park, cadde ve 
sokaklarda yaşatıla 
cağını söyledi.

vereceklerini 
kaydeden Kadir 
Erol, güvenlik 
işbirliğinin yanı sıra, 
eğitim ve öğretim 
gibi sosyal ve 
kültürel konularda 
da işbirliğinin devam 
edeceğini söyledi. 
Gemlik Emniyet 
Müdürü Cafer Gün 
doğdu’da Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol ile birlikte 
Belediye daire 
müdür ve amirlerine 
teşekkür ederek, 
kurumlar arası 
diyaloğun önemine 
dikkat çekti. 
Cafer Gündoğdu 
bundan önce olduğu 
gibi bundan sonra 
da uyumlu çalışma 
mn artarak devam 
edeceğini vurguladı.

Defterdar, Belediyeyi ziyaret ederek CİUS 
AVM’nin Kaymakamlığa devrini görüştü. 

HAZİNE flRMİLtRİ DEMRİ 
TOPLANTIDAELEAUNDI

Gemlik Belediye . 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, yeni 
yapılacak kamu 
binaları yerleri ile 
ilgili çalışmaların 
devam ettiğini 
söyledi.
Belediye Başkan 
lığı makamında 
Bursa Defterdarı 
Hüseyin Çalgan, 
Maliye Emlak 
Müdüresi Saime 
Özdemir ve Harita 
Mühendisi Muzaffer 
Çalışkan ile bir 
araya gelen Ercan 
Barutçuoğlu, yeni 
Adliye, SGK bina 
lan başta olmak 
üzere, Kaymakam 
lık makamına devri 
gündemde olan 
CİUS AVM binası 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

hakkında istişare 
toplantısı yaptı. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmetr 
Avcı ve İmar İşleri 
Müdürü Müge Gür- 
soy’un da yer aldığı 
toplantıda konuşan 
Ercan Barutçuoğlu, 
hazine arazilerinin 
devri konusunda, 
işbirliğine yönelik 
titiz çalışmaların 
devam edeceğini 
söyledi.
Bursa Defterdarı 
Hüseyin Çalgan’da, 
yeni kamu binala 
rıyla ilgili çalışma 
ların Maliye Bakan 
lığı’na gönderildiği 
ne işaret ederek, 
Bakanlık görüşünü 
beklediklerini 
söyledi.
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lalem görünümlü suikast silahı nperasyonu
İstanbul'daki atölye 
sinde kalem görü 
nümlü suikast silahı 
üreten üniversiteli 
genç, Bursa polisi 
nin yaptığı operas 
yonla yakalandı. 
Gencin İstanbul'dan 
Bursa'ya getirdiği 
16 adet suikast 
silahının tanesini 
500 liradan satmayı 
planladığı öğrenildi.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler, 19 
yaşındaki N.M.'nin 
İstanbul'dan Bur* 
sa'ya ruhsatsız silah 
getireceği istihba 
ratını aldı. Polis, 
N.M.'yi Bursa Şehir 
ler Arası Otobüs

Terminali'nde 
gözaltına aldı. 
N.M.'nin yanında 
bulunan bir kutu 
içerisinde 16 adet 
kalem görünümlü 
suikast silahı ele 
geçirildi. N.M., ' 
ifadesi alınmak 
üzere Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'ne getir

ildi. 19 yaşındaki 
N.M.'nin İstanbul'da 
Makine Mühendisliği 
Bölümü 2. sınıf 
öğrencisi olduğu, 
silahları torna 
atölyesinde ürettiği 
ve Bursa'da tanesini 
500 liradan satacağı 
öğrenildi. N.M, em
niyetteki ifadesinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Sunta lakrikasınıla gaaaın
İnegöl de, bir sunta 
fabrikasının talaş 
silosunda çıkan 
yangın, fabrika 
çalışanlarına korku 
dolu anlar yaşattı. 
Edinilen bilgiye 
göre, OSB’de 
faaliyet gösteren 
sunta fabrikasının 
talaş silosunda 
paletlerin tutuşması 
neticesinde yangın 
çıktı. Haber 
verilmesi üzerine 
kısa sürede olay 
yerine gelen 
itfaiye ekipleri,

Fabrika çatısından düşen 
genç ağır yaralandı

fabrika çaılşanıbr 
rımrı_da yardımıyla 
kısa sürede yangına 
müdahale etti.
Etrafı yoğun duman 
bulutu kaplarken, 

yangın ıfthıye 
ekiplerinin müdahe- 
lesiyle söndürüldü.
Yangınla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Uludağ'da İIIİI İlil lltl!
Uludağ’da doğa 
yürüyüşüne çıkan 
3 genç, yağmur ve 
fırtına yüzünden 
yollarını şaşırıp 
kayboldu. Yağmur 
ve fırtınada mahsur 
kalan gençlerden 
biri düşüp omzunu 
kırdı. Bir ağaç 
kovuğuna girip 
geceyi geçiren 
gençıer, sabanın 
ilk saatlerinde 
kurtarma ekipleri 
tarafından bulunup 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Servet Toktaş 
(17), Yasin Öztürk 
(28) ve Maşallah 
Çelik (26) olduğu 
öğrenilen 3 kişi, 
piknik yapmak için 
dün Uludağ 
Kadıyayla’ya gitti. 
Akşam üzeri doğa

yürüyüşüne çıkan 
3 kafadar evlerine 
orman içerisinden 
yürüyerek gelmek 
istedi. Ancak hava 
karardığında aniden 
bastıran yağmur 
ve fırtına yüzünden 
yollarını kaybeden 
3 genç, ormanda 
mahsur kaldı. 155 
polis imdat hattına 
gelen ihbar sonrası 
harekete geçen 
kurtarma ekipleri, 
gece boyunca genç 

leri aradı. 
Yağmurdan korun
mak için bir ağaç 
koğuğunda sabah 
layan gençler, JAK, 
AFAD ve UMKE 
ekipleri tarafından 
Zeyniler köyünün 
üst yamaçlarında 
sabaha karşı bulun 
du. 112 ambulansı 
na bindirilen 3 kişi 
hastaneye kaldırıldı. 
Gençlerden birinin 
omzunun kırıldığı 
belirtildi.

inegölde bir fabrika 
nın çatısından 
düşen işçi ağır 
yaralandı. Edinilen 
bilgiye göre, Orga 
nize Sanayi Bölgesi 
2. Cadde üzerinde 
faaliyet gösteren 
fabrikada çalışan 
20 yaşındaki 
Alperen Islak, 
çalıştığı çatıda 
dengesini kaybe 
derek beton zemine 
düştü. Yaklaşık 12 
metre yükseklikten 
beton zemine düşen 
genç ağır yaralandı.

W Im v örgütüne operasyon
Bursa’da, terör örgütü FETÖ/PDY’ye yapılan operasyonda adliye 
lere usulsüz memur olarak alındığı ve sahte belge temin ettiği 
iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişiden 7’si tutuklandı. Yapılan ope 
rasyonda adliyeye usulsüz olarak alınan memurlar ile bu memurla 
ra sahte belge temin ettikleri belirlenen 30 kişi gözaltına alındı.

Islak, kaza yerine 
gelen 112 ekibinin 
ilk müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastansi'nde 
kaldırılarak tedavi 

altına alındı. Gencin 
sağlık durumunun 
ciddiyetini korudu 
ğu öğrenilirken, 
olayla alakalı 
tahkikat başlatıldı.

İM alımız Ha l »aralı
İnegöl de kontrol 
den çıkan özel 
otomobil, bir işlet 
menin duvarını 
yıkıp bahçeye uçtu. 
Bir kişinin yaralan 
dığı kaza anı 
güvenlik kamera 
sına yansıdı. Edini 
len bilgiye göre, 
Ankara’ya istikame
tine gitmek üzere 
Özdilek köprülü 
kavşağı üzerine 
çıkan 21 yaşındaki 
Suat Doğan idare 
sindeki 16 KNM 21 
plakalı özel otomo
bil kontrolden çıktı. 
Otomobil yoldan 
çıkarak yuvarlanma 
ya başladı.

Kavşağın altında 
bulunan bir 
işletmenin binasına 
çarpan otomobil, 
duvarı yıkarak bah 
çeye uçtu. Bahçe 
duvarı ile bina duva 
rı arasında yan 
yatan otomobilde 
bulunan sürücü 

kırılan camdan 
kendi imkanları ile 
çıktı. Hafif yaralanan 
sürücü, kaza yerine 
gelen 112 ekibinin 
ilk müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Dev let Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

BİR ÇADIR ÇALINMA ÖYKÜSÜ
1970’den sonra Küçük Kumla sahillerine

Eskişehir Kızılay Derneği yaz aylarında çadır 
kampı kurmaya başladı.

Kumla’nın ilk tatilcileri Eskişehirllilerdi.
Sonra Ankara’dan gelenler oldu.
Buna Almanya’dan gelen tatilciler eklendi. 

Almancıların renkli odalı çadırları göz dolduru 
yordu.

1972 yılında rahmetli Ahmet Kabakçı ile Namız 
Gür amcanın sahildeki zeytinliğini kiralayarak, 
çadır yeri arayanlara bir mekan meydana ge
tirdik.

Denize bakan, yol tarafına Haydariye Köyü’n- 
den getirdiğimiz meşe ağaçlarından yapılan bir 
büfe, ayrıca meşe ağacından masalar yaparak 
küçük bir restoran meydana getirdik. Üzerini ise 
balık ağları ile kapatarak dekoru tamamladık.

O yıllarda çadır bulmak kolay bir iş değildi.
Kızılay’ın yardım çadırları veya tentecılere 

yaptırılmış branda çadırlar vardı.
Ben ikisini de bulamayınca, babamın bakkal 

dükkanından topladığım bez şeker çuvallarını, 
annemin Singer marka, elle çalışan dikiş 
makinasında birbirlerine ekleyerek kendime 
özel bir çadır yaptırmıştım.

Bu benim ilk çadırımdı.
Almancıların çadırın yanında gecekondu gibi 

kalıyordu ama bizim barınmamıza yarıyordu.
O yıl para da kazanamadık ama güzel bir yaz 

tatili geçirmiş olduk.
Kumla’ya tatile gelenler ile geniş bir çevremiz 

olmuştu.
O yıllarda Kumla sahilinde Büyük Kumla’ya 

doğru betonlaşma yeni, yeni başlıyordu.
İlk beton binayı Terme Plajının biraz gerisinde 

mimar Orhan Yazıcı yapmıştı. Arkasından, 
Büyük Kumla’ya doğru Al tay Tatil Sitesi geldi.

Ahmet Deniz adlı müteahhit ise rahmetli İsmail 
Tatlısözlü’nün çadır kampı arkasında inşaata 
başlamıştı.

Derken, Yüksel Kardeşlerin, amcamların 
yerinde başladığı büyük binalar yapıldı. Kumla 
artık betonlaşmaya başlamıştı.

Kumlalılar zeytinliklerini müteahitlere vermek 
için sıraya girmişlerdi.

O yıllarda Kumla muhtarlıkla yönetiliyordu. 
İmar izinleri İmar Müdürlüğümden alınıyordu. 
1973 yılında Gemlik Körfez Gazetesini 

çıkarmaya başladığımızdan çadır yeri kiralama 
işinden vazgeçtik.

Ancak, benim şeker çuvalından çadırım duru 
yordu. Onu bugünkü şimdiki adı sanırım Teneke 
Disko olan eski muhtar Cengiz Karasoy’ların 
bahçesine kurdum.

Akşamları gelip gezip tozduktan sonra yatıyor, 
sabah işe gidiyordum.

Çadırda bir küçük divan ve yatak ile piknik 
tüp, çatal, bıçak takımı, birkaç giyecekten başka 
bir şey yoktu.

Çadırda kalmadığımda, mutlaka bir arkadaşım 
geceyi o çadırda geçirirdi.

Bir akşam Kumla’ya geldiğimde çadıra 
uğramadım, arkadaşlarla dolaştık.

Geç saatte yatmaya gittiğimde çadırım yerinde 
yoktu.

Çadırım çalınmıştı.
(Devamı yann)

72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Besirui fcartıettik
72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış Koope 
ratifi yönetim kurulu 
üyesi Mehmet Beşli, 
yakalandığı amansız 
hastalıktan kurtula
mayarak yaşama 
veda etti.
72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış Koope 
ratifi’nde memur 
olarak uzun yıllar 
çalıştıktan sonra 
emekli olan Beşli, 
daha sonraki yıllarda 
kooperatif yönetim 
kurulu üyeliğine 
seçildi.
Hüseyin Peker’in 
Birlik yönetimine 
seçilmesinden sonra 
72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış Koope 
ratifi yönetim kurulu 
başkanlığına seçilen 
Mehmet Beşli, 
akciğer kanserine 
yakalandı.
Uzun süredir Bursa

Acıbadem Hastane
sinde tedavi gören 
Beşli, Umurbey’deki 
evinde hayata 
gözlerini yumdu. 
Besli’nin cenazesi 
dün Umurbey 
Merkez Camiinde 
öğle namazından 
sonra kılınan cenaze 
namazı ile Umurbey 
Mezarlığında 
toprağa verildi. 
Cenaze törenine, 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye

Başkan Yardımcısı 
Ercan Barutçuoğlu, 
ilçe Emniyet Müdürü 
Cafer Gündoğdu, 
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa ve 
Merkez Yöneticileri, 
Birliğe bağlı koope 
ratif temsilcileri, 
Gemlik’teki kamu ve 
özel kuruluş temsil
cileri ve Umurbey 
liler katıldı.
Mehmet Besli’nin 
Ölümü Marmarabirlik

camiası ve üreticiler 
arasında üzüntüye 
neden oldu.

CHOCOLAT E POBT flÇILDI
Gemlik yeni bir 
mağazaya daha 
kavuştu.
İstiklal Caddesi’nde 
bir süredir resto 
rasyon çalışmaları 
süren çikolata 
dünyasının ünlü ismi 
Chocolate Port, 
geçtiğimiz günlerde 
Gemliklilerin 
hizmetine girdi. 
Gemlik’e modern 
bir mağazaya 
kavuşturan Choco
late Port işletme 
sahibi Hakan Halıcı, 
şu anda yalnız çiko
lata satış mağazasını 
açtıklarını, yakında 
Chocolate Port 
Teras Cafe’nin de 
hizmete gireceğini 
söyledi.
Gemlik’te yalnız 
çikolata ürünlerinin 
satıldığı yepyeni bir 
kompleksi modern 
:-gileriyle Gem

likliler '-'metine 
sunma > mutluluk
duydukları, öyle 
yen Hakan Halıcı, 
"Gerçek çikolata 
zevkini tatmak 
isteyenlerin

mağazamıza uğra 
malarını sağlık veri 
yoruz. Sıcak çiko

lata, çikolata 
şelalesi, onlarca 
değişik lezzette

çikolatamız ile artık 
Gemlik’te biz de 
varız diyoruz.” dedi.
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Serbest Kürsü
ürer KONAK (E) Tarih öğretmeni

ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARIf 25 NİSAN 1915-8/9 OCAK 1916)
Çanakkale Kara 

Savaşları için “Son 
Haçlı Savaşları” da de
nilebilir. Neden mi? 
İçinde her ulustan 
asker bulunmaktaydı. 
İngiliz, Fransız, Avus
tralya, Yeni Zelenda, 
Hint, Maori, Nepal 
(Gurka’lar), Senegal 
Sih’ler gibi her ulustan 
asker vardı.
. Kimdi bunlar? Çoğu 
İngiliz ve Fransız 
sömürgelerinden geti 
rilmiş, ellerine efendi
lerince silah tutuştu 
rulmuş kimselerdi. 
Gelibolu’nun yerini 
bile bilmiyorlardı.

Ve ilginçtir çoğunlu 
ğu da Müslümandı...

Oluşturdukları 
ANZAÇ birliklerinin 
içinde İskoç, İrlandalI, 
Galli, Cockneyli göç
menlerin torunları da 
yer almaktaydı.

25 Nisan 1915... 
Türkiye’nin yazgısına 

etken olan tarihsel 
günlerden biri...
Yarbay Mustafa Kemal 
o gün üstlerinden emir 
beklemek için 5-10 
dakikayı yitirseydi 
ülkemiz, giderilmesi 
olanaksız bir felaketin 
çukuruna daha o za 
man düşecek, İstanbul 
kül olacaktı. Sabah 
saat 04.20’de çıkartma 
başladı. Anzac birlik
leri ARIBURNU böl
gesinden karaya çık 
maya başladılar... 
Karşılarında 19. Tü 
men komutanı Yarbay 
Mustafa Kemal bulun 
maktaydı... Ordu 
komutanı Liman Van 
Sanders, birçok emir
lerine, savaş yöntem
lerine uymadığî 
gerekçesiyle itiraz 
eden ve sürekli kendi 
görüşlerini savunan 
Yarbay M. Kemal’in 
yerine Alman Albay’ı 
KANİNKİSERİ görev 

lendirmlştir. Görevi 
devralmaya gelen 
Alman Albaya M. Ke
mal’in yanıtı kısa ve 
kesindir: -Ben, kuman 
dayı size veremem!

Alman albayı, bir 
askerin üst makamdan 
verilen emrin yerine 
getirilmeyişinin 
şaşkınlığı içindedir. 
Döner ve M. Kemal’i 
şikayet eder. Mareşal 
Liman Van Sanders: - 
Herhalde dil bakımın 
dan anlaşamadılar” 
diyerek yanına Esat 
Paşa’yı da katarak 
tekrar M. Kemal’e gön
derir. M. Kemal’in 
yanıtı gene aynıdır.

Ben kumandayı 
devredemem” Esat 
Paşa’da hayret içinde 
dir. Nedenini sorar 
M. Kemal’den. 
“Kumandayı bir şartla 
devredebilirim. Albay 
cenapları kumandayı 
aldıktan sonra ne 

yapacaklardır? Bunu 
öğrenmek isterim” 
Alman albayı bilgiç bil
giç anlatır. - Ben 
gerekli stratejiyi in
celedim. Bu durumda 
yapılacak tek hareket 
tümeni düşman 
karşısından geri çek
mektir. M. Kemal, Esat 
Paşa’ya döner: - İşte 
ben bunu bildiğim için 
kumandayı bırakmıyo 
rum. Çükü bu durum 
da tümeni geri çekmek 
değil, taarruza kaldırıp 
düşmanı geri sürmek 
gerekir. Arkamızda 1-2 
km’lik mesafe vardır. 
Kuvvetlerimizi geri 
çekmek, mahvolmak, 
denize dökülmek de
mektir. Onun için taar
ruzdan başka yapıla 
cak hiç seçenek yok!” 

Esat Paşa, M. Ke 
mal’in omzunu okşar, 
“- Allah muvaffak 
etsin.” der. KANİNKİ 
SER’i de alıp karar
gaha döner. M. Kemal 
dediğini yapar... Tü
menini taarruza kaldı 
rır, düşmanı denize 
kadar sürer. Kritik 
durum sona erer... İşte 
tarihin akışını değiştire 
cek olan karar budun. 
Her şeyi göze 
almıştır...

Bu insiyatiften daha 
ileri bir tavır, ağır 

sorumluluğu olan, 
ancak M. Kemal gibi 
birinin verebileceği bir 
karardı. Suçlu 
görülebilir, mesleğin 
den uzaklaştırılabilir, 
hatta emri dinlemediği 
için idam bile 
edilebilirdi.

Bu zaferden sonra 
Albay KANİNKİSER, 
bir er gibi topuklarını 
birbirine vurarak 
Yarbay M. Kemal’in — 
karşısına dikilir:

- Ben, der; bir 
albayım ve rütbece 
sizden büyüğüm. 
Fakat izin verirseniz 
sizin verirseniz sizin 
emrinizde çalışmayı 
bir şeref sayarım. 
Bunu Liman Van 
Sanders Paşa’ya da 
telefonla bildirdim.” 
Albay Kaninkiser 
Çanakkale Muhare
beleri süresince artık 
M. Kemal’in emri 
altındadır. (25 Nis. 
1981, Cumhuriyet 
Gazetesi, Sadi 
Borak’ın makalesi)

25 Nisan’da 
Arıburnu, Conkbayırı 
zaferlerinden sonra 8,5 
ay süren kara savaş 
lan boyunca “Mustafa 
Kemal Mucizesi” dev 
reye girer. Askerlik 
dehasını kanıtlayan M. 
Kemal ANAFARTALAR 

GRUP KOMT/na geti 
rilir.

9 Ağustos -27 
Ağustos arasında bu
rada düşmanı durdu
rur. Geri püskürtür. 
Savaşlar artık bir siper 
savaşlarına dönüşür. 
Nice destanlar yazı 
lir... Nihayet 8-9 Ocak 
1916 da geçemeyecek
lerini anlayınca ” 
Çanakkale Geçilme” 
sözünün ezberleyip, .. 
çekilip gittiler...

O dönemde İngiliz- 
lerin ünlü denizcilik 
Bakanı olan VVinston 
Churchil’in sözleriyle 
bitirelim yazımızı:
“- Şu anda yenilgiyi 

bütün damarlarımda 
hissetmekteyim. Çok 
üzgünüm!.. Oldukça 
mutluydum, umutluy
dum. Daha düne kadar 
Çanakkale bizimdir! 
diyordum. Çünkü bu 
savaşı kazanmak için; 
askeri, parayı, cepha 
neyi, her şeyi hesapla 
mıştım. Hepsinde çok 
üstündük. Mutlaka 
yenecektik. Yalnız bir 
şeyi hesaba katmamı 
şız... MUSTAFA KE
MAL’İ...

Bağrımda İngiliz 
gurur olması, Türk’leri 
alnından öpmek, onları 
ayakta alkışlamak is
terdim.”

DUGUN SALONU

plus.google.c n i İt onduğun

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA İM

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN f T
GÜZEL ANLARhMLZS M

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu-Meşrut-Çerez 2016 Vill
Piyanist +Di Performans 0 yill
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ
Nikah Masası - Volkan yösterisi BAŞLAMIŞTIR 

İnternetten Canlı Mayın- Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz aösteriier 

vw.gemlikmilton.com 
tuteb* "'/miltondugun

Hükümet Konav.i karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

vw.gemlikmilton.com
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Bursa'da konul liyallan uçuşa geçli
Bursa'da arsa azlığı, 
artan maliyetler ve 
Suriyelilerin konut 
ve kira fiyatlarını 
yukarı çektiğini 
anlatan Erdal Çelebi, 
Nilüfer'de metreka 
resi 2 bin liranın 
altında yeni ev kalma 
dığını, kiraların da 
3 bin liraya kadar 
çıktığını vurguladı. 
Bursa Emlak 
Müşavirleri Odası 
Başkanı Erdal 
Çelebi, Bursa'da 
konut fiyatlarının 
6 ayda ortalama 
yüzde 20 yükseldi 
ğini söyledi. Emlak 
sektöründeki son 
gelişmeleri aktaran 
Çelebi, arsa sıkıntı 
sına dikkat çekti. 
Müteahhitlerin arsa 
bulmakta zorlandı 
ğım, mevcut arazi
lerin de taliplisinin 
çok olduğunu ifade 

eden Çelebi, "Doğal 
olarak fiyatlar yük
seliyor. Bursa'da 
konut fiyatları son 
6 ay içinde ortalama 
yüzde 20 yükseldi. 
Artış Bursa'nın her 
yerine yansıdı" dedi. 
Zamlarda dövize 
endeksi artan ham 
madde fiyatlarının 
da payı olduğunu 
dile getiren Çelebi, 
tedarikçi firmalar 
fiyat yükseltince 
müteahhitlerin de 
bunu tüketiciye 
yansıttığını anlattı. 
Satılık ve kiralık 
konutların bölgeye 
göre değişen fiyat 
lan hakkında da bilgi 
veren Çelebi şunları 
kaydetti: "Nilüfer'de 
yeni konutlarda 
metrekaresi 2 bin 
liranın altında ev 
yok, ikinci ellerde bu 
rakam bin 500 liraya

düşüyor. Osmangaz- 
i'de yeni evlerin 
metrekaresi bin 500 
lira. Osmangazi ve 
Yıldın m'da ikinci el 
konutlar bin 200 lira 
bandında bulunuyor. 
Yıldırım'da metreka 
resi bin 500 liranın 
altında yeni yapılan 
konut mevcut değil. 
Demirtaş'ta metreka 
re fiyatları bin 200- 
bin 300 lira arasında 

değişiyor. Mudanya 
da ise evlerin metre 
karesi bin 200-2 bin 
500 lira arasında 
seyrediyor. Yeni 
konutlarda site 
içinde 800 liranın 
altında kiralık ev 
bulmanın mümkün 
olmadığını, bazı böl
gelerde fiyatların 3 
bin liraya çıktığını 
kaydeden Çelebi, 
“3+1 yeni evlerin 

kiraları Nilüfer'de bin 
lira ile 2 bin 500 lira, 
Osmangazi'de 700 
lira ile bin 700-bin 
800 lira, Yıldırım'da 
ise 700 ile bin 500 
lira arasında değişi 
yor. Mudanya'da 
deniz manzaralı 
evlerde kiralar, bin 
ile bin 500 lira 
arasında; denizi 
görmeyen yerlerde 
bu rakam bin liranın 

altına düşüyor” diye 
konuştu. Erdal 
Çelebi, “Suriyeliler 
Çok etkili oldu. 
Özellikle Çarşamba 
bölgesinin yüzde 
70'inde Suriyeliler 
oturuyor. Bu da 
fiyatların tavan 
yapmasına neden 
oldu. 3-5 hane bir 
evde kalınıyor. 
Burada kiralar 3 yıl 
içinde 300-400 lira 
dan 700-800 liraya 
çıktı.” Körfez geçiş 
köprüsüyle birlikte 
Bursa'nın İstanbul 
a daha yakın hale 
geldiğini hatırlatan 
Çelebi, konutta 
fiyatların yüksele 
ceğini savunarak, 
“Minimum yüzde 10- 
15 ile başlayan, 
önümüzdeki yıllarda 
daha da yükselen bir 
fiyat artışı olacaktır” 
şeklinde konuştu.

BlslMet yolu vanan belediyelere MsiMei tıedhe
Sağlık Bakanı Meh 
met Müezzinoğlu, 
bisiklet yolu yapan 
belediyelere metre 
başına 1 bisiklet 
hediye edeceklerini 
söyledi. Bursa 
Mihraplı Parkı'nda 
Engelliler Federas 
yonu üyeleriyle bir 
araya gelen Sağlık 
Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, hükü 
metin sağlık alanın 
da yaptığı çalışma 
lara dikkat çekerek, 
"Kanser taramaları, 
jinekolojik muayene 
ve diğer muayene 

alanlarında engelli 
vatandaşların engel 
durumlarına göre 
ayrı, özel fiziksel 
mekanlar ve ulaşıla 
bilirlik imkanları 
sağlamamız gereki 
yor. Özellikle son 
10-13 yıldır engelli 
leri evlerinde terk 
edildiği, kendi 
başlarına bırakıldığı 
noktadan bugünlere 
geldik. Şimdi en
gellilerin gerek 
sosyal, gerek aktif, 
gerekse de istihdam 
hayatında olmalarını 
arzu etme samimi

yeti var. Bunun ciddi 
gayreti ve düzen
lemeleri var. Tabii 
attığımız her adımın 
altyapı sorunları da 
var. Özellikle yeni 
fiziksel mekanlarda 
yeni teknolojik 
imkanları sağlarken 
ana gündemlerimiz 
arasında engelli 

vatandaşların önce
likli olarak ulaşabilir 
likleri bizim gündemi 
mizde. Muayeneler 
de sıra beklememek, 
engellilere öncelik 
tanımak, bunlar 
kolay alabildiğimiz 
tedbirler ama fiziksel 
mekanlar, hele de 
çok farklı engeli ilik 

ve raporlama sistemi 
dolayısıyla bizi de, 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nu da, 
Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakan lığı'nı 
da zorluyor. Bu tür 
sorunlara 'zor' diye 
bakmak değil, 
'çözmek gerekiyor' 
diye baktığımız 
sürece çözümler 
süreç içinde bir bir 
gelecektir. Sıfırlana 
bilir mi? Niyetimiz o 
olmalı. Amacımız 
sorunları sıfıra in
dirmek" ifadelerini 
kullandı.

Bakan Müezzinoğlu, 
19 Mayıs'ta 
ortaokul ve lise 
öğrencilerine 
65 bin, 29 Ekim'de 
üniversite öğrenci 
lerine 50 bin 
bisiklet dağıtacak 
larını, Haziran 
ayında da 1 metre 
bisiklet yolu yapan 
belediyeye 1,1 kilo
metre bisiklet yapan 
belediyeye bin, 5 
kilometre bisiklet 
yolu yapan beledi 
yeye 5 bin bisiklet 
hediye edecekleri 
bilgisini verdi.

fflll FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN VASIFSIZ 

ELEMANLAR ARANIYOR

■ TS"
■Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.cpni

MEYDAN KUZU ÇEVİRME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

0 532 232 80 41

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cpni
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Mlıı-mmııımlıııilHM 
CÖMÜHDEflKURlMlYUBUHISTU MIMlIttlilİlllllllİIlHlIMf

Gazeteci, Şair ve 
Yazar Duygu Ladik 
li, Gemlik Belediye 
si tarafından orga 
nize edilen imza 
gününde okurlarıy 
la buluştu. Son kita 
bı “Benden Yansı 
malar” ile okuyu 
cuların karşısına 
çıkan Duygu 
Ladikli, bugüne 
kadar olduğu gibi 
bundan sonra da 
kitaplarından elde 
edilen gelirin yarısı 
mn engellilere, 
kimsesiz çocuklara 
ve hayvan hakları 
derneklerine verile 
ceğini söyledi. 
CİUS AVM giriş 
katında okuyucu 
larıyla bir araya 
gelen uuygu 
Ladikli'yi standında 

ziyaret eden ve 
çiçek takdim ede 
rek başarılarının 
devamını dileyen 
Belediye Başkan 
vekili Ercan 
Barutçuoğlu, “Ben
den Yansımalar” 
isimli şiir kitabını 
imzalattı. Gemlik 
Belediyesi olarak 
sadece alt yapı ve 
üst yapı gibi 
hizmetlerle değil, 
kültürel yatırımlarla 
da çalışmalar 
yaptıklarını anımsa 
tan Ercan Barutçu 
oğlu, geçen yıl 
Mayıs ve Kasım 
aylarında düzenle
nen Yazarlar imza 
günlerinin Duygu 
Ladikli imza günü 
l’l'C ut?v Jıîî t?ı u‘g,û?ı‘ 
kaydetti.

Gemlik Rotaract 
Kulübü 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
dolayısıyla Orhan 
gazi Nadir piknik 
alanında organize 
ettiği "Bir Gün Bir 
Armağan" etkinliği 
ne katılan Özel Emir- 
can Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon 
merkezi öğrencileri 
gönüllerince 
eğlendi.
Özel animasyon 
ekibinin yer aldığı, 
şişme oyuncakların 
bulunduğu piknik 
organizasyonunda 
çeşitli oyunlar 
oynandı. Gemlik 
Rotaract Kulübü 
Başkanı Sinan 
Solaksubaşı, "Önce
likle tüm dünya 
çocuklarının 23 
Nisan Ulusal Ege
menlik ve Çocuk 
Bayramını en içten 
dileklerimle kutluyo
rum. Kulübümüzün 
organize ettiği 
"Bir Gün Bir Arma 
ğan" adlı projeye 
kât’ÎjmJar.1 n dan 
dolayı Özel Emircan

Özel Eğitim ve Re
habilitasyon Merkezi 
öğrenci, öğretmen, 
idari kadro ve tüm 
personeline

teşekkür ediyorum. 
Bu projede emeği 
geçen tüm kulüp 
üyelerime ve Gemlik 
Rotary aileme ayrıca

teşekkür ediyorum” 
dedi. Bayrak 
ve balonların 
dağıtılma sıyla etkin 
lik sona erdi.

gemport
Gemlik Liman ve Depcjlarpa İşletmeleri A.Ş.

GEMPORT 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli olarak 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapılacaktır.

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip, 
O Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

minimum 1 yıl deneyimli,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak, 
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlik'te ikamet eden/e •’ ’cek, 
O Vardiyalı çalışabilecek, 
O Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

İlgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

ÜRETİM
ELEMANI

TERCİHEN 20-40 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 
DENGİ OKUL MEZUNU

BAY
ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir 

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş. 
Açmalar Mevkii Gedelek - 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

mailto:hr@gemport.com.tr
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Milyonlarca k ye önemli uyarı
Sağlık ve sigorta 
konusu 78 milyo 
nun tamamını ilgi 
lendiriyor. Sigortası 
olan da olmayan 
da hastaneye gid
ince belli bir har
cama yapmak 
durumunda. Devlet 
hastanelerini tercih 
edenler muayene 
başına 5 lira katılım 
payı ödüyor. Özel 
de bu tutar 12 lira 
ya çıkıyor. Yıllık 
hesapta sağlık için 
cepten çıkan para 
epey yüksek.
Türkiye İstatistik 
JCurumu'nun (TÜÎK) 
son açıkladığı ver

ilere göre kişi 
başma ortalama 
sağlık harcaması 
1232 lira. Özel 
sağlık kuruluşları 
nın artması, sıra 
bekleme derdinin 
az olması ve kalite 
algısı nedeniyle 
son yıllarda vatan 
daş özel hastane 
lere yöneldi. Ancak, 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) ile 
anlaşmalı özel 
hastaneler ile 
üniversite ve branş 
hastanelerine ya da 
özel polikliniklere 
gidenler devlet 
hastanelerine

ödedikleri paradan 
daha fazlasmı 
ödüyor. Özel hasta 
neler, SGK'nın 
ödediği ücretin üze 
rine yüzde 200 fark 

ücreti alabiliyor. 
Örneğin; kulak- 
burun-boğaz 
hastalıklarının 
tedavisi için devlet 
hastanesine gidip 

muayene olanlar 5 
liralık katılım payın 
dan başka bir ücret 
ödemiyor. Ama 
'Sıra var, istediğim 
doktora muayene 
olamıyorum' diye 
rek özel hastaneye 
gidenler, 90 liraya 
yakın para ödemek 
zorunda kalıyor. 
Bunun 26 lirasını 
SGK sizin adınıza 
hastaneye ödüyor. 
Cebinizden ise 63 
lira çıkıyor. Bunun 
da 51 lirası özel 
hastane farkı, 12 
lirası muayene 
katılım payı. Özel 
poliklinikler de tıpkı 

özel hastaneler 
gibi fark alıyor. 
Kulak-burun-boğaz 
muayenesi için 
ödenen tutar 77 lira. 
Bunun 21.60 lirasını 
SGK, sizin adınıza 
özel polikliniğe 
ödüyor. Cebinizden 
43.40 lirası fark 
ücreti, 12 lirası 
katılım payı olmak 
üzere toplam 55.40 
lira çıkıyor. Yani, 
sağlık sorununuza, 
seçtiğiniz özel, 
vakıf, üniversite, 
branş hastanelerine 
ve özel poliklinik 
lere göre ücretler 
değişiyor.

Kredi çekecekler dikkat!
"Bankalar 15 Nisan 
ile biten haftada 
şirketlere kullandır 
dıkları ticari kredi 
faizlerini yüzde 
15.08’den yüzde 
13.37’ye indirdi ve 
bir haftada 1.71 
puanlık azaltıma 
gitti. Merkez Banka 
sı manşet enflasyon 
daki düşüşü ve 
küresel piyasalar 
daki pozitif geliş 
meleri dikkate 
alarak geçen hafta 
yaptığı toplantıda 
gecelik faizleri yarım 
puan düşürdü. 13 
aylık aradan sonra 
martta çeyrek puan 
la başlayan indirim 
nisanda hızlanarak 
devam etti. İki ayda

yüzde 0.75’i bulan 
indirimlere gelecek 
aylar içinde kapı 
açık bırakıldı. Piyasa 
beklentisi ise yüzde 
10’a indirilen gecelik 
faizlerin, koşullarda 
dramatik değişiklik 
ler meydana gelmez 
se yarımşar puanlar 
halinde 2-3 ay daha 

sürebileceğini tah
min ediyor. Kredi 
faizlerinde kahn 
ayar yapmaya başla 
yan bankalar mevdu 
at faizlerine ise ince 
ayar çekiyor. Çünkü 
bu kahn ayarı bir 
önceki hafta yapmış 
lardı. Mevduatın 
büyük kısmı ise 3 

aylık vadede yoğun 
laşıyor ve onun da 
faizi 22 baz puan 
düşürülerek yüzde 
11.62’ye indirildi. Bir 
aylıklarda ise deği 
şiklik yapılmadı.
Bankalardaki mevdu 
atın yüzde 92.5’inin 
vadesi 3 aya kadar. 
Dolayısıyla 6 ay 1 yıl 
ve daha uzun vadeli 
mevduatın toplama 
oranı sadece yüzde 
7.5. TL mevduatların 
toplamının ortalama 
vadesi ise sadece 
69 gün. Bu oran 
mart 2015’te 72.5 
gündü. Nisanın ilk 
yarısında en çok 
düşürülen faiz ise 
2.32 puan ile 1 
yıllıkta gerçekleşti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bir haftada ikinci kez 
doğalgaz bulundu
Geçtiğimiz hafta Adana'nın Sarıçam ilçe 
sinde bulunan doğalgazın ardından aynı 
ilin Yüreğir ilçesinde de doğalgaz bulun 
du. 5 Nisan 2016 günü TPAO yetkililerinin 
çalışma başlattığı Sarıçam ilçesi İncirlik 
mevkisi yakınlarında tarla ortasında doğal 
gaz bulunmuştu. TPAO tarafından doğal 
gaz bulunan yerin hemen karşı tarafında 
Yüreğir ilçesinde de doğalgaz bulundu. 
Yüreğir ilçesinde yapılan sondaj çalışma 
sında bulunan doğalgazın kontrollü bir 
şekilde hava ile buluşmasıyla yerden 
metrelerce yükseğe alevler yükseldi.

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

ıvıurâcaaııarin şansen'yapılması rica oıunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

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

Tel: 513 96 83
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe 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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Pamukkale 012 OO 26
DENİZ UÇAĞI 613 68 *13
Pagasus Akml* Seyahat 614 63 62
METRO »13 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzor Turizm 612 1O 72
Kanberofllu-Esada^ 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER

Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büsTerminali (18 Hat)

BAĞITICILAB
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 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güvon 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 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 46
Boyza Potrol 313 01 03

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5461 

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)

GENllKSlNENiGÜmOfil

VENÜS SİNEMASI
Küçük esnaf: 11:30- 
14:00-16:30-19:00-

21:15...
somuncu baba: 

19:00-21:15 
kapının diğer 
tarafı: 12:00- 

13:30-15:15...
kung fıı panda 3: 

10:30-17:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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yılı için kayıtlarımız başlamıştır. 
ERKEN KAYIT DÖNEMİ

FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN...
1MART -30 NİSAN 2016

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.S. SINIF 13.850 13.150 12.500

YİĞİT İNŞAAT
-| 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

ıf*-**4W ’•

■■ i il

«T,

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.yigitinsaatgemlik.com


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

CİLT YAPIMI • REKLAM • MADALYA - KUPA - PLAKET

27 Nisan 2016 Çarşamba
50 Kr.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Tel : O 224 513 96 83a mim—ı—
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

II

Güne Bakış

BİR ÇADIR ÇALINMA 
ÖYKÜSÜ

Dün başladığım çadırımın Küçük Kumla da 
çalınma öyküsü nereden aklıma geldi derseniz 
söyleyeyim.

Önceki günkü Sözcü Gazetesi’nde Soner 
Yalçın ile yapılan bir söyleşi vardı.

Soner Yalçın’ın yeni çıkan kitabı "Galat-ı 
Meşhur” (Doğru Bildiğiniz Yanlışlarda elinde 
silah ile İslamcı kampında nöbet tutan siyasi 
nin kimliğini açıklıyor bu kitap. Devamı 4’de

Gemlik Kaymakamlığı, 
Bursa Büyükşehir Bele 
diyesi, Gemlik Belediyesi, 
Gemlik Kent Konseyi, 
Ticaret ve Sanayi Odası, 
Ticaret Borsası ve Esnaf 
ve Sanatkârlar Odası’nın 
birlikte organize ettiği, 
"Terör ve Madde Bağım 
hlığına Karşı Bütün Eller 
Kenetlensin" konulu 
program 28 Nisan 
Perşembe günü yapıla 
cak. Haberi sayfa 2’de

ZİRMTODftSIİNCİR
FİDANI DAĞITACAK

Gemlik Ziraat Odası Başkanlığı, üreticilere alternatif ürün 
yetiştirmesi için zeytinciliğin dışında siyah incir ve sebze 
fidesi dağıtılacak. Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, 
Gemlik Ziraat Odası olarak, Fıstık Çamı Ormanı yetiştir 
diğimizi de duyurmak istiyorum. Bu konuda mahalle 
muhtarlarımızdan talep bekliyoruz.” dedi. Sayfa 2’de

GENÇ-flLTİC. LTD. ŞTİ

drcelik

İstiklal Cad. No:11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

a*** v» ankastr» \

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
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GEMlİKIERİRVEMflDDEBaĞIMLILlfilNAKflRSIKENniEHECEK
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Gemlik Kaymakam 
lığı, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi, 
Gemlik Belediyesi, 
Gemlik Kent 
Konseyi, Ticaret ve 
Sanayi Odası, Ticaret 
Borsası ve Esnaf ve 
Sanatkârlar Oda 
sı’nın birlikte orga 
nize ettiği, “Terör ve 
Madde Bağımlılığına 
Karşı Bütün Eller 
Kenetlensin” konulu 
program 28 Nisan 
Perşembe günü 
yapılacak.
Veteranlar Futbol 
Turnuvası ve ünlü 
isimlerin katılacağı 
panel ile renklene 
cek olan program, 
“Zeytinin Başkenti 
Gemlik’te Bütün Eller

Terör ve Madde 
Bağımlılığına Karşı 
Kenetlensin” sloganı 
ile uygulamaya 
konulacak.
Gemlik Kent Konseyi 
Toplantı Salonunda 
organize edilen ve 
programın detay 
larının masaya yatırıl 
dığı toplantıda konu 
şan Kaymakam Cahit 
Işık, “Bu organizas 
yon ilçemiz için çok 
iddialı ve anlamlı bir 
faaliyet olacak” dedi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, Bele 
diye Başkan Yardım 
cilan Vedat Büyük 
gölcigezli, Kadir Erol 
ve Ahmet Avcı’nın 
yanı sıra Kent

Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
Emniyet Müdürü 
Cafer Gündoğdu, 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran’da 
toplantıda yer aldı. 
GTSO, Borsa ve 
Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Temsilcileriyle, 
taraftarlar derneği 
yetkilileri ve belediye 
bürokratlarını da 
buluşturan toplantı 
da 28 Nisan’da yapı 
lacak olan program 
konusunda, işbirliği 
çalışmaları bir kez 
daha konuşuldu.
Saat 12.00 de Büyük 
şehir Belediyesi 
Atatepe Sosyal 
Tesislerinde verile
cek öğle yemeği ve 

protokol konuşma 
Sarıyla başlayacak 
olan program, saat 
14.00’te Asım Koca 
bıyık Kültür Merke 
zinde yapılacak olan 
panel ile devam 
edecek.
Galatasaray’ın eski 
Kaptanı Cüneyt Tan* 
man, eski Başkan 
larından Alp Yal 
man’ın yanı sıra, Bur 
saspor’un efsane 
oyuncularından 
Sedat 3 (Özmen) ve 
Dr. Recai özdemir 
panelin konuşma 
cilan olacak.
Saat 15.00’te 
İskele Meydanı 
Festival alanında 
Gemlik Halkı, 
Galatasaray ve

Bursa Sporun eski 
futbolcuları ile bir 
araya gelecek. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
yenilenen Atatürk 
Stadyumunda da 
Veteranlar Futbol 
Turnuvası oynana 
cak. İlk karşılaş 
mada Gemlik’in 
eski futbolcuları 
karşı karşıya 
gelecek. Halk 
Oyunları Gösterileri, 
Veteranlara katılım 
belgelerinin verilme 
siyle devam 
edecek olan 
futbol turnuvasının 
ikinci maçında, 
Gemlikli Veteranlar 
ve Protokol 
üyeleri, Galatasaray 

ve Bursa Sporun 
eski futbolcularıyla 
gösteri maçına 
çıkacak.
Şehit Ailelerinin 
başlama vuruşu ile 
devam edecek v 
futbol turnuvasının 
finalinde ise Galata 
saray ve Bursa 
Sporlu eski 
futbolcular 
karşılaşacak.
Veteranlar arasında 
Bursa Sporlu 
Beyhan ve 
Yalçın gibi efsane 
futbolcular ile 
birlikte Galata 
saraylı Bülent 
Korkmaz gibi 
isimlerde 
Gemlik’te sahaya 
çıkacaklar.

Zeytin üreticilerine alternatif ürün dikilmesini öneriyorlar

lırattAıı
Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Derneği üyeleri 

Tuzla ve Ayvalık derneklerini ziyaret ettiler

Knliiirel zinareıler sirüıror
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanlığı, üreti
cilere alternatif 
ürün yetiştirmesi 
için zeytinciliğin 
dışında siyah 
incir ve sebze 
fıdesi dağıtılacak. 
Gemlik Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik, zeytin üretici
lerinin hava 
koşulları 
nedeniyle ürün 
alamadığı yıllarda 
zorluklarla karşı 
(aştıklarını belirterek 
şunları söyledi: 
“Zeytin üreticimizin 
alternatif üretim 
yapması teşvik için 
3 bin 500 adet 
Bursa siyah inciri 
fidanı ile 9000 
adet çeşitli sebze 
fidesini ücretsiz 
olarak dağıtacağız.

Gelecek yıllarda da 
bu dağıtımlara 
devam edeceğiz. 
Ancak, üreticileri 
mizle görüşüp 
fidan çeşitlerini 
çoğaltacağız. 
Muratoba Ma
hallesinde Odamız 
Ziraat çabalarıyla, 
üreticilerimizi

seracılığa teşvik 
ediyoruz.
Ayrıca, Gemlik

•"•at Odası 
^laıak, I * Çamı 
Ormanı r 
diğimizi un . r- 
mak istiyorum.
Bu konuda mahalle 
muhtarlarımızdan 
talep bekliyoruz.”

Gemlik Girit ve Ru 
meli Türkleri Yardım 
laşma ve Dayanışma 
Derneği kardeş der 
neklerin kültürel 
etkinliklerini yakın 
dan izliyor.
Dernek Başkanı 
Ahmet Çakmak, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, geçtiği 
miz aylarda Tuzla 
Mübadele müzesine 
toplu gezi düzen
lediklerini belirterek 
şunları söyledi.
“Tuzla gemizimde 
Rumelive Girit Türk 
leri Derneklerini de 
ziyaret etti. Bizleri 
çok iyi karşıladılar. 
Biz de kendilerini 
ilçemize davet ettik. 
Bu tür ilişkilerin 
genişletilmesini dü 
şünüyoruz. Böylece 
aynı kültürleri yaşa 
yanların torunları

olarak, bir dayanış 
ma içine olacağız. 
Tuzla gezimizde 
Araştırmacı yazar 
İskender özsoy’un 
konuk severliğiyle 
karşılaştık. Bize Viya 
Portta armağan etti. 
Biz de kadınlarımı 
zın yaptığı Girit 
dantellerini hediye 

ettik." Çakmak, 
geçtiğimiz hafta 
sonuda dernek 
üyeleri ile Ayva lık 
ilçesini giderek, 
buradaki kardeş 
dernek yönetici
leriyle biraya 
geldiklerini ve 
Ayvalık’ı gezdik 
terini söyledi.
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Yaşlı kailinin 12 hin 750 lirasını dolandırdılar
Yıldırımda, telefon 
da kendisini polis 
olarak tanıtan kişi, 
64 yaşındaki kadı 
mh 12 bin 750 
lirasını dolandırdı. 
Alınan bilgiye göre, 
Piremir Mahalle- 
si'nde yaşayan 
N.Ç'yi (64) arayan 
ve kendisini polis 
olarak tanıtan bir 
kişi, Bursa Tarihi

Kapalı Çarşı'daki 
bir kuyumcuda 
soyguh olduğunu, 
evdeki para ve 
altınların kontrol 
edilmesi gerektiğini, 
bu paraları kendisi 
ne vereceği hesap 
numarasına gönder
mesi gerektiğini 
söyledi. Bunun 
üzerine panik 
yaşayan N.Ç,

evde bulunan 
altınları kuyumcuda 
bozdurarak, zanlının 
verdiği hesap numa 
rasına 12 bin 750 
lira havale yaptı.
Bir süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan N.Ç, 
durumu polise 
bildirdi. Ekipler, 
şüpheliyi yakalamak 
için çalışma başlattı.

Bursa'ıla feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
İznik'in Hisardere 
Köyü yolunda mey
dana gelen trafik 
kazasında 3 kişi 
yaşamını yitirirken, 2 
kişide yaralandı. 
Kaza, Hisardere 
Köyü yolunda 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Hisardere 
köyü istikametinden 
gelmekte olan İsmail 
Palta idaresindeki 16 
H 1139 plakalı kam 
yönet, karşı yönden 
gelmekte olan 
Mustafa Acar

idaresinde ki 16 H 
4449 plakalı otomo
bil ile çarpıştı. 
Kazanın şiddeti ile 
Acar’ın kullandığı

otomobil zeytinliğe 
uçtu. Otomobil 
içerisinde ki 
Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi öğren

cisi Mustafa Berk 
Esen (18) ve İbrahim 
Kavas (18) ve Hüse 
yin Balı olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Kamyonet sürücüsü 
nün de yaralandığı 
feci kazada, ölen 
üç gencin cenazesi 
İznik Devlet Hastane 
si morguna kaldırıl 
dı. İznikli üç gencin 
öluın haberini alan 
yakınları ve arkadaş 
lan hastaneye akın 
etti. Jandarma kazay 
la ilgili soruşturma 
başlattı.

Sosyal metlvadau helallik 
isteyip canına kıydı
Bursa’da bir kişi, 
sosyal medya hesa 
bından helallik 
iste yip intihar etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay, İznik 
Dereköy’de meyda 
na geldi. Osmaneli 
de bir fabrikada 
çalışan Şaban A. 
(30), köydeki evin 
de kendine doğrult 
tuğu tüfeğin 
tetiğine basarak 
intihar etti.
Silah sesine koşan

yakınları tarafından 
yerde kanlar içeri 
sinde bulunan 
Şaban A., olay yeri 
ne gelen 112 
ambulansıyla 
İznik Devlet 
Hastane 
sine kaldırıldı. 
Ağır yaralı genç, 
doktorların tüm 
müdahalesine 
rağmen kurtarı 
lamadı. Jandarma 
olayla ilgili soruş 
turma başlattı.

VEFAT ve TEŞEKKÜR
Kooperatifimizin Yönetim Kurulu Başkanı, çalışma arkadaşımız, 

zeytin üreticilerinin sevdiği insan

Mehmet BESLİ’yi
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Kederli ailesine Marmarabirlik camiası olarak başsağlığı 
dilerken, 25 Nisan 2016 Pazartesi günü yapılan cenaze törenine katılan 

Kaymakamımız Cahit Işık’a, 
Belediye Başkanvekilimiz Ercan Barutçuoğlu’na, 

İlçe Emniyet Müdürümüz Cafer Gündoğdu’ya, 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanımız Hidamet Asa’ya, 

kardeş kooperatif yöneticilerimize, oda başkanlarına, 
sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, üretici ortaklarımıza ve 

vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

72 Nolu S.S. Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 

Yönetim Kurulu
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Güne Bakış
Kadri GÜLER

J kadri_guler@hotmail.com

BİR ÇADIR ÇALINMA ÖYKÜSÜ

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı 
Numarı Kurtulmuş ve Ülker bisküvilerinin sahibi 
Sabrı Ülker'in oğlu Murat Ülker ile birlikte Kaz 
Dağları'nın derinliklerinde kurdukları dinci kampta 
silahla nöbet tuttuklarını anlatan yazı, bana Kumla 
sahilinde kurduğum çalınan çadırımı anımsattı.

Çadırımın bulunduğu bahçeye girdiğimde, çadırın 
yerinde olmadığını görünce şoke olmuştum.

Çadır içindeki malzemeler sökülen çadırın bulun 
duğu yerde duruyor ama çadırın kendisi ortalıkta 
yoktu.

Belli ki çadır çalınmıştı.
Peki kim çalmış olabilirdi benim çadırı mı?
Ne işine yarardı.
Kumla da çadır kurulsa bulmak kolaydı.
Benim çadırın karşısında başka bir çadır daha 

vardı. İki çadırı ayıran küçük bir derecikti.
Benimki küçük bir çadır olmasına karşın, karşı 

daki çadır oldukça büyüktü.
Konukları ise yabancılar değildi.
O günlerde Gemlik’te sol düşünce Gemlik Lise 

sinde bir hayli popülerdi. Gençler arasında Ahmet 
Dural Meydanı’nda yeni yapılan Akmanlar İş Merke 
zinin 1. katında Dev Genç’lilerin tuttuğu büyük bir 
büro vardı. Lise çıkışı gençler burada toplanıyorlar, 
Marksizm ve sosyalizm konusunda devrimci üniver
sitelerden dersler alıyorlardı.

Devrimcilik geçer akçeydi.
Gençler devrim ateşiyle yanıp tutuşuyorlar, gözleri 

başka birşey görmüyordu.
Gemlik’te Petrol İş Sendikası yönetimi bu genç

lerin etkisindeydi. Başkan seçilen Sadi As, sosyal 
demokratlıktan, devrimciliğe terfi etmişti.

Hatta yanılmıyorsam, bazı işçiler ve üniversite 
öğrencileri Ahmet Dural Meydanı’nda Genel Merkezi 
olan Devrimci Bağımsız Metal İş Sendikası bile kurul 
muştu. Sendika tüzüğü Gemlik Körfez de 
yayınlanmıştı.

Asil Çelik’te yetki almışlardı.
Benim karşı çadır komşularım Dev Genç’liydi; 

Tümü Gemlikliydi.
Başlarındaki liderleri ise benim ortaokuldan bir 

sınıf arkadaşımdı.
Çadırımın ne olduğunu onlara da sormuştum. 
Bilmediklerini söylemişlerdi.
Kumla da yıllarca çadır kurdum, ama bir gün 

çadırımı alan olmadı. Şimdi durup, dururken 
çadırımı niye çalmışlardı?

Bunu yıllarca öğrenememiştim.
Tâki yıllar sonra bu çözemediğim bu gizi, komşu 

çadırda devrimci kampı yapan bir arkadaşımın 
gülerek /'Senin çadırı biz aldık. Dağlarda kamp 
yaptık. Seninki tam bize göreydi” deyince çadırımın 
neden kaybolduğu öğrenebildim.

Aradan geçen zamanda, o gençlerin beklediği 
devrim olmadı.

Yerine askeri darbe yapıldı. Çoğu tutuklanarak 
genç yaşlarda işkence gördü, yıllarca cezaevlerinde 
yattılar.

Şimdi onlara baktığımda devrimcilikten yeller 
estiğini görüyorum.

Başbakan Davutoğlu’nun dinci kampta silahla 
nöbet tuttuğu gibi, dinci kesimlerde İran darımın, 
den esinlenerek, Türkiye de İslam'ı devrim yapma 
nın hayalini kuruyorlardı.

12 Eylül faşizmi onlara vurmadı.
Laik Cumhuriyet onları iktidara getirdi.
Benim çadır hikayem böyle bir şey.

Saadet Partisi TOKİ 
ve Kentsel Dönüşüm 
konuları hakkında 
bir basın açıklaması 
yaptı. Basın açıkla 
masına, Saadet Par
tisi Gemlik İlçe Baş 
kanı Ahmet Vakkas 
Yıldız, İl Başkan 
Yardımcısı Sedat 
Özmen ve Yönetim 
Kurulu üyeleri de 
katıldılar.
Gemlik'te TOKİ ve 
Kentsel Dönüşüm 
konularındaki 
sıkıntılar bulundu 
ğunu belirten İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız ise "İki 
adet fay hattının üze 
rinde kurulu güzel 
Gemlik tüm halkımı 
zın ortak paydasıdır 
ve bu depremsellik 
gerçeği 1999 depre 
minin ardından 
hayatımızın sessiz 
ama önemli bir etke 
ni haline gelmiştir. 
Bu durum hayatları 
mızı, şehrimizi, 
binalarımızı, köprü 
ve yollarımızı de
prem gerçeğine göre 
dizayn etmek zorun 
da olduğumuzu bil
imsel olarak bizlere 
göstermektedir.
Yerel yönetimler 
seçmenlerden oy 
alarak halkı temsil

Karacaali Muhtarı Göksal Noca güzel kızlarını Mete ailesinin yakışıklı oğluna nişanladılar

Karacaali Mahallesi 
Muhtarı Göksal Noca 
ile Arzu Noca’nın 

'•Hk kızı Buse

Geçtic, '"'nlerde
Karacaah Ft
Mangal Tesisuu - 
düzenlenen nişan 
törenine kız ve erkek 
tarafının yakınları

etmekteler ve halka 
sağlıklı, güvenli ve 
yaşanabilir bir şehir 
yaşamı sunarak ah 
nan temsil yetkisinin 
hakkını vermek 
zorundadırlar. Gem
lik ölçeğinde deprem 
bölgesinde olduğu 
muzdan hemen her 
parti seçim beyan
namesinde deprem 
gerçeği ile ilgili ola 
rak yapacakları pro
jelere yer vermiştir. 
Gemlik Belediye 
yönetimi İş başına 
gelmesinden itiba 
ren 5 vıh aşkın süre 
geçmesine rağmen 
depremi konuşmak 
tan ve maalesef 
yıkılan 3-5 binadan 
başka bir şey yapıla 
mamıştır. Seçim 
öncesi TOKİ geliyor 

katıldılar.
Hale Mehmet 
Mete'nin yakışıklı 
oğlu Ömür ile 
evliliğe ilk adımı 
atan güzel Buse’nin 
nişan yüzükleri 
dostlarının katıldık 
lan törende takıldı. 
Bir ömür boyu mut
luluk dilekleriyle 

yüzler gülüyor, 
Müjde TOKİ geliyor 
afişleriyle tüm rek 
lam panoları donatıl 
dı. Seçim arifesinde 
belediye hoparlör
lerinden başvuru 
yapmakta gecikme 
yin diye halkımız 
umutlandırıldı.
Şimdi soruyoruz 
TOKİ geliyor mu? 
Gelmiyor mu? 
Kentsel dönü 
şümde Gemlik tüm 
Türkiye’ye örnek 
teşkil edebilecek bir 
potansiyel konuma 
sahiptir. Bu konuda 
daha fazla geç 
kalmadan tüm Gem
lik'tiler olarak el 
birliği ile bir an önce 
kentsel dönüşüm 
için oluşturulacak 
ortak eylem planına 

yüzüklerin kurdela 
sim kesildikten 
sonra Noca ve Mete 
aileleri nişan 
töreninde birbir- 
leriyle kaynaştılar. 
Gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar 
devam eden nişan 
töreninde genç 
nişanlıları görenler 

tüm desteğimizi 
vererek bu işi 
başarabileceğimize 
ve tüm Türkiye’de 
kentsel dönüşüme 
örnek, modern 
bir Gemlik 
oluşturabileceği 
mize inanmaktayız. 
Hepimiz kentimize 
sahip çıkarak ortak 
bir dille bu deprem 
gerçeğini doğru 
algılamalıyız. 
Halkımıza sürekli 
bilgilendirme yapıla 
rak güven verilmeli, 
doğru planlama 
yapılmalı, istişare 
sürekli hale getiril 
mel i ve işi ehline 
vererek yarınlara 
arkamızdan hayırla 
yad ettirecek bir 
Gemlik bırakma 
lıyız." dedi

“Maşallah, birbir
lerini çok yakış 
mışlar” demeden 
edemediler. Baba 
Göksal Noca, kıza ve 
damadına sarılarak 
onlara ömür boyu 
mutluluk diledi. Acı 
ve tatlı günlerinde 
birbirlerine destek
lemelerini istedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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II II II

Gemlik Belediye- 
si’nin Kaçak ve 
Metruk binalarla 
ilgili yıkım çalış 
maları hız kesmeden 
devam ediyor.
Kumla Köy İçi mev 
kiinde daha önce 
kamulaştırılan 6 
binanın yıkımını 
gerçekleştiren 
ekipler, önceki gün 
de aynı bölgede iki 
metruk binanın daha 
yıkımını tamamladı. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, Fen 
İşleri Müdürü Fatih 
Köse ile birlikte 
yıkımları yerinden 

takip etti. 
Son üç yıl içinde 
200’ün üzerinde met 
ruk bina yıkımı ger 
çekleştirildiğini bir 
kez daha hatırlatan 
Ercan Barutçuoğlu, 
hem görsel kirliliğin 
önüne geçildiğini, 
hem de Kumla Köy 
içi bölgesi için güzel 
bir meydan kazan 
dirildiğim söyledi. 
Madde bağımlıla 
rının olası mekânı 
haline gelen metruk 
binaların yıkımının 
güvenlik adına da 
önemli olduğunu 
vurgulayan Ercan 
Barutçuoğlu,

tespit edilen 
binaların ivedilikle 
encümene sunul 
duğunu ve çıkan 
karar sonrasında 
yine bekletmeden 
yıkımının yapıldığını 
açıkladı. Gemlik ilçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ile yapılan işbirliği 
çalışmalarına da 
değinen Belediye 
Başkanvekili 
Ercan Barutçu 
oğlu, yaz aylarına 
kadar Kumla 
bölgesinde metruk 
bina yıkımlarını 
devam ettirmeyi 
planladıklarını 
anlattı.

Çınar İlkokulu 2. 
Sınıf öğrencile 
rinden oluşan 25 
kişilik bir grupla, 
kardeş okul Şehit 
Etem Yaşar 
Jlkokulu’ndan 25 
kişilik bir grup 
öğrencinin oluştur 
duğu grup öğret 
menler Ayla Başol, 
Gülşah Mutlu ve 
Nesrin Afacan’ın 
eşliğinde Nilüfer’de 
bulunan Tiyatro 
Nisan'ın hazırlamış 
olduğu çocuk gös
terisini seyrettiler. 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kapsamın 
da “Kardeş Okul 
Projesi” kapsamın 
da yapılan geziden ; 
öğrencilerin büyük 
keyif aldığı tiyatro 
etkinliği sonrası 
okullarına kiralanan 
otobüsle geri 
döndüler.

ÇINAR İLK VE 
ORTAOKULUNDA 
SEMİNER FİNALİ! 
Çınar Ortaokulu

Rehber Öğretmeni 
Kadir Çalışkan’ın 
öğrenci velilerine 
yönelik vermiş 
olduğu “7-19 Yaş 
Aile Eğitimi Semi- 
neri”nin finali 
yapıldı. Seminere 
katılan 17 velileye 
katılım belgeleri 
Okul Müdürü 
İlkay Erdem

tarafından 
verildi.
Ayrıca teker 
teker veliler ve 
Okul Rehber 
Öğretmeni 
Kadir Çalışkan 
tebrik edildi 
Velilerin hazır 
lamış oldukları 
ikramlarla tören 
sona erdi.

DUGUN SALONU

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI!

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

2016 fili 
REZERVASYONLARIMIZ

İnternetten Cnnh 1/tyın- Snhne - Işıkyösferisi Jp*
Servis ve ekjpınnnlnr - Sürprizgösteriler w

www.gemlikmllton.com
İL facebook/miltondugun

plus.google.com/miltondugun
P HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
r TEL : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikmllton.com
plus.google.com/miltondugun
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bölge mirası yelken mmsum sonuç lak m
Türkiye Yelken 
Federasyonu tarafın 
dan düzenlenen 
Bölge Kupası Yelken 
Yarışları Gemlik'te 
20-23 Nisan tarihleri 
arasında Gemlik 
Yelken Kulübü ev 
sahipliğinde yapıldı. 
Yarışlar rekor bir 
katılım ile gerçekleş 
tirildi. Yarışlara 
Çanakkale Yelken 
Kulübü; Tekirdağ 
Yelken İhtisas Külü 
bü, Çanakkale İçdaş 
Spor Kulübü,Ayvalık 
Yelken Kulübü , Ban 
(Jırma Erdek Yelken 
Kulübü, Burgaz 
Yelken Kulübü, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Spor 
Kulübü ve ev sahibi

Gemlik Yelken Külü 
bü olmak üzere 8 
kulüpten 78 sporcu 
katıldı.
Gemlik Yelken 
Kulübü’nün çoğunlu 
ğu ilk defa yarışlara 
katılan 16 sporcu ile 
temsil edildiği 

yarışlar, hava ve 
rüzgar nedeniyle 21 
ve 22 Nisan gün
lerinde 6 yarış olarak 
gerçekleştirilebildi. 
Başarılı sporculara 
ödülleri 23 Nisan 
günü Hasanağa 
kampı Gemlik Yelken 

Kulübü’nde yapılan 
ödül töreni ile ödül
leri dağıtıldı.
Ödül törenine Kay
makam, Belediye 
Başkan Yardımcısı, 
Gemlik Liman 
Başkanı, Türkiye 
Yelken Federasyonu 

yöneticileri, Gemlik 
Yelken Kulübü Baş 
kanı ve Yönetim Ku
rulu üyeleri, sporcu
lar ve velilerin katilı 
mı ile gerçekleştiril 
di. Gemlik Yelken 
Kulübü sporcumuz 
Berke Can Uzunkaya 

Laser 4,7 sınıfında 
ikincilik kazanarak 
önemli bir başarıya 
imza attı.
Tören sonunda 
çekilen hatıra 
fotoğrafı sonrasında 
ekipler bölgelerine 
uğurlandı.

Gemlikli Judocular Manisa'm fethetti
Gemlik Belediyespor 
Kulübü Judo 
Takımında bulunan 
minikler, Manisa da 
yapılan 7 il ve 18 
kulübün katılımı 
ile gerçekleşen 
müsabakada 
minik erkeklerde 
takım halinde 
ikincilik, minik 
bayanlarda takım 
halinde üçüncülük 
elde etti.
300 civarında 
sporcunun katıldığı 
müsabakalarda 
İbrahim Yıldırım, 
Bahattin Karataş, 
Bertin Nur Karataş, 
Yağmur Yaz birincilik 
elde etti. Selahattin 
Çelik, Cansel Çetin, 
Yüksel Cerrah,

Oğuzhan Abaklı 
ikinci, Mert Ayan’da 
üçündü oldu.
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo 
Antrenörü Ahmet 
Kılınç; “2004-2005 
doğumlu minikler 
kategorisinde 
yapılan turnuvaya 
özel izin alarak 
2006 doğumlu 8 spor 
cuyla katılan ekibi 
miz, bu sporcular
dan 1 altın, 1 bronz 
madalya ve 4 tanede 
5,’lik elde etmiştir. 
Başarıları bizi eri 
ziyadesiyle mutlu 
etmiş ve bu spor 
cularımızın önümüz 
deki yıllarda ulusal 
ve uluslararası

alanda birçok 
madalyalar kazana 
caklarının sinyal
lerini vermektedir.

Bu tarz turnuvaların 
özellikle minik 
sporcuların tecrübe 
edinmeleri açısından

oldukça önemlidir. 
Minik judocula 
rımızın tecrübe 
edinirken madalyalar

da kazanmaları 
sevinç vericidir. 
Bizlere ve sporcu 
larımıza vermiş 
oldukları destek
lerinden dolayı başta 
Belediye Başkanımız 
Refik Yılmaz olmak 
üzere, Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Başkanı Hulusi 
Gandar ve Yönetim 
Kuruluna, Sporcuları 
miza antrenman 
yeri imkanını 
sunan Ayşe Ziver 
Karataş İlkokulu 
Müdürü Halil 
Gemici’ye ve 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlü 
ğüne teşekkür 
ederim” dedi.

«
FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

eS.ESS
■ BS
‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

MEYDAN KUZU ÇEVİRME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

05322328041

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Uluçev’den "Yenilenehilir Enerji" semineri
Uludağ Çevre Tekno 
lojileri Ar-Ge Merkezi 
(ULUÇEV) Genel 
Müdür Yardımcısı 
Erdem Kestioğlu, 
"Türkiye yenilene 
bilir enerji kaynakları 
açısından önemli bir 
potansiyele sahiptir" 
dedi. Bursa Kent 
Konseyi tarafından

Ilimağ'da oryantiring heyecanı
Osmangazi Beledi 
yesi’nin katkılarıyla 
bu yıl 4’üncüsü 
düzenlenen Türkiye 
Patika Oryantiring 
Şampiyonası Ulu 
dağ da yapıldı. Sarı 
alan’da yapılan Türki 
ye Patika Oryanti 
ring Şampiyonası’na 
21’i bedensel engelli 
olmak toplam 120 
sporcu katıldı. 
Beden engelli ve 
engelli olmayan 
sporcuların harita 
ve işaretler yardı 
mıyia yön bulup 
belirlenen hedeflere 

organize edilen 
"Yenilenebilir Enerji" 
seminerinde konu 
şan Kestioğlu, 
yenilenebilir enerji 
kaynaklarının ener
jide dışa bağımlılığı 
azaltacağını kaydetti. 
Gelişmekte olan 
ülkelerin yenilenebi 
lir enerji kaynakları 

ulaştığı şampiyona 
da sporcular parku 
ru hatasız ve en kısa 
sürede tamamlaya
bilmek için mücade 
le etti. 4 kategoride 
düzenlenen şampi 
yonada, Osmangazi 
Belediyesi adına 
yarışan Fırat Kıpçak, 
PRE A kategorisinde 
birinci oldu. Osman 
gazi Belediye Başka 
m Mustafa Dündar, 
"Bugün bu organiza
syona ev sahipliği 
yapan Uludağ, sade 
ce Bursa’nın değil 
Türkiye’nin büyük 

konusuna yöneldiği 
ni ve bu konudaki 
çalışmalarını hızlan 
dırdığını ifade eden 
Kestioğlu, "Dünyada 
enerji üretiminde 
yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payı 
yüzde 3 iken, ülke 
mizde bu oran hidro 
elektrik enerjinin 

bir değeri. Özellikle 
kış turizmi adına 
önemli bir merkez. 
Fakat Uludağ’ın 
önemi maalesef 3 
aylık süreçle sınırlı 
kalıyor. Yerel yöne
timler olarak bizler, 
Uludağ’ın yılın her 
ayı faal olması için 
yatırımlar yapıyoruz. 
Uzun süredir yaz 
aylarında kamp 
turizmine yönelik 
çalışmalar yürütüyo 
ruz. Aynı zamanda, 
farklı spor branşla 
rından takımların 
gelip kamp yapaca 

dışında yüzde 1 
seviyelerindedir. 
Dolayısıyla Türkiye 
deki enerji ihtiyacı 
nın büyük bir kısmı 
nı dış kaynaklardan 
karşılamaktadır. Bu 
sebeple yenilenebilir 
enerji kaynaklarına 
yönelmek hem eko 
nomik hem sürdürü 

ğı, sportif faaliyetler 
gerçekleştireceği bir 
merkez olması için 
de çeşitli projeler
imiz var. Bugün 
oryantring branşın 
da düzenlenen Türki 
ye şampiyonasına 
ev sahipliği yapan 
Sarıalan, sporcu 
kamp merkezi olma 
adına son derece 
müsait. Bunun daha 
da geliştirilmesi için 
çalışıyoruz. Şampiyo 
naya katılan 120 
sporcumuzu tebrik 
ediyorum, başarıla 
rının devamını dili 

lebillrllk açısından 
ülkemize önemli 
yararlar sağlayacak 
tır." dedi. Kestioğlu, 
Türkiye de yüksek 
hidroelektrik enerji 
potansiyelinin yanı 
sıra, Akdeniz ve 
Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde güneş 
enerjisi potansiyeli,

yorum” dedi. Sarı 
alan’da atıl vaziyette 
duran Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı na ait 
Kır Gazinosu ve Kır 
Kahvesi’ni devr 
alarak başlattıkları 
restorasyon çalışma 
larının tamamlanmak 
üzere olduğunu ifade 
eden Dündar, “Bu

Ege Bölgesi'nde rüz
gar enerjisi potan
siyeli, Ege ve Akde 
niz Bölgelerinde ise 
jeotermal enerji 
potansiyeli oldu 
ğunu dile getirdi. 
Türkiye'nin alternatif 
enerji kaynaklarına 
yönelmesi gerekti 
ğini vurgulandı.

bölgeye değer 
katacak, günübirlik 
olarak gelen vatan 
daşlarımız için 
hizmet verecek 
önemli tesisler ola
cak. Uludağ’ın, yılın 
12 ayı yaşayan bir 
merkez olması için 
gerekli çalışmalan 
yürütüyoruz” dedi.

gemport
Liman ve Depolama İşletme '. A.Ş.

GEMPORT 35 Terminal Traktör
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam gaeceK.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli pıaraK 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapıl^caKtır*

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip, 
O Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

minimum 1 yıl deneyimli,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak, 
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, propıemıerı 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlik'te ikamet eden/t ’nrek, 
O Vardiyalı çalışabilecek, 
O Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

İlgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

ÜRETİM
ELEMANI

TERCİHEN 20-40 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 
DENGİ OKUL MEZUNU

BAY
ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek - 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

mailto:hr@gemport.com.tr
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Trafîlı sigartasutla değişikli t Resmi fiazeit'Je jamınHiKlı
Zorunlu trafik sigor 
tasında, hak sahibi 
nin kendi kusuruna 
denk gelen tazminat 
talepleri kapsamdışı 
kalacak. Resmi 
Gazete'de yayımla 
narak yürürlüğe 
giren 6704 sayılı "65 
Yaşını Doldurmuş 
Muhtaç, Güçsüz ve 
Kimsesiz Türk Vatan 
daşlarına Aylık Bağ 
lanması Hakkında 
Kanun ile Bazı Ka 
nun ve Kanun Hük* 
münde Kararname 
terde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun"a göre, 
43/10/1983 tarihli ve

2918 sayılı Karayol 
lan Trafik Kanunu 
nun 90 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde 
değiştirildi:"Zorunlu 
mali sorumluluk 
sigortası kapsamın 
daki tazminatlar bu 
Kanun ve bu Kanun 
çerçevesinde hazır 
lanan genel şartlar 
da öngörülen usul 
ve esaslara tabidir. 
Söz konusu tazmi
natlar ve manevi 
tazminata ilişkin ola 
rak bu Kanun ve ge 
nel şartlarda düzen
lenmeyen hususlar 
hakkında 11/1/2011 
tarihli ve 6098 sayılı

Türk Borçlar Kanu 
nunun haksız fiillere 
ilişkin hükümleri 
uygulanır." 2918 
sayılı Kanunun 92 
nci maddesinin birin 
ci fıkrasına aşağıda 
ki bentler eklenmiş 
tir. "g) Hak sahibinin 
kendi kusuruna denk 
gelen tazminat talep

leri, h) İlgililerin, 
sigortalının sorumlu
luk riski kapsamında 
olmayan tazminat 
talepleri, i) Bu 
Kanun çerçeve 
sinde hazırlanan 
zorunlu mali sorum
luluk sigortası genel 
şartları ve ekleri ile 
tanımlanan teminat 

içeriği dışında kalan 
talepler." 2918 sayılı 
Kanunun 97 nci 
maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirildi: 
"MADDE 97-Zarar 
görenin, zorunlu 
mali sorumluluk 
sigortasında öngö 
rülen sınırlar içinde 
dava yoluna gitme 
den önce ilgili sigor 
ta kuruluşuna yazılı 
başvuruda bulunma 
sı gerekir. Sigorta 
kuruluşunun başvu 
ru tarihinden itiba 
ren en geç 15 gün 
içinde başvuruyu 
yazılı olarak cevap 
lamaması veya ver

ilen cevabın talebi 
karşılamadığına 
ilişkin uyuşmazlık 
olması hâlinde, zarar 
gören dava açabilir 
veya 5684 sayılı 
Kanun çerçevesinde 
tahkime başvura 
bilir." 2918 sayılı 
Kanunun 99 uncu 
maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan 
"kaza veya zarara 
ilişkin tespit tutana 
ğını veya bilirkişi 
raporunu" ibaresi 
"zorunlu mali 
sorumluluk sigortası 
genel şartlarıyla 
belirlenen belgeleri" 
şeklinde değiştirildi.

MİM Hi dönen nasıl M
Son zamanlarda 
herkesin aklını karış 
tiran otomatik birey
sel emeklilikle ilgili 
merak edilenleri 
Ekonomiden Sorum 
lu Başbakan Yardım 
cısı Mehmet Şimşek 
e soruldu. İşte oto 
matik BES’e yönelik 
bilinmesi gereken
ler: “Hâzinenin üze 
rinde çalıştığı sis
teme göre bireysel 
emeklilikte şirketten 
şirkete değişmeyen 
5 merkezi fon kuru
lacak, bu fonlar 
kamu-özel işbirliğin 
de ihale yöntemi ile 
portföy yönetim 
şirketlerine yönetti 
rilecek. Sektör tem
silcileri yasada oto 
matik katılım 45 yaş

altı olarak belirlenir 
se 15 milyona yakın 
kişinin bu havuza 
gireceğini, ayda as
gari ücretin yüzde 5'i 
kadar katkıyla; yılda 
15 milyar TL'likfon 
girişi tahmin ediyor
lar. Bireysel 
Emeklilik Sistemin 
de (BES) bir süredir 
üzerinde çalışılan 
değişikliklerin belir 

ginleşmeye başladı 
ğını, yeni çerçeve 
nin ‘merkezi fonlar’ 
etrafında kurulaca 
ğını öğrendim. 
Hazine’de yapılan 
çalışmalarda; hem 
mevcut BES tasar 
ruflarının, hem de 
otomatik katılımın 
başlatılması ile bir
likte oluşacak yeni 
fonların ‘merkezi

fonlar’ mimarisi 
üzerine oturtulması 
tasarlanıyor. Hazine 
bürokratlarınca 
hazırlanan bilgi 
notunda; mevcut 
BES ve hazırlığı 
yapılan otomatik 
katılım sisteminde, 
katılımcıların birikim 
lerinin merkezi 
fonlara aktarılması 
yönünde bir çalış 
ma olmadığı belir
tiliyor. BES’te bugün 
6 milyon katılımcı 
mn 53 milyar TL 
tasarrufu bulunu 
yor. 19 emeklilik 
şirketinin kurduğu 
yaklaşık 250 adet 
fon var. Bunlar da, 
portföy yönetim 
şirketlerince 
yönetiliyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

3ayıla288ıııihı>[iliragelir
Türkiye'de köprü ve otoyollardan elde edi 
len gelir, bu yılın ilk üç ayında 288 milyon 
599 bin 740 lira olarak gerçekleşti. Karayol 
lan Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl 
mart ayında köprü ve otoyollardan 34 mil 
yon 127 bin 512 araç geçişi oldu. Söz konu 
su geçişlerden elde edilen gelir 102 milyon 
809 bin 980 lirayı buldu. Araçların 22 mil 
yon 505 bin 868'i otoyolları kullandı ve bu 
araçlardan 76 milyon 567 bin 216 lira gelir 
sağlandı. Otoyolları kullanan 62 milyon 
994 bin 412, köprülerden geçen 33 milyon 
635 bin 284 araçtan gelir sağlandı.

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Murâcaauartn şansen' yapılması rica oıunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

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

Tel:5139683
GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM

HASTANELER

RESMİ DnİBELElR DENİZ OTODUslT

H 
B 
E 
R 
I

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Safi.Oeağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

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

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
O rm. Böl. Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. _ 513 77 73
rtaiK cgıum mua. ot j tö aö

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 2İ-111
Su Anza Yalnız 185

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

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

OTOBÜS

DAĞITICILAR

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 Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 5*13 1O 70MAR-PET 5*13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ OAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5462 

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)

lElllUllEliMI

VENÜS SİNEMASI
Küçük esnaf: 11:30- 
14:00-16:30-19:00-

21:15...
somuncu baba: 

19:00*21:15 
kapının diğer 
tarafı: 12:00- 

13:30-15:15...
kungfu panda 3: 

10:30-17:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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AYKENTj
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

yılı için kayıtlarımız başlamıştır. 
ERKEN KAYIT DÖNEMİ

FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN...
1MART -30 NİSAN 2016

ÖĞRETİM YILI 
ÜCRETLERİMİZ

ANASINIFI
1- SINIF
2.3.4.5.6J.8. SINIF

YILLIK ÖDEME

8.750
11.000
13.850

» ERKEN KAYIT DÖNEMİ
TAKSİTLİ ÖDEME 

k 8.300 
*10.450
13.150

PEŞİN ÖDEME j 
7.850 ) 
9.900

12.500
NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

-Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
:*513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

Gemlik 
Tel

YİĞİT İNŞAAT

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

www.yigitinsaatgemlik.com

-| 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

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.yigitinsaatgemlik.com
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GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

InMıiııiınMliiliınlı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

CANLI BOMBA
Türkiye öyle bir batağa sokuldu ki, sonunun 

nereye varacağı bugünden belli değil.
Güneydoğuda PKK’larla yaşanan savaşa 

hergün 3-5 şehit veriyoruz.
Gencecik vatan evlatları, kalleş pusularda 

can veriyorlar.
Şehit cenaze törenleri artık olağan hale 

geldi.
Analar, eşler, çocuklar, kardeşler ağlıyor.

Ağıtları gök kubbeyi çınlatıyor, duyan yok.
_________________________ Dev. Syf. 4’te

Bursa Ulucami’nin batı kapında dün saat 
17.25 sıralarında bir kadın canlı bombanın 
üzerinde taşıdığı düzeneyi patlatması sonu 
cu yaşamını yitirdi.
Patlama sonu 13 kişi yaralandı. Vali Münir 
Karaloğlu, yaralıların Bursa Çekirge Devlet 
Hastanesi ve Şevket Yılmaz Hastanesi’nde 
tedaviye alındığını, yaralıların hayati tehlike 
sinin bulunmadığını söyledi.
Polis patlamada ölen canlı bombanın kim 
liğini araştırıyor.

EMİN DALKIRAN KORDONU’NDA 
ÇANTA BOMBA PANİĞİ
Öte vandan, dün aksam saat 20.oo sıraların 
da, Gemlik Emin Dalkıran Kordonu’nda bir 
aracın altında görülen çanta nedeniyle 
bomba paniği yaşandı. Bursa’dan gelen 
bomba uzmanı çantayı açtığında boş olduğu 
görüldü.
Polis çantayı koyan şahsı mobesa kamera 
larında arıyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Türkiye genelinde 1 milyon 175 ,Gemlik‘te ise bin 338 öğrenci sınavlara giriyor

TEOG 2. dönem heyecanı bugün sona eriyor
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş’te ikinci dönem sınav 
maratonu dün başladı. Bugün de sürecek olan sınavlara yaklaşık 
1 milyon 175 bin öğrenci ter dökecek.
8. sınıf öğrencilerinin dün başlayan sınavlarına Gemlik’ten 1338 
öğrencinin katıldığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilgilileri, 
öğrencilerin dün Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
sınavlarına girdiklerini söyledi. _____ ____
Öğrenciler, her dersten 20 soruya cevap vermeye çalışırken, 
bugün de Fen Bilgisi ve Teknoloji, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 
ile Yabancı Dil derslerinden sınava girecek.

KÖRFEZ KİRLİLİĞİ YENİDEN ELE ALINDI
Gemlik Körfezi 
Deniz ve Kıyı Kirliliği 
Paneli, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. 
Uludağ Üniversitesi 
Mühendislik Fakül
tesi Çevre Mühen 
dişliği Bölümünün 
hazırladığı akade 
mik ve bilimsel 
organizasyona, 
Bursa Valiliği, 
Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik Belediye 
si ve Gemlik Kent 
Konseyi de 
destek verdi. 
Panelin açış 
konuşmasını 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu yaptı. 
Denizlerin ekolojik 
sistemde en önemli 
bölgelerden biri oldu 
ğunu vurgulayan 
Gemlik Belediye 
Başkan vekili Barut 
çuoğlu, avantajları 
kadar dezavantaj 
larının da bulunduğu 
na dikkat çekerek, 
en çok ve en çabuk 
kirlenen unsurun da 
denizlerimiz 
olduğunu söyledi. 
Denizlere ve deniz 
kirliliğine yönelik 
yatırımların umut 
verici olduğunu an
latan Barutçuoğlu, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan yapılan arıtma 
tesislerine atıfta 
bulunarak, Gemlik 
Körfezi’nin temiz 
lenebilmesi için 50 
yıl ötesinin proje 
■erinin yaşama 
geçtiğini hatırlattı. 
Barutçuoğlu, 
“Denizlerimiz, 
ulaşım, beslenme, 
liman sektörü ile 
birlikte ekonomik ve 
turizm adına da 
Türkiye’nin 

geleceğidir. Gemlik 
Körfezi de bu konu 
da stratejik önemi 
olan ve Bursa’nın 
denize açılan 
kapısıdır” dedi. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Cumhuri 
yet Başsavcısı Ömer 
Mete’nin yanı sıra 
çok sayıda akade 
misyen ve bürokrat 
ile birlikte öğrenci 
lerin de izlediği 
panelde konuşan 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay’da 
organizasyona, 
“Farkındahk” paneli 
olarak nitelendirdi. 
Limanların ve kıyılar 
da yerleşimin önemli 
olduğunu ancak 
deniz kirliliğinin 
önüne geçilmesinin 
de büyük önem 
taşıdığını ifade eden 
Prof. Dr. Yusuf Ul 
cay, yılın altı ayında 
Gemlik Gemsaz’da 
ikamet ettiğini 
hatırlatarak, 
“Gözlerden ırak 
gönülden de ırak. 
Ancak insan görme 
diğine değil, gördü 
ğüne katlanamıyor. 
Denizlerimizin kendi 
kendini sonsuz 
temizleme diye bir 
özelliği yok. Daha az 
nasıl kirletmeliyiz, 
onu konuşmalı, buna 
yönelik ivedi çözüm
ler bulmalıyız" diye 
konuştu.
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, bugün 
kü paneli devam et
tireceklerini ifade 
ederek, önümüzdeki 
süreç te bu organi
zasyonun sem
pozyumlarla destek 
leneceğini açıkladı.

SAHİL 
TEMİZLENECEK 
Bursa Büyükşehir

Belediye Başkan 
Yardımcısı Abdülka 
dir Karhk’ta, kent 
dinamikleri ile 
istişare halinde 
sahillerde gerekli 
çalışmaların artarak 
yapıldığını bildirdi. 
115 kilometrelik 
sahil şeridinin 
temizlenmesi ve 
düşünülen yatırım 
lan da özetleyen 
Abdülkadir Karlık, 
BUSKİ yatırımları ve 
dere ıslah çalışma 
larını anlattı. 
Bursa Vali Yardım 
cısı Ahmet Hikmet 
Şahin’de, denizlerin 
ıvantaj ve dezavan 
tajları bulunduğuna 
işaret e’ 
Vali Yardı. ı 
Şahin, “Dem., jrimi 
ze nefes alma, kendi 
kendini temizleme 
şansını biz ler 
tanımalıyız" dedi.

Sualtı Görüntüleme 
Yönetmeni ve 
Belgesel Yapımcısı 
Tahsin Ceylan’ın 
“Gemlik Körfezi’nin 
Sualtı Yaşamı” 
adlı kitap ve 
fotoğraf sergisi de 
Panel boyunca 
izlenime açıldı. 
Aynı zaman da 
akademisyen olan 
Tahsin Ceylan, 
geçtiğimiz yaz başta 
Gemlik olmak üzere, 
Kurşunlu, Mudanya, 
Güzel yalı, Narlı ve 
Kumla’da araştırma 
amaçlı çok sayıda 
dalış gerçekleştir 
diklerini belirtti. 
Sanatçı Tahsin 
Ceylan, fotoğrafların 
büyük bölümünün 
besleyici element 
açısından zengin 
olan yüzey suların 
da yani ilk 20 
metrede çekildiğini 

ifade etti. 
“Maalesef halen 
Marmara Denizi ve 
Gemlik Körfezi ile 
ilgili bir adım atıla 
bilmiş değil.
Yaklaşık 4 yıl önce 
Marmara Belediyeler 
birliğine konuyla 
ilgili başvuruda 
bulunuldu.
Henüz somut bir 
cevap alınamadı” 
diye konuştu.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sahil 
Hizmetleri Daire 
Başkanı Hakan Be
bek’te Sahil hizmet
leri birimi, Bursa’nın 
kıyı varlığı, deniz 
çöpleri ve 115 
kilometrelik sahil 
kesiminde yapılan 
çalışmalar ile 
yatırımları anlattı.
Panelin ilk 

bölümünün son 
konuşmacısı SG

Üsteğmen Umut 
Özdemir’de, Deniz 
Çevresini koruma 
faaliyetleri hakkında 
bilgiler verdi. 
Panelin ikinci 
bölümünde de 
Çevre ve Şehircilik 
II Müdürü Nuri 
Mutlu, Gemi Atıkları 
Mevzuatı, Doç. 
Dr. Adem Akpınar, 
Bursa’nın kıyı 
yapıları ve prob 
lemler ile muhtemel 
çözümleri, Doç. 
Dr. Gamze Yıldız’da 
Marmara Denizin 
deki Kirliliğin 
Biyoçeşitlilik 
üzerine etkilerini 
açıkladı.
Yrd. Doç. Dr. 
Berrak Erol 
Nalbur’da Gemlik 
Körfez Kirliliğinde 
Karascıl Kaynaklı 
Kirleticilerin 
rolünü anlattı.



28 Nisan 2016 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 3

SMS'le soygun ihbarı ortalığı ayağa baldırdı
Bursa'd a 155 Polis 
İmdat hattına kısa 
mesaj (SMS) ile 
gelen silahlı soygun 
ihbarı polisi ayağa 
kaldırdı. Bursa'da 
asâbah saatlerinde 
155 Polis İmdat 
telefonuna kısa 
mesaj (SMS) ile 
soygun ihbar yapıldı. 
"Heykel DSİ'de 

silahlı soygun. 
Ekip istiyoruz" 
yazısı üzerine polis 
adeta alarma geçti. 
Çok sayıda ekip 
Heykel civarına 
sevk edilirken 
tüm DSİ, BUSKİ 
tahsilat büroları 
ve fatura ödeme 
merkezlerine ekipler 
gönderildi. Ancak 

ekipler, bölgelerin 
deki tahsilat bürola 
rında her hangi 
bir olumsuzluğa 
rastla mayınca, 
ihbarın asılsız 
olduğu anlaşıldı. 
Bununüzerine, 
SMS1 in geldiği 
hat incelemeye 
alındı. Konuyla ilgili 
çalışma başlatan

Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
asılsız ihbarı 
gönderen numara 
sahibinin peşine 
düştü. Bursa'da 
hareketli anların 
yaşanmasına neden 
olan asılsız ihbarın 
sahibi hakkında 
yasal işlem yapıla 
cağı öğrenildi.

lisiMniıı Mini ıiü hııa Mili!
Bisikletin çarptığı 
yaya hastanede 
hayatını kaybetti. 
Olay, Osmangazi 
Atıcılar Mahalle- 
si'nde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgi ye göre, yolda 
yürümekte olan 
Aziz Daşdemir’e 
(87) bisiklet çarptı. 
Yaşlı adama çarpan 
bisikletli olay

yerinden kaçarken olay yerine gelen 
Aziz Daşdemir ise 112 Ambulans ile

Muradiye Devlet 
Hastanesi’ne kaldı 
rıldı. Yaşlı adam 
yapılan müdahalele 
re rağmen kurtulama 
dı. Daşdemir’in 
kesin ölüm sebebi 
nin belirlenmesi için 
Bursa Adli Tıp Kuru- 
mu’na kaldırıldı. 
Polis, her tarafta 
yaşlı adama çarpan 
bisikletli kişiyi arıyor

Çalıştığı fabrikanın 
tuvaletlerine tuz 
ruhu döküp temiz 
leyen bir kişi 
hastanelik oldu. 
Olay, İnegöl 
Süleymaniye OSB 
Mahallesi’nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, A.K., çalıştığı 
fabrikanın tuvalet
lerine tuz ruhu 

döküp temizlemeye 
başladı. Bir süre 
sonra fenalaşan 
A.K.’ye ilk müda 
haleyi arkadaşları 
yaptı. 112 ekipleri 
tarafından hastan
eye kaldırılan
A.K.’ nin tuz ruhun
dan zehirlendiği 
belirlendi. Polis, 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü oldu
Orhangazi de 
meydana gelen 
trafik kazasında 
bir kişi ölürken, 
bir kişi de yaralan 
dı. Kaza Çakırlı 
kavşağı yakınların 
da meydana geldi. 
Ömer Şahin (36) 
idaresindeki 16 W 
719 plakalı otomobil,

Çakırlı kavşağını 
geçtikten sonra 
kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki 
zeytin ağacına 
çarpan otomobil 
hurdaya döndü. 
Kazada otomobil 
de bulunan Ömer 
Şahin ve Aydoğan 
Kaya (40) yaralandı.

Olay yerine çağrılan 
ambulanslarla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan yaralılar 
dan Ömer Şahin 
yolda hayatını 
kaybetti. Orhangazi 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Necmet
tin Şahin'in yeğeni

olduğu öğrenilen 
Ömer Şahin'in 
ölüm haberini 
alan eşi Büşra 
Şahin, anne ve 
babası gözyaşlarına 
boğuldu. Bir çocuk 
babası Şahin'in 
cenazesi Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.

İkinci el oto şebekesine ağır darbe
Bursa'da, sahte 
şirket kurarak ikinci 
el otomobil ticareti 
yapan beş kişilik 
çete, müşteri kılığına 
giren polisler tarafın 
dan düzenlenen 
operasyonla çökel 
tildi. Bursa'nın 
çeşitli ilçelerinde 
kaparo verdikleri 
kişilerin araçlarını 
noter kanalıyla 
üzerlerine geçirip, 
parasını ödemeden 
sattıkları iddia 
edilen 5 kişi, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü’ne 

bağlı Yankesicilik 
ve Dolandırıcılık 
Büro Amirliği 
ekipleri tarafından 
takip altına alındı. 
Ekipler, Y.E. (42), 
S.O. (29), M.Ü. (35), 
E.Ç. (52) ve 20 
yaşındaki B.E.’nin 
Nilüfer de oto 
pazarının bulun 
duğu Üçevler 
Mahallesi’nde ofis 
açtığını belirledi. 
Otomobil satıcısı 
olarak ofise giden 
polis ekiplerine, 
35 bin lira değerin 
deki araçlarını satın 
alabileceklerini

belirten şüpheliler, 
polislere 100 lira 
kaparo verip, kalan 
parayı ise banka 
hesabı üzerin 
den havale ede 
çeklerini söyledi.

Noterde işlemler 
yapılacağı esnada 
şüpheliler suç üstü 
yapılarak gözaltına 
alındı.
KENDİLERİNİ 
ZENGİN GİBİ

GÖSTERİP GÜVEN 
SAĞLIYORLAR 
İfadeleri alınmak 
üzere İl Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
getirilen Y.E., 
S.O., M.Ü., E.Ç. ve 
B.E.’nin aynı yöntem 
ile Ahmet Z, Abdul
lah G, Şenol K. ve 
Bahadır A. isimli 
kişilerin de araçlarını 
aldıkları, bu yöntem 
le yaklaşık 250 bin 
lira dolandırıcılık 
yaptıkları tespit 
edildi. Dolandırıcı 
ların, araçlarını 
satın alacakları 
kişileri lüks ofisleri 

ne getirip yemek 
ısmarladığı, az 
miktarda kaparo 
verip güven telkin 
ettikten sonra da, 
"Kalan parayı banka 
havalesiyle verece 
ğiz, bu arada noter 
işlemlerini tamam 
layahm" diyerek 
araçları kendi 
üzerlerine geçirip 
kayıplara karıştığı 
belirlendi. Şüpheli 
ler, emniyetteki 
ifadelerinin ardından 
adliyeye sevk edildi. 
Şüphelilerden 3'ü 
tutuklanırken, 3'ü 
serbest bırakıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

CANLI BOMBA
Sanki hiçbir şey olmamış gibi 

kanıksadılar..
Öte yandan Kilis’e düşen bombalar ile 

17 vatandaşımız öldü.
İnsanlar kenti boşaltmaya başladı, can 

güvenliklerinin sağlanmasını istiyorlar, 
tınan yok.

IŞİD belasını önceleri hafife aldık, bugün 
sınır kentlerimizi bombalayıp insanlarımızı 
öldürüyorlar.

Etkili bir çözüm üretmiyoruz, karşılık 
olarak sınırımızdan karşıyı bombalıyoruz.

Ne olacak bunun sonu?
İşte dün Bursa’da aylardır konuşulan 

oldu.
Bir canlı bomba, üzerindeki düzenekteki 

pimi çekti ve patlattı.
Allahtan halkın arasında çekmedi pimi.
Vali Münir Karaloğlu’nun dün akşam 

saatlerindeki açıklamasına göre 13 
vatandaşımız yaralanmış. -

lenıikeTı bir durumları yokmuş. Canlı 
bomba kadın paramparça olmuş.

Aylardır bursa ve ilçelerde polis aldıkları 
istihbarat nedeniyle yollarda ve kalabalık 
mekanlarda siki güvenlik'oniemı âldı.

Dünkü patlamada kadın teröristin başarılı 
oıamama'sı 'belki oûnaan.

l'erdr, beym ’yikanmış, insan olmaktan 
çıkmış kişileri bomba olarak kullanıyor.

Bunlarla halkı korkutmak istiyorlar.
Böyle yöntemlerle hangi amaç 

gerçekleşir?
Ülke enkaza dönerken, tutturmuşlar bir 

Anayasadır gidiyorlar.
varsa yoksa başkanlık sistemim getirip, 

Erdoğan’ı Başkan yapacaklar.
TBMM Başkanı Anayasa konusundaki 

düşüncesini açık ve net olarak söyledi.
Anayasa da laiklik olmamalı dedi. 
Bunların niyetleri belli.
Ülkeyi bir ateşin içine soktular.
her yer yanıyor âmâ hiçbir şey yokmuş 

gibi saatlerce televizyonlarda maval 
anlatıyorlar.

Dün akşam saatlerinde Emin'Dalkıran 
Kordonu nda bir araç altına bırakılan çanta 
korku yarattı.

Korkular ülkesi haline geldik.
Allan sonumuzu hayretsin,' bu Karayla 

giderlerse daha çok çekeceğiz.

MliHMniııllInilııiiMıııııiııı
Türk Metal 
Sendikası Gehel 
Kurulu’nda alınan 
üyelerine 100 
milyon lira eğitim 
yardımı dağıtımı 
devam ediyor. 
Sendikanın 15. 
olağan genel kuru
lunda aldığı karar
lardan biri olan ve 
sendikacılık tari
hinde bir ilk olan 
eğitim yardımlarının 
ikinci dilimi üyele 
rimize dağıtılmaya 
başlandı.
Türk Metal Sendika 
sı Gemlik Şube 
Başkanı Kemal 
Durmaz, sendikanın 
üyelerinden aldığı 
aidatı yılardır sosyal 
sendikacılık anlayışı 
ile üyeleri ne geri 
döndürdüğünü 
böylece üye aidatla 
rının geri dönüşü 
konusunda öncü 
sendika olmaya 
devam ettiğini 
söyledi.
Durmaz, şöyle

UEDAŞ YENİ HİZMET BİNASINA TAŞINDI
Uludağ Elektrik 
Dağıtım Şirketi yeni 
binasına taşındı. 
Bir süreden beri 
elektrik ücretlerinin 
tahsilatını baraka 
larda yapan UEDAŞ, 
yapımı süren yeni 
ek hizmet binasını 
hizmete açtı. 
Pazartesi gününden 
itibaren elektrik 
abonelerinin 
hizmetine modern 
binasında başlayan 
firma, idari hizmet
leri de bu binaya 
taşıdı.
Abonelerinin sırala 
rını oturarak bekleye

Mesleki ue Teknik Eğitimde 
işbirliği protekolü imzalanıyor
Borusan Holding’in, 
Gemlik Kampüsü’n 
dn bulunan fabrika 
lannrn ^sleki ve 
teknik o üretim 
öğrencili. öne- 
lik olarak mtoieK 
eğitimleri verilmesi 
ve sektöre nitelikli 
eleman yetiştiril

konuştu: 
“Sendikamız, söz 
verdiği gibi her 
alanda üyelerimizle 
yürümeye ve 
ezberleri bozmaya 
devam ediyoruz. 
Sendikamız 15.
Olağan Genel Kuru
lu’nda aldığı karar» 
lardan biri olan ve 
sendikacılık tarihin 
de bir ilk olan üyele 
rimize yapılacak 
100 milyonluk 
eğitim yardımının 

ceği, sıra numara 
sistemi bulunan 
yeni tesis çalışan ve 
aboneler için

huzurlu bir 
ortam yarattı. 
UEDAŞ uzun 
yıllardan beri

tahsilat hizmetlerini 
derme çatma 
barakalarda 
yürütmekteydi.

meşine katkı sağlan 
ması amacıyla 
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 
“Mesleki ve Teknik 
Eğitimde İşbirliği” 
protokolü imza
lanacak. istihdamın 
ve meslek liseleri ile 
iş birliğinin 

ikinci dilimi 25 
Nisan tarihi 
itibariyle üyeleri 
mize dağıtılmaya 
başlandı. Eğitim 
yardımların ilk dilimi 
olan 150 liralık 
yardim kartlarının 
dağıtımı Eylül 201S 
tarihin db yapılmıştı. 
Eğitim yardımları 
hin ikinci dilimi de 
yihe her bir üye için 
150 liralık yardım 
kartlarından 
oluşuyor. 4 dilim 

güçlendiril meşinin 
hedeflen diği pro
jenin protokolü 29 
Nisan 2016 Cuma 
günü saat H.oo’de 
Hürriyet Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lis
esinde imzalanacağı 
bildirildi.
Törene, Bursa il Milli 

halinde planlanan 
eğitim yardımlarının 
3 ncü dilimi 2016 
yılı Kurban Bayramı 
öncesi, 4 ncü 
dilimi ise 2017 
yılı 1 Mayıs 
öncesi üyelerimize 
işyeri sendika 
temsilcileri vasıta 
sıyla teslim 
edilmiş olacaktır. 
Gemlik ve Orhan 
gazi bölgesinde 
7 bin, Bursa genelin 
de 40 bin, Türkiye 
genelinde 180 bin 
üyemize yapılan 
eğitim yardımları 
bölgelere göre 
farklı alışveriş 
merkezlerinde 
kullanılacaktır. 
Bizim bölgemizde 
Özdilek Alışveriş 
Merke zi olarak 
belirlenmiştir.
Yapılan bu 
yardımların 
diğer sendikala 
ra da örnek 
olması en büyük 
arzumuzdur."

Eğitim Mesleki ve 
Teknik Eğitim Müdü 
rü Ömer Faruk 
Bektaş, Bursa İl 
Milli Eğitim Şube 
Müdürleri, Borusan 
Holding insan 
Kaynakları Başkanı 
Semra Akman’ın da 
katılacağı öğrenildi.
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Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi adına 
başkan 
Tansu Erçevik’in 
yaptığı açıklamada 
dernek olarak 16 
mayıs pazartesi 
günü saat 10:00’da 
tüm Gemlik Halkının 
davet edildiği bir 
kahvaltı organizas 
yonu ve ardından 
Kurtuluşa Giden Yol 
isimli bir konferan 
sın düzenlendiği 
bildirildi.

Konferansa 
konuşmacı olarak 
Emekli Edebiyat 
Öğretmeni Erhan 
İzgi ve Emekli 
Tarih Öğretmeni 
Ürer Konak katkı 
sağlayacak.
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi binasında 
yapılacak kahvaltı 
ve sonrasındaki 
konferans için 
katılım bedeli kişi 
başı 15 TL olacak 
olup bunun 5

TL’si derneğe katkı 
olarak kalacaktır. 
Dernek Başkanı 
Tnsu Erçevik 
yaptığı açıklamada 
Gemlik’te konfe 
rans vb kültürek 
etkinliklere katılım 
sayısının çok az 
olduğu ve bu ne
denle konferans 
öncesi yapılacak 
bir kahvaltı organi
zasyonu ile daha 
fazla katılım sağlan 
mayı hedefledikleri 
dile getirildi

Gemlik Belediye- 
spor U-13 takımı, 
geçtiğimiz günlerde 
ameliyat geçiren ve 
hala dinlenmekte 
olan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
deplasman gali
biyetlerini hediye et
tiler. Bursa Güven 
Spor ile karşılaşan 
Gemlik Belediye- 
spor takımı, maç 
öncesinde Gemlik 
Belediye Başkanı 
için oynayacaklarını 
ifade ettiler.
Baştan sonra Gem

lik Belediyespor 
üstünlüğü ile devam 
eden mücadele İlk 
gol Hikmet’ten geldi. 
Müsabakanın ilk 
yarısı da Gemlik 
Belediyespor 
üstünlüğü ile 
tamamlandı.
İkinci yarıya da hızlı 
başlayan Gemlik 
Belediyespor, 
Güvenspor kale 
sini ablukaya aldı. 
Serkan’ın golüyle 
2-0 üstünlüğü 
yakalayan Gemlik 
ekibi, müsabakayı 
da bu skorla

tamamladı. 
Haftaya Bursa 
spor ile karşıla 
şacak olan 
Gemlik Belediye
spor Başkanı 
Hulusi Gandar; 
”13 maçtır ye
nilmeyen takımı 
mızı ve hocaları 
mızı kutluyorum. 
Bursaspor 
Bursa’nın en 
önemli takımıdır. 
Takımımızı 
Gemlik’te en 
güzel şekilde 
ağırlayacağız” 
dedi.

DUGIIN SALONU

M

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARI M' 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

• —i.--’-/ Z

İnternetten Canlı Yapn- Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekip inanlar - Sürprizgösteriler 

_ ww.gemlikmilton.com
Rk jacebnok/nıiltondugun

pltıs.google.ı 'miltondugun
R HÜKÜMET K0Na..1 KARŞISI 
* Tel : 513 10 71 GEMLİK

2016 yaiı
REZERVASYONLARIMIZ

ww.gemlikmilton.com
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50 daKIKalık yol 20 dakikaya indi
İstanbul-Bursa-İzmir 
Otoyolu'nun geçtiği 
miz hafta hizmete 
giren 40 kilometre 
lik Altınova-Gemlik 
bölümü, 50 dakikalık 
mesafeyi 20 dakika 
ya indirdi. Asrın 
projesi olarak adlan 
dırılan İstanbul- 
Bursa-İzmir Otoyu- 
lu'nun, Cumhurbaş 
kanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başba 
kan Ahmet Davut 
oğlu’nun katıldığı 
törenle hizmete

giren 40 kilometrelik 
Gemlik-Altınova 
bölümünü sürücüler 
kullanmaya başladı.

GEMLİK-ALTINOVA 
GEÇİŞİ 8.35 LİRA

Dört kavşak bölge
siyle, 3'er şeritli 
2 tüpten oluşan ve 
3 bin 500 metrelik 
tünel ile Türkiye'nin 
otoyollar içerisinde 
ki en uzun tünellerin 
den birine sahip 
olan yeni otoyol,

daha önce 50 
dakikada gidilen 
Gemlik ile Altınova 
arasını 20 dakikaya

indirmiş oldu. Araç 
lar için oldukça 
konforlu bir sürüş 
sağlayan yolda geçiş

ücretleri ise Gemlik- 
Altınova arası
8.35 lira, Gemlik- 
Orhangazi arası 
ise 2.90 lira olarak 
belirlendi.

KÖRFEZ GEÇİŞİ 6 
DAKİKAYA İNECEK

Öte yandan İzmit 
Körfez Köprüsü’nün 
son tahliyesinin 
yerine konulmasının 
ardından bu köprüde 
çalışmalar tüm 
hızıyla sürüyor. İzmir

Otoyolu Projesi'nin 
kilit noktalarından 
biri olan köprünün 
Mayıs ayı sonunda 
hizmete açılması 
hedefleniyor. Köprü 
ulaşıma açıldığında 
körfezi dolaşarak 
2 saat, feribotla 
1 saat olan İzmit 
Körfezi geçiş süresi 
yaklaşık 6 dakikaya 
inecek. Daha önce 
2 saat olan Gemlik- 
Dilovası arası da 
yarım saate 
düşecek.

Bursa’da öğrencilere ulaşım için flaş karar
Bursa’da sigorta 
kaydı bulunan 
çalışan üniversite 
öğrencileri, artık 
indirimli ulaşım 
kartlarından 
faydalanamayacak. 
Burulaş’ın 
18 Nisan Pazar 
tesi günü yürürlüğe 
giren yeni yönet 
meliğine göre 
Anadolu Universi 

tesi Öğrencilerinde 
Abonman Öğrenci 
aylık kart vizeleme 
işlemi için çalışma 
ma şartı aranacak. 
Yasaya göre 20 
ile 25 yaş arasında 
ki AçikÖğretim 
Öğrencilerinden 
vize işlemi için 
öğrendi belgesi 
dışında sosyal 
sigorta dökümü 

istenerek aktif 
çalışma durumu 
sorgulanacak. 
Aktif çalışma hayatı 
olan öğrenciler 
Burulaş tarafından 
öğrenci kapsamına 
alınmayarak tam 
abonman kart kulla 
nımına yönlendin 
fecek. Vize işlemi' 
için Burulaş 
noktalarına giden 

öğrenciler ise 
yeni uygulamaya 
karşı çıkarak tüm 
öğrencilik hakların 
dan faydalanmak ' 
istediklerini ifade 
ettiler. Eğitim ve 
temel giderlerini 
karşılamak için 
çalışmak mecburi 
yetinde olduklarını 
ifade eden öğrenci 
ler, okudukları halde

Burulaş yönetmeli 
ğine göre öğrenci 
kapsamına alınma 
malarına tepki göste 
rerek “Tüm öğrenci 
lik haklarından 
faydalanamıyoruz, 
Bursa’da ulaşım, 
çevre illere göre 
yeterince pahalı. 
Birde böyle uygula
malar ile öğrenciler 
daha zor duruma 

düşürülüyor. 
Öğrenci kartına 
ödediğimiz 80 liralık 
aylık miktar bu 
uygulama ile 160 
liraya çıkıyor. Çalı 
şan öğrencilerinde 
en kısa zamanda 
eskisi gibi tüm 
öğrencilik hakların 
dan tekrar faydalan 
masını istiyoruz. ” 
dediler.

BursalI sanatçılardan Roma'da sergi
Bursah 24 sanatçının 
karma sergisi, 
İtalya'nın başkenti 
Roma'da sanatsever
lerle buluştu. 
Türkiye'nin Roma 
Büyükelçiliği Kültür 
ve Turizm Müşavirli * 
ğinin ev sahibi 
olduğu, Giorgio 
Bertozzi ve Ferdan 
Yusufi'nin küratörlü 
günde, Huri Aykut 
Ülker'in düzenleme 

si, Neoartgallery 
Kültür Derneği'nin 
katkıları ve Bursa 
Kültür Turizm ve 
Sanat Vakfı'nın 
desteğiyle gerçekle 
şen sergide, sanatçı 
lar; Arzu Karayel, 
Aysun Diniz, Berna 
Onan, Cüneyt Şenya 
vaş, Esra Çubuk, 
Faik Aghayeva, 
Gonca Yakupoğlu 
Erim, Gülden

Atamer, Huri Aykut 
Ülker, İnci Aykut, 
Lale Agheyeva Ürek, 
Meltem Karakuyu, 
Merih Ercan, Merve 
Bekket, Müge Gül- 
tekin, Pelin Özer, 
Rengin Solmaz Sön
mez, Ridvan Özgür, 
Şebnem Tuna, Seray 
Artut, Sertap Yeğin, 
Tuğba Gürkan 
Şenyavaş, Tülin 
Oztürk ve Turgut

Tuna'nın eserleri, 
Romalı sanatsever
lerle buluştu.
Serginin açılışı 
dolayısıyla müşavir 
likte bir kokteyl 
düzenlendi.
"Bursah Sanatçılar 
Roma'da" sergisinin 
düzenleyicilerinden 
Bursa Kültür Turizm 
ve Sanat Vakfı’ndan 
Mustafa Çokran, 
Bursah sanatçıların 

yurt dışında temsil 
edilmesi fikrine vakıf 
olarak gereken 
desteği vererek res
imden, heykel, 
seramiğe ve 
yerleştirme sanatına 
kadar tamamı 
Bursah olan 24 
sanatçının eserini, 
Roma'ya getirdik
lerini söyledi. 
Sanatçı Berna Onan 
da Türk sanatıyla 

çağdaş sanatla ilgili 
bir çalışmayı burada 
sergiliyor olmaktan 
dolayı gururlu 
olduklarını belirtti. 
Daha önce 2013 
kılında yine İtalya'da 
Floransa kentinde 
bir sergi açan 
Bursah sanatçı 
ların, Roma'daki 
karma sergisi 2 
Mayıs'a kadar 
gezilebilecek.

111111111 İD FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
MIH BAY-BAYAN VASIFSIZ

- — ELEMANLAR ARANIYOR

■ Hff
‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

MEYDAN KUZU ÇEVİRME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

05322328041

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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6 milyon öğrenci kuru uzam yiyecek
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) Temel Eğitim 
Genel Müdürü Cem 
Gençoğlu, 2 Mayıs 
2012'de Türkiye 
genelinde okullarda 
süt dağıtımının 5. 
yılını doldurması ve 
mayısta başlatılacak 
kuru üzüm dağıtı 
mıyla ilgili açıkla 
malarda bulundu. 
Dengeli beslenme 
lerine katkıda 
bulunulacak 
Okul Sütü progra 
minin amacının 
"anasınıfı ile ilkokul 
çağındaki öğrencile 
rin süt içme ahşkan 
lığı kazanması, 
yeterli ve dengeli

1

M
beslenmelerine 
katkıda bulunarak 
sağlıklı büyüme ve 
gelişmelerinin 
sağlanması" 
olduğunu dile ge
tiren Gençoğlu, 
uygulamanın Gıda 
Tarım ve Hayvancılık

ile Sağlık bakanlıkla 
rının ortaklığında 
2011-2012 eğitim 
öğretim döneminden 
itibaren 5 yıldır 
uygulandığını 
hatırlattı.
Gençoğlu, bu yıl 8 
Şubat'tan dönem so-

nuna kadar 34 bin 
okulda 6 milyon 
öğrenciye 288 mi* 
İyondan fazla kutu 
sütün verileceğini, 
böylece uygula 
manın başladığı 2 
Mayıs 2012'den 
itibaren dağıtılan 
toplam kutu süt 
miktarının 1 milyar 
248 milyona 
ulaşacağını bildirdi. 
Kuru üzüm dağıtımı 
mayısta başlayacak 
Gençoğlu, 8 Nisan 
2016'da Resmi 
Gazete'de 
yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararıyla, bu 
yıl anaokulu, uygu* 
lama sınıfı, temel

eğitim birinci 
kademe İlkokul 
öğrencilerine sağlıklı 
ara öğün tüketim 
alışkanlığı 
kazandırılması ile 
çocukların yeterli 
ve dengeli beslen
melerine katkıda 
bulunarak sağlıklı 
büyüme ve 
gelişmelerinin 
sağlanması amacıyla 
kuru üzüm 
dağıtılacağını 
vurguladı.
81 il ve 957 ilçede 
dağıtım yapılacak 
Kuru üzümün, süt 
dağıtımının yapılma 
dığı perşembe gün* 
leri 25 gramlık

paketlerde öğren 
çilere verileceğini 
bildiren Gençoğlu, 
bu kapsamda kuru 
üzüm programından 
81 il ve 957 
ilçede 6 milyondan 
fazla öğrencinin 
yararlanmasının 
planlandığım 
kaydetti.
Gençoğlu, kuru 
üzümlerin okullara 
sevkiyat hazırlığının 
başladığını ve 
mayısta tüm 
okullara 
ulaştırılmasıyla 
öğrencilere 
dağıtımın 
yapılacağını sözle 
rine ekledi.

İ

w

a

* 
i 
f 
t

PYBSveacık
öğretim sınav 
tarihleri değişti

MEB, sınav takviminde 
28 Mayıs 2016'da yapıla 
cağı duyurulan (PYBS) 
21 Mayıs'ta yapılmasını 
kararlaştırdı. MEB tara 
fından bu yıl içinde yapı 
lan açık öğretim lisesi, 
mesleki açık öğretim lis
esi, açık öğretim orta 
okulu sınavlarına, hava 
muhalefeti, güvenlik ted
birli sokağa çıkma

uygulamaları nedeniyle 
birinci ve ikinci dönem 
sınavlarına giremeyen 
öğrencilerin bulunduğu 
tespit edildi. Bu kap
samda mağduriyet 
yaşanmaması için daha 
önce 25-26 Haziran 2016 
olarak duyurulan bu 
okul öğrencilerinin 
üçüncü dönem sınavları 
11-12 Haziran 2016'da,

açık öğretim okullarının 
birinci ve ikinci dönem 
sınavlarına giremeyen 
öğrenciler için de 23-24 
Temmuz'da ek sınav 
yapılması kararlaştırıldı. 
Planlanan bu değişiklik 
ten dolayı, sınav takvi
minde 28 Mayıs 2016'da 
yapılacağı duyurulan 
PYBS de 21 Mayıs'ta 
yapılacak.

gemport
Gemlik Lİrnsh ve D.^poiamc İşletme

GEMPORT 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli olarak 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapılacaktır.

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip,
O Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

minimum 1 yıl deneyimli,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak,
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlik'te ikamet eden/c lilecek,
O Vardiyalı çalışabilecek,
O Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

İlgilenen adayların özgeçmişlerini hi@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

üretim
ELEMANI

TERCİHEN 20-40 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 
DENGİ OKUL MEZUNU

BAY
ELEMAN ALINACAKTIR

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir

EFENDIOGLU MERMER A.Ş
Açmalar Mevkii Gedelek ■ 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

mailto:hi@gemport.com.tr
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Tarımsal destelemelere enerji alileri eklenfli
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, tarımsal 
desteklemelere 
enerji giderinin de 
ekleneceği müjdesi 
ni verdi. Çiftçilere 
4artm«a4-sslama • 
alanında birçok 
müjde verdiklerini 
belirten Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, 
“Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
lığı olarak tarımsal 
destekleme kalemi 
mize enerji gideri 
mizi de koyacağımızı 
üreticilerimizle 
paylaşmış olduk" 

dedi. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
lığı tarafından 
tarımsal destekleme 
kalemine enerji 
giderini de koyacak 
larını söyleyen 
Bakan Çe\ik,-“Destek 
lemelerin üretici ile 
firma arasında bir 
sorun olmaması için 
tarımsal destekleme 
lerden enerji payı 
diye kesilmesi ve bu 
şekilde yeni itilafla 
rın da oluşmaması 
ve var olan itilafların 
da ortadan kaldırıl 
ması açısından 
yerinde olacağı 
düşüncesiyle böyle

bir karar da aldık ve 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
lığı olarak tarımsal 
destekleme kalemi 
mize enerji gideri 
mizi de koyacağımızı 
üreticilerimizle 
paylaşmış olduk” 
şeklinde konuştu. 
Enerji ve Tabi Kay
naklar Bakanı Berat

Albayrak ise, ‘‘Diğer 
iki bakanımızla bir
likte bugün çok 
önemli bir görüşme 
yaptık ve üç tarafın 
da kaybettiği bir 
senaryoda, hem 
çiftçimiz kaybediyor, 
hem firma kaybe
diyor, hem de kamu 
olarak bizim kaybetti 
ğimiz bir senaryoda 

inşallah önümüzdeki 
bu birkaç yıllık plan
lamayla, tarımsal 
sulama noktasında, 
toprakların daha ve 
rimli kullanılması 
noktasında ve en 
önemlisi de enerjiyi 
tasarruflu kullanma 
noktasında çok kritik 
kararlar aldık. Her 
tarafın memnun 
olduğu bir süreç 
oldu. Kazan,kazan 
noktasında bir süreç 
oldu. Sayaç takılma 
sı, bunsan sonraki 
süreçte topraklarımı 
zın daha verimli, 
daha tasarruflu, tüm 
bu çerçevede daha 

iyi bir tarım politika 
sının ortaya konulma 
sı ve burada da inşal 
lah önümüzde çok 
önemli büyük başarı 
lara imza atmış olan 
bir bakanımız var. 
Biliyorsunuz^ Veysel 
beye de önemli bir 
görev düşüyor. Bir 
kaç yıl içerisinde 
bu ara kanalların 
da tesisiyle birlikte 
güneydoğu bölgesi 
için hem istihdam 
anlamında, hem 
ekonomi anlamın 
da çok güzel bir 
sürecinde başlangıcı 
olacağını düşünüyo 
rum” dedi.

SSK ve Bağ-Kur 
emeklilerinin maaş 
larına yapılan zamla 
rın ardından Tem
muz artışı yüzde 5 
çıkar sa, bu yıl 3 zam 
birden yapılmış ola
cak. Ocak’taki çifte 
zam, SSK ve Bağ- 
Kur emeklile 
rinin maaşı nı 128 
ile 238 lira arasında 
artırdı. Temmuz 
artışı yüzde 5 çıkar 
sa, bu yıl 3 zamla 
gelirler 172 ile 428 
lira arasında yüksel 
miş olacak. SSK ve 
Bağ-Kur emeklileri, 
Ocak'ta maaşlara 
yansıtılan 100 lira 
ekstra zam ile bu yıl 
3 artışa kavuştu. 
Ocak'ta yapılan 
yüzde 3.86 enflas

yon artışı + 100 lira 
seyyanen zam, 
maaşlarda 128 ile 
238 liraarasında artış 
getirdi. 9 milyona 
yakın SSK ve Bağ- 
Kur emeklisi, Tem- 
muz'da da enflasyon 
zammı alacak. Bu 
zam için tahminler 
yüzde 4-5 civarında. 
Eğer ilk 6 aylık en
flasyon yüzde 5 
çıkarsa maaşlar 
Temmuz'da 44 ile

190 lira arasın da 
artacak. Emekliler, 
bu yıi yapnan 3 zam 
la ise 172 ile 428 lira 
arasında gelir artışı 
elde etmiş olacak. 
Aralık'ta en düşük 
emekli aylığı 745 lira 
42 kuruş idi. Bu 
maaş, Ocak'ta yapı 
lan çifte zam ile 874 
lira 19 kuruşa ulaştı. 
Yani bu maaşta 128 
lira 77 kuruşluk artış 
yaşandı. Eğer Tem

muz artışı yüzde 4 
olursa, bu maaş 909 
lira 15 kuruşa çıka 
cak. Temmuz zammı 
nın yüzde 5 olarak 
gerçekleşmesi halin 
de de 917 lira 89 
kuruşa yükselecek. 
Yani Aralık'ta 745 
lira 42 kuruş olan 
en düşük maaşta, 
bu yıl yapılan 3 zam 
la, Temmuz artışının 
yüzde 4 çıkması 
halinde 163 lira 73 
kuruş, yüzde 5 çık 
ması durumunda da 
172 lira 47 kuruş 
yükseliş yaşanmış 
olacak. Aralık'ta 
3 bin 576 lira olan 
en yüksek emekli 
maaşı da Ocak'ta 
çifte zam ile 3 bin 
814 liraya ulaştı.

Wiiaıaag
Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı 
Gözetim Servisi, Türkiye'nin tarım ürün
lerinin güvenliğinin garantilenmesi halinde 
yasakları kaldırma konusunu gözden 
geçirmeye hazır olduğunu bildirdi. Rus 
haber ajansı Ria Novosti'ye şu açıklamayı 
yaptı: "Bu materyaller mevcut riskleri 
değerlendirecek Rus uzmanlar tarafından 
incelenecek ve bunun temelinde Rossel- 
hoznadzor gerekli kararları alacak. Rusya 
nın alacağı karar yeni ürünlerin yasaklan 
ması veya daha önce yasaklanan ürünlerin 
sevkiyatına izin verilmesi olacak." dedi.

GAZETE DAĞITIMI 
YAPABİLECEK 

ELEMAN ARANIYOR
Murâcaatıartn şansen yapılması rica oıunur. 

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

‘Gemlik KörfezÇB'v^-g®W^W®^?^®t^W®
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Tel: 513 96 83

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

İtfaiye 
Polis İmdat

110
155

Telefon Anza
UEDAŞ ARIZA

121
186

Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

156
513 10 55
513 18 79
513 12 06

UEDAŞ işletme 
Statyum 
O mn. 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 Tanrn Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

513 45 03
514 00 95
51312 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
51310 95
513 37 42

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

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

ULAŞIM 51315 07
Pamukkıle
DENİZ UÇAÖI
Pogasu* Akmlt Seyahat
METRO
Aydın Turizm 
SOzer Turizm 
Konberoğlu-Esodaş

Kamil Koç

012 OO 20
014 03 02013 12 12013 20 77012 1O 72

012 O1 03

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29

BELEDİYE
Mor.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 Arıza

513 23 25 
513 45 21-182 
513 45 21-111 

Yalnız 185

VAPUR - FERİROT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTORÜS
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

Gemlik KMrfez
aEMLİK*İN İLK OÛNLÛK SİYASİ «AZITItk^i

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5463 

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
Küçük esnaf: 11:30- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15...
somuncu baba: 

19:00-21:15 
kapının diğer 
tarafı: 12:00- 

13:30-15:15...
kung fu panda 3: 

10:30-17:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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.' ERKEN KAYIT DÖNEMİ
TAKSİTLİ ÖDEME PEŞİN ÖDE

8.300 7.85
7ÎÖ.45Ö >9.90
Kî® ®2^5Ö

yılı için kayıtlarımız başlamıştır. 
ERKEN KAYIT DÖNEMİ 

FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN... 
1MART -30 NİSAN 2016

ÖZEL /w dı/lmıl ile hfdtlki'ûılu

AYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV dahildinH

-1“ . r*t- ■ <’

2016-2017 
ÖĞRETİM YILI 
ÜCRETLERİMİZ

ANASINIFI 8.750
1. SINIF 11.000
2.3.4.5.6.7.8. SINIF 13.850

LİSTE FİYATI

YILLIK ÖDEME * PEŞİN ÖDEME İ| 
;İ7;Ş50':!

9.900 
$12.500

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

YİĞİT (^İNŞAAT
-1987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.yigitinsaatgemlik.com


Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

GEMLİK ÜNLÜ VETERANLARI 
AĞIRLADI

Gemlik dün ünlü eski futbolcuları 
ağırladı.

Terör ve Madde Bağımlılığına Karşı Mü
cadele kapsamında, önce Kaymakamlık’ta 
başlatılan çalışmalar sonucu, dün panel ve 
spor karşılaşmaları vardı.

Gemlik’te terör olayları yaşanmıyor ama 
madde bağımlılığı hızla artıyor.

Dev. Syf. 4’te

Gemlik resmi ve sivil kuruluşların düzenlediği “Teröre ve Madde Bağımlılığına Karşı Bütün 
Eller Kenetlensin" programı kapsamında dün Gemlikliler, Bursaspor ve GalatasaraylI ünlü 
veteranları Gemlik’te konuk etti. İlçe Stadyumunda yapılan gösterilerde öğrenciler ve veteran 
futbolcular el ele tutuşarak, madde bağımlılığına karşı birlik oldular. Gemlikli veteranlar 
Galatasaray veteran takımı arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona ererken, Bursaspor ve ve 
teran takımları karşılaşması Bursaspor’un 2-0 galibiyeti ile son buldu. Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Kayma 
kamlığı, Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı, 
Gemlik Belediyesi, 
Kent Konseyi, Tica 
ret Odası, Ticaret 
Borsası ve Gemlik 
Esnaf Sanatkarlar 
Odası’nın birlikte 
organize ettiği 
“Teröre ve Madde 
Bağımlılığına Karşı 
Bütün Eller Kenet 
lensin” programı 
kapsamında dün 
düzenlenen etkinlik
lerde Gemlikliler 
kenetlendi.

PANELLE BAŞLADI 
Teröre ve madde 
bağımlılığına karşı 
“Bütün Eller Kenet 
lensin” projesi ne
deniyle saat 14.30’da 
Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi’nde 
Terör ve Madde 
Bağımlılığı konusun 
da panel düzenlendi. 
Panele Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Başkanvekili 
Ercan Barutçuoğlu, 
İçe Emniyet Müdürü 
Cafer Gündoğdu, 
İçe Jandarma Bölük 
Komutanı Coşkun 
Çorapçı, Kent Kon
seyi Başkanı Mukad
des Serim, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail 
Beki, davetliler ve 
panelistler ile 
öğrenciler katıldı. 
Madde bağımlılığına 
karşı alınan önlem
lerin anlatıldığı 
panelde, gençlere 
yönelik yapılan 
çalışmalar anlatıldı. 
Etkinliğin ikinci 
ayağında ise Galata 
saray - Bursaspor 
Veteranlar takım 
larının karşılaş 
maları vardı. 
İstanbul’dan gelen 
Galatasaray’ın ef

sane isimleri saat 
15.30 da bir otobüsle 
ilçemize geldi. 
Bando ve Ultraslan 
Gemlik ile karşılanan 
veteran Galatasa 
raylılara büyük sevgi 
gösterisi yapıldı. 
Toplu fotoğraf 
çekiminden sonra 
Belediye Başkan 
vekili Ercan Barut 
çuoğlu, Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Ahmet Avcı ve Vedat 
Büyükgölcigezli’nin 
da gelmesinden 
sonra Güleryüz Oto
mobil Fabrikası’nın 
yeni ürettiği çift katlı 
üstü açık Cobra 
Double Decker 
otobüs ile ilçe 
stadına gidildi. 
Gidiş yolunda 
Galatasaray ve 
Bursasporlu vete 
ranlara Gemlikliler 
sevgi gösterisinde 
bulundular.
Atatürk Stadına 
alkışlarla giren 
Galatasaray ve 
Bursasporlu 
veteranlar soyunma 
odalarına giderek

Bursaspor ve Gemlik 
karmasıyla yapa 
cakları karşılaşma 
için hazırlandılar. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
söylenmesinden 
sonra 11 Eylül 
İlkokulu minikler 
folklor ekibinin 
gösterisinden sonra 
Gemlikli öğrencilerin 
stadın ortasına el ele 
kenetlenerek, 
yaptıkları kalp 
figüründen sonra 
ilk karşılaşma 
Gemlik karması 
veteranları ile

Galatasaray 
veteranları karşılaştı. 
Karşılaşmanın 
başlamasını Gemlik 
karması adına Kay
makam Cahit Işık, 
Galatasaray 
Veteranları adına 
Büyük Savaş ile 
Şehit Hava Astsubay 
Ust Çavuş Mehmet 
Koray Pınar’ın 
babası Mehmet 
Pınar’ın vuruşu ile 
maç başladı. 
Kaymakam Cahit 
Işık, ilçe Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer 
Mete, Belediye

Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Şube Müdürü 
Burhan İnan da 
Gemlik karmasında 
yer aldılar. 
15’er dakikalık iki 
devre halinde oyna 
nan karşılaşmanın 
ilk golünü Cumhu 
riyet Başsavcısı 
Ömer Mete attı. 
Karşılaşmanın 
2. yarısında Galata 
saraylı veteran 
Büyük Savaş’ın 
golüyle karşılaşma 
berabere bitti. 
İkinci karşılaşma 
Bursasporlu 
veteranlar ile 
GalatasaraylI 
veteranlar arasında 
oynandı. Bu 
karşılaşmada Bursa 
spor sahadan 2-0 
galip ayrıldı. 
GalatasaraylI 
veteranlar arasında 
efsane başkan Alp 
Yalman, Bülent, 
Savaş, Haşan Verir, 
Turgay Akın, Turgay 
Kazancı, Muhammet 

Altıntaş, Adnan Eser, 
Giray Bulak, Sabit 
Sır, Şevkat Candan, 
Cillo Sinan, Ayhan 
Akyol, Kadri Sancak 
Haşan Reis (kaleci) 
Bursasporlu 
veteranlar ise Ahmet 
Suphi, Kadir Çattık, 
Yılmaz Tüleş, Bey
han Çalışkan, Ali 
Alemdaroğlu, Yalçın 
Çimen, Hüseyin 
Hürses, Metin 
Akdemir, Memduh 
Ortaç, Şükrü Devir- 
gen, Memduh Oruç, 
Şükrü Tekbudak’tan 
oluştu.
Karşılaşmanın 
ardından Gemlik fut
boluna uzun yıllar 
hizmet etmiş futbol
culara plaket verildi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ise 
Galatasaray vetaran 
larına bir demet 
çiçek armağan 
ederken, "Gemlik 
terör ve madde 
bağımlılığına karşı 
bugün kenetlendi. 
Bu beraberliğin 
sürmesini diliyorum' 
dedi.
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Batman'ılan kaçtı, lerör Bursa'Ja ııalıalaılı!
Batman'dan 5 ay 
önce terörden 
korkup kaçan 26 
yaşındaki özel 
güvenlik görevlisi 
Gökhan Aracı, 
Bursa'daki patla
mada yaralandı. 
Aracı, "Kaçan insan
lar üzerimden geçti, 
yaşadığımız korku 
anlatılamaz" dedi. 
Batman'da yaşayan 
ve doğu bölgesin
deki terör olayların 
dan endişe duyarak 
5 ay önce ailesiyle 
birlikte Bursa'ya 

gelen 2 çocuk 
babası 26 yaşındaki 
özel güvenlik görev 
lisi Gökhan Aracı'yı 
terör Bursa'da 
yakalandı. Günlük 
alışverişleri için 
patlama esnasında 
çarşıda bulunan 
Aracı patlamanın 
etkisiyle yere düştü. 
Panik halinde kaçan 
vatandaşlar, kısa 
zaman önce ameli 
yat olduğu için 
ayağa kalkamayan 
Aracı'nın üzerinden 
geçti. Yaşanan

olayları anlatan
Aracı, "Yaklaşık 5 ay 
önce eşimle beraber 
Batman'dan Bursaya 
geldik. Güneydoğu 
yu mahvettiler.

Burada huzur ara
mak için geldik. 
Maalesef huzur 
denilen bir şey 
bırakmadılar ülke 
mizde. Güneydoğu 

da yollara mayınlar 
döşüyorlar, yol ke
siyorlar. Su içmeye 
gittiğimizde bile 'bir 
bomba patlar mı 
acaba?' diye korku 
yaşıyorduk. Biz 
ihtiyaçlarımızı 
karşılamak için 
çarşıya gittik. 
İşlerimiz bittiğinde 
olacaklardan haber
siz Ulucamİ'nin 
yanından geçerken 
bir anda patlama 
oldu. İnsanlar 
kaçışmaya başladı. 
Ben ameliyatlı oldu 

ğum için kaçama 
dım. İnsanlar beni 
ezdi geçti. Allah 
bu acıyı kimseye 
yaşatmasın. İnsan 
bir anda ne yapaca 
ğını bilemiyor. 
Üstümden geçen 
insanlar yüzünden 
göğsümde zedelen 
me olmuş, nefes 
alıp vermekte 
zorlanıyorum. 
Ayağa kalktığımda 
nefesim tıkanıyor" 
dedi. Aracı'nın 
hastanede tedavisi 
sürüyor.,,

M salMa ilaili 15 tisi gözaltında
Meydana gelen 
canlı bomba 
saldırısıyla ilgili 
15 kişi gözaltına 
alındı. İl Emniyet 
Müdürlüğü ekip 
leri, dün yaşanan 
terör saldırısının 
ardından başlatılan 
soruşturmayla 
ilgili çahşmala 
rını sürdürüyor. 
Çalışmalar kapsa

Itci İn Otomobil denize uçtu 1 ilâ
Mudanya da bir 
otomobilin denize 
devrilmesi sonucu 
1 kişi hayatını 
kaybetti. Alınan 
bilgiye göre, 38 
yaşındaki Ayhan 
Türk'ün kullandığı 
16 NNV 55 plakalı 
otomobil, Mudanya- 
Gemlik yolu Altıntaş 
Mahallesi Kocakaya 
mevkisinde yaklaşık 
70 metre yüksekli

ğindeki uçurumdan 
denize devrildi. 
Olay yerine, sahil 
güvenlik, itfaiye, 
polis ve Mudanya 
Belediyesi Arama 
Kurtarma (MAK) 
ekipleri sevk edildi. 
Sahil güvenlik 
ekiplerince 
araçtan çıkarılan 
sürücü Türk'ün 
öldüğü belirlendi. 
Ceset, otopsi için

mında Bursa, 
İstanbul, Afyonkara 
hisar ve Şanlıurfa 
da 15 kişi gözaltına 
alındı. Bursa dışın 
da yakalanan 
zanlıların kente 
getirileceği öğrenil 
di. Yetkililer, soruş 
turmanın sürdüğü 
nü, gözaltı sayısı 
nın artabileceğini 
belirtti.

Bursa Adli Tıp Ku
rumu morguna gön
derildi. Daha sonra

araç da ekipler 
tarafından 
sudan çıkarıldı.

Hastane cinayetinde 
yargılama de«am ediyor
Bursa'da, hemşire 
olarak çalışan eski 
eşinin beraber yaşa 
dığı kişi ile oğlunu 
hastane önünde 
tabancayla vurarak 
öldürdüğü iddia 
sıyla tutuklanan 
ambulans şoförü 
nün yargılanmasına 
devam edildi. Bursa 
7. Ağır Ceza Mahke 
meşinde görülen 
davanın duruşma 
sında, tutuklu sanık 
ambulans şoförü 
İbrahim Güzelgöz 
(42), sanığın eski 
eşi hemşire Fatma 
Yılmaz ile tarafların 
yakınları ve avukat 
lan hazır bulundu. 
Tanık olarak dinle
nilen Gülnare Güzel 
göz, sanık İbrahim 
Güzelgöz'ün eski 
eşi Fatma Yılmaz'ın 
sürekli kendisini ve 
ailesini telefonla 
arayıp mesaj atarak 
rahatsız ettiğini, 
tehditlerde bulundu 
ğunu ileri sürdü. 
Güzelgöz, Yılmaz'ın 
beraber yaşadığı 
Muammer Kılıç'ın 

da zaman zaman 
eşi İbrahim Güzel- 
göz'ü ve kendisini 
arayıp küfür ve 
hakaret ettiğini 
savundu. Tanıklar 
dan Hatun Aşçı ise 
ağabeyi ve yengesi 
nin Fatma Yılmaz 
tarafından rahatsız 
edildiğini, bundan 
dolayı onların 
psikolojisinin bozul 
duğunu öne sürdü. 
Osmangazideki 
Çekirge Devlet Has
tanesi Acil Servisi 
önünde, 21 Ekim 
2015'te yaşanan 
olayda, hemşire 
Fatma Yılmaz'ın 
eski eşi İbrahim 
Güzelgöz'ün, bu 
kadının evlilik hazır 
lığı yaptığı 46 yaşın 
daki Muammer 
Kılıç ve oğlu 18 
yaşında ki Muham
met Enez Kılıç'ı 
tabancayla yarala 
dığı iddia edilmişti. 
Aynı hastanede 
tedavi altına alınan 
baba oğul, müda
halelere rağmen 
kurtarılamamıştı.

Bursa'da 3 avda yakalanan terörist sayısı
Bursa'da son 3 ayda 
polisin yaptığı terör 
operasyonlarında 
gözaltına alınanlar 
dan 78 kişinin tutuk 
iandığı açıklandı. 
Bursa il Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi 
ekiplerinin son 3 
ayda yaptığı terör

operasyonlarında 
çok sayıda kişi 
gözaltına alındı. 
Adliyeye sevk edilen 
şüphelilerden 78 
kişi tutuklandı. 
Bursa Valiliği'ne 
rapor edilen bilgilere 
göre, IŞİD’in şehirde 
bir eylem planladığı 
istihbaratı alındı. özellikle şehre Suriye'den gelen

Türk vatandaşlarının 
sıkı takip edildiği 
bildirildi. Ulucami 
deki patlamada olay 
yerine baş örtüsü 
takarak gelen kadın 
eylemcinin kimliği 
henüz belirlenemedi. 
Kadın teröristin par
mak izlerini tespit 
eden olay yeri incele

me ekipleri, AFİŞ 
sistemindeki milyon
larca kayıttan canlı 
bombanın kimliğini 
belirlemeye çalışı 
yor. Canlı bombanın 
kimliğinin kesinlik 
kazanması ile 
patlama hakkında 
daha teferruatlı bilgi 
sahibi olunabilecek.



29 Nisan 2016 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 4

Kadri GÜLER 
kadri_guler(S)hotmail. com

Güne Bakış SOM
GEMLİK ÜNLÜ VETERANLARI 

AĞIRLADI
Gençler arasında sentetik uyuşturucusu 

kullanımı, tiner gibi maddelerin kullanımı 
yaygınlaşıyor.

Bunun yanında uyuşturucu madde satıcıları da 
çoğalıyor.

Güvenlik birimleri bunlarla mücadele etsede, 
sonuç tam alınmıyor.

Sorun Gemlik’e özel değil, genel.
Sentetik ve diğer uyuşturucuların Türkiye’ye girişi 

önlenemediği sürece, bunun merdiven altında 
imalatı durdurulamadıkça ve de bu iş buyuk kazanç 
sağladıkça uyuşturucu belasıyla çok uğraşacağız.

Evet, büyüklerimiz terör ile madde bağımlılığına 
karşı ne yapalımda uyarıcı olalım diye 
düşünmüşler.

Önce dün bir panel düzenlendi.
Panellere ilgi olmuyor. Eğer okullardan öğrenciler 

zorla getirilmese, giden olmuyor.
En büyük organizasyonların bile dinleyicisi bulun

muyor.
İş spor olunca, ilgi daha fazla oluyor.
Bunun için Bursaspor ve Galatasaray’ın eski ünlü 

futbolcu ve yöneticileri Gemlik’e davet edildi.
Dün, Gemlik Atatürk Stadında şölen vardı.
Futbol müsabakalarını küçük çocukların folklor 

gösterileri ve orta öğretim öğrencilerinin birbirle 
tine kenetlenerek stadın ortasına kalp yapmaları, 
gençliğin teröre ve madde bağımlılığına karşı 
birlikteliğini simgeledi.

Ardından veteran futbolcularda birbirlerine 
kenetlenerek aynı birlikteliği gösterdiler.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’ndan esirge
nen 'dır û'üzedıeme yaplıüı dün.

Veteran bir mesleği uzun süre yapan, tecrübeli ve 
deneyimli kişiye verilen ad.

Veteran kişi, emekliliğinden sonra da bu işini 
sürdürür.

Türkçe olmayan bu deyimi kullanmak adet olmuş. 
Ne de olsa dildeki yabancılığa karşı meraklı bir 
toplumuz.

Galatasaray’ın ünlü futbolcularını İstanbul'dan ge
tiren otobüs iskele Meydanı’na yanaştığında, 
gençler eski futbolcularla tanışmak ve fotoğraf çek
tirmek için yarışa girdi.

Stada Güleryüz Otomobil Fabrikası’nın yeni 2 katlı 
otobüsü ile gidildi.

Sahada Şehit Hv. Çvş. Koray Pınar'ın annesi, 
babası ve kardeşi de vardı.

Bu karşılaşmalar Şehidimizin anısına yapılıyordu.
Başlangıcı da şehidimizin babası Mehmet Pınar 

yaptırdı.
Dün Gemlik Atatürk stadına gelenler güzel futbol 

karşılaşmaları izledi. Bir zamanlar sahaların 
yıldızlarını ilerleyen yaşlarında hala biz varız dedik
lerini gösterdi.

Güzel bir kaynaşma oldu.
İnşallah bu etkinlik, terör ve madde bağımlılığına 

karşı bir birliktelik oluşturmada etkili olur?
Yoksa bir şovdan ileri gitmez.
Bazılarının akıllarında ve çektirdikleri 

fotoğraflarda kalır.
Yapılan masraflarda boşa gider.

Engürücük Mahal 
lesi’nde bulunan 
Güleryüz otomobil 
fabrikasının yeni çift 
katli otobüsleri 
görücüye çıktı. 
Geçtiğimiz gün
lerde, Engürücük 
Fabrikası’nda 
üretilen COBRA 
DOUBLE DECKER 
adı verilen çift katlı 
otobüsler, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası meclis 
üyelerine 
tanıtıldıktan 
sönra. şehir 
içinde tur atıldı. 
Engellilerin 
araca kolaylıkla 
binebileceği şekilde 
tasarlanmış olan 
yeni toplu taşıma 
aracının üst 
bölümü açılır 
kapanır bir 
şekilde dizayn 
edildi.
Yeni tasarım 
COBRA DOUBLE 
DECKER ların 
ihracat amacıyla 
üretildiğini söyleyen 
ilgililer, bu konuda 
dış bağlantılar 
kurulmaya 
başlandığını belirtti. 
Dün ilçemizde 
düzenlenen terör ve 
madde bağımlılığına 
karşı bütün eller

kenetlensin etkinliği 
nedeniyle İstanbul’
dan ilçemize gelen 
GalatasaraylI eski 
futbolcuların Bur
saspor veteranları

ile yapacağı dostluk 
maçı için Güleryüz 
Cobra fabrikasınca 
tahsis edilen bir 
araç İskele Meyda* 
nı’nda Galata

saraylı futbolcuları 
ilçe stadına kadar 
götürürken, Gem
likliler tarafından 
ilgi topladığı 
görüldü.

Gemlik Müteahhitler 
Derneği Başkanı 
Ömer Uslu ve Gem
lik Müteahhitler 
Derneği Yönetimi, 
Bursa Ulucami’de 
yaşanan terör olayı 
ile alakalı yazılı 
açıklama yayınla 
yarak "terör emeline 
ulaşamayacak” 
dediler.
Yapılan açıklamada 
şu ifadelere yer 
verildi; “Bursa, 
son dönemlerde 
yatırımları ve 
büyümesi ile ülkenin 
de dikkatini çekmiş, 
hatta geçtiğimiz gün 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte- 
pe’de Tıirl ve’nin 
önemli kd. ’ırında 
Bursa’daki gelişimi 
anlatmıştı. Bu

olayın, hemen birkaç 
gün sonrasında 
terör hadisesinin 
yaşanması, manidar 
olmuştur.
Bursa’da hepimiz 
için manevi değeri 
yüksek ola Ulu Cami 
gibi bir yerde 
yapılan terör

saldırısı da, terörün 
alçak yüzünü bir 
kez daha 
göstermiştir. 
Gemlikli müteah
hitler olarak, 
teröre fırsat veril 
memesi, amacına 
ulaşmaması için 
üzerimize düşeni

yapmaya hazırız. 
Terörün amacı, 
ülkenin huzurunu, 
refahını bozmak 
ve ilerlemesini 
durdurmaktır. 
İnanıyoruz ki, 
milletimiz bunlara 
fırsat vermeyecek
tir.”

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Her yıl BURŞAGAZ 
firması tarafından 
düzenlenen Liseler 
arası “Çevre” 
konulu Bilgi 
Yarışmasının 6.sı 
ilçemizde yapıldı. 
7 Lisenin katıldığı 
yarışma Körfez Or
taokulu Salonunda 
gerçekleştirildi. 
Yarışmaya Kay
makam Cahit Işık, 
İçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Şube 
Müdürü Burhan 
nan, danış man 

öğretmenler ile 
okullardan gelen 
öğrenci grupları 
katıldı. İlçe Milli Eği 

tim Müdürü Mehmet 
Duran katılan 
öğrenci gruplarına 
başarı dileklerinde 
bulundu.
Kaymakam Cahit 
Işık, çevreye verilen 
önemin böyle yarış 
malarla pekiştiril 
meşini sevinçle 
karşıladığını, 7 oku
lun yarışma ekibini, 
gösterdikleri başarı 
dan dolayı tebrik 
etti.
Tüm okulların 
15 asil soruların 
ardından Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi ile Atatepe 
Mesleki Teknik Ana 
dolu Lisesi 14 soru 

yu bildikleri için ye 
dek sorulara 
geçildi. 10. Yedek 
soruda Atatepe 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu 
Lisesi soruyu bil
erek 1-5 Mayıs 2016 
tarihleri arasında 
yapıla cak olan 
II finallerin de 
İlçemizi temsil 
etmeye hak kazandı. 
BURŞAGAZ tara 
fından katılan 
öğrencilere belge ve 
kitap hediyeleri 
Kayma kam Cahit 
Işık ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran 
tarafından verildi.

Kut'ul Amare 
Zaferinin lOO.yılı 
münasebetiyle 
Gemport Gemlik 
Anadolu Lisesinde 
'Unutulan Zaferimiz 
Kut'ul Amare 
'konulu panel 
düzenlendi.
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencilerinden 
Emir Kaya'nın 
yönettiği panele 
konuşmacı olarak 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencilerinden 
Necdet Çırpan,Gem
port Gemlik Ana 
dolu Lişeşi öğren 
cisi Hasret Kaplan, 
Roda Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 
öğrencisi Mehmet 
Çeki ve Hisar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Ertuğrul 
Kayhan katıldı. İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran,İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürleri Burhan 
İnan ve Necat 
Gül'ünde takip ettiği

panelde yapılan 
konuşmalarda 
I.Dünya savaşı 
sırasında Çanakka 
le'den sonra 
kazandığımız tek 
zafer olan Kut'ul 
Amarenin 
osmanlı'nın 
kazandığı son zafer 
olduğu ifade edil
erek Bu zaferle İn
giliz prestijinin yerle 
bir edildiği belirtildi. 
Panelde yapılan 
konuşmalarda 29 
Nisan 1916 tarihinde 
Türklerin Kut’ül-Am- 
mare’de İngilizler- 
den başta Tümen 
Komutanı General 
Tovvnshend olmak 
üzere toplam 13 
general, 481 subay 
ve 13.300 askeri esir 
alındığı vurgula

narak ' Tarihe Kutül 
Amare zaferi olarak 
geçen savaşlar 
sırasında İngilizler 
40 bin kayıp ve esir 
verirken Türk birlik
leri ise 25 bin 
askerini kaybetti. 
Kut ül Amare savaşı 
sırasında Türk bir
likleri sınırlı sayıda 
uçakla önemli 
görevler yaptı. Keşif 
görevleri yapan 
Türk uçakları bir 
taraftan da düşman 
hedeflerini 
bombardıman etti. 
26 Nisan 1916’da 
Kut ül Amare’deki 
İngiliz kuvvetlerine 
erzak yardımına 
çalışan bir İngiliz 
uçağı da Türk avcı 
uçağı tarafından 
düşürüldü

sum

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ i lif !ı 14* Y 

: 'i ** z 
rPasta -Meşrubat-Çerez

Piyanist +Dj Performans 
Şilten Sandalye Giydirme f
Nikah Masası - Volkan yösterisi

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

W?

BAŞLAMIŞTIR
____  .. v , Jme - Işıkgösterisi

I
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler ® ''

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun ?

n1us.0oo01e.com/miltonducfun assa» .

İnternetten Cnnh \ügın- Snhne

plus.google.com/miltondugun
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
TEL : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikmilton.com
n1us.0oo01e.com/miltonducfun
plus.google.com/miltondugun


BAŞSAĞLIĞI
Marmarabirlik S.S. 72 Sayılı 

Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifimizin 
Yönetim Knruln Başkanı

Sayın Mehmet BESLİ'yi
Kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. 

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, 
yakınlarına ve Marmarabirllk camiasına 

başsağlığı dileriz.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu
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Bursa'nın ekoturizm haritası' çıkarılıyor
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Doğa 
Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdür 
Yardımcısı Hayrettin 
Yıldırım, Bursa'nın 
doğal güzelliklerinin 
koruma ve kullanma 
dengesi gözetilerek 
yaşatılması ve gele
cek nesillere aktarı 
İması konusunda 
hassas olduklarını 
belirtti. Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı

Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 2. Bölge 
Müdürlüğü Bursa 
Şube Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan 
Bursa İli Tabiat 
Turizmi Uygulama 
Eylem Planı, kentte 
bir otelde düzenle
nen toplantıda tanı 
tıldı. Toplantıda 
konuşan Yıldırım, 
ekoturizmin oldukça 
yeni bir kavram 
olduğunu ve ilk kez

1992 Rio Çevre 
Zirvesi'nde sürdürü 
lebilir bir dünya ve 
çevre için kriterler 
ortaya konulduğunu 
anlattı. Zirvede, çev 
reye zarar vermeden 
bunun imkanların 
dan yararlanma 
yöntemlerinin 
geliştirilmesi ve tüm 
yerli halkların kültür
lerini yok etmeden 
turizm konularının 
özetlendiğini ifade 

eden Yıldırım, Türkl 
ye'nin ekoturlzmdekl 
potansiyelinin Ak 
deniz çanağındaki 
AvrupalI rakiplerin 
den fazla olduğunu 
vurguladı. "Ekotu 
rizm çekim merkezi" 
Bursa'nın ekoturizm 
potansiyeline deği 
nen Yıldırım, şöyle 
konuştu: "Gölleri, 
ırmakları, dağları, 
şifalı temel suları, 
büyük ve verimli

ovaları ve özellikle 
zengin bitki örtüsüy 
le doğa harikası bir 
şehir olan Bursa, 
adeta bir ekoturizm 
kentidir. Bizans ve 
OsmanlI döneminin 
eşsiz eserlerinin 
zenginliği İle göz 
kamaştıran Bursa, 
kültürel turizm 
potansiyeli aşısın 
dan da İstanbul'dan 
sonra Türkiye'nin 
en önemli turizm 

kentlerinden biridir. 
Doğal zenginlikler ve 
yeşil dokusu, yaşları 
100 İle 600 arasında 
değişen 833 anıt 
ağaç ve şifalı kaplı 
çalar gibi özelliklere 
sahiptir. Uludağ Milli 
Parkı, Uluabat Gölü 
Rarnsar Deltası, 
Karacabey Longozu 
ve İznik Gölü ile 
ülkenin müstesna 
bir ekoturizm çekim 
merkezidir.’*

Ol FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN VASIFSIZ 

ELEMANLAR ARANIYOR■ VERONA MERMER 
TEL5142021

‘Gemi* Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.coin

MEYDAN KUZU ÇEVİRME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

0 532 232 80 41

< gemport Ol
CerçjBk l Invu. ‘e Pepölama İşletmeleri A.Ş.,•

GEMPORT 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli olarak 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapılacaktır.

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinalan bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip, 
O Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

minimum 1 yıl deneyimli,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak, 
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlik'te ikamet eden/eı ilecek, 
O Vardiyalı çalışabilecek, 
O Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

İlgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

ÜRETİM
ELEMANI

TERCİHEN 20-40 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 
DENGİ OKUL MEZUNU

BAY
ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir 

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş. 
Açmalar Mevkii Gedelek - 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coin
mailto:hr@gemport.com.tr
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Tapu na yanlış beyana nara cezası uağıııot
Maliye Bakanlığı 
gayrimenkul satış 
larında, satış bede 
lini düşük göste 
reni e re yönelik 
çalışma başlattı. 
Buna göre tapuda 
eksik bedel göste 
renler için alana 
da satana da 10 
bin liraya kadar 
ceza geliyor. Maliye 
ev, dükkân ahm 
satımında tapu 
harcı ödemeleri ve 
düşük bedel göster
mekten kaynaklı 
vergi kaybını önle
mek için harekete 

geçti. Tapuda konut 
bedelini düşük 
gösteren ve konut 
kredisinde düşük 
ekspertiz yaptıran 
lara ceza yağdı. 
Evinin değerini 
düşük gösterenlere 
aradaki vergi ve 
gecikme zammıyla 
birlikte 2-10 bin lira 
arasında değişen 
cezalar kesildi.
Maliye, gayrimenkul 
de alım satımların 
gerçek bedel üzerin 
den yapılmasını 
teşvik etmek için 
broşürler hazırladı.

Maliye, gayrimenkul- 
lerin gerçek değerin 
den gösterilmesi, 
emlak vergisinde 
kaybın son bulması 
ve tapuda rayiç 
bedele son verilmesi 

konusunda önemli 
adımlar atıyor. 
Emlak şirketleri, 
belediyeler, bankalar 
tarafından belirlenen 
konut değerleri 
konusunda da 

standart getirilmesi 
hedefleniyor. Gelir 
İdaresi hazırladığı 
broşürle "risk 
almayın, gayrimen 
külünüze hak ettiği 
değeri verin" çağrısı 
yaptı. Tapuda eksik 
konut bedeli ödeyen
lere aradaki farkla 
beraber tapu harcı 
nın da dörtte biri 
kadar ceza kesiliyor. 
Gayrimenkulü hem 
alan hem de satan
dan harcın yüzde 
25'i kadar vergi 
cezası alınıyor.
ÜÇ ÖNEMLİ UYARI

Gayrimenkulünüzü 
nakit ya da banka 
kredisiyle de alsanız 
tapu işlemlerinde 
gerçek alım bedelini 
beyan ediniz. 3 
İnşaat şirketi, müte 
ahhit ya da aracılık 
eden komisyoncu 
lardan ödediğiniz 
bedel karşılığında 
fatura almayı ihmal 
etmeyin. 3 Eksik 
ödenen tapu 
harçlarının Maliye 
tarafından cezalı 
olarak tahsil 
edileceğini 
unutmayın.

İkinci el piyasası durdu
Her yıl bu zaman
larda büyük hareket 
lilik yaşanan ikinci 
el otomobil piyasa 
sında görülmemiş 
bir durgunluk 
yaşandığını belirten 
Oto-Koop Başkanı 
Rasim Hazar. 
"Çarşıda gezen 
kimse yok" dedi. 
Bursa Oto Galeri 
çileri Sitesi (Oto- 
Koop) Başkanı 
Rasim Hazar, özel
likle son 15 gündür 
ikinci el otomobil 
piyasasının çok 
durgun olduğunu 
söyledi. Hazar, 
ilkbahar aylarının 
ve bayramların 
satışların çok 
olduğu dönemler

olduğunu hatırla 
tarak, "İlk kez bu 
kadar hareketsiz 
bir ilkbahar dönemi 
geçiriyoruz. Bahar 
havası yok. Çarşıda 
gezen kimse yok.
Vatandaşlar dövizin 
yükselmesiyle 
yastık altındakileri 
çıkarmak istemi 
yorlar" dedi. Yaz 

tatili döneminin 
yaklaştığını dile 
getiren Hazar, 
şunları kaydetti:
"Önümüzdeki 15-20 

gün içinde sirkülas 
yon olmazsa 
ramazanda bir şey 
yapamayız. Mayıstan 
sonra zaten iş 
olmaz. Eskiden 
satışlarımızın yüzde

50-60'ını kredili 
satışlardan yapıyor 
duk. Bu yıl kredi 
oranları yüksek 
olduğu için vatandaş 
buna da yanaşmı 
yor." Rasim Hazar, 
ikinci el otomobil 
fiyatlarının son 
2-3 ay içinde 1,5-2 
bin lira civarında 
artış gösterdiğini 
vurgulayarak, temiz 
araç bulmakta 
zorlandıklarını ifade 
etti. Hazar, "Temiz 
araç bulamadığımız 
için de fiyatlar 
yükseldi. Vatandaş 
elindeki aracın nor
mal fiyatının üstüne 
2 bin liraya yakın 
fiyat farkı koydu" 
diye konuştu.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

menin bu yıl yüzde 3,4, gelecek yıl ise
yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesini 
beklendiğini belirtti. Sunum dosyasında, 
"Türkiye'de ekonomik büyümenin bu yıl 
yüzde 3,4, 2017 yılında ise yüzde 3,6 ora 
mnda gerçekleşmesini bekliyoruz. Türki 
ye'de büyümedeki yavaşlama bankalar ve 
borçlanıcıların kredibilitesi üzerinde baskı 
oluşturuyor" ifadesi kullanıldı. Sunumda 
Türkiye'de kredi büyümesinin 2012-2013 
dönemindeki yüzde 20-30 seviyelerinden 
2015'te yüzde 19'a gerilediği, gelecek 
dönemde de kredi büyümesinin yavaşla 
masının beklendiği kaydedildi.

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Murâcaauarin şan sen'yapılması rica oıunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

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

Tel: 513 96 83

G 
E

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞARIZA 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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. S13 23 94i VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK
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
llçeTanmMüd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

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

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

1 fiC Pamukkala S12 OO 2 6
DENİZ UÇAÖI 613 66 13
Pagsaua Akmla Seyahat 6*14 63 62
METRO 6*13 *12 *12
Aydın Turizm 6*1 3 20 77
SOzar Turizm 612 *10 72
Kanbarofilu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 7*1
Kamil Koç 612 0163

DAĞITICILARM
i GEMDAŞ 513 29 29

Ay gaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 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
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

R
TAKSİLER

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

Akcan Patrol s13 __
MAR-PET 513 3033
Tuncay Otogaz 9*13 16 45
Beyza Petrol 913 01 03

Gemlik Körfez
OEMLİK’İN İLK aONLOK lİYAtl OAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5464 

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)

HİISHİIİ
VENÜS SİNEMASI

Magi: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:30...
Küçük Esnaf: 

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

Yola Geldik: 
11:30-14:00-16:30- 

21:15...
Somuncu Baba: 

19:00...

5133321

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


GemlikKErfez
OtMLİK'lH İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

w”

M

yılı için kayıtlarımız başlamıştır.
ERKEN KAYIT DÖNEMİ 

FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN... 
1MART -30 NİSAN 2016

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 I
1. SINIF 11.000 10.450 9.900 I
2.3.4.5.6.7.Ö. SINIF 13.850 13.150 12.500

1 İNŞAATYİĞİT

m
Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 

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

t
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

1 987

YAPI MALZGMEL6Rİ 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

flffl

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr


1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü bütün dünyada coşkuyla kutlanacak

HMilItııMHıHlıHıH
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

TAKSİM KORKUSU
Yann, 1 Mayıs, İşçi Bayramı...
Dünya Emekçilerinin Birlik ve Dayanışma Günü.
Her gün gibi 1 Mayıs’ın da dünya emek tarihinde 

bir öyküsü var.
ABD’nin Chicago kentinde 1881 yılında iş 

koşullarının kötülüğü, çalışma saatlerinin 8 saate 
indirilmesini başlatan Örgütlü Meslek ve Emek Bir
likleri Federasyonu’nun kararıyla 40 bin tekstil 
işçisinin başlattığı eylemler kanla bastırıldı.

Aynı kentte 8 saatlik iş için grev başlatan bir fabrikanın 
bin 400 işçisi işten atıldı.. Grev yapanların üzerine ateş 
açıldı, 4 işçi öldü. Dev. Syf.4’te

1 Mayıs Birlik Mücadele 
ve Dayanışma Günü 
yarın kutlanacak. 
Gemlik Türk Metal 
Sendikası Şube Başkanı 
Kemal Durmaz, Türk İş 
Konfederasyonunun 
bu yıl 1 Mayıs’ı 
Çanakkale de kutlama 
kararı aldığını söyledi. 
Durmaz, 1 Mayıs’ın 
emeğin ve emekçinin 
sembolü olduğunu, 
emekçilerin haklarını 
korumak ve taleplerini 
haykırmak için birlik, 
beraberliğini göstermek 
için, 101 yıl önce bin
lerce şehit verdiğimiz 
Çanakkale’de olacak 
larını belirtti.
Kemal Durmaz, şöyle

konuştu: “Üretenlerin 
emekçilerin hakla 
rina saldıranların 
yoğunlaştığı kıdem 
tazminatının fona 
devrilmeye çalışıldığı, 
kiralık işçi bürolarının 

özel istihdam bürosu 
adı altında yasal hale 
getirilmeye çalışıldığı iş 
kazalarında ölümlerin 
arttığı bu dönemde biz 
emekçiler Çanakkale’
den sesimizi duyurmaya 

çalışacağız.” 
Öte yandan, DİSK, 
KESK, TMMOB ve 
TTB, DİSK Taksim’in 
yasaklanması nedeniyle 
1 Mayıs’ı İstanbul 
Bakırköy’de kutlayacak.

tj?* e,ya ankaıtt* h<'C'2 t \

GENÇ-flLTIC. LTD. $T!İstiklal Cad. No:11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

mailto:uler@hotmail.com
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licaretMfsaaMeclisfıfeneiitimetestelilaran
Gemlik Ticaret 
Borsası Nisan 
ayı Meclis 
toplantısı yapıldı. 
Ticaret Borsası 
Meclis Salonu’nda 
yapılan toplantıya 
Mustafa Duran 
Başkanlık etti. 
Toplantıda bir önceki 
toplantıda alınan 
kararlar oylamaya 
sunularak oy birli 
ğiyle kabul edildi. 
Daha sonra, Mart Ayı 
genel geçici mizanı, 
Mart Ayı gelir gider 
bütçe takip çizelgesi 
incelendi ve oy birli 
ğiyle kabul edildi. 
Diğer gündem 
konuları olan ilçe

mizdeki okulların 
geliştirdiği projelerle 
ilgiliydi.

İKİ OKULUN 
PROJELERİNE 
DESTEK KARARI
ÇIKTI

Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan, 
yaptığı konuşmada. 
"Gemlik Ticaret

Borsası ilçemizde 
eğitime her zaman 
destek olmuştur ve 
olmaya da devam

edecektir.
Atatürk İlkokulu 
ve Ali Kütük 
Ortâokul’unun 
geliştirdiği 
projeleri oylarınıza 
sunuyorum” 
dedi.
Atatürk İlkokuluna 
yapılacak olan 
“Zeka Oyunları 
Sınıfı Projesine” 
ve Ali Kütük 
Ortâokul’unun 
geliştirmiş olduğu 
“Süt İçin Süt 
İçirin Projesine” 
maddi destekte 
yapılmasına oy 
birliğiyle 
karar verildi.

Yeni meıarlık hala laıH

İlçemizin termal 
otellerinden 
Syrus Otel 
Aşka Turistik 
Tesisleri bitişi 
ğinde bulunan 
baraka çöplük 
haline geldi.
Hergün büyüyerek 
gelişen modern 
yapılarla donanan 
ilçemize dışarıdan 
gelen yabancıların 
kalabileceği 
önemli otellerden 
birinin çevresindeki 
eski yapıların 
durumu içler 
acısı.
Aşka Otelin 
hemen yanı 
başında bulunan 
eski metruk tek 
katlı bir bina 
çevrede

yaşayanların 
attıkları eski 
eşyalar ve çöplerle 
dolunca çevre 
sağlığımda 
etkilemeye başladı. 
İşletme sahipleri 
bu tip yapıların 
Gemlik’e 
yakışmadığını 
yabancılara karşı 
mahçup duruma 

düştüklerini 
söyledi.
Aynı bölgede bir 
çr ki yapılar 
ye ' konut
larla uuyışÜF n, 
Aşka Otelin 
çevresindeki e-, 
yapıların durumu 
Gemlik gibi 
turistik bir ilçeye 
yakışmıyor.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan ilçemize yeni 
yaptırılan mezarlık 
tarla görüntüsünden 
çıkamadı.
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi’nde 
bulunan Karsak 
Deresi göletinin 
yanında 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan satın alınarak 
kamulaştırılan 
mezarlığa çevrilen 
tarlaya başlayan 
gömü hizmetleri 
devam ederken, 
yeni mezarlığın 
ön çevresinin 
betonla çevrilme 
sinden başka hiç 
bir hizmet 
getirilmemesi 
cenaze sahipleirnin 
yakınmalarına

neden oluyor. 
Alelacele mezarlığa 
çevrilen tarlanın alt 
yapısı, parselas 
yonu yapılmadığı 
için yağmurlu 
havalarda sıkıntı 
yaşandığı gibi 
Aydınlar Madencilik 
yönünden gelen 
cenaze yakınları 
ve cenazeye 
katılanların geçtiği

yolun bozukluğu 
dikkat çekiyor. 
Büyükşehir 
Belediye 
Mezarlıklar Daire 
Başkanhğı’nca 
sorumluluğunda 
olan mezarlığın 
Gemlik’e 
yakışır bir hala 
biran önce 
getirilmesi 
isteniyor.
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Uçuruma yu»arlanan araçla can «erdi
Bir otomobilin 50 
metrelik uçuruma 
yuvarlanması sonu 
cu meydana gelen 
kazada 1 kişi haya 
tını kaybetti. Yoldan 
geçerken kazayı 
fark eden bir kişinin 
ihbarı üzerine olay 
yerine gelen ölen 
şahsın yakınları 
sinir krizi geçirdi. 
Kaza, Bursa- 
Orhaneli karayol
unda meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Aydın 
Yazık (39), Orhaneli

Göynükbelen Ma
hallesinde bulunan 
evine gitmek için 
yola çıktı. Gece 
karanlığında virajı 
alamayan Yazık, 50 
metre uçurumdan 
aşağı uçarak hayatı 
nı kaybetti. Sabah 
telefonla kendisine 
ulaşamayan yakınla 
rı, polis ekiplerine 
kayıp ihbarında 
bulundu. Nerelere 
gidilebileceği aranan 
Yazık’ın acı haberi 
yoldan gecen bir • 
vatandaş tarafından

Jandarma ekiplerine 
haber verildi. Olay 
yerine gelen AFAD, 
UMKE ve 112 Acil 
Servis ekipleri,

Yazık'ın hayatını 
kaybettiğini belirledi. 
50 metre uçurumdan 
cansız bedenin 
çıkartılması için

harekete geçen 
kurtarma ekipleri 
uzun uğraşlar verdi. 
Mola vermek için 
yolda durduğunu 
belirten bir vatandaş 
ise, "Uçurumun 
kenarından baktığı 
mızda aşağıda bir 
araba olduğunu fark 
ettik. Daha sonra 
gidip jandarma ekip
lerine haber verdik. 
Ekiplerle beraber 
buraya geldiğimizde 
ise bizim köyden 
olduğunu ve hayatını 
kaybettiğini gördük"

diye konuştu. 
Polis ekipleri 
tarafından verilen 
haber üzerine olay 
yerine gelen Yazık’ın 
yakınları kazaya 
inanamadı. Sinir 
krizi geçiren yakınla 
rını polis ekipleri 
ve akrabaları 
sakinleştirmeye 
çalıştı. Olay yerine 
gelen inceleme 
ekipleri gerekli 
çalışmayı gerçekleş 
tirirken, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

M »' OM■il İli Wl hffllIH İlla Mil)
Bursa'da 'paralel 
yapı' ile ilişkili 
olduğu iddiasıyla 
soruşturmanın 
yürütüldüğü ve 
SGK'nın sözleşme 
yenilemediği Özel 
Bahar Hastanesi'nin 
imara aykırı olarak 
sonradan yapılan 
bölümleri belediye 
ekipleri tarafından 
yıkıldı. Bursa’da 
paralel yapıya 
yakınlığıyla bilinen 
özel hastanenin

bahçe duvarı imara 
aykırı olduğu gerek 
çesiyle yıkıldı. Os- 
mangazi Zabıta 
Müdürlüğü yıkım 
ekipleri tarafından 
dozerle yıkılan duvar 
yolla birleştirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, paralel yapı 
operasyonları kapsa 
mında kamuya ait 
binanın cemaate 
yakın olan özel 
hastaneye usulsüz 
kiralandığı iddiaları

savcılık tarafından gazi Belediyesi'de 
araştırılırken, Osman imara aykırı yapılan

duvar için harekete 
geçti. Hastanenin 
imara aykırı olduğu 
belirlenen bahçe 
duvarı Osmangazi 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından yıkıldı. 
Yıkım sırasında has
tanenin acil kapısın 
da toplanan hastane 
personeli yıkıma 
tepki gösterdi. 
Hastane yetkilileri, 
duvara daha önce İl 
Özel İdaresi

tarafından izin 
verildiğini öne 
sürdüler.
Öte yandan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
(SGK) Bakanı Süley
man Soylu'nun 
talimatı 
ile Bursa'da 'paralel 
yapı' ile bağlantısı 
olduğu öne sürülen 
Bahar, Rentıp, 
Rentıp Diyaliz ve 
Gemlik RDS'nin 
sözleşmeleri 
yenilenmemişti.

Valilim lartnikasınfla vangm
I

Yalıtım malzemele 
rinin bulunduğu 
fabrikada çıkan 
yangın paniğe 
sebep oldu. Kendi
lerini zor dışarı atan 
çalışanlar, 10 saniye 
de bütün malzeme 
lerin yanarak yok 
olduğunu söyledi. 
Gürsu Organize 
Sanayi Bölgesi 
Sahra Caddesi’nde 
bir yalıtım fabrika 
sında yangın çıktı, 
meydana geldi. 
Sebebi belirlene
meyen yangın kısa 
sürede bütün 
fabrikayı sardı. 
Yükselen alevleri 
gören fabrika 
çalışanları kendi
lerini son anda 
dışarı attı. Çevreden 
buldukların yangın 
tüpleri ile alevlere 
müdahale etmek 
isteyen işçiler,

köpük malzemelerin 
10 saniye gibi kısa 
bir sürede gözlerinin 
önünde eridiğini 
gördü. İhbar üzerine 
çok sayıda itfaiye 
ekibi olay yerine 
sevk edildi. Kur
tarma ve 112 ekip
lerinin hazır bulun 
duğu yangında 1 kişi 
dumandan zehirlene 
rek hastaneye 
kaldırılırken, fabrika 
içerisindeki bütün 
malzemeler kül oldu. 
Fabrika çalışanları, 

“Birden alevler yük
seldi. Ne yapacağı 
mızı şaşırdık. Dışarı 
çıktık. Yangına 
müdahale etmek 
istedik, ama malze 
meler 10 saniye gibi 
kısa sürede gözler
imizin önünde eriyip 
gitti. Yemekhanede 
çalışan arkadaşımız. 
dumandan etkile 
nerek hastaneye 
kaldırıldı. Yangının 
neden çıktığını 
bilmiyoruz” diye 
konuştu.

Nilüfer de hemen 
her gün kazalara 
sahne olan Altın 
şehir metro istas 
yonu yakınındaki 
virajın düzenlen
mesi isteniyor. Uğur 
Mumcu Bulvarı 
üzerinde cami ile 
Altınşehir metro 
istasyonu arasın 
daki yolun keskin 
virajında hız limit 
lerine uymayan 

sürücüler kazalara 
davetiye çıkarıyor. 
Neredeyse her gün 
kazaların yaşandığı 
yol bariyerlerle 
kapatılarak araçların 
dereye uçması 
engellenirken, 
mahalle sakinleri 
ikaz levhalarının 
artırılmasını istiyor.
Vatandaşlar, "O 
bölgede hem hasta 
ne hem okullar var.

Süratli giden sürücü 
ler tehlike saçıyor. 
Hız sınırı ve 
MOBESE kameraları 
olmadığı için sürü 
cüler süratli gidiyor. 
Hız dikkatsizlikle de 
birleşince kazalara 
davetiye çıkınlıyor. 
İkaz levhalarının 
sayısının artırılması 
ve kamera 
kurulması lazım" 
diye konuştu.
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Güne Bakış
I I II II

MMMniöSlIlBMm
Borusan Holding ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Burşa’nın İlçelerindeki 
14 meslek lisesini kapsayan İşbirliği protokolü imzalandı. Borusan imzalanan pro
tokol kapsamında liselerde yapacağı çalışmalarla öğrencilerin profesyonel yaşama 
hazırlanmalarına ve sanayiyi yakından tanımalarına katkıda bulunacak

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

TAKSİM KORKUSU
Saldırılar başlatılan mücadeleyi yavaşlatmadı, genişletti. 1 

Mayıs 1886 yılında ABD ve Kanada'da 350 bin işçi greve gitti.
İşçilerin ilk kez böylesi örgütlü ve kararlı eylemi, işverenin 

tepkisin i çekti.
Şikago'daki eylemin bastırılmak, grev kırıcılığı yapmak için 

sokak çeteleriyle anlaştılar. İşçilerin üzerine bu çeteleri gön
derdiler.

Hükümet ve işverenler bu olanları içlerine sindiremedi. 
İşten atmalar ve ardından 8 işçinin idamı için dava açıldı.

İşçi liderlerinden Albert PERSONS, Adolph FISCHER, 
George ENGEL ve August SPIES, 1 Mayıs 1886 yılında 8 
saatlik iş günü mücadelesinde önderlik yaptıkları için idam 
edildi.

Albert PERSONS'un "Bütün dünya biliyor suçsuz 
olduğumu. Eğer asılırsam cani olduğumdan değil, emekçi 
olduğumdan asılacağım." sözü unutulmadı.

II. Enternasyonal 1889'da Paris'te düzenlediği kongrede, 
Amerikan işçilerinin mücadelesini desteklemek amacıyla 
dünya çapında gösteriler düzenledi. 1890'dan başlamak 
üzere 1 Mayıs'/ da, "Uluslararası Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü" olarak kabul etti.

O günden sonra dünya emekçileri 1 Mayısı Bayram ilan 
ederek emek mücadelesi için canlarını veren arkadaşlarını 
andılar.

Bizde ise, 1 Mayıs'ı iktidarlar Bahar Bayramı olarak ilan 
etti.

Hep 1 Mayıslar Komünist Bayramı olarak gösterildi.
Halkı, işçilere karşı düşman yapmak için sinsi yöntemler 

uygulandı.
Komünizmle Mücadele Dernekleri kuruldu.
İşçilerin ve işçi partilerinin ve solcuların üzerine 

saldırdılar.
Başında, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın bulundu Milli 

Türk Talebe Birliği üyeleri ve Komünizmle Mücadele Demek
leri üyeleri,16 Şubat 1969 ‘da İstanbul da limanına 
demirleyen Amerikan filosunu "Emperyalizme ve sömürüye" 
karşı protesto etmek için toplanan eden emekçilerin ve 
gençliğin üzerine, "Müslüman Türkiye", "Din elden gidiyor" 
tekbir getirerek saldırdılar.

Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan öldürüldü, yüzlerce kişi 
yaralandı.

Emek tarihine "Kanlı Pazar" diye geçen olaylar yaşandı.
O da yetmedi. 1 Mayıs 1977 tarihinde sendikalar birliğinin 

Taksim de düzenlediği gösterişli mitingi hükümeti ve 
patronları korkuttu.

Mitingteki insanların üzerine ateş açıldı. Çıkan izdihamdan, 
Kazancı Yokuşunda sıkışan 34 kişi öldü yüzlerce insan 
yaralandı.

O günlerde mitinge giden Gemlikli işçilerin hepsi ilçemize 
yaralı geldi.

Fatura işçi sendika liderlerine çıkarıldı.
Bu olaydan sonra Taksim Meydanı emekçiler için bir simge 

oldu.
Ama Taksim hep yasaklandı.
İşçilerin bayramlarını bu Meydanda kutlamalarına dün de 

bugün de izin verilmedi.
Geçtiğimiz yıllarda kutlamak isteyen DSK üyelerinin üze 

rine polis vahşice saldırdı.
Geldik bugünlere.
Taksim de ki halka açık olan Gezi Parkı, Büyükşehir 

Belediyesi tarafından mahkeme kararına karşın "Topçu 
Kışlası” yapılmak istenmesine bu kez işçiler değil, halk karşı 
çıktı.

Karşı çıkış elektronik aletler sayesinde öylesine büyüdü ki, 
Taksim Gezi Parkı’nda insanlar çadır kurup, sökülmek iste
nen ağaçları korumak için dozerlerin önüne yattı.

İktidarın tepkisine karşı büyük direniş gösterildi.
Halkın bu tepkisinden korkan AKP hükümetinin o gün 

Başbakan olan Erdoğan'ın emriyle halkı aşırı şiddet ile Tak- 
sim’den çıkardı.

Halktan korkan ve kendilerine karşı bir isyan provası 
olarak gören AKP iktidarı, bundan sonra Taksim’de göste 
filere izin vermedi.

Taksim öyle biri simge ki, iktidarları korkutuyor.
Yarın 1 Mayıs...
Emekçilerin, "Birlik ve Dayanışma Günü" kutlu olsun.

Sosyal sorumluluk 
programlarının 
temel unsurlarından 
biri olarak eğitime 
verdiği güçlü des 
tekle bilinen Boru
san, meslek lisesi 
öğrencilerinin 
eğitimlerini ve pro
fesyonel gelişim 
lerini desteklemek 
yönünde yeni bir 
adım attı. Bursa İl 
Milli Eğitim Mesleki 
ve Teknik Eğitim 
Müdürü Ömer Faruk 
Bektaş, Bursa il 
Milli Eğitim Şube 
Müdürleri, Hürriyet 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
Müdürü Mustafa 
Sezer ve Borusan 
Holding İnsan 
Kaynakları Başkanı 
Semra Akman’ın 
katılımıylaHürriyet 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde 
ûı'r ışöırıYğı' pro
tokolü imzalandı. 
Bursa’nın farklı 
ilçelerindeki14 
meslek lisesini kap

Remlim Burkay Demir in albümü çıktı

Gemlikli Burkay 
Demir’in albümü 
çıktı.
Emre Grafson Müzik 
tarafından piyasaya 

kanlan Burkay 
^cmir’in “Beni 
Unut” a hümü

KAYIP CONFETTİ TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC.A.Ş. firması adına 
Gemlik gümrük müdürlüğünce 24.04.2013 tarih IM20777 sayılı 

gümrük beyannamesi zayi olmuştur.

sayan protokol 
çerçevesinde Boru
san bu okullarda 
öğrencilerin mes 
leki eğitim ve dene 
yimlerinin artmasını 
destekleyecek ve 
onları profesyonel 
yaşama hazırla 
yacak etkinlikler 
gerçekleştirecek.

14 meslek 
lisesine destekl 
Protokole dâhil olan 
meslek liseleri ara 
sında Atatepe 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
(Gemlik), Gemlik 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
(Gemlik), Ticaret ve 

müzik severlerle 
buluşacak.
Burkay Demir 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, al
bümünün çıkmasına 
Onur Kaya’nın da 
destek verdiğini be

Sanayi Odası Gürsu 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
(Gürsu), Orhangazi 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
(Orhangazi), Ali 
Osman Sönmez 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi (Os
mangazi), Demirtaş 
paşa Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi (Osmangazi), 
Hürriyet Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi (Osmangazi), 
İlhan Parseker 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
(Osmangazi), 
BTSO Hayri 
Terzioğlu Mesleki 

lirterek, albümde 
aşk şarkılarına yer 
verdiğini söyledi. 
Beni Unut, 
Bitmesin, Yanımda 
Olsun, Her Aşk Bir 
gün biter, yıllar 
sonra, Dön Desem

Ve Teknik
Anadolu Lisesi 
(Osmangazi), Os- 
mangazi Mesleki 
Eğitim Merkezi (Os- 
mangazl), Ovaakça 
Şarık Tara Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi (Osmangazi), 
Veysel Karanİ 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi (Os
mangazi), Yıldırım 
Beyazıt İMKB Mes 
leki ve Teknik Ana 
dolu Lisesi (Yıldı 
rım) ve Mimar Sinan-' 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
(Yıldırım) yer alıyor. 
Borusan bu okullar 
da koçluk ve staj 
programlarını 
hayata geçirecek, 
meslek ve şirket 
tanıtımları yapacak, 
sanayi tesislerine 
teknik geziler 
düzenleyecek ve 
kariyer günlerine 
katılarak şirketle 
rlndeki iş olanak 
(arıyla ilgili bilgi 
verecek.

adlı parçalardan 
oluşan “Beni Unut” 
albümüne Gemlik 
Çınar Yapı, ON-KA 
Meşrubat, Küçük 
inşaat, Karadağ 
Mühendislik te 
sponsorluk yaptı.
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OIMLIK'IN İLK OONLÜK 8lVASİ OAZETESİ

Haksızlığın, adaletsizliğin ve ezilmenin olmadığı, 
emekçilerin alınterinin ve emeğinin sömürülmediği 

aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla 
tüm emekçilerin

I MAYIS EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ’NÜ kutlarız

Kemal DURMAZ 
Gemlik Şube Başkanı

Dr. Ziya Kaya Mh. 2 No’lu aralık Sk. Tokat Apt. No: I K:3 Gemlik BURSA | Tel: 0224 5I4 78 08 - O 532130 02 08 | e-mail: gemliksube@turkmetal.org.tr

mailto:gemliksube@turkmetal.org.tr
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HİSAR PROJE EKİBİNİN FİNAL BAŞARISI
Hisar Anadolu 
Lisesi 9.sınıf 
öğrencilerinden 
Gamze Elibol ve 
Edanur Pehlivan 
bu öğretim yılı 
boyunca 
çalıştıkları 
“Kekik (Thymus 
vulgaris), Nane 
(Mentha piperita) 
ve Lavanta (Lavan- 
dula L.) bitkileri 
Uçucu Yağlarının 
Klimalarda Üreyen

Bakteriler 
Üzerindeki An- 
tibakteriyel 
Etkilerinin İnce 
lenmesi “konulu 
projeleri ile 
Uluslarası İnspo 
Proje yarış ması 
“Çevre”kategori 
sinde finale 
kalmayı başardı. 
Yarışmada 12 
farklı ülkeden ve 
Türkiye’den 10 
çalışma yer aldı

Projelerini 
sunmanın yanı 
sıra 19 Mayıs’taki 
Kültür Gecesinde 
Bursa’yı yöresel 
unsurlarla da 
temsil edecekler. 
Proje ekibinin bir 
diğer başarısı 
da okulun 11 .sınıf 
öğrencilerinden 
Bilgenur Tanıdım 
ve Aysu Olgun 
“Topraktaki Ağır 
Metallerin

(Bor ve Krom) 
Bazı Brassicacea 
Familyası 
Bitkileri İle 
Absorbe Edilmesi” 
konulu çalışmaları 
ile Medipol 
Proje Yarışması 
“Biyoloji” 
kategorisinde 
finale kaldı.
Ekip 26 Mayıs’ta 
Medipol 
Üniversitesi’nde 
çalışmalarını

jüri ve 
halka sunacak. 
Öte yandan, 
125 kişiden 
oluşan okul 
proje ekibi, 
çalışma larını 
sergileyecekleri 
4 Mayıs’ta açılışı 
yapılıp, üç gün 
sürecek Tubitak 
Bilim Fuarına 
tüm Gemlik 
halkı davet 
edildi.

IinillllllD fabrikamizda çalişacak 
NfflMM BAY-BAYAN VASIFSIZ 
= ELEMANLAR ARANIYOR

■ VERONA MERMER
TEL: 514 20 21

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

MEYDAN KÖZÜ ÇEVİRME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

05322328041

gemport
Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A Ş

GEMPORT 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli olarak 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapılacaktır.

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip,
O Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

minimum 1 yıl deneyimli,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak,
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlik'te ikamet eden/t
O Vardiyalı çalışabilecek,
O Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

İlgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

ÜRETİM
ELEMANI

TERCİHEN 20-40 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 
DENGİ OKUL MEZUNU

BAY
ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek - 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:hr@gemport.com.tr
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'Peşin faiz1 uygulaması tüketiciyi mağdur ediyor
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkanı 
Mahmut Şahin, 
bankaların kanunda 
yeri olmadığı halde 
tüketiciye verdiği 
kredinin faizini 
peşin aldığını ve 
bu durumun tüketi 
cini maddi anlamda 
mağdur ettiğini 
söyledi. Tüketiciler 
Birliği Genel Başka 
nı Mahmut Şahin, 
dernek binasında 
düzenle diği basın 
toplantısında, 
bankaların tüketici 
lerden aldıkları 
haksız ücretlerin 

tek tek tespit edilip 
kanun ve yargı karar 
(arıyla engellendiği 
ni, buna karşın 
bankaların her geçen 
gün yeni bir haksız 
uygulamayla tüketi* 
çileri mağdur etmeye 
çalıştığını öne sürdü. 
Tüketici kredileriyle 
ilgili kanun ve yönet
meliklerde tüketiciler 
lehine bir kısım 
iyileştirmeler olsa da 
bankaların her duru 
ma karşı geliştirdik 
leri manevra ve 
engellerden sıyrılma 
becerileri neticesin 
de tüketicilerin mağ

duriyetlerinin devam 
ettiğini belirten 
Şahin, şunları 
kaydetti: "Son 
günlerde tüketiciler 
tarafından sıkça dile 
getirilen ve çığ gibi 
büyümek te olan bir 
sorunla karşı 

karşıyayız. Peşin 
faiz veya halk 
arasında bilinen 
ismiyle bireysel 
kampanyah müşteri 
komisyonu. Banka 
lar kredi faizini 
düşük gösterip bir 
kısım faiz tutarını 

kredi kullanıldığı 
esnada tüketiciden 
tahsil ediyor. Bir 
vatandaş 60 ay vade 
li 60 bin lira kredi 
kullandığında 600 
lira faiz tahsil edil i 
yor ve tüketiciye 
ödenmesi gereken 
kredi miktarından 
eksik ödeme yapılı 
yor. Faizi peşin 
alıyor. Faizin peşini 
olmaz. Bankalar, 
peşin faiz veya müş 
teri komisyonu isim
leri altında hukuka 
aykırı bedeller tahsil 
ederek kredinin mali 
yet oranını kendi 

istedikleri şekilde 
belirliyor, bu şekilde 
vatandaşları mağdur 
ediyorlar. Yaramaz 
çocuklar yeni bir 
oyun icat etti. Adı 
da 'Peşin faiz oyunu' 
oldu. Bankalar, kredi 
faizini ve masrafları 
cazip göstermek adı 
na peşin faiz tahsil 
ediyor. Tüketiciler 
uygun faiz oranıyla 
düşük maliyetli kredi 
kullandıklarını zanne 
derken bankalar yılla 
ra yayılması gereken 
faiz tutarını peşinen 
tüketicinin üzerine 
yüklüyor."

Kamuda 5 ay 29 
gün çalışma şartına 
tabi olan işçilerin; 
kuramlarının ihtiyacı 
olan süre kadar 
çalışmasına yönelik 
düzenleme getirili 
yor. İşçi ve memur 
sendikaları, Başba 
kan Davut oğlu ile 
yaptıkları görüşme 
de 50 bin kişiyi 
etkileyecek bu talebi 
dile getirdi. Kamu 
da 5 ay 29 gün 
çalışma şartına tabi 
olan işçilerin artık 
kuramlarda işçi 
ihtiyacı olan süre 
boyunca çalışmala 
rını sağlayacak bir 
düzenleme getirili 
yor. Başbakan 
Ahmet Davutoğlu

tarafından talimatı 
nın verildiği düzen
leme, 5620 sayılı 
kanun kapsamındaki 
köy hizmetleri, il 
özel idareleri, çay- 
kur, tarım, orman 
bakanlıkları, demir 
yolları gibi kamu 
kuramlarında 5 ay 
29 gün çalışan 
yaklaşık 50 bin işçiyi 

kapsıyor. Yapılacak 
düzenleme ile bu 
kuramlarda çalışan 
5 ay 29 günlük işçile 
rin süre sınırının, 
ihtiyaç olduğu süre 
ye kadar çıkarılması 
sağlanacak. Kuru
mun ihtiyacı 12 ay 
ise 5 ay 29 gün 
çalışan işçinin 12 
ay boyunca çalışma

sı sağlanacak. 
Düzenlemeden 
olumlu etkilenecek 
sayının 50 bin kişi 
olduğu belirtiliyor. 
5620 sayılı kanun 
kapsamında kamu 
kuramlarında 5 ay 
29 gün çalışanların 
sayısınında azımsan 
mayacak seviyede 
olduğunu belirten 
Hak-lş Genel 
Başkanı Mahmut 
Arslan, bazı şeker 
fabrikalarında 3 bin, 
Devlet Demiryolla 
rı'nda bin 900, Tarım 
Bakanhğı'nda bin, 
Çay-Kur'da 8 bin, 
Orman Bakanlığı 
bünyesinde 9 bin 
kişinin çalıştığını 
söyledi.

‘Gemlik Körfez’ un*/w.gemlikkorfezgazetesi.com

TurizmtesoılflyılıııseriM
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 
Mart'ta yüzde 12,84 azaldı; yaklaşık 10 yılın 
en sert düşüşü oldu.Türkiye'ye gelen 
yabancı ziyaretçi sayısı Mart ayında geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 12,84 azalışla 
1,65 milyon olarak gerçekleşti. Turist 
sayısı Mart ayında 2006 yılının Ekim ayın 
dan bu yana en büyük düşüşü kaydetti. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet 
sitesinde yer alan verilere göre, yılın ilk 
üç ayında ise Türkiye'ye gelen yabancı 
ziyaretçi sayısı yüzde 10,3 azalışla 4.06 
milyon kişi oldu. Uçak düşürme krizinin 
ardından Mart ayında Rusya'dan gelen 
ziyaretçi sayısı yüzde 58,95 düşüşle 23 bin 
947'ye geriledi.

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

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

Tel:5139683

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK aONLOK SİYASİ SAZETESİ

IHİllIlKliMİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 5465 
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
Magi: 

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

Küçük Esnaf: 
11:30-14:00-16:30-19:00- 

21:15...
Yola Geldik: 

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

Somuncu Baba: 
19:00...

5133321

file:///w.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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