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Madde bağımlısı tarafından öldürülen Düzgün Akyıldız’ın İkinci duruşması Bursa 7.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak
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Güne Bakış

CUMHURİYETİN BAŞLANGICI 
1919’DUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yine gündemi 
değiştirdi.

23 Nisan’ın resepsiyonunu kutlamayanlar, 
OsmanlI’nın parçalanmaya başladığı bir tarihte, 
1916 yılında imparatorluk sınırlarındaki Bağdat 
yakınlarındaki Kut kasabasını işgal eden İngiliz 
lere karşı ajrişilen kuşatmanın venaj ile 
sonuçlanmasının 100. yıldönümünde, ”1919 
yılından başlatan bir tarih anlayışını reddediyo 
rum. ” dedi. Dev. Syf. 4'te

26 Aralık 2015 günü 
madde bağımlısı biri 
tarafından hiç yoktan 
yere bıçaklanarak 
öldürülen Düzgün 
Akyıldız’ın cinayet 
duruşması yarın 
yapılacak. Bursa 7.

Ağır Ceza Mahkeme
si’nde yapılacak olan 
yargılama nedeniyle, 
Gemlik’ten saat 
08. oo de Gemlik 
Cemevi önünden 
otobüs kaldırılacağı 
açıklandı. Dev. 2’de

ORHANGAZİLİ 
GENÇ BONZAİDEN

ÖLMÜŞ
Gemlik'te 
arkadaşının 
evinde ölü bulunan 
23 yaşındaki 
Orhangazili 
gencin Bonzaiden 
öldüğü öğrenildi. 
Olaydan sonra 
inceleme başlatan 
polis, İlyas 
Kabakçı ’nın 
cesedini Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na 
sevk etti.
Kabakçı’nın beyin 
kanamasından 
değil, sentetik 
uyuşturucu 
bonzaiden öldüğü

GENÇ-flLTIC. LTD. ŞTIİstiklal Cad. No:11 GEMLİK Tel: 514 90 84 ■ 514 90 85 kutlu o'sUn‘

mailto:kadri_guler@hotmail.com


2 Mayıs 2016 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 2

Madde bağımlısı tarafından öldürülen Düzgün Akyıldız’ın ikinci duruşması Bursa 7.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak

Oiizaiin Mılınn 2. duruşması yarın
26 Aralık 2015 günü 
madde bağımlısı biri 
tarafından 
hiç yoktan yere 
bıçaklanarak 
öldürülen Boru- 
san’da çalışan 
Düzgün Akyıldız’ın 
cinayet duruşması 
yarın yapılacak. 
Bursa 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
yapılacak olan 
yargılama nedeniyle, 
Gemlik’ten saat 
O8.oo de Gemlik 
Cemevi önünden 
otobüs kaldırılacağı 
açıklandı.
Yarın İkincisi 
yapılacak olan 
duruşmaya Gem
lik’ten geniş katılım 
olması bekleniyor. 
Cinayet 
duruşmasının ilki

8 Mart 2016 günü 
Bursa 7. Ağrı Ceza 
Mahkemesi’nde kas
ten adam öldürmek 
suçundan hakkında 
ömür boyu hapis 
cezası istemiyle 
dava açılan sanık 
Erşan Y. hakim 
karşısına çıkmıştı. 
Bursa Milletvekili 
Ceyhun İrgil, Düzgün 
ailesi ve yakınları ile 
Gemliklilerin de 
katıldığı duruşmada, 
jandarma arasında 
salona getirilen 
cinayet sanığına 
Akyıldız’ın yakınları 
saldırmak istemişti. 
Duruşmanın 
başlaması için tepki
lerin giderilmesin
den sonra salona 
getirilen Erşan Y. bu 
kez “Şerefsiz katil”

diye bağırılması 
üzerine sanık 
yeniden nezaretha 
neye götürüldü. 
Erşan Y. nin 
savunması 3. kez 
içeriye girdikten 
sonra alınabildi. 
Sanık Erşan Y. 
duruşmada olay 
günü içkili 

olduğunu, olaydan 
bir hafta önce 
aralarında tartışma 
çıktığını, kendisine 
Düzgün Akyıldız’ın 
hakaret ettiğini be
lirterek, kafenin 
önünde beklerken 
Düzgün’ün dışarıya 
çıktığını, yeniden 
tartıştıklarını ve 

boğuşma sırasında 
üzerinde bulunan 
bıçağı gelişi güzel 
sallarken vurduğunu 
ifade etmişti.
Öldürülen Düzgün 
Akyıldız’ın eşi Irmak 
Akyıldız ise olay 
günü eşinin kendi
sine yemek 
getirdiğini, bu sırada 

ofisin kapısının 
çalındığım, gelen 
şahsın eşini 
işaret ettiğini ve 
kapıya çıktığını 
belirterek, “Ne 
konuşacaklar diye 
beklerken şahsın 
boyun poşunda 
yerindeymiş 
dediğini, iki arabanın 
arasından zıplayarak 
eşinin kalbine 
yumruk attı daha 
sonra aşağıya 
indim eşim kanlar 
içindeydik” 
diyerek olayı 
anlatmıştı.
Duruşma öncesinde 
Akyıldız’ın ailesi, 
yakınları Adliye 
önünde yürüyüş 
yaparak, basın 
açıklaması 
yapmışlardı.

1 Mayıs coşkuyla Kutlandı
1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü 
dün ülkemizde ve 
dünyanın birçok 
merkezinde 
düzenlenen görkem 
li törenlerle kutlandı. 
Bu yıl İstanbul’da 
Taksim Meydam’nda 
yapılacak olan 
kutlamaların 
yasaklanmasına 
karşın bazı gruplar 
çeşitli yollardan 
Taksim’e çıkmak 
istediler. Ancak, 
polisin aldığı geniş 
güvenlik önlemleri 
ile hiçbir grup 
Taksim’e alınmadı. 
Polis, Taksim’e 
çıkmak isteyenleri 
basınçlı su 
sıkarak dağıttı. 
Öte yandan, DİSK, 
Türkiye Tabipler 
Birliği, TMMOB, 
KESK, Birleşik 
Haziran Hareketi, 
Çarşı Grubu, CHP, 
HDP’liler İstanbul 
Bakırköy Halk 
Pazarı’nda yapılan 
kutlamalara 
katıldılar.
Kutlama alanına 
gelenler tek tek 
arandı.
HDP’liler, kendi
lerinin aranmasını 
istemeyince 
polisle aralarında 
gerginlik çıktı.

Bu yıl Bakırköy’de 
yapılan kutlamaların 
geçtiğimiz yıllara 
nazaran düşük 
katılım olduğu 
gözlendi.
Öte yandan, Türk 
İş’e bağlı sendikalar 
ise Çanakkale’de 
işçi bayramını 
kutladılar.
Türk İş’e bağlı Türk 
Metal İş Sendikası 
Gemlik Şubesi 
üyeleri de Çanakka 
le’de yapılan kutla
malara Gemlik’te 
otobüsle katıldılar. 
Hak İş Sendikası 
ise 1 Mayıs 
kutlamalarına 
Sakarya’da kuran 
okuyarak başladı. 
İstanbul’daki kutla
malar nedeniyle, 
24 bin polisin görev 

aldığı Ankara’daki 
mitingde 5 bin 
polisin görev aldığı 
öğrenildi. 
Gaziantep’te dün 
sabah meydana 
gelen bomba yüklü 
araçla düzenlenen 
saldırı sonucu 
kentteki 1 Mayıs 
kutlamaları iptal 
edildi.

BURSA’DA 
KUTLAMA 
Bursa’daki 1 Mayıs 
kutlamaları ise Kent 
Meydam’nda yapıldı 
3ı»rsa’da hafta

3nan 
bomb. 'ırıya 
karşın -amı 
kutlamalariı. fi
lerce kişi biraraya 
geldi.
DİSK, KESK,

TMMOB, TTB, 
Türk İş e bağlı 
Tüm İSK çağrısı ile 
birçok siyasi parti 
ve kitle örgütleri, 
Atatürk Stadyumu 
önünde toplanarak 
Kent Meydam’na 
yürüdü.
Toplanma yerine 
bayrak sopalarını 
almak istemeyen 
polis ile katılımcılar 
arasında kısa süre 
gerginlik yaşandı. 
Bursa’da 1 Mayıs 
kutlamalarına bu yıl 
Metal işçilerinin az 
katılması dikkat 
çekti. Metal işçileri 
ile işçi ve memur 
katılımı az oldu.
Kutlamalar Suavi’nin 
verdiği konser ve 
çekilen halay ile 
son buldu.

ORHANGAZİ»
GENÇ BONZAİDEN

ÖLMÜŞ .
Gemlik'te 
arkadaşının 
evinde ölü bulunan 
23 yaşındaki 
Orhangazili 
gençin Bonzaiden 

z öldüğü öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta 
Orhangazi’den 
Gemlik’teki 
Orhangazili bir 
arkadaşını ziyarete 
gelen İlyas Kabakçı 
(23) gece saat 
23.oo sıralarında 
arkadaşının 
evinde öldü. 
Olaydan sonra in
celeme başlatan 
polis, İlyas Kabakçı’ 
mn cesedini Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na 
sevk etti.
Gencin cesedi, Adli 
Tıp Kurumu’ndan 
çıktıktan sonra

Orhangazi Yeni 
mezarlığında 
toprağa verildi. 
Öğrenildiğine 
göre, arkadaşının 
evinde ölen İlyas 
Kabakçı’nın beyin 
kanamasından 
değil, sentetik 
uyuşturucu bon
zaiden öldüğü 
belirtildi.

BYEGM

Bu guzete
Anadolu'nun Sesi 
İPad-İPhone 
uygulamasında

inileli iıı Hata ilmi luıuıi

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Çiftlik sahihini şoke eden olay!
İnegöl'de, bir tavuk 
çiftliğinde çalıştırıl 
mak üzere aracı 
kişiden istenen 
işçiler geldi, ancak 
elemanları almaya 
giden çiftlik sahibi 
kadın hayatının 
şokunu yaşadı. 
Afgan uyruklu 
olduğu ortaya çıkan 
işçiler terörle mü
cadele ekiplerince 
emniyete götürüldü. 
İşçiye ihtiyacı olan 
tavuk çiftlik sahibi

kadın, firmalara ele
man temin eden bir 
kişi ile İrtibata geçti. 
Aracı kişi, istenen 
elemanları İstanbul’
dan şehirlerarası 
yolcu otobüsüne 
bindirerek İnegöl’e 
gönderdi. İnegöl 
Terminali'nde oto
büsten inen 6 kişi, 
Bursa-Ankara yol
unda kendilerini 
alacak olan çiftlik 
sahibini beklemeye 
başladı. Ellerinde

bavul ve çantalarla 
yol üzerinde bekle 
yenleri gören vatan 
daşlar, durumların

dan şüphelenerek 
durumu emniyete 
bildirdi. Belirtilen 
yere gelen İnegöl

Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro Amirliği 
ekipleri, ihbara 
konu şahısların 
yanına gelerek 
kimlik kontrolü yaptı. 
Bu sırada çiftlik 
sahibi kadın da 
istediği elemanları 
karşılamaya geldi. 
Çiftlik sahibesi, 
işçilerin Türkçe 
bilmediklerini ve 
Afganistan uyruklu 
olduklarını öğrenin 
ce ne yapacağını

şaşırdı. Büyük 
bir şaşkınlık yaşayan 
kadın, aracı kişi 
ile temasa geçmek 
istedi, ancak 
ulaşamadı. Çiftlik 
sahibi kadın emniyet 
ekiplerine durumu 
anlatırken, belirtilen 
yere gelen terörle 
mücadele ekipleri 
tarafından kimlik 
kontrolleri yapılan 
Afganistan uyruklu 
6 kişi emniyete 
götürüldü.

İnegöl'de, inşaat 
halindeki fabrika 
çatısından boş 
havuza düşen 
genç ağır yaralandı. 
Edinilen bilgilere 
göre, İnegöl OSB 
1. Cadde üzerinde 
inşaatı devam eden 
fabrika binasının 
çatısında çalışma 
yapan 19 yaşındaki 
N.T, dengesini 
kaybetti. Taşıdığı 
demirler ile birlikte 
yaklaşık 5 metre 
yükseklikten yapımı 
devam eden süs 
havuzunun içine 
düşen işçi ağır 
yaralandı. Vücudu

na süs havuzu için
deki inşaat demirleri 
saplanan gencin 
imdadına mesai 
arkadaşları yetişti. 
Arkadaşları tarafın 
dan havuzdan 
çıkarılan genç, 
112 ekibinin ilk 
müdahalesinin 

ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak hemen 
ameliyata alındı. 
Emniyet ekipleri, 
iş kazasının mey
dana geldiği yerde 
inceleme yaparken, 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

M ılıı ııiılı ili M
Bursa'da tek 
başına yaşayan 
74 yaşındaki Ahmet 
Çelik evinde ölü 
bulundu. Osman 
gazi İlçesi Altınova 
Mahallesinde tek 
başına yaşadığı 
öğrenilen 74 
yaşındaki Ahmet 
Çelik'ten bir süredir 
haber alınamaması 
üzerine yakınları 
endişelenerek 
Çelik'in evine 
geldi. Eve giren 
yakınları, yaşlı 
adamın cansız 
bedeni ile karşıla 
şınca polisi ara

yarak haber verdi. 
İhbar üzerine gelen 
112 sağlık ekip
lerinin kontrolünün 
ardından ölümü 
şüpheli bulunan 
Çelik'in cesedi olay 
yeri incele ekipleri 

ve Cumhuriyet 
savcısının incele 
meşinin ardından 
otopsi için adli tıp 
morguna kaldırıldı. 
Savcılık konuyla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Usluna karaciğeri ili önce lam, sonra la Mis imliV

Safrayolları yokluğu
(bilier atrezi) nede 
niyle 7 aylıkken 
ameliyat masasına 
yatan oğlu Yusuf 
Efe'ye karaciğerin 
den bir parça ile 
can aşısı olan Sevgi 
Kurtuluş, ikinci kez 
anne oldu. İkinci kez 
hayat verdiği oğluna 
bir de kardeş veren 
Sevgi Kurtuluş, 
"Karaciğer donörü 
olduğum için değil 
de oğlumun yaşadık 
lan yüzünden ikinci 
bebeği hiç düşünmü 
yordum, sürpriz 
oldu. İyi de oldu. 
Şimdi Yusuf Efe çok 
mutlu, çünkü en iyi 
arkadaşı kardeşi

Yunus" dedi.
Karaciğer nakli 
olması gereken 
yakınlarına donör 
olanların ameliyat 
sonrasında normal 
yaşama dönebildik
lerinin en güzel 
örneklerden biri 
Bursa'da yaşayan 
iki çocuk annesi 
Sevgi Kurtuluş oldu. 
30 yaşındaki Sevgi 
Kurtuluş ve 31 
yaşındaki eşi İsmail 
Kurtuluş, 2012 
yılının 1 Ocak günü 
anne baba olmanın 
sevincini yaşadı. 
Ancak çiftin Yusuf 
Efe adını verdikleri 
minik oğulları gün 
geçtikçe sarardı,

doktor ve hastane 
günleri başladı. 
Minik bebeğe 
yapılan tetkikler 
sonrasında, bilier 
atrezi (doğuştan 
safra yolları 
yokluğu) tanısı 
konuldu. Yusuf Efe, 
karaciğer nakli için 

İzmir Kent Hastane
si'ne sevk edildi. 
Yusuf Efe, 3 Ağustos 
2012 tarihinde Doç. 
Dr. Murat Kılıç 
başkanlığındaki ekip 
tarafından nakil 
.operasyonuna alındı. 
Bebeğe anne 
Kurtuluş'tan alınan 

karaciğer parçası 
nakledildi. Başarıyla 
geçen nakil sonrası 
anne ve bebeği 
taburcu edildi, belirli 
periyotlarla kon
troller için hastaneye 
gelmeleri istendi.

KONTROLE 
KARDEŞİYLE GELDİ 
Yusuf Efe hızla 
iyileşip büyürken, 
kontrol süreleri 
uzadı. Yusuf Efe 
son kontrole 
kardeşiyle geldi. 
Sürpriz bir gebelikle 
ikinci kez anne 
olacağını öğrendiğin 
de endişeli bir süreç 
geçirdiğini anlatan 
anne Kurtuluş,

'Doktorlar naklin
üzerinden iki yıl 
geçmeden yeni bir 
hamilelik, doğum 
önermiyorlar.
Dediğim gibi benim 
için sürpriz oldu, 
ikinci bebeği hiç 
düşünmüyordum. 
Aynı şeyleri yaşarım 
diye korktum. Son 
güne kadar bu 
duyguyla yaşadım. 
Çok şükür ki 
korkularım yersiz 
çıktı. Yunus 23 Ekim 
2014'te dünyaya 
geldi. Şimdi iki 
kardeş büyüyorlar. 
Yusuf Efe çok mutlu 
çünkü en iyi 
arkadaşı kardeşi" 
diye konuştu.

‘Gemlik Körfez’
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

CUMHURİYETİN BAŞLANGICI 
1919’DUR

Birinci Dünya Savaşı, 600yıllık OsmanlI 
İmparatorluğu’nu tarih sahnesinden sildi.

İnsanlık tarihine baktığınızda, dünyada birçok devlet 
kurulmuş ve zaman içinde yok olmuştur.

Yaşadığımız Anadolu topraklarında bizden önce 
kurulan devletleri bir düşünün.

Bugün, zamana göre bizden daha büyük 
medeniyetler kuran o devletler artık yok. OsmanlI 
Devleti de kurulduğundan sonra tarihsel süreçteki 
yerini 1922 yeni bir devlete bıraktı.

Türkiye Cumhuriyeti Devletine.
Siz bunu ister kabul edin ister etmeyin.
Birinci Dünya Savaşının sonunda, OsmanlI Padişahı 

Vahdettin, savaşın sonuçlarına saltanatı için 
kabullenmiş, Mustafa Kemal’in öncülüğünde başlatılan 
Kurtuluş Savaşı sonrası yeni bir devlet doğmuştur.

Ama İslamcı AKP zihniyeti bunu bir türlü içlerine 
sindiremiyorlar.

OsmanlI'yı Mustafa Kemal’in yıktığını yaymaya 
çalışıyorlar.

Bunun için kendi kafalarına uygun “İnançlı nesil” 
yetiştirmek istiyorlar.

İnançlı nesilden anladıkları, dinine imanına şahin bir 
nesil değiL

Şeriatçı, Osmanlıcı, hilafetçi, saltanatçı fütühatçı bir 
nesil yaratmak istiyorlar.

Kut’ül Amara kuşatması, OsmanlI askerinin ve 
subayının, Çanakkale Savaşı’ndan sonra önemli bir 
zaferidir.

Bu kuşatma, OsmanlI Ordusunda yeni kurulan ve 
başına Alman General Maraşal Colmar Freiherr von 
der Goltz Paşa getirilmiş, bunun emriyle Irak ve hava 
lisi komutanlığına Sakallı Nurettin Paşa getirilmiştir. 
Nurettin Paşa daha sonra görevinden alınmış, 
kuşatmanın sonlarına doğru Halil (Kul) Paşa 
getirilmiştir.

Kuşatmada, 10 bin OsmanlI, 30 bin de Ingiliz (çoğu 
Hintli Müslüman) askeri ölmüştür.

Kut kasabasında başlayan açlık üzerine Ingilizler 13 
general, 481 subay ve 13 bin 300 askeri ile teslim 
olmuşlardır.

Ancak, Ingilizler 23 Şubat 1917 de Kut şehrini 
OsmanlIdan yine geri almışladır.

Cumhuriyet tarihimizde Kut zaferinin her zaman yeri 
olmuştur.

Kutlanması ise Menderes Hükümeti tarafından Ingiliz 
lere şirin görünmek için yasaklanmıştır.

OsmanlI tarihinde zaferler kadar, yenilgiler de var.
Bugüne kadar kutlamadıkları Kut’ül Amare zaferini 

kutlarken, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, OsmanlInın 
devamı gibi göstermek, tarihi ters çevirme gayretleri, 
Cumhuriyete ve Atatürk’e olan düşmanlığın gösterge
sidir.

Ne kadar uğraşsanız, Kurtuluş Savaşını ve sonu
cunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti yok 
sayamazsınız, siz o sayede iktidar oldunuz. Atatürk 
gibi bir büyük komutanı ve devrimciyi küçültemezsiniz.

OsmanlI bizim geçmişimizdir.
Cumhuriyet rejimi, OsmanlInın devamı değildir. Öyle 

olsaydı siz, OsmanlI sarayında bahçıvan bile 
olamazdınız.

1919 yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun bir 
başlangıcıdır. OsmanlInın tarih sahnesinden silin
mesini Cumhuriyet değil, saltanat sahipleri getirmiştir. 
Vahdettin onun için Ingiliz muhribine binip kaçmıştır.

Yurdunu düşmandan kurtarmak için savaşmamıştır. 
Tarih safsata ile değil, gerçeklerle yazılır.

Mete Zeytincilik sahibi Halit Mete’nin iç mimar kızı Gemlik ve Bursa da tasarladığı 
kendine özgü tasarımları ile onlarca farklı mekana hayat verdi. Tuba Mete 
Geçkin, Gemliklilerin kendini özel hissedeceği mekanlar arzuladığını söyledi.
İç mekan, mağaza 
ve konsept proje 
lerde kendine özgü 
yorumlan ile 
farklılıklar yaratan 
İç mimar Tuba Mete 
Geçkin’in Gemlik’te 
hayata geçirdiği 
Chocolate Park 
çikolata mağazası 
projesi büyük 
beğeni topladı. 
Bugüne kadar 
Bursa’da onlarca 
mekâna farklı 
yorumlarla hayat 
veren mimar, Gem
lik halkının kendini 
özel hissedeceği 
mekânlara ihtiyaç 
duyduğunu ve 
özgün tasarımların 
Gemliklileri ve 
Gemlik ziyaretçi
lerini daha mutlu 
hissettireceğine

Gazetemiz Şiir 
Köşesi şairlerinden 
Tarık Tanış ve 
Gemlikli yazar 
Melek Güleç 
kitaplarını imzaladı. 
Önceki gün 
Manastır Ahmet 
Gültekin Sanat 
Merkezi’nde seven
leriyle biraraya 
gelen yazarlar 
imza gününde 
buluştular.
Tarık Tanış’ın bir 
süre önce basan ilk 
şiir kitabı ‘Güneşin 
Hükmüdür’ kitabı 
bir süre önce 
İstanbulda kitabın 
basıldığı 
yayınevinde 
şiirseverlerle 
imza gününde 
buluşmuştu.
Tarık Tanış, 2. imza 

ünü Ahmet 
oükeF '«nate- 
vi’nde mak
tan mutlu, 
duyduğunu soyıedi. 
Adranos adlı kitabın 
yazarı Melek Güleç 
çeşitli çevrelerin

M'.'

inandığını belirtti. 
Halk arasında bili-' 
nenin aksine, güzel 
ve özgün mekan 
tasarımlarının a’dan 
z’ye herkesimin 
yararlanabileceği

bir disiplin 
olduğunu sözlerine 
ekleyen iç mimar, 
herkesin estetik ve 
ergonomik mekan
larda yaşamaya ve 
hizmet görmeye

hakkı olduğunu ve 
bu hakkı destekle
mek için elinden 
gelen her türlü 
yardımı yapmaya 
hazır olduğunu 
belirtti.

kültürel, gözlem
lerini kaleme aldığı

kitabını daha önce 
de Cius AVM de

kitap kurtları için 
imzalamıştı.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Ülkede yaşanan 
olumsuz olaylar 
karşısında çoğu 
zaman çaresizlik 
içinde kalır, ne ya
pabiliriz diye kendi 
kendimize sorarız. 
Oysa her zaman 
yapılacak bir şey 
vardır.
Ancak 

duygularımızı 
değil, aklımızı 
kullanırsak 
yapılacak pek çok 
şey buluruz.
ünlü tarihçimiz 

Turgut Özakman 
bakınız bu konuda 
neler söylüyor: 
“Tarihimizi doğru 
bilirsek, aramız 
daki anlaşmaz 
tıkların çoğu sona 
erer.

Birçok sorunun 
kaynağı, doğru ta 
rihe eklenen yalan
lar, çarpıtmalar,

NE YAPMALI?
saptırmalardır. 
Ayrıca tarih, 
olumlu ve olumsuz 
örnekleri sergile 
yerek herkese 
rehberlik eder, 
herkesin kurtarıcı 
sı olur, onlara 
uygun yolu gös
terir. Kutup yıldızı 
gibidir.

Çanakkale, Milli 
Mücadele, özellikle 
Cumhuriyetin 
Atatürklü 15 yılı 
bu konuda 
aydınlatıcı, uyarıcı, 
büyük örneklerle 
dolu.
Tarihimize 

danışarak, düşüne 
rek, eksiklerimizi, 
yanlışlıklarımızı, 
yetersizliklerimizi, 
sorunlarımızı 
giderecek yolları 
arayalım, konuşa 
hm, uygarca 
tartışarak çözüm

ler bulalım.”
Şöyle bir 

düşünün, Turgut 
Özakman’ın tarihi 
gerçeklerimizi an
latan “Çanakkale “ 
adlı eserini okuyan 
kaç vatandaşımız 
var? Bunun deva 
mı olan “Milli Mü
cadele ve Cum 
huriyet 1, Cumhu 
riyet 2” adlı eser
leri acaba kaç kişi 
okumuştur? “Şu 
Çılgın Türkler” i 
adam gibi okuyup 
değerlendiren 
mecliste kaç mil
letvekili var der
siniz? Sayıyı bile 
mem; ama okuyan 
kişi sayısını çok 
az olduğunu 
rahatlıkla söyleye
bilirim.

Bu eserleri 
vatandaşların 
okumalarından 

vazgeçtim, dev 
letin en üst 
makamlarında 
görev yapanların 
da pek çoğunun 
okuduğunu 
sanmıyorum. 
Gerçekte bu 
eserler okunmuş 
olsa devlet adamı 
diye nitelediğimiz 
kişilerin tavrı çok 
daha başka 
olurdu.

En azından ulusal 
politikalar izlenir 
ülkenin geleceği 
daha aydınlık 
olurdu. Gerçek yö
netici halkını kan 
dırmaz, onu oyala
maz ve onun gele 
ceğiyle oynayıp 
yaşamını karart
maz.
Okullarımızda adı 

milli olan tarih der
sinde, merak edi 
yorum neler 
öğretiliyor? Tarih 
dersinin amacı 
yeni yetişen ku 
şaklara ulusal bi 
linç kazandırmak 
değil midir?
Ama nerde? 
Tarih adına bir 

sürü zırvahklar 
dolduruluyor 
çocukların kafası 

na. Tarihini, kültü 
rünü bilmeyen bir 
ulus geleceğe 
nasıl güvenle ba 
kabilir?
Güçlü ulusların 

isteklerini yerine 
getirip onların 
sömürgesi olmak
tan başka ne işe 
yarar? OsmanlInın 
son dönemlerini 
düşünün, İngiliz- 
lerin ve Fransızla 
rın oyuncağı 
olmamış mıyız? 
Şimdi de ABD ve 
AB’nin oyuncağı 
olma yolunda hızla 
yol almıyor 
muyuz?
Tarihini iyi 

bilmeyen yöneti
ciler, geçmişten 
ders almazlarsa 
uluslarını bir fe
lakete sürükleye
bilirler. Gerçekten 
Osmanhnın son 
dönemi biraz 
anımsansa...

O dönemdeki 
israf, lüks yaşam, 
şatafat, hesapsız 
yapılan harcamalar 
ve aşırı borçlan
malar Osmanhnın 
yıkılmasına yol 
açmadı mı?
Yıllar sonra bile

Osmanhnın 
borçlarını 
Cumhuriyet 
hükümetleri 
ödemedi mi?

Ülkeyi yöneten 
siyasi iktidarın 
yarattığı borç 
yükü, artık ülkenin 
ekonomik 
bağımsızlığını 
zedeler noktaya 
gelmiştir. Birileri 
zengin olurken 
halk ve devlet borç 
batağına itilmekte 
iktidar yanlısı 
muhteremlere 
birtakım imtiyazlar 
yaratılmaktadır.
Bir avuç zengin 

milyar dolarlarla 
oynarken emeği 
ile geçinmeye 
çalışanlar yoksul
luk içinde 
kıvranmaktadır.

Halk, çocuklara 
anlatılan 
masalların benzer
leriyle uyutul
makta, böylelikle 
halkın gerçekleri 
görmesi, 
öğrenmesi engel
lenmektedir.

Elbet bu gidişin 
de bir sonu ola 
çaktır. Dileriz bu 
çok uzun sürmez.

MILTON Jssü
Mâli

ııHOlt İ< M A. .i

DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu -Meşrubat- Çerez

Piyanist Performans
Satenffanfalye Giıriimıe REZERVASYONLARIMIZ 
Nifak Masası - Vo!fan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canh Yaıpn- Sahne - fakgösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

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

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Şehit Kora» İçin yarıştılar
Gemlik Belediye
sinin, Gemlik Bele 
diye Spor, Gemlik 
Gençlik Hizmetleri 
İlçe Spor Müdürlüğü 
ve Modern Pentatlon 
Federasyonu ile bir
likte organize ettiği, 
“Şehit Hava Ast Su 
bay Üst Çavuş Meh 
met Koray Pınar” 
anısına yapılan 
Biatlon Kupası 
Turnuvası büyük ilgi 
gördü. 17 Şubat 
2016 tarihinde Anka 
ra’da yapılan bom 
balı hain saldırıda 
şehit olan Gemlikli 
.Hava Ast. Sb. Üçvş. 
Mehmet Koray 
Pınar’ın anısını 
yaşatmak ve Gem
likli Şehitlerin unutul 
mamasını ve gelecek 
nesillere de isim
lerinin bırakılması 
amacını taşıyan Biat
lon Turnuvasında 
Türkiye genelinde 
30’a yakın kulüpten 
322 yarışmacı katıldı. 
Gemlik İskele Meyda 
m Festival Alanında 
başlayan ve Atatürk 
Kordonu boyunca 
süren Atletizm yarış 
malarında ilk olarak 
2008-2009 doğumlu 
minikler 100 metre 
yarışında ter döktü. 
Şehit Mehmet Koray 
Pınar’ın startını 
verdiği ilk yarışta 
10 minik kız atlet, 
kıyasıya bir mü
cadeleye girişti. 
İkinci yarışın startını 
da Gemlik Belediye

Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu yaptı. 
2007-2006, 2005- 
2004, 2003-2002 ve 
2001-2000 doğumlu 
ların kız ve erkek 
100 metre, 200 
metre, 400 metre, 
600 metre ve 1000 
metre yarışları da 
nefes kesti.
Yarışmalarda ayrıca 
1977 ile 1994 doğum 
lular arasında reka
bet üst seviyedeydi. 
Kaymakam Cahit 
Işık, Garnizon Komu 
tanı Kurmay Albay 
Namık Kemal Çil, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
vekili Ercan Barut 
çuoğlu, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, İl 
Spor Müdürü Süley
man Şahin, Gemlik 
Gençlik Hizmetleri 
İlçe Spor Müdürü 
AbdurahmanDağlar’ı 
n yanı sıra şehit 
Koray Pınar’ın baba 
sı Mehmet Pınar, 
Annesi Ayten Pınar 
ve Kardeşi Çağrı 
Pınar’da yarışmaları 
yerinde izledi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Hadis-i 
Şeriflerden örnekler 
sunarak, şehitleri 
mizin ölmediğini ve 
aramızda yaşadığını 
kaydetti. Türkiye’nin 
geçtiği zor süreçler 
de şehitlerin isim

lerinin gelecek 
kuşaklara böylesine 
anlamlı organizas 
yonlarla aktarda 
cağını bildiren 
Yılmaz, Biatlon Kupa 
sı organizasyonunu 
da geleneksel hale 
getirmeyi hedefledik
lerini belirtti. Gemlik 
Belediyesi olarak 
Milli Eğitim ve Genç
lik Hizmetlerine yöne 
lik destek, hizmet ve 
tesis yatırımlarının 
da
vurgulayan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, tüm katılımcı 
kulüp yöneticileri ve 
sporcularına teşek 
kür etti.
Kaymakam Cahit 
Işık’ta, Zeytinin 
Başkenti Gemlik’te 
bir büyük organiza
syonu yapmanın 
mutluluğunu yaşa 
dıklarım ifade 
ederek, yarışmacı

fara başarılar dTledû 
İl Spor Müdürü Sü
leyman Şahin’de 
Gemlik’in spor kenti 
haline geldiğine 
dikkat çekerek, 
Türkiye çapında 
örnek organizasyon
lara imza atan yet 
kililere teşekkür etti. 
Yaklaşık üç saat 
süren atletizm yarış 
maları sonrasında 
dereceye girenlere 

madalya ve kupaları 
takdim edildi. Biat
lon Kupası turnuvası 
öğleden sonra da 
yüzme yarışmala 
rıyla devam etti. 25 
metre paletli yüzme 
yarışmalarında minik 
öğrenciler kulaç 
atarken, aileleri ve 
yüzme severler de 
heyecanla bu 
yarışmaları takip etti. 
Yüzme Yarışları

Sosyal Yaşam 
Merkezindeki Gemlik 
Belediyesi Kapalı 
Yüzme Havuzunda 
gerçekleşti. Bu 
yarışlarda 50 metre 
ve 100 metre serbest 
sitil yarışmaları da 
yapıldı. Akşamüstü 
saatlerinde de 
yüzme şampiyonları 
ve dereceye giren
lere madalyaları 
takdim edildi.
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'Tıp Fakültesi kontenjanları azaltılmalı'
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Eyüp 
Gümüş, Avrasya 
Üroonkoloji Derneği 
ve Türk Üroloji 
Derneğince Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Mete Cengiz Kültür 
Merkezi'nde düzen 
lenen 'Avrasya 
Üroonkoloji Bahar 
Kongresi' kapsa 
mındaki 'Prostat 
Kanseri ve BPH' 
konferansının 

açılışında konuştu. 
Avrasya Üroonkoloji 
Derneği ve Türk 
Üroloji Derneğince 
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Mete Cengiz 
Kültür Merkezi'nde 
düzenlenen 'Avrasya 
Üroonkoloji Bahar 
Kongresi* kapsamın 
daki 'Prostat Kanseri 
ve BPH' konferansı 
nın açılışında konu 
şan Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Eyüp

Gümüş, 4-5 yıl sonra 
hekim sayısının 160 
bine ulaşacağını be
lirterek, 'Türkiye'de 
160 bin hekimden 
sonrası 'hekim işsiz 
liği' demek. Yeniden 
bunun değerlendiril 
mesi, tıp fakültelerin 
deki kontenjanların 
peyderpey azaltıl 
ması gerekiyor' dedi. 
Bu yıl tıp fakültele 
rinden 8 bin 500 
kişinin mezun olaca

ğını bildiren Gümüş, 
sözlerini şöyle sür 
dürdü: "İki yıl sonra 
da 12 bin hekim 
mezun olacak. Bu 
şekilde 4-5 yıl sonra 
160 bin hekime 
ulaşıyoruz. Türkiye 
de 160 bin hekimden 
sonrası 'hekim İşsiz 
liği'demek. Yeniden 
bunun değerlendiril 
mesi, tıp fakültele 
rindeki kontenjan 
ların peyderpey azal

tılması gerekiyor. 
Üniversiteler, almak 
istiyorlarsa da

yabancı öğrenci 
alarak, kontenjan 
larını doldurmalı.”

■ ■
FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

BAY-BAYAN VASIFSIZ 
ELEMANLAR ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

MEYOAN KUZU ÇEVİBME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

0 532 232 80 41

> gemport
Gemlik Liman ve pepokyrja.İşletçneleri 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 ■ °k, 
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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Sosyal güvenlik açığı için ayrılan kaynak yüzde hin 726 arttı
Asgari ücretin bin 
300 lira olması ile 
aylık 100 liralık des 
tek sosyal güvenlik 
açığını patlattı. 3 
ayda bütçeden açığı 
kapatmak için 6.4 
milyar lira aktarıldı. 
Sosyal güvenlik 
açığı için bütçeden 
ayrılan kaynak, yılın 
ilk 3 ayında rekor 
kırdı. 2015 yılının 
ilk üç ayında açığı 
kapatmak için sade 
ce 350-milyon lira 
aktarılırken bu yılın 
ilk üç ayında bu 
rakam 6 milyar 390 
milyona fırladı. Bu 

da yüzde 1726'lık bir 
artışa işaret ediyor. 
Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfe 
derasyonu (TİSK) 
aylık ekonomi ra* 
porunda bu artışın 
kaynağını masaya 
yatırıyor. TİSK'e 
göre artışta, asgari 
ücretin 1300 TL'ye 
çıkarılmasından 
sonra işverenlerin 
bir bölümüne verilen 
aylık 100 TL'lik 
destek de etkili oldu. 
Asgari ücret deste 
ğinden yararlanan 
işverenler, mart aytn 
dan itibaren işçi

başına primleri 100 
TL daha az yatırma 
ya başladı. Asgari 
ücret desteği, brüt 2 
bin 550 lira ve altı 
maaş alan işçileri 
kapıyor. TİSK rapo 
runda cari transfer
lerin Mart ayında 
geçen yılın Mart 
ayına göre yüzde 51 

arttığı ve ocak - mart 
dönemindeki artışın 
yüzde 29.9'a ulaştığı 
ifade edilirken, aynı 
dönemde sosyal 
güvenlik açık finans 
manındaki artışın da 
yüzde 1726 (1725.7) 
olduğu belirtildi.
2016 yılı bütçesinde 
sosyal güvenlik açığı 

nın finansmanı için 
ayrılan toplam kayna 
ğın yüzde 56.5'inin 
daha yılın ilk üç ayın 
da kullanıldığı kayde 
dilen bültende, "Önü 
müzdeki aylarda ted
bir alınmaz ise bu 
kalemdeki açıklar 
bütçe dengesini teh 
dit edebilir" denildi. 
Söz konusu artış, 
bütçe verilerinde de 
net bir şekilde görü 
lüyor. Maliye Bakanlı 
ğı verilerine göre, 
2016 yılı bütçesinde 
sosyal güvenlik açık 
finansmanı için 
toplam 11 milyar 309 

milyon TL ayrıldı. 
Buna karşın ocak 
ayında bu kalemde 
bir ödenek transferi 
görülmezken, şubat 
ayında 2 milyar 
790 milyon TL, 
mart ayında da 3 
milyar 600 milyon 
TL'lik bir ödenek 
transferi oldu. Geçen 
yıl ilk 3 ayda sosyal 
güvenlik açık finans 
manı için bütçeden 
350 milyon TL 
aktarılırken; bu yılın 
ilk 3 ayında söz 
konusu rakam 
toplam 6 milyar 390 
milyon TL'ye çıktı.

Zorlu Enerji Genel 
Müdürü Ak, güneş 
enerjisi teknoloji
lerinin geliştirilmesi 
ile Türkiye'nin bölge 
de üretim üssü 
haline gelebileceğini 
bildirdi. 22. Uluslar 
arası Enerji ve Çevre 
Fuarı ve Konferan 
sının (ICCI 2016) 
“Enerji Sektöründe 
Yeni Bir Yol Haritası: 
Serbestleşme Süre 
cinde Neredeyiz?” 
başlıklı TÜSİAD Özel 
Oturumu’nda konu 
şan Ak, Türkiye'nin, 
iklim değişikliğiyle 
mücadeleye yönelik 
ulusal katkısı dahi 
linde 2030 yılına 
kadar rüzgar enerjisi 
kapasitesini 16 GW, 
güneş enerjisi kapa

sitesini ise 10 GW 
düzeyine çıkarmayı 
hedeflediğini 
belirterek, bu hedef 
leri yakalayabilecek
lerini kaydetti. Fosil 
yakıt maliyetlerinin 
son yıllarda içinde 
bulunduğu düşüş 
trendinin yenilene 
bilir enerji yatırım 
larını etkilemeyeceği 
düşüncesinde oldu 
ğunu ifade eden Ak, 

şunları aktardı: 
"Türkiye, rüzgar 

enerjisinde olduğu 
gibi geleceğin 
önemli bir enerji 
kaynağı olarak 
görülen güneş ener
jisinde de oldukça 
yüksek bir potansi 
yele sahip. Kuzey 
Afrika, Çin ve Orta 
Doğu gibi güneş 
sektöründe katla
narak büyüyecek bir 

pazarın merkezinde 
yer alıyoruz.
Türkiye’nin bu potan 
siyelini çok iyi değer 
lendirmesi, güneş 
enerjisi teknolojisini 
geliştirmesi gerek i 
yor. Böylece çevre 
pazarlara da panel 
ihracatı yaparken, 
yabancı yatırımcı 
ların da bu alandaki 
üretimini Türkiye’ye 
kaydırmasını sağla 
yabiliriz. Güneş 
enerjisi teknoloji
lerinin geliştirilme 
siyle ülkemiz, bölge 
de üretim üssü 
haline gelebilir. 
Böylece güneş 
enerjisinde 10 bin 
MW hedefinin de 
üzerine çıkabile 
ceğine inanıyorum. ’’

‘Gemlik Körfez* www.gemlfkkortezgazetesi.com

İhracat itinle 23 artn
Türkiye'nin ihracatı, martta geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 12 milyar 
811 milyon dolara yükseldi. Türkiye İstatis
tik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından oluşturulan mart 
ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri 
açıklandı. Buna göre, ihracat, martta ge 
çen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 
12 milyar 811 milyon dolar, ithalat ise yüz 
de 5,2 azalarak 17 milyar 758 milyon dolar 
olarak hesaplandı. Bu dönemde dış ticaret 
açığı ise yüzde 20,3 gerileyerek 6 milyar 
205 milyon dolardan 4 milyar 946 milyon 
dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama 
oranı, geçen yıl martta yüzde 66,9 iken bu 
yılın aynı ayında yüzde 72,1'e yükseldi.

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

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. ^13 10 28

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 

büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_______ 514 17 00
Akcan Petrol o13 1O 7O
MAR-PET ma 30 33
Tuncay Otogaz sis 10 4S
Beyzn Petrol 013 O1 03

R 
E

Pamukkal* 612 OO 2 6
DENİZ UÇAGl 613 66 13
Pagasus Akınla Seyahat 614 6 3 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanboroğlu-Eoodoç 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 03

H HASTANELER

B 
E 1

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haet. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

î 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 185B 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

Gemlik KBrfez
OEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5466 

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)

kiiİiiİieiiMI
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.gemlfkkortezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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İUCÖĞRETİMOKUUJveANASINin

MA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

H rogramma göre zorunlu gördükleri

AKTİVİTELERİMİZ!iiltür ve branş derslerinin yanı sıra 
osyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

JİMNASTİK W

TİYATRO 
BİLGİSAYAR 
HALKOYUNLARI 
SATRANÇ

MÜZİK 
MASA TENİSİ 
VOLEYBOL 
BASKETBOL 
SU SPORLARI

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli 6A6VA1
Eğitim Bakanlığımın uyguladığı müfredat 9 V91 AL

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

YİĞİT^MnŞAAT
1987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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


ViZYONYAPI
Kentsel Dönüşümün Mimarı

www.vizyonkd.com

EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!
Akıllı Ev Sistemi 

Özel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

5+1 Dubleks Daireler

GemlikKHrfez
MaySnuTCTân1

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

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

Tel : O 224 513 96 83www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Kumla sahilindeki esnaf çalışmaların yetersiz kalmasından şikayetçiler...

■Mı MMiıma
KORUYAMADIĞIMIZ MARKALAR 

KAFOĞLU, ALEMDAR, BEREKET VE PAK SABUNLARI 

Gazetemizin yazarı İnan Tamer ağabeyim, 
Gemlik’in eski yıllarını iyi hatırlayan üç beş 
kişiden biridir.

Her sabah mutlaka gazetemize uğrar. 
Sabaha çayını birlikte içeriz.
Dün yine uğradığında biraz eskilere gittik. 
Ondan öğrenmek istediklerim vardı. 
Kendisi son olarak Kafoğlu Sabun Fabrika 

sı’nda murahhas üyeydi. Devamı syf4’de

Avfonkarahisar’daki 
Kazada 

Gemlikli 4 kişi öldü, 
ikisi yaralı

Küçük Kumla sahilinde BUSKİ ve Ak-Sa 
Doğalgaz tarafından başlatılan alt yapı 
çalışmaları nedeniyle yollarda yürünmüyor. 
2015 yılı sonlarında başlayan su ve kanalı' 
zasyon çalışmaları sonucu Kumla sahilinde 
her yer kazıldı. Esnaf, sezon başlamadan 
Kumla sahilindeki çalışmaların tamam 
lanmasını istiyor. Haberi sayfa 2’de

A fyonkarahisar’da 
meydana gelen tra 
fik kazasında ölen 
4 kişinin Gemlikli 
olduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre Onur Taşka 
ya’nın kullandığı 
34 HN 6992 plakalı 
otomobil önceki 
gün aksam 
saatlerinde

Afyonkarahisar - 
Konya karayolunda 
köprü alt geçit 
duvarına çarptı. 
Kazada, Rakibe 
Bahçe (78), Yıldız 
Bahçe (52), Merve 
Taşkaya (25), Ok 
tay Taşkaya (23) 
olay yerinde yaşa 
mini yitirdi.
Haberi sayfa 4’de

http://www.vizyonkd.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ürlıangaii Kavşağı ndaki kahvehane yılıılflı
İstiklal Caddesi 
ile Orhangazi 
Caddesi köşesinde 
bulunan kahvehane, 
tuvalet ve manav 
dün yıkıldı.
Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 
dün çok sayıda 
zabıtanın katılımı 
ile kahvehane ve 
yanında bulunan 
manavı kısa 
sürede yıktı.
Yıkım çalışması 
sırasında Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, AKP İlçe 
Başkanı Zafer Işık, 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı ve 
Vedat Büyükgölci

gezli çalışmaları 
yakından izlediler. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Kent 
Estetiğine uyumlu 
yeni bir meydanın 
daha ilçeye kazandı 
rılacağını vurgula
yarak, Orhangazi 
Caddesi, Ilıca Cad
desi ve İstiklal Cad- 
desi’nin kesiştiği 
yerde bulunan Kar 
sak Camii Bölgesin 
de kamulaştırılan 
kahvehanenin ve 
tuvaletin yıkımının 
gerçekleştirildiğini 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, kahve
haneye bitişik trafo

binasının da küçültü 
lerek estetik hale 
getirileceğini 
söyledi.

Bölgedeki tuvalet
lerin de yenile 
neceğini belirten 
Refik Yılmaz,

Gemlik’e nefes 
aldıracak, meydan, 
park ve bahçe ile 
yeşillen

dirme çalışmalarının 
tüm mahalle ve 
sokaklarda 
süreceğini kaydetti. 
Gemlik Belediye- 
si’nin Mahalle 
Statüsüne dönüşen 
eski köylerde de 
metruk bina yıkım 
larını sürdürdüğünü 
ve meydan çalışma 
lan ile spor tesisi 
yapım çalışma 
larını yürüttüğünü 
anımsatan Refik 
Yılmaz, “Meydan 
sız, Spor Tesisi 
olmayan, Yeşil 
Alan ve Park’sız 
mahalle ve sokak v 
bırakmayacağız. ” 
şeklinde konuştu.

Kumla sahilindeki esnaf çalışmaların yetersiz kalmasından şikayetçiler...

"Kumla sahilleri sezona yetişsin"

yol açtı.Küçük Kumla 
sahilinde BUSKİ ve 
Ak-Sa Doğalgaz 
tarafından başlatılan 
alt yapı çalışmaları 
nedeniyle yollarda 
yürünmüyor.
2015 yılı sonlarında 
başlayan su ve 
kanalizasyon 
çalışmaları 

sonucu Kumla 
sahilinde her yer 
kazıldı.
BUSKİ’nin ana boru 
hattı döşemesinden 
sonra, evsel bağlan 
tıların başlaması 
ardından bu kez 
aynı böygede 
doğalgaz çalış 
maları başlatıldı.

Geçtiğimiz yıl 29 
Ekim tarihinde hiz 
mete açılacağı Sağ 
lık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu 
tarafından açılanan 
doğalgazın kazı 
çalışmalarına söz 
verilen tarihten bir 
yıl sonra başlaması 
Kumla da sıkıntıya 

ESNAF ŞİKAYETÇİ 
Yaz sezonuna 2 ay 
kala çalışmaların 
devam ettiği Kumla 
da esnaf işlerin ya 
vaş yürümesinden 
şikayetçi. Kışın ça 
mur, havaların ısın 
masıyla da tozdan 

kapılarına açamadık 
larını söyleyen 
esnaf, sezon başla 
madan Kumla sahi 
lindeki çalışmaların 
tamamlanmasını is
tiyor. Geçtiğimiz yıl 
haziran ayında Kum 
la da sahil düzenle 
me çalışmaları ne
deniyle turizm 

mevsiminde çalış 
maların sürmesi 
yazlıkçılarının tep
kisini çekerken, bu 
yıl aynı sıkıntıların 
yaşanmaması için, 
işlerin turizm sezo
nunun başladığı 
1 Temmuz gününe 
kadar tamamlanması 
isteniyor.

KAŞ€D€ B€Kl«M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER U\ 4 "'YATLARLA 

O SAATTE TESLİM E. T 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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OtoMis terminalinde şüpheli paket paniği
Bursa Şehirlerarası Otobüş 
Terminalin de polise yapılan 
şüpheli paket ihbarı büyük 
paniğe neden oldu. İhbar 
üzerine terminal tamamen 
boşaltılarak şüpheli paket 
fünye ile imha edildi. 
Paket içerisinden oto 
yedek parçası çıktı. 
Bursa'da bir vatandaşın 
Doğu merkezli bir otobüs 
firmasının yazıhanesinde, 
dışarıdan bakıldığında elek* 
trik 
li aksama sahip malzemeleri 
barındıran 2 koliyi şüpheli 
paket olarak ihbar etmesi 
Bursa Polisini alarma 
geçirdi.
Olay yerine gelen polis

ekipleri Terminal binasını 
ve otobüs peronları 
nı tamamen boşalttı. 
Vatandaşlar Terminal 
çevresinden de 
uzaklaştırıldıktan sonra 
bomba imha ekibi, bomba 
imha robotunu hazırladı. 
Fünye ile kuşanan robot 
uzaktan kumanda ile 
şüpheli pakete yönlen 
dirilerek ateşlendi.
Patlatılan paketlerin biinrde 
kişisel eşyalar çıkarken 
bir diğer pakette 
oto yedek parçası olan, 
elektrikli motorin pompaları 
çıkması üzerine vatan 
daşlar ve polis ekipleri 
derin bir nefes aldı.

Kamyoneiler kala 
katara carmstı
—

Yenişehir de hatalı 
sollama nedeniyle 
iki kamyonetin 
çarpıştığı kazada, 
1'i ağır, 6 kişi 
yaralandı. Kaza, 
akşam saatlerinde 
Yenişehirde mey
dana geldi. Bilecik 
yönüne giden 48 
yaşındaki Ali Ak 
deniz yönetiminde 
ki 16UK181 plakalı 
açık kasa kamyo
net, hatalı sollama 
nedeniyle karşı 
yönden gelen 33 
yaşındaki Alaaddin 
Şentürk yönetimin
deki 16 SAV 64 
plakalı kapalı kasa 
kamyonetle kafa 
kafaya çarpıştı. 
Kazada, sürücüler 
Alaaddin Şentürk

ve Ali Akdeniz ile 
Sinan öztosun (30), 
İdris Şahin (30) 
Hamdullah Erdoğ 
muş (47) ve Suriye 
uyruklu 22 yaşında 
ki Muhammed Hac- 
sipli yaralandı. 
İhbar üzerine olay 
yerine sevk edilen 
sağlık ekipleri 
tarafından ilk 
müdahalesi 
olay yerinde 
yapılan yaralılar, 
Yenişehir Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Durumu 
ağır olan Alaaddin 
Şentürk, Bursa 
Yüksek Ihtisas 
Eğitim ve 
Araştırma Has 
tanesi'ne sevk 
edildi.

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Tomokay Özel Sağlık Hizmetleri ve 
Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi 

Genel Kurul Duyurusu
KARAR NO : 2016/01
TARİH : 21.04.2016
KARAR KONUSU : 2014 ve 2015 Yılları olağan genel kurul yapılması.

21 Nisan 2016 tarihinde yapılan müdürler toplantısında, 2014 ve 2015 olağan genel 
kurulunun 20 Mayıs 2016 tarihinde saat 09.30’da, çoğunluğun sağlanamaması duru
munda 27 Mayıs 2016 tarihinde saat 09.30’da şirket merkezinde yapılmasına, 
aşağıdaki gündemin ortaklara iadeli taahhütlü olarak bildirilmesine, ayrıca Türkiye 
Ticaret Sicili gazetesi ile Gemlik’te mahalli bir gazetede yayınlanmasına karar 
verilmiştir.

MÜDÜR
ERTAN OKAY 
29458291044

GÜNDEM:
1. Açılış ve genel kurul divan heyetinin teşekkülü
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3. 2014 ve 2015 yılları yönetim kurulu faaliyet raporunun ve bilanço ve gider gelir 

tablosu hesaplarının okunması ve müzakeresi.
4. Genel kurula okunan 2014 ve 2015 yılları yönetim kurulu faaliyet raporları ile bi

lanço ve gelir gider tablolarının ayrı ayrı oylanması
5. 2014 ve 2015 yılları kar ve / veya zararı hakkında karar alınması,
6. Kahramanmaraş 5. Noterliği’nde 14.03.2016 tarihli 044080 ve 04481 yevmiye no 

ile yapılan pay devirlerinin oya sunulması
7. Müdürün yaptığı işlerden dolayı ibrasının oya sunulması
8. Şirket yeni müdürünün seçimi, süre ve yetkilerinin belirlenmesinin oya 

sunulması.
9. Müdüre ücret verilip verilmemesinin oya sunulması.
10. Şirket müdürüne 6102 sayılı TTK’nun 626. Maddesindeki iznin verilip veril 

memesinin oya sunulması
11. Dilek ve temenniler, kapanış

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum / olduğumuz Tomokay Özel Sağlık Hizmetleri ve Turizm Ticaret 
ve Sanayi Limited Şirketi’nin .... /... /... tarihinde saat:... ‘de şirket merkezi adresinde 
gerçekleştirilecek olağan 2014-2015 genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye 
ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.................................
........................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz 

olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi 
gerekmektedir.*
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KORUYAMADIĞIMIZ MARKALAR 
KAFOĞLU, ALEMDAR, BEREKET VE PAK SABUNLARI

flytonkarahisar' M kazada
6eHMi4kisiüMiL1lûsiyarah

Yani, Yönetim Kurulu adına işleri yürüten 
kişiydi.

Kafoğlu sabun imalatında Türkiye de önemli 
bir markaydı.

Gemlik’te o günlerde toplam 4 tane sabun 
imalathanesi vardı.

Biri Kafoğlu, diğeri Alemdar ailesinin sahip 
olduğu Alemdar Sabun Fabrikası, bir diğeri 
yine Alemdar ailesinin kardeşlerinin Pak Sa 
bunları, biri de Bahattin Kaptan ailesinin 
Bereket sabunları idi.

Bunlardan Pak Sabunları ve Bereket Sabun 
/arının ticari yaşamı uzun sürmedi.

Ama, Kafoğlu ve Alemdarlar Fabrikasının 
ürettiği sabunlar bin 900 yıllarına kadar rakip
leriyle mücadele ettikten sonra piyasaya 
havlu attı.

Kafoğlu Sabun Fabrikası ilçe içinden 
Orhangazi yoluna taşınmıştı.

Eski fabrika ise konut ve işyeri yapıldı. 
Alemdarlar Sabun fabrikası kapatıldı. 
Uzun zaman farika boş kaldı.
Alemdarlar Sabun Fabrikasını eski DP ilçe 

Başkanı Muhtar Alemdar çalıştırıyordu.
Fabrika kapanınca hisselerin tümünü amca 

çocukları aldı.
- Sonunda Bursa'dan bir konfeksiyon mağaza 
sı (Aniteks) sabun kokan koca fabrikayı 
kiraladı. Böylece Türkiye de Gemlik’in iki 
markası tarihe karıştı.

Alemdar sabunlarının üzerindeki markası 
(alametifarikası) ‘Kerpeten 'di.

Kafoğlu’nun ki ise ‘Çapa’, bereket sabunla 
rının ki ise Pense idi.

Pak sabunlarının alametifarikasını 
anımsayamadık.

Alametifarika bir malı diğerlerinden ayıran 
işaret, sembol, şekil, özellikti.

Dün bilgisayarımda bu sabunların bir 
fotoğrafı var mı diye baktım bulamadım.

Yalnız Kafoğlu sabunlarının markasını 
Eskişehir de bir firma ele geçirmiş.

Bizim Kafoğlu’nun alametifarikasını da 
almış, ambalaj şeklinde aynen çalmış.

Aşk olsun doğrusu.
Malına sahip çıkamayanların, adını da, amba 

laj şeklini de alametifarikasını da alırlar.
Öncelikle sahiplerinin koruyamadığı bu 

markalar, aslında Gemlik’in de markasıydı.
İleri de kurulacak bir Kent Müzesi’nde mut

laka bu markalar ve ürünlerinin kendileri, 
kendileri bulunamazsa, fotoğrafları gelecek 
kuşaklara tanıtılmalı.

Bu fabrikaların kuruluş öyküleri araştırıp 
bulunmalı.

Afyonkarahisar’da 
meydana gelen 
trafik kazasında 
ölen 4 kişinin 
Gemlikli olduğu 
öğrenildi.
Edinilen bilgiye 
göre Onur Taşka 
ya’nın kullandığı 
34 HN 6992 plakalı 
otomobil önceki 
gün aksam 
saatlerinde 
Afyonkarahisar * 
Konya karayolu 
nun 60 km.'sinde, 
sürücünün 
direksiyon hakimiye 
tini kaybetmesi 
sonucu köprü alt 
geçit duvarına 
çarptı.
Kazada, Rakibe 
Bahçe (78), Yıldız 
Bahçe (52), Merve 
Taşkaya (25), Oktay 
Taşkaya (23) olay 
yerinde yaşamının 
yitirdi..
Yaralanan araç 
sürücüsü Onur

HllfillER'ılen 3 ginliilt enidm tampı
Bursa MAG -DER, 
ekiplerini olası 
afetlere hazırlamak 
amaçlı üç günlük 
Arama Kurtarma 
Eğitim Kampı 
düzenledi.
Çok sayıda eğitmen 
le gerçekleştirilen 
Eğitimlerde Tahki
mat, Haber leşme, 
Su üstü Kurtarma, 
ip ve düğüm çeşit 
leri, İlk yardım eği 
timlerinin yanı sıra, 
yaralı taşıma şekil 
leri, hava köprüsü 
geçişleri, yüksek 
iniş teknikleri de 
gönüllülere 
öğretildi.
MAG Kampını Kay
makam Cahit Işık ve 
Belediye Başkan

f kili Ercan Barutçu 
ziyaret ' »"ek, 
gönülliiK irlikte 
yemek ye en. 
sonra kamp alanını 
gezerek çalışmalar 
hakkında bilgi aldı 
lar. Kaymakam Işık,

Kazada yaşamını yitirenler arasında bulunan 
/aşındaki Merve Taşkaya, voleybolcuydu.

Taşkaya ise 
Afyonkarahisar 
Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Ölenlerin Gemlik'te 
özel bir fabrikada 
çalışan A. Osman 
Taşkaya’nın annesi, 
kardeşleri ve 
anneannesinin 
olduğu, cenazele 
rinin ikindi namazı 
na müteakip 
Eskişehir Odun 
pazarı ftlaaddin 
camiinden kaldın 
lacağı öğrenildi.

"Afetlerde ilk 72 saa 
tin önemine dikkat 
çekerek, uzman 
ekipler gelene kadar 
olan sürede bir çok 
çalışmayı vatanda 
şın gerçekleştirdi 
ğini ve bu yüzdende 
afet gönüllülerinin 
ilçemiz için önemi 
büyük. Bu güne 
kadar destek oldu 
ğumuz gibi bugün
den sonrada 
gönüllülerimize 
desteklerimiz 
devam edecektir” 

dedi. MAG-DER 
Başkanı Yusuf 
Yumru, "Gönüllü 
arkadaşla rımıza bu 
tip destek ve zi
yaretler moral 
açısından çok 
önemlidir. Bize 
destek verildiği 
sürece çalışmaları 
mızı daha sık ve üst 
seviyede yapma 
şansımız olacaktır” 
dedi. Yumru, 
"Kampın gerçek 
leşmesinde başta 
Kocaeli MAG-DER 

olmak üzere 
kampa Eğitim 
desteği veren 
Yalova YADOS 
dağcılık kulübüne, 
Bursa TRAC 
ekiplerine de 
çok teşekkür 
ederiz" dedi.
Çok sayıda 
gönüllüyle gerçek 
leştirilen kampta 
Kocaeli Ekiplerince 
gerçekleştirilen 
su üstü Kurtar 
ma eğitimi 
nefesleri kesti.
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KENT KONSEYİ GENÇLİK 
MECLİSİ OYUNCAK DAĞITTI

Gemlik Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi Yürütme 
Kurulu üyeleri 
ilçeîıin çeşitli 
bölgelerinde 
çocuklar ile bir 
araya gelerek 
oyuncak dağıttı. 
Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Kent 
Konseyi Yürütme 
Kurulunun destek
leriyle, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
haftası boyunca 
Atatürk Kordonu, 

Emin Dalkıran Kor
donu, Çocuk Park 
lan ve Yeni Mahalle 
ile Orhaniye Ma
hallesi başta olmak 
üzere ilçenin çok 
sayıda bölgesinde 
oyıincak dağıtımı 
yapan Gençler, 
çocukların bayram 
larını kutlamayı da 
ihmal etmediler. 
Gemlik Kent Kon
seyi Gençlik Meclisi 
Başkanı Nazım Onur 
Bıyık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve Kent Kon

seyi Başkanı 
Mukaddes Serim’e 
teşekkür ederek, 
“Çocuklar ile bir 
araya gelme proje 
miz vardı. Bu proje 
kabul gördü. Oyun
cak desteğiyle 
birlikte Çocuklara 
atfedilen bayramı, 
bayram havasında 
yaşadık. Bu uygula 
mayı periyodik hale 
getirmeyi düşünü 
yoruz. Çocuklarımı 
zın sevinci, bizlerin 
de sevinci oldu” 
diye konuştu.

Gemlik Belediye- 
si'nin 2016 yılı 
Kültürel Etkinlikleri 
kapsamında Kara 
baş-i Veli Derneği 
Vakfı ve Gemlik 
Mevlana Kültürünü 
Yaşatma Derneği ile 
birlikte organize 
ettiği "Kutlu Doğum 
Haftası" kutlamaları 
ilgi gördü. Atatürk 
Spor Salonunda or
ganize edilen etkin 
liğe Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, Bele 
diye Başkan Yar 
dımcısı Ahmet Avcı, 
Belediye Meclis 
üyeleri ve çok sayı 
da davetli katıldı. 
“Hz. Mevlana da Hz. 
Muhammed (SAV) 
Sevgisi” konulu 
etkinlik, coşkuyla 
izlendi. Üstat Muşta 
fa Özbağ'ın, son 
Peygamber Hz. 
Muhammedin kulluk 
hayatını anlattığı 
"Hatem-ül Enbiya" 
konulu konuşma 
sıyla başlayan ve 
tasavvuf musiki

sinin seçkin eser
leriyle renklenen 
Kutlu Doğum 
Haftası Kutlamaları, 
Sema Gösterimi ile 
devam etti. Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, "Mede 
niyetler arası çatış 
ma için gayret göste 
renlerin olduğu 
günümüzde ilahi 
dinlerin ve Peygam
berimiz Hz. Mu ham 
med’in mesajı insan 
hk için yol gösteri
cidir." dedi. Mevlevi 
Üstadı Mustafa 
Özbağ’da yaklaşık 
bir saat süren 
konuşmasında, 
temel İslam bilgi
lerinin yanı sıra, 

anne babanın 
çocuğa karşı İslami 
bilgi eğitimi 
konusunda 
görevleri, Hz. 
Muhammed’in 
kulluk hayatı ve 
Ahlaki yönlerini 
anlattı.
Mustafa Özbağ’da, 
Ercan Barutçu 
oğlu’na Mevlevi 
Destan hediye etti. 
Programda Gem- 
lik’in ilk semazenleri 
olan 5 küçük se- 
mazene, semazenlik 
sertifikası da takdim 
edildi. Tasavvuf 
musikisi eşliğinde 
yapılan Sema Gös
terimi izleyenleri 
mest etti.

MILTON
GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 

GÜZEL ANLARINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

fysfy -Meşrubut-Çerez
Piganist +l)j Performans 
Saten Sandalge Gigdirme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

internetten Canlı fygın- Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekiprnan/ar - Sürprizgösteriler 

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondiigun

Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

mim

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondiigun
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TERÖR ve UYUŞTURUCU
Terör ve uyuşturu 

cu,
İnsanlığın 

düşmanı,
Asrın en büyük 

belası,
Can alıyor, kan 

döküyor, 
öksüz, yetim 

kalanlar ve acılar 
içinde ızdırap 
çekenler,
Evinden, yurdun

dan koparılmış mil

yonlar
Sefalet, perişanlık 
Ne için ?
Hükmedebilmek, 

kirli paralarla kasa 
larını doldurabil 
mek için.
Aynı zamanda 

uyuşturucu tacirleri 
ile beyinleri esir 
alınan, ruhları 
karartılan gençler 
üzerinden servet 
sahibi olma hırsı.

Kana bulanmış 
kara paralar
Be hey gözü 

dönmüş insanlık 
düşmanları!
Kim götürmüş 

parasını -pulunu, 
malını-mülkünü 
öbür aleme ?
Dünyanın tüm 

maddi varlıkları sîz
lerin olsa ne yazar. 
Kirli para mutluluk 
verir mi insana ?

Bir gün sizleri de 
çağıracak Yaradan 
huzuruna.
O gün para, 

servet, makam- 
mevki sahipliği 
geçmeyecek.Ak- 
sine kötü fiilleriniz, 
haksız edin diğiniz 
varlıkla rınız siz zal
imler için cehen
neme kütük olacak.*****
Gerçek mümin 

bunları bilir, Allah’ 
tan korkar. Can 
almaz, zehirlemez 
insanları. Terörle 
yıldırılıp vatanın 
dan etmez insanları
Can alan, toplum- 

lara zarar veren
lerin yâce Allah’ın 
gazabına uğraya 
cağını bile bile din 
kardeşlerine her 

türlü akıl almaz 
kötülüğü reva 
görenler, canlara 
kast edenler gerçek 
Müslüman olabilir
ler mi? İnsanların 
geleceğini para için 
karartanlarda vic
dan olsa, insanoğlu 
nu zehirlemeye 
girişebilirler mi?
Toplum olarak 

insanlar bu büyük 
tehlikelere karşı 
uyanık olmalı, 
sevgi ile birbirleriy 
le kucaklaşmalı, 

gençler uyarılmalı, 
eğitilmeli.
Sevgili gençler! 

Zehirlemeyin ken
dinizi. Köreltmeyin 
beyninizi uyuşturu 
cu ile. Ümitlerimiz 
sizlersiniz.
Spora, görsel 

sanatlara yönelerek 
ruh ve beden 
sağlıklarınızı ko
ruyunuz.
Ne demişti 

Ata’mız, “ Sağlam 
kafa sağlam vü
cutta bulunur.” 
Bu öğüdü dikkate 

alınız, asla 
unutmayınız.
Memnuniyetle 

görülüyor ki resmi 
makamlar, sivil 
toplum kuruluşları, 
sporcularımız ve 
Gemlik halkı terör 
ve uyuşturucuya 
karşı duyarlılık 
göstermekte ve 
gerekli önlemleri 
almakta, mücadele 
vermektedir.
Yılmadan, kork

madan mücadeleye 
devam !

Gemlik Beledıye- 
si’nin Gemlik Beledi 
ye Spor ve Modern 
Pentatlon Federas 
yonu ile birlikte 
organize ettiği ve 
Şehit Hava Ast
subay Üçvş. Meh 
met Koray Pınar 
anısına yapılan Biat- 
lon Bahar Kupası 
yarışmaları, yüzme 
kategorisi madalya 
ve kupa töreni de 
büyük ilgi gördü. 
Sabah saatlerinde 
yapılan Atletizm 
yarışmalarına ek 
olarak, öğleden 
sonra gerçekleşen 
yüzme yarışmaların 
da da atletizm yarış 
malarına katılan 322 
sporcu yer aldı. 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam Mer 
kezi Olimpik Yüz 

me Havuzunda ger 
çekleşen yüzme 
yarışları büyük heye 
cana sahne oldu.
25 Metre Paletli, 50 
Metre ve 100 Metre 
Serbest Stilde ger 
çekleşen yarışma 
larda 1977 doğumlu 
sporculardan başla 
yarak 2009 doğumlu 
sporculara kadar 

çok sayıda atlet ve 
yüzücü mücadele 
etti. 30’un üzerinde 
spor kulübü ve ba 
ğımsız sporcunun 
yer aldığı Biatlon 
Bahar Kupasının 
ödül töreni de Gem
lik Belediyesi Sos 
yal Yaşam Parkı Kay 
Kay Pistinde gerçek 
leşti.Törene katılan

Be'ıeaiye Başkanı 
Refik Yılmaz, 17 
Şubat’ta Ankara’da 
yapılan hain bom 
balı saldırı da Şehit 
olan Hava Astsubay 
Üçvş. Mehmet Ko 
ray Pınar’ın anısı 
nın bu organizas 
yon ile yaşatıldığını 
vurgulayarak, Gem
lik Belediyesi olarak 

İlçenin tüm şehitle 
rinin ismini organi
zasyonlarda, park
larda, caddelerde ve 
sokaklarda yaşata 
caklarını kaydetti. 
Şehidin Babası 
Mehmet Pınar, An
nesi Ayten Pınar ve 
Kardeşi Çağrı Pı 
nar’a günün anısı 
na plaket takdim 

eden Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
Hadis-i Şerifler ’den 
örnekler vererek, 
“Şehitlerimiz aramız 
da yaşıyorlar” dedi. 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye Baş 
kanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, Bele 
diye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, üst düzey 
komutanlar ve 
Belediye Spor 
Kulubu Başkanı 
Hulusi Gandar’da 
dereceye giren 
sporcu lara madalya 
ve kupalarını 
takdim ettiler. 
Coşku içinde 
geçen organizas 
yonun periyodik 
hale getirileceği 
açıklandı.

GEMLİK GÜCÜ ME IS IM’M
Gemlik Belediye
sinin 2016 yılı 
Spor Etkinlikleri 
kapsamında, ama 
tör spor kulüplerine 
yönelik malzeme 
yardımları dağıtımı 
devam ediyor.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Suni Çim Saha 
Tesislerinde düzen

lenen törende, Vefa 
Spor kulübü yö
netici ve sporcula 
rina malzemelerini

teslim etti. Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
makamında yapılan 
törende de gayri

federe spor kulübü 
olan Gemlik Gücü 
Futbol takımı da 
malzemelerini aldı. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, 1963 
yılından bu yana 
antrenörlük yapan 
ve ilçe sporuna 
önemli katkılar 
sunan Gemlik 

Gücü Başkanı ve 
Antrenörü olan 
İlhan Çakır’a plaket 
ve sertifika takdim 
ettiler. Uzun ömürler 
ve sportif başarıları 
nın devamını dile 
yen Belediye Başka 
m Refik Yılmaz, 
ayrım yapmadan 
spor kulüplerine 
yönelik hizmet, 
yatırım ve destek
lerin artarak sürece

ğini vurguladı. 
Ilhan Çakır’da hem 
malzemeler hem de 
plaket ve sertifika 
jesti için Refik 
Yılmaz ve Ahmet 
Avcı’ya teşekkür 
ederek, sporcu 
yetiştirmeye 
yönelik çalışmaları 
bundan sonra daha 
bir başka şevle 
sürdüre ceği 
sözünü verdi.
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Sezon kapandı, balık fiyatları tavan yaptı
Büyük gemiler için 
av yasağının 15 
Nisan tarihinden 
itibaren başlama 
sıyla tezgahlarda 
balık fiyatları tavan 
yaptı. Fiyatların 
artmasıyla birlikte 
balıkları vatandaş 
lar sadece seyret
mekle yetiniyor. 
Büyük teknelerle 
balık avlanma 
yasağının 15 Nisan 

tarihinde başlama 
sıyla birlikte sadece 
oltayla tutulan 
balıkları satan 
balıkçılarda fiyatlar 
tavan yaptı. Fiyatı 
90 lirayla tezgahların 
en pahalı balığı olan 
kalkanı sırasıyla 
kilosu 60 lira olan 
barbun ve çinekop 
izliyor. Mezgit 40 
liradan satılırken, 
somon 35, mercan

ve lüfer ise 30 
liradan satılıyor. 
İstavrit 25 liradan 
alıcı beklerken, 
tezgahlarda en 
uygun balık 12 
liralık fiyatıyla sar 
dalye, gümüş ve 
izmarit. Vatandaşlar 
ise dört gözle balık 
avlanma sezonunun 
açılması ve balık 
fiyatlarının ucuzla 
masını bekliyor.

■
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

BAY-BAYAN VASIFSIZ
- - - - - - - - -  ELEMANLAR ARANIYOR

■ VERONA MERMER
111:5142021

MEYDAN KUZU ÇEVİRME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

0 532 232 80 41

gemport
Getrlil. Liman ve Depolama İsletmeleri 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 e?aeceK.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli pıaraK 
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, propıemıerı 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlik'te ikamet eden/edt 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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Türkiye 'geleceğin ekonomi devleri' arasına girdi
Euromonitor, NlMPT 
olarak adlandırdığı 
Türkiye, Nijerya. 
Flipinler, Meksika 
ve Endonezya'nın 
'geleceğin ekonomi 
devleri' olacağını 
açıkladı. Londra 
merkezli Euromoni
tor International, 
şu anda gelişmekte 
olan ülke kategori 
sindeki Türkiye, 
Filipinler, Nijerya, 
Meksika ve Endonez 
ya'nın 'geleceğin 
ekonomik devleri* 
haline geleceğini 
açıkladı. Kuruluş 
bu 5 ülkeyi İngilizce 

baş harflerini birleşti 
rerek NlMPT olarak 
tanımladı. Euromoni- 
tor’e göre Türkiye 
nin başını çektiği 
bu ülkeler hızlı bir 
büyüme dönemine 
girmiş durumda. 
Brezilya, Rusya, Çin, 
Hindistan ve Güney 
Afrika’yı tanımlayan 
BRICS kısaltması, 
ekonomi alanında 
sıklıkla kullanılmıştı. 
Son zamanlarda ise 
özellikle Rusya ve 
Brezilya'nın bekle
nen ekonomik, 
sosyal ve siyasi 
gelişimi göstere-

memesiyle BRICS 
döneminin sonuna 
gelindiğine dair 
yorumlar yapılmaya 
başlandı. Euromoni- 
tor'un raporunda 
NIMPT'in büyüme 
potansiyeli sayesin 

de birçok farklı sek' 
tördeki üreticilere 
önemli fırsatlar 
sunduğu belirtildi. 
NlMPT ülkelerinin 
BRICS'e göre daha 
küçük ekonomilere 
sahip olmalarına 

rağmen hanebaşı 
satın alma güçlerinin 
aşağı yukarı aynı 
seviyede olduğuna 
dikkat çekildi. 32 bin 
282 dolarla Meksika 
bu alanda NlMPT 
arasında ilk sırada 
yer alıyor. Onu 29 
bin 818 dolarla Türki 
ye takip ediyor. Bu 
iki ülke sırasıyla 
yüzde 79 ve yüzde 
71 ile nüfusun en 
yoğun şekilde şehir 
leştiği ülkeler olarak 
öne çıkıyor. NlMPT 
ülkelerinde şehirleş 
menin önümüzdeki 
dönemde de çok 

hızlı bir şekilde 
devam etmesi bek
leniyor. Rapora göre 
NlMPT ülkeleri önü 
müzdeki yıllarda 
hızlı bir ekonomik 
büyüme yaşayacak. 
Ancak bu büyümeyle 
sınıflar arasındaki 
gelir farkı da açıla 
bilir. Bu durum 
sorun olarak görül 
sede şirketler için 
iyi bir fırsat suna 
bilir. Söz konusu 
ekonomik yapı 
sayesinde hem lüks 
hem de ucuz ürün 
satışında artış 
yaşanabilir.

İhracat iki sektörle ayakta
İhracat nisanda 
yüzde 2,8 azaldı. 
Daha büyük düşüşü 
lokomotif sektörler 
otomotiv ve hazır 
giyimin yüzde 11- 
13'ü aşan artış hızı 
engelledi. TİM Baş 
kanı Büyükekşi, 
"Düşüşte en büyük 
etken emtia fiyat 
larındaki gerileme" 
dedi. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi 
(TİM) verilerine göre, 
ihracat nisanda 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
2,8 azalarak, 11 mil
yar 443 milyon 283 
bin dolar oldu.
Buna göre, dış satım 
nisanda geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 2,8 azalışla 
11 milyar 443 milyon

283 bin dolar oldu. 
Yılın ilk 4 ayında da 
ihracat yüzde 8,4 
düşüşle 46 milyar 
187 milyon 268 bin 
dolara geriledi. Son 
12 aylık ihracat ise 
yüzde 9,6 azalışla 
139 milyar 633 mil 
yon 83 bin dolara 
indi. TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, 
sektörel bazda nisan 

ayında en fazla ihra 
çatı 2 milyar 47 mil 
yon dolarla yüzde 
11,5 artış hızı yakala 
yan otomotiv endüs 
trişinin gerçekleş 
tirdiğini söyledi. 
Otomotivi yüzde 
13,3 artış ve yaklaşık 
1 milyar 526 milyon 
dolarla hazır giyim 
ve konfeksiyon 
sektörünün izledi 

ğini kaydeden 
Büyükekşi, sanayi 
sektörlerinin en 
hızlısının ise yüzde 
14,9 artış ile savun 
ma ve havacılık 
sanayinin olduğunu 
vurguladı. Büyükek 
şi, ihracattaki düşüş 
te en büyük etkenin 
emtia fiyatlarının 
gerilemesi olduğunu 
ileri sürdü.

BURSA İHRACATINI 
ARTIRDI
TİM Başkanı Büyük 
ekşi, nisanda 33 ilin 
ihracatı artırdığını 
ifade ederek, ilk 10 il 
arasında 6 ilin ihra 
çatı düşerken, Bur 
sa, İzmir, Gaziantep 
ve Manisa'nın perfor 
mansının yükseldiği 
ni kaydetti.

Senet mıımıııııı önlem
İmzaladıkları senetler nedeniyle büyük 
mağduriyetler yaşayan tüketicileri koruya
cak yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Bakanlı 
ğın hazırladığı taslak düzenleme ile bono 
veya emre yazılı senetlerin şekli unsurları 
arasına düzenleyen gerçek kişi ise TC kim
lik numarası, tüzel kişi ise varsa Merkezi 
Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarasının 
eklenmesi öngörülüyor. Böylece bono ve 
ya emre yazılı senedi düzenleyenin benzer 
isimli veya unvanlı kişilerden ayırt edilebil 
mesi sağlanarak, net bir şekilde tespit 
edilebilmesi ve düzenleyene karşı yapıla 
cak başvurularda doğru kişiye husumet 
yöneltilmesi hedefleniyor.

ELEMAN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

GAZETE DAĞITIMI 
YAPABİLECEK 

ELEMAN ARANIYOR
Mufâcaauarin şansen' yapılması rica oıunur. 

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel: 513 96 83

Gemlik KErfez
OIMLİK'İN İLK OÜNlOK SİYASİ »AZİTİSl
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5467 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
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: 
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21:15...

Somuncu Baba: 
19:00...

5133321
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Bursa 7. Ceza Ağır Mahkemesi’ndeki dün yapılan dava sonuçlandı.

Düzgün Mız,ın katiline müehlıei
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

KAJİLE ÖMÜR BOYU HAPİS
Dün Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

Düzgün Akyıldız cinayeti duruşması yapıldı.
Duruşmayı izlemeye gelenlerin çokluğu 

nedeniyle mahkeme daha büyük salona 
alındı.

Gemlik’i derinden üzen Düzgün Akyıldız 
cinayeti, bir madde bağımlısının hiç yoktan 
yere bir genci bıçakla öldürmesi olayıydı.

Devamı Syf. 4’te

Bursa 7. Ceza Ağır 
Mahkemesi’nde 
dün yapılan Düz 
gün Akyıldız’ın cina 
yet davası müeb
betle sonuçlandı. 
Bursa 7.Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
görülen duruşma 
katılımcıların 
çokluğu nedeniyle 
3. Ağır Ceza Mahke 
mesi Salonu’nda 
yapıldı. Duruşmaya 
tutuklu sanık Erşan 
Yıldız (23), Düzgün 
Akyıldız’ın eşi 
Irmak, annesi, baba 
sı, ağabeyi ve kız 
kardeşi, avukatları 
ile yakınları katıldı. 
Duruşmada, Akyıl

dız’ın avukatı sanı 
ğın tahrik indirimin
den yararlanması 
için gerçek dışı 
savunma yaptığını 
belirterek, olay 
günü sanığın 5 saat 
süreyle olay yerine 
yakın bir internet 

kafenin önünde 
alkol aldığını ve 
Erşan Yıldız’ın yol 
dan geçenlere de 
sataştığını, ardın 
dan da cinayet 
işlediğini söyledi. 
Sanık Yıldız ise 
yaptığı son savun 

masında yaptığı 
işten dolayı pişman 
lık duyduğunu 
belirterek, “Olayın 
buralara kadar 
geleceğini tahmin 
etmedim" dedi. 
Mahkeme heyeti 
taraf avukatlarının 
son sözlerinden 
sonra Düzgün 
Akyıldız’ı öldüren 
Erşan Yıldız’a 
kasten adam 
öldürmek suçun
dan müebbet 
hapis cezası verdi. 
Karar salonda 
bulunan Düzgün 
Akyıldız’ın yakın 
lan tarafından alkış 
larla karşılandı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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72 Nolu Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifî’nin yeni başkanlığına İbrahim Demir seçildi.

Marmaraftirlilfie yeni başkan belli oldu
72 Nolu Marmarabir- 
lik Zeytin Satış 
Kooperatifi Başkanı 
Mehmet Besli’nin 
yakalandığı amansız 
hastalık nedeniyle 
ölümü üzerine, dün 
kooperatif yönetim 
kurulu olağanüstü 
toplantı yaptı. 
Olağanüstü 
toplantıya, Marmara- 
birlik yönetim kurulu 
başkanı Hidamet 
Asa ve yönetim ku
rulu üyesi Osman 
Bostancı’da katıldı. 
Daha önce Gemlik 
kooperatifi başkan 
yardımcısı olan 
İbrahim Demir yöne
tim kurulu üyeleri 
tarafından oy 
birliği ile 72 Nolu 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 

yönetim kurulu 
başkanlığına seçildi. 
Demir’den boşalan 
başkan vekilliğine 
ise Kadir Dinçer 
seçildi.

“BEŞLİ 
BİRLEŞTİRİCİYDİ” 
Marmarabirlik yöne
tim kurulu başkanı 
Hidamet Asa,, seçim
lerden sonra İbrahim 
Demir’i kutlayarak 
yeni görevinin hayırlı 
olmasını diledi.
Asa, Şubat 2014’den 
beri Gemlik koope 
ratifinin başkanlığını 
yapan Mehmet 
Besli’nin Kooperatife 
büyük emekler 
verdiğinin bu süre
deki çalışmalarının 
hiçbir zaman unutma 
yacaklarını söyledi.

Asa şöyle konuştu: 
"Rahmetli Mehmet 
Beşli birlik ve be
raberli ğin örneği bir 
kooperatifçiydi. Koo 
peratifçiliği layıkı ile 
yaptı. Her zaman 

üreticinin yanında 
oldu. Yaptığı olumlu 
katkılarından dolayı 
onu her zaman rah- 
metle ve iyi duygu
larla anacağız.
Önümüzdeki dönem 

de Gemlik’e yapıla 
cak yeni depolara 
Mehmet Beşli İsmini 
vererek adını 
.yaşatacağız." 
Yeni kooperatif 
başkanlığına seçilen

İbrahim Demir ise 
yaptığı konuşmada, 
Gemlik’i kooperatifin 
Marmarabirlik’in 
kurucu kooperatifi 
olduğunu dikkat 
çekerek ortaklarının 
kooperatife sahip 
çıkmasını istedi. 
Demir ortaklardan, 
düzenli şekilde 
rekolte beyan
nâmelerinde 
belirtilen ürünü 
kooperatife 
vermelerini istedi. 
Ayrıca, Gemlik’e 
yapılacak yeni 
depolardan birine 
Mehmet Beşli v 
adının verilmesi 
düşüncesi 
nedeniyle Birlik 
başkanı Hidamet 
Asa’ya da 
teşekkür etti.

MIII ISI 11IIOIIM ■ MI III
Orhangazi İlçesi 
Arıtma Tesisi 
tamamlanıp, hizmete 
girse bile Karsak 
Deresi’nin Kirlilik ile 
imtihanı bir türlü 
bitmiyor. Gemlik 
Körfezi’nin kirletil 
meşinde başrol 
oynayan Karsak 
Deresi’nde Gemlik 
Belediyesi ne kadar 
önlem alırsa alsın, 
kirlilik yarışı sürü 
yor. Gemlik’ten 
Orhangazi ilçesi 
sınırlarına kadar 
dere civarında 
konuşlanan birçok 
firma bilinçli veya 
bilinçsiz dolaylı 
yoldan önce dereyi 
ardından da Gemlik

Körfezini kirletiyor. 
Önceki gün beyaz 
bir akıntı ile yeniden 
kirlenen Karsak 
Deresinde kontrole 
çıkan Gemlik Beledi 
yesi Zabıta Müdürlü 
ğü ekipleri kirliliği 
kaynağına kadar 
takip ettiler.
Mermer Fabri 
kalan ve Maden 
Ocaklarında 
denetim yapan 
Zabıta Mü dürlüğü 
ekipleri, dereyi kir
leten kireç tozunun 
kaynağına 
Orhangazi İlçesinde 
ulaştılar. Gemlik 
Belediyesi Zabıta 
Müdürü Erol Bütün, 
dünya çapında kireç

tedarikçisi olan 
firmanın yapılan 
kontroller sonucun 
da, kireç tozlarını 
borularla veya nakil 
sırasında toz halinde 
Karsak Deresine 
bıraktıklarının belir 
lendiğini söyledi.

Konu hakkında 
detaylı inceleme ve 
yaptırım uygulan 
ması için raporu 
Gemlik Kaymakam 
lığı, Bursa Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlü 
ğü ve Bursa Büyük 
şehir Belediyesi

Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire Baş 
kanlığına bildirdik
lerini anlatan Erol 
Bütün, denetimleri 
devam ettireceklerini 
vurguladı. Karsak 
Deresi Bölgesindeki 
tüm firmaları hassas 

olmaya davet eden 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü 
Erol Bütün, "Bir 
yanda milyonlarca 
liralık arıtma tesisi 
yatırımları yapılır 
ken, diğer yandan 
sorumsuzca çevre 
kirliliğine göz yuma 
mayız. Bu konuda 
vatandaşlarımızı ve 
firmaları duyarlı ol
maya çağırıyoruz. 
Derelerimizin de 
denizimizin de 
kirletilmesine izin 
vermeyeceğiz. 
Raporun akıbetinin 
de takipçisi olacağız. 
Denetimlerimiz 
artarak devam 
edecektir” dedi.

Köy eKmegi denetimleri sürüyor
Halkın daha çok 
ucuz ve lezzetli 
olduğundan dolayı 
tercih ettiği ve köy 
ekmeği olarak bili
nen ekmeklerin 
nerede ne şartlarda 
üretildiğinin bilin
memesi nin güvence 
si Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 

ekipleri olmakta. 
Özellikle haftalık 
pazarlarda büyük ilgi 
gören köy ekmek
lerinin üretim yerleri 
başta olmak üzere, 
satışı da periyodik 
olarak denetleniyor. 
Hijyen şartlarına 
uygun üretim yapıl 
mayan işletmelerin 

yanı sıra, satışında 
da kurallara uyma 
yan esnaflara kaba
hatler kanunu uyarın 
ca cezai işlem yapılı 
yor. Gemlik Belediye 
si Zabıta Müdürü 
Erol Bütün, köy ek
meklerinin büyük bir 
bölümünün sağlıksız 
ortamlarda üretil

diğinin tespit 
edildiğine dikkat 
çekerek, hijyen 
kurallarından uzak, 
sağlıksız üretim ve 
satışa izin vermedik
lerini söyledi. Vergi 
kayıtlı esnaflarında 
haksız rekabet ile 
zarara uğratıldığını 
belirtildi.
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Aranan PKK’lı Bursa’da yakalandı
Bursa’da canlı 
bomba eylemiyle, 
birlikte terör 
örgütüne yönelik 
ehlhiyöt Ve jandaf* 
ma ekiplerinin 
operasyonlar! zr-. 
sürerken, ârâfîân 
bir PKK’lı İnegöl’de 
yakalandı.

Kurşûnlu Kavşağı 
mevkiinde yol 
kontrolü yapan 
İnegöl Jtmdârffîâ 
Komutanlığı ekipleri, 
terör örgütü PKK 
üyesi olduğu İddia 
sıyla aranan genç 
bir kızı yakaladı.
Malatya’dan

Bursa’ya gelen 
şehirlerarası yolcu 
otobüsünü öğle 
saatlerinde durduran 
jandarma ekipleri, 
otobüsün etrafını 
sararak arama yaptı. 
Bagajlar ve çantalar 
tek tek aranarak, 
yolcuların GBT

sorgulamaları 
yapıldı. Yapılan 

, sorgulamalar 
£$$hücu PKK üyesi 

olduğu iddia edilen 
21 yaşındaki E.S. 
gözaltına alındı. 
E.S., işlemlerinin 
ardından Ankara’ya 
gönderildi.

Sahte polisler kıskıvrak yakalandı
Kendisini polis 
olarak tanıtan 
dolandırıcı, gerçek 
polisler tarafından 
yakalandı.
Olay, Nilüfer Yeni 
karaman Mahalle
sinde meydana 
geldi. Kendisini 
polis olarak tanıtan 

şüpheli, Ü.B.’yi 
aradı. Şüpheli, 
Ü.B.’ye, “Bankadaki 
paranın bir kısmı 
terör örgütü tarafın 
dan çekildi. Geriye 
kalan parayı da 
çekip bize Vermen 
lazım. Bu şekilde 
örgüt üyelerini 

yakalayacağız” 
dedi. Bühun üzerine 
bankaya giden 
Ü.B., 20 bin lira 
çekeceği sırada 
bankadaki görevliler 
hareketlerinden 
Şüphelendi.
Görevlilerin arama 
sıyla olay yerine

gelen Yankesicilik 
ve Dolandırıcılık 
Büro Amirliği ekip* 
teri, şüphelinin 
parayı alacağı sırada 
yaptığı operasyonla 
S.A.’yı gözaltına aldı. 
Polisin, olayla 
alakalı tahkikatı 
sürüyor.

Seyir halinıle alev alew yandı
Olay, Tahtaköprü 
Mahallesi Arapotu 
rağı mevkinde 
meydana geldi. 
İnegöl’den Kütah 
ya’nlh Domaniç 
ilçesi istikametine 
Seyir halinde olan 
B.U. yönetimindeki 
16 KJZ18 plakalı 
Otomobilde bilin* 
meyen bir sebeple 
yangın çıktı. 
Otomobilin alev 
aldığını gören 
sürücü, yolun 
kenarına çekerek

İnegöl'de meydana 
gelen iki ayrı iş 
kazasında iki kişi 
yaralandı. Edinilen 
bilgiye göre, Kırgız 
istan uyruklu 34 
yaşındaki Khamza 
Kochiev, inşaatta 
çalıştığı sırada 
havalandırma boşlu 
ğunu fark etmeye 
rek düştü. Kochiev, 
yaklaşık 3 metre 
yükseklikten beton 
zemine düşerek 
yaralanırken, ilk 
müdahalesi mesai 
arkadaşlarının 
haber vermesi üzeri 
ne gelen 112 ekibi 
tarafından yapıldı. 
Ambulansla Devlet

İnegöl ve Domaniç 
itfaiye ekiplerine 
haber verdi. Olay 
yerine gelen itfaiye 
ekibi, yangını kısa

sürede söndürdü. 
Kullanılmaz hale 
gelen arabanın 
neden yandığı ise 
henüz belirlenemedi

Hastanesi'ne kaldı 
rılan yaralı işçi teda 
vi altına alındı. 
İnegöl Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
bir tekstil firmasının 
kazan dairesinde 
boya badana işi 
yaşan 18 yaşındaki 
Şehmuz E., tavam 

boyamak için kaza 
nın üzerine çıktı. 
Dengesini kaybeden 
genç işçi, yaklaşık 
5 metre yükseklik* 
ten beton zemine 
düşerek yaralandı. 
Yaralı genç Devlet 
Hastanesi'ne tedavi 
altına alındı.

Silalııııiııııizlertenhrıleşiııivııriıı
Orhangazi de, 
tabancasını temiz 
leyen yaşlı adam, 
kazayla yanında 
oturan kardeşini 
vurdu. Olay, Orhan 
gazi’ye bağlı Narlıca 
Mahallesi’nde

Mndtılkmm
Bursa’da, 3 defa 
cezaevinden firar 
eden mahkum, 
evinde uyurken 
yakalandı. Uyuşturu 
cu suçundan 
Bilecik Yarı Açık 
Cezaevinde yatmak 
ta olan O.K. (32), 
geçen hafta firar 
etti. Firarinin İznik'te 
olduğunu tespit 
eden polis, dün 
sabah Selçuk 
Mahallesi’ndeki 
evine baskın yaptı. 
Uyuduğu sırada

Kestel de geçen yıl Temmuz ayında bir 
çiftin 10 yaşındaki çocuğuna dondurma 
verilmemesiyle başlayan, işyeri taşlamaya 
kadar varan kavga ile ilgili dava sonuçlandı. 
Mahkeme heyeti, sanıklardan Şentürk 
Kırdudu'ya 7 yıl 6 ay, arkadaşı İsmail 
Kurubaş'a ise 10 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

meydana geldi, 
tabancasını temi
zleyen Fetih B. (71), 
silahın ateş alma 
sıyla yanında oturan 
kardeşi Nusret B.’yi 
(60) ayağından 
vurdu. Yaralanan

yakalanarak gözal 
tına alınan cezaevi 
firarisi O.K, çıkarıl 
dığı mahkeme 
tarafından tutukla

narak Bursa Kapalı 
Cezaevi’ne gönde 
rildi. O.K'nin daha 
evvel de 2 kere firar 
ettiği öğrenildi.

Nusret B, 112 Servis 
ekipleri tarafından 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Tedavi 
altına ahnan yaşlı » 
adamın durumunun* 
iyi olduğu öğrenildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

KATİLE®OTHN>İS
Bu olaya gösterilen tepki büyük oıou.
İlk kez sivil toplum örgütlerinin 

düzenlediği bir yürüyüş ile madde 
bağımlılarına karşı ilgililer uyarılıyordu.

Medya bu yürüyüşe önem verdi.
Madde bağımlısı bir gencin birini 

öldürmesi, Gemlik’in değil, Türkiye’nin 
gündemine otiırau-

Düzgün Akyıldız cinayetinden sonra, 
kamu kurumlan ile sivil toplum 
kuruluşları bir araya gelerek madde 
bağımlılığıyla ilgili nelerin yapılması 
gerektiğini ele aıaııar-

Geçtiğimiz hafta da bu konu ile ilgili 
proje kapsamında Galatasaray ve 
Bursaspor veteranların maçı bile fl^zen. 
lendi.

Konferanslar ve paneller yapıldı.
Buna karşın aynı zamanda Orhangazili 

bir genç Gemlik’teki arkadaşının evınoe 
sentetik uyuşturucu bonzaiden öldüğü 
belirlendi.

Madde bağımlılığı olayı, yalnız Geri™™ 
sorunu değil.

Bütün dünyada gençliğin başının peıası. 
Dikkat ederseniz eskiden polisiye olay

larda gazetelerde hep, "Polis... gram 
esrar ele geçirdi’’, "Polis bir araçta 
yaptığı aramada... kilo eroin” yafiaıaaı 
diye haberler çıkaraı-

Şimdi daha çok sentetik uyuşturucu 
kullanımı sonucu yaşanan olaylardan söz 
ediliyor.

Çünkü bu uyuşturucunun daha ucuz 
olması ve kolay edinilmesi gençler 
arasında çabuk yayılıyor.

Bu nedenle kullananların sonları da 
kötü oluyor.

Düzgün Akyıldız’ın öldürülmesine göste 
rilen toplumsal refleks sonucu 
yargılaması çabuk tamamlandı.

Cinayet, Aralık 2015 ayında işlendi.
Mahkeme, 2 duruşma sonunda cinayeti 

işleyene, ‘Ömür boyu hapis’ cezası verdi.
Türkiye de böyle hızlı karar veren bir 

yargılama görülmemiştir.
Sonuç olarak çocuklarını kaybed?n oır 

aile ile, eşini kaybeden genç birinsaı> *•» 
azından bu cinayeti gerçekleştiren kişinin 
en büyük cezayı almasından bir ııeDZe 
acılarını içlerine gömecekler.

Tabiî ki bu ceza Düzgün’ü geri g^ırme 
yecek.

Yargılamanın sonucunun kısa zan^anaa 
alınması ve verilen karar, umarım diğer 
madde bağımlılarının yapacağı hataıarın 
önlenmesinde etkili olur.

CML öğrencisi Mnraflıaı Hılaa 
IMaıaiMiiıMılMlıliı
30 Mayıs 2016 
tarihinde Nilüfer 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen Nilüfer 
Liselerarası Müzik 
Yarışmasına katılan 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
12/D sınıfı öğrencisi 
Murathan Fidan 
birinci oldu.
Nilüfer Belediye Baş 
kanı Mustafa Bozbey, 
törende yaptığı 
konuşmada, 
“Bu yarışmayı 
düzenlerken gençlerin 
kendilerine güven 
sağlaması, İleride bir 
birey olarak uğraş 
içinde olmalarını is
teriz. Bu yarışmayı 
kazanan öğrencimizi 
tebrik ediyoruz." dedi. 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü Kamil

Beki ise “Okulumuzun 
sosyal faaliyetleri çer 
çeveslnde katıldığı bu 
yarışmada başarı 
gösteren öğrencimiz 
Murathan Fidan’ı ve 
yarışmaya hazırlayan 
Müzik Öğretmeni 
Meltem Ergül’ü tebrik 
ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz." 
dedi.

MMneteMtelMiiMiü
özel Aykent İlköğ 
retim Okulu’nda 
Cambridge English 
Sınavı yapıldı. 
Cumartesi günü 
okul sınıflarında 
yabancı İngilizce 
öğretmenleri 
gözetiminde ve 
okul İngilizce 
öğretmenleri Ayşe 
Uysal ve Gözde 
Kamber çalışmala 
rıyla yapılan sınav 
lara 26 öğrenci 
katıldı. Sınavda 
öğrenciler, dil 
öğrenme gelişimini 
uluslararası 
standartlara göre

KIYIP
umr

gözlemlere fırsatı 
buldular. Starters 
Monvers ve Flyer

olmak üzere üç 
aşamaya katılan 
Aykentli öğrenciler,

sınav sonrası 
sertifika almaya 
hak kazandılar.

SRC-2 ve SRC-4 MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİMİ 
KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. ZAFER ÜNAL

AMATÖR DENİZCİ KAĞIDIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 
AYTEKİN ASLAN (14956774328) 

GEMLİK İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
ALDIĞIM NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

ERAY ÇİFTÇİ

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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KIRMIZI BANTLI KIZ litiiııAYAKTA ALKIŞLANDI

Gemlik 11 Eylül 
ilkokulu 4-E Sınıfı 
Öğrencilerinin 
sahnelediği “Kırmızı 
Bantlı Kız” isimli 
yarı müzikal komedi 
oyunu büyük ilgi 
gördü.
U.Ü. Gemlik 
Yerleşkesi Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezinde sah 
nelenen oyun 
öğrenci velileri, 
öğretmenler ve 
davetlilerden 
tam not aldı.
Sınıf Öğretmeni 
Atilla Kaya’nın 
gözetiminde, Tiyatro 
Eğitmeni Candan

Çekim, Yönetmenler 
Ölcayto Dural ve 
Rıdvan Özbircan 
tarafından sahneye 
uyarlanan, Zahir 
Batın Sanat 
Akademisi’nin 
oyunu olan, 
“Kırmızı Bantlı Kız”, 
4-E sınıfı öğrencileri 

tarafından profes 
yonellere taş 
çıkartırcasına 
sahnelendi.
Büyük alkış alan 
oyun sonunda 
öğrenciler ve 
yönetmenler günün 
anısına hatıra 
pozu verdiler.

Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlk- Or
taokulu tarafından 
geleneksel hale ge
tirilen çay partisi 
Gemlik Belediyesi 
Düğün Salonu’nda 
gerçekleştirildi. 
Okul Aile Birliği 
tarafından düzenle
nen çay partisine 
katılım yoğun 
olurken, programın 
açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Okul 
Müdürü Mehmet 
Atay, "Okulumuz 
için düzenlenen 
çay etkinliğine 
gelerek bizlere 
vermiş olduğunuz 
desteklerden dolayı 
hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. 
Emeği geçen 
Okul Aile Biri iği’ne, 
öğretmenlerimize 
ve tüm velilere de 
ayrıca teşekkür 
ederim. Bu tarz 
etkinlikler okul 
içinde birlik be
raberlik sağlamakta 
dır. Ümit ediyorum 
bu etkinlik ile bir
likte başka etkin

liklerde devam 
ettirilecektir” diye 
konuştu.

ÇAY ETKİNLİĞİ 
OKULA DESTEK 
AMAÇLI YAPILIYOR 
Okul Müdürü 
Mehmet Atay’ın 
ardından konuşan 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Nergiz 
Yılmaz ise, "Bugün 
burada dayanışma, 

kaynaşma ve okul 
ihtiyaçlarımızın 
giderilmesi için 
oluşturduğumuz 
çay etkinliğinde 
toplandık. Bu etkin
likte desteklerini 
esirgemeyerek 
bizleri yalnız 
bırakmadığınız için 
hepinize ayn ayrı 
teşekkür ediyorum” 
açıklamasında 
bulundu.

MILTONJS3
GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 

GÜZEL ANLARINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

fysfy -Meşrut-Çerez
Piıjunist Performans
SütenSunfalife Giydirme REZERVASYONLARIMIZ
NikükMüSüsı - Ve/fan gösterisi BAŞLAMIŞTIR (FOpTmm

İnternetten Cnnh fyıpn- Snhne - Işıkgösferisi 
Servis ve ekjptnnnkır - Sürprizgösteriler 

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun

Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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AYRINTI
Erhan İZGİ

OKUMA ÖZÜRLÜ BİR TOPLUM MUYUZ?
Bazen kişilere boş 

zamanlarınızda ne 
yaparsınız, diye 
sorarlardı. Yanıt 
olarak da kişiler 
kitap okurum, sine
maya ve tiyatroya 
giderim, derlerdi. 
Oysa söylenenlerin 
hiçbiri gerçek 
değildi. Günümüzde 
kitap baskılan belli, 
sinema salonlan bir 
bir kapanıyor, halk 
tiyatronun adını un
uttu. Her şeyden 
önce boş zaman ne 
demekti? Zaman 
akıp giden bir süreç 
olduğuna göre 
bunun boşluğu mu 
olur? Oysa yanıt 
olarak televizyon 
seyrediyorum, 
kahvelerde okey 
oynuyorum, bol bol 
gevezelik ediyorum

denmeliydi.
Kitaplar insanlar 

İçin önemli besin 
kaynakları; ama 
Türk toplumu için 
değil. Kitaplarla il
gili yapılan 
değerlendirmeler 
şu gerçeği ortaya 
koymaktadır: Bir 
Japon yılda 25 kitap 
okuyor, İsviçreli 10, 
Fransız 7 kitap 
okuyor. Türkiye’de 
bir kişi 10 yılda bir 
kitap okuyor. 
Gerçek alabildiğine 
düşündürücü değil 
mi? Konuşurken 
her konuda uzman 
kesilip nasıl da 
ahkâm kesiyoruz? 
Hele politikacı 
larımız öylesine boş 
konuşuyor ki dinle
meye bile tahammül 
edemiyor insan.

2000 bin yıl 
öncesinden 
insanlığa seslenen 
Ovidius: “Genç
lerini kitapla besle
meyen toplumların 
sonu acıdır.” demiş. 
Böyle giderse Türk 
toplumunun sonu 
acı olacağa ben
ziyor. Kitap Türki 
ye’de ihtiyaç mad
desi olarak sıralan 
dığında 235. sırada 
yer alıyor. Dünya 
toplumlarına 
baktığımızda Japon 
ya’da halkın yüzde 
14’ü, ABD’de halkın 
yüzde 12’si, In
giltere ve Fransa’da 
halkın yüzde 21’i 
düzenli kitap okur 
ken, Türkiye’de 
sadece on binde bir 
kişi kitap okuyor.

8 milyon nüfusa 

sahip Azerbay
can’da kitaplar 
ortalama yüz bin 
tirajla basılırken 
Türkiye’de ise 2 bin 
ila 4 bin arasında 
tirajla basılmakta 
dır. Bakmayın 
kitapların kapakla 
rında yüz bin 
basıldığı masalına. 
Birkaç yazarın 
kitabının otuz bin 
kırk bin tirajla 
basıldığını söyleye
biliriz. Türkiye’de 
günde ortalama beş 
saat televizyon 
seyredilirken kitap 
okumaya yılda sade 
ce altı saat ayrılıyor. 
Bundan sonrasını 
varın siz düşünün!

Yapılan araştır 
malar Türk halkının 
okuduğu kitapların 
genellikle siyaset, 
aşk ve cinsellikle il
gili olduğunu ortaya 
koymuştur. Tarih, 
felsefe, toplumbilim 
konularına ilgi duy
muyoruz nedense!

Bir televizyon 
kanalında konuşma 
cilan izlerken 
yaptıkları saptama 
beni hayretler 

içinde bıraktı. Bir 
Fransız günlük orta
lama iki bin sözcük, 
bir Ingiliz, ortalama 
iki bin beş yüz 
sözcük kullanırmış 
meramını anlatmak 
için, ya bir Türk kaç 
sözcük kullanır or
talama günlük 
konuşmalarında? 
Onu da biz söyleye
lim yüz elli- iki yüz 
arasında.

Bu durum sözcük 
dağarcığımızın ne 
kadar yoksul oldu 
ğunu göstermiyor 
mu? Aynı zaman da 
ne kadar az kitap 
okuduğumuzun 
göstergesi değil 
mi?

Devlet adamları 
nın, politikacıların 
konuşmalarına 
bakın “şey, yani, 
mesela, dolayısıyla” 
gibi sözcükleri ne 
kadar çok kullanı 
yorlar. Hele 
“dolayısıyla” 
sözcüğü birçok kişi 
tarafından sürekli 
yanlış söylenmekte
dir. Bu sözcüğün 
yerine” bu yüzden, 
bundan dolayı, bu 

nedenle” gibi söz 
gruplarından birini 
kullanabiliriz.
Konuşmacı her 
sıkıştığında cankur
taran simidi gibi bu 
sözcüğe sarılıyor.

Kitap okumayan 
bireyler hangi 
mevkide olurlarsa 
olsunlar, konuşur 
ken ve yazarken 
sözcük dağarcıkları 
yoksul olduğu için 
aynı sözcük- 
leritekrarlamaktan 
öte gidemezler. 
Hatta doğru dürüst 
cümle bile kura 
mazlar, söylemek 
istediklerini açık, 
anlaşılır biçimde 
ifade edemezler.

Eğitim düzeyiniz 
ne olursa olsun, 
ayda bir kitap alıp 
okumuyorsanız, 
evinizde sizin ve 
çocuklarımızın 
yararlanacağı 
zengin bir 
kitaplığınız yoksa 
siz, kusura 
bakmayın diplomalı 
cahilsiniz.

Kendinizi farklı 
göstermeye 
uğraşmayın!

II

lalıairthiMıiıPiiiffliiCiiürtii
Üniversitelerin 
Meslek Yüksek 
Okulları Denizcilik 
Programları 
tarafından gelenek
sel hale getirilen 
Denizcilik Çahştayı 
bu yıl 28-30 Nisan 
tarihlerinde Mersin 
de gerçekleşti, 
ilk kez 2012 tari
hinde Galatasaray 
Üniversitesi ev 
sahipliğinde gerçek 
leşen etkinliğin İkin
cisi 2013 yılında 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım Koca 
bıyık Meslek Yük
sekokulu Gemlik 
Denizcilik Topluluğu 
organizasyonuyla 
gerçekleşmişti. 
Geleneksel hale 
gelen etkinlik 
geçtiğimiz günlerde 
Mersin Üniversitesi 
Denizcilik Meslek 
Yüksekokulu ev 
sahipliğinde gerçek 
leşti. Etkinliğe 
Gemlik Asım

Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu'ndan 
öğretim Görevlisi 
Emrah Murat 
Tacar'ın yanı sıra 
öğrencilerden Enes 
Malik Acar, Zeki 
Şimşek, Ebru Tekin 
de katıldı. Etkinlikte 
Mersin Deniz Tice 
ret Odası Başkanı 
Halil Delibaş, MIP 
Limanı Satış ve 
Pazarlama Müdürü 
Emre Işbilen ve 
Liman Başkanı 
Harun Ertunç 'ta 

konuşmacı olarak 
yer aldı.
Etkinliğe yaklaşık 
20 üniversiteden, 
Deniz ve Liman 
İşletmeciliği, Deniz 
Ulaştırma ve işlet 
me, Gemi Makineleri 
İşletme, Yat ve 
Marina İşletme 
programlarından 
150 öğrenci ve 20 
öğretim Elemanı 
katıldı. Düzenlenen 
etkinlikte Denizcilik 
Sektörünün Son Du
rumu, İş ve İstihdam

Olanaklarının yanı 
sıra teknik geziler 
ve çeşitli kariyer 
oturumları da düzen 
lendi. Ayrıca 
çahştaya katılan 
öğrenciler tarafın 
dan yapılan atölye 
çalışmaları ile 
denizcilik mesleki 
eğitimi ile geleceğe 
yönelik proje fikir
leri, sorunlar ve 
çözüm önerileri de 
katılımcılara 
sunuldu.
Mersinde düzenle

nen çalıştaya Ulu 
dağ Üniversitesi 
Gemlik Asım Kocabı 
yık Meslek Yük
sekokulu, Galatasa 
ray Üniversitesi 
Meslek Yük
sekokulu,Kocaeli 
Üniversitesi Kara 
mürsel Meslek Yük
sekokulu,Bahçeşehi 
r Üniversitesi 
Meslek Yüksekoku 
lu, Mersin Üniver
sitesi Denizcilik 
Meslek Yükseko 
kulu, Nişantaşı 
Üniversitesi Deniz
cilik Meslek Yük
sekokulu,Çanakkale 
Onsekiz Mart 
Üniversitesi Geli
bolu Piri Reis 
Meslek Yüksekoku 
lu, Beykoz Lojistik 
Meslek Yüksekoku 
lu, Yalova Üniver
sitesi Yalova Meslek 
Yüksekokulu, Ak 
deniz Üniversitesi 
Finike Meslek 
Yüksekokulu, Ordu

Üniversitesi Fatsa 
Meslek Yüksekoku 
lu, Namık Kemal 
Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Meslek 
Yüksekokulu, Bartın 
Üniversitesi Bartın 
Meslek Yük
sekokulu, Sinop 
Üniversitesi Gerze 
Meslek Yüksekoku 
lu, Piri Reis Denizci
lik Meslek Yük
sekokulu, İşkende 
run Teknik Üniver
sitesi Denizcilik 
Meslek Yüksekokul 
ları katlim sağladı. 
Meslek Yüksek 
Okulları Denizcilik 
Programları 5.Öğren 
ci Çahştayı ve Öğre 
tim Elemanları 14. 
Denizcilik Program 
lan Çalışma Grubu 
Toplantısı Programı, 
sonuç bildirgele 
rinin sunulması, 
kapanış konuşma 
lan ve plaket 
takdimi ile sona 
erdi.

Gemli j Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.corn?|
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ADD’den Ayvalık turu
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Tansu Erçevik 
dernek yararına 
19 Mayıs tatili için 
günü birlik bir 
Ayvalık turu tertiple 
dikleri bildirdi. 
Hareket saatinin 
19 Mayıs günü saat 
02:00 olduğunu 
bildiren Erçevik 
hareket noktalarının 
ise Manastır Konya 
lılar Pide önü ve 
Gemlik İskele 
Meydanı olacağını 
açıkladı. Program

Edremit ilçesinde 3- 
yıldızlı bir otelde 
kahvaltı ile başlayıp 
daha sonra Gömeç 
Atatürk Siluleti, 
Ayvalık Cennet Te
pesi, Şeytan Sofrası, 
Cunda Adası Sevim 
Necdet Kent Kütüp 
hanesi, Rahmi Koç 
Müzesi, Taş Kahve 
olarak devam edece 
ğini belirten Erçevik, 
daha sonra misafir
lerin ayvalık tostu, 
patates ve meşru 
battan oluşan menü 
ile öğle yemeklerini 
tamamlayacaklarını 

ve akabinde Ayvalık 
Şahitlerinde tekne 
turu ile güne 
devam edileceğini 
belirtti.
Tüm hizmetlerin 
fiyata dahil olduğu 
nu belirten Erçevik, 
bu turdan elde edile
cek gelirin tamamen 
derneğe kalacağını 
açıkladı. Tur ücre
tinin kişi başı 100 TL 
olacağını belirtilen 
Erçevik, tüm Gemlik 
Halkını derneğe 
destek vermek 
adına Ayvalık Tu
runa davet etti

TT^' ■■ U.,., ■

MşİIHÜhM
Çocuklar, 1 yaşın 
dan itibaren tekno 
lojik aletleri kurcala
maya başlıyor. 
Tablet, cep telefonu 
ve benzeri dokun- 
matik cihazları da 2 
yaşından itibaren 
kullanmayı öğrenl 
yor. Sonraki yaşlar 
da bilgisayar oyun 
larında ustalaşıyor. 
İlkokula gidince 
arkadaşları İle İnter
nette sohbet etmeye 
başlıyorlar 
Ortaokul çağına 
geldiklerinde bil

gisayar oyunu oyna
makla yetinmeyip 
kendi oyunlarını 
yaratmak istiyorlar. 
Bu çerçevede Milli 
Eğitim Bakanlığı 
(MEB), okul 
çağındaki çocukla 
rın bilimsel düşün 
me becerilerini 
geliştirmek İçin kod 
yazma eğitimi ver 
meye hazırlanıyor. 
İlk adimi atan 
Bakanlık, 5 ve 6’nei 
sınıflarda ğorüHlU, 7 
ve 8’inci sınıflarda 
seçmeli olacak olan

“Bilişim teknolojileri 
vö yazılım dersİ”ne 
ilişkin çalışma 
komisyonu 
oluşturdu. Müfredat 
çalışmaları yeni 
eğitim öğretim 
yılına yetiştirilecek. 
Pilot bölge olarak 
Gaziantep, Samsun, 
Mersin ve Erzu 
rüm seçildi.Milli 
Eğitim’den bir yet 
kili, bilgisayar dersi 
öğretmenlerinin . 
kodlama dersi için 
yeterli olmadığını 
belirtildi.

— GAZETE DAĞITIMI
YAPABİLECEK ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
Stüdyo Prestij yanı Tel : 513 96 83 GEMLİK

gemport
Gernlik h^fnarvve-Depolama-İ5,eTT’neterl”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 evecen.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli PiaraK 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapılacaktır.

Ö 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, 
Ö tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

minimum 1 yıl deneyimli,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak,

•. O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, propıemıen 
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.

KRŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK______

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

■
 ZEYTİN PERAKENDE 

MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN PERSONELLER 
M ALINACAKTIR.

 05062698718

W FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN VASIFSIZ 

- - - - - - - - -  ELEMANLAR ARANIYOR

HİN VERONA MERMER 
TEL:5142021

MEYDAN KUZU ÇEVİRME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

05322328041

mailto:hr@gemport.com.tr
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Yeni kimlik kartlarına nida 90 lira kira
2018 yılına kadar 
dağıtımı tamamlan 
ması beklenen 'çip'li 
kimlik kartlarındaki 
elektronik imza özel 
liğini kullanmak iste 
yen vatandaş yıllık 
90 lira kira ödeye- 
cekpPilot uygulama 
sı Bolu'da gerçekleş 
tirilen yeni kimlik 
kartlarının dağıtımı 
na Kırıkkale'de 
başlandı. 2018 yılına 
kadar dağıtımı 
tamamlanması bek* 
lenen 'çip'li kimlik 
kartlarına yeni özel
liklerin eklenmesiyle 
vatandaşlar kira 

ödemeye başlaya 
cak.'Kimlikler bir çok 
özelliği içerisinde 
barındırıyor. Adeta 
bir USB görevi 
görecek olan akıllı 
kimlik kartı kişinin 
parmak izi, biyomet 
rik bilgiler, avuç izi 
ve damar bilgisine 
kadar neredeyse tüm 
önemli bilgilerini 
içerecek. Kredi kartı 
büyüklüğünde olma 
sı sebebiyle taşınma 
sı daha kolay olan 
yeni kimlik kartları 
birçok işlemde de 
vatandaşa kolaylık * 
sağlayacak. Has

tane, eczane, okul, 
emniyet ve bankalar
daki sistemlere ente
gre olacak kimlik 
kartlarıyla vatandaş 
ların evrak işleri 
azalacak. Ayrıca 
e-devlet uygulamala 
rında kimlik doğrula 

ma arççı olarak da 
kullanabilecek.
Böylelikle kurumlara 
giderek vakit kaybı 
nın önüne geçilecek. 
Elektronik imza özel 
liği sayesinde elek- 
tronik ortamda işlem 
ler daha hızlı ve 

kolay şekilde çözüle
cek. Tabi bütün bun 
larında bir de bedeli 
olacak. Türkiye'de 
e-imza hizmeti veren 
sayılı kuruluşlardan 
biri olan E-Güven'in 
Genel Müdürü Can 
Orhun, vatandaşların 
elektronik imzalarını 
yıllık bir ücret karşı 
lığında bu kimliklerin 
içine entegre edebile 
ceğini belirterek, 
"Yeni kimlik kartla 
rının üzerinde elek
tronik imzaya ayrıl 
mış bir alan var. 
Bolu'da pilot uygula
mada bu işi yaptık.

İsteyenler e-imzasını 
kimliğine yükleye
bilecek. Bunun karşı 
lığında da yıllık 80-90 
lira gibi bir ödeme 
yapacak. Bir anlam 
da kira ödeyecek" 
dedi. Konuyla ilgili 
olarak TÜBİTAK'la 
çalıştıklarını ifade 
eden Orhun, kimlik 
kartlarına e-imzanın 
yanı sıra farklı özel
liklerin de eklene 
bileceğini söyledi. 
Orhun, bunun için 
kimlik kartlarının 
kullanımının yaygın 
laşması gerektiğini 
kaydetti.

Entlasyon rakamları açıklandı
Nisan ayı enflasyon 
rakamları açıklandı. 
Buna göre Nisan 
ayında TÜFE yüzde 
0,78 arttı. TÜFE 
yıllık yüzde 6,57 
oldu. Bu şekilde 
yıllık enflasyon 
Mayıs 2013'ten bu 
yanaki en düşük 
seviyeye gerilemiş 
oldu. Tüketici 
fiyatları bazında 
nisanda en yüksek 
fiyat artışı yüzde 
42,79 ile spor 
müsabakalarına 
giriş ücretinde, en 
fazla fiyat düşüşü 
ise yüzde 53,93 ile 
sivri biberde görül 
dü. Aylık en yüksek 
artış yüzde 12,60 
ile giyim ve ayakkabı 
grubunda gerçek 
leşti. Ana harcama

grupları itibariyle 
2016 yılı Nisan ayın 
da endekste yer 
alan gruplardan 
eğitimde yüzde 
0,87, eğlence ve 
kültürde yüzde 
0,76, ev eşyasında 
yüzde 0,70 ve ulaş 
tırmada yüzde 0,62 
artış gerçekleşti. 
Aylık düşüş göste 
ren tek grup yüzde

1,48 ile gıda ve 
alkolsüz içecekler 
oldu. Ana harcama 
grupları itibariyle 
2016 yılı Nisan 
ayında endekste 
yer alan gruplardan 
sadece gıda ve 
alkolsüz içecekler 
grubunda yüzde 
1,48 oranında düşüş 
gerçekleşti. Yıllık en 
fazla artış yüzde

12,84 ile alkollü 
içecekler ve tütün 
grubunda gerçek 
leşti. TÜFE’de bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre lokanta 
ve oteller (yüzde 
11,35), çeşitli mal 
ve hizmetler (yüzde 
11,25), ev eşyası 
(yüzde 10,38), sağlık 
(yüzde 9,58) artışın 
yüksek olduğu diğer 
ana harcama grup 
lan oldu. Yurt içi 
üretici fiyatları da 
Nisan ayında bir ön 
çeki aya göre yüzde 
0.52 artış, yılın ilk 
dört aylık dönemin 
de yüzde 1.27, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
2.87 ve on iki aylık 
ortalamalara göre 
yüzde 5.47 arttı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.cum

Memuravolluldiıiiiılesi
Genel bütçeli idareler ve özel bütçeli 
idarelerin yurtdışı geçici görev yolluk 
harcamaları 2004’ten bu yana 4.2 kat arttı. 
Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara 
göre 2004 yılında 71 milyon 427 bin 270 TL 
olan yolluk harcamaları 2016 yılında 301 
milyon 776 bin 946 TL’ye yükseldi. 2004 ve 
2015 yılları arasında toplam 1 milyar 776 
milyon 677 bin 165 TL yolluk harcaması 
oldu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2004 
yılından 2015 yılına kadar genel bütçeli 
idareler ve özel bütçeli idarelerin yurtdışı 
geçici görev yolluk harcamalarının dört 
kattan fazla arttığını ortaya koydu.

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

0 543 5821578

Gemlik KErfez
OEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

iiUiiİieiiMO

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5468 

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 Cacf 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cum
mailto:korfezofset@hotmail.com
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

GEM PORT’taki Belediye hisselerinin satılması kararına karşı muhalefetten ortak çağrı...

Hisar Anadolu 
lisesi nde Bilim

Fuarı Sergisi açıldı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Davutoğlu ile buraya kadar...
AKP’de ne oldu da Başbakan Ahmet Davut 

oğlu görevini bırakıyor?
Günlerdir iktidar medyasının bir kısmında 

Davutoğlu karşıtı yayınların çıkması, boşuna 
değildi.

Saray yanlısı kalemlere verilen görev yerine 
getirildi. Davutoğlu’u ile yola devam edilmeye
cekti.

Bunca şehit cenazelerinin geldiği bir dönem 
de geminin kaptanı değiştiriliyor. Dev. syf. 4’de

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyetçi 
Hareket Partisi ilçe başkanları yaptıkları ortak 
basın açıklaması ile GEMPORT hisselerinin 
satılması konusunun gözden geçirilmesini 
istediler. Açıklamada, ‘‘Belediyeye ait her şe 
yi satmayı hizmet sayan AKP yönetimine ka 
bul ettiremediğimiz bu talebimiz eminiz ki 
GEMPORT A.Ş.’nin büyük ortağı Yıldırım aile 
si ve yönetim kurulunca değerlendirilecek ve 
gereği yapılacaktır." denildi. Haberi syf 2’de

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
öğrencilerinin 
Biyoloji dersle 
rinde öğretmenleri 
ile birlikte 
hazırladıkları 
bilimsel buluşlar, 
resim, şiir ve 
fotoğraf sergisi

açıldı.
TÜBİTAK 4006 
Bilim Fuarı 
Sergisi kurdelası 
kesildikten öğren 
çiler fuarda buluş 
ları yapan öğren 
çiler konukları 
bilgi verdi.
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GEMPORT’taki Belediye hisselerinin satılması kararına karşı muhalefetten ortak çağrı...

"fiMığınız satıs kararını gözden geçirin"
Milliyetçi Hareket 
Partisi ve Cumhuri 
yetçi Hareket Partisi 
ilçe başkanları 
yaptıkları ortak basın 
açıklaması ile 
GEMPORT hisseleri 
nin satılması konu 
sunun gözden geçi 
rilmesini istediler. 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ve 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
GEMPORT Yönetim 
kurulu üyelerine de 
seslenerek, sermaye 
artışının gerekli 
olduğuna inandıkla 
rım ancak, ilk 
talepten sonra 20 ay 
geçtiğini ve bu 
süreçte işletmenin 
elde ettiği karı ser
maye artışında 
kullanılmasını, 
GEMPORT’un diğer 
iştiraklerine verdiği 
borçların geri 
alınması, yatırım be
delinin ne kadarının 
ortakların ne kada 
rının borçlanma ile 
temin edileceğinin 
teşvik belgesindeki 
belirtilen oranlarda 
hesaplanmasını

istediler.
MHP ve CHP ilçe 
başkanlarının basın 
açıklaması söyle: 
“Geçtiğimiz ay Gem
lik Belediye Meclisin 
de Gemport A.Ş.’de 
Gemlik Belediyesine 
yani ilçemizde yaşa 
yan tüm yurttaşları 
miza ait olan % 
13,40’lık hissenin, 
yapılacak sermaye 
artışına katılmak 
yerine satılmasına 
ilişkin bir karar alın 
mıştır. Hem de CHP 
ve MHP’nin bütün 
ikaz ve itirazlarına 
rağmen sayısal 
çoğunluğa sanıp 
olan AKP’li üyelerin 
oylarıyla bu karar 
alınmıştır. Bu hisse 
terin edinilmesi 

adına hiçbir şey 
yapmamış olan 
AKP’li belediye, ne 
hakka, ne hukuka bir 
kez daha bakmamış 
tır. Hak diyoruz, 
çünkü bu hisseler 
tüm Gemlik halkına 
aittir ve bu konuda 
halka görüşü seçim 
döneminde sorulma 
mış hatta söylen 
memiştir. Hukuk di 
yoruz, çünkü, AKP’li 
başkan ve üyeler 
bizlerin sermaye 
artışına ilişkin rakam 
ların güncellenmesi 
gerektiğine dair bü 
tün uyarılarımıza 
kuı'ak ti kam ıştır.
Söz konusu sermaye 
artırımına Gemlik 
Belediyesi’nin katma 
sı gereken rakam, 

konu meclise geldi 
ğinde 40-45 milyon 
lira iken, aradan 
geçen 2 yılda Gem- 
port’un elde ettiği 
karla bu rakamın 
13-14 milyon arasına 
gerilediğine ilişkin 
uyarılarımız dikkate 
alınmamıştır.
GEMPORT YÖNETİM 
KURULUNA ÇAĞRI 
Bu konuda mecliste 
elinden geleni yapan 
bizler, bir kez bu açık 
lama yoluyla Gem
port A.Ş.’nin yöne
tim kuruluna çağrıda 
bulunuyoruz.
Sayın Yönetim Ku
rutu û'yeı'en, yapmak 
istediğiniz sermaye 
artışının gerekli oldu 
ğuna inanan bizler 
aşağıda belirttiğimiz 

hususların gözden 
geçirilerek sermaye 
artışına ilişkin 
talebinizi yenileme 
nizi rica ediyoruz.
1- İlk talep yapılışı 
nın üstünden 20 ay 
kadar bir süre geç 
miştir. Dolayısı He 
o günden bu güne 
geçen sürede 
işletmenin elde ettiği 
kar sermaye artışın 
da kullanılmalıdır.
2- Sermaye artışına 
konu rakamın 
tespitinden önce 
GEMPORT A.Ş.’nin 
diğer iştiraklere 
verdiği borçların 
geri çağrılması 
gerekmektedir.
3- Yatırım bedelinin 
ne kadarının ortaklar 
ne kadarının 

borçlanma 
(kredi v.s) ile 
temin edileceği 
teşvik belgesinde 
belirtilen oranlarda 
hesaplanmalıdır.
4- Yasal zorunluluk 
olan % 5 temet 
tünün hisseleri 
oranında ortaklara 
dağıtılmasının 
sermaye artışı 
öncesi yapılması 
gerekmektedir. 
Sonuç olarak bütün 
bu güncellemeler 
neticesinde ortaya 
çıkan verilerle 
birlikte Gemlik 
Belediyesinden bir- 
kez daha talep 
edilmesi Hak’ka da 
hukuka da daha 
uygun olacaktır. 
Belediyeye ait 
her şeyi satmayı 
hizmet sayan AKP 
yönetimi ne kabul 
ettireme diğimiz bu 
talebimiz eminiz 
ki GEMPORT 
A.Ş.’nin büyük 
ortağı Yıldırım 
ailesi ve yönetim 
kurulunca değerlen 
dirilecek ve gereği 
yapılacaktır. ”

liillHlIlliaiiililhlMBIIİI Mtollammesaslarılıtlliolılıı

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
öğrencilerinin 
Biyoloji dersle 
rinde öğretmenleri 
ile birlikte 
hazırladıkları 
bilimsel buluşlar, 
resim, şiir ve 
fotoğraf sergisi 
açıldı.
Açılışa, Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Baş kanvekilleri 
Ercan Barutçuoğlu, 
Ahmet Avcı, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
okul müdürleri, 
veliler ve 
davetliler katıldı. 
TÜBİTAK 4006 
Bilim Fuarı Sergisi 
kurdelası kesildikten 
sonra protokol ve 
konuklar, fotoğraf, 
resim ve bilim 
fuarı buluşlar 
sergilerini gezdiler. 
Öğrencilerin birbirin den değişik buluş fuarda buluşları konukları biligi

ları sergileyen yapan öğrenciler verdi.

İnsansız Hava Aracı 
(İHA) lan kullana 
cakların sahip olma 
sı gereken nitelikler 
ve koşullar belli 
oldu.
Alınan bilgilere 
göre Türk Hava 
Sahasında işletile 
cek veya kullanıla 
cak sivil İnsansız 
Hava Aracı (İHA) 
sistemlerinin ithali, 
satışı, kayıt ve tes
cili, uçuşa elve 
rişliliğin sağlanma 
sı, sistemleri kul
lana cak kişilerin 
sahip olması gere 
ken nitelikleri, hava 
trafik hizmetleri ve 
İHA operasyon 
larına ilişkin usul ve 
esasları belirlemek 
amacıyla SHT-İHA 
talimatı güncellene 
rek yayımlandı.
Buna göre,talimatın 
güncellenmesi ile 
birlikte; Azami kal 
kış ağırlığı 0,5 kg'- 
dan 25 kg'a kadar 
olan İHA sahiple 
rine online kayıt ve

belirli şartlarda 
uçuş kolay lığı ge
tirildi. AR-GE çalış 
ması yapacak kişi 
ve kuruluşlara bazı 
gerekliliklerden 
muafiyet sağlandı. 
Emniyet ve güven
lik konularında ön
lemler artırıldı.
Yasak ve özel izin 
gerektiren bölgeler 
tanımlandı.
Ticari faaliyet yap
mak isteyen İHA 
sahipleri için gerek 
lilikler anlaşıhlır 
hale getirildi.
Ticari uçuşlarda 
emniyetin artırılma 
sı amacıyla İHA 
pilotlarının eğitim 
müfredatı belirlendi. 
Yapılan açklamada 
daha fazla 
bilgi edinmek 
isteyenlerin 
ve kayıt işlemleri 
için http://iha.sh 
gm.gov.tr/index.htm 
I web sayfasının 
ziyaret edilmesi 
gerekmekte olduğu 
açıklandı.

http://iha.sh
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Bursa Emniye t i'n i aözetlerlıen yakalandılar
1 Mayıs günü 
Fomara'daki 
Emniyet Müdürlüğü 
binasını gözetlerken 
şüpheli davranışları 
ile dikkat çeken 
Mehmet S. gözaltına 
alındı. Bu kişinini 

üzerinden örgütsel 
dokümanlar çıkınca 
soruşturma derin 
(eştirildi. Mehmet 
S.'nln PKK'nın 
Bursa, Kocaeli ve 
Sakarya illerinin 
bölge sorumlusu 

olduğu ortaya çıktı. 
Polis, PKK'nın aynı 
bölgelerdeki kadın 
sorumlusu Merve T. 
ile birlikte iki kadını 
daha gözaltına aldı. 
Haklarında örgüt 
üyesi olmak ve terör

örgütüne eleman 
kazandırmak 
suçkarından 
yasal işlem yapılan 
3'ü kadın 4 zanlı 
sabah erken 
saatlerde adliyeye 
sevkedildi.

Ortağıyla ölüme gitti
İznik de meydana 
gelen kazada bir 
kişi ölürken, 2 kişi 
yaralandı. İznik’ten 
Orhangazi istikame* 
tine giden İhsan 
Boylan İdaresindeki 
16MÇK 05 plakalı 

otomobil, karşı yön
den gelen Mehmet 
Gençtürk'ün kullan 
dığı 16 H 2361 plaka 
lı otomobil ile kafa 
kafaya çarpıştı. 
Kazada sürücüler 
Ihsan Boylan hafif,

Mehmet Gençtürk 
ağır yaralandı.
Gençtürk'ün 
yanında oturan
Kerim Töremiş (47) 
ise olay yerinde 
hayatını kaybetti.
Yaralılar İznik ve

Orhangazi’deki has
tanelere kaldırıldı. 
Kazada ölen evli ve 
2 çocuk babası 
Töremiş ile ortağı 
Gençtürk’ün İznik’te 
pide salonu işlettik 
leri öğrenildi.

IMMmlisrtMıleııMılaı
Yeşil alanlara kuru
lan göçer barakaları 
zabıta ekiplerince iş 
makinesiyle yıkıldı.
Yıldırım Anadolu 
Mahallesi'nde hava 
ların güzel olmasını 
fırsat bilen Roman 
vatandaşlar, yeşil 
alan ve parklara 
baraka kurdular. 
Burada hayatlarını 
sürdüren Roman 
vatandaşlar, gürültü 
ve koku sebebiyle 
çevrede rahatsızlığa 
sebep oldu. Vatan

Taraşına aimımadı Husıı MI etti
İnegölde hafif ticari 
aracın çarptığı bisik
letli öğrenci yaralan 
dı. 12 yaşındaki 
Ahmet, kendisini 
yaralı halde gören 
babasını “iyiyim 
baba, bir şeyim yok” 
diyerek teselli etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yunusemre 
Mahallesi Belediye 
Ek Hizmet Binası 
yakınlarında, 12 
yaşındaki Ahmet 
Baha Bayram'ın 
kullandığı bisiklet 
ile aynı yönde seyir 
halinde olan 58 
yaşındaki Hamdi Y.

daşların ihbarıyla 
belediye ekipleri 
harekete geçti. 
Uyarılara aldırış 
etmeyen Roman 
vatandaşlar baraka 

rine haber verdiyönetimindeki 16 PH 
plakalı hafif ticari 
araç çarpıştı. Kaza 
sonrası bisikletten 
düşerek kaldırıma 
başını çarpan çocuk 
yaralandı. Sürücü 
hemen 112 ekiple 

larda yaşamaya 
ısrar edince sabah 
saatlerinde çok 
sayıda zabıta ve 
polis ekibinin katilı 
mıyla operasyon

"İYİYİM BABA" 
Kaza yerinde ilk mü
dahalesi yapılan 
çocuk ambulansla 
İnegöl Devlet Has- 
tanesi'ne kaldırıldı. 

gerçekleştirildi. 
Belediye yetkilileri 
iş makinesi ile 
barakaları yıkmaya 
başladı. Yıkım 
esnasında ikna 
olan bazı Roman 
vatandaşlar ise 
eşyalarını topla
yarak bölgeden 
ayrıldı. Öte yandan 
emniyet yetkilileri 
operasyonu yerin 
den takip ederek 
kalıcı çözümler 
üzerine ekiplerine 
tavsiyede bulundu.

Kazayı öğrenip acil 
servise gelen baba 
Ahmet Bayram, 
ambulanstan indiri 
len oğluna moral 
vermeye çalıştı. 
Üzgün halde oğluna, 
“Bir şeyin yok değil 
mi babacım” diyen 
Ahmet Bayram, 
yaralı oğlundan 
“iyiyim baba, bir 
şeyim yok’’ cevabını 
alınca yüreğine su 
serpildi. Yaralı 
çocuk hastanede 
tedavi altına alınır 
ken, kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Motosiklet kazası:
ikisi ağır yaralı

İznik'te meydana 
gelen kazada bir 
motosiklet sürücü 
sü ağır yaralandı. 
16 H 2368 plakalı 
motosikletin sürü 
cüsü Suat Ayrancı 
(30), arkasında 
oturan eşi H.A. ile 
saat 15.30 sıraların 
da Dereköy'deki 
tarlasından İznik'e 
dönerken, kay 
ganlaşan yolda 
direksiyon hakimi 
yetini kaybetti.
Kazada motosikleti 
ile savrulan sürü 
cüsü Suat Ayrancı, 
yol kenarında ki 

Hırsızvillada alem yaptı
Hakkında bir yığın hırsızlık suçundan 
dosyası bulunan 13 yaşındaki S.A, bu kez 
İstanbul’un meşhur bir pastanesinin eski 
sahibi olan Mustafa Taşçıoğlu'nun 
Çampınar köyünde bulunan yazlığına 
pencere den girdi. Çocuk hırsız, bu defa 
bir villada mumları yakıp şarap içti.

kayaya başını 
çarparak ağır 
yaralandı. Eşi H.A. 
ise kazadan yara 
almadan kurtuldu. 
Ambulansla İznik 
Devlet Hastanesi 
ne kaldırılan 
2 çocuk babası 
genç sürücü, 
buradaki tedavisi 
nin ardından 
Bursa Muradiye 
Devlet Hastanesi’ne 
sevk edildi. Polis 
olayla ilgili 
soruşturma başla 
tırken, sürücünün 
kask takmadığı 
öğrenildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gem I i kkorfezgazetesi.com

http://www.gem
kkorfezgazetesi.com
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Davutoğlu ile buraya kadar...
Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bek

lenen görüşmesini dün yaptı.
Daha önce Cumhurbaşkanı ile aralarındaki 

anlaşmazlıklarla ilgili olarak basında çıkan 
yazılara çok sinirliydi.

AKP'nin iktidarını şöyle tanımladı:
“Milyonların emeğiyle, desteğiyle, dualarıyla 

var olan bu hareket, tüzüklerle, kurultaylarla, 
mevzuatlarla, prodesürlerle varlık kazanmış 
bir partiden çok daha fazlasıdır. Hiçbir tartış 
maya, hesaba, kurban edilmeksizin korunacak 
en kıymetli emanetimizdir.”

Sizin anlayacağınız, AKP, bunlar için Kutsal 
Emanettir.

Neredeyse Erdoğan’ı, kutsal bir kişi yaptılar. 
İşi tapınacak noktaya getirdiler.
Dünkü görüşmeden çıkan sonuç; Başbaka 

nın en kısa zamanda kurultayı toplayıp görevi 
ni bırakacak, parti başkanlığından da ayrılarak 
Erdoğan’ın istediği bir kişiye bu görevi bira 
kacak.

Yaşadıklarımız tarafsız olması gereken 
Cumhurbaşkanının Anayasa ihlalidir.

Bu durum suçtur.
Ancak, Anayasa da Cumhurbaşkanı’nın vata 

na ihanetten başka bir fiil dışında yargılanma 
sının mümkünü olmadığından, Erdoğan rahat 
davranıyor.

AKP Saraydan yönetiliyor.
Başbakan ise bunu normal karşılıyor.
Cumhuriyetin kurulmasından bugüne, siyal 

İslamcılar ilk kez iktidar oldular. Bu iktidarı el
lerinde tutabilmek için AKP’nin kurucusuna 
Tanrıya tapar gibi tapıyorlar.

Cumhurbaşkanı’nın tek adamlığı, değiştirile 
cek Anayasa ile güçlendirilecek.

Parlementodaki kuvvetler ayrılığı kaldırıla 
rak, demokratik yapı, Başkanın gücüyle bozu
lacak.

Bunun adı Faşizmdir.
Anayasa’nın değiştirilip, Başkanlık sistemi

nin yolunun açılması için AKP’nin önündeki 
engel HDP’nin baraj altında kalması idi.

Bunu, 1 Kasım seçimlerinde de başarama 
dılar.

Yeni strateji, parlementodaki HDP’lilerin 
dokunulmazlıklarının kaldırılarak içeri tıktır 
maya odaklandı.

Bunu daha önce de denediler.
Sonuç değişmedi.
Terör odaklarıyla 2 yıl ilişki içine giren AKP, 

ne oldu da yöntem değiştirdi.
Terör odaklarıyla yapılan işbirliği AKP’nin 

oylarını aşağıyla çekti. PKK'nın bu sürede 
Güneydoğu da silahlanması, neredeyse elle 
rine geçmesi, AKP'nin stretejidir.

Şimdi, dün el sıktıkları terör odaklarının üze 
rine şahince gidiş, AKP ‘ye milliyetçi kesimin 
oylarını getiriyor.

MHP’nin içine düştüğü durum bunu göster
miyor mu?

Kürt halkının temsilcilerini meclis dışına at 
mak, MHP’yi parçalayıp, istedikleri siyasal 
düzeni getirmenin yollarını açmak, Türkiye de 
Cumhurbaşkanına güç kazandırabilir ama, 
ülkeye huzur gelmez.

Küme işen Gemlik oldu
Gemlikspor 30 yıllık bir özlem duyduğu 
BAL liginden ilgisizlikten dolayı küme 
düşmüştür. Taraftar derneği olarak, 
verdiğimiz destekle ilçe de yaşayanları 
haraketlendirmeye çalıştık. Çalışmalar 
sonucunda Gemlikte’ki siyasi partiler 
ve Gemlikteki odalardan gerekli destek 
ne yazık ki güvensizlik bahane edilerek 
verilmedi. Gemliksporun küme düşmesi 
sağlandı. Sezon öncesi CHP ilçe 
başkanı Uğur Sertaslan öncülüğünde 
Gemlikpsor’da futbol oynamış eski 
topçular bir araya gelerek bir toplantı 
organize edildi.
Bu toplantıda bütün sanayi kuruluşla 
rina siyasi partilerin ilçe başkanları ile 
gidilerek maddi yardım istenecek ve bu 
maddi yardımın da ilçe başkanlarının 
denetlemesinin yapılması toplantıda 
kabul edilmiştir.
Sonrası ki süreçte MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, Gemlik Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın Gemlikspor’a başkan 
olması talebinde bulundu ğu için bu 
talep kabul edilmedi.
CHP ilçe başkanı ve AKP ilçe başkan 
lan iki parti olarak bu sorunu çözebilir
lerdi.
Fakat ne olduysa herkes elini eteğini 
çekti.
Gemlik’ten ekmek yiyen Gemlikli 
oı'dügunu savunan kişiler bir anda 
kayboldu, sezsiz kaldı. Takıma katkı 
için proje üretin dediler Taraftar 
Derneği olarak Behçet abinin katkıları 
ile 1984 yılından bu güne kadar olan 
spor haberlerini bir kitap haline getirip, 
kitap içerisine reklam alarak bir proje 
başlattık. Kitap için aldığımız reklam 
gelirlerini makbuz karşılığında Gemlik
spor klubune bağışladık. Kitabın 
basımını Gemlik Belediyesi üstlendi. 
Fakat sezon öncesi başlanan proje 
sezon bitip takımı mız küme düşmesine 
rağmen hala basılmadı. Gemlikspor’a 
önem verdi ğini belirten, Gemlikspor’u 
milli takım olarak gören siyasiler. 
Gemlikspor’a üvey evlat muamelesi 
yapmıştır.
Ticaret Sanayi Odası, Ticaret Borsası

ŞAFAK İSMAİL ŞENDIL 
Gemlik Spor Taraftarlar Der. Bşk.

ve Sanayicilerden destek istemek, 
“DİLENCİLİK” olarak görüldü. Fakat 
zeytin festivaline toplanan paralar nasıl 
oldu da Kent Konseyine aktarıldı bunu 
anlamakta zorluk çekiyoruz.
Gemlik ilçesinin tanıtımından bahseden 
insanlar madde bağımlılığına ve teröre 
karşı turnuva düzenleyenler bu tür 
organizasyonlarda spora önem 
verdiklerinin altını çiziyorlar.
Spora önem ilk önce ilçenin takımının 
ne kadar başarılı olduğun dan geçef. 
Bu kesinlikle unutulmamalıdır. Bu 
turnuvalarda vete ran diye kutsal 
formamızı giydirdiğiniz insanlar, 
Gemlikspor’a ne yermiştir. Siz, hangi 
hakla bu formaları o insanlara giydire- 
biliyorsunuz? Sizler Gemlispora gerekli 
değeri vermezseniz, ilçedeki sanayici,* 
tüccar, ticaret ile uğraşanlar, firma 
sahipleri Gemlikspor’a değer verir mi? 
Gemlikspor markasının önce siz 
değerini yükselteceksiniz.
Evet Gemlikpsor İstanbul da, 
Çanakkale de,Yalova da ve Bursa da 
REZİL oldu.
Gemlik zeytini ile değil rezilliği ile 
tanıttınız.
Bu açıklamayı yaptı diye bizleri siyaset 
çi ilan edebilirsiniz. Evet siyasetçiyiz 
biz ler GEMLİKSPORUN SİYASETÇİ
LERİYİZ. Sizler de keşke bizim kadar 
siyasetçi olabilseydiniz de Gemlikspo- 
rumuz iyi bir şekilde ilçemizi temsil 
edebilseydi.
Bu sene sadece Gemlikspor’umuz 
küme düşmedi.
Gemlik Kaymakamlığı küme düştü. 
Gemlik Belediyesi küme düştü. 
AKP-CHP-MHP ilçe başkanları ve teşki 
latları küme düştü.
Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Sanayi
ciler, STK, İlçe esnafı, zeytin üreticileri, 
ilçe de yaşayanlar, hepimiz KÜME 
DÜŞTÜK.
Artık hepimiz rahatlamışızdır, içimiz 

z rahat olsun, deve kuşu gibi kafamızı 
topraktan çıkartıp etrafa bakabiliriz. 
Duyan duymayana söylesin GEMLİK 
İLÇEMİ KÜMEDÜŞTÜ.

30 dakikalıkuağmur yetti..
Dün öğle saatlerinde başlayan 
ve yarım saat kadar süren 
sağanak yağış, ilçenin birçok 
cadde ve sokağında taşkınlara 
naden oldu. Bardaktan 
boşanırcasına yağan yağmur, 
tıkalı olan loğarlarından yollaran 
taştı. Birçok yerindeki asfaltların 
gelişi güzel kaplanması nedeniyle, 
yollarda ayrıca su birikintileri 
oluştu. Sağanak yağmura 
yakalananlar bulundukları yerden 
bir süre kımıldayamadı.
Çevre yolu köprüsünün altı 
giderin tıkanması nedeniyle göle 
döndü.
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve BEB 
KA tarafından Türk 
Hava Yollan’nın ana 
sponsorluğunda 6- 
7-8 Mayıs tarih
lerinde Bursa Bilim

Kültür A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Rıfat Bakan da Bilim 
Şenliği’nin artık bir 
Bursa markası ha
line geldiğini be
lirterek, atölye 
çalışmaları, simülave Teknoloji Merkez-

i’nin ev sahipliğinde törler, konferansları
ile dünya çapındayapılacak 5. Bilim

Şenliği, bilime gönül bölge geniş bir bil
imsel organizasyonveren 7’den 70’e

herkesi Merinos 
Park’ta buluşturu 
yor. Bursa Büyükşe

olmadığınıW

vurguladı.
TÜBİTAK, Uludağ

hir Belediye Başkanı Üniversitesi, Bursa
Recep Altepe, 
Türkiye ve dünyada 
bu kadar geniş 
kapsamlı başka bir 
bilim şenliği olmadı 
ğını belirterek, “Bu 
yıl 57 üniversite ve 
67 şehirden 1360 
proje başvurusu 
yapıldı, tek 
amacımız başımıza 
icat çıkaracak, kre- 
atif, bilime gönül 
vermiş bir nesil 
yetiştirmek” dedi.

Teknik Üniversitesi, 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı, Kuark dijital, CLK 
Uludağ Elektrik, 
Eker, Emko ve Pır 
lant tarafından des 
teklenen “Çevre ve 
Enerji” başlıklarının 
ana temasını 
oluşturduğu Türk 
Hava Yolları Bursa 
Bilim Şenliği, yıl da 
Türkiye’nin 4 
yanından bilim 
meraklılarını

Bursa’da 
buluşturacak.
Şenlik kapsamında 
bu yıl İkincisi 
düzenlenen ve 
toplamda 102 bin TL 
para ödülünün 
dağıtılacağı proje 
yarışmasına 1360 
başvuru yapılırken, 
4 farklı kategoride 
50 proje adını finale 
yazdırmayı başardı. 
Proje yarışmasının 
konsepti ‘Bilim ve 
Teknoloji’ olarak be
lirlenirken, minik ve 
çocuk mucitler kate
gorisinde 10’ar, 
genç ve usta 
mucitler kate
gorisinde 15’er 
proje finale kaldı. 
Toplamda 102 bin 
lira ödülün 
dağıtılacağı yarışma 
kapsamında finale 
kalan 50 projeye bin 
liradan 16 bin liraya 
kadar değişik 
ödüller verilecek.

Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü Ekip
lerinin yeşillendirme 
ve ağaçlandırma 
çalışmaları devam 
ediyor. Bir yandan 
çocuk parkları ve 
yeşil alan sayısını 
artıran ekipler, diğer 
yandan da okulçev 
releri başta olmak 
üzere yeni yapılan 
tüm sokaklarda da 
seferber olarak, da 
ha yeşil daha güzel 
bir Gemlik için ağaç 
landırma çalışma 
larında hız kesmi 
yorlar. Hamidiye Ma
hallesi Mehmet Akif 
Ersoy Kültür Merke 
zi ve çevresi ile 
Günaydın Sokakta 
ağaçlandırma 
çalışmalarını artıran 
Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü Ekipleri, 
Pembe Çiçekli 
Akasya, At Kestane 
si, Akçaağaç, Oya 
Ağaçları ve Bahar 
Çiçekleri ile Mahal
lenin çehresini 
değiştiriyorlar. Aynı 
anda Çınar İlkokulu
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HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 

Tel : 513 10 71 GEMLİK
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çevresinde de 
çalışan ekipler, 
burada Belediye 
Fen İşleri Müdürlü 
ğü tarafından 
yapılan kaldırımlara 
da ağaçlandırma 
çalışması yapıyor 
lar. Okul ve yanında 
ki Halı Saha etrafın 
da da ağaçlandırma 
ve çiçeklendirme 
çalışmasını yürüten 
ekipler, ilçenin es
tetik değerlerde 
marka değerinin 
artırılması yönünde 
büyük katkı sunu 
yorlar.
Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürü Cemalettin 
Uysal, Sahil 
boylarında başlayan 
ağaçlandırma, bu
dama, çiçek-

lendirme 
çalışmalarını ilçenin 
dört bir yanında 
devam ettirdiklerini 
kaydederek, okul 
çevrelerinde ve 
yeni yapılan cadde 
ve sokaklarda da 
aynı titizlikle 
çalıştıklarını 
söyledi. Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın talimatları 
doğrultusunda 
ağaçlandırma ve 
çiçeklendirme 
çalışmalarına ara 
vermeyeceklerini 
anlatan Uysal, 
daha yeşil bir 
Gemlik için yapılan 
hizmetlerin Mahalle 
statüsüne dönüşen 
eski köylerde de 
devam ettiğini 
sözlerine ekledi.
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Beledijespor Satranç Tunu yapılılı
Gemlik Belediye* 
spor ve Gemlik 
Belediyesi öncülü 
günde yapılan, 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğünün de 
destek verdiği 
23 Nisan Satranç 
Turnuvasının 
bölümü (1 ve 2. 
Sınıflar) Gemlik 
Sosyal Yaşam 
Merkezinde yapıldı. 
Turnuvanın ödül 
törenine Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdü 
rü Burhan İnan, 
Gemlik Belediye* 
spor Başkanı Hulusi

Gandar, 
Gemlik Ağrılılar 
Dernek Başkanı 
Metin Arslan katıldı. 
Turnuva’nın ilk 
bölümüne Ana 
Sınıfı dâhil 69

öğrenci katıldı. 
Turnuva Birincisi 
11 Eylül Okulunca 
Efe Koçak oldu. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz;
"Satranç Turnuvası 

na katılan her 
öğrenci bizim için 
önemlidir.
Satranca yapılan 
teşviki Belediye 
olarak önemsiyoruz. 
Gemlik Belediye- 

spor’umuzu, okul 
müdürlerimizi ve 
öğretmenlerimizi 
tebrik ediyoruz. 
Spora destek 
olmak, 
belediyeciliğimizin 

önceliklerinden, 
bu nedenle her 
evladımızın spor 
yapmasını isti 
yoruz” dedi. 
Belediyespor Baş 
kanı Hulusi Gandar 
ise; “Başta Belediye 
Başkanımız olmak 
üzere, Milli Eğitim 
Müdürlüğümüze 
ve turnuvamıza 
destek verenlere 
teşekkür ediyorum. 
Amacımız satran 
cm yaygınlaşma 
sini ve gelişmesini 
sağlamaktır. 
Bu anlamda da, 
Belediyespor 
olarak eğitimleri 
mize aralıksız 
devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

Bursaspor'da ilk transfer bitti
Bursaspor, Akhisar 
Belediyespor’da 
forma giyen 31 
yaşındaki orta 
saha oyuncusu 
Merter Yüce ile 
1 yılı opsi 
yonlu 3 yıllık ön 
anlaşma imzaladı. 
Spor Toto Süper 
Lig’de Avrupa 
hedefinden kopan 
yeşil-beyazh ekip, 
gelecek sezon için 
transfer çalışma 
larına şimdiden 
başladı. Verim alına 
mayan ve maliyeti 
yüksek oyuncuların 
satılması için bazı 
menajerlere yetki 
veren Bursaspor 
yönetimi, kadroya 
yeni isimler

kazandırmak için de 
çalışmalarını 
sürdürüyor.

HAMZAOĞLU'NUN 
ESKİ 
ÖĞRENCİSİ

Yeşil-beyazh yöne
timin bir süredir 
temas halinde 
olduğu Teknik 
Direktör Hamza 
Hamzaoğlu’nun da 
Akhisar Belediye- 
spor’dan eski 
öğrencisi Merter 
Yüce ile 2+1 yıllık 
ön protokol 
imzalandığı 
bildirildi.
Akhisar Belediye
spor’da beşinci 
sezonunu geçiren

Merter, bu sezon 
yeşil-siyahlı for 
mayı 29 resmi 
maçta giydi.

Deneyimli oyuncu
nun Bursaspor’da 
tüm maçlarda 
oynadığı takdirde 1

milyon 700 bin TL 
alacağı da belirtildi.

PAÇACI:

PRENSİPTE 
ANLAŞTIK 
Bursaspor Basın 
Sözcüsü Suat 
Paçacı, "Yönetim, 
geçtiğimiz gün 
lerde Bursa'ya 
davet ettiği ve 
Özlüce Tesisle 
ri’nde yapılan 
ilk görüşmesi 
olumlu sonuçlanan 
Akhisar Beledi 
yespor'un ön 
libero Merter 
ile prensipte 
anlaşma sağladı" 
dedi.
Merter Yüce'nin 
Akhisar Belediye- 
spor'la olan 
sözleşmesinin 
30 Haziran'da 
dolacağı bildirildi

w w w. gemi i k ko rfezgazetesi.com

rfezgazetesi.com
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BAHÇIVAN
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE? 
BAHÇE, PEYZAJ 

İŞİNDEN ANLAYAN 
REFERANS VEREBİLECEK

BAHÇIVAN
ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek ■ 

Orhangazi / BURSA 
Tel: O 224 586 00 05

İMİHİİİİIMM
Bursa’nın daha 
huzurlu, daha sağ 
hklı ve daha modern 
bir kent olması 
hedefiyle ‘Bursa’nın 
trafiği ve çözümleri* 
temasıyla gerçekleş 
tirilen çahştayda, 
kent trafiğinin mev
cut durumu ve 
geleceği ilgili ku* 
rumlarca mercek 
altına alınıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile Bursa 
Valiliği ve il Emniyet 
Müdürlüğü ortaklı

ğıyla gerçek 
leştirilen ‘Bursa’da 
Trafik ve Çözümleri* 
konulu çalıştay, Ata 
türk Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) Muradiye 
Salonu'nda yapılan 
açılış töreniyle 
başladı. Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi Başkanvekill 
Abdülkadir Karlık, 
çalıştayın açılışında 
yaptığı konuşmada, 
tüm büyük kentlerde 
olduğu gibi

ulaşım ve trafik 
sıkışıklığının 
Bursa’da da önemli 
bir kentsel sorun 
olduğunu ifade etti. 
Nüfus artışının 
yanında nüfus 
başına düşen oto
mobil sayısının da 
artması, imar 
planları ve arazi 
kullanım kararları ile 
belirlenmiş yol sis
temlerinin taşımakta 
zorlandığı bir araç 
trafiğine neden oldu 
ğunu kaydedildi.

™
 ZEYTİN PERAKENDE 

MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN PERSONELLER 
m ALINACAKTIR.

 05062698718
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),

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.

IIHIIIIIRD FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
IUHD BAY-BAYAN VASIFSIZ ■ ™ ELEMANLAR ARANIYOR

■ 'Hff
HEYDMI KUZU CEMİRME

GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 
İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

05322328041

mailto:hr@gemport.com.tr
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BISII, hava karantasımacıiiBi itin haretele geçti
BTSO Lojistik Sektör şeyler, kent ve ülke g———— । jyj bjr şekj|de kulla Ürünlerimizin dünya
Konsevi Başkanı ekonomi aündamini * nılması aerektinini nın rlnrt bir tarafına

V

Konseyi Başkanı
Haşan Çepni, 
Yenişehir Havalima 
m’ndaki kargo depo 
larının hava kargo 
taşımacılığına açıl 
ması gerektiğini 
söyledi. BTSO Lojis
tik Sektör Konseyi 
Başkanı Haşan 
Çepni, Yenişehir

ekonomi gündemini
belirlemeye devam 
ediyor. BTSO çatısı 
altında faaliyet göste 
ren Lojistik Sektör 
Konseyi üyeleri, 
Bursa'da hava kargo 
taşımacılığının başla 
ması için harekete 
geçti. Konsey üyele 
ri, Yenişehir Havali

S--«aft

nılması gerektiğini
ifade eden Çepni, 
15 yıl önce Yenişehir 
havalimanı ile bir
likte yapılan kargo 
depolarının kullanı 
ma açılması gerekti 
ğini dile getirdi. 
Bursa'nın hava 
kargo ulaşımında 
Güney Marmara'nın

nın dört bir tarafına
göndermek için 
Yenişehir Havalima 
nı en doğru adres. 
Şimdiye kadar 
kullanamadığımız 
bu alanları en yakın 
zamanda tekrar 
faaliyete açmalıyız. 
Hava ulaşımında 
örnek çalışmalar

Havalimanı ndaki 
kargo depolarının 
hava kargo taşıma 
alığına açılması 
gerektiğini söyledi. 
Türkiye'deki oda ve 
borsalara rol model 
olan sektörel kon-

manı'na ziyarette 
bulundu. Ziyarete, 
BTSO Lojistik Kon
seyi Başkanı ve 
Meclis Üyesi Haşan 
Çepni, 48. Komite.
Başkanı Mehmet 
Aydın Kalyoncu ve

konsey üyeleri katıl 
dı. Yenişehir Havali 
manı Müdürü Recep 
Pak'ı makamında 
ziyaret eden Lojistik 
Konseyi Üyeleri, 
havalimanı bünye 
sinde kurulu olan

hava kargo depola 
rının durumu hakkın 
da bilgiler aldı. 
BTSO heyeti ayrıca 
havalimanı pistini de 
inceledi. Yenişehir 
Havalimanının 
mümkün olduğunca

merkezi olabilecek 
potansiyele sahip 
olduğunu anlatan 
Çepni şöyle 
konuştu: "Bursa 
Türkiye'nin ihraca 
tına liderlik eden 
şehirlerden birisidir.

sergileyen Bursa'ya 
hava kargo taşımacı 
lığını başlatmalıyız. 
Bursa iş dünyası 
olarak bu depoların 
faaliyete geçmesi 
için çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz."

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, Rusya 
ile yaşanan krizin 
tarımın dışında bir 
konu olduğunu be
lirterek, "Burada 
Türk çiftçisinin ve 
Rus çiftçisinin 
cezalandırılması 
doğru değildir." 
dedi. Birleşmiş Mil
letler Gıda ve Tarım 
Örgütü'nün (FAO) 
Avrupa Bölgesel 
Konferansının 
açılışına katılmak 
üzere Antalya'ya 
gelen Çelik, esnafı 
ziyaret eden ve hale 
gelen üreticilerin 
sorunlarını dinleyen 
Çelik, sebze ve 
meyve fiyatları 
hakkında esnafın 
sorularını yanıtladı.

Çelik, Türkiye'nin 
Rusya ile yaşanan 
sorunu büyük bir de
vlet ve sorumluluk 
anlayışıyla değerlen 
dirdiğini ifade etti. 
Çelik, mesele fevri 
olarak ele alınacak 
bir mesele olmadığı 
m kaydederek şöyle 
devam etti: "Hal ile 
ilgili bir mesele 
değil. Biber, doma 
tes, karpuz ile ilgili 
mesele değil ki. Bu 
mesele uçak ile ilgili 

bir mesele. Konuşu 
lacaksa teknik boyu
tuyla konuşulacak 
bir mesele. Neden 
düştü, neden düşü 
rüldü? Tamamen 
üretim ve tarımın 
dışında bir konu. 
Bunun faturasının 
tarıma kesilmesi 
doğru değil. Burada 
Türk çiftçisinin ve 
Rus çiftçisinin ceza 
landırılması doğru 
değildir. Türkiye 
burada sorumlu

davranmaya, ağır 
başlı davranmaya 
devam ediyor. Biz 
ithalatla ilgi bir kısıt 
lamaya gitmedik. Biz 
kimsenin çiftçisini 
yürüyen mekaniz
mada cezalandırma 
yoluna gitmedik. Bir
ilerinin yaptığı ise 
yanlış. Bu da dünya 
nın sonu değil." 
Sorunla ilgili odalar 
ve birliklerle yaptık 
ları toplantılardan 
son derece güzel 
çözüm önerileri 
geldiğini söyleyen 
Çelik, kasım ve ara 
lık ayında yaşanan 
sorunları aşma 
konusunda önemli 
adımlar atıldığını, 
gelecek taleplerin de 
değerlendirileceğini 
bildirdi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemiikkorfezgazetesi.com

Vatandaşı isyan ettiren Elektronik Fon 
Transferi (EFT) ve havale ücretlerinde 300 
lirayı bulan tarife son buluyor.Bankacıhk 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
bankalara göre 30 liradan başlayıp 300 
liraya kadar çıkan EFT ücretlerini mercek 
altına aldı. BDDK, Türkiye Bankalar Birliği 
ile birlikte EFT ücretlerinin maliyeti ve 
alınan tutarlara ilişkin çalışma başlattı. 
Kurum, bu konudaki başıboşluğu gidere
cek bir düzenleme yapacak. Kurallara 
uymayan bankalara son 1.5 yılda yaklaşık 
5 milyar liranın üzerinde idari para cezası 
kesilirken, aynı suçu işleyenlere de tavan
dan ceza veriliyor. Mevcut uygulamada 
özel bankalar EFT işlemi için 30 ila .300 TL 
arasında değişen komisyon alıyor. İsme 
gelen EFT, kasadan nakit çekildiğinde de 
40 TL ücret isteniyor. Kamu bankaları da 
bin lira altı EFT için yaklaşık 20, üstü için 
ise 25 lira masraf talebinde bulunuyor.

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

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 11 74
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 1 o 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM 

Pamukkalo 612 OO 20
DENİZ UÇAÛI 513 66 13
Peçasu* Akmlo Seyahat 614 63 02
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzer Turizm 612 1O 72
Kanbarogiu-Eaadaf 614 46 48

Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER

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

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

Devlet Hastanesi 517 34 00 |
Sahil Dev. Ha at. 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 51345 20

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

Akcan Petrol eıaıoro
MAR-PET 313 30 33
Tuncay Otogaz 913 1e 4S
Boyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
OlMLİK'İN İLK O0NL0K IİYMİ BAZİTIIİ________

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5469 

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)

lEiılnliEiıMi
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.gemiikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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İstiklal Cad. Bora Sok. 
Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK 

Tel : O 224 513 96 83

Gemlik Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı ilk toplantısı yapıldı

MtkaMHiH
CHP ilçe Başkanı Mehmet Sertaslan Şube 

Müdürü hakkında soruşturma açılmasını istedi. 

İmam Hatiplere 
öğrenci topluyorlar

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

BOSIVA-HERSEKGEZfSİVEGAO
Gemlik Belediye Meclisi’nin önceki gün 

yapılan toplantısının bir maddesi, Gemlikli 
malul gazilerin tarih ve kültür amaçlı Bosna • 
Hersek'e gezi istemesi idi.

Gemlik Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda gazi
lerimizi Kıbrıs’a öptürmüştü.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın Mecliste 
yaptığı konuşmaya göre, 19 üyesi bulunan 
Gemlik Malul Gaziler Derneği'nin böyle bir is
temi olmuş. Dev. Syf. 4’te

Gemlik Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı ilk 
toplantısında imarla ilgili konular görüşüldü. 
Gündemin 1/10 maddesinde Marmara Beledi 
yeler Birliği ile yapılacak organizasyonla, 
Muharip Gazilerin 25-28 Mayıs tarihlerinde 
Bosna- Hersek’e düzenlenecek gezi konusu 
mecliste yine tartışmalara neden oldu. Öte 
yandan, Umurbey Mahallesi’nin tarih ve Kültür 
değerlerinin canlandırılması için Celal Bayar, 
Reşadiye ve Atatürk Caddesi’ndeki binaların 
ön cephelerinin özgün yapısı korunarak proje
lendirilmesi, Umurbey'ın cazibe merkezi haline 
getirilmesi kabul edildi. Haberi sayfa 2’de

Gemlik ilçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ 
nce ilçemizdeki tüm 
ilkokul müdürlükle 
rine 3 Mayıs 2016 
günü gönderilen 
resmi yazıda, 4. 
sınıf öğrencilerinin 
velileriyle görüşü 
lerek imam hatip 
okularında okumak 
isteyenlerin 27 
Mayıs tarihine ka 
dar belirlenmesi is
tendi.
Şube Müdürü 
Al i rıza Atlı adıyla 
gönderilen yazıya 
CHP ilçe başkanlı 
ğından tepki geldi. 
CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan,

Şube Müdürü’nün 
böyle bir yetkiyi 
nereden aldığını be
lirterek; “Ey! Şube 
Müdürü nasıl bir 
akıl ile kaç çocuğun 
imam hatibe gönde 
rileceğini öğrenmek 
istersin. Hangi akıl 
la 10-11 yaşındaki 
çocukları ayrıştır - 
maya iter seni. 
Sadece imam hatibi 
sormuşsun, yoksa 
asıl derdin imam 
hatibe gitmek iste 
meyenleri belirle
mek midir?” dedi. 
CHP’liler adı geçen 
Şube Müdürü hak
kında soruşturma 
açılmasını istedi.

http://www.vizyonkd.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


6 Mayıs 2016 Cuma Gemlik KMrfez Sayfa 2

Meclisle Bosna Hersek gezisi tartışıldı
Gemlik Belediye 
Meclisi'nin Mayıs 
ayı ilk toplantısında 
imarla ilgili konular 
görüşüldü.' 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
başkanlığında 
yapılan toplantıda 
bir önceki meclis 
toplantısı tutanakla 
rımn okunmuş 
sayılarak kabulün
den sonra gündem 
deki maddelerin 
görüşülmesine 
geçildi.
Daire müdürlerinden 
gelen tekliflerin ilgili 
komisyonlara sevk 
edilmesinden sonra 
gündemin 1/9 mad
desinde Hamidiye 
Mahallesi’nde yapı 
lan otopark alanı için 
yapılan kamulaştır 
malardan sonra bu 
taşınmazların Bursa 
Büyükşehir Belediye 
sine devri konusu ile 
ilgili görüşmede, 
Başkan Yılmaz, bu 
parsellerin otopark 
paralarının Büyük 
şehir paylarının 
kattatufarak yapddt 
ğım, Mülkiye Müfet 
fişlerinin Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si’nde yaptıkları 
denetimde ortaya 
çıktığını ve taşınmaz 
ların Büyükşehir’e 
devrinin gerektiği 
için bu konunun 
gündeme alındığını 
söyledi.
Devir işlemi meclis 
ce kabul edildikten 
sonra, MHP Grup 
sözcüsü Osman 
Doğan söz alarak, 
“Belediyelerin 
binalann altına

yapılması gereken 
otoparkların yapılma 
yarak yerine bedel 
alınması ve bu be
delin Büyükşehir 
Belediyesi’ne akta 
rılması gerekirken 
bu paralar neden 
aktarılmadı" dedi.
Başkan Refik Yılmaz, 
“Aktaramadık, kamu 
/aştırmaları yaptık. 
Aktarsaydık, kamu 
/aştırmalar gecikirdi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanıyla konuşa 
rak bu kararı aldık.” 
şeklinde yanıt verdi. 
CHP meclis üyesi 
Mert Dimili ise yapı 
lan işlemin mevzuata 
uygunluğunu anlaya 
madiğini, belirte rek, 
“Yapılan kamulaş 
tırmalar mevzuata 
uygun değildir. Biz, 
bu nedenle olumsuz 
oy veriyoruz. ” dedi. 
Gündem maddesi 
oy çokluğuyla kabul 
edildi.
Gündemin 1/10 mad
desinde Marmara 
Belediyeler Birliği ile 
yapılacak organizas 
yonla, Muharip Gazi
lerin 25-28 Mayıs ta 
rihlerinde Bosna- 
Hersek’e düzenlene 
cek gezi konusu 
mecliste yine tartış 

malara neden oldu. 
Konuyla ilgili bilgi 
veren Başkan Yıl 
maz, gazilerin daha 
önce Kıbrıs’a geziye 
götürüldüğünü, gazi
lerin Borsa Hersek’i 
görmek istemlerini 
belirterek, “19 Kıbrıs 
ve Kore gazimizi, 
evladı fatiha toprak 
larına gitmelerini, 
oradaki eserleri, 
Mostar Köprüsünü, 
Saraybosna’yı Çarşı 
sini Üsküp gibi tarihi 
mekanları görmüş 
olacaklar” dedi. 
Yılmaz’ın geziye 
isteyen meclis üyele 
rinde katılmasını 
son anda gündeme 
ekledi. Öneri, oy 
birliğiyle kabul 
edildikten sonra söz 
alan MHP grup 
sözcüsü Osman Do 
ğan, meclis üyeleri 
nin bu geziye katıl 
masının doğru 
bulmadığını, emlak 
vergilerini ödeye
meyen vatandaştan 
icra yoluyla toplanan 
paralarında bulundu 
ğu belediye bütçesin 
den geziye katılması 
na doğru bulmadı 
ğım söyledi. Bunun 
üzerine Başkan 
Yılmaz’ı, tribünlere 

oynamakla suçladı. 
Yılmaz, “Daha önce 
ki meclis üyeliğiniz 
döneminde siz de 
Romanya’ya gittiniz" 
sözü üzerine, Osman 
Doğan, “Bizim o ge 
zimizin masraflarını 
Navodarı Belediyesi 
karşıladı. Biz, halkın 
parasıyla geziye 
gitmedik." 
diye yanıt verdi. 
İmarla ilgili korniş 
yonlardan gelen 
kararların görüşüle 
rek bazılarının geri 
çekilmesi bazılarının 
da kabulünden son 
ra Küçük Sanayi 
Sitesi’ndeki yolların 
düzenlenmesi konu 
sunda komisyon 
raporunda bu 
konunun Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Daire Başkanlığınca 
yapılması önerisi 
kabul edildi.
MHP Meclis üyesi 
Mahmut Solaksuba 
şı, Ata Mahallesi ile 
Bağkur Sanayi Sitesi 
ve Atatepe Sosyal 
Tesisleri’nin girişinin 
çok kötü olduğunu, 
site içindeki yolların 
da bozuk olduğunu 
belirterek, bunların / 
gözden geçirilmesi 
ni, ciddi bir şekilde 

ele alınması 
ğerektiğini söyledi. 
Fay hattı yerleriyle 
ilgili belediyeye bilgi 
verilmesi konusunda 
Şehircilik ve Çevre 
Bakanlığınca hazırla 
nan mikro bölge etüt 
çalışmalarının fay 
hattı çalışmalarının 
1/1000 ölçekli imar 
planına İşlenmesi 
kabul edildi.

UMURBEY 
CANLANACAK 
Daha sonra, Umur 
bey Mahallesi’nin 
tarih ve Kültür değer 
lerinin canlandırıl* 
ması için Celal 
Bayar, Reşadiye ve 
Atatürk Caddesin
deki binaların ön 
cephelerinin özgün 
yapısı korunarak 
projelendirilmesi, 
Umurbey’in cazibe 
merkezi haline 
getirilmesi kabul 
edilirken, MHP’den 
Mahmut Solaksuba 
şı, Gemlik sahilin
deki binaların da 
projelendirilerek 
boyanmasını önerdi. 
CHP grubundan 
Fatih Buluk ise, 
İstiklal Caddesinde 

2013 yılında alınan 
karar gereği cephe 
yenilenmesinin 
yapılmasını istedi. 
Hayriye ve Selimiye 
Mahallelerinin 
muhtarlarının talep
lerinin görüşürelerek 
kabul edilmesinden 
sonra Serbest Böl 
ge’de bulunan 3 
katlı binanın Serbest 
Bölge yönetimi 
tarafından 220 bin 
liraya şartlı olarak 

bağışlanmasına bu 
paranın mülk sahibi 
Şerafettin Eroğlu’na 
ödenmesi kabul 
edildi.
Daha sonra söz alan 
CHP Grup Sözcüsü 
Özgür Aksoy, 
kürsüden yaptığı 
konuşmada Belediye 
başkanının CHP li 
belediye döneminde 
yolsuzluklar yapıldı 
ğım sık sık dile getir 
diğini, bu konunun 
halen yargıda oldu 
ğunu, birçok dava 
nın kazanıldığını, 
yargıda olan bu gibi 
konuların her yerde 
konuşulmasının 
doğru olmadığını 
söyledi.
Aksoy, “Biz, CHP 
olarak yargı önünde 
hesap veririz.
Sizin ayakkabı 
kutularıyla aldığınız 
rüşvetleri yargı 
önüne çıkarma 
gücünüz yok." 
Aksoy, Zonguldak 
Belediye Meclisin
deki engcümen 
seçimlerinde eşit oy 
kullanımında kura ile 
sonuca gidildiğini, 
CHP tilerin itirazı 
üzerine, konunun 
idare mahkemesine 
götürülerek, AKP li 
üyenin encümen 
üyesi seçildiğini 
belirterek, “Yanlışta 
ısrar etmeyin.
Yanlıştan dönün 
yoksa konuyu idare 
mahkemesine 
götüreceğiz” dedi. 
Belediye Başkanı 
Yılmaz, yargıda 
her zaman 2 kere 
2 kerenin 4 
olmadığını söyledi.

Manastır a Hz. Ömer mescidi fiTSOMaıltıııi eğilimleri siiriiııoı
Gemlik Belediyesi, 
İlçe Müftülüğü ve 
Cami Yaptırma 
Derneği tarafından 
yaptırılacak olan 
Cumhuriyet Mahalle 
si Manastır Mevkii 
Hastane Sokaktaki 
Hz. Ömer Mesci
dinin temeli atıldı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 4 
halifenin ismini 
ilçede yapıla cak 
olan 4 mescit ile 
yaşatacaklarını 
söyledi.
Cumhuriyet Mahalle 
si nüfusunun 18 bini 
aştığını anımsatan

Yılmaz, son dönem
lere kadar bölge 
halkının apartman
lar ve siteler arasına 
sıkıştırılmış tek 
camiye mahkûm 
edildiğini söyledi. 
Ayşe Karataş Cami- 
inin ardından Hz. 
Ömer Mescidi 

yapımı ile mahal
lenin mabedsiz ol
maktan kurtarıldığı 
m vurgulayan Refik 
Yılmaz, Sosyal 
Yaşam Merkezi 
yanına yapılacak 
olan mescide de Hz. 
Ali ismini verecek
lerini kaydetti.

GTSO Akademi 
eğitimleri kapsamın 
da üyelerine yönelik 
düzenlediği eğitim 
lerden biri olan Lo
jistik ve Tedarik 
Yönetimi eğitimi 
başarı ile tamamlan 
dı. Eğitimi ABİGEM 
eğitmenlerinden 
Metin Çavuşlar 
verdi. Eğitim süre 
since; Temel Lojistik 
faaliyetler Lojistik 
yönetimi tanımı, 
önemi, organizas 
yondaki yeri, lojistik 
yönetimi’nin bile 
şenleri-müşteri hiz 
metleri, talep tah-

minleri, üretim plan 
laması, stok yöne
timi, lojistik iletişi 
mi, malzeme yöne
timi, sipariş işleme 
ve ambalajlama ko 
nusunda temel yak 
(aşımlar başta ol 
mak üzere bir çok 
hususta eğitim 

veriliyor. Eğitimler 
de Lojistik maliyet
leri (müşteri hizmet
leri, nakliye, aktar 
ma, depolama mali 
yetleri, elleçleme, 
sipariş işleme / bilgi 
sistemleri, sipariş, 
rant, stok taşıma ma 
liyetleri anlatıldı
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UiMiMi nene car sı ortasında kalhlnt ulus etti
17 yaşındaki bir 
genç, sevgilisinin 
çalıştığı kuaför 
salonunun önünde 
kalbine ateş ederek 
İntihar teşebbüs etti. 
Vatandaşlar gencin 
kamera şakası yaptı 
ğını zannedip yanına 
yaklaşmazken kanlar 
içerisinde kalan 
genç 112 ambulan 
sıyla hastaneye 
kaldırıldı. Olay Os* 
mangazl Şehreküstü

Bursa İl Müftülüğü 
karşısında meydana 
geldi. İddiaya göre 
17 yaşındaki B.Y. bir 
süre önce ayrıldığı 
sevgilisi V.A.’nın 
öğle saatlerinde cep 
telefonuna mesaj 
atıp barışmak 
istediğini aksi halde 
intihar edeceğini 
söyledi. Genç kızın 
mesaja cevap ver
memesi üzerine 
V.A.’nın çalıştığı

kuaför salonunun 
karşına gelen B.Y. 
eski sevgisini arayıp

cama çıkmasını 
istedi. Genç kız 
cama çıktığı anda

yanında getirdiği 
tabancayı kalbine 
dayayan B.Y. bir el 
ateş edip intihar etti. 
Kanlar içerisinde 
yere yığılan genç, 
olay yerine gelen 
112 ekiplerinin mü
dahalesinin ardından 
Bursa Devlet Has
tanesine kaldırılarak 
ameliyata alındı. 
Kuaför V.A. ise ifade 
si alınmak üzere 
polis merkezine

götürüldü. Öte yan
dan olaya tanık olan 
bazı vatandaşlar 
gencin silahı kalbine 
dayadığında şaka 
yaptığını, olayı 
kamera şakası zan
nettiklerini ve bu se
beple yanına yaklaş 
madıklarını söyledi. 
Polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı. 
B.Y. nin hayati 
tehlikesinin 
bulunduğu öğrenildi.

Haftasını hıpaldaııarak öUümii
Nilüfer'de 24 yaşın 
dakl Mehmet Ali Ç., 
babası 66 yaşındaki 
Haşan Ç.'yi bekçi 
olarak çalıştığı 
işyerinde göğsün 
den bıçaklayarak 
öldürdü. Nilüfer 
Kuruçeşme Mahalle
sinde bir maden 
ocağında bekçi 
olarak çalışan Haşan 
Ç., işyerine gelen 
oğlu Mehmet Ali Ç. 
ile ailevi sorunlar

Madde hağımlısı gene, is hanında sızdı
Bursa’da özel lise 
nin bulunduğu iş 
merkezine giren 
şahsı kimse dışarı 
çıkartamadı. Olay 
Ulucami yanındaki 
bir iş merkezinde 
meydana geldi. 
Daha önce madde 
kullandığı için 
kaldırıldığı hastane
den taburcu edilen 
madde bağımlısı 
K.T, özel lisenin 
bulunduğu bir iş 
merkezinin girişine 
oturarak kendinden

Dehşet sanığına ceza yağdı
Orhangazi Çakırlı 
mahallesinde geçen 
yıl ağustos ayında 
komşusu Ali Gem ile 
eşi Gülfer Gem ve 
oğulları Reva Gem'i 
pompalı tüfekle öldü 
ren Haşan Küp’e üç 
ağırlaştırılmış müeb
bet hapis cezası ve 
rildi.Bursa 7. Ağır

yüzünden tartıştı. 
Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
iddiaya göre maden

ocağında bulunan 
mutfaktaki bıçağı 
alan Mehmet Afi Ç., 
babasını göğsünden

geçti. İş hanı çalışan 
lan ve çevredeki 
esnafın çabalarına 
rağmen oturduğu 
yerden kaldırılama

yan gence, olay 
yerine gelen sağlık 
ekipleri de hastane
den yeni taburcu 
olduğu için müda

Ceza Mahkemesinde 
Ali Gem (69) ile eşi 
Gülfer Gem (67) ve 
oğulları Reva Gem'i 
(46) pompalı tüfekle 
öldürdüğü iddiasıyla 
hakkında “üç kişiyi 
kasten öldürmek” 
suçundan üç ayrı 
müebbet hapis ceza 
sı istenen 55 yaşın 

daki çiftçi Haşan 
Küp’ün yargılandığı 
davada karar çıktı. 
Polisin geniş 
güvenlik tedbiri 
aldığı duruşmada 
son sözü sorulan 
Haşan Küp, “Söyle 
yeceğim bir şey yok, 
vereceğiniz cezaya 
razıyım” dedi.

yaraladı. Hastaneye 
kaldırılan Haşan 
Ç. doktorların tüm 
müdahalesine 
rağmen yaşamını 
yitirdi. Haşan Ç'nin 
ceneazesi otopsi 
yapılmak üzere Bur 
sa Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırılır 
ken, Mehmet Ali 
Ç. jandarma tarafın 
dan gözaltına alındı. 
Olayla iigiii soruş 
turma sürüyor.

hale edemedi.
Şahıs, polis tarafın 
dan ekip otosuna 
bindirilip emniyete 
götürüldü. Esnaf, 
"Baygın halde iş 
hanının girişinde 
oturuyor du. Uzun 
süre seslenmemize 
rağmen ses çıkarma 
yınca sağlık ekiple 
rine haber verdik.
Yeni taburcu olduğu 
için 112 müdahale 
etmedi. Sonunda 
polis gelip götürdü” 
dedi.

Cumhuriyet savcısı, 
bir önceki duruş 
mada verdiği mütala 
ayı tekrarlayarak, 
sanığın üç kişiyi 
kasten öldürmek 
suçundan ayrı ayrı 
üç kez ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezasına mahkum 
edilmesini istedi.

Yaşlı kadın parasını 
dolandırıcıya kamırdı

Mudanya'da, 
telefonda kendisini 
polis olarak tanıttığı 
kadını dolandırdığı 
iddia edilen şüpheli 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye 
göre, ilçede yaşa 
yan Z.Y'yi (65) 
telefonla arayan 
Haşan C. (17), 
kendisini polis 
olarak tanıtıp evin
deki para ve altın 
lan incelenmek 
üzere kendisine 
vermesi gerektiğini 
söyledi. Şüpheliye 
ina nan Z.Y, evine 
gelen Haşan C'ye 
bin 400 lirasını ve 
10 bin lira değerin

î Bit İM İlil
Beyin ölümü 
gerçekleşen 25 
yaşındaki erkek 
hastanın organları 
7 kişiye nakledile
cek. Bursa’da iki 
hastaya ise kara 
ciğer ve böbrek 
nakli yapılacak. 
Hastanın organla 
rının bağışlanma 
sının, aileyle 
yapılan görüşmeler 
neticesinde gerçek 

deki altınlarını 
teslim etti. Z.Y'ye 
telefonla ulaşama 
yan oğlu, durumdan 
şüphelenerek 
polise haber verdi. 
Eşkal bilgisi doğrul 
tuşunda çalışma 
yapan polis ekipleri, 
Haşan C'yi İskele 
Meydam'nda yaka 
ladı. Üzerinde 
Z.Y'den aldığı para 
ve ziynet eşyaiarı 
bulunan Haşan 
C, gözaltına alındı. 
Şüpheli, emniyet
teki işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi. Para 
ve altınlar ise 
Z.Y'ye teslim edildi.

leştiğini anlatan 
Uzman Doktor 
Muzaffer Şenveli, 
şöyle konuştu: 
"Hastanın, Bursa 
Bölge Koordinas 
yon Merkezi’nin 
incelemeleri net
icesinde kalp, 
akciğer, karaciğer, 
böbreklerinin ve 
kornealarının 
alınmasına karar 
verildi.” dedi.



6 Mayıs 2016 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

BOSNA-HERSEKGEZİSİVEGAZİLİK

Malul Gazi’nin sözcük anlamı, yurt 
savunmasında gerek yurt içi, gerek yurt 
dışındaki T.C. devletini korumak için 
mücadele ederken, düşman ve terörist 
kurşunuyla yaralanan ve tedavisi sonucu 
rapor alan kişiye verilen addır.

Bir de muharip Gaziler vardır.
Bu gaziler, fiilen savaşa katılan kişilerdir. 
Gazilerimiz bizlerin gururudur.
Ancak, bizdeki gazileri katıldıkları savaşa 

göre sınıflandırmasını yaparsak, öncelikle 
Kurtuluş Savaşı’na katılan gazilerimizi, sonra 
DP döneminde Kore’ye götürülen gazilerimizi, 
bir de sıcak savaş olarak 1974 yılında Kıbrıs 
çıkartmasına katılan gazilerimizi öncelikle 
sayabiliriz.
Son yıllarda ise Güneydoğu bölğemızae 

ayrılıkçı terör örgütleri ile savaşan, bu 
savaşta yaralanan gazilerimiz vardır.

Ben, Kore’de ABD’nin emperyalist çıkarları 
için buradaki savaşa gönderilen askerlerimiz 
arasında ölenler ile savaştan yaralı veya yara 
almadan çıkan gazilerimize üzülüyorum.

Bana göre; Kore’ye savaşa giden Türk 
askeri vatanı için savaşmadı.

ABD’nin çıkarları için savaştı.
Emperyalist İngilizlerin Çanakkale’ye ge

tirdikleri Anzak askerleri ile Hintli ve Cezayirli 
hatta Kanadah askerler de vardı.

Çocukluğumda, akrabalarımız arasında 
lakabı Kore’H olanlar vardı.

Hep kendi kendime neden onlara ‘Koreli’ 
derler diye sorardım.

Aptal bir savaşa katılan bizim askerlerimize 
verilen admış meğer Koreli...

Belediyelerin gazilerimizi yurt içinde ve 
dışında geziye götürmeleri doğaldır.

Bunların turisttik gezilere gidecek çoğunun 
gücü yoktur. Hele savaştığı yerleri yıllar sonra 
görmeleri onlarda onulmaz duygular yaratır.

Ama, Güneyde savaşan bir gaziyi Kıbrıs’a, 
Kore de savaşmış bir gaziyi Bosna Herse’ye 
götürmek ne alaka.

Gazilere saygı ve ilgi, ilgisiz gezilerle olmaz.
Belirli ulusal günlerde onları ziyaret ile 

onları törenlerde ağırlamak ve yaşamları 
boyunca sıkıntıları varsa onları gidermekle 
olur.

Son yıllarda bakıyorum, gazilerimiz adeta 
belediyenin açılış ve törenlerinin birer neferi 
haline geldiler.

Her açılışa gaziliği belirten giysileriyle 
fâdıma'K gaziliğe ya'Kişmuz.

Gaziliği gözden düşürür, binlerinin törenleri 
kalabalıklaştıran askerleri olursunuz.

Gaziliğin onurunu, gazilerin kendileri 
koruması gerekir.

Gazilerimiz her törenin bindirilmiş kıtaları 
olmamalılar.

Bunu da sakın ha bizleri bir yerlere 
götürsünler diye yapmasınlar.

Halkın gözündeki o gazilik gibi kutsal duygu 
yok ederler.

Bursa’nın en büyük 
beyaz eşya 
mağazalarından 
Uğurlu Dayanıklı 
Tüketim Mamulleri 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. 6. Şubesini 
İstiklal Caddesi’nde 
hizmete açtı.
Uzun yıllardan beri 
Gemlik Arçelik 
Yetkili Satıcısı olan 
Genç-AI Ticaret 
Limited Şirketinin 
İstiklal Caddesi 11 
numarada bulunan 
mağazası, iki firma 
arasında yapılan 
anlaşma sonucu 
Uğurlu A.Ş’ye 
devredildi.
Uğurlu A.Ş. dünden

Iel«fwiaareliciswaıerifflsuriwt
Gemlik Belediyesi 
nin Marmara Beledi 
yeler Birliği ile bir- 
likte organize ettiği 
Hizmet içi Eğitim 
Seminerleri hız 
kesmiyor. Ticaret ve 
Sanayi Odasında 
yapılan seminerin 
bu haftaki konuğu, 
Doğal Terapiler ve 
Kişisel Gelişim 
Uzmanı Barış Haluk 
Otman oldu. 
“Vatandaşlar ile Poz
itif İletişim Eğitimi” 
konusunda çarpıcı 
bilgiler veren Ot 
man, “Kişisel Geli 
şim, kişinin kendini 
geliştirmesi değil; 
kendini keşfetme 
sidir” diye konuştu. 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Kadir 
Erol ve Vedat Büyük 
gölcigezli’nin yanı

Belediyespor atleti finale gidiyor
Gemlik Belediyespor 
atleti Gamze Kalhan 
Edirne’de yapılan 
yarışmada üçüncü 
olarak finalde yarış 
maya hak kazandı. 
Bursa Osmangazi ve 
İstanbul Bahçeliev 
ler gibi önemli 
kulüplerin önünde 
yarışmayı bitiren 
sporcu fırlatma topu 
dalında, finalden de 
derece bekliyor. 
Edirne’de yapılan 
müsabakalara 36 
kulüpten 216 sporcu 

itibaren Arçelik 
Gemlik Bayii 
olarak 6. Mağaza 
sini hizmete soktu. 
Uğurlu Dayanıklı 
Tüketim Mamüllerl 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. 1970'11 yıllar 
dan beri Bursa'da 
beyaz eşya tlcare 
tiyle uğraşıyor. 
Bursa’nın en büyük 
Arçelik Bayii 
olan Uğurlu 
Dayanıklı Tüketim 
Mamülleri Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.’nln 
Bursa Fomara 
Meydanı’nda 
merkezi olmak 
üzere 5 mağazası 
bulunuyor.

sıra Belediye Daire 
Müdür, Amir, İşçi ve 
Memurlarının izledi 
ği konferans, büyük 
ilgi çekti. Seminerin 
açış konuşmasını 
yapan Belediye Baş 
kan Yardımcısı Kadir 
Erol, Gemlik Beledi 
yesi olarak hizmet 
içi eğitime büyük 
önem verdiklerini bir

katıldı. Final önce 
sinde son eleme

niteliğini taşıyan 
yarışmada, dereceye

kez daha yineleye 
rek, en sağlıklı hiz 
metin verilebilmesi 
adına bu organizas 
yonları devam ettire
ceklerini söyledi. 
Belediye çalışanları 
ile soru cevaplı diya 
loğlara giren Doğal 
Terapiler ve Kişisel 
Gelişim Uzmanı * 
Barış Haluk Otman, 
karşılaşılan her in
sanla birlikte yeni 
bir sorun veya yeni 
bir çözüme ulaşıldığı 
m öne sürdü.
Belediyelerin insan- 

z lar ile birebir diyalog 
konusunda en önem 
li merkezlerden biri 
olduğunu savunan 
Otman, “Zorlu bir 
başarının öyküsünü 
yazıyorsunuz. Geri 
plandaki kahraman
lar sizsiniz” dedi.

Belediyelerde İşi 
olan vatandaşların 
genelde öfkeli ve ön 
yargılı geldiğini de 
anlatan Barış Haluk 
Otman, “Öfke 
çaresizliğin dışa vu
rumudur. insan kal 
biyle mi, aklıyla mı, 
duygularıyla mı ya 
şar, diye soruyorlar. 
İnsan önce ahşkan 
lıklanyla yaşar. Bu 
insanlarda, geçmiş 
ten veya kimden ne 
gördülerse, öyle 
yaşıyorlar. Vatandaş 
lar ile pozitif iletişim 
kurulmak isteniyor 
sa, buna dikkat edil 
melidir. Her biriniz 
önce psikolog 
gömleğini giyerek, 
bu insanları tanıya 
rak çözüm ürete
bilmeyi denemelisi 
niz” diye konuştu.

giren sporcunun 
başarılarının devam 
etmesi durumunda 
milli takıma da 
girebileceği söylen 
di. Kulüp Antrenörü 
Burhan Gümüş; 
“Sporcularımızın 
büyük başarılar elde 
etmesi ve çalışma 
mızın emeğini almış 
olmamız bizleri de 
sevindiriyor. Yakın 
zamanda sporcuları 
mızı daha önemli 
yerlerde göreceğiz” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


GemlikKBrfez
OBMLİK’İN İLK OOHLOK SİYA»! OAMTHİ



6 Mayıs 2016 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 6

" ............... ..———

Sırası Geldikçe
W1B İnan TAMER

Hıdırellez...
Toplumsal inanışa 

göre; H.Hızır ile Hz. 
Hyas’ın birbirlerine 
kavuştuğu gün.
Hz. Hızır dara 

düşenin, zorda ola 
nın sorun giderici* 
sidir. Ümit’tir.
O inançla, insan 

ferahlayınca, dileği 
gerçekleştikçe. 
“Hızır gibi yetişti.”, 
“Hızır elini sürdü 
der^insammız.”
5 Mayıs’ı - 6

HIDIRELLEZ
Mayıs’a bağlayan 
gece, bir evi olsun 
diyen, ev resmi 
yapar, dilek tutan 
kız, oğlan dileğini 
bir gül ağacı dalına 
asar, bekler muradı 
olsun diye.
Hıdırellez, baharın 

müjdecisidir aynı 
zamanda.
Göçerler, yay

lalara çıkarlar.
Papatyalar açar, 

tabiyat canlanır. 
İnsanların ruhi

bunalımları feraha 
kavuşur, bedenlere 
canlılık gelir.
Neşelenir insan. 
Çocukluğumda 

bayram gibi kutla 
nırdı Hıdırellez.
Askerlik şubesi 

üstü ile Manastır 
gazinosunun 
olduğu yer, ilçenin 
mesire yeriydi.
Anneler, kızlar, 

oğlanlar dümbelek 
çala çala mesire 
yerlerine giderdi.

Körebe, kovala
maca, ip atlama, 
üç taş, birdirbir biz 
çocukların, gençli 
ğe adım atanların 
eğlencesiydi.
Bir gün öncesi 

hazırlanan börek
ler, poğaçalar, 
kurabiyeler, yaprak 
sarmaları, yalancı 
biber dolmaları 
afiyetle yenir, 
kömürlü semaver
lerle demlenen mis 
gibi çaylar 
yudumlanırdı.
Gramafon da 

çalınan şarkılar, 
türküler dinlenir. 
Sesi güzel kadınlar 
zamanın ünlü 
şârkıcı-türkücü- 
lerinin eserlerini, 
ünlüleri aratmaya
cak şekilde söyler
lerdi.

Rahmetli leblebici 
Tayyip Ağa’nın kızı 
rahmetli Hadiye 
Abla okuduğu 
şarkılarla bir 
Müzeyyen Senar 
olurdu.
İkindi vakti geldi 

ğinde, Hıdırellezin 
önemli bir özelliği 
niyet ve mani çek
mek başlardı.
Taşınabilir bir 

küpe evvelce 
hazırlanan niyet ve 
mani pusulaları 
konur, çalınan 
dümbelek eşliğin 
de sıraya geçen kız 
ve erkekler küpe 
elini daldırır, bir 
pusulayı çeker, 
yüksek sesle 
okurdu.
Akşamın karanlığı 

başlayınca yavaş 
yavaş halılar, kilim

ler toplanıp dürü 
lür, çanak, tabak, 
çatal, kaşıklar 
sepetlere konur 
çala oynaya evlere 
dönülürdü.
Ve Hızır ile İlyas 

buluşur, evimize 
uğrar diye dua 
edip, Hızır’ın 
gelmesi beklenirdi.
İnşallah, bu kez 

ülkemize uğrar, şu 
terör belasına el 
atıp önler, dileği 
mizin gerçekleş 
tirmesini yüce 
Allah’ın inayeti ile 
sağlar.
Benim dileğim bu. 

Umarım çoğu 
yurttaşımızın da 
dileğidir...
Nice 

Hıdırellezlere,
Mutlu günlere 

neşe ile, afiyetle....

WhatsanB 
uygulaması 
bilgisayarlara 
geliyor

VVhatsapp'ın mobil 
uygulamasının ardından 
bilgisayarlar için özel bir 
uygulama da çok yakında 
kullanıcılara sunuluyor. 
Bilgisayar başında What- 
sapp üzerinden sesli ve 
görüntülü görüşme yap
mak da mümkün olacak.

VVhatsApp'ın masaüstün 
de çalışan bir yazılım üze 
rinde çalıştığı dedikodu 
lan songünlerde epey 
arttı. Windows ve Mac'te 
doğal olarak çalışacak 
olan istemci, VVhat 
sApp'ın biraz daha yaygın 
laşmasına yardımcı pla- 

cak. VVhatsApp, böyle bir 
yazılımın varlığı konu 
sunda henüz yorum yap
masa da, Facebook'a 
yakın kaynaklar bilgisa
yar için VVhatsapp uygu 
lamasının kısa zamanda 
yayına verileceğini . 
umuyor. VVhatsApp Web 

varken masaüstü prog 
ramına çoğu kullanıcı 
ihtiyaç duymayacak gibi 
görünüyor. Ancak firma, 
sesli ve videolu görüşme 
işlevlerini masaüstü 
yazılım üzerinden daha 
rahat sunabileceğini 
düşünüyor
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SOHBET KÖŞESİ
İbrahim BABÜB 

Emekli PTT Müdürü

İKİ GEZİNİN ARDINDAN
Bu yıl leyleği 

uçarken görmüş 
olacağım kİ, yaz 
mevsimi gelmeden 
grup turlarına 
başladık.

Geçen ay, Tuzla 
Mübadil Derneğini 
ziyaret ettik.

Bizlerİ sıcak 
alaka ile karşıla 
dılar.
Başkanlarının 
rehberliğinde 
müzelerini, tahaf
fuzhanelerini 
gezdirdiler.

Aydınlatıcı 
bilgilerinden 
faydalandık.

Memnun ve 
hoş ayrıldık.

24 Nisan’da da 
Ayvalık turuna 
çıktık.

Sağ olsun 
derneğimizin 
çalışkan Başkanı 
(Girit ve Rumeli 
Türkleri Mübadil
leri Kültür 
Danışma Derneği)* 
Ahmet Çakmak 
fırsatları değerlen 

dirip çok yararlı 
geziler tertip 
ediyor.

Gerçi Burhaniye 
de yazlığım olması, 
komşu kapısı 
örneği gitmişliğim, 
gezmişliğim çok; 
hatta PTT misafir 
hanesinde kalmıştı 
ğım oldu ama 
görmediğim yerler 
epey çokmuş.

İnsanlar vasıta ve 
ailesiyle gezdiği 
vakit denize 
girmek, piknik yap

mak ağırlık taşıyor. 
Grup gezilerinde 
ise özellikle tarihi 
objeleri görmek ön 
planda tutuluyor. 
Grup gezilerinde 
tanıdık çoğaltma 
niteliği var bu se
beple grup gezileri, 
aile gezilerine göre 
öncelik sağlıyor. 
Şeytan sofrasının 
tadını çıkarırken, 
kafilemize katılan 
Ayvalık doğumlu 
hemşerimiz 
İbrahim Bey’in 
öncülüğünde 
Ayvahk’ın en eski 
mahallesinde bulu
nan Çamlı Camii, 
Saatli Camii’ni yine 
Ayvalık’ın restore 
edilerek müzeye, 
Alibey adasının 
kütüphaneye 
dönüştürülmüş 
TAKSIYARHİS 
kiliselerini gördük, 

gezdik. Hakikaten 
değişik mimari
leriyle görülmeye 
değer muazzam 
yapılar.

Böylece 
noksanlarımız 
tamamlandı. 
Akşam yemeği 
mizi Alibey 
adasının kordo
nunda yedik. 
Yemek boyunca 
etraftan güm, güm 
diye sesler geli 
yordu.

Yemeğin so
nunda seslerin 
adanın ünlü taş 
kahvesinden 
geldiğini gördük. 
Kahvenin arka 
köşesine küçük bir 
masa büyüklü 
ğünde ortası 
oyulmuş bir taş 
konulmuş.

Taşta biri 50 cm, 
diğeri 1 m saplı 

beşer kiloluk metal 
tokmakla kavrul 
muş çekirdek 
kahvenin 
dövüldüğünü 
gördük.

Böylece Türklerin 
mis gibi kokan 
Dibek kahvesi 
üretiliyor.

Günde 5 ila 8 kilo 
üretilebiliyormuş 
bir fincan kahve 
3,5 lira.

Ehh artık bizde 
turizmin nimet
lerinden yararlan 
mayı öğrendik 
sayılır.

Akşamın 
alacakaranlığı 
yayılırken dönüş 
yolculuğumuz 
başladı.

Saat 00.05’te 
Gemlik’e vardık. 
Sizlere de bol 
gezili turlar di
lerim.

HttlMtahllMSHl
BİR DEM...

Siz 
bir dem 
ağlamak süre 
cüzlerinden ayırıp ilk harfleri 
soluk mayıs ikindisine kıstırıp iç 
çekişimizi

günahı yazıyoruz yine kadehin 
rengini bulayınca fikrimiz 
ne çok asiyiz 
yine ne çok deli

el yordamı büyütüyoruz 
küçük şehirleri 
renklerine çentik atınca 
siyahi bulutlar
üç cemreyi kuşanan avuçlarımızı 
tutarken sıra dışı yağmurlara

ıslanınca ve
saç diplerimizden tırnak eşiklerimize 
rüzgarın eleklerine tutunup 
yürüyünce şimale

ıyaz ayraçlarla ayrıldı mevsimler 
gurbetinde kaldı baharın
> kör yakalar

simsiz iklimlerde aradık masalımızı 
.afıyeler dizilirken
e dolarken göz pınarlarımıza 
iy taneleri

tir dem
ğladık şiire
tizlerinden ayırıp İlk harfleri...

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksekokulu Semi
ner Salonu’nda 
‘'Gemlik Denizcilik 
Topluluğu Kariyer 
Limanı Semineri” 
gerçekleşti. 
Konuşmacı olarak 
seminere; MSC 
Gemi Acenteciliği 
Gemlik Operasyon 
Müdürü Salih 
Manavoğlu, Göze
tim Şirketi Sahibi 
Ahmet Sözen, Uza- 
kyol Kaptanı Engin 
Polat katıldı.
Açılış konuşmasını 
GAKMYO Deniz ve 
Liman İşletmeciliği 
Program Başkanı 
öğr. Gör. E. Murat 
Tacar'ın yaptoğı 
seminerde konuş

macılar genel ola 
rak eğitim hayatları, 
iş tecrübeleri, deniz 
cilik sektörünün 
avantaj ve dezavan 
tajları, iş imkânları, 
kendilerinin yaşa 
mış olduğu sorun 
lan hakkında öğren 
çileri bilgilendir 
diler.
Konuşmacılardan 
ilk olarak söz hakkı 
Salih Manavoğlu’na 
verildi. "Deniz ve 
Liman İşletmeciliği” 
mezunu olan 
Manavoğlu okul 

sonrasında izlemiş 
olduğu yolları ak
tararak en çok soru 
yöneltilen konuşma 
cı oldu. "Gemi 
Acenteliği” hizmet
leri ve tecrübelerini 
anlatarak keyifli bir 
konuşması süresi 
geçirdi. Uzakyol 
Kaptanı Engin 
Polat mesleğinin 
zorlukları, gemideki 
karşılaştığı 
zorlukları ve gemi 
yaşamını, yükleme- 
boşaltma esnasında 
dikkat edilmesi

gereken kurallar 
hakkında bilgi 
verdi. Bunun yanı 
sıra yöneltilen 
soruları cevapladı. 
Son olarak ise 
Ahmet Sözen 
gözetim şirketi 
sahibi olmasından 
"Surveylik” 
üzerine bir konuş 
ma gerçekleştirdi. 
Konuşmaların 
bitmesi ardından 
konuşmacılara 
yöneltilen soruların 
cevaplanması ile 
seminer sona erdi.

[MM 
IUIM

FORKUFT VE BOBCAT 
OPERATÖRLERİ ARANIYOR

l2245241524-05301U8lt3
‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BAHÇIVAN
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE;
BAHÇE, PEYZAJ 

İŞİNDEN ANLAYAN 
REFERANS VEREBİLECEK

BAHÇIVAN
ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir 

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş. 
Açmalar Mevkii Gedelek - 

Orhangazi / BURSA 
Tel: O 224 586 00 05

Taksiyi bekleten hedelini öıleyeceK!

Ulaştırma hizmetleri 
sunan teknoloji 
firması Uber, 
uygulaması 
üzerinden taksi 
çağıran kullanıcı 
ların sık sık geç 
kalması üzerine 
harekete geçerek,

2 dakikayı aşan bek
letme süresi İçin 
yolcuya yaptırım 
uygulatmaya 
hazırlanıyor.
Yeni düzenlemeyle 
taksi sürücüleri 2 
dakikadan fazla 
beklemesi duru

munda ya beklerken 
taksimetreyi açacak 
ya da yolcuyu 
almadan gidebile
cek. *2 da ki kalık 
bekleme süresi* 
uygulaması şu 
anda 4 ABD şeh 
rinde test ediliyor.

W ZEYTİN PERAKENDE

MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
------------- BAY-BAYAN PERSONELLER 
M ALINACAKTIR.

 05062698718

gemport
Gemlik Umar?Bepoldırid^İ&tmeleıi’Â.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 gcıeceK.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli pıaraK 
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,
OTercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak, 
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, proP<emıerı 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
P 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.

m
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

BAY-BAYAN VASIFSIZ
- - - - - - - - -  ELEMANLAR ARANIYOR

■ VERONA MERMER
 TEL:5142021

MEYPAN KUZU ÇEVİRME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

05322328041

mailto:hr@gemport.com.tr
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2016'da yüzde 4,5 büyüme bekliyoruz’
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, Türkiye 
de ekonomik göster 
gelerin olumlu oldu 
ğunu belirterek, 
"Ülkemizin ekono 
mik durumu bekle
nenin de üzerinde 
umut verici. 2016 
da yüzde 4,5 büyü 
me bekliyoruz." 
dedi. Gümrük ve 
Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, 
yaptığı açıklamada, 
hükümet olarak 
yaptıkları çalışma 
tarla Türkiye'yi, 
esnafın işini ve 

aşını büyütmeye 
çalıştıklarını söyledi. 
İhracatçının yeni 
pazarlara girmesi, 
üretime yönelik 
çalışmalar ve ekono 
mik anlamdaki 
teşviklerle Türkiye 
yi büyütmeye çalış 
tıklarını anlatan 
Tüfenkci, buna 
rağmen binlerinin 
ülkeyi küçültmek 
adına ellerinden 
gelen gayreti gös 
terdiğini belirtti. 
Milletin, ülkenin 
gelişimine engel 
olmaya çalışanlar 
dan hesap soracağı

nı vurgulayan 
Tüfenkci, "Güvenlik 
güçlerimiz işini ya
pacak ama siyasi
lerin teröre karşı 
ortak tavır göster
meleri gerekir." dedi.

"Türkiye dünyayı 
şaşırtarak büyüme 
yolunda devam ede
cek"

Tüfenkci, Türkiye'de 
ekonomik gösterge 

lerin olumlu olduğu 
nu, büyümenin 
sürdürüldüğünü 
ifade ederek, şöyle 
konuştu: "Ülkemizin 
ekonomik durumu 
beklenenin de üze 
rinde umut verici. 
Özellikle 2016'da 
yüzde 4,5 büyüme 
bekliyoruz. 2015'in 
son çeyreğindeki 
verilerle 2016'ya 
güçlü sinyallerle 
giren Türk ekono 
misi bu senenin ilk 
çeyreğinde de büyü 
meye devam etti. 
Umut ediyoruz ki 
bahar ve yazla, 

mevsimsel etkilerle 
enflasyon da düş 
meye devam edecek. 
Dövizdeki istikrar 
ve faizdeki düşme 
lerle inşallah 
Türkiye yine dünyayı 
şaşırtarak büyüme 
yolunda devam 
edecek. Bakıldığın 
da derecelendirme 
kuruluşlarının, 
IMF dahil olmak 
üzere Dünya 
Bankası'nın da 
Türkiye ile ilgili 
beklentilerini revize 
ettiğini görüyoruz. 
Bu, olumlu bir 
gelişme." dedi.

Tüketicinin'lıatalı eleMrilı'taleri IMİ8 Bil ftnlM
Elektrik faturasında 
kayıp-kaçak bede
line itiraz ederek 
dava açan aboneler 
şimdiye kadar top 
lam 25 milyon lirayı 
geri aldı. Vatandaşın, 
elektrikte kayıp 
kaçak bedeline karşı 
yürüttüğü mücadele 
de bugüne kadar 
dağıtım şirketlerin 
den yargı kararıyla 
tahsil ettiği tutar 
ilk kez ortaya çıktı. 
Aboneler, dağıtım 
şirketlerinden 25 
milyon TL tahsil etti. 
Özellikle büyük 
miktarda elektrik 
çeken sanayi tesis
lerinin ve işletme 
lerin milyonlarca 
liralık kayıp-kaçak 
bedeli tahsilatı 
yaptığı belirtildi.

TBMıtn

Tüketim Tutan 123 32
GÜNDÜZ ■. -PUANF GECE

Soa Endeks . 11.0.068,000 80?,000'İ
İlkENlek* /1O.883.0OO ., 5.919.000 805.000;

i*.-»*-» '‘‘j.-’4

Yüzlerce dava sürdü 
ğü için tahsilatın yüz 
milyonları bulması 
bekleniyor. Meclis'te 
bulunan Elektrik 
Piyasası Yasası’nda 
değişik lik yapan 
yasa teklifinde, dağı 
tim şirketlerinin 
abonelerine ödediği 
kayıp kaçak bedeli 
nin elektrik tarifele 
rine yansıtılmasını 
öngören bir madde 
nin de yer alması 
gündeme geldi.

Madde üzerinde 
çalışma yapıldı 
ancak düzenleme 
teklifte yer almadı. 
Ankara’da enerji 
yönetiminden ve 
sektörden alınan bil
giye göre yasa çalış 
ması sırasında 21 
elektrik dağıtım böl
gesinden, abonele 
rine, kayıp-kaçak 
kapsamında iade et
tikleri tutarları hesap 
laması istendi.
Dağıtım şirketleri,

tek tek hesaplama 
yaptı. Teklife göre 
elektrik dağıtım tari 
feleri; dağıtım sis
temi yatırım harca 
maları, sistem işle 
tim mali yeti, teknik 
ve teknik olmayan 
kayıp maliyeti, kes 
me-bağlama hizmet 
maliyeti, sayaç 
okuma mali yeti gibi 
bedellerden oluşa 
cak. Meclis’te bulu
nan yasa teklifi 
uyarınca elektrik 
tarifelerine ilişkin 
olarak açılan davala 
ra, adli yargı ve tüke 
tici hakem heyetleri 
yerine idari yargı 
bakacak. Sektör 
uzmanları, bu düzen
lemenin devam eden 
davaları etkilemeye 
ceğini belirttiler.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.cvi»

Ekmeğin tesliminde uygulanan Katma 
Değer Vergisi (KDV) oranlarına, kullanılan 
katkı maddeleri itibarıyla açıklık getirildi. 
KDV, katkı maddesi yüzde 5'i geçmeyen 
ekmeklerde yüzde 1, bu oranı geçen 
ekmeklerde ise yüzde 8 olarak uygulana 
cak. Bakanlar Kurulu'nun "Mal ve Hizmet 
lere Uygulanacak Katma Değer Vergisi 
Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı, 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Buna göre, ekmekte kullanılan 
"çeşni maddeleri, diğer tahıllar, soya unu, 
baklagil unları, yağ, süt, süt ürünleri, 
bitkisel lif ve benzeri maddeler" gibi katkı 
maddelerinin yüzde 5'i geçmemesi duru
munda KDV oranı yüzde 1 olacak. 
Kullanılan katkı maddelerinin yüzde 5'i 
aşması durumunda ise ekmek, "katkılı 
ekmek" olarak değerlendirilerek, tesli
minde KDV yüzde 8 olarak uygulanacak.

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
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 941 f ■

B VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıllğl 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS

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

R
PemukkeK «12 OO 20
DENİZ UÇAÖI 0*13 00 *13
Pegaaus Akmls Seyahat 614 03 02
METRO 0*13 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
Sûzar Turizm 012 1O 72
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 012 0103

DAĞITICILAR

E 
H

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 
F

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Msr.Sağ.Ocafiı 513 10 55
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

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

t
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

i Akcan Petrol S13 1O79
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Petrol 013 O1 03

Gemlik Körfez
OIMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ «SZBTSSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5470 

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)

IHIhlIlEliMI
VENÜS SİNEMASI

Kaptan Amerika 
kahramanların 

savaşı (3d türkçe): 
11:00-14:00- 

17:00-20:30... 
magi: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:30... 
küçük esnaf: 11:00- 

19:00-21:15...
orman çoçuğu: 

13:00-15:00-17:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE I

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli CACV A1
Eğitim Bakanlığının uyguladığı müfredat 9 Vw1 AL
programına göre zorunlu gördükleri
kültür ve branş derslerinin yanı sıra AKTMTELERMZ:
sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır ’ ••«»«•matimni

MÜZİK 
MASA TENİSİ 
VOLEYBOL 
BASKETBOL 
SU SPORLARI

JİMNASTİK
TİYATRO 1 
BİLGİSAYARI 
HALKOYUNI 
SATRANÇ

YİĞİT (^İNŞAAT

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com


CHP’liler ilçe binasında basın açıklaması yapıp anma toplantısı düzenlediler. Gübre tahrikasındaki
patlama Hatası

Hatanı ediyor

SİVİL DARBE
1 KASIM genel seçimlerinde yüzde 49.6 oy 

alan AKP, tek başına hükümeti kurdu.
Aradan 6 ay bile geçmeden, Başbakan Ahmet 

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile bazı konularda anlaşamadığı için, 
yapılan görüşmeden sonra, kurultayı toplaya
rak görevi bırakacağını açıkladı.

Bu durum açıkça sivil bir daroeaır.
Darbeler yalnız silahlı kuvvetler tarafından 

yapılmaz. Burada olduğu gibi sivil otorite 
tarafından da darbe yapılır. Dev. Sayf. 4’d e

Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 6 Mayıs 1972 günü TBM- 
M’nde alınan kararla idam edilen 1970 
kuşağı devrimci gençlilerinden , Deniz 
Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın 
ölüm yıldönümü nedeniyle düzenledikleri 
anma toplantısında, “Onlar tam bağımsız 
Türkiye hedefi için mücadele ettiklerinden 
idam edildiler” dedi. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Gübre suz 5 sanığın
Fabrikası’nda 
geçen yıl Temmuz 
ayında meydana 
gelen ve Uğur 
Çavdar'ın hayatını 
kaybettiği, Mus 
tafa Karayol'un 
da yaralandığı 
patlamayla ilgili 
aralarında fabrika 
yöneticisi ve 
yetkililerinin de 
bulunduğu tutuk-

yargılama sına 
devam edildi.
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen duruşmaya 
patlamada yarala 
nan işçi Mustafa 
Karayol ve ölen 
Uğur Çavdar’ın 
yakınları ve 
sanıklar katıldı. 
Duruşma ertelendi. 
Haberi sayfa 2’de
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Deniz Gezmiş ve arkadaşları CHP de anıldı
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, 6 Mayıs 
1972 günü TBMM’n 
de alınan kararla 
idam edilen 1970 
kuşağı devrimci 
gençlilerinden 
Deniz Gezmiş, 
Yusuf Aslan ve 
Hüseyin İnan’ın 
ölüm yıldöümü 
nedeniyle düzen- 
ledikeri anma 
toplantısında , 
“Onlar tam bağımsız 
Türkiye hedefi için 
mücadele ettik
lerinden idam 
edildijer” dedi.
CHP İlçe binasındaki 
toplantı salonunda 
düzenlenen anma 
toplantısında Deniz 
Gezmiş ve arkadaşla 
rımn gazeteci 
Mehmet Ali Birant 
tarafından yapılan 
belgeseli sinevizyon 
olarak katılımcılara 
gösterildi.
Anma toplantısında

konuşan Mehmet 
Sertaslan şunları 
söyledi: 
“Unutmadık, aradan 
tam 44 yıl geçti.
Ama, bir 44 yıl daha 
geçse bile yine unut 
mayacağız. Çünkü, 
Deniz GEZMİŞ, 
Yusuf ASLAN, 
Hüseyin İNAN bir 
hıdırellez sabahında, 
herkesin sıcak 
yatağında uyuduğu 

sırada çocukların 
yatağa aç girmesini 
istemedikleri için ve 
gerçekten tam 
bağımsız Türkiye 
hedefi için mücadele 
ettiklerinden idam 
edildiler. Hem de bir 
an dahi tereddüt 
etmeden idam 
sehpasına kendileri 
tekme atarak. Onlar 
kısacık ömürlerine 
çok şeyler sığdırdı 

lar. Kısacık diyoruz 
çünkü Deniz ve 
Yusuf 25, Hüseyin 
ise henüz 23 yaşın 
daydı. Onlar çocuk 
luklarından itibaren 
toplumsal sorunlara 
duyarlı, ülkesi için 
mücadele eden, asla 
bireysel menfaat 
gütmeyen, arkadaş 
lığı kardeşlikten öte 
yaşayan bireylerdi. 
Zaten ölüme de bir

likte gittiler.
Aç çocuklar doysun 
diye, gülmeyi öğren , 
sin diye, ekmeği tuza 
banıp çöktüler, kar 
deş sofrasına ve 
kucak kucak umudu 
saçtılar ülke toprağı 
na. Kardeşlik, 
toplumsal duyarlılık, 
ülkesi için ölümü 
dahi göze alma, 
bireysel menfaat 
gütmeme, ben değil 

BİZ olma, daha çok 
kazanmaktan başka 
hiçbir amacı olma 
yan, ülkeyi hatta 
partili ahilerinin 
ifadesiyle Ankara’yı 
parsel parsel satan 
kişilere, ancak maki- 
nayla sayılabilen 
para bulanan evlere, 
gemiciklerine gemi- 
cik katan, ya da Sin- 
gapurda kumar 
masalarında keyif 
süren çocuklara 
sözde dava arkadaşı 
diye yola çıkıp "sade 
ce ben” diyenlere 
çok uzak gelebilir. 
Ama unutulmasın ki 
tarih ve insanlık nice 
44 yıllar geçse de 
ülkesini şahsi men
faatleri için satanları 
değil, ülkesi için c 
ölümü dahi göze 
alan Deniz ve arka 
daşlarını hatırla 
yacaktır. Aziz 
hatıraları önünde 
saygıyla eğiliyoruz. 
Ruhları şad olsun”

Gübre fabrikasındakî nallama davası devam ediyor
Gemlik Gübre 
Fabrikası’nda geçen 
yıl Temmuz ayında 
meydana gelen ve 
Uğur Çavdar'ın 
hayatını kaybettiği, 
Mustafa Karayol’un 
da yaralandığı 
patlamayla ilgili 
aralarında fabrika 
yöneticisi ve 
yetkililerinin de 
bulunduğu tutuksuz 
5 sanığın yargılama 
sına devam edildi. 
Bursa Cumhuriyet 
Savcıhğı'nın sürdür 
düğü soruşturma 
kapsamında Gemlik 
Gübre'de iş bölüm
lerinden sorumlu 
olan A.G.K., G.K., 
İ.M.H., M.M. ve 
E.E.M. hakkında 
“taksirle ölüme ve 
yaralamaya sebe
biyet vermek" suçun 
dan 15'er yıla kadar 
hapis istemiyle dava 
açılmıştı.
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde dün 
görülen duruşmaya 
patlamada yaralanan 
işçi Mustafa Karayol 
ve ölen Uğur Çav 
dar’ın yakınları ve 
sanıklar katıldı.
Fabrikada kimyager 
olarak çalışan sanık 
M.M., savunmasında 
kendisine yöneltilen 
suçlamaları kabul 
etmedi. Patlama 
öncesinde fabrikada

herhangi bir idari 
pozisyonunun bulun 
madiğim öne süren 
M.M., patlamadan 
sonra organizasyon 
şemasının ortaya 
çıktığını, kendisinin 
sanki gübre üretim 
müdür vekiliymiş 
gibi gösterildiğini 
savundu.
İnternet üzerinden 
başka bir fabrikanın 
organizasyon 
şemasının kopyalan 
dığını iddia eden 
M.M., “Hatta görev 
ve sorumlulukları 
belirten yazıda bizim 
fabrikada bulunma 
yan kalite yönetim 
sistemini takip eder 
şekilde görevlen 
dirme yapılmıştır ki 
böyle bir sistem 
fabrikamızda yoktur. 
Ben patlama sırasın 
da lojmanda evim 
deydim, patlamanın 
olduğu bölümde 
değil. Fabrikanın 
tüm bölümlerinde 
çalışıyordum, suç
suzum, beraatımı 
talep ediyorum" 
dedi.

Diğer sanıklardan 
fabrika yöneticisi 
A.G.K. ise, ilk 
ifadesinde M.M.’nin 
suçlu olduğunu 
söylemediğini vur- 
gulayarak, "Kazadan 
sonra araştırmaya 
gittik. Patlayan tesis 
değil borudur. Kaza 
nın sebebi aşağıdan 
bağlanan hattan asit 
verilmesi değil, 
borunun ısıtılması 
dır. Bunun talimatını 
da M.M. vermiştir. 
Ancak bu kararı 
hattın açılması için 
vermiştir" dedi 
Bu acil durum planı 
nın kaza öncesinde 
bulunduğunu, ama 
yeterli olduğunu 
zannetmediğini be
lirten A.G.K., "Bu tür 
eylem planlarında iş 
güvenliği de dahil 
çalışan bütün per
sonel bizim gibi 
inanmadığı ve o 
şuurda olmadığı 
sürece yeterli verimi 
alamazsınız. Ben işe 
başladığımdan beri 
müdahale ediyorum 
ancak yetersiz 

kalıyor. Sistemdeki 
blokajlama daha 
önceden de yaşandı 
mı bilmiyorum. İlk 
defa bu kadar dra
matik blokajlama 
olduğunu kazadan 
sonra öğrendim. Bu 
olayın olma sebebi 
ısıtılmasıdır" dedi. 
Sanıklardan G.T. ise, 
bugüne kadar sirkü 
lasyon hattının hiç 
tıkanmadığını, ancak 
seperatör ayağının 
tıkandığını söyledi. 
Tıkanmalarda fab
rikadaki uygulamaya 
göre hattın asitle 
yıkandığını anlatan 
G.T., "O hat atmos
ferik olduğu için 
orada gaz birikmesi 
veya tazyik olması 
mümkün değildir. En 
fazla 15-20 dakikada 
bu hat açılır. Asit 
yıkaması kararı ben 
varsam sorumluluk 
bendedir, ben yok
sam yerime bakan 
M.M.’ye aittir. Sirkü 
lasyon hattına asit 
verilmesi olayında 
yönetim kurulunun 
bilgisinin olup 
olmadığını bilmiyo
rum. Talimatlara 
göre asit veririz. 
Sirkülasyon dönüş 
hattı ilk defa blokaj 
oldu. Ben buraya 
herhangi bir asit 
verin talimatı ver
medim. Benim yer

ime bakan M.M. 
tarafından verilmiş 
tir” dedi.
Duruşma ileri bir 
tarihe erteledi.

"ADALET TECELLİ 
EDENE KADAR 
HAYKIRACAĞIZ"

Patlama ölen ve 
yaralanan iki işçinin 
yakınları, duruşma 
yncesi Bursa Adliye- 
si’nin önünde bir 
araya geldi. Hayatını 
kaybeden işçi Uğur 
Çavdar'ın babası 
Ekrem Çavdar, yaptı 
ğı basın açıklama 
sında bütün sorum 
luların yargılan 
masını istediklerini 
aktardı. Fabrikanın 
yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
M.Y. ve diğer şirket 
ortakları hakkında 
kovuşturmaya yer 
olmadığı kararına 
yaptıkları itirazı Sulh 
Ceza Mahkemesi'nin 
kabul ettiğini hatırla 
tan Çavdar, savalı 
ğın şirket ortakları 
hakkında bilirkişi 
raporlarını yeniden 
incelemeye aldığını 
belirtti. Çavdar, 
açıklanan sistem 
değişikliği sırasında 
işçilerin çalıştığı 
vardiya odasının 
yıkıldığını ancak 
ortamda biriken 

amonyum nitrat gazı 
nedeniyle inşaatı 
tamamlayacak 
bölümün ve taşeron 
firma çalışanlarının 
ortamda çalışmayı 
reddettiğini 
söyleyerek, 
"Vardiya halinde 
ikişerli gruplar 
halinde çalışan 
7 işçi, yüzde 80 
oranında amonyum 
nitratın biriktiği bir 
ortamda hayati 
tehlike altında 
çalışmak zorunda 
bırakılmıştır. İşçiler, 
işverenin talimatı 
ile gazın en düşük 
ölçüldüğü söylenen 
asansör boşluğu 
nun kapısında 
çalışmaya zorlan 
mışlar ve gerçekleş 
mesi an meselesi 
olan patlamanın 
vuku bulması ile de 
Uğur Çavdar, 40 
metreden asansör 
boşluğuna düşerek 
hayatını kaybetmiş 
tir. Kanun dışı 
çalışma koşullannı 
sonra erdirmek için 
davalarımızın 
takipçisi olmaya 
devam ediyoruz. 
Adalet beklen 
timizi her duruşma 
öncesinde de 
adalet tecelli 
edinceye kadar 
haykıracağız" 
dedi.
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Polisi alarma geçiren şüpheli çantadan a kadın kimliği Mı
Osmangazi de bir 
alışveriş merkezi 
önünde bulunan 
şüpheli çanta polisi 
alarma geçirdi. Alış 
veriş merkezi bahçe 
sİ boşaltılır kan, 
olay yerine gelen 
tam donanımlı bom 
ba imha uzmanı, 
çantayı inceleyerek 
fünye ile patlatma 
gereği duymadı. 
Çantanın içinden

4 tane kadın kimliği 
çıktı? Olay, Osman 
gazi de bulunan 
Zafer Plaza alışveriş 
merkezinin önünde 
meydana geldi. 
Bahçe duvarında 
oturan vatandaşlar 
duvar kenarında 
beyaz bir kadın 
çantası gördü. 
Hemen polis ekiple 
rine haber verildi. 
Olay yerine gelen

ekipler alışveriş boşaltarak geniş
merkezi bahçesini güvenlik tedbiri aldı.

Çantanın olduğu 
alan güvenlik şeridi 
ne alındı. Bomba 
imha uzmanının 
çağrıldığı olay 
yerinde vatandaşlar 
şüpheli çantanın 
fotoğrafını çekmek 
için birbirleriyle 
yarıştı. Olay yerine 
gelen bomba imha 
uzmanı tam donanım 
lı kıyafetini giyerek 
şüpheli çantayı

inceledi. Çantanın 
fünye ile patlatılma 
sına gerek olmadı 
ğına karar veren 
uzman, çantayı açtı. 
Çantanın içindenn 
bir cüzdan ile 4 
kadın kimliği çıktı. 
Çantanın bir vatan 
daş tarafından 
unutulduğu ihtimali 
üzerinde durulurken, 
polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

CaMıMa» moıosiMeti yol kenarına hıraiflilar
İnegölde, muhtarın 
ihbarı üzerine çaldık 
lan motosikleti yol 
kenarına bırakıp 
kaçan hırsızlar 
kayıplara karıştı. 
Motosikletini 
caminin yanına 
bırakıp yatsıya 
giden Celal B, 
namaz sonrası 
motosikletinin 
yerinde olmadığını 
gördü. Celal B, 
durumu polis ve

jandarmaya bildirdi. 
Motosikleti iki 
gencin çaldığı belir
lendi. Bu sırada

aracıyla muhtarlığını 
yaptığı Hamzabey 
Mahallesi'ne seyir 
halinde olan İsmail

Ertaş, yeni Diş 
Hastanesi binası 
mevkiinde çalınan 
motosikleti fark etti. 
Motosikletin üze 
rinde iki gencin 
olduğunu gören 
muhtar, durumu 
emniyet ekiplerine 
bildirdi. Polisi gören 
zanlılar, yaya olarak 
kaçıp kayıplara 
karıştı. Motosiklet 
sahibine teslim 
edildi.

illlİlttUlllllll
Bursa'da bir kişi 
silahla iş yerinde 
intihar etti. Olay, 
Nilüfer Beşevler 
Mahallesi Bilginler 
Caddesi'nde 
meydana geldi. 
Psikolojik 
sıkıntıları olduğu 
iddia edilen 
M.A., iş yerinde 
silahla kafasına 
sıktı.

Silah seslerinin 
duyulması 
üzerine 
olay yerine polis 
ve 112 ekipleri 
sevk edildi.
Yapılan müda
halelere rağmen 
M.A.'nın hayatını 
kaybettiği tespit 
edildi. Polisin, 
olayla alakalı 
tahkikatı sürüyor.

ÇocııyJtarı için herş^e yatxanan, 
her zaman yanımızda o£an, deleri 

biçifcm^en dünyanın en ^Jüzel annefcr^...

^atın Anneler Günü....
AnneJfer Gününüz Kqf4q 0feqn

OZDILEK 
HOLDİNG

Hisar Mah. Ilıca altı Mevkii 
Kumla Bursa yol ayrımı
Tel: O 224 513 68 00
513 32 46 GEMLİK
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

SİVİL DARBE
Türkiye’de seçimle işbaşına gelmiş olan 

hükümetler, 1960,1970,1981 askeri darbele 
riyle meşru hükümetleri devirerek, kimi yöne
time el koydular, kimi istifaya zorladılar.

28 Şubat gibi Post Modern Darbe denilen, 
tankların bazı kentlerde dolaştırılarak ve muh- 
turalar verilerek de bu ülkede hükümetlerin 
değiştirdiğini gördük.

Ama ilk kez, halkın oyuyla iktidara gelen bir 
siyasi partinin, aynı partinin kurucu başkanı 
olan Cumhurbaşkanı tarafından icraatlarının 
beğenilmemesi, daha doğrusu O’nun destek
lerinin harfiyen yerine getirmemesi nedeniyle 
istifaya zorlanmıştır.

Bunun adı da sivil darbedir.
Faşit ülkelerde görülür bu tür darbeler.
Ne yazık ki halkın oyunu alarak ülkeyi 

yönetenler, bu baskılara karşı koyamadığı 
gibi, adeta kendisini kanunsuz olarak azleden 
kişiye karşı ses çıkarmamış, çıkarmamıştır.

Anayasa gereği tarafsız olması gereken bir 
Cumhurbaşkanı ise bir siyasi partinin genel 
başkanı gibi davranarak Anayasal suç işle
mekte ısrar etmektedir.

Türkiye, Anayasa değişmeden yarı başkanlık 
şeklinde yürütülmektedir.

Bu da suçtur.
Ancak, Türkiye’de muhalefetin güçsüzlüğü, 

Cumhurbaşkanı’nın keyfi yönetimine engel 
olamamaktadır.

Darbe edebiyatı yapanlar, GülOn Cemaatini 
yıllarca kullanıp, askeri, yargıyı, emniyeti, 
MIT’i, TÜBİTAK’ı kullananlar cemaati darbeci 
fiye suçlayanlar, şimdi hükümeti devirerek 
Svil darbe yaptılar.

bj oyun nereye kadar sürecek.
Tirkiye’yi tek başına yönetmek isteyen 

anlamış, istediği senoryaları kuruyor ve oyunu 
kendi s\ediği gibi oynuyor.

Hede'ltri dinci bir anayasa yapıp ülkeyi tek 
başına Enetmek.

Buna dt diyecek olan bilinçli halk 
kitleleridiı

Ne CHP, ı» MHP ne de diğerleridir.

CAN DÜNİAR'A SALDIRI
Cumhuriyetygzetesi Genel Yayın Müdürü 

Can Dündar, cin yargılandığı "MIT TIR’ları" 
davasının karaduruşmasında, mahkemenin 
karar için ara vrdiği bir sırada kapı önünde 
kurşunlardı.

Onlarca polis, ularca medya mensubu, 
siyasetçi ve dünyasının gözü önünde 
Türkiye’nin en tankmış bir gazetecisine 
saldırı gerçekleşti.

Bu durumun ucuzlatılması sevindiricidir.
Çünkü, TIR’lar doh*u silahı komşu ülkelere 

göndererek, bu ülkel&iniçini karıştıran bir 
ülkenin yasal olmayantutumunun ortaya 
çıkması dünyanın her ükesinde gazetecilik 
olayıdır.

Can Dündar ve Erdem Oül’ü vatan haini ilan 
eden, casus diye suçlayar, bu işin peşini 
bırakmayacağım diye fanatikleri kışkırtan ve 
teşvik eden, yargıya emirler veren bu ülkenin 
Cumhurbaşkanıdır. Suçlu bellidir.

Saldırgan mahkemenin karar İçin ara verdiği sırada kapı önüne çıkan 
gazeteciye “Vatan Haini” diye kurşun sıktı.

fiiieieci Can Biinılaı'a silahlı saMııı
Cumhuriyet 
Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni 
Gazeteci Can 
Dündar, dün İstan
bul Adliyesi’nde 
MİT TIR’ları 
haberi nedeniyle 
tutuksuz olarak 
yargılanırken, 
mahkemenin karar 
için duruşmaya 
ara verdiği sırada, 
kapı önüne çıkan 
Can Dündar’a 
yaklaşan silahlı 
saldırgan gazete 
çilerin bulunduğu 
alana doğru 
ateş açtı.
Olayda, Can Dündar 
yara almazken, 
saldırı sırasında 
Dündar’ın yanında 
olan NTV muhabiri 
Yağız Şenkal ayağın 
dan hafif yaralandı. 
Silahlı saldırıyı 
gerçekleştiren 1976 
doğmulu Murat 
Şahin, sivil polisler 
tarafından olay 
yerinde yakalana 
rak, gözaltına alındı. 
Saldırganın silahını 
ateşlerken Can 
Dündar’a Vatan 
haini diye bağırdığı 
öğrenildi. 
Hastaneye kaldın 
lan NTV Muhabiri 
Yağız Şenkal, olayı 
şöyle anlattı: 
"Can Dündar'la 
adliyenin hemen

önündeki mey
danda beraber 
yürüyordum. Bir 
kişi geldi elinde bir 
silah vardı yere 
doğru ateş etti 
Can Dündar'ın 
bacaklarına doğru 
ateş etti. İki üç el 
ateş etti seken 
kurşunlardan biri 
benim bacağıma 
geldi. Herhangi bir 
sıkıntı yok Can 
Dündar'ın durumu 
iyi. Silahlı saldırgan 
bağırdı ne dediğini 
tam anlayamadım. 
Kurşunlardan biri

benim bacağımı 
sıyırdı. Gayet 
iyiyim bir sıkıntı 
yok. Saldırgan 
gözaltında."

CAN DÜNDAR'DAN 
İLK AÇIKLAMA 
Can Dündar saldırı 
girişimine ilişkin, 
"İyiyim bende bir 
şey yok mahkeme 
karar için ara 
vermişti. O kararı 
beklerken çıktığı 
mızda böyle bir 
saldırı gerçekleşti. 
Kimdir nedir 

/ bilmiyorum.

Sadece bana 
yönelik silahını 9 
yönelttiğini 
gördüm" dedi. 
SALDIRGANI 
YAKALAYAN 
LARDAN BİRİ DE 
CAN DÜNDAR'IN 
EŞİ 
CHP milletvekili 
Muharrem 
Erkek, saldırganın 
boşta kalan elini 
lutup boğazından 
yakalarken, Can 
Dündar'ın eşi 
Dilek Dündar da 
kaçmasına 
engel olmak için 
saldırgana 
ceketinden tuttu. 
Yaklaşık 1 dakika 
saldırgan bu 
şekilde etkisiz 
hale getirilmeye 
çalışıldı daha 
sonra sivil polisler 
saldırgana 
müdahale etti.

63. tekerlekli sandalye sahihine ulaştı
Sosyal Sorumluluk 
Projesi kapsamında 
Dojo Karate 
Spor Kulübü 
sporcularının 
kendi aralarında 
topladıkları 
mavi kapaklarla 
63. tekerlekli 
sandalyeyi 
sahibine ulaştırdı. 
Dojo Karate Spor 
Kulübü Antrenörü 
Gökhan özler, 
kulübümüz ve 
Kızılay Gemlik 
Şubesi olarak 
sporcularına mavi 
kapak toplama kam 
panyasına göster 
diği duyarlılığa 
teşekkür ederek, 
tespit ettikleri

ihtiyacı olan bir vermenin mutlulu 3 yılda 63 sandal
kişiye daha teker- ğunu yaşadıklarını yeye ulaştıklarını
lekli sandalyeyi söyledi, özler, belirtti.
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GEMLİK SPOR : 61 GÜRSU GENÇLİK HZİ.SP.KL.: 58

YILDIZLARDAN YILDIZLI GALİBİYET
Gemlikspor Yıldız 
basketbol takımı 
sahasında konuk 
ettiği Gürsu Gençlik 
Hiz. Spor Kulübü 
Basketbol takımını 
son saniyelerdeki 
baskısı ile yendi. 
Maça etkili başlayan 
taraf Gürsu spor 
oldu. İlk beş daki 
kayı 12-0 lık skor ile 
geçen Gürsuspor ilk 
çeyreği de 22-10 
önde tamamladı. 
İkinci çeyrekte de 
sayı bulmakta zor
lanan Gemlik spor 
bir ara Umut’un üç 
sayılık basketiyle 
farkı yedi sayıya 
indirmesine rağmen 
ilk yarıyı 36-24 
geride kapadı. 
Üçüncü çeyrekte 
Barış’ın etkili savun 
ması ve hücumda da 
ekstradan sayılar 
bulması ile biraz 
toparlanan temsil
cimiz final periyo

dunda bütün gücünü 
sahaya yansıttı. Son 
çeyrekte tam saha 
baskı ile oynayan ve

bir ara 18 sayı geriye 
düştüğü maçta son 
beş dakikada topar
lanarak isabetli

şutlar bulan temsil
cimiz son otuz 
saniye ye 58-54 
yenik girdi. Son otuz

saniyede hücumda 
olan takımımız 
Mert’in üç sayılık İsa 
betiyle ve birde faul 
yapılması nedeniyle 
bulduğu bir sayı ile 
toplamda dört sayı 
buldu ve skoru 58-58 
duruma getirdi. 
Kalan son 20 saniye 
de rakip topu oyuna 
soktu ve tam saha 
baskı yapan takımı 
mız topu çalarak 
pota altına Cavit’e 
verdi. Cavit’in pota 
altı basket faul ile 
kazandığı serbest 
atış sonrası üç sayı 
sı ile skoru 61-58 ya
parak öne geçtik. 
Kalan son yedi sani 
yede rakip hücumda 
iken faul yapıldı ve 
iki serbest atışı 
kaçıran Gürsu spor 
maçı kaybetti.
Takım kadrosu, 
Barış AŞIK, Barış 
Can GÜLER, Mert 
BİLGE, Umut

TOKGÖZ, N.Berat 
ATAY, Cavit SAMAN 
Li, Erbatur KARA, 
Ali Özgür DAMAR, 
Yunus Emre BAŞAL 
MA, Saim DAMAR, 
Berkay AKBULUT, 
Baran Efe SIRALAÇ. 
Takım sorumlusu 
İbrahim Tokgöz, 
"Altı maçta beş 
galibiyet alarak 
liderliğimizi sürdür 
dük. Özellikle 
çok geriye 
düşmemize rağmen 
maçı bırakmayan 
ve tüm gücüyle 
maça asılan 
oyuncularımı kutlu 
yorum. Bu inanç ve 
azim olduğu 
sürece çok iyi 
maçlar çıkaracak 
lanna inanıyorum. 
Bu hedefte ben ve 
Nurullah Targıt 
hocam ile yola 
çıktık ve yolumuza 
devam ediyoruz." 
dedi.
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I AYRINTI
Erhan İZGİ

HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİLDİR

İnsan olarak 
geçen zamanı 
düşünürken, yeni 
hedefler söz 
konusu olunca artık 
bizden geçti deriz. 
Birtakım güzel işle 
rin yapılması için 
niçin zaman geç 
sin? Yaşımızın 
ilerlemiş olması bizi 
üretim alanından 
uzaklaştırabilir mi? 
Eğer biz istersek!
Geçmiş yıllarda 

ortalama insan örn 
rü elli, altmış kabul 
edilirdi. Sonraları 
tıp alanındaki 
gelişmeler İnsan 
ömrünü yetmişlere, 
seksenlere hatta 
doksanlara taşıdı. 
İnsanoğlu artık 
yapacakları için 

yaşım geçti 
gerekçesini savuna
maz. Hangi alanda 
olursa olsun yaşı 
seksenlere, doksan
lara dayanmış nice 
sanatçı, bilim insanı 
hâlâ üretimini 
sürdürüyor. Onurlu, 
mutlu ve özgür bir 
dünya için var güç
leriyle çalışıyorlar.

Dünya’da ve ülke 
mizde seksenini 
geçmiş nice genç 
delikanlılar karanlı 
ğı aydınlatmak 
adına küçük de olsa 
bir mum yakmayı 
başarmışlar. Üretici 
çabayı sürdürmek, 
o insanları hep dinç 
ve genç kılmıştır. 
Deneyimlerini ve 
birikimlerini bu 

dünya insanları için 
kullanmak onlar 
için temel hedef 
olmuştur.

Biraz geçmişi de 
düşünürsek İnönü’
den, Kazım Taşkent’ 
ten, Celal Bayar gibi 
birçok yurttaşları 
mızdan söz edebili
riz. Günümüzde 
Hilmiye Çığ’dan 
Hayrettin Kara- 
ca’ya; Halil İnal 
cık’tan Turgut Özak- 
man’a; Aydın Boy 
san’dan Yaşar Ke
mal’e varıncaya dek 
nicelerinin adını 
anabiliriz.

Doksanına 
dayanmış Sümer 
kraliçesi bir kenara 
çekilip benim işim 
bitti demiyor.

Hayrettin Karaca 
gelecek kuşaklara 
güzel bir dünya, 
yaşanası bir doğa 
bırakmak için sü 
rekli uğraş veriyor.
Aydın Boysan, 

altmış yaşından 
sonra yazmaya 
başlamış, bugün 
sayısız eserin 
sahibi olmuştur; 
ama yine de tamam 
deyip dinlenmeye 
geçmemiş, yeni * 
eserler için çalış 
malarını sürdür 
mektedir. Yaşar 
Kemal, ilerlemiş 
yaşına karşın 
ölünceye kadar yeni 
romanlar meydana 
getirmiştir. Halil 
İnalcık, daha işim 
bitmedi, yazmak 
zorunda olduğum 
kitaplarım var, 
diyor. Turgut Ozak- 
man, seksen yaşını 
geçmesine karşın 
tarihimizle ilgili öl 
mez eserler vermeyi 
sürdürdü, son nefe 
sini verinceye dek.

Bizde bunlar ? 
olurken dünyada 
neler olmuş acaba?

Polonyah ünlü 
piyano virtüözü 
olan Artur Rubin- 
stein, en büyük re
sitallerden birini 
seksen dokuz 
yaşında vermiştir. 
Bir sanatçı en 
deneyimli, en 
birikimli dönemini 
ürün vererek geçire 
biliyorsa o toplum 
için mutlu ve aydın 
lık bir gelecek var 
demektir. Lev Tol
stoy “Savaş ve 
Barış’ı” yetmiş iki 
yaşında yazarak 
klasikler arasına 
girmeyi başarmıştır. 
Pasteur de ileri yaşı 
na karşın gerçek 
leştirdiği kuduz 
aşısıyla insanlığa 
büyük hizmette 
bulunmuştur.
Voltaire, insanların 
düşünce ufuklarını 
genişletme başarısı 
göstererek aydınlan 
ma çağının hazırlayı 
alarmdan olmuştur.

Ülkemizde mesleği 
nin doruklarında 
emekliye ayrılmış 
nice değerli insan 
birikimlerini ve 

deneyimlerini 
toplumla paylaşama 
dan öbür tarafa 
götürecektir.

Çünkü onlara yeni 
kuşaklarla buluşma, 
bildiklerini onlara 
aktarma olanağı ve 
fırsatı sağlanma 
mıştır. Bu da dev 
letin eksiği ve 
ayıbıdır.

Bütün olumsuz 
luklara karşın yaşı 
ilerlemiş ve emekli 
olmuş bizler ne ya
pabiliriz? İnsan 
olarak kendi çapı 
mızda yapabile 
ceğimiz kim bilir ne 
çok şey vardır; eğer 
yaşama sevincimizi 
yitirmemişsek, 
hayallerimiz, 
hedeflerimiz varsa 
ve hepsinden 
önemlisi bunları 
yapmak istiyorsak 
ve sağlımız da 
yerindeyse!

O zaman ne 
bekliyoruz. 
Gökyüzünde 
küçücük bir 
yıldız olup geceyi 
aydınlatmak için 
çaba harcayalım!

StlıltelıaiılıteıılaıMBlMaKiMm
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’n 
den bir grup öğren 
ci 3. ve 4. Sınıf 
öğrencilerine 
yönelik “Kitap 
Toplama Kampan 
yası” düzenleyerek 
Çınar İlkokulu öğren 
çilerine dağıttılar, 
öğretmen ve öğren 
çilerin mutlulukları 
görülmeye değerdi. 
Celal Bayar Okul 
Müdürü Kamil Beki, 
lise öğrencileri 
Sümeyye Baransel, 
Mahmut Can 
Işıktan, Melih 
Aygün, Eren Sezer,

Bulut ve Baran 
Can Ayaz’ın katkı 
sağladığı bu yardım 
projesinde; 195 
hikaye kitabı, 33 
çeşitli derslere ait 
test kitapları olmak 
üzere toplam 228 

kitabı Okul Müdürü 
İlkay Erdem, Okul 
Müdür Yardımcısı 
Feride Sunar ve 3. 
Sınıf öğretmenleri 
Merve Güzel, Ser- 
min Eker, Betül 
Kargın ve Nilgün

Sevinç’e teslim et
tiler. Okul Müdürü 
duygu ve düşün 
çelerini paylaşırken 
Gemlik’imizin en 
güzide okullarından 
biri olan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 

öğrencilerinin 
sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında 
başlatmış oldukları 
bu projenin kendi
lerini çok mutlu 
ettiğini, böyle 
zeki gençlerin 
yardımlaşma ve 
dayanışma duygula 
rıyla yapmış oldukla 
rı bu projenin 
öğrencilerimizi de 
fazlasıyla mutlu 
edeceğini,söyledi. 
Bu tür davranışları 
gördükçe 
geleceğimizden 
korkmadığını, daha 
da mutlu olduğunu 

belirterek, öğrenci 
lerimize gelecekte 
daha da başarı, 
sağlık ve mutluluk 
dilediğini söyledi, 
kendilerine teker 
teker teşekkür 
etti.
Öğretmenler 
de bu kitapların 
çok makbule 
geçeceğini, 
öğrencilerin sınıf 
kitaplığındaki 
kitapları defalarca 
okuyup artık 
sıkıldıklarını, 
değişik kitapların 
onları da mutlu 
edeceğini belirttiler.
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BAHÇIVAN
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE; 
BAHÇE, PEYZAJ 

İŞİNDEN ANLAYAN 
REFERANS VEREBİLECEK

BAHÇIVAN
ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek - 

Orhangazi / BURSA 
Tel: O 224 586 00 05

t» gemport
■ Gemlik Lim'a-ı /e 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/edebilecek, 
O Vardiyalı çalışabilecek, 
O Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

İlgilenen adaylann özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

ALES sınav giriş yerler i açıklandı
Akademik Personel 
ve Lisansüstü 
Eğitimi(ALES) sınav 
giriş yerleri açıklan 
dı. Sınava girecek 
adaylar ÖSYM'nln 
https://als.osym.gov 
,tr/ adresi üzerinden 
sınav giriş belgesini 
edinebilirler. ALES 
ilkbahar dönemi 
sınavı 8 Mayıs 2016 
pazar günü 
gerçekleştirilecek. 
ALES sınavı ÖSYM 
tarafından düzenle
nen bir sınavdır.
Senede 2 kez (ilkba
har ve sonbahar 
olmak üzere)

düzenlenen sınava 
başvuracak adayla 
rın herhangi bir yük
sek öğretim kuru
ntundan lisans me 
zunu olması olması 
gerekir.
8 Mayıs 2016 Pazar 
günü gerçekleşti 
rilecek olan ALES 
için lisans eğitimi 
almak İsteyen öğren 
eller ve akademik 
kariyer yapmak 
isteyen adaylar 
sınavda ter döke
cekler. ALES 
ilkbahar dönemine 
başvurular 17-28 
Mart tarihinde

Ösym'nin 
https://ais.osym.gov 
.iri adresi Üzerinden 
alınmıştı. ÖSYM 
adresi üzerinde 
geçerli fotoğrafı ve 
geçerli eğitim bilgisi 
bulunan adaylar 
başvurularını birey
sel olarak İnternet 
üzerinden yapabildi. 
ÖSYM Aday İşlemle 
ri Sisteminde bilgi
leri güncel olmayan 
veya resmi olmayan 
adaylar, başvuru 
larını, başvuru 
merkezlerine 
giderek gerçekleş 
tirdi.

■ 
■

KAVLAK
ZEYTİN PERAKENDE 

MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN PERSONELLER 

ALINACAKTIR.

05062691118

m
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

BAY-BAYAN VASIFSIZ
- - - - - - - - -  ELEMANLAR ARANIYOR

■ VERONA MERMER 
TEl:5142021

MEYDAN KUZU ÇEVİRME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

0 532 232 80 41

mailto:hr@gemport.com.tr
https://als.osym.gov
https://ais.osym.gov
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Futsal Turnuvasında heyecan başladı

E______ a . ,Mr____
Içemizde düzenle
nen liselerarası 
futsal turnuvaları 
büyük bir heyecan 
ile başlatıldı. 
Turnuvanın açılış 

maçında Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran 
da katıldı. Açılış 
maçında seremonide 
gençler ile bir araya 

gelen Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran başlama 
vuruşunu yaptı. 
Milli Eğitim Müdürü, 
Başlama vuruşunun 

hemen ardından ka 
leye sert ve düzgün 
bir şut gönderdi.
Hisar Anadolu Li 

sesi-Gemlik Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi - (Celal

Bayar Anadolu 
Lisesi-Atatepe 
Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi okulları ara 
sında yarı final 
maçları Gemlik

Kapalı Spor Salo
nunda devam 
edecek. Final maçı 
yaklaş tıkça müsa 
bakalara ilgi üst 
düzeyde olması 
bekleniyor.

iııısıiıııılıııWwıiiiHiıllıtıl
Milli Piyango idare
sine ait şans oyun 
lan lisansı 10 yıl 
süreyle topluca 
verilmek suretiyle 
özelleştirilecek. Milli 
Piyango idaresi 
Genel Müdürlüğüne 
ait piyango, hemen 
kazan ve sayısal 
oyunlar ile şans 
oyunları lisansı, 
10 yıl süreyle 
özelleştirilecek. 
Pazarlık usulüyle 
gerçekleştirilecek 
ihalede, ön yeterlik 
son başvuru tarihi 
14 Temmuz, son 
teklif verme tarihi 
ise 5 Ağustos olarak 
belirlendi, özelleştir 
me idaresi Başkan 
lığının (ÖİB) konuya 
ilişkin ilanı, Resmi 
Gazete'de yayımlan

dı. Buna göre, karşılı 
ğı nakit olmak üzere 
planlama, tertip 
etme ve çekiliş 
düzenleme hakkı 
Milli Piyango idaresi
Genel Müdürlüğüne 
ait olan piyango, 
hemen kazan ve 
sayısal oyunlar ile 
ilgili mevzuat çerçe 
vesinde benzer şans 
oyunlarının lisansı, 
topluca verilmek 
suretiyle özelleşti 

rilecek. İhale, 
özelleştirme Uygula 
maları Hakkındaki 
Kanunda yer alan 
pazarlık usulüyle 
gerçekleştirilecek. 
Komisyon tarafından 
gerekli görüldüğü 
takdirde ihale, 
pazarlık görüşme 
sine devam edilen 
teklif sahiplerinin 
katılımıyla açık 
artırma suretiyle 
sonuçlandırılabile

cek. İhaleye yalnızca 
tüzel kişiler ile ortak 
girişim grupları 
(OGG) katılabilecek. 
Gerçek kişiler veya 
yatırım fonları, OGG 
ortağı olabilecek. 
Ayrıca OGG ortağı 
olacak yatırım fon 
larının bağımsız 
denetçiler tarafından 
verilen beyanname 
de belirtilen yöne
timleri altındaki 
fonların tutarı en 
az 500 milyon dolar 
olacak ve OGG için
deki payları yüzde 
70’i geçmeyecek. 
İhaleye katılabilmek 
için sağlanması 
gereken mali ve 
teknik ön yeterlik 
kriterlerine, ÖİB'nin 
internet sayfasından 
erişilebilecek.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.cum

iâii
TMO Genel Müdür Yardımcısı Ünal, yakla 
şık 3 yıldır sürdürülen ekmek israfının ön
lenmesi kampanyası ile ekmek israfında 
ve tüketiminde ciddi bir azalma kaydedil 
diğini, böylelikle ekonomiye yaklaşık 9 mil
yar lira katkı sağlandığını bildirdi. Toprak 
Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür Yar 
dımcısı Refik Kayhan Ünal’ın, yaptığı açık 
lamada, TMO'nun ekmek israfının önlen
mesi kampanyasıyla ilgili bilgi verdi. 
Ekmek israfı konusunda 2012 yılında 
yaptırdıkları araştırmaya göre, Türkiye'de 
günlük 2,1 milyon adet ekmeğin israf edil 
diği, bunun da yıllık parasal karşılığının 
1,6 milyar lira olduğunun tespit edildiğini 
belirten Ünal, bunun üzerine 2013 yılında 
sosyal sorumluluk projesi olarak ekmek 
israfını önleme kampanyasının başlatıldığı 
nı kaydetti. Bu süre zarfında halkın ekmek 
tüketiminin de yüzde 10 daraldığını ifade 
eden Ünal, "Ekmek israfından yıllık 300 
milyon lira, ekmek tüketiminin azalma 
sından da 2,5 milyar lira tasarruf edildi. 
Bir yılın sonunda bunun milli ekonomiye 
katkısı toplam 2,8 milyar lira oldu." dedi. 
10. Kalkınma Plam'nda ekmek israfının ön
lenmesi kampanyasının 2018 yılı sonuna 
kadar devam etmesinin programlandığını 
belirten Ünal, "Şu ana kadar yaklaşık 3 
yıldır sürdüğümüz bu kampanya ile milli 
ekonomiye katkımızın yaklaşık 9 milyar lira 
civarında olduğunu düşünüyoruz." dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 013 10 01
C.Savcılığı 013 10 53
C.Savcı Yrd. 013 20 54
Emniyet Müd. 513 10 20

ULAŞIM
Famukkale 812 OO 28
DENİZ UÇAÖI 8 13 0» 1 3
Pagaıuı Atanıl» Sayalla! 514 03 02
MI TRO 813 12 12
Aydın Turlım 8 13 20 77
ftllaar Tınifm 8 12 1 O 7 2
Kanbaroğlu-H • adaş n 1 -S -in -1 n
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 812 O1 03

HASTANELER
Devlet Heoteneal 517 34 00
Sahil Dev. Heot. 513 23 20
Mar.Bag.Ocaûı 513 10 05
Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 200 44 44

TAKSİLER
Körfez Tekel 513 10 21
Çınar Tekel 513 24 67
Güven Tekel 513 32 40
Gemlik Tekel 513 23 24
Manastır Tekel 517 33 04

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR__________

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık

BUSKİ
İtfaiye
Muhneobo Md.
Yazı İşi. Md, 
Su Arıza

Aslan
Dlnlonmo Tos.

Bursa 
Mudanya 
Yonlkapı 
Yalova 
İDO İmam

513 45 21 -23
513 45 20

514 57 06
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

(220) 011 13 23

VAPUR - FERİDOT
Yalova 
Topçular 
Eaklhlaar

(220) 014 10 20
(220) 303 43 10
(202) 000 00 31

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 013 20 20
Aygaz 013 12 00
Hobnş 013 10 37
Mogaz 013 70 00
Ergnz 013 00 43
Mllongaz 013 22 00
Hnbnşgaz 013 40 40
Yani Llkltgaz 013 00 00
BP Gaz 014 00 01
Bütünlor Llkltgaz 513 00 00
Akçagaz 014 00 70
Totalgaz 014 17 00
Akçen Petrol 813 10 70MAM-PI2T 813 30 03
Tıınony Oloyna 813 10 4 n
Hayan Potrol 813 O1 0 3
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5471 

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

(Dini bayram Günlorl yo Pazar günleri yayınlanmaz)

iemhieiiiM
VENÜS SİNEMASI

Kaptan Amerika 
kahramanların 

savaşı (3d türkçe): 
11:00-14:00- 

17:00-20:30...
magi: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:30... 
küçük esnaf: 11:00- 

19:00-21:15...
orman çoçuğu: 

13:00-15:00-17:00...
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cum
mailto:korfezofset@hotmall.com
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ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT 4,S,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli CA6VA1
Eğitim Bakanlığının uyguladığı müfredat 9 V v1 AL
programına göre zorunlu gördükleri 
kültür ve branş derslerinin yanı sıra 
sosyal aktivit elerimiz bulunmaktadır

AKTİVİTELERİMİ₺

MÜZİK 
MASA TENİSİ 
VOLEYBOL 
BASKETBOL 
SU SPORLARI

JİMNASTİK 
TİYATRO W 

BİLGİSAYAR 
HALKOYUNLARI 
SATRANÇ

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

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

inşaat

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

www.yigitinsaatgemlik.com

■ w ■

YİĞİT

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Ahmet Dural Meydam’nda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Kent Meydanı pro- 
esi kapsamında 2. etap kamulaştırmalar için mülk sahipleriyle birebir görüşmeler sonucu anlaşma 
Bağlanan işyerlerinin boşaltılmasına-bftşlandı. Bu işyerleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılacak

Güne Bakış
ri GÜLER
_guler@hotmail.com

DOĞA İÇİNDE BİR PAZAR GÖNÜ
Genelde pazartesi yazılarım, Pazar günü 

geçirdiğim ortamı anlatmak oluyor.
Kimi okurlarım, ‘tarla bahçe işleri nasıl 

gidiyo’ diye göndermeler de yapıyorlar bu 
yüzden.

Yaşantımızın içinde çevre var, doğa var, 
bizden başka canlılar var.

Bunlarla bizim Hislilerimiz var.
İş yaşamının dışında olan bir yaşam bu. 

____________________________Dev. Svf. 4'te

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Gemlik 
Çarşı Meydanı projesi kapsamında yürütülen kamulaştırma 
çalışmaları hız aldı. Edinilen bilgiye göre, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı tarafından 2016 
yılında bütçeye konan ödenekler oranında Gemlik Çarşı Meydanı 
2. etap kamulaştırma çalışmaları sürüyor. Haberi sayfa 2’de

SunğiBek 
emeldiler! 
Yerleske'ıle 
ağırlandı
Gemlik Belediyesi, 
Kent Konseyi ve 
Uludağ Üniver
sitesi Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
işbirliği ile kapa 
tılan Sunğipek 
Fabrikası’ndan 
emekli olan perso 
nelle dün ikinci 
kez biraraya 
gelindi. Eski gün
lerini bir daha 
yaşayan Emekli 
Sunğipekliler 
duygulu anlar 
yaşadı. Syf2’de

mailto:_guler@hotmail.com


9 Mayıs 2016 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 2

Çarşı Meyaanı 2. etaı iamnlasimnası hızlanJı
Ahmet Dural Meydam’nda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 
olan Kent Meydanı projesi kapsamında 2. etap kamulaştırmalar için mülk sahip* 
leriyle birebir görüşmeler sonucu anlaşma sağlanan işyerlerinin boşaltılmasına 
başlandı. Bu işyerleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılacak
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından proje
lendirilen Gemlik 
Çarşı Meydanı 
projesi kapsamında 
yürütülen 
kamulaştırma 
çalışmaları hız aldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Emlak 
İstimlak Daire 
Başkanlığı 
tarafından 2016 
yılında bütçeye 
konan ödenekler 
oranında Gemlik 
Çarşı Meydanı 2. 
etap kamulaştırma 
çalışmaları sürüyor. 
Emlak İstimlak 
Daire Başkanlığı 
görevlileri, 1. etap 
kamulaştırmada 
gerçekleştirilen 
7 bloğun 
kamulaştırılmasının 
tamamlanıp, 
yıkılmasından sonra 
şimdi de Tangün 
Ailesi, Akmantar 
İşhanı, Pak Otel 
ve çevresindeki 
yapıların 
kamulaştırma 
çalışmaları 
yürütülüyor.
Öğrenildiğine göre,

öncelikle Akmantar 
İşhanı ve Pak Otel 
dışında kalan küçük 
birim yerlerin 
kamulaştırılması için 
mülk sahipleriyle 
birebir görüşmeler 
yapıldı.
Bunlardan verilen 
fiyatları kabul eden 
mülk sahipleri ile 
sözleşmeler 
imzalandıktan sonra, 

mülkiyet Büyük 
şehir’e geçti.
Mülkiyeti 
Büyükşehir’e geçen 
taşınmazların 
üzerindeki 
işyerlerindeki 
kiracılara işyerlerini 
boşaltma tebligatları 
yapıldı.
Bazı işyerleri 
boşaltılarak, 
başka yerlerde 

faaliyetlerini 
sürdürürken.
önümüzdeki gün* 
lerde bu işyerlerinin 
de boşaltılması 
bekleniyor.

YIKILACAK
Anlaşma sağlanan 
işyerlerinin 
boşaltılarak 
buraların da 
yıkılarak, meydan 

projesi kapsamına 
alınacağı, Akmanlâr 
iş Merkezi ile 
Pak Öterin 
kamulaştırmalarının 
büyük meblağlar 
tutması nedeniyle, 
bu kamulaş t 
firmaların d 
aha sonra ele 
alınacağı öğrenildi. 
Yapılan açıklamada, 
Büyükşehir

Belediyesi Emlak 
İstimlak Daire 
Başkanlığı ile 
pazarlık Usulü 
fiyatları beğenme 
yenlerin kamulaş 
tırmalan mahkeme 
karârı ile belirle 
neceği, bu süreye 
kadar da bu 
taşınmazların 
yıkılmayacağı 
bildirildi.

Gemlik Belediyesi, 
Kent Konseyi ve 
Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu işbirliği ile 
kapatılan Sunğipek 
Fabrikası’ndan 

emekli olan perso 
nelle dün ikinci kes 
biraraya gelindi. 
Kent Konseyi proje 
kapsamında düzen
lenen programa 
göre, Asım 
Kocabıyık Kültür

Merkezi girişinde 
Sunğipek 
Fabrikası’nın eski 
fotoğraflarıyla Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezi’nin açılış 
töreninin ve fotoğraf 
sergisi izlenime

açıldı.
Saat H.oo’de 
başlaması gereken 
program, protokolün 
gecikmesi 
nedeniyle aksadı. 
Programa katılan 
emekli çalışanları 

sergi açılışından 
önce Yerleşke’de 
öğrenciler tarafından 
gezdirildi.
Eski günlerini bir 
daha yaşayan 
Emekli Sunğipekliler 
duygulu anlar

yaşadı.
Daha sonra resim 
sergisi ve Kültür 
Merkezi’nde panel 
düzenlendi.
Panel sonrası ise 
birlikte yemek 
yendi.
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Tartıştığı kocasını vurduğu iddiası
Bursa'da, uzman 
çavuş olan eşini ta* 
bancayla vurarak 
ölümüne neden 
olduğu öne sürülen 
kadın, adllyeye sevk 
edildi
ZANLININ 
İFADELERİ VE ADLİ 
SÜREÇ EKLENDİ 
Bursa’nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
uzman çavuş olan 
eşini tabancayla vu* 
rarak ölümüne

neden olduğu öne 
sürülen kadın, 
adllyeye sevk 
edildi.
İddiaya göre, 
Ertuğrulgazi 
Mahallesi Gümüş 
Sokak'taki lojmanda 
yaşayan 4 çocuk 
sahibi Jandarma 
Uzman Çavuş M.T. 
(33) ile eşi G.T. (23) 
arasında, evin 
temizliği yüzünden 
tartışma çıktı.

Bir süre tartıştıktan 
sonra M.T. belindeki 
tabancayı çıkardı.

G.T'nin, kötü bir şey 
yapabileceği 
düşüncesiyle eşinin

elinden almaya 
çalıştığı tabanca 
ateş aldı.
Kurşunun eşinin 
göğsüne isabet 
etmesi üzerine şoka 
girerek evden çıkan 
G.T, komşularından 
yardım istedi. Çevre
deki vatandaşların 
haber vermesi üzer
ine olay yerine gelen 
112 Acil Servis ekip
leri, ağır yaralanan 
M.T'yi Yüksek İhti

sas Eğitim ve 
Araştırma Hastane
sine kaldırdı. M.T, 
burada yapılan mü
dahaleye rağmen 
kurtarılamadı. 
M.T'nin cesedi 
otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu 
morguna kaldırıldı. 
G.T ise İl Emniyet 
Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği ekip
lerince gözaltına 
alındı.

Organları 3 kişide hanı bulacak
Balıkesir'in Bandır 
ma ilçesinde beyin 
ölümü gerçekleşen 
87 yaşındaki Meh 
met Tepell'nin 
organları, 3 kişide 
hayat bulacak. 
Balıkesir’in Bandır 
ma ilçesinde geçir 
dlğl rahatsızlık 
sonucunda, 
Bandırma Devlet 
Hastanesi yoğun 
bakım ünitesinde 
tedavi altına alınan 
87 yaşındaki hasta 
nın beyin ölümü 
gerçekleşmesi üze 
rine aile ile

Elinin Ilıcakla atlamaya kalktı
Karacabeyde, cinnet 
geçiren bir genç 
kadın, elinde bıçakla 
5 katlı binanın çatı 
sına çıkarak atla
maya kalktı. Bir 
anlık dalgınlığından 
yararlanarak bıçaklı 
genç kadını son 
anda yakalayan 
kadın polis memuru 
elinden yaralandı. 
Drama Mahalle
sinde ikamet ettiği 
apartmanın çatısın 
dan kendisini şarkı 
tan 35 yaşındaki 
T.E.'yi görenler du
rumu polise bildirdi. 
İhbar üzerine çatıya

görüşülerek organ 
nakli konusunda 
onay alındı. Bursa'- 
d'an gelen ekipler, 
hastanın karaciğeri 
Bursa Uludağ Üniver 
sitesi'ne, böbrekleri 
ise Bursa Acıbadem 

gelen polisler, genç 
kadını ikna etmeye 
çalışırken, itfaiye 
ekipleri de her ihti
male karşı branda 
açtı. Kendisini aşağı 
sarkıtan ve ölmek 
istediğini söyleyen 

Hastanesi'ndekh ‘ ■ 
organ bekleyenlere 
nakli için işlemlerini 
gerçekleştirdi. > 
Bandırma Devlet 
Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı Burhan 
Akman, "87'yaşın 

genç kadın, elinde 
bulunan ekmek 
bıçağıyla da kendine 
zarar verdi. Ekipler 
tarafından uzun süre 
iknaedilmeye. çalışı 
İan T.E, bir anlık 
dalgınlığından yarar

daki hastamızı beyin 
kanaması sonucu 
kaybettik. Merhuma 
Allah'tan rahmet 
yakınlarına başsağ 
lığı diliyorum. Bugün 
Bursa Uludağ Üniver 
sitesi Karaciğeri ve 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi Böbrekleri 
gelen ekipler tarafın 
dan alınarak ihtiyacı 
olan hastalara nakle 
dilecek. Organ 
bağışı konusunda 
yakınlarının göster
dikleri duyarlılık için 
teşekkür ediyoruz'™? 
dedi.

lanan polislerin 
kendisini çekme
siyle kurtarıldı. Bu 
esnada, T.E.'nin 
elinde bulunan 
bıçakla bir kadın 
polis memuru elin
den yaralandı. Âğla 
yarak baygınlık geçi 
ren T.E, polisler tara 
fından aşağı indiril
erek, hazır bekletilen 
ambulansla hastane 
ye götürüldü. Sinir 
krizi geçiren genç 
kadın, Uludağ 
Üniversitesi Tıp- 
Fakültesi'ne şevk 
edildi; Olayla İlgili - 
soruşturma sürüyor.

İli iMi illini

L_Jâ
Bursa'da biri 
emlakçı diğeri lise 
öğrencisi iki kişi, 
yaşamını sonlandır 
dı. Olay Nilüfer 
Beşevler Mahalle 
si’nde dün meyda 
na geldi. Emlakçilik 
yapan Adnan Murat 
A., Bilginler Cadde
sindeki işyerinde 
tabancayla başına 
bir el ateş ederek 
yaşamına son verdi. 
Yakınları, maddi 
sorunu bulunmayan 
ve 22 Mayıs’ta 
doğum günü olan 
emlakçının, intihar 
etmesi için bir 
neden, olmadığını 
belirtti. Cumhuriyet 
Savcısı, emlakçı 
Adnan Murat A.’riın 
cesedini otopsi 
yapılmak üzere Adli 
Tıp Kurumu’na 
kaldırttı.

ÇATI KATİNDA 
CANINA KIYDI 
Ösmârigazi de ise 
lise öğrencisi 18 
yaşındaki Mert I., . 

geziye gideceği 
sabah geçirdiği 
bunalım sonucu 
çatı katında kendini 
tavana asarak inti
har etti. Olay, Os- 
mangazi, Bağlar 
başı Mahallesi'nde 
maydana geldi. Lise 
son sınıf öğrencisi 
Mert I, arkadaşla 
rıyla birlikte gidece 
ği Eskişehir gezişi 
için çantasını 
hazırladı. Oğlunun 
odasında olmadığı 
nı gören anne Müj- 
gan I., çatı katında 
tavana asılı görün 
ce çılgına döndü. 
Cumhuriyet Savcısı, 
olay yerinde in
celeme yaptıktan 
sonra gencin cese
dini otopsi yapıl 
mak üzere Adli Tıp 
Kurumu’na kaldırttı. 
Mert l’nın çok iyi bir 
öğrenci olduğu, bir 
sorunun bulun 
madiği belirtildi. 
Polis; her iki olayla 
ilgili.soruşturmayı 
sürdürüyor.

BasefekBacağınıKırdı
ŞANLIURFA'da 
hamamda tellak ola rak 
çalışırken Bursa' ya 
gelip kendisini po lis 
olarak tanıtarak cep 
telefonu ile ara dığı 87 
yaşındaki Ali H.'nin 
paralarını almak isteyen 

29 yaşındaki Halil Ç. 
kendisiniyakalamak 
isteyen polisten kaçar 
ken düşerek bacağını 
kırdı. Hastanede bacağı 
alçıya alındık tan sonra 
tuburcu edilen Halil Ç. 
"Dolan dincilik" suçun

dan adliyeye çıkartıldı. 
Bursa'da yaşayan Ali 
H.'yi cep telefonu ile 
arayan bir kişi kendisini 
polis olarak tanıttıktan 
sonra Ali H.’ye, 
bankadaki hesaplarını 
PKK'nın kullandığını 

söyledi. Bu hesapların 
bir başka hesapâ 
aktarılması gerektiğini 
belirten dolandırıcı 
iade etmek üzere 
yaşlı adamdan 
paraya ihtiyaçları 
olduğunu belirtti.
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Kadri GÜLER
kadri_guler(g)hotmail. com

DOĞAİÇİEBİRPAZARGÛNÜ
Aslında bizi mutlu eden de bunlar.
Hepimiz pazar gününün gelmesini iple çekeriz.
Pazar, dinlenmek, gezmek, kendine zaman 

ayırmak, aile olarak topluca bir arada olmak, sine
maya, tiyatroya gidebilmek, çarşı pazar dolaşmak, 
doğaya çıkmak, belki de mangal yapmaktır.

Dün, hava çok güzeldi.
Pazar günü de olsa erken kalkma alışkanlığımı 

bırakamadım.
Yine erken kalkıp, birkaç gündün yağan 

yağmurlar nedeniyle ilgilenemediğim bahçelerimi 
dolaştım, ektiğim çiçek tohumlarını ayırıp, 
saksılara diktim.

Çimler, yağan yağmurlardan sonra adeta 
fışkırmış, ‘kesin beni’ diyor.

Ama bu Pazar, daha çok zamanımı ailece birlikte 
olmaya karar verdim.

Avçıca aynün bir de özelliâLvar.
Anneler Günü olması.
Bahçede yapılan güzel bir Pazar kahvaltısından 

sonra, Özgür, annesine ‘Anneler Günü’ armağanı 
hazırladığını söyledi.

Sabahtan beri bir şeyler yapıyor ama ben 
önemsemedim.

Kahvaltı sonrası bir ayakkabı kutusuyla çıkageldi. 
Süpriz buymuş. "Sana ayakkabı aldım ‘‘dedi. 
Serap’ın, geçtiğimiz hafta, ânöesini ziyareti 

sırasında, daire girişinde çıkardığı yeni aldığı 
ayakkabısı çalınmıştı.

Kutuyu gören eşim, “Dolarlarla mı doldurdunuz 
içini" göndermesini yaptı.

Özgür, ‘Sana yeni bir ayakkabı aldık' dedi.
Sürpriz ise, çiçekler arısına konmuş bir paket 

Kent sigarasıydı. Sigara paketin içinde ise çikolata 
doldurmuş.

Serap bir haftadır sigarayı bıraktı.
Çocuklar bu nedenle Anneler Günü o’na böyle 

orijinal bir armağan yapmışlar.
Sabah sürprizinden sonra hemen yola çıktık.
İlk durağımız Sunğipek Fabrikasında açılacak 

eski Sunğipek Fotoğraf Sergisi oldu.
Ama açılış saati geçmesine karşın, ortalıkta pro

tokol yoktu.
İşçilere Yerleşke gezdiriliyordu.
Sergiye bir göz atıp, Bursa yolunu tuttuk.
Hedefte Hayvanat Bahçesi vardı.
Uzun yıllardır gitmemiştim hayvanat bahçesine. 

Çocuklar içinde iyi olacaktı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi kent için güzel bir 

hizmet yapmış.
Birçok hayvanı görme olanağımız oldu. Yürüyüş 

yollarının toprak olması dışında güzeldi.
Oradan biraz ilerideki at gezisinin yapıldığı başka 

bir mekana gittik. Her yer dolu. Vatandaş bulduğu 
her yeşil alanda piknik yapıyor. Ortalık mangal 
dumanı ve et kokusundan geçilmiyor. Giriş 
sırasında her ağaca bağlanmış Sivas kangallar 
dikkatimizi çekiyor. Park yeri bulmakta 
zorlanıyoruz.

Mekana girdiğimizde, Sivas kangal köpekler 
arasında yarışma düzenlenmiş. Biraz ilerde Uluslar 
arası Bursa Köpek Derneğinin başka tür köpekler 
arasında düzenlediği yarış vardı. Atları gezdik, 
çevredeki köpekleri sevdik, yarışmayı izleyip 
çalınan köpeklerimiz Paşa ve Tarçın’ın hasretini 
giderdikten sonra Gemlik’e dönerek, gazeteyi 
hazırladık.

Güzel bir havada, doğa ile iç içe olmak güzel.

Tacar ın tezi kitap oldu
Atatürkçü Düşünce 
Derneği eski Gemlik 
Şube Başkanı ve 
Asım Kocabıyık 
MYO Deniz ve 
Liman İşletmeciliği 
Programı Öğr. 
Görevlisi Emrah 
Murat Tacar, 
yüksek lisans 
tezini kitap yaptı. 
Uzun süredir Gemlik 
Asım Kocabıyık 
MYO Deniz ve 
Liman İşletmeciliği 
Programı öğr. 
Görevlisi olarak 
çalışan Emrah Murat 
Tacar, Konteyner 
Terminallerinde Ben
zetim Uygulaması 
adlı kitabı hakkında 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, şunları 
söyledi: “Kitap li
manlar içinde 
konteyner terminal
lerinin iyi hizmet 
verebilmesi için 
konteyner yük- 
leme/boşaltma 
operasyonlarının 
performans 
ölçümünün benze
tim yöntemiyle mod- 

> ellenmesini içeren 
; dört bölümden 

oluşmaktadır. 
Çalışma kapsamında 
Gemlik Borusan 
Limanı Konteyner 
Terminali simu- 
lasyon yöntemiyle 
ele alınmış ve

Bedrettin flka 11 nln hal sergisi acı IJı
Bursa’nın tanınmış 
hat sanatçılarından 
Bedrettin Akalın 
CİUS AVM de hat 
sergisi açtı. 
Uzun yıllardan beri 
hat ve tezhip sanatı 
üzerine çalışmalar 
yapan ve 
çalışmalarını 
değişik yerlerde 
sergileyen Bedret
tin Akalın’ın sergisi 
cumartesi günü 
CİUS AVM birinci 
katında Gem
liklilerin izleni 
mine açıldı. 
Akalın, perşembe 
gününe kadar 
serginin açık 
kalacağını belir
tirken, hat sana 
tının giderek yok 
olduğunu, yeni 
hat ustalarının 
yetişmediğini 
söyledi.

sonuçlar 
yorumlanmıştır. 
Birinci bölüm de 
konteyner 
taşımacılığı ele 
alınmış olup; 
konteyner 
taşımacılığının 
tarihi, konteyner 
taşımacılığının 
dünya ve 
Türkiye'deki 
durumu araştırıl 
m ıştır. Bunun 
yanında konteyner 
taşımacılığının 
temelini oluşturan 
konteyner ve 
konteyner gemile 
rine ilişkin bilgiler 
paylaşılmıştır, 
ikinci bölüm de 
konteyner

Değişik hat 
ve tezhip 
çalışmalarının 
gösterildiği sergi
den Bursa Yeşil 
Caminin maket 
çalışması da 
sergiyi gezenlerin 
beğenisine 
sunuldu. 

terminalleri temel 
fonksi yonlari, 
konteyner terminal
leri tasarımı, 
konteyner terml 
nallerınde kullanılan 
yük elleçleme 
ekipmanları, 
konteyner terminal
leri yük elleçleme. 
aktarma ve istif sis
temleri, sistemlerin 
karşılaştırılması ve 
konteyner terminal
lerinde yük akışı 
konuları üzerinde 
durulmuştur, 
üçüncü bölüm de 
konteyner terminal
leri problemlerinin 
benzetim yöntemi ile 
ele alınması 
konusunda literatür 

araştırması 
gerçekleştirilmek 
tedır. literatür 
taraması yapılarak 
bu literatür 
içerisinde benzetim 
yönteminin yeri 
araştırılmıştır.
Dördüncü bölüm de 
ise bir benzetim 
uygulaması yer 
almaktadır. Bu 
çerçevede benzetim 
için gerekil veriler 
toplanmış ve elde 
edilen veriler ile 
benzetim modeli 
geliştirilmiştir.
Geliştirilen model 
çalıştırılarak model 
sonuçlarına 
çalışmada yer 
verilmiştir.”
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SFile leslıilat eğitimleri tamaiiilanJı
Saadet Partisi Gem
lik Teşkilat Başkan 
lığı 13 Ocak'ta 
başlamış olduğu ve 
her Çarşamba günü 
ilçe binasında 
düzenlenen mahalle 
teşkilatları eğitimini 
tamamladı. Saadet 
Partisi İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, yönetim ku
rulu üyeleri ve ma
halle teşkilatlarının 
yoğun katılımıyla 
gerçekleştirildi.
Sinevizyon göster
isi ile başlayan 
programda Saadet 
Partisi Teşkilat 
Başkanı Hamza 
Aygün konuşma

I sında mahalle 
teşkilatlarına 
seslenerek, Milli 
Görüş'ün neler 
yaptığını ve neler 
yapacağından 
bahsetti.
Aygün, “Bizler 
çelikleşerek güçle 
nerek iktidara gele 
ceğiz bu geçmişte

de böyle oldu 
ülkemiz ne zaman 
uçurumun kenarına 
gelse Milli Görüş 
iktidara gelip 
toparlamıştır. 
Burada amacım 
yapılan işleri 
eleştirmek değil 
bunu baştan 
belirtmek isterim. 
1986 yılında 
Japonların yapmış 
olduğu Fatih Sultan 
Mehmet köprüsü 
açılışını dönemin 
Başbakanı Turgut 
Özal yabancı bir 
marka otomobil ile 
gerçekleştirdi. O 
zaman Ülkemizin 
ekonomisi 17. 
sıradaydı. 2016 
yılı Osmangazi 

köprüsü yapımı 
yine Japon mühen 
dişlere ait bir köprü 
açılışını Cumhur 
başkanımız aynı 
marka otomobil ile 
gerçek Ieştiriyor. 
Ülkemiz ekonomisi 
dünya sıralama 
sında yine 17. 
sırada bulun 
maktadır. Dünya'nın 
en uzun 1. köprüsü 
Yunanistan’da 
bulunmaktadır. 
Köprü bir ülkenin 
ekonomisi ile 
orantılı olsaydı. 
Yunanistan 
dünyanın en büyük 
ekonomisine sahip 
olurdu. Sadece yol 
köprü yapmak 
yeterli değil daha 

fazlasını yapmalıyız. 
Bunu ancak Milli 
Görüş gerçekleş 
tire bilir. Evet, 
biz geçmişte 
çelikleşerek 
güçlenerek yerli 
ağır sanayi yaptık. 
Şimdi sırada yük- 
sek teknoloji 
hamlesi var 
bunu da Allah'ın 
yardımıyla sîzlerin 
çalışmalarıyla 
iktidara gelince 
başaracağız.
Onun için Erbakan 
Hocamızın bizler- 
den istediği gibi 
buradan çıkıp 
mahallelerimize 
gittiğimizde sizler- 
den bir şey istiyo
rum heyecan, 
heyecan, heyecan... 
Mahallelerde 
ulaşılmamış ev 
ulaşılmamış esnaf 
ulaşılmamış bir tek 
insanımız kalmaya
cak buna inanı 
yorum” diyerek 
sözlerini tamamladı.

ALES ilkbahar 
dönemi sınavı 

yapıldı
Akademik Personel 
ve Lisansüstü 
Eğitimi Giriş Sınavı 
(ALES) yapıldı. 
Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merke 
zince (ÖSYM), 81 il 
merkezi ile KK- 
TC'nln başkenti 
Lefkoşa ve 
Kırgızistan'ın 
başkenti Bişkek'te 
gerçekleştirilen ilk
bahar dönemi 
sınavı, saat 9.30'da 
başladı ve 150 
dakika sürdü. 
Sınavda uygu
lanacak testin 
sayısal bölümünde 
40'ar sorudan 
oluşan iki test 
(Sayısal-1 ve 
Sayısal-2 testleri), 
sözel bölümünde 
ise 40'ar sorudan 
oluşan iki test 
(Sözel-1 ve

Sözel-2 testleri) 
yer aldı.
ALES puanları 
yükseköğretim 
kurulularında 
öğretim görevlisi, 
okutman, araştırma 
görevlisi, uzman, 
çevirici ve eğitim 
öğretim 
planlamacısı 
kadrolarına açıktan 
veya öğretim 
elemanı dışındaki 
kadrolardan naklen 
atamalarda, lisan- * 
süstü eğitime 
girişte, yurt dışına 
lisansüstü eğitim 
için gönderilecek 
adayların seçi
minde kullanılıyor. 
Sınav sonucu 
alınan puanlar, 
açıklandığı tarihten 
itibaren üç yıl 
süreyle geçerli 
olacak.

MİLTON
L. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI

YAŞATMAK İÇİN VARIZ n

Tuşlu -Meşrubat-Çerez «n 1 Avı 11
Piyanist -t-Di Performans ® V
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ
Nikah Masası - Volkan yösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canlı \tyin- Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler 

www.gemllkmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun

HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
TEL : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemllkmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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»i-
•Wl.' SPOR KÖŞESİ

Haydar YİĞÎT

SPORLA DOLU BİR HAFTA
Sporun en 

yoğun yaşandığı 
iki ay Nisan ve 
Mayıs aylarıdır. 
Akla gelecek her 
türlü sporu bu 
aylarda gerek 
okul sporlarında, 
gerekse takım 
sporlarında 
yapılırken 
görürüz.

ilçemizde de 
Gemlik Belediye 
Spor öncülüğün r 
de çok sayıda or
ganizasyon gör 
dük ve takip ettik.
Futbolda Bal ligi 

ve süper amatör 
maçları birlikte 
son buldu Zira 
Bal Liginde kala
caklar veya 
düşecekler 
play-off 
maçlarıyla belir
leniyor. Bal ligin
deki 4 Bursa . 
takımından 
sadece Mudanya 
Spor süper ama 
töre düşmedi.

O da sıralamayı 
birinci bitirdiği 
için direk kaldı.
İkinci ve üçüncü 

sırlardaki Elmas- 

bahçeler ve 
Kestel Belediye 
Spor play-off 
maçlarında 
Gürsu Belediye 
Spor ve Zafer 
Spora yenilerek 
Bal ligine Gemlik 
Spor ile birlikte 
veda ettiler.
Gemlik Spor ile 

ilgili belirsizlik 
devam ederken 
Karacabey 
Sporun üçüncü 
Ligden Lifüfer 
Spor ile birleşip 
direk üçüncü 
Lige çıkacağını 

duyuyoruz. 
Söylenenler doğ 
ru ise Karacabey 
Belediye Sporu 
önümüzdeki yıl 
üçüncü ligde 
görebiliriz. Kara- 
cabeylilere üçün 
cü Lig şimdiden 
hayırlı olsun.
İkinci amatör 

kümedeki Gemlik 
takımlarının da 
sıralama maçları 
sürüyor.
Vefa Spor ve 

Körfez Spor ligi 
ikinci sırada 
tamamlamak için 
uğraş veriyorlar.
Zira Gündoğdu 

Spor birinciliğini 
bu hafta garan
tiledi.

Gemlik Belediye 
Sporun U14 fut
bol takımı 
Türkiye şampiyo 
naşı birinci 

kademe 
maçlarının da tar
ihi belli oldu. 
Bilecik ilinde 13- 
16 Mayıs tarih
lerinde maçlarını 
yapacaklar Kap
tan Mert ve 
santrafor Ser 
kan’ın sakatlıkları 
takımın moral 
motivasyonunu 
bayağı etkiledi. 
Yinede takımı 
miza tüm Gem- 
lik’imiz adına ba 
şanlar diliyoruz.
Teröre ve madde 

bağımlılığına 
hayır adlı orga 
nizasyon Gemlik 
halkından büyük 
destek gördü. 
Kaymakamlık, 
Gemlik Belediye 
si, ilçe Spor 
Müdürlüğü ve 
spor dernek
lerinin katkılarıyla 

Gemlik’te ki eski 
sporcular ile 
birlikte 
Bursaspor’un 
ve Galatasaray’ın 
veteran 
sporcuları ilçe 
standında maç 
yaptılar. Büyük 
bir sporsever 
kitlesi eski 
sporculara 
alkışlarla destek 
verdiler.

Eski sporcularla 
hasret gidererek 
hatıra fotoğrafı 
çektirdiler.

Emeği geçen 
herkese sonsuz 
teşekkürler 
sunuyoruz.
Şükrü Deviren 

kardeşimizin 
yaptıkları unutul
mazlar arasına 
girdi.
Sağ olsun var 

olsun.

nursalı genç Facebook'a rakip oldu
Küçük yaşlardan 
itibaren bilgisayar 
programları üze 
rinde çalışan 
Sertan Helvacı (18), 
geliştirdiği sosyal 
paylaşım sitesi 
"Events Here” 
sayesinde Mi- 
crosoft’un dikkatini 
çekmeyi başardı. 
Helvacı’nın geliştir 
diği sosyal medya 
sitesi yazılımı 
sayesinde artık 
faaliyet ve hareket 
aramak isteyenler 
aradıklarını bir tık 
ile bulabilecek. 
Events Here sosyal 
paylaşım sitesi 
sayesinde kişi 
bulunduğu alandaki 
25 kilometre

çapında ne tür bir 
sosyal faaliyet 
varsa görebilecek 
ve davet edilmeden 
katılabilecek.

MİCROSOFT’TAN 
DESTEK GÖRDÜ 
Türkiye’de bu tarz 
uygulamayı başaran 
ilk kişi olan Sertan 
Helvacı, projesini 
Microsoft’a sunarak 
destek gördü ve Mi- 

crosoft’un bütün 
ürünlerini ücretsiz 
kullanma hakkına 
sahip oldu. Ayrıca 
Bahçeşehir Üniver- 
sitesin’den tam 
burs kazandı. 
Uygulamasının Mi
crosoft tarafından 
ilgi gördüğünü ifade 
eden Sertan Helva 
cı, “Bu uygulama 
dan önce sanal 
gerçeklik sunan bir ; 

projem vardı. O pro
jeden dolayı Micro 
soft ile irtibat halin 
deydik. Bu projemi 
sunduğum zaman il
gilerini çekti. Türki 
ye’de bu tarz bir 
uygulamayı yapan 
ilk kişiyim. Sosyal 
medya yazılımları 
yapmaya deneyen 
birkaç kişi olsa da, 
ilk defa bu kadar il
erleyen kişilerden 
birisiyim. Uygu
lama, bulunduğu 
nuz muhitin 25 kilo
metre çevresindeki 
bütün etkinlikleri 
kullanıcıya lis
teliyor. Listelenen 
uygulamalardan 
herhangi birini 
seçip o faaliyete 

katılabiliyorsunuz. 
Maksadım insanla 
rm kendi ilgi alanları 
na uyan insanlarla 
tanışması. Benim 
ilgi alanım teknoloji. 
Ben teknoloji ile»il- 
gilenen yeni insan
larla tanışmak 
istediğimde Events 
Here’yi kullanmam 
çok mantıklı olacak" 
dedi. Yaptığı yazılım 
hakkında bilgi veren 
Helvacı, "Uygula
maya giriş yaptığı 
nızda size ilgi alanla 
rınızı soruyor. İlgi 
alanlarınızı seçtiği 
niz zaman sizin 
merak alanınıza 
uygun faaliyetleri 
vermeye başlıyor. 
Facebook’da etkin

lik oluşturma sis- » 
temi mevcut, ama 
sadece davet edilen 
kişilerin gelmesini 
ve sadece arkadaş 
çevrelerinin toplan 
masını sağlıyor. Biz 
bunu aşmak istiyo 
ruz. Herkesin yakın 
çevresindeki insan
larla tanışmasını 
ve bir aradg vakit 
geçirmesini 
sağlamak istiyoruz. 
Mesela bir insan 
İzmir’e gittiğinde, 
orada ilgilendiği 
herhangi bir kongre 
yapılacaksa, Events 
Here size hemen .bir 
bildirim yollayacak. 
Orada yapılacak 
faaliyetten bahse 
decek” dedi

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0.224) 5*13 96 63 GEIVILİK

MM 
UM

FORKLİFTVEBOBCAT 
OPERATÖRLERİ ARANIYOR

12245247524-05301488883
Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BAHÇIVAN
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE;
BAHÇE, PEYZAJ 

İŞİNDEN ANLAYAN 
REFERANS VEREBİLECEK

BAHÇIVAN
ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek - 

Orhangazi / BURSA 
Tel: O 224 586 00 05

29Temmuz,flansonîaiicîetliolacal(
Microsoft, Windows 
10'a ücretsiz geçişin 
29 Temmuz'dan 
itibaren ücretli 
olacağını hatırlattı 
Microsoft, Windows 
10'a ücretsiz geçiş 
kampanyasının so
nuna yaklaştığımıza 
dair bir hatırlatmada 
bulundu. Firmanın 
29 Temmuz'da 
bitecek olan 
süreyi uzatacağı 
düşünülüyordu, 
ancak görünüşe 
göre bu olmayacak. 
Windows 10'un 
aktif kullanıcı

sayısının 300 
milyona ulaştığını 
duyuran yazılım 
devinin pazarlama 
yöneticilerinden 
Yusuf Mehdi, şu 
hatırlatmaları yaptı: 
"Zaman doluyor. 
Ücretsiz yükselt 
me teklifi 29 
Temmuz'da 
bitecek ve bunu 
kaçırmanızı İste 
mlyoruz." 
Mlcrosoft'a göre 
29 Temmuz'dan 
sonra Windows 
10 Home'u satın 
almak İçin 119

dolar ödemeniz 
veya Wlndows 
10’lu yeni bir 
bilgisayar almanız 
gerekecek.
Microsoft'un bu 
hatırlatmasının 
amacı, Wİndows 
10'a geçişleri 
hızlandırma 
amaçlı da olabilir. 
Firmanın plan 
larını değiştir 
memesi sürpriz 
olmasa da, iki 
ay boyunca fikrîni 
gözden geçirecek 
bolca vakti 
olacak.

■ 
■

KAVLAK
ZEYTİN PERAKENDE 

MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN PERSONELLER 

ALINACAKTIR.

15162(91111
gemport

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 eaeceK.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli PiaraK 
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.

■
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

BAY ■ BAYAN VASIFSIZ 
- - - - - - - - - - ELEMANLAR ARANIYOR ■ 7“

MEYDAN KUZU ÇEVİHME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

0 532 232 80 41

mailto:hr@gemport.com.tr
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lanmsal üretimin yüzde 60 artması serekiMor'
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Çelik, "Yapılan pro
jeksiyonlara göre, 
2050 yılında oluşa 
cak nüfusu besle
mek için tarımsal 
üretimin yüzde 60 
artması gerekiyor." 
dedi. Antalya'da bir 
otelde düzenlenen 
ve üç gün süren 
Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım örgü 
tü'nün (FAO) 30. 
Avrupa ve Orta Asya 
Bölgesel Konferan 
sı'nın ardından Çelik 
İle FAO Genel Direk
törü Jose Graziano 

da Silva, ortak basın 
toplantısı düzenledi. 
Çelik, Antalya'nın 
G20 Liderler Zirvesi 
ve EXPO'dan sonra 
üç gündür bölge için 
önemli bir toplantıya 
ev sahipliği yaptığını 
söyledi. FAO'nun 
bölgesel konferans 
lan iki yılda bir 
düzenlendiğini 
anımsatan Çelik, 
toplam nüfusu 
1 milyarı bulan 
bölgedeki ülkelerden 
bakan veya üst 
düzey yöneticilerin 
katıldığı toplantıyı * 
tamamlayacaklarını 

ifade etti. Konferans 
tâki tartışmalarda 
gıda güvenliği 
konusunun da ele 
alındığını belirten 
Çelik, şöyle konuştu:
"Yapılan projeksi 

yonlara göre, 2050

yılında oluşacak nü
fusu beslemek için 
tarımsal üretimin 
yüzde 60 artması 
gerekiyor. Ancak 
dünyada tarım arazi
leri yok ediliyor. İki 
saniyede bir futbol 

sahası büyüklüğün 
de, 7 dekar tarım 
arazisi yok oluyor. 
Eğer gelecek nesiller 
için sürdürülebilir 
gıda arzını sağlaya 
mazsak dünyamız 
kitlesel insan göçler
ine sahne olabilir. 
Böyleşine ağır bir 
tablonun yaşanması 
nı önlemek için 2030 
sürdürülebilir kalkın 
ma hedeflerini 
önemli bir pusula 
olarak görüyoruz." 
Çelik, konferansta 
sürdürülebilir kalkın 
ma hedeflerine ulaşıl 
ması için mevzuat 

düzenlemeleri, arazi 
toplulaştırma, sürdü 
rülebilir arazi kullanı 
mı, biyoçeşitliliğin 
korunması, doğru 
tarımsal uygulama 
ların yaygınlaştırıl 
ması, tarımsal 
Ar-Ge çalışmaları, 
gıda kayıp ve israfla 
rının azaltılması, 
küçük işletmelerin 
devamlılığının 
sağlanması, gıda 
güvenliği konusunda 
özel sektörün rolü ve 
eğitim gibi konuların 
önemli unsurlar 
olduğuna dikkat 
çekildiğini vurguladı.

Kiralıl işçi dönemi başlıyor 24Jmil»arliralıareaılıl
İşçilerin kiralanma 
sının ve özel istih
dam büroları kurul 
masının yolunu 
açan, 'özel istihdam 
büroları yasa tasarı 
sı* Meclis Genel 
Kurulu'nda kabul 
edildi. Düzenlemeye 
göre kiralık işçi 
uygulaması özel 
istihdam büroları 
vasıtasıyla uygula
maya geçecek. İş ve 
işçi arayanlar özel 
istihdam bürolarına 
başvurabilecek, özel 
istihdam büroları da 
işveren ile işçi kirala 
ma, geçici işçi ile de 
iş sözleşmesi imza
layacak. İşçiyi 
çalıştıracak olan 
işveren işçi kiralama 
sözleşmesi karşılı 
ğında özel istihdam

bürosuna bir bedel 
ödeyecek. Özel istih
dam bürosu bu be
delden kendi korniş 
yonunu aldıktan 
sonra işçinin ücre
tini ödeyecek. Geçici 
■ŞÇ>y> çalıştıranlar, iş 
hukuku bakımından 
işveren olmayacak. 
Özel istihdam büro 
larının işveren ola 
rak yükümlülüğü 
işçinin kiralık olarak 
çalıştığı süreyle 

sınırlı olacak. Tasarı 
ile işyerindeki başka 
işçilerin hamilelik, 
askerlik, yıllık izin ve 
hastalık hallerinde, 
mevsimlik tarım işle 
rinde ve ev hizmet
lerinde kiralık işçilik 
uygulaması yapıla 
bilecek. İşyerinin iş 
hacminin "öngörüle- 
meyen ölçüde" art 
ması nedeniyle, 
dönemsel iş artışları 
ve aralıklı olarak 

gördürülebilecek 
işlerde de kiralık 
işçi çalıştırılabilecek. 
Bu hallerde yapıla 
cak kiralık işçi 
uygulaması ise dört 
ayı geçmeyecek 
ancak iki kez 
yenilenebilecek. 
Böylelikle işverenle 
rin sekiz ay boyunca 
kiralık işçi çalıştırma 
imkanı olacak.
Aynı iş için altı ay 
geçmedikçe uygu
lama tekrarlanmaya
cak. Kiralık olarak 
çalıştırılacak işçi 
sayısı toplam işçi 
sayısının dörtte 
birini geçemeyecek. 
Ancak on veya daha 
az işçi çalıştırılan 
işyerleri için beş 
işçiye kadar kiralık 
işçi çalıştırılabilecek.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.cjm

Seyahat harcamaları geçen yıl, bir önceki 
yıla göre yüzde 8 artarak 24,4 milyar liraya 
yükseldi. Yurt içinde seyahat harcamaları 
2015'te bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 
24 milyar 409 milyon 560 bin liraya yük
seldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜIK), 
2015 yılının son çeyreği ile yılın tamamına 
ilişkin "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştır 
ması" sonuçlarını açıkladı. Buna göre 
ekim, kasım, aralık aylarını kapsayan 
dördüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet 
eden 9 milyon 103 bin kişi seyahate çıktı. 
Seyahate çıkanların bir ve daha fazla 
geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları 
toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 20 azalarak 11 mil 
yon 292 bin olarak gerçekleşti. Yerli turist
lerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harca 
maları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 0,4 azalarak 3 milyar 909 milyon 119 
bin liraya geriledi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 5132394

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

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol B13 İO 7Q
MAR-PET 913 30 33
Tuncay Otogaz 913 16 49
Boyza Petrol 913 01 03
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Pamukkalo 612 OO 2S
DENİZ UÇAÖI 613 96 13
PagaBUB AkmİB Seyahat 614 «3 ®2
METRO #13 12 12
Aydın Turizm ® 1 3 20 77
SOzar Turizm 812 1O 72
KanbaroQlu-€sadaç «14 4® 49

Kamil Koç 012 O1 03

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

I Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

Gemlik Körfez
OEBLİK'İN İLK SONLOK SİYASİ SAHTESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5472 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

BllllİKHMİÎ
VENÜS SİNEMASI

Kaptan Amerika 
kahramanların 

savaşı (3d türkçe): 
11:00-14:00- 

17:00-20:30... 
magi: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:30... 
küçük esnaf: 11:00- 

19:00-21:15...
orman çoçuğu: 

13:00-15:00-17:00...

5133321

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


GemlikKSrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ÖZEL c/bjkent tfc

AYKENT
a-y ILKOCRETIM OKULU ve ANASINIFI

AKTIVITELERIMIZ:
programına göre zorunlu gördükleri 
kültür ve branş derslerinin yanı sıra 
sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

MÜZİK 
MASA TENİSİ 
VOLEYBOL 
BASKETBOL 
SU SPORLARI

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli C AfiV A T
Eğitim Bakanlığının uyguladığı müfredat 9 Vv1 AL

JİMNASTİK 
TİYATRO W 
BİLGİSAYAR 
HALKOYUNLARI 
SATRANÇ J

m

s

Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
513 50 84 GEMLİK wwvu.aykentilkogretim.k12.tr

MA sının 1,2,3. SIBIFLABA BAHADA S SAAT 4,S,S,7. SINIFIMA BAHADA S SAAT

Gemlik- 
Tel:

YİĞİT İNŞAAT
1 987

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

www.yigitinsaatgemlik.com

YAPI MALZEMELERİ LTD. 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

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


Ünlü gazeteci, belgesele! Çoşkun Aral, “50 Yıllık Yolculuk” belgeseli için Ahmet Özün’ün yaşamını ölümsüzleştirdi

WİttWM" 
pisiııicZieınalicalJı

PkmsiMmflEDİm
Bir süre önce yine dünyayı sarsan sızıntılar, 

“Panama Belgeleri" adıyla duyuruldu.
Panama belgeleri bazı zenginlerin offshore 

hesaplarını kullanarak vergi sorumlulukların 
dan kaçarak yurt dışında hesaplar açması 
olayıdır.

Belgeler, Panama merkezli avukatlık şirketi 
Mossack Fonseca'dan kimliği belirsiz bir 
kaynak tarafından sızdırılıyor.

Dev. Syf. 4’te

Gemlikli eski minibüs şoförü Ahmet 
Özün’ün yaşamı ünlü gazeteci ve belgeselci 
Çoşkun Aral tarafından belgesel yapılıyor. 
Önceki gün Coşkun Aral ilçemize gelerek 
belgesel için çekimler yaptı. Haberi syf 2’de

Boru san Holding 
tarafından Bursa 
Gemlik fabrika 
çalışanlarının kız 
çocuklanna kodlama 
eğitimi verilmesi 
amacıyla başlatılan 
"Haydi Kızlar 
Kodlamaya ” pro
jesinde 2.eğitim 
dönemi başladı.

Kadının ekonomik 
ve sosyal hayat 
tâki konumunun 
güçlendirilmesi için 
çeşitli projelere imza 
atan Borusan Hol 
ding, çalışanlarının 
kız çocuklarına yöne 
lik kodlama eğitim 
terine devam ediyor. 
Haberi sayfa 2’de

II 4iL.ı ■ keytını

İstiklal Cad. No:11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85 ö/ kutlu o'50
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Ünlü gazeteci, belgeselci Çoşkun Aral, “50 Yıllık Yolculuk” belgeseli için Ahmet Özün’ün yaşamını ölümsüzleştirdi

Mımet Özün ün hayatı belgesel oluyor
Gemlikli eski 
minibüs şoförü 
Ahmet Özün’ün 
yaşamı ünlü 
gazeteci ve belge
selci Çoşkun 
Aral tarafından 
belgesel yapılıyor. 
Gemlik’te renkli 
kişiliği ile tanınan 
Ahmet Özün uzun 
yıllar Gemlik-Bursa 
arasından Feka 
minibüsü ile yolcu 
taşımacılığı yaptı. 
Gençlik yıllarında 
yağlı güreş pehli 
yanlığı da yapan 
Özün ilçemizde 
"Pehlivan Ahmet” 
lakabıyla tanındı. 
Şiir yazmayı da 
seven ve yazdığı 
şiirleri “Gemlik” ve 
gazetemiz "Gemlik 
Körfez” de yayınla 
nan Ahmet Özün’ün 
şiirleri daha sonra 
kitap haline getirildi. 
Bir süre Gazhane 
Caddesi’nde bakkal 
işletmeciliği de

yapan Ahmet Özün 
1980’li yıllarda 
İstanbul’a giderek 
Şişli Halk Pazarında 
zeytin ticaretiyle 
uğraştı.

FİLM SEKTÖRÜNDE 
Minibüsçülük 
yaptığı dönemdeki 

kullandığı aracını 
satmayan Özün 
zeytin ticareti 
işinden sonra dizi 
lerde roller aldı. 
Birçok dizide 
oynadığını söyleyen 
Özün, kendisi gibi 
arabasının da dizi 
oyunlarında aranan

araç oldu.
Karsak Köyü 
doğumlu olan Özün, 
sinemacılık sektörün 
de küçük oyunlarda 
roller üstlenirken, 
şiir yazmayı da 
ihmal etmedi.
Gazeteci ve belge
selci Çoşkun Aral’ın 
dikkatini çeken 
Ahmet Özün "50 
yılda Ford” belgeseli 
çekimlerinde Ahmet 
Özün’ün de yaşamını 

belgeselleştiriyor. 
Pazar günü ilçemize 
gelen Çoşkun Aral, 
Özün’ün yerel 
gazetelerde çıkan 
şiirleri ile ilgili 
çekimleri yaptıktan 
sonra, Özün’ün 
doğduğu Karsak 
Köyüne giderek 
doğduğu evde ve 
yaşadığı çevrede 
çekimler yaptı. 
Ahmet Özün’ün uzun 
yıllar kullandığı Ford

Feka minibüs de 
çekimlerde yer '7 
aldı. Çoşkun Aral’ın 
belgeselleştiridiği 
"50 Yıllık Yolculuk" 
"Hikayeni Coşkun 
Aral’a anlat.
Anıların ölümsüz 
leşsin" belgesel 
dizisinde Ahmet 
Özün’ün de yaşamı 
kullandığı Ford 
transit minibüs 
nedeniyle belgesel 
haline getirildi.

Gemlik Sosyal 
Yaşam Merkezi 
karşısında bulu 
nan ve Gemlik 
Belediyesi, tarafın 
dan Gençlik Mer 
kezi yapılması için 
Gençlik ve Spor 
Bakanhğı’na devre
dilen arsa da inşaat 
çalışmaları başladı. 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından 
ilçelerde yapımına 
başlanan Gençlik 
Merkezlerinin 
çoğaltılması için

Gemlik Belediyesi 
ile Bakanlık arasın 
da yapılan protokol 
sonucu arsa, geçtiği 
miz yıllarda Bakanlı 
ğa devredilmişti. 
2015 yılında 
yapılması planlanan 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Gemlik 
Gençlik Merkezi 
Binası ödenek 
yokluğu nedeni 
ile gerçekleştirile 
memişti.
2016 yılı bütçesine 
ödeneğin konması 

üzerine Gençlik 
Merkezi yapımı 
ihalesi yapılarak 
yer teslimi 
gerçekleştirildi. 
Geçtiğimiz 
günlerde müteahhit 
firma Gemlik’e 
gelerek Gençlik 
Merkezi’nin 
yapılacağı arsa da 
inşaat çalışmalarını 
başlattı.
Binanın 2016 yılı 
sonunda kadar 
bitirilmesi 
planlandı.

Gemlik Ticaret 
Borsası’nın orga 
nize ettiği KOSGEB 
tarafından destekle
nen İtalya Macaris
tan gezisi sürüyor. 
Geçtiğimiz hafta 
geziye katılan Borsa 
üyeleri, Borsa 
Başkanı Özden 
Çakır başkanlığında 
İstanbul’dan

İtalya’ya gitti. 
Hazırlanan program 
kapsamında İtalya’
daki fuarları gezen 
Borsacılar, tarihi ve 
turistik yerleri de 
gezerek, İtalya’yı da 
yakından tanıma 
fırsatı elde ettiler. 
Buradan Macaris
tan’a geçen Gemlik 
Ticaret Borsası 

üyeleri, Macaristan 
gezisi sonrası 
Macaristan’da da 
ticari ve tarihi 
mekanların 
gezilmesinden 
sonra Budapeşte’de 
düzenlenen 
Sirha Gıda Fuarını 
da ziyaret ettikten 
sonra ilçemize 
dönecekler.

n— GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNCE 12.11.2013 TARİH 
24232-24233-24234 SAYILI STATÜ BELGELERİ ZAYİ

UÜ9(üyrcn%.'lYÜK,ÜMVÜZD'ÜR.
CDP TEKSTİL KOLL.ŞTİ. ERTUĞRULARI KONMAZ VE ORTAĞI

GEMLİK İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
ALDIĞIM NÜFUS CÜZDANIMI VE GEMLİK İLÇE EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM EHLİYETİMİ KAYBETTİM 
HÜKÜMSÜZDÜR. FATİH ÇAM
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Bursa'da ilk kez ele geçirildi
Zehir tacirlerine 
göz açtırmayan 
narkotik polisi, 3 
farklı operasyonda 
Tl kadın 8 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Operasyonların 
ilki Yiğitler Mahalle- 
si'nde gerçekleştirdi. 
Polis, yolda yürür 
ken hareketlerinden 
şüphelendiği R.H.'yi 
(36) şüphe üzerine 
durdurdu. Kimliği 
sorulunca kaçmaya 
başlayan R.H.,

kovalamaca sonun 
da yakşlandı.
R.H.'nin üzerinden 
LSD uyuşturucu 
emdirilmiş 46 adet 
pul ile 16 gram 
metamfetamin çıktı. 
Ayrıca bu kişinin 
çeşitli suçlardan 
arandığı anlaşıldı. 
Türkiye'de nadir 
görülen LSD uyuş 
turucu emdiril miş 
pulun Bursa'da ilk 
kez geçirildiği belir
tildi. öte yandan,

Davutdede de 5 kişi 
450 gram bomzai ile 
yakalanırken, Demir 
taşpaşa Mahallesi'n- 
deki bir evde yapılan

aramada da 400 
gram metamfetamin 
bulundu. Polis, bu 
ope rasyonla ilgili 
olarak da iki kişiyi

gözaltına aldı.
Uç operasyon da 
gözaltına almınan 
8 kişi Adliye'ye 
sevk edildi.

LSD NEDİR?
Çavdarmahmuzu 
alkaloitlerine, labo- 
ratuvar ortamında 
sentetik maddeler 
ilave edilerek hazırla 
nan LSD, kokainden 
çok daha etkili bir 
madde. Emildiğinde 
mukoza yüzeylerin

den hemen kana 
karışıp, 30 ila 60 
dakika arasında 
etkisini gösteriyor. 
Uzmanlara göre 
etkisi 6-10 saat 
arasında süren 
LSD, halisünasyona, 
algılama bozukluğu 
na sebep olup, 
kromozom yapısını 
bozarak genetik 
değişimlere yol 
açıyor. Kokainden 
çok daha etkili 
olduğu biliniyor.

nienıei ItoMııı 600 n dolandırıldı
Osmangazi de, 
A.A. adlı kişi inter
netten bulduğu 
ve aradığı telefon 
numarasında çıkan 
kişinin istediği üze 
rine verilen hesaba 
600 lira yatırdı. 
Parayı yatırdıktan 
sonra aradığı numa 
raya bir daha ulaşa 
mayan A.A. dolan 
dirildiğini anlayarak 
polise başvurdu.

Polisin dur Ihlanın uymadılar
Polis ekiplerinin 
"dur" ihtarına uyma
yarak kaçan otomo
bildeki 6 kişi, yolun 
trafiğe kapatılması 
sonucu yakalandı: 
Alınan bilgiye göre, 
54 DP 555 plakalı 
otomobilde bulunan 
kişiler, Osmangazi 
Santral Garaj 
Kavşağı'nda yol 
kontrolü yapan polis 
ekiplerinin "dur" 
ihtarına uymayıp 
kaçtı. Ekipler, 
yaklaşık 30 dakika 
süren kovalama 
canın ardından 
Gürsu Kavşağı'nda

Osmangazi Alaca 
mescit Mahalle
si ’nde oturan A.A., 
internetten bulduğu

numarayı arayarak, 
eskorttuk yaptığını 
öne süren kadınla 
görüşmek istedi.

yolu trafiğe kapa 
tarak bu otomobili 
durdurdu.

HEYECANLI ANLAR 
YAŞANDI 
Vatandaşlar kavşak 
üzerinde ve yol 
kenarlarında uzun 
kuyruklar oluştura 

rak polislerin çalış 
malarını izlerken 
polis ekipleri araca 
yaklaştığı esnada 
otomobilde bulunan 
bir kişi kapıyı açarak 
köprüden aşağıya 
atlayarak kaçmaya 
başladı. Yaşanan 
kovaiamacanın

Telefonu açan erke 
ğin verdiği hesap 
numarasına 600 
lira yatıran A.A. 
aradığı numaraya 
ulaşama yınca 
dolandırıldığını 
anlayarak Çarşı 
Polis Merkez Amiri 
iği'ne başvurdu. 
A.A. ’nın şikayeti 
üzerine polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

ardından kaçan 
R.Ç. yakalandı.

ARANDIKLARI İÇİN 
POLİSTEN 
KAÇMIŞLAR 
Polisin yaptığı 
araştırmada, araç- 
takilerden R.Ç'nin, 
bir süre önce 
cezaevinden izinli 
olarak çıktığı ve geri 
dönmediği için 
aranması nedeniyle 
bu kişilerin kaçtığı 
öğrenildi. R.Ç. ve 
araçtaki 5 kişi, 
ifadeleri alınmak 
üzere emniyete 
götürüldü.

Eninde mananda 
kurşunuyla yaralandı

Bursa’da evinde 
bulaşık yıkadığı 
sırada başına 
maganda kurşunu 
isabet eden bir kişi 
yaralandı. Olay, 
Yıldırım'ın Kaphka 
ya Mahallesi’nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, evinde bula 
şık yıkayan T.K., 
silah sesi duyduk
tan sonra bir acı 
hissetti. Kafasını

İzmiryolundaieciltaza
Bursa'da İzmir 
Yolu'nda trafik kaza 
sı meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, İzmir Yolu'nda 
FSM Bulvarı yakınla 
rında trafik kazası 
meydana geldi. Kaza 
nın ardından olay 

kontrol eden 
T.K., kan aktığını 
görünce 112 ekip
lerine haber verdi. 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne 
kaldırılan T.K.’nin 
durumunun iyi 
olduğu ve merminin 
yorgun olduğu 
tespit edildi.
Polisin olayla 
alakalı tahkikatı 
sürüyor.

yerine ambulans ve 
itfaiye ekipleri sevk 
edildi. Kazada araç 
içinde sıkışanlar 
itfaiye ekipleri 
tarafından çıkarıldı. 
Yaralılar daha sonra 
ambulanslarla has
taneye sevk edildi.

Dehşeti 
yaşadılar! 
Balkanlara 
sığındılar

Bursa'da 2 ve 
4 yaşındaki iki 
kardeşin odalarında 
çakmakla oyun 
oynarken perde 
leri tutuşturması 
sonucu evde yangın 
çıktı. Evde bulunan
lar tarafından İsa 
ve Talha Ceylan 
kardeş ler alevlerin 

arasından kurtarıldı. 
Yangın Yıldırım 
Esenevler Mahalle 
sinde bulunan 5 
katlı binanın 
ikinci katında çıktı. 
Edinilen bilgiye 
göre odalarında 
oyun oynayan 2 
yaşındaki Isa ve 
4 yaşındaki Talha 

çakmakla odalarının 
perdelerini tutuştur 
du. Evde bulunanlar 
tarafından iki 
kardeş kurtarılırken 
alevler iki odaya 
sıçradı. Kısa sürede 
olay yerine gelen 
itfaiye ekiplerinin 
müdahalesiyle 
yangın söndürüldü.

Aşırı dumanlar 
üst kattaki daire 
lere girince vatan 
daşlar balkonlarda 
mahsur kaldı.
İtfaiye ekipleri 
tarafından kurtarı 
lan vatandaşlara 
olay yerinde 
bekletilen ambu
lanslarda ilk 

müdahaleleri 
yapıldı. Dumandan 
etkilenen 1 yaşın 
daki Melek Ceylan 
ile birlikte 5 kişi 
çeşitli hastanelere 
götürülerek tedavi 
altına alındılar. 
Yangınla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

PANAMA SIZINTISI DEVAM EDİYOR

Borusan Holding tarafından Bursa Gemlik fabrika çalışanlarının 
kız çocuklarına kodlama eğitimi verilmesi amacıyla başlatılan 
“Haydi Kızlar Kodlamaya” projesinde 2.eğitim dönemi başladı.

Panama sızıntıları içinde, Türkiye’den 101 şirket ile 
684 kişinin hesaplarının bulunduğunu belgeliyor.

Dün yayınlanmaya başlayan 2. sızıntılar içinde kim
ler yok ki?

Tabi biz olacak değiliz.
Oda Tv. nin haberine göre, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın kasası olarak bilinen Ramsey, Emilio ve 
Kip markalarının sahibi Remzi Gür var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızlarının başlarının 
türbanlı olduğu için Türkiye’de özgürce eğitim 
yapmadıkları iddiasıyla, onların ABD'de eğitim 
görmesi için burs verdiğini bilinen işadamıdır Remzi 
Gür.

Çalık Holdingin sahibi Ahmet Çalık’ın, Erdoğan’ın 
damadı Berat Albayrak'ın CEO’luğunu yaptığı Çalık 
Enerji de var belgelerde.

Kimler yok ki: Ünlü turizmci Fettah Tamince, ünlü 
inşaatçı Ali Ağaloğlu, milletin a... belleyen işadamı 
Mehmet Cengiz, patronlar kulübü üyelerinden Koç 
Holding’in onursal Başkanı Rahmi Koç, Galatararay 
Kulubü eski başkanı Adnan Polat, Koçların damadı 
İnan Kıraç, Sabancı Holdingten Ömer Sabancı, 
Arzuhan Doğan Yalçındağ, bir süre önce ölen 
gazeteci Mehmet Ali Birand’ın eşi Cemre Birand, 
Zorlu Holding, Sabancı Holding, Koç Holding... 
Devamı gelecek.

Dünya bilgi çağının en büyük sızıntısı Nisan ayının 
başında yaşanmıştı.

Bu belgelerde kimlerin olduğunu her gazete 
yayınlayamaz. Oda Tv. yukarıda belirttiğim isim ve 
şirketlerin nasıl bu hesapları açtığını belgelerden 
açıkça yazıyor.

Okuyun.
Oda Tv. haberlerinde dikkatimi çekenleri 

paylaşıyorum.
Örneğin, 2002 yılında iktidara gelen AKP'nin lideri 

Başbakan Erdoğan’ı destekleyen HollandalI bilim 
adamı, Tük Dili ve Kültürü uzmanı Pof. Dr. Eric-Jan 
Zurcher, kendisine Türkiye hükümeti tarafından veri 
len “Yüksek Onur" ödülünü, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın ülkeyi “Diktatörce yönetimini” protesto 
etmek için geri veriyor!

Ne diyor Eric -Jan Zurcher, BBC Türkçe ye yaptığı 
açıklamada, geçmişte Erdoğan konusunda uyarılarda 
bulunan laik kesimi dikkate almadığını belirterek, 
"Onlar haklı çıktı. Ben yanıldım" diyor.

Bir başka haber; ABD’nin Türkiye’deki bazı sivil 
Toplum Kuruluşları aracılığıyla Suriye’deki muha 
liflere gönderdiği yardımları kestiği, paralarını 
dondurduğu haberi var.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın açtığı 
soruşturma genişletiliyor.

Kararın insani yardım götürmesi gereken kişilerin 
bu paralarla rüşvet ve benzeri uygulamalara 
karıştıklarının ortaya çıkmasından sonra alındığı 
belirtiliyor.

Haberde, "Muhaliflerin" elindeki bölgelere 
götürülen "insani yardımların" büyük kısmının 
Türkiye, Ürdün, nadir olarak da Lübnan üzerinden 
taşındığı, kimi sivil toplum kuruluşlarının bu 
"yardımlann" taşınması sırasında ölçüsüz olarak 
zenginleştiği belirtiliyor.

Ayrıca, kimi kuruluşların hazırlanan "insani yardım" 
paketlerinin içeriklerini değiştirdikleri de aktarılıyor.

Sözün kısası hani şu ünlü MİT’ TIR’ları haberini 
hatırlayın, yardım götüren TIR’lann içinden ne 
çıkmıştı.

Bunu haber yapan Cumhuriyet Gazetesi Genel 
Yayın Müdürü Can Dündar daha önceki gün 5 yıl 10 
ay, Yazı İşleri Müdürü Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası 
verilmemiş miydi?

Uyanın ey halkım uyanın.

Kadının ekonomik 
ve sosyal hayattaki 
konumunun 
güçlendirilmesi 
için çeşitli projelere 
imza atan Borusan 
Holding,çalışanlarını 
n kız çocuklarına 
yönelikkodlama 
eğitimlerine 
devam ediyor. 
Program kapsamın 
da öğrenciler 
Scratch ile oyun, 
animasyon veya 
hikaye program
lama, elektroniğin 
temel prensip ve 
parçalarını öğrenme, 
basit elektronik 
modüller ve 3D 
printing entegras 
yonu ile basit 
robot tasarlama * 
gibi öğrencilerin 
ufkunu açacak 
dersler görüyor. 
“Haydi Kızlar Kodla
maya” projesi ile 
kız çocuklarımızın 
geleceğe hazırlan

masına katkıda bu
lunmak istediklerini 
belirten Borusan 
Holding Kurumsal 
İletişim Direktörü 
Şule Yücebıyık,; 
“Kız çocuklarımızı 
erken yaşlarda 
bilgisayar, teknoloji 
ve bilimle tanıştıra 
rak bilgisayar ve 
yazılım konusundaki 
yeteneklerini 
ortaya çıkartmanın

Önemine inanıyoruz. 
Projemizle daha 
fazla kızımızın eşit 
fırsatlarla geleceğe 
adım atabilmesini 
sağlamayı hedefli 
yoruz.” dedi.
Eğitimler için 
merkezi Ingiltere’de 
bulunan ve bu 
alanda başarılı 
sonuçlara imza 
atan ‘KızCode’ 
platformu ile İş

birliği yapılıyor. 
Kadınların toplum
daki statüsünü 
ve yerini 
güçlendirmek İçin 
teknik becerilerle 
donatılmaları 
gerektiğini belirten 
KızCode platfor 
mu kurucusu 
Müjde Esin “In
giltere’de göçmen 
kadınların yeni 
yaşamlarına 
hızla adapte 
olabilmeleri için 
başladığımız 
çalışmalarımızda 
bugün daha fazla 
kadının hayatına 
dokunabilir 
durumdayız. 
Dolayısıyla 
kadınların geleceğe 
daha güvenle 
bakabilecekleri 
böyle bir 
projede yer 
almaktan mutluluk 
duyuyoruz. ° 
dedi.

LÇ, 
BURSA 1, ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN 

İLAN
Esas No: 2015/854 Esas

Davacı SERDAR ADNAN ÇETİN tarafından Davalı Karataş Saç ve Boru Turz. San. Dış. 
Tic. Ltd.Şti. aleyhine 2014 hesap yılına ait 30/03/2015 tarihinde yapılan Genel Kurul 
Kararlarının iptali istemi ile dava açılmış olup, Mahkememizin 15/09/2015 tarihli tensip 
zabtının 6. maddesi gereğince Genel Kurul Kararının İptali davası açıldığı, oturum gün ve 
saatinin mahalli gazetelerin birinde BİR DEFA usulen İlan edilmesine karar verilmiş ol
makla,

Mahkememize açılan davanın duruşma günü 23/12/2015 tarih ve saat 14.oo’a 
bırakılmıştır. /

Bu ilandan itibaren onbeş gün içinde diğer alacaklılar davaya katılma veya itiraz ederek 
genel kurulun iptalini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden Şirket 
Genel Kurul Kararının iptali davasının reddini isteyebilecekleri ilanen duyurulur (TTK m. 
445-448) 15/09/2015

Katip 181370 Başkan 22019

T.C.
BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN 

İLAN
Esas No: 2015/855 Esas

Davacı SERDAR ADNAN ÇETİN, NURGÜL ÇETİN, ADİLE KARATAŞ BOSTAN, EDİBE 
BULAK tarafından davalı Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 
30/03/2015 tarihinde yapılan Genel Kurul kararlarının iptali istemi ile dava açılmış olup, 
Mahkememizin 15/09/2015 tarihli tensip zabtının 6. Maddesi gereğince Genel Kurul 
Kararının iptali davası açıldığı, oturum gün ve saatinin mahalli gazetelerin birinde BİR 
DEFA usulen ilan edilmesine karar verilmiş olmakla,

Mahkememize açılan davanın duruşma günü 23/12/2015 tarih ve saat 14.05’a 
bırakılmıştır.

Bu ilandan itibaren onbeş gün içinde diğer alacaklılar davaya katılma veya itiraz ederek 
genel kurulun iptalini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden Şirket 
Genel Kurul Kararının iptali davasının reddini isteyebilecekleri ilanen duyurulur (TTK m. 
445-448) 15/09/2015

Katip 128755 Başkan 22019

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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S| Sırası Geldikçe
Kfe İnan TAMER

İnan TAMER

HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Geçtiğimiz hafta 
içinde Cumhuriyet 
Mahallemizde 
Gemlik Müftülüğü, 
Gemlik Belediyesi 
ve Cami Yaptırma 
Derneği’nin karar 
ve girişimleri ile 
Hz. Ömer mesci
dinin temeli atıldı. 
Hayırlı, uğurlu 
olsun. Tez zaman 
da yöre halkının 
ibadetine cevap 
verir inşallah.
Belediye Başkanı 

mız Refik Yılmaz’ın 
beyanlarına göre; 
Hz. Ali, Hz. Osman 
ve Hz. Ebubekir 
adına mescitler

inşa edilecek.
Böylece dört 

İslam halifesinin 
adları Gemlik’te de 
yaşatılacak.
Böylesi hayırlı 

bir işe neden Hz. 
Ömer adı verilmek 
le başlandı? Oysa 
her halife adına . 
mescit yapılacak. 
İlk halife Hz. Ebube 
kir’den başlayıp 
sırası ile adlandırıl 
ma yapılmadı? 
Bilinmiyor. Bir 
nedeni olsa gerek.
Belki bağışçı bir 

hemşehrimizin 
önceliği Hz.
Ömer’e tanımasın 

dandır konusu ile 
akla geliyor. Ya da 
topluma adaletli 
olma uyarısı veril 
mek isteniyordun 
Bilindiği gibi ha 
lifemiz Hz. Ömer 
adaleti ile bilenen, 
beytülmali koru 
yan, bir din 
büyüğü müzdür. 
Zamanımızda 

madde, mananın 
önüne geçip, 
adalet 
duygularından 
uzaklaşıldığı için 
Hz. Ömer’den başla 
mak bence de en 
uygun adlandır 
madır. Dilerim

Gemlikli hemşehri 
lerimizin katkıları 
ile tez zamanda 
yeni mescit 
minarelerinden 
sema’da yankılana 
cak ezan sesleri 
yükselir.
Toplum olarak 

dinimize, dinimize 
hizmet vermişlere 
saygı göstermek
teyiz.
Adlarını yaşatmak 

için özen gösteril 
mektedir.
Mazi ile bugün 

ki diyanet uygula 
maları arasındaki 
farklılıklarda 
dikkat çekmektedir. 

Eskiden her 
Cuma günü 
hutbede imam 
efendiler dört 
halifeyi anar, onlar 
için duada bulunur 
lardı. Şimdi adları 
anılmıyor.
Eskiden farz 

namazlarına 
başlamadan üç 
ihlas okunurdu. 
Şimdi okunmuyor. 
Oysa yüce Allah 
beni Ululayınız, 
yüceltiniz buyur 
maktadır.
Eskiden camilerin 

müezzinleri Cuma 
namazı farzı öncesi 
“Sahibül Hayret ve 
Hasenat sahipleri 
için bulundukları 
camilerin bani ve 
hizmet vermişlerin 
ruhu için, hazırda 
bulunan cemaatin 
ölmüşlerinin ruhları 
için, hazırda bulu
nan cemaatin 
sağlık, sıhhat ve 
afiyetleri için, 
hazırda bulunanları 
bir Fatiha okumaya 

davet ederdi. 
Şimdi o da yok.

Yapılmıyor.
Kürsülerden 

selâmlaşınız öğüt 
leri veriliyordu, 
şimdide veriliyor 
ama selam alınıp, 
verilmiyor.
Öğüt verenlerde 

bile özen azalması 
görülüyor.
Herhalde günün 

sorunlarından.
Dile getirdiğim 

konular öz 
eleştiri.
Toplumun hamiyet 

duygularını yitir 
memeleri için 
yapılmaktadır.

Hayır sahipleri 
şüphesiz hayırları 
bir dua ile anılmak 
için yaptılar. 
Görevliler Allah’ın 
rızasını kazanmak 
için çalıştı.
Cemaatten iyi 

dilekler esirgenirse 
hamiyet duyguları 
körele bilir.
Buna dikkat 

çekiliyor.

‘Gemlik Körfez’ |, www;gem I ikkorfezgazetesi .com

Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

İnternetten Canlı %yın- Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekip inanlar - Sürprizgösteriler 

www.gemllkmilton.com 
facebook/miltondugun 
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Şairane Sampivonasınia Idiiller verildi
Gemlik Belediye 
Spor Kulübünün 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 
birlikte organize 
ettiği ve Gemlik 
Belediyesi 
tarafından da 
desteklenen 
İlçe Satranç 
Şampiyonası nefes 
kesti. İlkokul 1 ve 2. 
Sınıfların ardından 
3 ve 4. Sınıflar da 
kıyasıya müca 
dele etti. Sosyal 
Yaşam Merkezinde 
organize edilen 
Şampiyona da 120 
deha yarıştı. 
Şampiyonada

birinci olan 
Cumhuriyet 
İlkokulundan Kerem 
Çoban’a birincilik 
kupası ve ödülünü 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı verdi. İkinci 
olan Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlkokulu Öğrencisi 
Erenay Tay ödülünü 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan’dan aldı.
Ailelerin, öğretmen 
lerin ve Satranç 
Dehalarının yakınla 
rının da büyük ilgi 
gösterdiği Satranç 
Şampiyonasında

Cumhuriyet İlkoku
lundan Furkan 
Tektaş’ta üçüncü 
oldu. Belediye 
Meclis Üyesi ve 
Belediye Spor 
Başkan Yardımcısı 
Emir Kantur, 
Tektaş’a, Milli 
Eğitim Şube Müdü 
rü Sabri Kara- 
man’da mansiyon 
alan öğrencilere 
kupa ve madal 
yalarını verdi. 
Şampiyona protokol 
üyelerinin başarılı 
öğrenciler ile 
birlikte hatıra 
pozu vermeleriyle 
son buldu.

MUHiIMHMSİCİIIİİ aNftCEtf iller Kanata 
Senliklerine katıldı

Gemlik Kent 
Konseyi, ilçede 
yılın annesi olarak 
Sevilay Yılmaz’ı 
seçti. Ömer Kahra
man Ek Hizmet 
Binası Düğün 
Salonunda Kent 
Konseyi Kadınlar 
Meclisi ve Engelliler 
Meclisi ortaklaşa 
Anneler Günü 
kutlama etkinliği 
düzenledi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
Engelliler Meclisi 
Başkanı Ahmet 
Gazi Memiş ve 
Kadın Meclisi 
Başkanı Jale Tan’ın 
da yer aldığı etkin
likte, yılın annesi 
Sevilay Yılmaz’a 
sertifika, plaket ve 
fincan takımından

FIFMANIAR forklîft ve bobcat
UMIIHniHll OPERATÖRLERİ ARANIYOR

İRMİYOR 12245247524-05301488113

oluşan hediyeleri 
verildi.
ÇOCiiğU OİmSuiği 
için Çocuk Esirge 
me Kurumundan 6 
aylık bebek iken kız 
evladı alan Sevilay 
Yılmaz, Nilay ismini 
verdiği bebeğin 2 
yaşına geldiğinde 
engelli olduğunu 
fark eder. Birçok 
kişinin çocuğu geri 
vermesi konusunda 
baskısına rağmen, 
Nilay’ı vermeyen ve 

8 yıldır tedavisi 
konusunda hiçbir 
özveriden kaçrnma 
yan Sevilay Yılmaz, 
yaygın gelişimsel 
bozukluklardan 
otizm teşhisi konu
lan kızına sahip 
çıkarak, Gemlik’te 
yılın annesi olma 
ödülünü hak etti. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, özel çocukla 
rın bize Allah’ın bir 
lütfü olduğunu vur

gulayarak, ülke 
mizin içinde bulun 
duğu durumda bir 
çok belayı savma 
sında da bu özel 
çocuklara yönelik 
çabaların ve 
karşılığın da alınan 
duaların büyük 
katkısı olduğunu 
söyledi. Anneler 
gününü de kutlayan 
Refik Yılmaz, 
Sevilay Yılmaz’a 
hediyelerini takdim 
etti.

Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı 
Gemlik Şubesi 
Burtvin Turizm 
operasyonu ve 
profesyonel 
turist rehberi 
Tansu Erçevik 
eşliğinde İğneada 
ve Edirne turu 
yaptı.Geçtiğimiz 
hafta sah gecesi 
yola çıkan ekip 
sabah saatlerin 
de Kırklareli 
Demirköy 
ilçesi’nde kahvaltı 
yaptı.
Daha sonra 
İğneada Limanköy 
ve ardından 
Beğendik Köylerini 
gezdiler.Köylerin 
ardından longoz 
ormanlarını gezen 
ekip İğneada’daki 
otellerine yerleşti. 
Ekip ikinci gün

Demirköy’de 
bulunan 
OsmanlI’ya ait 
ilk savunma 
sanayi tesisi olan 
Demirköy Döküm 
hanesi gezdi. 
Burada Fatih 
Sultan Mehmet’in 
İstanbul’u almak 
için Macar Urban’a 
döktürdüğü 
topların yapım 
aşamalarını 
gördüler.Ardından 
Edirne’ye geçen 
ekip Selimiye 
Cami,2.Beyazıd 
Şifahanesi ziyaret
leri ardından 
Sarayiçinde 
Kakava Şenlikle 
rine katıldı. 
Şenlikler ardın 
dan Meriç Nehri 
kıyısına geçen 
ekip sabah karşı 
ilçeye döndü.
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BAHÇIVAN
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE;
BAHÇE, PEYZAJ 

İŞİNDEN ANLAYAN 
REFERANS VEREBİLECEK

BAHÇIVAN
ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek - 

Orhangazi / BURSA 
Tel: O 224 586 00 05

UzaıacıhcakillıTiirkBıırsa’fla
Uzaya ilk defa bir 
Türk vatandaşı 
çıkacak. İstanbul 
Teknik Üniversitesi 
Uzay Mühendisliği 
Bölümü son sınıf 
öğrencisi Halil 
Kayıkçı, Türkiye'de 
bir ilki gerçekleşti 
rerek uzaya çıkan 
ilk Türk vatandaşı 
olacak. Türkiye'den 
uluslararası bir 
yarışmaya katılan ve 
en yüksek puanı 
alan Halil Kayıkçı, 
uzayı gören ilk Türk 
olmak için gün 
sayıyor. Amerlkada 
1 hafta astronot

eğitimi aldığını 
söyleyen Kayıkçı, 
"Yarışmaya katılan 
lar içerisinde en 
yüksek puanı alan 
kişilere uzay bileti 
verildi. Ben de 
onlardan bir tane* 
siyim. Türkiye’den 
bu eğitimi geçen 
sadece benim. Şu

anda Türkiye’den 
uzaya giden yok. 
Ben 2017 yılı içeri 
sinde planlanan 
uçuşta uzay sınırını 
geçip, 103 kilomet 
reye kadar çıkarak, 
dünyayı küre şeklin 
de görüp tekrar 
dünyaya geri 
geleceğim" dedi.

MM ZEYTİN PERAKENDE
LLLIIINIUHII mağazasinda çalişacak

BAY-BAYAN PERSONELLER 
■ ALINACAKTIR.

 0 506 269 8718

gemport
’jiLiGemlik Liman ve Depolcjııa 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 gcıeceK.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli pıaraK 
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/edebilecek, 
O Vardiyalı çalışabilecek,
O Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

ilgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

U FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK
BAY-BAYAN VASIFSIZ

- - - - - - - - - - ELEMANLAR ARANIYOR

M VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

MEYDAN KUZ» ÇEVİRME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

0 532 232 80 41

mailto:hr@gemport.com.tr
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Evini kaynanana kirala vergi ödeme
Gelir Vergisi ile 
Kurumlar Vergisi 
kanunları birleşecek. 
Mükellefi korurken 
gelirleri de arttıran 
yeni kanun, eşinin 
anne babasına evini 
verenden vergi 
almayı kaldırıyor. 
55 yıllık vergi kanu 
nu değişiyor. Gelir 
Vergisi ile Kurumlar 
Vergisi kanunları 
birleşecek. Yeni 
kanun daha sade 
olacak mükellefi 
korurken gelirleri de 
artıracak. Kaynana 
sından kira alan 
vergi ödemeyecek.

1-Gelir ve kurumlar 
vergisi kanunları 
birleştiriliyor.
2- Beyannameli 
vergileme sistemi 
genişletiliyor. Ücret 
ve istisna serbest 
meslek geliri elde 
edenlerden, Bakan
lar Kurulu'nca belir
lenecek gelir eşikle 
rini aşanların beyan
name vermeleri 
sağlanacak. Birden 
fazla kaynaktan gelir 
elde edip eşiği aşan 
lar beyannamelerini 
birleştirecek.
3- Vergi tabanı geniş 
letilip istisnalar

daraltılıyor: Kentsel 
rantların ve sermaye 
kazançlarının vergile 
meşindeki istisnalar 
daraltılıyor. Kira gelir 
lerinde götürü gider 
uygulaması sınırlan 
dinliyor. Birden fazla 
işyerinde ticari 
faaliyette bulunanlar 

basit usulden 
yararlanamayacak.
4- Yatırım, üretim ve 
istihdamı teşvik 
edici düzenlemeler 
yapıldı: Yeni iş kuran 
gençlere 3 yıl vergi 
teşviği geliyor. Genç 
girişimciler 3 yıl 
boyunca asgari ücre 

te kadar kazançları 
üzerinden vergi öde
meyecekler. Tarımda 
daha büyük işletme 
lerle faaliyette bulun 
ma teşvik ediliyor.
5- Vergi güvenliği ve 
vergiye uyum güçlen 
diriliyor: Beyanname 
verme süreleri bir ay 
öne çekilerek, dör 
düncü dönem geçici 
vergi beyannamesi 
kaldırılıyor.
6- Sosyal ve çevre
sel politikalarla 
uyumlu düzenleme 
ler yapılıyor: Eşin 
anne babasının otur 
duğu ev için de em 

sal kira bedeli üzerin 
den vergi ödenmeye
cek.
7- Bakanlar Kurulu'- 
nun yetkileri artırdı 
yor. Yeni kanunda 
daha çok insanın 
beyanname verecek 
olması bazı giderle 
rin vergiden düşürül 
meşinin yolunu 
açacak. Daha 
önce beyanname 
vermeden vergi 
ödeyenler şimdi bu 
sayede eğitim, sağlık 
gibi giderlerini 
matrahtan düşürerek 
daha az vergi ödeme 
imkânına kavuşacak.

Güvenli olmayan ürün geri çağrılacak
Ekonomi Bakanı 
Mustafa Elitaş, 
yeni 'ürün' kanunun 
yürürlüğe girmesi 
ile nihai kullanıcının 
elindeki güvenli 
olmayan ürünlerin 
imalatçı veya ithalat 
çı tarafından geri 
çağrılabileceğini 
söyledi. Elitaş, 
'Ürün Güvenliği ve 
Teknik Düzenleme 
ler Kanunu Tasla 
ğı'na ilişkin açıkla 
malarda bulunan 
Elitaş, taslağın bu 
yıl şubatta yeni 
den görüş alınmak 
üzere ilgili kuram
lara gönderildiğini, 
yapılacak nihai 
değerlendirme 
sonrası tekrar 
Başbakanlığa sevk 
edileceğini kaydetti. 
Taslağın yasalaşma

sıyla 'üretici* tanımı 
mn genel kavram 
olmaktan çıkarılarak 
'imalatçı', 'yetkili 
temsilci', 'ithalatçı' 
ve 'dağıtıcı' kavram 
larının ayrı ayrı 
düzenlenerek yüküm 
lülüklerin farklılaştın 
lacağına dikkati 
çeken Elitaş, düzen
lemeyle ürünü piya 
şada bulunduran 
her bir iktisadi 
işletmeciye, ürünü 

kimden aldığını ve 
kime sattığını yetkili 
kuruluşlara beyan 
etme zorunluluğu 
getirileceğini, böyle 
ce güvenli olmayan 
ürünlerin piyasada 
takibinin sağlanaca 
ğım kaydetti.
E-Ticaret platform 
lan gibi elektronik 
yollarla piyasaya 
arz edilen ürünlerin 
takibine ilişkin 
yükümlülükler 

getirileceğini dile 
getiren Elitaş, şöyle 
konuştu: “Güvenli 
olmayan bir ürünün 
sebep olduğu yara 
lanma ve ölümlerle 
başka ürünlere 
verdiği zararlardan 
dolayı imalatçı veya 
ithalatçı, zarar göre 
ne tazminat ödemek 
le yükümlü tutula
cak. Türk malı imajı 
nın dış pazarlarda 
korunması ama 
cıyla yanıltıcı etiket 
leme, tağşiş, yanlış 
içerik beyan etme 
veya son kullanım 
tarihinin değiştiril 
mesi gibi uygunsu
zluk hallerinde ihraç 
edilen veya edilmesi 
hedeflenen ürünlere 
ilişkin olarak da 
yaptırım uygulana 
bilecek.” dedi.

Sanayi üretimi
6 ayın en düsüğünılP

Sanayi üretimi 
Mart'ta bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 2,9 
arttı. Böylece 
sanayi üretimi 
6 ayın en düşük 
artışını kaydetti. 
Büyümenin öncü 
göstergesi sanayi 
üretimi Mart'ta artış 
gösterdi. Takvim 
etkisinden arındırıl 

mış sanayi üretim 
endeksi Mart'ta bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
2,9 arttı. Endeks 
böylece Eylül 
2015'ten beri en 
düşük artışı kay
detti. Mevlis ve 
takvim etkisinden 
arındırılmış endeks 
bir önceki aya göre 
yüzde 0,5 azaldı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesLconv
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GEREKLİ TELEFONLAR BESMİ 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.Savcılığl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haat 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 553 05 29

। Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

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

BELEDİYE

Bursa 256 77 84
Mudanya S44 30 60
Yenlkapı (212) S16 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

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ 0KZ6TUİ

ieiiİiMiiM

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

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

DAĞITICILAR

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

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 013

30 33
Tuncay Otogaz 16 40
Boyza Petrol 013 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 5473 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil)

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Kaptan Amerika 
kahramanların 

savaşı (3d türkçe): 
11:00-14:00- 

17:00-20:30... 
magi: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:30... 
küçük esnaf: 11:00- 

19:00-21:15...
orman çoçuğu: 

13:00-15:00-17:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesLconv
mailto:korfezofset@hotmail.com
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' İLKÖĞRETİMOKULUve ANASINIFI

JİMNASTİK 
TİYATRO İR 

BİLGİSAYAR 
HALKOYUNLARI 
SATRANÇ W

MÜZİK 
MASA TENİSİ 
VOLEYBOL 
BASKETBOL 
SU SPORLARI

ANA SINIFI 1,2,3- SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli CACVA1
Eğitim Bakanhğı’nın uyguladığı müfredat JVv1 AL 
programına göre zorunlu gördükleri __ _ _ • •_ _ _ _ _ _ _ ».
küitYv^d^yamsuj. AKTIVITEIERIM1Z!
sosyal aktıvıtelenmız bulunmaktadır

3
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 5084 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

YİĞİT inşaat
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 

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

T

i

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

Tel : O 224 513 96 8311 Mayıs 2016 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Marmaranirlik ıs 
ortalıları ile buluştu

Selıir içindeki 
otobüsler Terminal e
ne zaman gidecek?

TRAFİK SORUNU
Bugün Gemlik’in trafik sorununu yine ele 

alıyorum.
İlçemizin nüfusu gün geçtikçe çoğalıyor.
Yeni imar alanlarının konut vpo/mına 

açılmasından sonra yeni göçler ile nüfus arta
cak.

Bunu bizi vğnetenler istivçr.
Hangi akla dayanarak böyle bir kent strate

jisi planlıyorlar bilen yok. Dev. Syf 4’te

Sofralık siyah zeytin üreticisi Marmarabirlik, 
yurtiçi ve yurtdışı bayi toplantılarını An
talya'da gerçekleştirdi. Satışları artırmak, 
sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri 
üretmek amacıyla gerçekleşen toplantıda, 
Marmarabirlik'in "birlik olmak" temalı yeni 
reklam filmi görücüye çıktı. Haberi 2’de

Okullann kapan 
masıyla başlayacak 
olan turizm 
mevsimi nedeniyle, 
ilçe trafiğinde 
yaşanacak sıkışık 
hk üzerine, kent 
içinden kalkan 
Gemlik Bursa 
otobüslerinin ilçe

terminaline taşına 
rak, kent trafiğinin 
rahatlatılması 
isteniyor.
Kent içindeki 
yolcuları alarak 
Terminal de 
hizmet vermesi 
bekleniyor.
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Marmarabirlik is ortakları ile buluştu
Dünyanın en büyük 
sofralık siyah zeytin 
üreticisi Marmarabir
lik, yurtiçi ve.yurtdışı 
bayi toplantılarını 
geçtiğimiz hafta An
talya’da gerçekleş 
tirdi. Satışları 
artırmak, sorunları 
tespit etmek ve 
çözüm önerileri üret
mek amacıyla ger 
çekleşen toplantıda, 
Marmarabirlik'in 
"birlik olmak" temalı 
yeni reklam filmi 
görücüye çıktı. Bayi
lerin büyük beğeni 
sini kazanan reklam 
filmi, Ramazan 
ayından önce tele
vizyon kanallarında 
yayınlanmaya 
başlanacak. Mar
marabirlik Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve 
Genel Müdürün de 
katıldığı toplantıda, 
son dönemlerde 
sektörde yaşanan 
sıkıntıların birlikte 
aşılacağına yönelik 
mesajlar verilirken, 
yurtiçi ve yurtdı 
şında yerel ve ulusal 
zincir market rafların 
da daha fazla yer 
alınmasına yönelik 
hedefler de ele 
alındı.

"BAŞARININ 
KAYNAĞI EKİP 
RUHU"

Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, ülke 
genelinde birçok 
sektörde olduğu gibi 
gıda sektöründe de 
bir takım sıkıntılar 
yaşandığına işaret 
ederek, "Uyguladığı 
mız satış politikaları 
ile bu süreci başarılı 
bir şekilde yönet
mekteyiz. Büyüme 
deki en önemli 
sebep, Birliğimizin 
öz kaynaklarının 
doğru yerde, doğru 
zamanda ve düzenli 
şekilde kullanılma 
sidir. Marmarabirlik, 
gücünü 32 bin ortağı 
ve 8 kooperatifinden 
almakta olup, elde 
edilen başarı ekip 
ruhundan kaynaklan 
maktadır. Önümüz 
deki süreçte yaşana 
bilecek olası sıkıntı 
lan da bayilerimizle 
birlikte aşacağımıza 
inancımız tamdır. Bu 
nedenle reklam filmi 
mizi dalından sofra 
miza kadar geçen 
tüm süreçlerde 'bir 
olma', 'birlik olma' 
mesajı verecek 
şekilde hazırladık. 
Kampanyamız, 
sosyal medyada da 
#birlikolursak hash- 
tag'i ile yer alacak" * 
diye konuştu.

"BİRLİK OLURSAK 
HEDEFE ULAŞIRIZ" 
Bayilerine "iş ortak 
larımız" şeklinde 
seslenen Başkan 
Asa, 2015 yılında 36 
bin 500 ton ürün 
satışı ve 314 milyon 
TL net ciroya 
ulaştıklarını kaydetti. 
Marmarabirlik'in 
satış rakamlarını 
artırmak için her 
geçen yıl hedefi yük
selttiklerini dile ge
tiren Asa, "Bu yıl da 
geçtiğimiz yılın satış 
rakamlarını geride 
bırakmayı hedefle
mekteyiz. 2016 yılın 
da hedefimiz, satış 
rakamlarımızı en az 
yüzde 11 oranında 
artırarak 350 milyon

TL ciroya ulaşmaktır. 
2018 yılında hedefi 
miz, 50 bin ton ürün 
satışı ve 500 milyon 
TL ciroya ulaşmaktır. 
2016 yılı sonunda 
ihracatımızı ise 6 bin 
tonlardan 6 bin 500 
tonlara taşımayı 
hedeflemekteyiz. 
Birlik olursak hedef 
terimize ulaşırız" 
ifadelerini kullandı.

"YERELDE VE ULUSALDA* 
MARMARABİRLİK" 
Başkan Asa, ulusal 
zincirlerdeki başarılı 
çalışmalarının yanı 
sıra yerel zincirlerde 
de büyük bir artış 
ivmesi yakalamayı 
hedeflediklerini be

lirterek, şöyle devam 
etti: "Marmarabirlik 
olarak, bütün illerin 
yerel zincir market
lerinde var olmayı ve 
raftaki yerimizi artır 
mayı hedeflemek
teyiz. Bu kapsamda, 
yerel zincir market
lerin raflarında yer 
alabilmemiz için ba 
yiterimize her türlü 
desteği vermeye 
hazırız. Bayilerimizin 
yerel zmcırıere 
yapacağı satışlar 
yakından izlenecek 
olup, satışlarımızda 
miktar bazında artış 
beklemekteyiz.

"HER İLE BİR 
MAĞAZA 
AÇILACAK"

Bunun yanında ürün 
terimizin tüketiciye 
en hızlı ve en kolay 
şekilde ulaşmasını 
sağlamak amacıyla 
önümüzdeki yıllarda 
her ilde Marmarabir
lik ürünlerinin sunu 
lacağı franchising 
mağazalar açmayı 
planlamaktayız. 
Bu konuda bayileri 
mizden gelecek talep 
ve önerileri değer 
lendirerek, hızlı bir 
şekilde ilerlemek is
tiyoruz. Ayrıca son 
bir yıldır zeytinya 
ğında görülen tağşiş 
sebebiyle güvenilir 
marka olan Mar- 
marabirlik'e önemli 
bir misyon yüklen 
miştir. Hedefimiz, ’ 
bundan sonraki 
yıllarda sofralık 
zeytinde olduğu 
gibi zeytinyağı 
sektöründe de ülke 
genelinde söz sahibi 
olmaktır. Bu konuda 
çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz.
Yurtdışında ise tüm 
bayilerimizin her 
ülkede ulusal ve 
yerel zincir mağaza 
larda yer almasını 
hedeflerimiz arasına 
koymuş olup, Mar- 
marabirlik'i bir 
dünya markası 
haline getirmek 
istiyoruz."

Şehiriciıılelıi nıolıiisler Terminale ne zaman gide t et?
Turizm mevsimi 
başlamadan kent 
içindeki Gemlik 
Bursa otobüs 
durağının Terminale 
taşınması isteniyor. 
Okulların 
kapanmasına 1 ay 
gibi kısa bir süre 
kalması sonunda 
başlayacak olan 
turizm mevsimi 
nedeniyle, ilçe 
trafiğinde yaşanacak 
sıkışıklık nedeniyle, 
kent içinden kalkan 
Gemlik Bursa 
otobüslerinin ilçe 
terminaline taşına 
rak, kent trafiğinin 
rahatlatılması 
isteniyor.
Nüfusu 110 bine 
dayanan yaz 
aylarında 300 bine 
çıkan ilçemiz 
merkezinden 
Umurbey, Kumla ve

Bursa’ya otobüs 
kaldıran tek ilçe 
özelliğini taşıyor. 
Gemlik içi ve Gemlik 
Bursa arasındaki 
otobüs seferlerinin 
düzenlenmesinden 

sorumlu olan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
BURULAŞ’ın bu 
konuda yıllardır 
bir çözüm üret
memesine anlam 

verilemiyor. 
Yaz mevsimi 
başlamadan belli 
saatlerde şimdiden 
bilhassa kent 
merkezinde 
meydana gelen 

trafik sıkışıklıkları 
önümüzdeki aylarda 
daha da artacağı 
için diğer ilçelerde 
olduğu gibi şehirler 
arası otobüs 
taşımacılığının 

terminaller 
aracılığıyla 
yapılması isteniyor. 
Bursa’da ilçe içine 
gelecek olan araçla 
rın Ahmet Dural 
Meydanı’nda yolcu 
lan indirdikten 
sonra, kent içindeki 
yolcuları alarak 
Terminal de hizmet 
vermesi bekleniyor. 
Yıllardır ilçenin tek 
parkının önünden 
kaldırılan otobüsler 
nedeniyle, bu bölge 
de bulunan tescilli 
çınar ağaçları araç 
lardan çıkan egsoz 
gazları nedeniyle, 
yok olmaya başladı. 
Geçtiğimiz yıl, 
çürüyen çınar 
ağacının dalı yolcu 
bekleyen bir oto
büsün üstüne 
düşerek şans eseri 
yaralanan olmamıştı.
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MI mim Mteıı sal ili tnaıam tunum
ilçemizde, geçen 
Ağustos ayında 
tartıştığı 34 yıllık eşi, 
54 yaşındaki Vahide 
işenç'i bıçakla 
yaralayan Nalf 
İşenç'in yargılanma 
sına başlandı. Işenç, 
1'inci Ağır Ceza 
Mahkemesi'ndeki 
duruşmada "Arkam
dan gelip bıçakladı 
Bağırdım ağzımı 
kapattı. Baygınlık 
geçirdim. Kendime 
geldiğimde üzerime 
çıkmış beni boğma 
ya çalışıyordu" dedi. 
Mahkeme heyeti, 
hakkında ömür boyu 
hapis cezası istenen 
duruşmaya katılma 
yan tutuksuz sanık 
Naif işenç'in tutuk 
lanmasına karar 
verdi. Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi, Karataş

Sokak'ta geçen yıl 
5 Ağustos tarihinde 
meydana geldi.
Tartıştığı eşi Vahide 
işenç'i başta sırtın 
dan olmak üzere 
birçok yerinden 
bıçaklayıp boğarak 
Öldürmek istediği 
öne sürülen Naif 
Işenç, 2 gün sonra 
polise giderek teslim 
oldu. Emekli işçi 
işenç, sevk edildiği 
nöbetçi mahkeme 
tarafından tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Bursa Tipci Ağır 
Ceza Mahkeme
sinde hakkında 
'işini kasten öldür 

meye teşebbüs' 
suçundan ömür 
boyu hapis, 'hakaret' 
ve 'kötü muamele' 
suçlarından ise 5

yıla kadar hapis 
cezası istemiyle 
dava açılan
3 çocuk babası Naif 
İşenç'in yargılan 
masına başlandı. 
Aynı davada Naif 
jşenç'i bıçak ile 
bacağından yarala 
dığı gerekçesiyle 3 
yıla kadar hapsi iste
nen Vahide İşenç 
savunmasında "Hatır 
la m ak istemiyorum" 
dediği o günde 
olanları şöyle anlattı:

"Görücü usulü ile 
evlendiğim Naif 
bana sürekli psikolo
jik baskı uyguluyor 
du. Olay günü, 4.5 
yaşındaki oğlumuz 
Onur benimle parka 
gitmek istediğini 
söyledi. Onu kirama 
dım. Akşam saat
lerinde komşumuz 
parkta oynayan 
çocuğunu bana 
bırakıp namaz kıl 
mak için camiye 
gitti. Bu sırada eve 

gelen Naif balkon
dan bana, 'Artık 
başkalarının bekçili 
ği ve hizmetkarlığını 
mı yapıyorsun?' diye 
bağırdı. Yaşlı komşu 
muz gelince çocuğu 
ona bırakıp eve git
tim. O tartışmaya 
devam etti. Bir ara 
arkamdan gelip mut
faktan aldığı bıçağı 
bana saplamaya 
başladı. Bağırmak 
istedim ağzımı tuttu. 
Bir ara kendimden 
geçtim. Gözlerimi 
açınca üzerimde 
oturduğunu ve beni 
boğmaya çalıştığını 
gördüm. Evin kapısı 
nı çekip ayrıldı. 
Komşularım gürültü 
yü duyunca polise 
oğluma haber verdi. 
O beni hastaneye 
kaldırdı. Kendisin

den şikayetçiyim." 
Vahide İşenç, halen 
ayrı yaşadığı ve 
boşanmak için 
dava açtığı Naif 
İşenç'i yaralamadığı 
m, onunun bir yakını 
mn yönlendirmesi 
sonucu olayı farklı 
boyuta taşımak için 
çakı bıçağı ile kendi 
kendini yaraladığını 
söyledi. Duruşmada 
söz alan Naif 
İşenç'in avukatı, 
müvekkilimin akci 
ğer kanseri olduğu 
nu bu nedenle duruş 
maya gelmediğini 
belirtip Vahide 
İşenç'in yönelttiği 
suçlamaları kabul 
etmedi. Mahkeme 
heyeti ilk duruşmada 
Naif İşenç'in tutuk 
lanmasına karar 
verdi.

OmuimHİI eMin bahçesine uçtu
Bursa-Ankara kara 
yolu üzerinde seyir 
halindeyken kontrol 
den çıkan bir otomo
bil, şarampole yuvar 
lanıp evin bahçesine 
uçtu. Evin duvarına 
çarparak ters dönen 
otomobilde bir kişi 
yaralandı. Otomobil 
sürücüsü, kaza anını 
soğukkanlılıkla 
anlatarak, "Cana 
geleceğine mala 
gelsin" dedi. Edini 
len bilgilere göre, 
16 GJ 666 plakalı 
otomobil ile İnegöl’
den Bursa istikame
tine seyir halinde 
olan sürücü Bahat- 
tin K., Akhisar 
Mahallesi girişi 
mevkiinde iddiaya 
göre yanından

geçen TIR'ın sıkış 
tırması sonucunda 
direksiyon hakimi 
yetini kaybetti. 
Kontrolden çıkan 
otomobil yolun 
sağında şarampole 
yuvarlanmaya 
başladı. Yuvarlanan 
otomobil, yolun alt 
kısmında bulunan 
evin duvarına 
çarparak bahçeye 
uçup, ters döndü.

Hurdaya dönen oto
mobilde bulunan 
sürücünün burnu 
bile kanamazken, 
sürücünün yanında 
bulunan 18 yaşında 
ki Mahsun Boz kurt 
hafif yaralandı. 
Yaralı, kaza yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ambulansın 
daki sağlık ekibinin 
ilk müdahalesinin 
ardından İnegöl

Devlet Hastanesi 
Acil Servisine götü 
rülerek tedavi altına 
alındı. Yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu bildirildi. 
Kaza anını soğuk 
kanlılıkla anlatan 
sürücü Bahattin K., 
"Cana geleceğine 
mala gelsin. Araba 
ya yol veriyordum, 
bir anda beni sıkış 
tirdi. O sırada kon
trolden çıktım ve 
şarampole yuvarlan 
dım. Benim duru
mum çok iyi. Yanım 
da bulunan çocuk 
camdan fırladı, onun 
da durumu iyi" dedi. 
Hurdaya dönen 
otomobil vinç yardı 
mı ile kaldırılarak 
otoparka götürüldü.

Traktörden ıliiserelı 
kafasını tasa vurdu

İnegöl de, arkadaşı 
nın kullandığı trak
törden düşen bir 
kişi ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, arkadaşının 
kullandığı traktörün 
arkasında ayakta 
yolculuk eden 47 
yaşındaki Reyhan 
Soytürk, dengesinin 
kaybederek traktör

den düştü. Kafasını 
taşa vurarak ağır 
yaralanan Soytürk’e 
ilk müdahaleyi 
arkadaşları yaptı. 
Özel otomobille 
İnegöl Devlet Has
tanesine Reyhan 
Soytürk burada 
tedavi altına alındı. 
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

5 işçi kimyasal maddeden zehirlendi
İnegöl’e bağlı 
Süpürtü Mahalle
sinde faaliyet 
gösteren tavuk 
üretim ve kesim 
fabrikasında temiz 
lik yapımında 
kullanılan kimyasal 
madde, 5 işçinin 
zehirlenmesine 
neden oldu.
Edinilen bilgiye

göre, fabrikada 
Selma Başar, 
Sema Tatlı, Azize 
Kepenek, Müjgan 
Seymen ve Perihan 
Başar isimli çalışan 
lar, kimyasalın 
kokusundan dolayı 
zehirlendiler. 
Kimyasala maruz 
kalan kişilerde baş 
dönmesi ve mide 

bulantısı rahatsızlığı 
baş gösterdi.
İşçiler, çalışma 
arkadaşlarının 
haber vermesi 
üzerine gelen 112 
Acil Servis ambu 
lansları ile İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine getiri 
lerek burada tedavi 
altına alındılar.

İşçilerin sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenilir 
ken, başka zehir 
lenmelere karşı 
tedbir amacıyla 
112 Acil Servis 
Ambulansı bir 
müddet tesiste 
bekletildi. Olayla 
İlgili soruşturma 
başlatıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail. com 

BFkSOlü

Gemlik’in geleceğe yönelik stratejik 
planlarını yapanlar, İlçenin coğrafi konumunu 
iyi değerlendirmek zorundalar. Ama bunu 
görmediler.

1980Tı yıllarda Özal hükümetinin imar 
planlarını yapma yetkisini yerel yönetimlere 
bırakmasından sonra, Kumla gibi küçük 
yerleşim birimlerinde bile bu konuda kararları 
ilkokul mezunu kişiler verdi.

Sonuç ortada.
Gemlik’te farklı değil.
1986’dan sonra Manastır beton yığını haline 

getirildi.
Yeşil alan görüyor musunuz hiç Manastır 

da.
Yok. Güya Manastırın yapılanmasında 

yüzde 65 yeşil alan, yüzde 35 konut olacaktı.
Şimdi Hisartepe Mahallesi Manastır 

yapılıyor.
Gelelim ovaya.
Gemlik ovası yapılanmaya açılmazken son 

15 yılda adeta yağmalandı.
Bir kanş boş yer kalmadı.
Kentin doğusu bile yapıya açıldı.
Ovada kalan çok az boş arazi de Devlet 

Hastanesi ve Cihattı altlarına yapacak Konut, 
lardan sonra dolacak.

Bunu şunun için yazıyorum, Gemlik’in nü
fusunu arttırmaya yönelik hızlı bir çaba var.

Çünkü RANT konut yapımında.
Bugün Gemlik’te en hareketli sektör, inşaat 

sektörü.
AKP’nin stratejik ekonomik politikasında 

konut yapımı ve desteği 1. sırada.
Müteahhitler eskisi kadar zorda değil. 

Satışlar banka kredisi sistemi ile 
yapıldığından, bir miktar inşaat 
tamamlandığında, kredi alana konut alacak 
parayı bankadan alarak peşin ödüyor.

Bu durum ilçe trafiğinin gelecekte içinden 
çıkılmaz hal alacağının işaretidir.

Gelecekte değil, şimdi bile Gemlik’in 
ı numarâıı sorunu Dence trSfıfâır.

Önümüz yaz. Yazlıklar bir ay sonra dolmaya 
başlayacak.

Şu anda Gemlik’te araçları koyacak yer 
bulamıyoruz.

Sokaklar sağlı sollu park yeri. Yaya 
kaldırımları yok.

Vatandaş araç yollarında yürüyor.
İlçenin ana arteri İstiklal Caddesi, 1 ve 2 

nolu Cadde, Orhangazi Caddesi, Hürriyet 
Caddesi...

Buralardaki trafik akışı gündüz facia.
Kent ortasında şehirlerarası otobüs kaldıran 

bir tek ilçe Gemlik.
Bu konuda BURULAŞ hiçbir önlem almıyor. 
Belli ki Gemlik’i yönetenler bunu engelliyor. 
Turizm mevsimi gelmeden, kent içindeki 

şehirlerarası otobüs hareket yeri park önün
den kalkmalıdır.

Bunun nasıl olacağını işin uzmanları bilir. 
Yoksa, bu yaz işimiz zor.

6emli te Seylıanlar Harlıei gelhıoı
Orhangazi Caddesl’nde 
yaklaşık 5 yıldır hizmet 
veren MOPAŞ Gıda 
Marketin işyerini 
kapatması üzerine, aynı 
iş yerine BursalI Seyhan- 
lar Market geliyor. 
Geçtiğimiz hafta, işyerini 
boşaltan MOPAŞ Gıda 
Market, ilçemizden 
ayrılması üzerine Bursalr 
yerel market zinciri olan 
Seyhanlar, işyerini 
kiralayarak düzenleme 
çalışmaları yapılıyor. 
Seyhanlar Market önümüz 
deki günlerde hizmet 
vermeye başlayacak

ıı

OzelHaıenıOI[iıllarınılaDlesinıveFilograli"Senıisi
Özel Hatem Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi 2015-2016 
öğretim yılı "Resim 
ve Filografi" 
sergisi için 
Orhangazi'deydi. 
Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencileri Görsel 
Sanatlar öğretmeni 
Serkan Kurt öncülü 
ğünde yaptıkları 
çalışmaları ziyaret 
çilere sundular. 
Orhangazi Kaymaka 
mı Dr.Yalçın Yılmaz, 
Belediye Başkanı 
Neşet Çağlayan ve 
Belediye Başkan 
Yardımcısı

Necmettin Şahin 
sergiye katılarak 
açılış kurdelasını 
kestiler.
Kaymakamlık,

Belediye birimleri, 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü, Milli 
Eğitim, okullar 
ve diğer bir

çok birimden 
misafirler sergiyi 
gezdikten sonra 
hazırlanan kokteylde 
ağırlandılar.

Alla» öğretmenler Çanakkale'ni gezdi
İlçemizde bulunan 
“Aday Öğretmenler” 
okul dışı etkinlikler 
kapsamında Gemlik 
Belediyesi’nin deste 
ği ile varlığımızın ve 
ülkemizin kurtuluşu 
nun en önemli 
zaferinin yaşandığı 
Çanakkale’ye tarihi 
ve kültürel bir gezi 
gerçekleştirdiler. 
İlçe koordinatörü 
Adnan Uluğ ve 
kokartlı rehber 
eşliğinde gerçekleş 
tirilen gezi; Gelibolu 
Yarımadasındaki 
tüm şehitliklerin 
gezilmesi, rehber 
eşliğinde Çanakkale

savaşının nasıl öğrencilerine
kazanıldığını yerinde bu büyük zaferi,
görerek, göreve 
başladıklarında

anlatmalarında 
edindikleri gözlem-

lerinin çok fayda 
sağlayacağını 
belirten aday 
öğretmenler, bu 
gezinin gerçekleş 
meşinde emeği 
geçen kurum ve 
kişilere teşekkür 
ettiler.
Gezi ile ilgili bol 
bol fotoğraf çeken, 
notlar tutan, 
broşürler toplayan 
aday öğretmenleri 
miz çok verimli bir 
gezi olduğunu, 
gittikleri yerlerde 
mutlaka Çanakkale 
ruhunu öğrencilere 
aktaracaklarını 
belirttiler.

GEMLİK İLÇE TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ 
OLDUĞU B SINIFI EHLİYETİMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

İBRAHİM KÖSEMEN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Moto Kros Şampiyonasında Gemlik sesleri
Gemlik Şahintepe 
Motor Sporları 
Kulübü, Gönen’de 
düzenlenen 
Türkiye Moto Kros 
Şampiyonası 
2. Ayak yarışlarında 
büyük bir başarıya 
imza attı. Türkiye ve 
Doğu Avrupa 
Şampiyonu 
sporcuları Şevki 
Şevkiev ile Türkiye 
3. Sü olan Şahintepe 
Spor Kulübü 
başarılarını Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ile 
paylaştılar. 250 cc 
genel klasmanda 
iki tur sonunda 
birinciliği elinde 
bulunduran Şevki 
Şevkiev motorunun 
bozulmasına rağmen 
zorlu Gönen Parku
runu da 3. Olarak 
tamamladı.
Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Belediye 
Spor’un katkılarıyla

Türkiye 
Şampiyonasında 
renk getiren sporcu
larla yer alan Şahin 
Tepe Spor Kulübü 
Başkanı Birol Çelik, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
Belediye Spor 
Başkanı Hulusi 
Gandar’a teşekkür 
etti. Yönetim kurulu 
üyeleri ve sporcuları

Şevki Şevkiev ile 
birlikte Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret eden Şahin 
Tepe Motor Sporları 
Kulübü Başkanı 
Birol Çelik, 
“Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Belediye 
Sporun büyük 
katkılarıyla 7 ayak
tan oluşan zorlu

Türkiye şampiyona 
sini dereceler elde 
ederek devam 
ettiriyoruz. Gemlik’in 
adını başarıyla 
ve centilmence 
duyurmak için 
çabalıyoruz. Avru 
pa’nın ve Dünyanın 
en önde gelen 
sporcularından 
olan Şevki 
Şevkiev’de bizim 

sporcumuz. 
Gönen Parkurunda 
da motorunun 
azizliğine 
uğramasına 
rağmen 2. Ayak 
yarışlarını üçüncü 
olarak tamamladı. 
Bizde bu başarıyı 
bize destek olan 
Belediye Başka 
nımız Refik Yılmaz 
ve Belediye Spor

Başkanı Hulusi 
Gandar ile 
paylaşmak istedik. 
Her birine kulüp 
olarak teşekkür 
ediyoruz” dedi. 
Belediye Meclis 
üyeleri İbrahim 
Baki ve Turgut 
Durmuş’un da yer 
aldığı ziyarette, 
Şahin Tepe Motor 
Sporları Kulübü 
yöneticilerine ve 
Şevki Şevkiev’e 
başarı dileklerini 
bir kez daha 
yineleyen
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Şevkiev’in 
Gemlikli moto 
krosçulara da 
eğitim verecek 
olmasının 
kendilerini mutlu 
ettiğini söyledi. 
Refik Yılmaz, 
desteklerinin 
devam edeceği 
müjdesini de verdi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CEMUKÜ JUDOCUIAR TATAMİYİ SALLADI
Gemlikli Judocular 
Niğde’de yapılan 
Ve 46 ilden 350 
Sporcunun yarıştığı 
Türkiye Okullar 
arası Judo Şampiyo 
nasında önemli 
dereceler elde 
ettiler.
Aynı zamanda 
Gemlik Belediye 
Spor bünyesinde 
de spor yapan 
Judoculardan 
Gülcan Özdemir 32, 
Rukiye Okur 36 ve 
Ahmet Güneş'te 42

kiloda Türkiye 
şampiyonu oldular. 
İsmail Yıldız ve 
Ahmet Kıhnç 
tarafından çalıştın 
lan Judocular ayrıca 
iki Türkiye ikinciliği 
3’de Türkiye üçün 
cülüğü elde ettiler. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı, 
Belediye Spor 
Başkanı Hulusi 
Gandar ve yönetim 
kurulu üyeleri 
İbrahim Baki ve 
Turgut Durmuş ile birlikte ziyaret eden Judocular, hedefle

rinin Türkiye 
Şampiyonluklarının 
devamının ötesinde 
uluslararası düzey 
de de şampiyonluk 
olarak açıkladılar. 
Belediye Başkanı

Refik Yılmaz, Bele 
diye Spor Yönetici
leri, Antrenörler ve 
sporcuları tebrik 
ederek, başarıları 
nın devamı temen
nisinde bulundu.

ATLETİZM DE TÜRKİYE’Yİ 
GEMLİKLİ ATLETLER 

TEMSİL EDECEK

Türkiye Şampi 
yonası Bölge 
Finallerine katılma 
hakkı sağlayan 
Gemlik Belediye- 
spor U14 takımı, 
hazırlıklarına ara 
lıksız devam ediyor. 
Bilecik’te oynana 
cak Türkiye Şampi 
yonası Bölge 
Finallerinde, iki 
İstanbul ve İki 
Eskişehir takımı 
ile eşleşecek 

Iiniilil forkühvebobcat
OPERATÖRLERİ ARANIYOR

■I löiiMBM ishünü

Gemlik K^fez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

olan Gemlik ekibi, 
Arabayatağı Spor 
ile Bursa’yı temsil 
edecek.
Altı takımın bulun 
duğu gruptan birin 
ci çıkan takım, üst 
tura çıkarak doğru 
dan Türkiye Şampi 
yonasına katılacak. 
Konuyla alakalı 
açıklama yapan 
kulüp başkanı 
Hulusi Gandar;
“Türkiye

Şampiyonasına 
katılacak olan 
takımımıza 
başarılar diliyorum. 
Zorlu bir gruptan 
ve elemelerden 
çıkarak önemli 
bir başarı 
sağladılar. 
Bilecik’te de ne 
kadar zorlu rakip
lerimiz olursa 
olsun, başarılı 
olacağımıza 
inanıyoruz” dedi.

Gemlik Belediye 
S'pöf Kulübü Atle
tizm Branşı Spor 
cuları kısa sürede 
büyük başarıya 
imza attılar.
Bursa ve Türki 
ye’nin çeşitli 
illerinde yapılan 
yarışmalarda 
çeşitli dereceler 
elde ederek ilçeyi 
gururlandıran 
minik atletler, 
Kocaeli’nde yapılan 
yarışmalarda da 
derece yaptılar.
17-19 Haziran 
tarihlerinde 
İzmir’de yapılacak 
olan şampiyonaya 
8 sporcu ile 
birlikte hazırlanan 
atletler, 10 
sporcu ile 
yarışacak olan 
Bursa’yı temsil 
etmenin 

mutluluğunu 
yaşıyorlar. 
Kocaeli’nde 
yapılan Türkiye 
Şampiyonası 
finallerinde 
Gamze 
Kalhanfırlatma 
topunda Türkiye 
İkincisi oldu. 
Gemlikli Atletler, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
makamında 
ziyaret ettiler. 
Belediye Spor 
Başkanı Hulusi 
Gandar, Meclis 
Üyeleri İbrahim 
Baki ve Turgut 
Durmuş’un da yer 
aldığı ziyarette, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
Hulusi Gandar’a 
teşekkür eden 
Atletizm Antrenörü 
Burhan Gümüş,

İzmir Nail Moran 
Türkiye Şampiyo 
nasında da 100 
metre, 200 metre, 
400 metre ve 
fırlatma topunda 
iddialı olduklarını 
yineledi.
Kısa sürede 
Türkiye çapında 
ses getiren dere
celer elde eden 
sporcuları 
tek tek tebrik 
eden Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Sîzlerle 
gurur duyuyoruz” 
diye konuştu.
Yılmaz, Gemlik’te 
sporun ve 
sporcunun 
gelişimine 
yönelik, hizmet, 
destek ve tesis 
yatırımlarının da 
devam edeceğini 
vurguladı.

‘Gemlik Körfez” www. gem I i kkorfezgazetesi.com

kkorfezgazetesi.com
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BAHÇIVAN
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE;
BAHÇE, PEYZAJ 

İŞİNDEN ANLAYAN 
REFERANS VEREBİLECEK

BAHÇIVAN
ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek - 

Orhangazi / BURSA 
Tel: O 224 586 00 05

■

Bu yıl yaz tatili 3 ay olacak
Milli Eğitim Bakanlı 
ğından yapılan açık 
lama ile okulların 
yaz tatiline ne 
zaman gireceği belli 
oldu. Tüm öğrencile 
rin heyecanla 
beklediği o tarih 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı tarafından açıklan 
dı. MEB 2015-2016 
eğitim öğretim 
yılının ne zaman tatil 
olacağıyla ilgili gün
ler öncesinden 
açıklama yapmıştı. 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'ndan yapılan 
açıklamaya göre 
okullar 17 Haziran

2016 günü kapana 
cak. Gecen yıl 
öğrenciler kurban 
bayramı sebebiyle 
4 ay fazladan tatil 
yapmışlardı. Bu yıl 
ise öğrenciler 3 ay 
tatil yapabilecek.

Bu senede Ramazan 
Bayramı 2015-2016 
eğitim Öğretim yılı 
bitmeden başlıyor. 
17 Haziran 2016 
Cuma günü ka
panacak okullar 28 
Eylül'de açılacak.

|M| ZEYTİN PERAKENDE 
LLLIlINnLNIl magazasinda çalişacak 
------------- BAY-BAYAN PERSONELLER
İDUIIIN ALINACAKTIR.
!S 05062698118

; gemport
Gemlik Liman ve Depolama İpletmeleri 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 eaeceK.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli pıaraK 
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, proP<emıerı 

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.

Hlll FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN VASIFSIZ 

ELEMANLAR ARANIYOR■ VERONA MERMER 
TEL5142021

MEYDÜN KUZU ÇEVİRME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

0 532 232 80 41

mailto:hr@gemport.com.tr
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Kırsaldaki yatırımcıları rahatlatan haber
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, Kırsal 
Kalkınma Yatırımları 
Destekleme Progra 
mı kapsamında 
yürütülen 9 ve 
10'uncu etap pro
jelerin bitiş sürele 
rinin 3 Ekim'e uzatıl 
dığını bildirdi. Faruk 
Çelik, yaptığı açıkla 
mada, Tarım Re
formu Genel Müdür 
lüğünce 2006 
yılından itibaren 
Kırsal Kalkınma 
Yatırımları Destek
leme Programı'nın 
yürütüldüğünü 

hatırlattı. Bakan 
Çelik, programla, 
doğal kaynaklar ve 
çevrenin korunması, 
kırsal alanda gelir 
düzeyinin yükseltil 
mesi, tarımsal üretim 
ve tarıma dayalı 
sanayi entegras 
yonunun sağlanma 
sı, tarımsal pazarla 
ma altyapısının 
geliştirilmesi, gıda 
güvenliğinin güçlen 
dirilmesi, kırsal 
alanda alternatif 
gelir kaynaklarının 
oluşturulması ve 
kırsal toplumda be
lirli bir kapasitenin

oluşturulmasına 
yönelik uygulamala 
rın hayata geçirildiği 
ni bildirdi. Bu kap
samda verilen 
desteklerle ilgili bilgi 
veren Çelik, şunları 
kaydetti: "2 bin 495'i 
bitkisel ürün, bin 
89'u hayvansal ürün 

işleme ve paketleme, 
475'i çelik silo, 270'1 
alternatif enerji kul
lanan seralar, 350'si 
soğuk hava deposu, 
50'si su ürünleri 
işleme ve paketleme, 
630'u toplu basınçlı 
sulama yatırımları, 
16'sı hayvansal ori

jinli gübre işleme, 
paketleme, 374'ü 
tarımsal üretime 
yönelim modern 
sabit yatırımlar, 
28'1 de alternatif 
enerji üretimi olmak 
üzere 5 bin 777 
ekonomik yatırım 
projesi desteklendi." 
Bunun yanı sıra 
261 bin 147 makine 
ekipman yatırımları 
ve 10 bin 507 basınç 
lı sulama tesisine 
destek verildiğini 
ifade eden Çelik, 
proje sahiplerine 
toplam 2,7 milyar lira 
hibe ödendiğini,

52 bin 442 kişiye 
istihdam sağlandığı 
m ifade etti. Çelik, 
Bakanlık tarafından 
Kırsal Kalkınma 
Yatırımları Destek
leme Programı 
kapsamında yürütü 
len ve 3 Mayıs'ta 
bitmesi gereken 
9'uncu etap ve 1 
Haziran'da bitmesi 
gereken 10'uncu 
etap projelerinin 
tamamlanamayacağı 
mn anlaşılması 
üzerine, yatırımların 
bitiş sürelerinin
3 Ekim'e uzatıldığını 
belirtti.

Serbest bölgelerin cazihesi artırılacak IMıııMrt'
Ekonomi Bakânı 
Mustafa Elitaş, 
Serbest Bölgeler Ka
nunu, Emlak Vergisi 
ve Katma Değer Ver
gisi kanunlarında 
değişiklik yapılması 
m öngördüklerini be
lirterek, "Değişiklik 
lerin hayata geçme
siyle serbest bölge 
arazilerine ilişkin 
kamulaştırma işlem 
leri düzenlenecek, 
işletme sözleşme 
terinde süre uzatımıy 
la işletici şirket yeni 
den belirlenecek, 
lojistik hizmetler 
teşvik edilecek" 
dedi. Elitaş, "Gerek 
serbest bölgelerin 
mevcut işleyiş prob
lemlerinin bertaraf 
edilmesi suretiyle 
ekonomik etkinliğin 
güçlendirilmesi

gerekse serbest böl
gelerde lojistik faali 
yetlerin desteklen
mesi yoluyla ülkemi 
zin lojistik üs olma 
hedeflerine katkı 
sağlanması amacıyla 
Serbest Bölgeler 
Kanunu, Emlak Ver
gisi ve Katma Değer 
Vergisi kanunlarında 
değişiklik yapılması 
nı öngörmekteyiz” 
diye konuştu. Deği 
şikliklerin hayata 
geçmesiyle serbest 
bölge arazilerine

ilişkin kamulaştırma 
işlemlerinin düzenle 
neceğini, işletme 
sözleşmelerinde 
süre uzatımıyla 
işletici şirketin yeni 
den belirleneceğini 
bildiren Elitaş, "Lo
jistik hizmetler teş 
vik edilecek, yatırım 
cılara tahsis edilmek 
üzere işleticilerin 
sahip olduğu arazi 
lere ilişkin maliyetler 
azaltılacak ve 
serbest bölgelerden 
yapılacak ihracatlara 

ilişkin taşımacılık 
maliyetlerinde mah 
suplaşma sorunu 
giderilecek. Böylece 
serbest bölgelere 
ilişkin bazı öncelikli 
ihtiyaçları çözümle 
miş olacağız" ifadele 
rini kullandı. Serbest 
bölgeleri geliştirme, 
ekonomiye katkı ve 
katılımlarını artırma 
hedefinin her zaman 
arkasında oldukla 
rını vurgulayan 
Elitaş, söz konusu 
yerlerin mevcut 
sorunlarının gideril 
mesi, bölgelerde 
öngörülebilirliğin 
artırılması, lojistik 
faaliyetlerin destek
lenmesi amaçlarıyla 
hazırladıkları düzen
lemelerin yasalaşa 
rak ekonomiye katkı 
sağlayacaklar dedi.

S&P, mültecilerin 
Türkiye ekonomi
sine olumlu etkide 
bulunduğunu 
söyledi. Uluslar 
arası kredi derece
lendirme kuruluşu 
S&P, Suriye'den 
Türkiye'ye net 
mülteci akışının 
Türkiye'nin GSYH 
sına, bütçesine ve 
dış değişkenlerine 
etkisinin olduğun 
dan düşük tahmin 
edildiğini savundu. 
S&P analisti Frank 
Gill yaptığı değerlen 
dirmede, "Mülteciler 
kayıt dışı ekono
mide kazandıklarını 
ve tasarruflarını 
harcayarak tüketimi 
büyütüyorlar" 
ifadelerini kullandı. 
Gill, Türkiye'de 
büyümeye destek 
veren diğer pozitif 

faktörler olarak 
düşük petrol fiyatla 
rını ve reel ücret 
büyümesini gös
terdi. Mülteci akışı 
mn özel tüketime 
etkisinin, merkezi 
hükümetinin kam
plardaki ve kamplar 
dışındaki mülteciler 
için net desteğinin 
2016'da dahil olmak 
üzere Türkiye'de 
manşet GSYH 
büyümesine 
katkısının yüzde 
0,2-0,3 seviyesinde 
olabileceğini 
vurguladı. Gill, 
mültecilerin Türk 
ekonomisini etkile 
rinin kalıcı mı 
geçici mi olacağını 
ise mültecilerin 
Türkiye'de kalıcı 
olup olmayacakları 
mn belirleyeceğini 
ifade etti.

‘Gemiik Körfez’ www.gem li kkorfezgazetesi.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. 51312 06

KAYMAKAMUK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 1 o 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 8*14 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 

büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59.
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 7O
MAR-PET S1, 3O 33
Tuncay Otogaz 513 ıe 45
Boyza Petrol 513 O1 03

R 
E

Pamukkale ®12 00 2®
DENİZ UÇAÖI S13 66 1 3
Pegaaus Akmiı Seyahat 614 83 82
METRO SİS 12 12
Aydın Turfam 613 20 77
SOzar Turizm 612 10 7 2
Kanberofilu-Eaadaş 614 46 4B
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0183

H HASTANELER

B 
E 
R 
1

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

1 Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 5796
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5474 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

fflllMiMİ
VENÜS SİNEMASI

Kaptan Amerika 
kahramanların 

savaşı (3d türkçe): 
11:00-14:00- 

17:00-20:30... 
magi: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:30... 
küçük esnaf: 11:00- 

19:00-21:15...
orman çoçuğu: 

13:00-15:00-17:00...

5133321

http://www.gem
kkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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programına göre zorunlu gördükleri 
kültür ve branş derslerinin yanı sıra 
sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır AKTMTEIEMMIZ:

ÖZEL 'U/tıd bh1 ctıjkffd Ut hedeflerinizi (loı/ıııAYKENT
ZUUZ > • •• V •

' İLKÖĞRETİMOKULUveANASINIFI

ANA SINIFI 1,2,3- SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli CACVAT 
Eğitim Bakanlığı ’nı n uyguladığı müfredat v V91 AL

MÜZİK 

MASA TENİSİ 

VOLEYBOL 

BASKETBOL 

SU SPORLARI

JİMNASTİK 
TİYATRO * 

BİLGİSAYAR 

HALKOYUNLARI 

SATRANÇ

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

YİĞİT inşaat
-| 987

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

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

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

www.yigitinsaatqemlik.com

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.yigitinsaatqemlik.com
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Mada 1011 metre
doğalgaz borusu döşendi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MHP’iniçsorunları, AKP’yeyanyor
Milliyetçi Hareket Partisi için için kaynıyor. 
6 Haziran seçimlerinde 80 milletvekili ile par

lamentoya giren milliyetçilerin HDP fobisi ne
deniyle koalisyona yanaşmaması sonucu 
gelişen süreçte 1 Kasım seçimlerine gidildi.

Hatırlarsınız, 6 Haziran seçimlerinde, CHP 
sosyal projeleri ile öne çıkmasına karşın bek
lenen oyu alamadı ve klasik yüzde 25’lerde 
kaldı. Dev. Syf. 4’te

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ ve 
AŞKA Doğalgaz firması Kumla sahilindeki alt yapı 
çalışmalarını yaz sezonuna yetiştirmek için hızlan 
dırdı. Aksa Doğalgaz tarafından yapılan doğal 
gaz şebeke döşeme çalışmalarında 1080 metre 
İlk sahil hattının tamamlandığı açıklandı. 
Öncelikli olarak sahil bölgesi bitirilecek. 2’de

‘‘Polisim’’ 
dinerek çiftçinin 

13 bin lirasını 
dolandırdılar

Dün ilçemizde mey- lira hesabına para 
dana gelen olayda, yatırmasını istedi, 
telefon dolandırıcı 10 bin lira kredi
lan yine bir vatan 
daşın canını 
yaktılar.
Çiftçilik yaptığı 
öğrenilen bir 
vatandaşı telefonla 
arayarak, kendi
lerinin polis olarak 
tanıtan kişi 16 bin

kullanan çiftçi, 
bankadaki 6 bin 
lirasını da çekerek, 
PTT bankama 
tiğinden 3 bin lira 
sıkışınca olay 
ortaya çıktı. Polis, 
telefon dolandırıcı 
larını arıyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ ve AŞKA Doğalgaz firması Kumla 
sahilindeki alt yapı çalışmalarını yaz sezonuna yetiştirmek için hızlandırdı.

Gemlik’in Turistik 
ve Tarihi Mahallesi 
Kumla Yaz aylarına 
hazırlanıyor.
Yaz aylarında nüfusu 
100 bine çıkan 
Kumla Mahallesinde 
bir yandan dev büt 

I çeli alt yapı çalışma 
. lan devam ederken,

öte yandan da 
doğalgaz ve sahil 
düzenleme çalışma 
lan aralıksız sürüyor. 
Okullar kapanmadan 
önce birçok çalışma 
nın tamamlanması 
adına Bursa Büyük 
şehir Belediyesi, 
Gemlik Belediyesi, 

BUSKİ ve Aksa 
doğalgaz ekipleri, 
dört bir yandan 
çaba gösteriyorlar. 
Aksa Doğalgaz 
tarafından yapılan 
doğalgaz şebeke 
döşeme çalışma 
larında 1080 metrelik 
sahil hattının 

tamamlandığı 
açıklandı. 
Doğalgaz hat 
çalışmalarının 
yaz aylarının biti
minde kalan bölge 
lerde de devam 
edeceği bildirildi. 
Bu arada, Bursa 
Büyükşehir

Belediyesi ve BUSKİ 
ekipleri de içme su 
yu, kanalizasyon ve 
yağmur gideri çalış 
malarıyla birlikte, 
bu çalışmalarda 
bozulan yolların 
düzenlenmesi, 
parke taşı döşeme 
ve kaldırım çalışma 

larını yürütüyorlar. 
Gemlik Belediyesi 
ekiplerinin de 
desteklediği 
çalışmaların yine 
okullar kapanana 
kadar öncelikli 
olarak sahil bölge 
terinde bitirilmesi 
hedefleniyor.

Biri ölsün dine mi 
bekleniyor?
İlçemizde bulunan kullanılmayan metruk 
binalar tehlike saçıyor. Uzun zamandır 
gazetemizde haber yapmamıza karşın yeterli 
önlem alınmayan bir yönü Kayhan Mahalle
sine diğer yönü İskele Meydanı’na bakan 
metruk binanın çatısından ve değişik yer
lerinden kopan parçalar yola düşerek tehlike 
saçıyor. İskele Meydanı Meyhaneler 
Sokak’ta bulunan kullanılmayan eski bina

Belediye tarafından sokağa çevrilen basit 
bir demir korkulukla önlem alınmasının 
yetersiz olduğunu söyleyen çevre esnafı 
“Bu binalar bir gün bir vatandaşımızın 
ölümüne neden olabilir. Yukarıdan sürekli 
parçalar aşağıya düşüyor, yoldan geçen 
birinin üzerine düşerek hayati tehlike 
yaratabilir. Bunun için ne gerekiyorsa 
o yapılmalı” dediler.

İnimi iıliınm Mmlııiııl siiı Ittıı
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekiplerinin işyeri 
denetimleri 
devam ediyor. 
İstiklal Caddesi, 
Orhangazi Caddesi, 
Atatürk Kordonu ve 
Emin Dalkıran Kor- 
donu’nda işyeri ve 
kaldırım işgali dene

timi yapan ekipler, 
gerekli yasal uyarı 
lan işyeri sahiplerine 
ve işletmecilerine 
ilettiler.
Eş zamanlı yapılan 
denetimlerde, hijyen, 
etiket, ruhsat gibi 
rutin kontrollerin 
yanı sıra kaldırım 
işgali konusundaki 

hassasiyetlerini de 
ortaya koyan Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri, 
esnaflardan da bu 
konuda duyarlı 
olmalarını istediler. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, her denetimin 
ceza yazma amaçlı 
olmadığını bir kez 

daha vurgulayarak, 
Gemlik’in güzelleş 
mesi, yasal 
çerçevede daha 
temiz, daha sağlıklı 
bir ilçe olması için 
çaba gösterdiklerini 
bildirdi. Gerekli 
uyarılara uymayan 
esnaflara, yasal 
çerçevede yaptırım

uygulanacağını 
ifade eden Bütün, 
işyeri, pazarcı esna 
fı, balıkçılar, fırınlar 
ve gıda üretimi 
yapan işletmelerle 

birlikte, kaldırım 
işgali konusundaki 
denetimlerin 
de artarak 
devam edeceğini 
söyledi.
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7 Kişi canından oluyordu
Bursa’da bir iş yeri 
nin zemin katında 
Suriyelilerin yemek 
pişirdiği sırada 
yangın çıktı. Birinci 
katta bulunan Suriye 
liler, binanın dumanla 
kaplanması üzerine 
binada mahsur 
kalınca, itfaiyenin 
merdivenli aracıyla 
kurtarıldı. Yangın, 
Osmangazi 
Gülbahçe Mahallesi 
Arda Sokak’ta mey
dana geldi. Edinilen 

bilgiye göre, Adnan 
(18), (Mahmut (20), 
Nedim (16)( Suphi 
(17), Ömer (18), 
Hüsam (18) V6 
yanlarındaki Sait 
(11) Osmangazi 
Küçükbalıklı Mahal 
lesi’nde faaliyet 
gösteren bir tekstil 
fabrikasının Gülbah 
çe Mahallesi’ne 
taşınması için 
günlük yevmiye ile 
çalışmaya başladı. 
Öğle molasında 

ocakta unutulduğu 
iddia edilen yemek, 
depo kısmındaki 
elyaflara sıçradı. 
Dumanların binayı 
kaplaması üzerine 
7 Suriyeli birinci 
kâtta mahsur kaldı. 
Çevredeki vatan 
daşların ihbarı üze 
ririö klsa bir süre 
sonra olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri 
yangını kontrol altına 
aldı. Öte yandan 
dumanların binayı 

kaplamasından 
dolayı 7 kişi aşağı 
inemedi. Camı kırık 
bir duvarın yanı 
na geçen 7 kişi 
vatandaşlardan 
yardım istedi. İtfai 
yenin merdivenli 
aracının olay yerine 
gelmesiyle bir itfaiye 
eri Suriyelilerin yanı 
na çıktı. Sırasıyla 
önce 3, ardından da 
4 kişi sepete konu
larak aşağı indirildi. 
İtfaiye tarafından

aşağıya indirilen 
gençler için çevre 
deki vatandaşlar 
seferber oldu. 
Mahalle sakinleri, 
gençlere ambulans 
gelene kadar ayran 
ve su verdi. 
Ardından 112 
ekiplerinin yaptık 
lan müdaha 
lelerin ardından 
gençler çeşitli has
tanelere kaldırıldı. 
Polisin, olayla alakalı 
tahkikatı sürüyor.

Kayıp gencin cesedi hulundu Otomohil kanala diişiii: 2 yaralı
Bursa’da Nisan 
ayından beri aranan 
genç, Uludağ yol
unda bir ağaca asılı 
olarak bulundu. 
Tamamen çürüyen 
ceset Adli Tıp 
Morguna kaldırıldı. 
Bir Vatandaşın 
ihbarı üzerine Os- 
mangazl Uludağ 
yolu Kireç Ocakları 
mevkinde asılı halde 
bir ceset bulundu. 
İnce bir iple bir 
ağacın dalında, 
çürümüş vaziyette 
bulunan cansız 
bedenin üzerinde

yapılan aramada, 
Nisan ayında ailesi 
tarafından kayıp 
başvurusu yapılan 
25 yaşındaki Samet 
Bavik'in kimliği 
bulundu. Bavik'in 
cansız bedeni Olay 

Yeri Inceıeme ©kep
lerinin yaptığı detay 
lı incelemenin 
ardından Adli Tıp 
Morguna kaldırıldı. 
Cumhuriyet Başsav 
cılığı olayla ilgili 
soruşturma başlattı. 

Osmangazi de, 
yol genişletme 
çalışması dolayı 
sıyla açılan kanala 
düşen otomobildeki 
2 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Yunuseli 
Mahallesi Ali Fuat 
Kuşçuoğlu Cadde- 
si'nde, Emrah 
Demirci idaresin
deki 01 AH 823 
plakalı otomobil, 
genişletme çalışma 
sı dolayısıyla yolun 
kenarına açılan 
kanala düştü. 
Kazada sürücü

Demirci ile Batuhan 
Figengil, araçta 
sıkıştı. Çevredeki 
vatandaşların haber 
vermesi üzerine 
olay yerine gelen 
sağlık ekipleri, 
yaralıları araçtan 

çıkartarak Çekirge 
Devlet Hastanesi 
ne kaldırdı. Polis 
ekipleri çevrede 
güvenlik önlemi 
alırken, kanala 
düşen araç çekici 
yardımıyla çıkarıldı

Genç mühendis 
kalp krizinden öldü
Bursa’da jeoloji 
mühendisi 26 yaşın 
daki Kadir Koç 
kalbindeki rahatsız 
lığa yenik düştü. 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Koç, 
doktorların tüm 
müdahalesine rağ 
men kurtarılamadı. 
Osmangazi, Hûda 
vendiğar Mahallesi 
Çubuk Sokak’ta otu
ran Jeoloji Mühen
disi Kadir Koç bir 
süreden bu yana 
kalbindeki rahat 
sizlik nedeniyle 
tedavi görüyordu.

ı Rahatsızlanan Kadir 
Koç, götürüldüğü 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'nde 
doktorların tüm 
müdahalesine

rağmen kurtarı 
lamadı. Talihsiz 
mühendisin cesedi 
cumhuriyet savcı 
sının isteği üzerine 
kesin ölüm nedenin 
belirlenmesi için 
otopsi yapılmak 
üzere Bursa Adli 
Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı. 
Otopsi sonucu Kadir 
Koç'un cenazesi 
Bursa’da toprağa 
verilecek.

Bursa’da yol kena 
rında ağaçları sula 
yan tankere çarpan 
otomobildeki 2 kişi 
ağır yaralandı. 
Kaza, Yıldırım 
Ankara yolu Karayol 
lan Bölge Müdürlü 
ğü önünde meydana 
geldi. H.Y. yöneti
mindeki 77 DR 432 
plakalı otomobil, 
kontrolden çıkıp 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin taşeron 
şirketine ait yol 
kenarlarındaki ağaç 

lan ve yeşil alanları 
sulayan Şeyfettin 
Filiz yönetimindeki 
tankere arkadan 
çarptı. Kazada, 
otomobil sürücüsü 
H.Y. ile yanındaki 
M.T. ağır yaralandı. 
Araç içerisinde 
sıkışan yaralılar, 
itfaiye ekipleri 
tarafından kurtarıl 
diktan sonra ambu
lansla Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne kaldırıl 
arak tedaviye alındı.

Ulucami önündeki 
şüpheli paket korkuttu

Bursa’da tarihi 
Ulucami bahçesinde 
unutulan kutu em
niyeti ayağa kaldırdı. 
15 gün önce canlı 
bomba saldırısının 
yaşandığı Ulucami 
önünde bir kez daha 
aynı panik yaşandı. 
Vatandaşlar caminin 
kuzey kapısında 
sahipsiz bir kutu 
görünce polisi aradı. 
Olay yerine gelen 
ekipler şadırvanın 
kenarında unutulan 

karton kutu için 
güvenlik şeridi 
çekip vatandaşları 
uzaklaştırdı. Olay 
yerine çağrılan 
uzman ekiplerin 
ardından kutunun 
fünye ile patlatıl 
masına gerek olma 
dığı anlaşıldı. Kutu
nun boş çıkması 
vatandaşlara rahat 
bir nefes aldırırken 
cami çevresindeki 
işleyiş normale 
döndü.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

MHP'in iç sorunları, AKP'ye yarıyor
AKP'nin kurt siyasetinde politika değiştirerek, MHP 

‘nin milletçi oylarına göz dikmesi, HDP’yi baraj altına 
bırakma strateji sonucu, HDP’nin Türkiye’nin partisi 
söylemleriyle seçimlere katılıp, 80 milletvekili 
çıkarması. MHP’de sancı yarattı.

Bunu değerlendiren ve başkanlık sistemini getirmek 
isteyen Erdoğan'ın 1 Kasım erken seçim kararı ile 
yeniden sandıkları kuruldu.

1 Kasım seçimlerinde CHP oy oranını korurken, MHP 
ve HDP oyları yarı yarıya düştü.

Yüzde 49.5 oyla tek başına iktidar oldu.
2002 yılından beri AKP karşısında başarılı olamayan 

CHP, MHP ve HDP, her seçimi kaybettiler.
Bu durum CHP’de ve MHP’de sıkıntı yarattı.
CHP’de Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kurul

tayda Genel başkanlığa aday olmasına karşın son 
anda çekildi.

MHP’de ise Meral Akşener’in başını çektiği muha 
lifler, parti içinde genel başkanın değişmesi gerek 
tiğini, milliyetçi oyların giderek yok olduğunu, partiye 
hareket getirilmesini söyleyerek, kurultay çağrısı 
yaptılar.

Buna daha önce genel başkan adayı olan Koray 
Aydın, Akşenergibi düşünüyordu.

Akşener ve Aydın’'a, Sinan Oğan ve son seçimlerde 
siyasete giren Ümit Özdağ katıldı.

İlk üç isim, parti tüzüğünün değişmesi için 
kurultayın toplanma çağrısına genel merkez sert yanıt 
verdi.

Öyle ki, Bahçeli Meral Aksener’i “Paralelci” olarak 
suçlayacak kadaı ileri gittiler.

Kurultay çağrısını partiyi bölmek olarak sunuldu.
Mevcut tüzüğe göre, kurultayın toplanması için 

gerekli imzaların delegelerden toplanması, MHP’nin 
ülke sorunlarını unutması ve parti içi mücadelesini 
büyütmesine neden oldu.

İki tarafta kılıçları çekti.
MHP Genel Başkanı muhalifleri susturmak için disip 

lin kurulunu çalıştırdı, başvuruları dikkate almadı, 
muhalifleri destekleyen il ve ilçelerde görevden al
malar başladı.

Dün öğrendiğime göre, Bursa ve ilçelerinde de 
görevden almalar başlamış.

Hatta bir Gemlikli avukat arkadaşımız bir ilçe 
başkanlığına getiriliyormuş.

MHP’nin karışması, AKP’nin işine yarıyor.
Anayasayı değiştirip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

tek adamlığına perçinlemek için milliyetçi oylara 
ihtiyaçları var. MHP’yi bir erken seçimde baraj altında 
tutacaklar.

MHP bu durumda, kurultaya gitmeyerek hem halkın 
gözünde düşüyor, hem de iç kavgalarla kendi alanını 
daraltıyor.

Erdoğan ve kurmayları, bir taraftan HDP’yi parla
mento dışında bırakmak için MHP’den destek alırken, 
bir taraftan da MHP’nin bölünmesine giden yolu 
hazırlıyor.

Muhalifler, yargı kararıyla kurultayın toplanmasını 
sağlamak isterken, parti içinde tasfiyeler genel 
merkeze karşı tepkiyi arttırıyor.

MHP’de siyasi partiler yasasına göre tüzük gereği 
kurultayın nasıl toplanacağı açıkça belli olmasına 
karşı genel merkezin direnmesi MHP’nin kaybetme
sine neden oluyor. Bunu göremiyorlar mı?

10 seçim kaybeden genel başkanların olduğu bir 
ülkede siyaset yapıyoruz.

Tabi) ki bu muhalefet başarılı olamaz.
Sonuç, MHP kurultayı yapılmalı, tabanın isteği, 

demokrasinin gerekleri yerine getirmeli.
Yoksa MHP, AKP karşısında hep /STEPNE olmaya 

devam eder.
Bu arada Gemlik ilçe örgütünün genel merkezci 

olduğunu da söylemekte yarar var.
Durdu’nun gelişmeler konusunda tavrını açıkça 

ortaya koyması gerekir.

lılaiMMilMt

Galatasaray'ın GS- 
Store TIR’ı Gemlik'te 
GalatasaraylI 
taraftarların 
hizmetinde.
GS Store TIR’ı dün 
İskele Meydam'nda 
Festival Alanında 
satışlara başladı. 
Galatasaray Spor 
Kulübü’nün resmi

lisanslı ürünlerinin 
satıldığı Galatasaray 
Store TIR’ı, daha 
öncede ilçemize 
çeşitli defalar 
gelerek, Galatasaray 
taraftarlarından 
kulübe destek için 
lisanslı ürünlerini 
satmıştı.
Gemlik İskele

Meydam'nda stant 
açan TIR’ın, hafta 
sonuna kadar 
Gemlik'te kalacağı 
öğrenildi.
Sarı kırmızı renklerin 
tutkunları kulüp 
lerine destek o 
Imak için alışveriş 
yapıyorlar.
Galatasaray Store

TIR'ı sorumluları, 
Gemliklilerden 
gerekli desteği 
her zaman 
gördüklerini, 
ilçede kalacakları 
kısa süre içinde 
alışveriş yaparak 
kulübe destek 
olunmasını 
istediler.

IMm Uma M atüM
Gemlik Umurbey 
Yolu’nda, Terminal 
sonra viyadük altına 
kadar olan yolda 
genişletme 
Çalışmaları başladı. 
Gemlik’ten Umur- 
bey’e çıkarken, 
yokuştaki araçların 
önündeki aracı 
sollayamaması ne
deniyle yaşanan 
sıkıntılar yolun 
genişlemesiyle 
ortadan kalkacak. 
Büyük Kumla 
Mahallesi’nde 
yapılmakta olan 
“Büyükkumla 
BarajT’nın içme 
sularını Umurbey’e 
taşıyacak olan 
boruların döşenmesi 
nedeniyle, Umurbey 
çıkışında yapılan alt 
yapı boru döşeme 
çalışmaları, 
yeni açılan yola

kaydırılıyor. 
İki gündür bu 
bölegede müteahhit 
firmanın dozerleri 
bir sıra zeytin 
ağacını sökerek 
boruları 
döşemeye başladı.

Büyük Kumla’dan 
Gemlik’e gelen ana 
arter su boruları 
Umurbey, Engürü 
cük, Gençali ve 
Kurşunlu mahalleleri 
ne de döşenecek. 
Barajın

tamamlanmasın 
dan sonra 
Gemlik ve 
mahallelerinin 
tümüne Büyük 
Kumla barajından 
içme suyu 
verilecek.

Gemlik Kfrfez______ 7 .MM_
ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Sunğipek’ten Üniversiteye
Asım Kocabıyık 

Meslek Yüksek 
Okulu, Gemlik Kent 
Konseyi ve Gemlik 
Belediyesi işbirliği 
ile geçtiğimiz Pazar 
günü Asım Kocabı 
yık Kültür Merkezi’n 
de bir fotoğraf ser
gisi düzenlendi.
“Sunğipek’ten 

üniversitesi’ye” adlı 
sergiye, çalışmış 
olup hayatta kalan 
bazı hemşehrilerimiz 
ilgi gösterdi. Anıları 
tazelendi. Duygulan 
dılar. Ekmek tekne 
terinin bir ilim 
yuvasına dönüşme 
sinin mutluluğunu 
yaşadılar.
Sunğipek Fabri 

kası’nın temeli Ka 
sim 1935 yılında 
Cumhur başkanı 
Mustafa Kemal Paşa 
tarafından hem 
şehrilerimiz o günün 
Başbakanı Celal 
Bayar’ın Başkanlığı 

döneminde atılmış 
tır. 1 Şubat 1938 tari
hinde Mustafa Ke 
mal Atatürk tarafın 
dan işletmeye 
açılmıştır.
Faaliyet süresince 

Türk Ekonomisine 
değer kattığı gibi; 
binlerce Gemliklinin 
geçim kaynağı 
olmuştur. Bununla 
beraber Gemlik’in 
sosyal ve kültürel 
geliş meşinin oku
ludur sunğipek.
Sanatkarlar yetiş 

miş, üst düzey tek 
nik ve diğer perso 
netler bilgi ve görgü
leri geliştirmişlerdir.
Sosyal tesislerinde 

düğünler yapılmış, 
toplu sünnet tören
leri düzenlenmiş, 
konserler verilmiş, 
tiyatro gösterileri 
gerçekleştirilmiş, 
bilgi ve görgüyü 
artırıcı filmler Gemlik 
halkına izlettirilmiş 

tir.
Gelişen teknolojiye 

ayak uydurulamayın 
ca, zarar eden bir 
duruma düşülünce 
faaliyetine son 
verilmiştir.
Tekel’in İstanbul’da 

ki tesislerinin kapatıl 
ması üzerine Sunğ 
ipek Tekel’e devre 
dilmiştir. Tütün, rakı 
deposuna dönüştü 
rülmüştür.
57. Hükümet döne

minde Gemlik DSP 
İlçe Başkanı Merhum 
Mehmet Yıldırım, 
ANAP İlçe Başkanı 
Adnan Tekin ve MHP 
İlçe Başkanı Mehmet 
Çelik’in Tekel tarafın 
dan da kullanılmaz 
olan ve harabeye 
dönen Sunğipek 
Fabrikası’nın metruk 
hali ile Uludağ 
Üniversitesi’ne tah
sisi için büyük uğraş 
verilmiş ve tahsisi 
AKP iktidarınca 

gerçekleştirilmiştir. 
Uludağ üniversitesi 

12 programlı bir Yük 
sek okulun ve Hukuk 
Fakültesi ile Yüksek 
Denizcilik okulunun 
tahsis edilen alanda 
faaliyetine karar vere 
rek gerçekleştirmeyi 
sağlamak üzere 
Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu’yu Yüksek 
Okul Müdürlüğüne 
atamıştır.
Mezbelelik bir halde 

ki yerleşkeyi bugün 
ki cennet konumuna 
dönüştüren, eğitim 
verir bir duruma ge
tirmesini büyük 
emek, çalışma ve 
sıcak ilişkilerle sağla 
yan Prof. Dr. Abdur
rahim Korukçu’yu 
takdir etmemek min
net duymamak 
haksızlık ve insafsız 
lık olur. Allah razı 
olsun kendisinden 
ve değerli hocamızın 
kendilerine yapılan 
yardım başvuru 
sunu memnuniyetle 
karşılayan büyük 
vatansever insan 
rahmetli Asım 
Kocabıyık’tan. Mil 
yonlarca lira bağışta 
bulundu bugüne 
gelmesine yerleşke 
nin. Gemlik Belediye 
si de önemli katkılar 
da bulundu.

Şimdi bizlere Gem
lik halkına ve millet 
vekillerimize, Uludağ 
Üniversitesi senato
suna düşen görev 
böylesi paha biçile
mez yerleşkenin 
Körfez Üniversite’- 
sine dönüştürmektir.
Uludağ Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay’da 
Gemlikli hemşehri 
mizdir bir noktada. 
Yazlarını Gemlik’te 
geçirmektedir.
Gemlik, Büyük 

şehir’in bir parça 
sidir. Büyükşehir’in 
kapsamındadır. 
Birçok ilimizden 
nüfus ve gelişmişlik 
yönünden farklıdır 
ve Gemlik’in bir ma
hallesinden daha az 
nüfusa sahip bazı il
lerimizde üniversite 
kurulmuştur. Gemlik 
bir üniversiteyi hak 
etmektedir.
İlgililer, hakkı teslim 

ederek, bir zamanlar 
bacasından zehir 
tüten, bir müddet 
tütün ve rakı kokan 
yerleşkeden bilimin 
tütmesine katkı ver
meli ve sağlamalıdır.
Yüz on bin Gemlikli 

bir o kadar Orhanga 
zili ve İznikli vatan 
daş Gemlik’te üniver 
sitenin gerçekleşme 

sini özlemle bekle
mektedir.
Alt yapışı hazırdır.
Uludağ Üniversitesi 

Yüksek Denizcilik 
Okulu’nun önümüz 
deki yıl eğitime 
başlayacağı karar 
■aştırılmış.
Akla şu olasılık 

gelmektedir. Hukuk 
Fakültesi’nin konten 
janı YÖK tarafından 
devamlı arttırıldığın 
dan mevcut Hukuk 
Fakültesitesisi yeter
siz kalmış ve öğreti 
me geçirilemeyen 
Yüksek Denizcilik 
Okulu binasında 
hukuk eğitiminin 
verilmesi niyetine 
gidilmiştir.
Yüksek Denizcilik 

Okulu öğretime 
başlayınca Hukuk 
Fakültesi hali hazır 
da yetersiz diye Bur- 
sa’ya alınmasına 
gerekçe gösterile
cektir, diye düşünü 
yorum.
İnşallah, biz yanılır 

Yüksek Deniz cilik 
Okulu’nun eğiti me 
başlayacağı kara rı 
Körfez Üniversite 
mizin gerçekleşme 
sine bir adım daha 
atılmış olur.
Gemlik halkının 

özlemi ve beklentisi 
budur.

DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZI’NIN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA İM

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN lif
GÜZEL ANLARINIZI ||

YAŞATMAK İÇİN VARIZ lf

fystu -Meşrubat-Çerez 9016 vı11
Piyanist +Di Performans ®

Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 

Nikah Masası - Vakan yösferisi BAŞLAMIŞTIR 

İnternetten Canlı ifapn- Sahne - Işıkgösterisi 
j Servis ve ekipmanlar - Sürpriz göster Her 

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun
■‘Vtz4**W* Hükümet Konaği karşisi 

■ TEL : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Engelliler Haftası nda fidan diktiler
10-18 Mayıs En
gelliler Haftası Gem
lik’te coşkuyla 
kutlanıyor. Gemlik 
Kaymakamlığı, 
Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Kent 
Konseyi, İlçede bu
lunan Rehabilita
syon Merkezleriyle 
ortaklaşa Fidan 
Dikimi etkinliği 
düzenledi. Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi Asım 
Kocabıyık Meslek

Yüksek Okulunun 
da büyük destek 
verdiği organizas 
yonda, özel 
öğrenciler 50 adet

Gül, 50 Adet 
Hanımeli çiçeğinin 
yanı sıra 50 adet de 
Ihlamur Ağacı 
Fidanı diktiler.

U.Ü. Gemlik 
Yerleşkesi Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezi karşısında 
bulunan koruluğa 
yapılan fidan dikimi 
törenine protokol 
ve Kent Konseyi 
üyeleri katıldı. 
Özel Öğrencilerin 
de yer aldığı 
etkinliğe, U.Ü. 
Gemlik 
Yerleşkesinde 
okuyan öğrenciler 
de ilgi gösterdi.

CHP’den Engelliler Haftası etkinliği
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı, 10-16 
Mayıs Engelliler 
Haftası nedeniyle 
bir etkinlik 
gerçekleştirdi. 
İlçemizin sosyal bir 
tesisinde gerçekle 
şen etkinliğe engelli 
öğrencilerin yanı 
sıra öğret menleri, 
aileleri, CHP’liler 
katılım sağladı. 
Çocuklarla yapılan

etkinliğin ardından 
CHP Gemlik ilçe 
başkanlığı “En
gelliler Haftası”

dolayısıyla yazılı 
bir açıklama yaptı. 
Açıklamasında en
gelli vatandaşların

hak ettikleri 
hizmetlerden ve 
olanaklardan uzak 
bırakıldığını belir 
ten CHP’liler, “Fır 
sat eşitliği sağlan 
dığı takdirde, 
görme engelli 
müzisyenler, duy 
ma engelli mühen 
dişler, omurilik 
felçli yazarlar, 
milletvekilleri 
çıkacaktır.
dediler.

Gemlik Meslekî ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi Değerler 
Eğitimi Ekibi, 
Uluslararası 
Aile Günü ve 
Aile Haftası ile 
Anneler Günü ne
deniyle Bursa Ali 
Osman Sönmez 
Huzurevi Yaşlı 
Bakım ve Rehabili
tasyon Merkezi’ne 
ziyaret düzenledi. 
Tek tek huzur evi

sakinlerinin 
masasını dolaşan 
öğrenciler, büyük
lerin birer tecrübe 
dağı olduğunu 
söyleyerek, 
“Sizler bizim 
çınarlarımızsınız, 
sizler bizim temel- 
lerimizsiniz, sizler 
bizim geçmişimiz 
siniz. Bir insanın 
geçmişi olmazsa 
geleceği nasıl 
olabilir?” dediler.

Cicek'tenBeleıliyeiieziyaffi

MrtatnratwiMixıırtaswıiacUar
Engelliler Haftasın 
da farkındalık yarat
mak amacıyla 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu Özel 
Eğitim sınıfı Öğret 
menleri Şirin Aktay 
ve Özge Geçmez 
tarafından 10-12 
Mayıs tarihleri 
arasında Özdilek 
Alışveriş Merkezin 
de sergilenmek 
üzere özel eğitim 
materyalleri

hazırlandı. Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
Müdürü Şenel 
Çağlayan tarafından

13-16 Mayıs tarihleri 
arasında da Celal- 
Bayar Anadolu 
Lisesinde sergi

yapılacağı belirtildi. 
Okullarında En
gelliler Haftası 
boyunca; engellilik 
sorunu, engelliliğin 
önlenmesi, engelli 
terin eğitimi ve 
empati konuları 
üstünde duruldu 
ğunu söyledi.
Hazırlamış 
oldukları çalışma 
lardan dolayı 
öğretmenlere 
teşekkür etti.

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
eden Zeytin Hali 
Toptancılar Sitesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Adem 
Çiçek, uzun yıllar 
dır devam ettirdiği 
görevini önümüz 
deki hafta sonu 
yapılacak olağan 
kongrede bırakaca 
ğını belirterek, 
bugüne kadar 
verilen hizmet ve 
destekler adına 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
BUSKİ yetkililerine 
teşekkür etti.

Genel Sekreter 
Osman Mete ve 
Yönetim Kurulu 
üyesi Rahmi Sarıca 
ile birlikte Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı makamın 
da ziyaret eden 
Adem Çiçek, Zey 
tinciler Sitesinde 
bulunan 90 zeytin 
üreticisi ve tücca 
rın en büyük soru 
nu olan, içme su 
yu, kanalizasyon, 
yağmur gideri gibi 
alt yapı çalışma 
(arının tamam 
(anmasının mutlu 
luğunu yaşadık 
larını söyledi.

mim FORKLİFT VE BOBCAT “M™ OPERATÖRLERİ ARANIYOR
■m I2HSH1SH ısınının
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BAHÇIVAN
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE;
BAHÇE, PEYZAJ 

İŞİNDEN ANLAYAN 
REFERANS VEREBİLECEK

BAHÇIVAN
ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması gerekmektedir

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek - 

Orhangazi / BURSA 
Tel: O 224 586 00 05

HüiusMnücteikisicelûrdekaile
Türkiye'de hane 
halklarının yüzde 
66,9’u çekirdek 
ailelerden öluşuyor. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
İstatistiklerle Aile 
2015 raporunu açık 
lâdi. Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi, 
2015 §önuçlarına 
göre, ülkemizde 
çekirdek ailelerden 
oluşan hanehalk 
larının oranı yüzde 
66,9 oldu. Tek kişilik 
hanehalklarının 
oranı ise yüzde 
14,4. Birden fazla 
çekirdek aile veya

en az bir çekirdek 
aile ile çekirdek aile 
üyesi olmayan en 
az bir kişiden olu 
şan aile olarak 
tanımlanan geniş 
ailelerden oluşan 
hanehalklarının 
oranı yüzde 16,5

olarak açıklandı. 
Çekirdek aile bulun
mayan hanehalk 
larının oranı ise 
yüzde 2,2. Tek 
kişilik hanehalkla 
rında yaşayan 
nüfusun oranı ise 
yüzde 4'tür.

■ KAVLAK
ZEYTİN PERAKENDE 

MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN PERSONELLER

M
 ALINACAKTIR.

 0 506 269 8718

ta 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/edebilecek, 
O Vardiyalı çalışabilecek, 
O Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

İlgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

m FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN VASIFSIZ

- - - - - - - - - - ELEMANLAR ARANIYOR■ «s?
HtYBMI KUZU CEIIİRIHE

GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 
İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

0 532 232 80 41

mailto:hr@gemport.com.tr
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Vergisiz miras paylaşımı bitiyor
Miras kalan tarım 
arazilerinin payla 
şımını kolaylaştır 
mak İçin iki yıl 
önce çıkarılan tapu 
harcı, damga vergisi 
muafiyeti 15 Mayıs 
ta doluyor. Miras 
kalan tarla, bağ, 
bahçe, zeytinlik gibi 
tarım arazilerinin 
ücretsiz paylaşımı 
için tanınan sürenin 
dolmasına İki gün 
kaldı. Tapu harcı ve 
damga vergisi ne
deniyle mirasçılar, 
tarımsal arazilerin 
paylaşımını 
yapamıyordu.

Sorunu çözmek için 
iki yıl önce çıkarılan 
yasal düzenlemeyle, 
mirasçıların 
müşterek yaptıkları 
intikal talepleri tapu 
harcı ve damga ver
gisinden muaf 
tutulmuştu.

SON TARİH 
15 MAYIS 
6537 Sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunun 
da Değişiklik Yapan 
Kanunla, 15 Mayıs 
2014 tarihinden 
önce gerçekleşen 
ölümlerde miras

yoluyla yapılacak 
devir veya paylaşım 
işlemleri tapu harcın 
dan iki yıl süreyle 
muaf tutuldu. Bu 
muafiyetten yararlan 
mak isteyen varis

lerin, 15 Mayıs'a 
kadar tarım arazi
lerinin kayıtlı olduğu 
tapu müdürlüklerine 
başvurmaları 
gerekiyor. Varisler 
başvuruyu kendileri 

veya kanuni temsil
cilerinin (avukat 
veya vekalet verilen 
kişi) kendi aralarında 
düzenlemiş oldukları 
Rıza-i Taksim Sözleş 
mesi, Murise ait 
Veraset İlamı veya 
Noterden alınan 
Mirasçılık Belgesiyle 
yapabiliyor. Tapu ve 
Kadastro yetkilileri, 
halk arasında 'at 
urganı çek kurayı' 
yöntemiyle gayrires 
mi yapılan miras 
paylaşımlarının, 
resmiyete döküle 
bilmesi için iki yıl 
önce yasa değişikliği 

yapıldığına dikkat 
çektiler. Tarım 
arazilerinin yoğun 
olduğu illerde tapu 
müdürlüklerinin 
önünde sabahın 
erken saatlerinden 
itibaren uzun 
kuyruklar oluşuyor. 
5403 sayılı 
Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Ka
nununa eklenen 
geçici 5. madde 
Bakanlar Kuruluna 
15 May ıs 2016 
tarihinde dolan 
muafiyet süresini 
iki yıl uzatma 
yetkisi eriyor.

Konut sektörüne kritik uyarı
Gayrimenkul ve 
Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı 
Derneği (GYODER) 
Başkanı Aziz Torun, 
Ekonomiden So
rumlu Başbakan 
Yardımcısı 
Mehmet Şimşek 
in 'Geçici bir havası 
yaşıyoruz' sözlerini 
hatırlatarak, sektö 
rün planlarını hep 
iyimser tahminlere 
göre yapma alışkan 
lığından vazgeçmesi 
gerektiğini söyledi. 
Derneğin İstanbul 
da gerçekleştirilen 
Gayrimenkul 
Zirve si'nde konu 
şan Aziz Torun, 
sektördeki geliş 
melere ve sorunlara 
dikkat çekti. 
Mehmet Şimşek'in 
"Dünya ve Türkiye

ekonomisi için 
geçici bir bahar 
havası yaşıyoruz, 
aldanmayalım" 
sözlerini hatırlatan 
Torun, şunları 
kaydetti: "Bu bek 
lenen olumsuz 
şartları kış değil de 
bir sonbahar hava 
sında geçirirsek ne 
ala. Fırtınalı, tipili 
kışa dönersek ne 
yapacağız? Bir 
hazırlığımız var 
mı? Gayrimenkul 

sektörü olarak ben 
olduğundan emin 
değilim, endişelerim 
var. Biz 10 yıldır 
hep 'yapıyoruz 
satıyoruz' diyerek 
yolumuza devam 
ediyoruz ama bu 
model bizi yarı yolda 
bırakabilir. Sayın 
bakanın söylediği 
gibi böyle bir olum
suzlukta en önce ve 
en fazla etkilenecek 
sektör gayrimenkul 
sektörüdür. Gerek

yerli gerek yabancı 
yatırımcının gayri
menkul altınlarını 
erteleyecektir. 
Kredi imkanları 
zorlaşacaktır. Sektör 
olarak planlarımızı 
hep iyimser tahmin
lere göre yapma 
alışkanlığından vaz 
geçmeliyiz. Planları 
miza B ve C şıkkını 
da eklemeliyiz."

'İSTERSEN AL' 
DEVRİ BİTTİ

Aziz Torun, "Konutta 
artık 'istersen al' 
devri bitti. Biz 
üretim yaparken 
satın alma gücüne 
göre talebi göz 
önünde bulun 
durmalıyız. Gelecek 
için bunu yapıyoruz 
diyemiyorum" dedi.

Bursa'daki trafiğe 
kayıtlı araç sayısı

Bursa'da trafiğe 
kayıtlı araç sayısı 
745 bin 594 oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu Bursa 
Bölge Müdürlüğü 
verilerine göre, 
mart ayı sonu 
itibariyle Bursa 
da 407 bin 123 
otomobil, 12 bin 
706 minibüs, 9 bin 
091 otobüs, 144 bin 
891 kamyonet, 26 

bin 244 kamyon, 85 
bin 034 motosiklet, 
bin 559 özel amaçlı 
araçla 58 bin 946 
traktör olmak üzere 
toplam 745 bin 594 
trafiğe kayıtlı araç 
bulunuyor. Araç 
sayısı Bölge Müdür 
lüğü'ne bağlı iller
den Eskişehir'de 
250 bin 116, Bile
cik'te ise 60 bin 411 
olarak gerçekleşti.
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GEREKLİ TELEFONU»! RESMİ DfllRELER DENİZ OTOBÜS?
İtfaiye '110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

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

। Acıbadem 280 44 44

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

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

BELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 5796
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212)5161212
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 5132394

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

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

DAĞITICILAR
GEM D AŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mİlangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz______________ 514 17 00
Akcan Petrol o To
MAR-PET 313 3O 33
Tuncay Otogaz S13 16 45

Gemlik Karfez
GENLİK'İN İLK GÜRLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5475 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

İEiiİiiİieuiM
VENÜS SİNEMASI

Kaptan Amerika 
kahramanların 

savaşı (3d türkçe): 
11:00-14:00- 

17:00-20:30... 
magi: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:30... 
küçük esnaf: 11:00- 

19:00-21:15...
orman çoçuğu: 

13:00-15:00-17:00...
5133321

http://www.gem
kkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli CACVA1 
Eğitim Bakanlığının uyguladığı müfredat 9 Vw1 AL
programına göre zorunlu gördükleri 
kültür ve branş derslerinin yanı sıra 
sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

■

______

YİĞİT

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK
VITRIFIYE & BANYO DOLAPLARI & LAMINAT PARKE

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

1 987

ÖZEL İdi1 Ay keııl ile lıtdt{lıriııi?j dogi'iı

AYKENT
ZUUZ ' > • •• V •

r İLKÖĞRETİM OKUIU ve ANASINIFI

ANA SINIFI 1,2,3- SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

AKTIVITELERIMIZ:

MÜZİK 

MASA TENİSİ 

VOLEYBOL 

BASKETBOL 

SU SPORLARI

JİMNASTİK 
TİYATRO W 

BİLGİSAYAR 

HALKOYUNLARI 

SATRANÇ

UNSA AT
YAPI MALZ€M€L€RI LTD. ŞTI.

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

Adliye Binası Altı Yem Pazar Cad. No: 98

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Eteni Afla anıldı
Umurbey Rüştiyesi’nin 151. kuruluş yıldönümü törenlerle kutlandı Belediyespor 

UH Türkiye 
Şampiyonasına gitti

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bize neler oluyor?
Cumhurbaşkanının ülkeyi tek başına 

yönetme istemi, ülkeyi giderek daha da 
gerginleştiriyor.

Bir yanda hatalı politikalar ile kurt sorunu 
çözüyoruz derken, PKK'lı teröristlerin 
güneyde silahlanması ve yığınak yapmasını 
görmemek görev ihmalidir.

Her gün onlarca kişi terörle mücadelede 
canını kaybediyorsa, bunun nedenleri 
sorgulanmalıdır?Dev. Syf. 4’te

OsmanlI İmparatorluğunun son dönemlerinde 
Padişah Abdulaziz döneminde Bursa’ya 
açılmasını emrettiği 2 rüştiye (ortaokul) birinin 
müslüman nüfusa sahip olan Umurbey’de 
açılma sini emretmesi üzerine Umurbey Köyü 
eşrafından Hacı Etem Ağa dün Umurbey Ab
dullah Fehmi İlköğretim Okulu’nda düzenle
nen etkinliklerle anıldı. Haberi sayfa 2’de

Bursa U 14 Elit 
Lig B grubunu 2. 
Bitirerek Türkiye 
Şampiyonası 
finallerine 
katılmaya hak 
kazanan Gemlik 
Belediye Spor 
U-14 Futbol

Takımı, 13-16 
Mayıs tarihle 
rinde yapılacak 
olan Birinci 
Kademe Türkiye 
Şampiyonası 
Finalleri için 
Bilecik’e gitti.
Haberi sayfa 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Umurbey Rüştiyesi’nin 151. kuruluş yıldönümü törenlerle kutlandı.

Etem Afta anıldı

Umurbey 
Rüştiyesi’nin 151. 
kuruluş yıldönümü 
törenlerle kutlandı. 
OsmanlI İmparatorlu 
ğunun son dönem
lerinde Padişah 
Abdulaziz döne
minde Bursa’ya 
açılmasını emrettiği 
2 rüştiye (ortaokul) 
birinin müslüman 
nüfusa sahip olan 
Umurbey’de açılma 
sim emretmesi 
üzerine Umurbey 
Köyü eşrafından 
Hacı Etem Ağa, 
okulunun 
kurulmasında 
öncülük ederek, 
o yıllarda gençlerin 
eğitilmesinde 
öncü oldu.
Hacı Etem Ağa’nın 
Umurbey Rüştiye 
si’ni kurması ne
deniyle eğitime olan 
katkısı dolayısıyla 
unutturmamaya 
çalışan Umurbeyliler, 
her yıl 12 Mayıs 
tarihlerinde kuruluş 
yıldönümünü 
kutlayarak, Hacı 
Etem Ağa düzenle
nen etkinliklerle 
anılıyor.
Dün, saat 12.oo’de 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu bahçesinden 
Umurbey 
Rüştiyesi’nin 
151. kuruluşunun 
kutlama törenleri 
yapıldı.
Törenlere Kay
makam Cahit Işık, 
Belediye Başkan 
vekili Ercan 
Barutçuoğlu, Ahmet 
Avcı, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Hüseyin 
Kaftan, okul

Cahit Işık Ercan Barutçuoğlu Hüseyin Kaftan

müdürleri, Etem 
Ağa’nın torunları 
ve az sayıda 
Umurbeyliler katıldı. 
Törenin açılışında 
konuşan okul müdür 
Hüseyin Kaftan, 
Umurbey Rüştiye 
si’nin kuruluşunun 
öyküsünü anlattıktan 
sonra Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, 
okulun yapımında 
emeği geçen bütün 
kişilere Allah’tan 
rahmet diledi. 
Barutçuoğlu, 
"Arkasında eserler 
bırakanlar, ülkenin 

gelişmesi için 
katkıda bulunanlar 
takdire şayan 
insanlardır. Her 
birini saygıyla 
anıyoruz” dedi. 
Kaymakam Cahit Işık 
ise konuşmasında, 
Etem Ağa’nın Umur 
bey Rüştiyesini ku
rarken yaşanan 
zorlukların bilindiği 
ni ancak yılmadan 
verdiği mücadele ile 
bunları aşarak bir 
çok insanlar 
yetiştirdiğini söyledi. 
Kaymakam Işık, 
"Ne gördüysek 
cehaletten,

bağnazlıktan gördük. 
Bugün eğer daha 
aydınlık, daha mutlu 
yarınlara umutla 
bakıyorsak, cehaleti 
yenme noktasındaki 
kararlılığımız, öğret 
menlerin, okulların, 
eğitim yuvalarının 
sayesindedir. 
O yüzden doğruya 
doğru demek, eğriye 
eğri demek tabiki bu 
işlerde rahmetle 
anacağımız Etem 
Ağa gibi nicelerini 
anacağız böyle gün
lerde yadedeceğiz. 
Yarınlara umutla 
bakacağımız genç

lerimizle, yavruları 
mızla herşeyi 
sorgulayarak doğru 
öğrenme noktasında 
bir gayret bir çaba 
öğretmenlerimizin 
rehberliğinde isti 
yoruz. Programın 
hazırlanmasında 
emeği geçenleri 
kutluyorum” dedi.

PİLAV DAĞITILDI 
Folklor ve küçükler 
mehter takımı gös

terisi ve şiirlerin 
okunma sından 
sonra tören 
sona erdi.
Törenlerin ardından 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin resim 
sergisinin açılışı 
ardından geleneksel 
Etem Ağa’nın 
torunlarının 
hazırlattığı pilav, 
helva ve ayran 
ikramı yapıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER

I kadri_guler@hotmail.com

BiıenMıı^
"Kürt açılımı”, "Demokratik Açılım” gibi 

projelerle, Diyarbakır’da, Van’da, Bitlis’te 
Hakkari'de, Şemdinli’de velhasıl güney 
doğuda, PKK’nm gençlik 
yapılandırmasının sokaklarda, caddelerde 
milis güçleri kurarak cirit attıkları o gün
lerde, yol kontrol lerinin yapıldığı zaman
larda, polise askere hakaret edildiği 
günlerde, ‘açılım bozulur’ diye her şeye 
göz yumdular.

Bugün gelinen noktada, güneydoğu, 
terör örgütü tarafından kuşatılmış bir 
urumda.

Şimdi askerimiz, polisimiz her gün can 
vererek bu pisliği temizlemeye çalışıyor.

Şehit haberleri tek sütuna düştü.
Analar ağıt yakıp, göz yaşı döküyor, 

çocuklar küçük yaşta babasız kalıyor.
Ülke böylesi kritik bir dönemden 

geçerken, Anayasayı değiştirerek, 
başkanlık sistemini getirmek istemek, 
ülke sistemi değiştirmek demektir.

Neden değiştirmek istiyorlar.
Yeniden tek adam dönemini başlatmak 

için.
Aslında fiilen başlatmış durumda.
Bunu pervasızca söylüyorlar. Seçimle 

göreve gelmiş bir başbakanın, hiçbir 
neden yokken görevini bırakması, hangi 
demokratik ülkede görülür.

Bu Türkiye usulü sivil darbedir.
Yani kansız darbe.
Başbakan Davutoğlu ise bu darbeyi plan

layanlara karşı, "Hiçbir fikir ayrılığımız 
yok” diyebiliyor.

Günde 2-3 yerde konuşan, tüm televizyon 
kanallarını O'nun konuşmalarına ayıran ve 
algı operasyonlarını medya üzerinden 
yapan, gündemini belirleyen Cumhur 
başkanı ülkeyi germeye devam ediyor.

Türkiye bu gerginlik yüzünden siyasette 
sertleşiyor.

CHP lideri TOBB genel kurulunda yaptığı 
konuşmada, Anayasa değiştirilerek tek 
adamın Türkiye’nin kaderiyle oynaması 
konusunda söylediği söz konuşuluyor. 
Kılıçdaroğlu, "Böyle bir başkanlık sistemi 
ni, kan dökmeden gerçekleştiremezsiniz” 
demişti.

Bu, ‘ülkeyi çatışmaya götürüyorsunuz’ 
demektir.

14 yıldır iktidarda olan Erdoğan, ne istedi 
de olmadı?

Demokrasi uzlaşma rejimidir.
Eğer her konuda ben çoğunluktayım, 

istediğimi yaparım derseniz, kavga çıkar, 
birlik bozulur, ülkeyi o zaman hiç yönete
mezsiniz.

Gidişi bu yönde.

Filografl Sergisi ilgi flörtü
Tel ve çivi sanatçısı 
Suat Kurtlu’nun 
“Aşkı Muhabbet” 
adlı kişisel sergisi 
büyük beğeni 
topladı. Dün, 
Ahmet Dural 
Meydanı CIUS 
AVM’de saat 
14.00’de açılan 
sergiye Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölci 
gezli ve davetliler 
katıldı.
Kaymakam Cahit 
Işık, açılışta yaptığı 
konuşmada, 
"Unutulmaya yüz 
tutmuş olan Filo
grafi sanatına gönül 
vermiş olan Suat 
Kurtlu’nun başarıla 
rının devamını dili 
yorum” dedi ve 
açılış kurdelesini 
kesti.
İCAZETNAME 
VERİLDİ
Açılış törenine 
katılan Suat Kurtlu’
nun ustası Filografi 
sanatçısı Sultan 
Fatime Keskin; 
Kurtlu’nun artık 
usta bir sanatçı

olduğunu söyle 
yerek Kurtlu’ya 
İcazetname (Onay 
Belgesi) verdi. 
İcazetnamede: 
"Kaybolmaya yüz 
tutmuş bir sanat 
olan Filografi sanatı 
na, azim ve dirayetle 
hizmet eden, yapıl 
masına vesile olan 
Sayın Suat Kurtlu 
yapmaya muaffak 
olduğu Filografi 
sanatını icra ve 
öğretmeye mezun 
olmuştur. ” 
Kurtlu’nun sergisi 
12-18 Mayıs 
tarihleri arasında 
CIUS AVM’de 
sergilenecek

Gazetemizde 
03.05.2016 tarihinde 
Belediye Basın 
Bürosu’ndan gelen 
"Karsak Deresini 
Kirleten Firmalar 
Takibe Alındı” 
başlığıyla 
yayınlanan habere, 
Karadeniz Madenci
lik San. ve Tic. 
A.Ş. ‘den Av. Salih 
Yalçı, Av. Rahim 
Oflaz, Av. Fırat Gıcık

aracılığıyla ile 
düzeltme yazısı 
gelmiştir.
Düzeltme metni şu 
şekildedir: “Tesisi 
miz modern teknolo 
ji ile üretim yapan 
sektöründe örnek bir 
fabrikadır. Fabrika 
mızın değerli bir 
ürünü olan ve 
satışını gerçekleş 
tirdiğimiz kireç, atık 
sınıfı bir ürün

değildir. Fabrikamı 
Karsak Dersine 2,5 
km uzaklıktadır. 
Fabrikamızdan 
Karsak Dersine 
döşenmiş bir boru- 
lama sistemi yoktur. 
Yine kireci dereye 
Jjoşaltacak deşarj 
sistemi de yoktur. 
Aynı şekilde satışı 
yapılan kirecin 
değerli bir ürün 
olması nedeniyle

nakil vasıtalarıyla 
dereye atılması da 
söz konusu değildir. 
Tesisimiz kamu 
kurumlarınca sık sık 
denetlenmektedir. 
Ayrıca tesisimizde 
üretimi yaptığımız 
kireç, belediyelerin 
arıtma tesislerinde 
çevre kirliliğini 
önleyen bir katkı 
maddesi olarak 
kullanılmaktadır”

YALOVA ARMUTLU BÖLGESİNDE AÇILAN 
YENİ TERMAL OTELDE 8 SAATLİK SİSTEMDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
BAY - BAYAN TEMİZLİK VE ÖZEL GÜVENLİK 

PERSONELİ ALINACAKTIR.
MAAŞ + YEMEK + SERVİS + İSTEĞE BAĞLI KONAKLAMA 

0 507179 69 65 Ömer Bey
‘Gemlik Körfez’ www.gem I i kkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gem
kkorfezgazetesi.com
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Serbest Kürsü
Ürer KONAK (ü Tarih öğretmeni

İĞNE ADA GEZİ NOTLARI (1)
5-6 Mayıs 2016... 

Gece 24.00 da 
hareket ediyoruz. 
Anaçevli’ler ve on
lara gönül vermiş 
dostlarla...
Anaçev’in yöneticisi 
Meziyet Abla’mızın 
(Tunalı) güzel bir 
benzetmesiyle 
yolculuğumuz 
başlıyor. *’ Evde 
oturup gazel 
olacağına, gez de 
güzel ol!” Güzel bir 
söz.. Rotamızda 
İğneada Longozu ve 
Edirne ilimiz var... 
Bu tarihi başkenti 
mizi tanırlar..

Yağmur yağmak 
ta... Yolcularımızın 
çoğu uyumaktalar. 
Sabaha karşı 
SARAY ilçesinden 

geçiyoruz. 
Gelişmekte, büyü 
mekte ve yeni 
binaların yükseldiği 
bir ilçemiz.

47.700 yazıyor 
nüfusu girişteki 
tabelada... Sonra 
VİZE'ye geli yoruz. 
Hava yavaş yavaş 
aydınlandı. 13.30,0 
nüfuslu küçük 
ilçe... Istranca 
(Yıldı) Dağları 
başladı... Sisli bir 
hava... Karışık, sık 
meşe ve karışık 
ağaç türlerinden 
oluşan yemyeşil 
dağlar.. Doğa en 
güzel renkleriyle 
canlanmış.

Demirköy’e geldik. 
3.800 nüfuslu 
küçücük bir ilçe.

Yemyeşil ormanlar 
arasında...
Sokakların da tek 
tük insanlar var...
Ormanın içinde, 
tahta ve ağaçlardan 
yapılmış güzel bir 
mekana geliyoruz. 
Burası Demirköy’ün 
dışında bir yer.. 
Herkes acıkmış... 
Daha önceden 
geleceğimiz 
duyurulmuş...

Hava oldukça 
serin, hafiften, 
yağmur yağıyor... 
Kahvaltı 
yapıyoruz...

Yola koyulup saat 
09.00-09.30 arasın 
da İĞNEADA’ya 
varıyoruz. 
Kalacağımız otel 
beş yıldızlı, deniz 

kıyısında, önünde 
çok güzel bir 
kumsalı var..

Rehberimiz Tansu 
Erçevik, öğleden 
sonraya kadar din
lenme molası 
veriyor... 
Mayolarımızı giyip 
otelin yüzme 
havuzuna iniyorum. 
Isıtılmış ılık bir suyu 
var.

Kimseler yok..
Tek başıma 

havuzun keyfini 
çıkarırken, gruptan 
gelenler oluyor.. 
Güzel bir otel, 
bakımlı, temiz...

iğneada, Demirköy 
ilçesine bağlı 2500 
nüfuslu bir belde. 
Longoz ormanları, 
gölleri, denizi ve 
kumsallarıyla bir 
tatil ve gezi 
beldesi...

Coğrafi yalıtılmış 
lığıyla bu güne dek 
fazla bozulmadan, 
yağmalanmadan 
korunabilmiş bir 
doğal alana ev 
sahipliği yapmakta. 
Ekolojik sistemler 
zincirine sahip olan 

beldede longoz (su 
basar ormanları) ve 
yapraklarını döken 
ormanların 
bulunduğu bir 
küçük, şirin belde. 
Tatlı ve tuzlu su göl
leri, kıyı kumulları, 
tatlı ve hafif tuzlu 
bataklıklar bir arada 
bulunmakta.

Buradaki ekosis- 
tem Avrupa’da nadir 
bulunan bir sis
tem...

Kuşların göç 
yolları üzerinde bu
lunan bölge göç
men kuşlar için 
yaşamsal bir 
konaklama yeri... 
Kumullarında en- 
demik bitkiler 
yetişmekte.

Dar bir alanda, 
birbirinden farklı ve 
yüksek koruma 
değerine sahip eko- 
sistemlerin iç içe 
bölgeyi dünya 
ölçeğinde de 
korunması gerekli 
doğa miraslarından 
biri olarak 
değerlendirilmesini 
sağlamıştır. 2007 
yılında Resmi

Gazete’de yayınla 
nan kararla *’ Milli 
Park” ilan edilerek 
korunmaya 
alınmıştır.

3155 hektar 
büyüklünde bir 
alana sahiptir. 
Alanda zengin 
sucul bitki örtüsüne 
sahip beş göl bu
lunur. Erikli, Mert 
gölleri denile 
bağlantılı hafif tuzlu 
gölleridir. Saka gölü 
denizden bir kum 
setiyle ayrılmıştır. 
Hamam ve Pedina 
gölleri iç tarafta bu
lunur. Denizle 
bağlantıları yoktur, 
tatlı su gölleridir. 
Karadeniz’in en batı 
kıyısında yer alan 
doğa harikası 
beldenin 20 km 
(bazı kaynaklar 
27)km uzunluğunda 
bir kumsalı bulun
makta.. Mavi ile 
yeşilin renklerini 
taşıyan Karadeniz, 
bu kumsallara vur
makta, dalgalar 
kumsalı 
dövmekte...

Devamı yarın....

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

İnternetten Cnnh fyıpn- Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz  gösteriler 

www.gemllkmllton.com
Nk facebook/miltondugun
UL plus.google.com/milfondugun
R HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI

Tel : 513 10 71 GEMLİK

2016 yıh
REZERVASYONLARIMIZ

MiıM»i|gı>.liııııtHHII

Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Votkan yosterisi

MILTOIS 
k. DÜĞÜN SALONU

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemllkmllton.com
plus.google.com/milfondugun
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

BABANIZIN PARASI İLE MI TAŞIYORSUNUZ ?

Geçen hafta bir 
gece yarısı ilçe 
merkezinde çay 
bahçelerinin 
karşısında birşeyler 
atıştırırken, büyük 
bir otobüsün 
İskele Meydam’na 
yanaştığını gördüm. 
Algıda seçicilikten 
olsa gerek uzaktan 

uzağa izlemeye 
başladım olup 
biteni.

Tabi ne olduğunu 
anlamam da çok 
zaman almadı.
Sevgili belediyemiz 
yine bizim işe el 
atmış. İnsanları bir 
yerlere taşıyor.
Belediyelerin bu tür 

geziler yapmasına 
alıştık. Hatta ve 
hatta bu durum 
işlerime mani 
olmasına rağmen 
durumu olmayan 
insanların 
gezdirilmesine karşı 
değil bilakis 
yanındayım. Rantın 
hepsini birileri 

yiyeceğine bu işten 
garibanda nemalan 
sın düşünce 
sindeyim.

Burada beni 
rahatsız eden nokta 
ekonomik durumu 
çok çok iyi kişilerin 
hatta ve hatta tabiri 
caizse kapısında 
domuzu eksik ol
mayan insanların da 
bu gezilere 
katılmasıdır.

O gece adı ben de 
kalsın ticaret 
odamıza üye hatta 
ve hatta yönetimin 
de olan bir büyüğü 
müzü orada görmek 
beni ilk anda çok 
şaşırttı.

Sonra da kendi- 
minde zaman za 
man rehber olarak 
katıldığı belediye 

turlarındaki 
katılımcı profilini 
düşününce bu du
rumun çokta tuhaf 
olmadığını anladım.

Sizler bu tip gezi 
lerle ancak bu 
kültür düzeyinde ve 
ekonomik düzeyi 
düşük, sizlere muh
taç insanları 
kandırır ve oylarına 
talip olursunuz. Aklı 
başında bir insan iki 
memleket gördü 
diye sizlere kesin
likle ve kesinlikle oy 
vermez.

Bu turlar ile aynı 
bölgeye beş hatta 
on kere gitmiş in
sanlar gördüm. 
Hatta bu insanlar 
içinde belediyeden 
ücretsiz araç temin 
edip geziye katılan 

lara geziyi belli bir 
bedel karşılığı satıp 
para kazananları 
dahi bulunmaktadır. 
Daha da acısı bu işi 
ilçemizde bazı 
mahallelerde 
seçilmiş insanların 
da yapıyor 
olmasıdır.

Kimlerden 
bahsettiğimi anla
mak için çok zeki 
olmaya gerek yok. 
Gemlik’in köylerine 
ye çevresine bakın 
bu kişileri rahatlıkla 
anlayacaksınız.

Yazımın sonunda 
sevgili belediyemize 
ve diğer belediye 
lere sormak istedi 
ğim tek bir soru var.

Bu insanları 
babanızın parası ile 
mi taşıyorsunuz ?

Belediyespor ö 14 Türkiye Şampiyonasına gitti
Bursa U 14 Elit Lig 
B grubunu 2.
Bitirerek Türkiye 
Şampiyonası final* v 
lerine katılmaya hak 
kazanan Gemlik 
Belediye Spor
U-14 Futbol Takımı, , 
Birinci Kademe 
Türkiye Şampiyona 
sı Finalleri için 
Bilecik’e gitti.
13-16 Mayıs tarihleri 
arasında 3’erli 2 
grupta yapılacak 
maçlar sonunda 
şampiyonluğu 
hedefleyen Belediye 
Spor U 14 takımı 
teknik heyeti, futbol

cular ve yöneticileri 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz 
uğurladı.
Kulüp Başkanı Hu
lusi Gandar, Teknik 
Direktörler Haydar 
Yiğit, Bilal Yiğit, 
Sönmez Deliorman 
ve Selahattin Üzger 
ile birlikte Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı ziyaret 
eden futbolcular, 
birinci kademeyi 
geçip, ikinci 
kademedeki 
rakiplerini bekle 
mek için mücadele 
edeceklerini

söylediler.
Belediye Sporlu 
futbolcuların 
Türkiye Şampiyo 
nalarının gediklisi 
olduğunu anımsa 

tan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Bilecik’ten 
de şampiyonlukla 
döneceklerine 
inandığını söyledi.

Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı’nın da katıldığı 
uğurlama töreninde 
konuşan 
Refik Yılmaz,

"Golleriniz Bol, 
Başarılarınız 
Daim Olsun. 
Kalbimiz ve 
Dualarımız Sizinle" 
dedi

Zihinsel engelli neneler törenle asker e Bjurlanılı
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
bünyesindeki Özel 
Kurs ve Rehabilita
syon Merkezinde 
düzenlenen törende, 
6 zihinsel engelli 
genç, askere 
uğurlandı. Ata Ma
hallesinde bulunan 
dernek merkezi ve 
okulun bahçesinde 
düzenlenen etkinlik 
yoğun ilgi gördü. 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Ahmet 
Avcı ve Vedat

Büyükgölcigezli’nin 
yanı sıra, Dernek 
Başkanı Ersin 
Kahraman, Yönetim 
Kurulu üyeleri ve 
Belediye Meclis 
üyeleri de bu anlam 
lı günde özel öğren 
çileri yalnız bırakma 
dılar. Çok sayıda 
davetli ve özel 
çocukların aileleri 
nin de katılımıyla 
renklenen asker 
uğurlama töreninde, 
Gemlik Roman 
Kültürü Araştırma 
ve Yaşatma Derneği

ekibi de konser • Çayda Çıra, Kına Havaları, Roman 
verdi. Gecesi, Oyun Havaları ve Halay

gösterimleri ile 
renklenen Asker 
Uğurlama 
Töreninde, “En 
Büyük Asker Bizim 
Asker” sloganları 
büyük coşku yarattı. 
Gemlik’in özel 
6 askeri, Askeri 
Veteriner Eğitim 
Merkezi 
Komutanlığında 
13 Mayıs Cuma 
günü düzenlenecek 
törenle, yemin 
ederek askerliğe 
ilk adımı atmış 
olacaklar.

Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.eom

http://www.gemlikkorfezgazetesi.eom
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tamlafiMeMıolanlarMi!
Son aylardaki terör 
saldırıyla birlikte 
teyakkuza geçen 
emniyet birimleri, 
camları film kaplı 
araçları takibe aldı. 
Yetkililer, kentin 
giriş ve çıkışlarında 
bir süredir devam 
eden denetimlerin
sadece asayişle 
sınırlı kalmadığını, 
trafik ekiplerinin de 
camları film kaplı 
araçlar üzerinde 
uygulama yaptığını 
söyledi. Dışarıdan 
bakıldığında aracın 
içini görmeyi en
gelleyen koyu renk

camları olan araç araçta kimler var
lardaki filmlerin mutlaka bilinmeli.’
söküldüğünü dedi. Araçlarına
söyleyen emniyet görmeye engel
yetkilileri, 'Görevlile teşkil edecek koyu- 
rimiz dışarıdan lukta film taktıran
baktığında ara sürücülere ise 190
cin içini görebilmeli, lira ceza yazıldığı
Sürücüyle birlikte belirtiliyor.

11|H U ZEYTİN PERAKENDELILIIIHIUHII MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
' BAY-BAYAN PERSONELLER 

İMİ VH ALINACAKTIR.
M 0 506 269 8718

ttgraAMH İMlftlİ
Instagram, 
11 Mayıs 2016 
itibariyle imajını 
değiştirdiğini 
açıkladı.
Instagram’ın 
imajına yapılan 
yenilikler arasında 
yeni ikon, yeni 
tasarım ile 
Boomerang, 
Hyperlapse ve 
Layout için ortak 
ikon seti yer alıyor. 
Instagram’ın 
tasarımı da fotoğraf 
ve videoları öne 
çıkaracak şekilde 
sadeleşti.

fal
Fotoğraf düzenleme 
ve paylaşma plat
formu olarak ortaya 
çıkan Instagram, 5 
yıldır daha zengin 
bir deneyim için 
Explore, 
Boomerang ve 
Layout gibi

araçları kullanıma 
sundu. Eski uygu
lama ikonundan 
esinlenen yeni ikon, 
daha çok yönlü bir 
kamerayı temsil 
edecek şekilde 
değiştirildi.
İkonda yer alan 
gökkuşağı da

J gradyan şeklinde 
Instagram’ın bir 
parçası olmaya 
devam ediyor.
-Ürün ailesi 
(Hyperlapse, 
Layout, Boomerang) 
için artık ortak bir 
logo seti bulunu 
yor.

IMU FORKLİFT VE BOBCAT 
2=! OPERATÖRLERİ ARANIYOR 
■II ıraH-ıaıın

gemport
Gernli’f w» 3ep»olan»^Jsletnr»öleri 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 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/edebilecek, 
O Vardiyalı çalışabilecek,
O Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

ilgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

■
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

BAY-BAYAN VASIFSIZ
1-1 p>ı*uı irimiuar- - - - - - - - - - ELEMANLAR ARANIYOR

■ VERONAMERMER 
TEL:5142021

MEYDAN KUZU ÇEVİRME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

05322328041

mailto:hr@gemport.com.tr
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Bakanı Soylu: Emeklilik yaşında değişim olmayacak
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sü
leyman Soylu, 
emeklilikte yaşa 
takılanlarla ilgili bir 
düzenle yapılırsa, 
uzun dönemde den
geleri olumsuz 
etkileyeceğini 
söyledi. CHP İzmir 
Milletvekili özcan 
Purçu'nun emekli 
likte yaşa takılan 
ların mağduriyetiyle 
ilgili soru önergesini 
yanıtlayan Bakan 
Soylu, şu açıklamayı 
yaptı: "Sosyal güven 
ligin finansmanında 
kullanılan yöntemler

den biri dağıtım yön
temidir. Bu yön
temde cari dönemde 
çalışanlardan alınan 
primler, aynı dönem 
de aylık ve gelir 
alanlara ödenmekte
dir. Halihazırda 
Türkiye'de sosyal 
güvenliğin finans 
manı dağıtım esası 
na göre yapılmak 
tadır. Ayrıca devlet 
sisteme doğrudan 
katkı yaparak açık 
ların kapatılmasını 
sağlamaktadır. 
Dağıtım sisteminde 
denge hali mevcut 
dönemin gelirleriyle

aynı dönemin gider
lerinin karşılanabil 
mesi halidir. Bu den
genin sağlanma 
sındaki en önemli 
unsur ise aktif pasif 
oranı ülkemizde 
2015 yılında 1.94 

olarak gerçekleş 
miştir." Aktif-pasif 
oranının emeklilik 
yaşından doğrudan 
etkilenen bir para
metre olduğunu vur
gulayan Soylu "Her 
ne kadar emeklilik 

yaşı günümüz için 
kadınlarda 58, erkek
lerde 60 olsa da yıl 
içinde emekli olanla 
rın ortalama yaşı 
kademeli geçiş 
gereği bu seviyeler 
de gerçekleşmek 
tedir. Emeklilik sis
temlerinde finansal 
sürdürülebilirliğin 
temel sigortacılık 
ilkeleri içinde devam 
edebilmesinde yaş 
en önemli paramet 
relerden biridir. 
Dolayısıyla yaşla 
ilgili bir düzenleme 
kurumun aktüeryal 
dengesini olumsuz 

etkileyecek ve Hazi 
ne transferlerinin 
artmasına sebep 
olacaktır. Kurumun 
temel amacı sosyal 
sigortacılık ilkelerine 
dayalı, etkin, adil, 
aktüeryal ve mali 
açıdan çağdaş stan
dartlarla sosyal 
güvenlik sistemini 
yürütmektir. Yaş 
koşulu dışındaki 
koşulları sağlayan 
sigortalılara yaşlılık 
aylığı bağlanabil me
şine yönelik yürütü 
len herhangi bir 
çalışma bulunma 
maktadır" dedi.

Rüşvetin ekonomiye maliyeti
IMF analistlerince 
hazırlanan "Yolsuz 
luk: Maliyetleri ve 
Çözüm Stratejileri" 
raporunda, rüşvetin 
küresel ekonomiye 
yıllık maliyetinin 1,5 
ila 2 trilyon dolar 
arasında olduğu be
lirtildi. Uluslararası 
Para Fonu (IMF) 
analistleri tarafından 
hazırlanan "Yolsu
zluk: Maliyetleri ve 
Çözüm Stratejileri" 
başlıklı rapor 
yayınlandı. Raporda, 
sadece rüşvetin 
küresel ekonomiye 
zararının 1,5 ile 2 
trilyon dolar arasın 
da olduğu belirtildi. 
IMF Başkanı Chris- 
tine Lagarde da 
kaleme aldığı makale 
de yolsuzluğun 
çözülmesi asırlar

alacak kültürel bir 
sorun olduğu 
görüşüne kesinlikle 
katılmadığını ifade 
etti. Raporda, yolsuz 
lukla mücadelenin 
giderek büyüyen bir 
aciliyet olduğuna 
işaret edilirken, "Bu 
aciliyet, büyüme ve 
istihdam beklenti
lerinin birçok ülke 
deki düşük seyrettiği 
ve bazı yüksek pro- 

fiili yolsuzluk dava 
larının öfkeye yol 
açtığı bir ortamdan 
kaynaklanıyor." 
değerlendirmesi 
yapıldı. Raporda 
yolsuzluğun hem 
gelişmiş hem de 
gelişen ülkelere 
zarar verdiği vurgu 
lanırken, bu sorunla 
mücadelenin küresel 
ölçeğe taşınması 
gerektiği ifade edildi.

Yolsuzluğun maliyet
lerinin ölçülmesinin 
zor olduğuna ancak 
sadece rüşvet için 
ödenen paranın bile 
sorunun büyüklü 
ğünü göstereceği 
belirtilen raporda, 
şunlar kaydedildi: 
"Yeni bir değerlendir 
me, rüşvetin küresel 
ekonomiye yıllık 
maliyetinin 1,5 ila 2 
trilyon dolar arasın 
da olduğunu ortaya 
koyuyor. Bu oran, 
Gayri Safi Küresel 
Hasıla'nın yüzde 
2'sine tekabül edi 
yor. Bununla birlikte, 
rüşvet yolsuzluğun 
sadece bir türü 
olduğu için, yolsuz 
luğun genel ekono 
mik ve sosyal 
maliyetleri çok daha 
büyük olabilir. "

Otomotiv sektörün 
de üretim artışı 
Nisan ayında bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 2 olurken ilk 
dört aylık artış yüz 
de 3 olarak gerçek 
leşti. OSD'den 
yapılan açıklamaya 
göre Nisan ayında 
otomobil üretimin
deki artış ise yüzde 
11 olarak açıklanır 
ken ilk dört aylık 
artış da böylece 
yüzde 6 olarak 

gerçekleşti. Verilere 
göre Nisan ayında 
74,625'i otomobil 
olmak üzere otomo
tiv sektöründe top 
lam üretim 123,044 
adet olarak gerçek 
leşti. Ocak-Nisan 
döneminde otomo
bil üretimi 282,621 
adet toplam üretim 
469,115 adet oldu. 
Toplam pazar ise ilk 
dört ayda yüzde 
7 daralarak 260,218 
adet düzeyinde 
gerçekleşti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

Aslan
Dinlenme Tes.

KAYMAKAM UK

Esklhlsar

HASTANELER
BELEDİYE

513 13 53
513 10 57
513 13 08

MAR-PET
Tuncay Oto gaz

110
155
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513 10 55
513 18 79
513 12 06

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam

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

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

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

51345 21-23
513 45 20

51457 96
51323 25 

51345 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ
Aygaz
Habaş
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz
Yani Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

Santral 
Başkanlık

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

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86

_________ULAŞIM
Famukkaie 
DENİZ UÇAĞI 
Paoaau* Akmi* Seyahat 
METRO 
Aydın Turtam 
Sûur Turtam 
Kanbarogiu-EaadaR

________TAKSİLER
Körfaz Taksi 
Çınar Taksi 
Güvan Taksi
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

Telefon Anza
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Bol.Şef.
Milli Eğt Md.
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayollan 
Uman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd.
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.
İŞ-KUR________

DENİZ OTOBÜsIT

www.gemlikkorfezgazetesi.com

(212)516 12 12
(226)811 13 23

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

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

DAĞITICILAR
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
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5476 

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 Catf Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lEHlnlIElliMİ
VENÜS SİNEMASI
Oflu Hocanın Şifresi 

2:11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:15...

Kaptan Amerika 
Kahramanların 

Savaşı (3D Türkçe): 
11:00-14:00-17:00- 

20:30...
Magi: 11:45-14:15- 

17:00-20:15...
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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programına göre zorunlu gördükleri 
kültür ve branş derslerinin yanı sıra 
sosyal aktı vit elerimiz bulunmaktadır

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli fi Afi V A t
Eğitim Bakanhğı'nın uyguladığı müîredat v Vw1 AL

ÖZEL İm ctyktnl ili lud^kfûıizf. doym*'*

O AYKENT
£UU4 # • •• V •

' İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

AKTIVITELER1MIZ:

MÜZİK 
MASA TENİSİ 

VOLEYBOL 
BASKETBOL 
SU SPORLARI

JİMNASTİK
TİYATRO 1

BİLGİSAYAR

HALKOYUNİ
SATRANÇ I

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

YİĞİT İNŞAAT
-| 987

YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTÎ.
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
*****K

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


ViZYONYAPI
Kentsel Dönüşümün Mimin

www.vizyonkd.com

EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE! (MU
Akıllı Ev Sistemi

Özel İç Mimari Uygulama |o@®ö| 
3+1 Normal p/ * J 

5+1 Dubleks Daireler I©1®®©

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

cto»>
FATURA ■ SEVK İRSALİYESİ ■ TAŞIMA İRSALİYESİ ■ GİDER MAKBUZU 

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

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

Tel : O 224 513 96 8314 Mayıs 2016 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır gezi ve ikili görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi.

lorsa üyeleri İtalya ne
Macaristan gezisinden döndü

Umurbey Celal Bayar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bu yıl 3. sû 
düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarında 31 proje sergiledi.

“4006 TÜBİTAK 
Bilim Fuarı"

UmuTbeyde açıldı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

pr«RlyiEMW
Farkındamısınız bilmem ama, her sabah 

şehit haberleriyle uyanıyoruz.
Dün yine 8 yiğidimizi yitirdik.
Bir helikopterimiz düştü. İçindeki 2 subayı 

mız öldü.
Genelkurmay helikopterin arızadan kaynak 

/andığını açıkladı.
İçimden, keşke öyle olsaydı diyesim geliyor 

ama, bir yanım da öyle demiyor. Dev. 4 'te

Gemlik Ticaret Borsası tarafından 6-11 Mayıs 
2016 tarihleri arasında organize edilen Italya- 
Venditalia Gıda Ambalaj fuarı ve Macaristan- 
Sirha Gıda Fuarı gezisi sona erdi. Gezi sonra 
sı konuşan Gemlik Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Özden Çakır, fuar gezisi ve ikili 
görüşmelerin çok verimli geçtiğini, Borsa or
ganizatör lüğünde KOSGEB destekli olarak 
ihracat potansiyeli yüksek ülkelere yeni 
geziler düzenleyeceklerini iletti. Sayfa 4’de

Umurbey Celal Bayar Mesleki Ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde 3.sü düzenlenen 4006 
Tubitak Bilim Fuarı Sergisi açıldı. Toplam 31 
Proje; 69 öğrenci ve 12 danışman öğretmen 
tarafından düzenlenen 4006 Tubitak Bilim 
Fuarı Sergisi 2 gün sergilenecek. Fuarda özel
likle Pratik Hasta Kolu Tespit Materyalli, Dev 
r-i Alem Çanakkale Oyunu, Havasız Setler, Pra 
tik Aparatlar Yıldız Mecmuası’nın Tahlili Fih 
risti Ve Seçme Metinlerin Günümüz Harflerine 
çevrilmesi projesi dikkat çekti. Sayfa 2’de

http://www.vizyonkd.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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“{006 TÜBİTaK Bilim fuarı " ümurbevle acılflı
Umurbey Celal Bayar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bu yıl 3. sü düzenlenen 

TÜBİTAK Bilim Fuarında 31 proje sergiledi.

Umurbey Celal 
Bayar Mesleki Ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi’nde 3.sü 
düzenlenen 
4006 Tubitak Bilim 
Fuarı Sergisi açıldı. 
Bilim Fuarının 
açılışını Okul 
Müdürü Yunus Emre 
Ünsal yaptı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran açılışta 
yaptığı konuşmada: 
okul yönetici, 
öğretmen ve perso 
nelinin ekip ruhunu 
tam yansıtarak, 
örnek bir okulumuz 
örnek bir okul 
olduğunu, bilimle 
ilgili çalışmalarını 
sürdüğünü söyledi. 
Gemlik Milli 
Eğitimi’nin her an
lamda üstüne ko
yarak ilerlediğini, 
belirten Duran, 
programlarınıza 
yetişemiyoruz 
eleştirilerine 

aldıklarını söyledi. 
Duran, bilim fuarının 
açılışında emeği 
geçenlere teşekkür 
etti.

ÇALIŞMALARINIZI 
DESTEKLİYORUZ

Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık ise konuş 
masında şunları 
söyledi:
“Tubitak Bölge finali 
üçüneüs ü. ‘sürekli 
Bilim fuarlarında 
final heyecanı yaşa 
yan ve Inavasyonda 
Dünya birinciliği 
elde etmiş okulu
muzun her alanda 
çalışmalarını takip 
etmekte ve destekle
mekteyiz. Emek 
veren idarecileri 
mizi, öğretmen ve 
öğrencilerimizi 
tebrik ediyoruz” 
Fuar protokole 
katılanların kurdelayı 
kesmesiyle açıldı.
Fuarda; 1769 proje

içerisinden Eskişehir 
bölge 3.sü olan 
' Pratik Hasta Kolu 
tespit Materyali”de 
dahil olmak üzere, 
büyük emeklerle 
ortaya çıkan toplam 
31 Proje; 69 öğrenci 
ve 12 danışman 
öğretmen tarafından 
sergilendi.
4006 Tubitak Bilim 
Fuarı açılışına Gem
lik Kaymakamı Cahit 
Işık, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, İlçe Sağlık 
Müdürü Ender Ünal, 
İlçe Milli Eğitim Şube 

Müdürleri Burhan 
İnan ve Necat Gül, 
Gemlik Okul Müdür
leri, Müdür yardımcı 
lan, Öğretmenler, 
Okul aile birliği 
üyeleri, veliler ve 
öğrenciler katıldılar. 
Daha önceki yıllarda 
Umurbey Celal 
Bayar Mesleki Ve 
Teknik Anadolu Lise 
si’nce düzenlenen 
4006 Tubitak Bilim 
Fuarı Sergilerinde 
olduğu gibi; bu yılkı 
sergide yetkililer ve 
ziyaretçiler tarafın 
dan beğeni ile

izendi.
Fuarda özellikle 
Pratik Hasta Kolu 
Tespit Materyalli, 
Devr-i Alem Çanak 
kale Oyunu, Havasız 
Setler, Pratik Aparat
lar Yıldız Mecmua 
sı’nın Tahlili Fihristi 
Ve Seçme Metinlerin 
Günümüz Harflerine 
çevrilmesi, Temiz 
Eller Sağlıklı Nesil 
Iqt, Umurbey Celal 
Bayar Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lis
esi Öğrencilerinin 
Madde Bağımlılığı 
konusundaki Bilgi, 

Tutum ve Davranış 
larının Belirlenmesi, 
Şehiriçi Ulaşımda 
Asansör Projesi, 
Çevremizi Koruyalım 
Geleceğimize Sahip 
Çıkalım Projeleri 
bilimsel ve özgün 
çalışmalar olması 
itibari ile dikkat 
çeken projeler oldu. 
Bilim fuarında 
sergilenen “Çevre 
mizi Koruyalım 
Geleceğimize Sahip 
Çıkalım projesi” 
kapsamında Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran ve diğer 
protokol üyeleri, 
okul bahçesine 
ıhlamur ağacı 
diktiler.
11-13 Mayıs tarih
lerinde okulda 
sergilenmeye 
devam edecek olan 
projeler Gemlik’teki 
okul öğrencilerinin 
de ilgi odağı oldu.

BOBÇEÛK WE KERİM ÇELİKTEN İS SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ETKİNLİĞİ
Güvensiz davranış 
ve durumun bir 
araya gelmesiyle 
oluşan iş kazalarının 
önüne geçmek için 
Borçelik ve Kerim 
Çelik fabrikalarında 
bilinç ve farkındahk 
artırıcı çeşitli etkin
likler düzenlendi. 
Etkinlikler göz tan
siyonu, diyetisyen 
ölçümü gibi sağlık 
taramaları ile başla 
dı. ‘İş Sağlığı ve 
Güvenliği 
Simülasyon Merke

zi’nin de açılışının 
yapıldığı etkinlikler 
kapsamında Borçelik 
ve Kerim Çelik Genel 
Müdürü Kerem Çakır 
bir konuşma yaptı. 
Çakır, davranış odak 
lı güvenlik yönetim 
sistemini benimse 
diklerini belirtti.
“Bu sisteme kendi 
içimizde on numara 
ismini verdik. On 
numara sayesinde 
kendi yetiştirdiğimiz 
gözlemci arkadaşla 
rımız, sahada güven

siz davranışları 
tespit ediyor ve ne
denlerini araştırıyor 
lar. Bu konuda hep

imiz iletişim halinde 
kalarak, birbirimize 
güveniyor ve güven
siz bulunan davranı

şı ortadan kaldırıyo 
ruz. Bu sayede iş 
güvenliği kültürümü 
zü sürekli geliştiriyor 
ve güvenli davranış 
sergileyerek 
çalışıyoruz.” 
Etkinlikler içerisinde 
BAKUT gösterisi, 
2015 yılı başarılı iş 
güvenliği önerileri 
nin dinlenmesi, fork- 
lift yarışması ve iş 
güvenliği konusunda 
bilinç ve farkındahk 
artırıcı, eğlendirirken 
öğreten oyunlar da

oynandı. 
Yarışmalarda başarı 
gösteren ekiplerin 
ödüllendirildiği 
etkinlikte, her iki 
kurumda da mevcut 
olan güvensiz 
çalışma ortamını or
tadan kaldıracak ön
lemler çalışanlara 
tekrar hatırlatılmış 
oldu. Etkinlikler 
Borçelik ve Kerim 
Çelik çalışanlarının 
oluşturduğu 
Borchestra konseri 
ile son buldu.
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Kristal

flRiEL

PATATEŞg■SALKIMI
•DOMATES’

BALKUPÜ 
Toz Şeker

ARIEL
6 Kg. Çeş.

YUMURTA 
■ 30’lu

BANATjB 
■Moppifil 
Döner 

BâşlıklıjM

-SOLO 
Tuvalet 
Kâğıdı 

9321i

SEYHAN 
İDâna]| 
[Kuşbaşı]

EMEK 
Ayçiçek Yağı 

4,5 Kg.
RÇAYKURj 
Kanıeiya’Çayı

»r "ÖZGÜLLÜ 
Doğal 

âaKova^Yoğurt 
2000 Gr.

ffZEKI^ 
Osmancık 
HPirinçW 

2^5 Kg.

fSEYHANj 
^Yemeklik 
toymaîKğl

IKURUKJCARPUZ 
SOĞAN l^Kğ^

^trmJRSIL 
ffiMŞjMMâtik

GEMLİK SEYHANLAR

Gemlik/BURSA

17 MAYIS SALI 
SAAT: 09:00
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Güne Bakış
Gemlik Ticaret Borsası Başkanı özden Çakır gezi ve ikili görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi.

Borsa üyeleri İtalya ye Macaristan gerisintlen üönılii
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

ŞEHİTHABERLERİYLEUYANUAK
Çünkü, ÇÖZÜM sürecinde göz göre, göre 

PKK’yı silahlandırdılar.
PYD’ ye verilen her türlü ileri teknoloji 

silah, PKK tarafından kullanılıyor.
500 metreden 2000 metreye mesafedeki 

hedefi rahatlıkla vuran suikast silahı 
Sniperler bu hain savaşta kullanılıyor.

Öldürülen polis ve subaylarımızın çoğu bu 
silahlarla vurularak şehit edildi.

Tonlarca patlayıcı araçlara yüklenerek, 
asker ve polis araçlarının veya konutlarının 
yanlarında patlatılıyor.

Neredeyse 40 yılı bulan bu iç savaş nasıl 
bitecek?

Daha kaç kişi bu sinsi savaşta ölecek.
Cumhurbaşkanı, tüm PKK’ların temizlen

mesine kadar süreceğini söylüyor ama 
görüyorsunuz ayrılıkçı güçler, kent 
savaşlarını çok profesyonelce sürdürüyor.

Askerimiz, polisimiz yalnız Sur’a 102 
günde girdi.

Türkiye’nin 2 yıl süren yanlış barış ve 
Suriye politikası, bizi bu duruma düşürdü.

Daha dün, ABD’nin Büyük Ortadoğu pro
jesinin "Es Başkan iyim” diyenler, İslam 
coğrafyasının liderliği hayallerine 
kapılanlar, ortaya çıkan Suriye savaşından 
ve ölümlerde sorumlulukları yok mu?

AKP, 2002 yılında iktidara geldiğinde PKK 
sorunu neredeyse bitmişti.

Ortadoğu’yu yeniden biçimlendirmek 
isteyen ABD’nin oyununa geldiler.

Türkiye’yi de yakıyorlar.
Dün, Birinci Dünya Savaşında Ingilizler, 

Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar Osmanlı 
yı bitirirken, bügun dostlarımız ola'nABD ve 
onunla Ortadoğu da aynı emperyalist 
politikaları güden müttefikleri Türkiye’yi 
bölmek istiyorlar.

PKK, dış güçlerin oyununun bir parçası 
durumundalar.

Yarınımızın ne olacağını bilemiyoruz.
Bu savaşın hatalarla başka büyük Kentlere 

sıçrama belirtileri var.
Tüm bunlar olurken, tutturmuşlar bir 

başkanlık sistemidir gidiyor.
Şimdi rota yine değişti, Partili Cumhurbaş 

kanlığı demeye başladılar.
Anayasa’yı değiştirerek Türkiye’deki sis

temi tek adam için değiştirmek istiyorlar.
Kavga burada.
Bunun için sandıktan çıkan başbakan, 

Cumhurbaşkanı tarafından azlediliyor, 
AKP’de tık yok.

Siz mi bu ülkeye demokrasi getirecek 
siniz?

Şaşarım.
Bu kavga, İslam devletine gidişin kavga 

sidir. Bölünmeden bunu gerçekleştire bile
ceklerini göreceğiz.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi, 19 Mayıs, 
Atatürk’ü Anma ve 
Gençlik Spor 
Bayramı nedeniyle 
“Kurtuluşa Giden 
Yol” konulu kahval 
tılı konferans düzen
ledi. 16 Mayıs pazar 
tesi günü saat 10.oo 
da Atatürkçü 
Düşünce Derne 
ği’nin yeni dernek 
binasında yapılacak 
olan konferansa 
konuşmacı olarak 
emekli tarih öğret

Gemlik Ticaret 
Borsası tarafından 
6-11 Mayıs 2016 
tarihleri arasında 
organize edilen 
Italya-Venditalia 
Gıda Ambalaj fuarı 
ve Macaristan-Sirha 
Gıda Fuarı gezisi 
sona erdi.
Geziye, Gemlik 
Ticaret Borsası’n ■ 
dan Yönetim Kurulu 
Başkanı Özden 
Çakır, Meclis Başka 
m Mustafa Doğan, 
Meclis Başkan 
Yardımcısı Salih 
Erdinç Ersan, Meclis 
Üyeleri Ilhan Acar, 
Ali Öztürk, Cevat 
Yazıcı ve borsa 
üyeleri katıldı.
Yoğun bir katılım 
ile gerçekleşen 
iş gezisi KOSGEB 
desteği ile gerçek 
leştirildi. 
KOSGEB tarafından 
işletmelerin ulaşım, 
konaklama,

tercümanlık, 
rehberlik ve fuar 
giriş ücretleri için 
yüzde 50 oranında 
2 bin lira destek 
sağlanmıştı. 
Gezinin programı 
Çerçevesinde üyeler 
İtalya’nın Milano 
şehrinde düzenle
nen Venditalia Gıda 
Ambalaj fuarım 
ziyaret etti. 
Fuarda üyeler son 
teknoloji Gıda 
Ambalaj makinele 
rini yerinde ziyaret 
etme olanağı

buldular.
İtalya’da bulunan 
gıda distribütörleri 
ile ikili görüşmeler 
de bulunuldu.
İtalya’daki temas 
larını tamamlandık 
tan sonra Macaris
tan’ ın başkenti 
Budapeşte’ye geçen 
heyet, burada dünya 
ca ünlü ve Avrupa’ 
da büyük ilgi gören 
‘Sirha Uluslararası 
Gıda Fuarı’nı 
ziyaret etti. 
Fuar ziyareti sonra 
sında üyeler gıda

distribütörleri ile 
ikili görüşmelerinde 
bulundu.
Gezi sonrası konu 
şan Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Özden Çakır, fuar 
gezisi ve ikili 
görüşmelerin çok 
verimli geçtiğini, 
Borsa organizatör 
lüğünde KOSGEB 
destekli olarak ihra
cat potansiyeli yük
sek ülkelere yeni 
geziler düzenleye
ceklerini iletti.

Erhan izgi ve Ürer Konak’ın konuşmacı olarak katılacağı toplantıda Kurtuluşa Giden Yol konusu anlatılacak

İMiMlIllllliillllSMlSİlH
' 5 .'i

SENLİK
ATA TU RKC U D US ÜNCE D E R N' E 

HARARINA KABVAITI VE KCNFEba

meni gazetemiz öğretmeni Erhan
yazarı Ürer Konak ile İzgi konuşmacı 
gazetemiz yazarı olarak katılacak,
emekli Edebiyat ADD Gemlik Şube

Başkanı Tansu Erçe- 
vik gazetemize yaptı 
ğı açıklamada, Ata 
türk’ün Samsun’a 
vatanı kurtarmak 
için çıktığı 19 Mayıs 
1919 tarihinden 
bugüne geçen 97 yıl 
sonra, Kurtuluşa 
Giden Yol’da çekilen 
sıkıntılar ve mücade
lenin ile bağımsız 
lığın nasıl kazanldığı 
nın anlatılacağını 
söyledi. Erçevik, 
ücretsiz olan konfe 
ransa Gemliklilerin 
katılmasını istedi.

Hi

YALOVA ARMUTLU BÖLGESİNDE AÇILAN 
YENİ TERMAL OTELDE 8 SAATLİK SİSTEMDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
BAY - BAYAN TEMİZLİK VE ÖZEL GÜVENLİK 

PERSONELİ ALINACAKTIR.
MAAŞ + YEMEK + SERVİS + İSTEĞE BAĞLI KONAKLAMA 

0 507179 69 65 Ömer Bey

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MS Sırası Geldikçe
İnan TAMER

MAHMUT ASLAN AĞABEYİ YİTİRDİK

O, bir köylü 
çocuğuydu.

1930 yılında Gem- 
lik’in Hayriye 
Köyünde dünyaya 
geldi.
Hayriye Köyümüz 

bir orman içi 
köyüdür. Uzun yıllar 
köylüler, orman 
ürünlerini ve ürettik
leri mangal kömürü 
pazarlayarak geçim 
uğraşı verdi.
Daralan geçim 

imkanları çoğu 
köylüyü göçe 
zorlamıştı. Rahmetli 
Murat Aslan eşi, 
kızları ve oğulları 
rahmetli Eyüp Aslan 
ve Mahmur Aslan’la 
Gemlik’e göç ettiler.
Zorlu geçim 

şartları, büyük oğul

Mahmut Aslan’ı aile 
bütçesine katkı için 
çalışmaya mecbur 
bıraktı. 17 yaşında 
Sunğipek Fabrika 
sında işe başladı. 
Rahatsızlandı.
İşten ayrıldı. Küçük 

çapta ticarete başla 
dı. Askere gitti, 
evlendi. İki kızı bir 
oğlu oldu.
Bütün arzusu 

okumaktı.
Belirttiğim gibi 

olumsuz şartlar 
gereği yüksek tahsil 
yapamadı. O ne
denle çoğu kişiyi 
okumaya teşvik etti, 
makam mevki sahibi 
olmalarını sağladı.
Girişken ve çok 

zeki olan Mahmut 
Aslan, zeytin ticare

tine başladı. Kardeşi 
ile Adapazarı’nda 
zeytin, zeytinyağı ve 
sabun ticarethanesi 
açtı. Adapazarı’nda 
ki ticarethaneyi 
Eyüp Aslan yöneti 
yor, Mahmut Aslan 
bizzat yurt çapında 
zeytin pazarlıyordu. 
Daha sonra inşaat 
sektörüne atıldı. 
Konut ve işyerleri 
inşa etti. Hac sonra 
sı ticareti bıraktı.
İki kızını okutup 

öğretmen, oğluna ik
tisat fakültesi mezu 
nu olması için her 
türlü fedakarlığı 
yaptı. Şu anda oğlu 
deniz ticareti 
yapıyor.

Yalnız evlatlarına 
mı, o okuma azmi 

olan, maddi imkanla 
rı kıt gençlere maddi 
destek verdi. İstik
ballerini kazanmala 
rım sağladı. Ken
disinden sonrada 
eğitime katkı ver
melerini geride kalan 
varislere vasiyet etti. 
Mahmut Aslan, 
dinini yaşayan, 
laik Cumhuriyete 
bağlı, Atatürk 
hayranıydı. Yurt ve 
Dünya sorunlarına 
duyarlı hk gösteren 
aydın bir insandı. 
Mahmut Aslan 
Ağabeyim, siyasi 
olumsuz çekişmeler, 
terörden kaygı 
duyuyor, dün ya ve 
yurt barışını arzu
luyor, her geçen gün 
artan can 
kayıpları kendisini 
üzü yordu.
Dost meclislerinin 

vazgeçilmezi, hoş 
sohbet olup Türk 
Sanat Müziğinin de 
hayranıydı.

En beğendiği ve 
takdir ettiği ses 
sanatkarı Müşerref 
Akay’dı.
Tanıştığı, konuştu 

ğu kişiler O’nun için 
dost ve bir kardeşti.

En sevdiği ve 
saydığı kişilerden 
biri bendim. 
Çocuklarımın Mah
mut dedesi idi.
Hele kızım Ece, 

ilkokulu bitirinceye 
kadar her gördü 
ğünde “Soyadın 
ne?” sorusuna 
devamlı “Tamer” 
cevabım vermesin
den mutlu oluyordu. 
Mahmut Abi, Kafoğlu 
iş yerimize mutlaka 
uğrar, bekçimize; 
“Söyle İnan Bey’e 
sade bir kahve ile 
Erikli suyunu kafası 
daha iyi çalışsın” 
diye şaka yapar, 
arkadaşlarım 
İbrahim Koç’a “Koç 
Holding, Osman 
Kuş’a “Kuş Kollek- 
tif” diye takılırdı.
Son durak yer

lerinden biri de Terzi 
Yalovalı Kardeşler 
rahmetli Kemal ve 
Saadettin 
Kırkavak’ın teri 
dükkanıydı.
Saadettin 

Kırkavak’ın kahve 

tiryakisi olduğunu 
bildiği için kahve
ciye kahveyi 
ısmarlar dükkana 
öyle girer, sohbetin, 
şakanın gülüşün 
bini bir para idi 
tabii.
Aslan gibi Mahmut 

Ağabeyim rahatsız 
landı. Evden 
çıkamaz oldu. Eşi, 
evlatları, kendisine 
güller gibi baktılar. 
Çok hayır dualarını 
aldılar. 86 yıllık biçil 
miş ömür 9 Mayıs’ta 
sona erdi.
Acı, sızı, ıstırap 

çekmeden.
Eşinin, hayırlı 

evlatlarının, akraba, 
dost ve arkadaşla 
rımn büyük acılarını 
paylaşırım.
Benim acımı 

bundan sonra 
babaları olarak 
niteleyerek gideren 
evlatlarına 
teşekkürlerimi 
sunar, sabırlar 
dilerim.

Nurlarda yat 
Mahmut Ağabeyim. 
Allah’ın rahmeti 
üzerine olsun.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Serbest Kürsü
ürer KONAK IE) Tarih Öğretmeni

İĞNE ADA GEZİ NOTLARI (2)
Dünden devam.... 
Göllerde 28 tür 

balık yaşamaktay 
mış. Avlanmak 
yasak bu göllerde. 
544 tür bitkiye ev 
sahipliği yapmak 
ta... 310 tür böcek, 
46 tür memeli ve 17 
tür sürüngene ev 
sahipliği yapmakta 
göller ve longoz 
ormanları..

Şimdi soracaksı 
mz. Nedir bu lon
goz? Denize doğru 
akan derelerin 
getirdiği kumların 
birikerek kıyıda set 
oluşturması ve dere 
ağzını kapatması 
sonucu akarsuyun 
biriktiği yerde olu 
şan bir özel ekosis- 
temdir. Bu sistemin 
sürekliliği için en 
temel koşul bol 
suyun sürekli var 
olmasıdır. Suyun 
getirdiği kil ve or
ganik materyal ile bu 
alanların toprakları 
mineral ve besin 
yönünden çok zen
gin olur. Yetişen or
manlar çok gürdür. 
Bu ormanlar yalnız 
ca yağışa ve neme 
değil, daha çok işte 
bu biriken taban 

suyuna bağımlıdır. 
Ormanlarda dişbu 
dak, kayın, saplı 
meşe, sapsız meşe, 
ova akçağacı, üvez, 
ıhlamur, kızılağaç, 
mürver, kızılcık, 
karaağaç ve gürgen 
gibi ağaçlar bulun
makta.

İğneada kumulların 
da 46 tür bitki sap 
tanmıştır. Bu bitki 
lerden Karadeniz 
salkımı, peygamber 
çiçeği Avrupa’da 
yalnızca bu yörede 
görülen endemik 
bitkilerdir. Alanda 
yayılış gösteren kum 
incisi, peygamber 
çiçeği, akyumak ve 
kum zambağı, suyun 
bol olduğu kesim
lerde ki göl soğanla 
rı Bern Sözleşme 
si’ne göre koruma 
altına alınan nadir 
bitkilerdendir. Göl 
soğanında ilaç 
yapılmaktaymış. 
İsviçre’ye satılmak 
taymış. Yok olma 
ması için denetim 
altında toplanabil 
mekteymiş.

Dünyada örnekleri 
çok az olan LON
GOZ ORMANLARI’nı 
Allah yurdumuza 

vermiştir. Sakarya 
Acarlar Longozu, 
Karacabey Longozu, 
Kızılırmak ağzındaki 
Longoz've İğneada 
Longozları doğanın 
ve tanrının ülkemize 
armağanlarıdır...
Ancak üzülerek be
lirteyim ki İğneada 
Longozuna " Nük- 

. leer Santral” yapıl 
ması planlanmıştır.. 
Bu santralin 
yapılması demek; bu 
cennet gibi doğanın 
yok olması demektir. 
Belde halkı buna 
karşı çıkmakta, 
direnişleri çeşitli 
sivil toplum kuruluş 
larınca da desteklen
mekte... Sonuç ne 
olacak bilinmemek 
te..

Evliya Çelebi, 1662 
yılında yazdığı ‘’Se 
yahatname” sinde 
bu kıyılardan geçti 
ğini yazmaktadır. Es
erinde bu bölgeden 
şöyle bahsetmekte: 
“1452 yılında 
Fatih’in komutanla 
rından İNE Bey adlı 
bir komutan tarafın 
dan BizanslIlardan 
alınmıştır. Kara 
deniz’in bu kısmında 
bundan başka ada

yoktur.”
Zamanla buraya 

fethedilenin adıyla 
birlikte İNEADA 
denmiş, zamanla bu 
isim İGNEADA’ya 
dönüşmüştür. Şu 
anda burada ada 
yoktur... Ada ku
mullarla zamanla 
kıyıya bağlanarak bir 
yarımadaya dönüş 
müştür. Tıpkı Mar
mara Denizimizde ki 
Kapıdağ Yarımadası 
gibi..

OsmanlI padişah 
lan, vezir ve komu
tan lan, paşaları 
avlanmak için sık sık 
buraya gelmişler dir. 
1700-1800lü yıllarda 
ormanların içinde 
Rum ve Bulgarların 
çiftlikleri, bulunmak- 
tay mış. İlk olarak 
belde 1900lü yılların 
başında, bu gün çar 
şı olarak bilinen İske 
le yöresinde kurul 
muştur. Bölgenin ilk 
yerleşenleri at araba 
sı tamirciliği, nal
bant lık, kara tuğla 
yapımı, kerpiççilik, 
sepetçilik, balıkçılık 
ve torlukçuluk (odun 
kömürü yapımı) gibi 
işlerle uğraşmış 
lardır.

1972 yılında belde 
yapılmıştır. Ya mev 
siminde nüfusu çok 
artmaktadır. Terte 
miz havası, kilomet 
relerce uzanan kum 
salları, mavi-yeşii 
deniziyle çok sayıda 
yerli ve yabancı tur
ist çekmektedir. Kıyı 
boyunca uzanan 
hafif yüksek tepelere 
çok güzel yazlıklar 

sıralanmış... 
Bakımlı, ağaçlar ve 
çiçekler içinde 
yazlıklar.. Kepenkleri 
kapalı, kapıları kilitli 
onlarca yazlık yazı 
beklemekteler...
Yerli halk 
günümüzde turizm, 
hayvancılık, orman 
işçiliği, tarımla geçi
mini sağlamaktadır.

Yakınlarındaki Lİ- 
MANKÖY’de küçük 
bir limanı ve aynı adı 
taşıyan bir köyü var.. 
Çok güzel ve el değ 
memiş yerlerden 
biri.. Yine de orman 
ların içinde ve tepe 
lerde çok güzel 
yapılmış villalar var.. 
Kim bilir kimlerin? 
Fransızlar tarafından 
yaptırılmış bir deniz 
feneri bulunmakta 
burnun ucunda. 
Burası Bulgaristan 
sınırına oldukça 
yakın biryer.

Adı BEĞENDİK 
olan bir köye doğru 
yola çıkıyoruz. Tam 
karşımızda bir bur
nun üzerinde Bulgar 
ların bir köyü var.. 
Bizim bu köy Türki 
ye’nin en batısında 
ki son köyümüz. 
Zamanında kıyıda 
dar bir vadiye 
kurulmuş, yoksul bir 
köymüş.. Bulgar 
köyünün yanında 
çok yoksul, fakir, 
derme-çatma evler
den kurulu bir 
köymüş. Zamanın 
paşalarından biri 
köyü beğenmemiş.. 
Bulgar köyünün 
yanında çok sönük 
müş.

Ağırına gitmiş. 
Köyün yeniden 
şimdiki bulunduğu 
tepeye, tam Bulgar 
köyünün karşısına 
yeniden yapılmasını 
istemiş.

Köy yapılmış yeni 
yerine..

Paşa gelmiş gör 
meye. Köylüler 
sormuşlar:

“Nasıl? Beğendiniz 
mi Paşam?” Paşa:

“- Beğendik” de 
yince adı da öyle 
kalmış...

Askeri bir saha var 
yakınlarda.. Bulgar 
köyüne doğru 
yaklaşmak yasak. 
Resimler çekiyor ve 
doğanın 
sessizliğinin ve 
güzelliğinin tadını 
çıkararak bir süre 
dolaşıp, otobüsü 
müze binerek ote
limize geri dönü 
yoruz.

Akşam yemeğimiz 
den sonra en üst 
katında otelimizin, 
canlı müzik var. Bir 
süre oturup, müzik 
dinledikten sonra 
odalarımıza çekili 
yoruz. Sabah erken 
kahvaltı edilecek. 
Sonra ver elini 
EDİRNE...

Ülkemizin en 
kuzeybatısındaki bu 
cennet köşeye 
hayran kaldık.. 
Gerçekten görül 
meye, gezilmeye 
değer bir yer.

İnsan bu temiz 
havada oksijen 
çarpmasına uğruyor. 
Tekrar görmek 
dileğiyle ayrılıyoruz..

IMilIM
Yıl boyunca 
biriktirilen 
kapaklar Gemlik 
Belediyesi’nin 
göndermiş olduğu 
elemanlara 
teslim edildi. 
Öğrencilere 
yardımlaşma 
duygularının 
verilmeye çalışıldı 
ğı, temiz çevre, 
temiz toplum anlayı 
şı ve çevre bilin 
cinin pekiştiril mesi 
için okul idaresi, 
öğretmenleri olarak 
ellerinden geleni 
yapmaya çalıştıkla 
rını, bu konuda 
öncü olmaya

gayret ettiklerini 
söyleyen Okul 
Müdürü İlkay 
Erdem; “Umarız bu 
konuda yapılan

çalışmalara, kendi 
çapımızda, bir 
nebze de olsa 
destek olmuşuz 
dur” dedi.

MtltHSİIİIİltilllİ«İHI
Özel Hatem Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri 
12-18 Mayıs 
Hemşireler Haftası 
(National Nurses 
Week) dolayısıyla 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesini 
ziyaret ederek, 
hemşireler ve 
sağlık çalışanlarına 
çiçek takdiminde 
bulundular. 
Ziyaretlerin ardın 
dan 9.ve10.sınıf 
öğrencileri, 
öğretmenleri 
eşliğinde okul 
bahçelerinde pasta 
keserek bu haftayı 
kutladılar.
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Hemşireler Günü nü kutladılar
12-18 Mayıs 
Hemşireler Haftası 
nedeniyle, Muammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi yemekha 
nesinde kahvaltı 
programı düzen
lendi. Kahvaltıya 
hastane yöneticileri, 
hemşirelerimiz ve 
tüm çalışanlarımız 
katıldı. Kahvaltı 
sonrası hastane yö
neticiler, tüm birim
leri dolaşarak 
çalışanlara gül 
dağıttılar.
ÇANAKKALE

ŞEHİTLİK ZİYARETİ 
Gemlik Devlet Has
tanesi çalışanları 
olarak, Gemlik 
Belediyesinin katkıla 
rıyla Çanakkale'ye

ziyaret gerçek 
(eştirildi. Rehberler 
eşliğinde Gelibolu 
yarımadasındaki 
şehitlikler ziyaret 
edildi.

■
■I

KAVLAK
ZEYTİN PERAKENDE 

MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN PERSONELLER 

ALINACAKTIR. 

05062698711

EIEMANIAB ARANIYOR
FORKLİFT VE BOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR

02245247524 - 05301488083

a gemport
Gemlik Liman ve Depo’ama 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 gaeceK.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli PiaraK 
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, propıemıen 

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.

■
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

BAY-BAYAN VASIFSIZ 
- - - - - - - - - - ELEMANLAR ARANIYOR

■ VERONA MERMER 
TEL :514202i

MEYOAN KUZU ÇEVİRME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

05322328041

mailto:hr@gemport.com.tr
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Emekliye Haziran da promosyon sürprizi
Emekliler için banka 
(arla Haziran’a kadar 
anlaşmanın yapılma 
sı ve ödemelerin 
başlaması planlanı 
yor. Promosyon 900 
lirayı geçebilir. 
Şimdi gözler önce 
Çalışma Bakanlı 
ğı'nda sonra Sosyal 
Güvenlik Kurumun 
da. Emekliler pro
mosyonda muradı 
na eriyor. 11 milyona 
yakın emekliye ban 
ka promosyonu 
ödenmesi çalışmala 
rında sona yaklaşıl 
dı. Haziran’a kadar 
anlaşmanın yapıl

ması, yazın da 
ödemelerin başlama 
sı bekleniyor.
Çalışma Bakanlığı, 
11 milyona yakın 
emeklinin maaşını 
aldığı bankadan 
promosyon elde 
etmesi için seferber 
oldu. Bankalarla 
promosyon için 
sıkı pazarlık yapılı 
yor. Şu an pazarlık 
larda ulaşılan raka 
mın, 3 yıllık dönem 
için 900 lira olduğu 
belirtiliyor. Bakanlık 
yetkilileri, rakamın 
daha da artırılması, 
için çalışıyor. Pro

mosyonda 2 formül 
ortaya çıktı.

SÖZLEŞME
İMZALANACAK
İlk formüle göre, tüm 
bankalar aynı tutarı 
ödeyecek. İkinci for

müle göre ise, anla 
şılan tutar taban ola
cak, isteyen banka 
rekabet içinde daha 
fazlasını verebilecek. 
Eğer anlaşma 3 yıllık 
dönem için 900 li
radan sonuçlanırsa; 

ilk formüle göre 
emekli hangi banka 
dan maaş alıyorsa 
olsun bu tutarda 
promosyon elde 
edecek. Tüm banka 
lar emekli müşterile 
rine 3 yıl için 900 
lira promosyon 
verecek. İkinci 
formüle göre de 
emeklilere 3 yıllık 
dönem için en az 
900 lira promosyon 
ödenecek. Banka 
isterse, emeklilerin 
maaşlarını kendi 
şubelerine taşîması 
için 900 lirayı 
geçebilecek.

GÖZLER 
BAKANLIK'TA 
Promosyonda 
tutarın ne kadar 
olacağı ve hangi 
formülün uygula 
nacağı, Çalışma 
Bakanlığı ve banka 
lar arasında yürütü 
len pazarlıklar 
sonucunda belli 
olacak. Anlaşmanın 
sağlanmasının 
ardından Sosyal 
Güvenlik Kurumu, 
bankalarla protokol 
imzalayacak. Ardın 
dan da emekliler 
promosyona 
kavuşacak.

Pahalı mılaifa neşter nırulaca*
Enflasyonu yukarı 
çeken gıda fiyatları 
için düzenleme 
geliyor. Üretim, 
ticaret ve dağıtım 
kanallarında bir dizi 
yenilik için düğmeye 
basıldı. Ette KDV 
indirimi de gündem 
de. Hükümet, gıda 
fiyatlarından 
kaynaklanan enflas 
yonun aşağı çekil 
mesi için üretim, 
ticaret ve dağıtım 
kanallarında kap 
samlı bir çalışma 
başlattı. Gıda-Tarım, 
Gümrük-Ticaret ve 
Maliye Bakanlığı’nın 
yürüttüğü çalışma 
kapsamında kırmızı 
ette KDV indirimi 
ile ürünün tüketi 
ciye ulaşana kadar 
ki maliyetinin düşü 
rülmesi planlanıyor.

Düzenlemelerle 
hizmet fiyatlarındaki 
gıda faturasından 
kaynaklanan katılık 
bitecek. Ette KDV 
yüzde 8 aşağı çekile
cek. Köylerde besici
lik teşvik edilecek, 
suni fiyatlar önlene 
cek. Ürün borsası 
kurulacak. Tarımsal 
Ürün Piyasaları 
İzleme Komitesi, 
Merkez Bankası'nın 
enflasyonun önemli 
etkenleri arasında 

gösterdiği gıda 
fiyatlarına ilişkin in
celemelerini sürdürü 
yor. Hal piyasası 
başta olmak üzere 
ticarette yeni düzen
lemeler yapılırken, il
gili yasalar gözden 
geçiriliyor. Gıdadaki 
en önemli gündem 
maddelerinden biri 
olan et fiyatlarında 
ise indirime yönelik 
çalışmalar hızlan 
dirildi. Sektör temsil
cileri ette alınan 

yüzde 8'lik KDV'nin 
sıfırlanmasının kilo
gram başına kıyma- 
kuşbaşına 4-5lira 
indirim olarak yansı 
yabileceğini söylü 
yor. Gümrük Bakan 
lığı, ürünün tüketi
ciye kadar geldiği 
aşamalardaki mali 
yetleri de tek tek 
çıkardı. Kalemler 
aşağı çekiliyor. Et 
ve Süt Kurumu'nun 
etkinliği artırılıyor. 
Kurum, kırmızı et 
piyasasını regüle 
edecek. Sahadaki 
personel sayısı 
artırılacak. Merkez 
Bankası'nın da 
temsil edildiği Gıda 
Komitesi güçleniyor. 
Komite sektördeki 
tıkanıkları listeleyip 
çözüm odaklı 
adımlar atacak.

Rus gıda güvenliği 
kurumu Rosselk 
hoznadzor tarafın 
dan yapılan açıkla 
mada, 16 Mayıs’tan 
itibaren Türkiye’den 
marul aliminin 
geçici olarak 
durdurulacağı 
kaydedildi. 
Açıklamaya göre, 
Türkiye menşeli 
marulun doğrudan 
veya üçüncü ülkeler 

üzerinden Rusya'ya 
ithalatı 16 Mayıs'tan 
itibaren yasaklandı. 
Türkiye hava saha 
sini ihlal eden 
Rus savaş uçağının 
geçen yılın kasım 
ayında düşürülme 
sinin ardından 
Rusya, Türkiye'den 
ithal edilen bazı 
gıda ürünleriyle 
ilgili yaptırım uygu
lamaya başlamıştı.
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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 EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 1 o 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
Yen i kapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94I VAPUR - FERİDOT

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS

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

R
Famukkal* «12 OO 26
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasus Akml* Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzar Turizm 612 1O 72
Kanb«rofilu-E>adaç 614 46 46
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

DAĞITICILAR

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

IIIH 1 HASTANELER

h
 R

 1 Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Seğ.Oceğı 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

III - 1 TAKSİLER

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

Akcan Petrol 513107e
MAR-PET O13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik KBrfez
OEMLİK’İN İLK OÛNLOK SİYASİ 8AZITI8İ_________

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5477 

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)

İEIIİUİIHİİMİİ
VENÜS SİNEMASI
Oflu Hocanın Şifresi 

2: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:15...

Kaptan Amerika 
Kahramanların

Savaşı (3D Türkçe): 
11:00-14:00-17:00-

20:30...
Magi: 11:45-14:15- 

17:00-20:15...
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesLcom
mailto:korfezofset@hotmail.com
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AYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE I
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli MÜZİK JİMNASTİK
Eğitim Bakanlığı’nm uyguladığı müfredat vVvIAL MASA TENİSİ TİYATRO 1

programına göre zorunlu gördükleri 
kültür ve branş derslerinin yanı sıra 
sosyal aktivitelerinıiz bulunmaktadır AKTİVİTELERÎMİZ:

VOLEYBOL 
BASKETBOL 

SU SPORLARI

BİLGİSAYAR 

HALKOYUNLARI 

SATRANÇ

fflîmPlTOgll J £ »
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK uuww.aykentilkogretim.k12.tr

uuww.aykentilkogretim.k12.tr


Kurultayı yaptırmadılar...
Dün bütün gün, MHP’li muhaliflerin Ankara 

da yapacakları Kurultayı televizyonlardan 
izledim.

Aslında bir ara kurultayın toplanacağı 
umudu doğmuştu içimde.

Ancak işin içine vali girince umudumu 
yitirdim.

Dev. Syf. 4’te

Sınırlı Sorumlu Gemlik Merkez Su Ürünleri Koo
peratifi üyeleri ve Balıkçılar Derneği üyeleri ba 
hkçılar trol avcılığı yapanları izleyerek, suçüstü 
yaptılar. Yasaklara uymayarak trolle balık avla 
yan balıkçının malzemelerine el konularak, jan- 
darmaya teslim edildi. Haberi sayfa 2’de

MHP il ve 3 merkez ilçede 
yönetim görevden annen

Gemlikli avukat 
Yıldırım İlce 

başkanı
Milliyetçi Hareket Partisi’nde yaşanan ku
rultay sıkıntısı dün Ankara’da yargı enge
line takılırken, Bahçeli karşısında aday 
lığını açıklayan Meral Akşener, ümit 
Özdağ, Koray Aydın, kurultayı Haziran 
ayında toplayacaklarını açıkladılar.
MHP genel başkanı Devlet Bahçeli’nin 
değişmesini isteyen muhalif kanat adayla 
rının kurultay çağrısı mahkemenin deği 
şik kararlar vermesi sebebiyle yargıtayın 
da kararını Mayıs ayında açıklayacağını 
bildirmesi MHP deki kargaşayı büyüttü. 
Bu arada, Akşenerci olarak bilinen Bursa 
il ve 3 merkez ilçe yöneticisi de görevden 
alındı. Yıldırım İlçe başkanlığına Gemlikli 
avukat Serdar Aydemir, Nilüfer’de Ali Hay 
ri Ozan, Osmangazi’de Cihangir Kalkan 
cı’nın atandığı belirtildi. İl Başkanı Yüksel 
Yılmaz’ın yerine ise Tevfik Topçu’nun 
atandığı bildirildi.
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Balıkçılar, trolcüyü avladı
Denizlerimizde 
avlanma yasağının 
başlamasından 
sonra trol ile 
avlanma yapan 
balıkçılara 
meslektaşları izin 
vermiyor. 
Denizlerde av 
yasaklarının 
başlamasından 
sonra balıkçılar, 
4 ay süre ile 
su ürünleri 
yönetmeliğinde 
belirtilen balıkları 
avlaması yasaklanır 
ken, bazı balıkçıların 
yasaklara uyma
yarak trol ile avla
maya devam etmesi 
üzerine, Sınırlı So
rumlu Gemlik 
Merkez Su Ürünleri 
Kooperatifi üyeleri 
ve Balıkçılar Derneği 
üyeleri balıkçılar

Merkez Su Ürünleri 
Kooperatifi 
yöneticileri, kaçak 
trol yapan balıkçıyı 
yakalayarak,

trol avcılığı yapanları 
izleyerek, yasağa 
geçit vermiyorlar. 
Geçtiğimiz günlerde 
S.S. Gemlik

malzemelerine 
el koyarak, 
jandarmaya 
teslim etti.
S.S. Gemlik Merkez

Su Ürünleri 
Kooperatifi Başkanı 
Zeki Hazer, yasak
lara uymayan balıkçı 
ların yasaklara

uymayarak kendi 
bindikleri dalı 
kestiklerini söyledi. 
Hazer, “Bütün 
uyarılarımıza karşın 
kaçak balık avlamayı 
alışkanlık haline 
getirmiş olan bazı 
meslektaşlarımız 
bu alışkanlıklarını 
sürdürüyor. 
Biz de sahil 
muhafaza ile 
birlikte bu kişilerle 
mücade le etmeye 
devam ediyoruz. 
Trol ile av yapan 
bir balıkçıyı suç 
üstü yaparak 
malzemelerine 
elkoyduk ve gü 
venlik birimlerine 
teslim ettik. Bizim 
ekmeğimizle oy
nayanlara karşı 
mücadelemizi 
sürdüreceğiz.”

Gemlik Zeytin Hali Toptancılar Sitesi Genel Kurulunda yeni yönetim belirlendi

Zeytin Hali nin yeni başkanı serdar Özaydın
Gemlik Zeytin Hali 
Toptancılar Sitesi 
2016 yılı olağan 
genel kurulu yapıldı. 
Cumartesi günü 
Zeytin Hali 
Toptancılar Sitesi 
İdari Binasında 
toplanan site esnafı 
yeni yöneticileri 
belirledi.
Ülkemiz ve İlçemizin 
zeytin sektöründe 
önemli bir yere sahip 
olan Gemlik Zeytin 
Hali Toptancılar 
Sitesinde bulunan 
96 adet zeytin 
işletmecisi, 2 adet 
çay ocağı ve bir 
cami bulunuyor.
Hizmete girdiği 1994 
yılından günümüze

kadar zeytin sek
törüne hizmet ver 
meye devam et
mekte olan Zeytin 
Hali Toptancılar 
Sitesi, genel kuru
luna Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Başkanvekili 
Ercan Barutçuoğlu

da katıldı.
Yılmaz, genel ku
rulda yaptığı konuş 
masında zeytinci 
esnafının sorunlarını 
gidermeye çalıştık 
larını, bunun için 
yeni site yapımı için 
imar planlarında yer 
ayırdıklarım söyledi.

Yılmaz, genel 
kurulun hayırlı 
olmasını diledi. 
Genel kurulda, 
sitenin uzun yıllar 
başkanlık görevini 
yürüten Adem Çiçek 
aday olmadı. 
Tek liste ile yapılan 
seçimlerde yönetim

/kuruluna Serdar 
Özaydın, Ahmet 
Ulukaya, Salih 
Erbek, Sedat Peker 
ve Haşan Bozan 
seçildiler. 
Genel Kurul ile 
görevi devralan 
Serdar Özaydın ve 
ekibi mevcut

sorunları bildiklerini 
ve çözümü için he 
men kollarını sıvayıp 
işe başlayacaklarını 
söylediler.
Yeni yönetim, Gem
lik Zeytin Hali'nin 
marka değerini yük
seltmek İçin çalışa 
caklarım belirtiler.

GTSO Heyeti TOBB genel kurulunda
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin 
72 genel kurulu so 
na erdi. Akredite üye 
olan Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
heyetinin de katıldığı 
genel kurul M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde 
yapıldı. GTSO Meclis 
Başkanı Paşa Ağde 
mir, Meclis Başkan 

vekili Zafer Işık, 
meclis üyeleri Faruk 
Güzel, Fatih Buluk 
ve genel sekreter 
Agah Arda'nın 
Gemlik'i temsil 
ettiği kongrede 
konuşan Genel 
Başkan 
Hisarcıklıoğlu, 
esas zenginliğin 
girişimci ruh 
olduğunu ifade

ederek, “Hedeflere 
ulaşmak istiyorsak, 
geride kalmak is
temiyorsak, her gün 
bir önceki günden 
daha fazla çalışmak 
zorundayız” dedi. 
Birlik ve beraberliğin 
önemine vurgu 
yapan TOBB Başka 
m Hisarcıklıoğlu 
yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin zengin 

leşmek için girişim 
ellikten başka çıkar 
yolunun olmadığını 
vurguladı.
Hisarcıklıoğlu ihra
cat kapasitesinin 
artırılması için 
KOBİ’lere daha çok 
ihracat yapmayı 
öğretmek gerekti 
ğini belirterek, 
‘Türkiye hepimizin’ 
mesajı verdi.
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Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Siyasi partiler yasası partilerin nasıl 
yönetileceğini tüzükleri ile belirler.

Bir partinin kurultayının nasıl toplanacağı 
da tüzüklerde yazar.

MHP’nin tüzüğünde olağanüstü kurultayın 
toplanabilmesi için gerekli oranı da belirtmiş.

Muhalifler, partinin Genel Başkanları 
Devlet Bahçeli ile bir yere varamayacağını 
düşüne rek, kurultayı toplayıp tüzük 
değişikliği ile genel başkanı değiştirmek 
istiyor.

Buna Sayın Bahçeli izin vermiyor.
Muhalifleri ağır dille eleştiriyor, işi Fetocu 

luğa kadar götürüyor, ihanet diyor.
Türkiye dün MHP’nin kurultayına odaklandı.
Kurultay Cumhurbaşkanının kızının 

düğününü bile gölgede bıraktı.
Son ana kadar yapılır umudu vardı. Ancak, 

bir gün önce kurultayın toplanacağı otelin 
çevresinde alınan güvenlik önlemleri, buna 
izin verilmeyeceğini gösteriyordu.

Ankara’da yapılacak bir kurultay için 
Türkiye’nin bir ucunda ki bir mahkeme bu 
kurultayı engelleyecek karar vermesi kadar 
anti demokratik bir davranış olamaz.

Buradaki hakimler gerçekten bir hukuk 
adamı mıdır, yoksa bir militan mı anlamak 
mümkün değil.

Hukuk adına adalet katlediliyor bizim ülke 
mizde.

Onun için adalete olan güven azaldı.
İnsanların tek sığınacağı yerdir adalet. 0 

da yok olursa, Allah sonumuzu korusun.
Ankara’dan alınan mahkeme kararı, 

kurultayın toplanmasına geçit verirken,"yöne
timin aldığı başka mahkeme izin vermiyor.

Ve de Valilik bu mahkeme kararına daya
narak kurultayın toplanmasını engelliyor.

Dün, MHP’li muhalifler kurultayı 
toplayamadı ama delegeleri topladı.

Bunu bütün Türkiye gördü.
Eğer, Gemlik ve de Ankara göremediyse 

yazık.
MHP’nin içine düştüğü bu durumdan 

üzüldüm.
Bir yanda muhalifler kurultay toplamaya 

çalışırken, öte yanda genel merkez bunu 
engelliyor.

Genel'merkeze muhalif adayları destekleyen 
tüm örgütleri görevden alıyor.

Bursa örneği bunun son kanıtı.
Böyle demokrasi, böyle siyaset olur mu?
Türkiye’deki sorun siyasi partilerde Genel 

Başta diktası sorunu.
Bunu iktidar partisinde Cumhurbaşkanı 

Anayasayı çiğneyerek yapıyor, diğerleri de 
aynen sürdürüyor.

Başarısız genel başkanların koltuk sevdası 
ülke demokrasisine sekte vuruyor.

MHP’de sular daha durulacak gibi değil.
MHP’de değişim rüzgarları esiyor. 
Dansı CHP’ye...

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Başkanı 
Tansu Erçevik 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, dernek 
olarak Gemlik 
merkez ve mahal
lerinde belirle 
dikleri 7 farklı 
noktaya açıkhava 
kütüpha neleri 
kuracaklarını belirtti. 
İlk olarak Gemlik 
merkezde iki, 
Umurbey ve Kara- 
caali mahallelerinde 
birer olmak üzere 4 
kütüphane ile yola 
çıkacaklarını belirten 
başkan Tansu 
Erçevik projelerini 
toplamda 7 adet 
kütüphane ile 
tamamlamayı 
düşündüklerini 
vurguladı.
Her bir kütüphane 6 
bölümden oluşacak 
olup ilk bölümde 
kutsal kitabımız 
Kuran-ı Kerim Meali 
olacağı açıklandı.

Gemlik NIüteahhitlerDerneği’ne Aksa Doğalgazı ziyaret etti.

Aksa Doğalgaz 
A.Ş’in ortaklığı 
GEMDAŞ İşletme 
Müdürü Levent 
Üstüner ve ekibi 
Müteahhitler 
Derneği’ni 
ziyaret etti.
Gemdaş çalışmaları 
hakkında bilgi veren 
İşletme Müdürü 
üstüner, müteah 
hitlerin sorularını 
da yanıtladı.

107 BAŞVURU VAR

Üstüner, sunumla 
desteklediği 
konuşmasında 
son zamanlarda 
sorunların azaldığını 
belirterek, mevzuat 
ve Gemlik ile ilgili 
konulara açıklık 
getirdi.
Üstüner, “Biz göre
vimizi yaparken, 
aynı zamanda 
düzenli çalışmayı da 
önemsiyoruz. Şu 
anda bize yapılan 
107 bina ile ilgili 
başvuru var. 107 
binadan 29’unun 
içinde oturanlar var. 
Diğeri ise çalışmayı

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
ACIK HAVA KÜTÜPHANELERİ ÇOK YAKINDA 

GEMLİK I UMURBEY I KUMLA IKARAGAALİ / NARLI VE KURŞUNLU'DA

NUTUK

’ • çocuk 
. HİKAYE VE , 

; ROMANLARI ' ■

. ZEYTİNCİLİKLE YETİŞKİN
, , İLGİLİ . HİKAYE VE • • 
V; İ KİTAPVEYAYINLAR,| ROMANLARI î î

Böylece insanların 
Kuran-ı doğru an
layabilmelerini sağla 
mayı amaçladıklarını 
belirten Erçevik, kut
sal inançları yanlış 

sürdürüyor.
Bu bina hatlarının 
tamamlanması iki ve 
beş ay arasında za
mana yayılabilir, 
öncelikle şunu 
unutmamak gerekir; 
biz, izinsiz kazı 
yapamayız. Aykome 
ye kazı ruhsatı içi 
başvuru yapıyoruz. 
Bahsettiğimiz 107 
bina için de bunu 
yaptık. Kumla için 
anlaşmamız var. 
Çakaldere mevkiinin 
sol tarafı ile ilgili 
yatırımımız olacak. 
GEMDAŞ mahalle 
bazlı çalışıyor. 
Aralık ayı sonundan 

anlatıp bu değerleri 
kullananların önüne 
geçmeyi planladık 
larını dile getirdi. 
Kütüphanenin diğer 
bölümlerinde ise

Mart ayı arasına 
kadar kazı yapmı 
yoruz.
Çakaldere mevkii 
ile İlgili en önemli 
sorunun planlarda 
olan yolların fiilyatta 
olmamasıdır.
Bu yollar yapılmadı 
ğı sürece de, biz- 
lerin çalışma yap 
ması imkansız.
Toprak üzerinden 
çalışamayız. En 
azından siyah hatta 
ulaşması gerekir. 
Bunun çözülmesi, 
çalışmalarımızı 
hızlandıracaktır.
Belediyeye Baş 
kanlığına sorun

Nutuk, Atatürk Inkı 
lapları ve Devrimler! 
kitapları, çocuk 
hikaye ve romanları, 
erişkinlere yönelik 
hikaye ve roman 
kitapları ile ilçemizin 
geçim kaynağı 
olan zeytinciliğe 
yönelik kitapların 
bulunacağı 
açıklandı, 
özellikle ve özellikle 
siyasi ve ideolojik 
hiçbir kitabın kütüp 
haneye giremeye 
ceğini belirten 
Erçevik, Atatürkçü 
Düşünce Deme 
ği’nin partiler üstü 
bir oluşum olduğunu 
vurguladı. Başkan 
Tansu Erçevik, 
ilçemiz eğitimine ’’ 
yönelik projelerinin 
devam edeceğini 
belirtti ve tüm 
Gemlik halkını 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği çatısı altın 
da buluşmaya 
çağırdı.

larımızı ilettik. 
Belediye Başka 
nımız yardımcı 
olacağını söyledi. 
Bölgeye Sakalı 
üzerinden 125’lik 
hat geçireceğiz. 
Mevcut hat bölge 
için çok yetersiz. 
Tahminen 
Temmuz - 
Ağustos aylan 
arasında sorunu 
çözmüş oluruz" 
dedi.
Müteahhitler 
Derneği Başkanı 
Ömer Uslu, bil
gilendirme yapan 
Gemdaş ekibine 
teşekkür etti.

‘Gemlik Kö rfez’ www.gem I i kkorfezgazetesi .com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gem
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AYRINTI
Erhan İZGİ

ATATÜRK SEVGİSİ

Atatürk’ü tanıdığım 
dan beri ona karşı 
büyük bir saygı ve 
hayranlık duydum. 
Kitaplardan onun 
yaptıklarını okuyup 
öğrenmeye çalıştım. 
Onu tanıdıkça 
hayranlığım dahada 
artı. Söylev’i defalar 
ca okudum. Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’nı 
konu alan kitapların 
birçoğunu alıp oku 
ma gereği duydum. 
Modern Türki ye’nin 
doğuşunu anlatan 
yerli ve yaban cıların 
yazdığı eserleri de 
okumaktan geri 
durmadım. Kazan 
dığı savaşları ve 
yaptığı devrimleri 
öğrendikçe onun ne 
büyük insan olduğu 
nu daha iyi kavra 
dım.

Bazen düşünüyo 
rum da bu ülkede 
O’na karşı girişilen 
karalama kampan 

yaları, heykellerini 
kırma ve boyama 
gibi çirkinlikler inşa 
mn kanını donduru 
yor. Bunların da 
ötesinde siyasi ikti
dara sahip olanlar 
onun adını, devrim- 
lerini hele hele kurdu 
ğu cumhuriyeti bir 
kurt gibi kemirerek 
yok etmeye çalışı 
yorlar. Oysa onun 
sayesinde bulun 
dukları mevkilere 
geldiler. İnsanın 
sorası geliyor: 
“Atatürk size hangi 
kötülüğü yaptı?” 
Bunca iyiliklerine 
karşılık bu kötü 
davranış niye?

Birkaç yıl öncesin 
de medyada bir 
habere tanık oldum. 
Amerika’nın yeni 
dışişleri Bakanı John 
Kerry Ankara ya 
geliyor. Ziyaretinin 
ikinci gününü 
Atatürk’e ayırıyor.

Anıtkabir’i ziyaret 
eden Kerry Atatürk 
ün mozolesine çe
lenk koyarak saygı 
duruşunda bulunu 
yor ve özel deftere 
şunları yazıyor: 
“Türk halkına ve bu 
büyük lidere Ameri 
kan halkının bir tem
silcisi olarak saygı 
larımı sunmaktan 
onur ve gurur duyu 
yorum.” diyor.

Aynı günlerde ülke 
mizi ziyaret eden 
Ürdün Kralı Abdul
lah, Anıtkabir’de 
gözyaşlarını tutamı 
yor. Atatürk’e duyu
lan saygı ve hayran 
lık bizim için de 
büyük bir gurur 
kaynağı değil mi?

Atatürk’ün büyüklü 
ğünü bütün Dünya 
biliyor; ama bizim 
muhteremler ne hik
metse bu gerçeği bir 
türlü kabul etmek is
temiyorlar. 10 Kasım 

larda ve Ulusal bay 
ramlarda hastalık 
hastası olup tören
lere katılmıyorlar. 
Fakat aynı mümtaz 
şahsiyetler, kerameti 
kendinden menkul 
binlerinin elini öpüp 
dizlerinin dibine otur 
mayı marifet sayıyor 
lar; fakat Atatürk’ün 
adını ağızlarına 
alamıyorlar. Ne 
büyük çelişki değil 
mi? Atatürk, aramız 
dan 78 yıl önce 
ayrıldı. Buna karşın 
onu ne Türk halkı ne 
de Dünya unuttu! 
Böyle sine büyük ve 
say gın liderden 
Dünya’ da kaç örnek 
göstere bilirsiniz?

ABD’nin ünlü dergi 
si TİME 90’ıncı yılını 
kutluyor. Bu nedenle 
son sayı sında en 
iyi 90 dergi kapağı 
seçimi yapılıyor. İlk 
sıraya 24 Mart 1923 
te Atatürk’le ilgili 
kapak yerleşi yor ve 
onun için şu sözler 
yer alıyor: “ O Türki 
ye’yi özgür lüğü ne 
kavuşturdu. Halkını 
bataktan kurtardı. 
Modern Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ku
rucu babasıdır. Laik 
reformları ve otoriter 
çizgisi on yıllar 
boyunca Orta doğu 

da yankı uyandı 
racak bir efsane 
bıraktı.” Günümüzde 
ülkeyi idare ettik
lerini sananlar ne 
yapıyor? Çağdaş, 
laik ve özgür olan 
Türkiye Cumhuriyeti 
ni çağ dışı, teokratik 
ve tutsak bir ülke ha
line getirmek için el
lerin den geleni yap 
maktan geri durmu 
yor, güzelim ülkeyi 
bir Ortadoğu bataklı 
ğına sokmaktan 
medet umuyorlar. 
Türk halkı son yıllar 
da mutsuz, huzur
suz, yaşama sevin 
cini yitirmiş, acılar 
içinde kıvranan bir 
duruma düşürüldü.

80 yıl önce yaşa 
yan, dünyanın akışı 
m değiştiren ve 
imkânsızı başaran 
bu büyük insanı 
dünya unutmuyor; 
ama biz unutuyor ve 
unutturmaya çalışı 
yoruz. Elbette bu 
çok kolay olmaya
cak. Geçmişini, tari
hini bilmeyen toplum 
lar uzun süre ayakta 
kalamazlar. Varlığı 
mızı sürdürmek isti 
yorsak bizi biz yapan 
değerlere sahip 
çıkmak zorundayız.

Dünya ülkeleri 
Türkiye’yi hangi 

isimlerle anıyor 
biliyor musunuz? 
öncelikle iki isim. 
Bunlardan önde 
geleni Atatürk diğeri 
de Nazım Hikmet... 
Bizim yüzümüzü 
ağartan, bizi gurur 
landıran bu iki isim... 
İster sevin ister 
sayın bu bir gerçek. 
Bugün Türkiye 
Cumhuriyeti’nden 
söz ediyorsak, bu 
ülkede özgür, mutlu 
yaşıyorsak ve bu 
ülkede yönetim 
mevkilerinde görev 
yapıyorsak bütün 
bunları büyük önder 
Atatürk’e borçlu 
olduğumuzu asla 
unutmamalıyız.

Celal Bayar yakın 
arkadaşı için ne 
diyor: “Atatürk’üm 
seni sevmek milli bir 
ibadettir.” Bu söze 
yürekten katılıyo 
rum. Ey büyük 
Atam, gerçekten her 
geçen gün sana olan 
özlemimiz daha da 
artıyor. Yaptıkların 
için minnettarız. 
Türkiye cumhuriyeti 
var oldukça sen 
kalbimizde yaşama 
ya devam edeceksin! 
Senin silah arkada 
şının dediği gibi 
seni sevmek milli 
bir ibadettir.

lMILTONJKh

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
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GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ
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Yıldızlardan 1 maçta 6 galibiyet
Gemlikspor Yıldız 
basketbol takımı 
sahasında konuk 
ettiği M.K.Paşa Çl- 
menspor Kulübü 
Basketbol takımını 
rahat bir oyun 
sonucunda yendi. 
Maça etkili başlayan 
taraf Gemlikspor 
oldu ve 16-0 İle ilk 
beş dakikayı geçti. 
İlk periyodu 26-3 
önde tamamlayan 
taraf Gemlikspor 
oldu, ikinci çeyrekte 
de etkili hücumlar 
ile sayı buluna 
Gemlikspor ilk 
yarıyı 44*16 ile 
geçti. Üçüncü ve 
dördüncü 
periyotlarda da 
üstünlüğünü devam 
ettiren temsilcimiz

maçı rahat bir 
sonuç ile 84-38 aldı. 
Bu galibiyet ile yedi 
maçta altıncı gali
biyetini alan Gem
likspor liderliğini 
sürdürdü. Guruplar

daki son maçını 17 
Mayıs Salı günü 
Gemlik Spor Salo
nunda saat 19.00 da 
Elit Akademi Spor 
ile karşılaşacak 
Gemlikspor bu maçı 

kazanırsa gurubunu 
lider tamamlayacak. 
Takım kadrosu, 
Kaan SÖNMEZ, 
M.Talha TOKLU, 
Barış Can GÜLER, 
Mert BİLGE, Umut

TOKGÖZ, Cavit 
SAMANLI, Erbatur 
KARA, Ali Özgür 
DAMAR, Yunus 
Emre BAŞALMA, 
Saim DAMAR, 
Berkay AKBULUT,

Baran Efe SIR
ALAÇ. Takım so
rumlusu İbrahim 
TOKGÖZ, "Yedi 
maçta altı galibiyet 
alarak liderliğimizi 
sürdürdük. Rahat 
ve güzel bir gali
biyet oldu. Sport
mence ve dostça 
mücadele eden iki 
takım oyuncularını 
kutluyorum. Son 
maçımıza bütün 
basketbolseverleri 
bekliyorum. Gemlik 
gençliğine fırsat 
verildikçe neler 
yapabileceğini 
kamu oyuna saygı 
ile arz ediyorum. 
Emeği geçenlere 
teşekkürlerimi 
sunuyorum” 
dedi.

GEMİİK SPOR: 71EUT ftKftDEMİ: 65
Gemlikspor Büyük 
Erkekler basketbol 
takımı evinde 
oynadığı rövanş 
maçını aldı. 
Deplasmanda 1 
sayı fark ile yenil 
dikleri Elit Akademi 
Spor’u 6 sayı fark 
ile yenerek bir üst 
tura çıktı. Baştan 
sona büyük çekiş 
me içinde geçen 
maçın ilk periyodu 
10-10 berabere 
bitti. İkinci çeyrekte 
de büyük çekişme 
sonucu temsilcimiz 
30-26 önde tamam 
ladı. Üçüncü 
çeyrekte rakibin 
sert savunması 
karşısında sayı 
üretmekte zorlanan 
temsilcimiz bu

periyodu 41-44 
geride tamamladı. 
Final çeyreğinde 
maça hızlı başlayan 
taraf temsilcimiz 
oldu ve farkı kap
atarak son 5 dakika 
da öne geçti. Bu 

üstünlüğünü maçın 
son saniyesine 
kadar devam ettiren 
takımımız maçıda 
71-65 yenerek bir 
üst tura çıktı. 
Pazartesi günü bir 
üst turda Mudanya

Spor Salonunda 
saat 20.00 de 
Orhangazi Gençlik 
Spor ile yan finale 
çıkma mücadelesi 
verecek olan 
Takımımıza başarı 
lar diliyoruz. Takım 

kadrosu, Nurullah 
TARGIT, K.Ahmet 
TOKGÖZ, Ahmet 
Evrim GÖNEN 
Gökhan HAYIRLI, 
İbrahim TOKGÖZ, 
Mehmet ERSÖZ, 
Yalçın ŞENIŞIK, 
Koray GÜNEŞ, 
Ahmet YEĞENOĞ 
LU, Onur ASLAN, 
Haşan DERE, Hakan 
KATIMOĞULLAR. 
Gemlik spor takım 
sorumlusu İbrahim 
Tokgöz “Gurup 
maçlarımızı tamam 
ladık ve bir üst tura 
çıktık. Takım olarak 
üst düzeyde arka 
daşlık ve dostluğu 
muz var. Bunun 
sonucunda da 
güzel oyun ve 
galibiyet geliyor.

Bir üst turda komşu 
ilçemiz ve kardeş 
kulübümüz olan 
Orhangazi Gençlik 
Spor ile mücadele 
etmemiz bizi hem 
onure etti hem de 
duygulandırdı. 
Pazartesi günü 
güzel bir maç 
olacağını tahmin 
ediyorum. Tarafsız 
saha olan Mudanya 
spor salonunda 
oynanması ise 
basketbol severler 
için biraz zor ola
cak. Her zaman 
sporu dostluk ve 
kardeşlik içinde 
oynamaya çalışan 
iki güzide takımın 
oyuncularına 
şimdiden başarılar 
diliyorum" dedi.

YALOVA ARMUTLU BÖLGESİNDE AÇILAN 
YENİ TERMAL OTELDE 8 SAATLİK SİSTEMDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
BAY - BAYAN TEMİZLİK VE ÖZEL GÜVENLİK 

PERSONELİ ALINACAKTIR.
MAAŞ + YEMEK + SERVİS + İSTEĞE BAĞLI KONAKLAMA

0 507179 69 65 omer Bey

ElEMflN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
BAY ELEMAN 
ARANIYOR

0 224513 96 83
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Karşılıksız cette Bursa İlk 51e
Türkiye genelinde 
yılın ilk dört ayında 
kullanılan çek sayı 
sının azalmasına 
karşın, 8.4 milyar 
lira tutarında toplam 
232 bin çek karşılık 
sız çıktı. Şırnak, 
Mardin ve Hakkari 
karşılıksız oranla 
rımn en yüksek 
olduğu iller arasın 
da yer aldı. Türkiye 
Bankalar Birliği 
(TBB) Risk Merkez- 
i'nin Nisan ayı çek 
raporuna göre, 
2016 yılının ilk dört 
ayında, bankalara 

ibraz edilen çeklerin 
sayısı geçen yıla 
göre yüzde 11 ora 
mnda azalarak 6.5 
milyon adete geri 
ledi. Bu çeklerin 
parasal tutarı ise 
yüzde 3 artışla 
toplam 214 milyar 
liraya ulaştı. Aynı 
dönemde, parasal 
tutarı 8.4 milyar 
lirayı bulan 232 bin 
adet çek için karşı 
İlksiz işlemi yapıldı. 
Geçen yılın aynı 
dönemine göre 
karşılıksız çeklerin 
adedinde yüzde 1,

tutarında ise yüz 
de 10 azalma yaşan 
dı. Aynı dönemde 
karşılıksız işlemi 
yapılan 1 milyar 
liralık 36 bin adet 

çek daha sonra 
ödendi. Yılın İlk dört 
ayında, karşılıksız 
işlemi yapılan çek
lerin bankalara ibraz 
edilen çeklere oranı, 

adet bazında bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 0.3 
puanlık artışla yüzde 
3.6 ve tutar bazında 
0.5 puanlık azalışla 
yüzde 3.0 olarak 
gerçekleşti. Nisan 
ayında, adet bazında 
en fazla karşılıksız 
İşlemi yapılan 5 il 
sırasıyla İstanbul, 
Ankara, İzmir, An
talya ve Bursa oldu. 
Tutar olarak en fazla 
karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin 
bulunduğu illerde 
ise İstanbul yine ilk 

sırada yer alırken, 
bu ili sırasıyla 
Ankara, Mersin, 
İzmir ve Antalya 
izledi. Tutar olarak, 
karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin 
ibraz edilen çeklere 
oranının en yüksek 
olduğu il ise yüzde 
12.7 ile Kırıkkale 
oldu. Kırıkkale’yi 
sırasıyla, yüzde 
12.2 ile Şırnak, 
yüzde 11.1 ile 
Mardin, yüzde 
10.8 ile Hakkari ve 
yüzde 8.9 oranla 
Osmaniye izledi.

■ 
■

KAVLAK
ZEYTİN PERAKENDE 

MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN PERSONELLER 

ALINACAKTIR.

05062698711

ELEMAHLAB ABANIYOR 
FORKLİFT VE BOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR 
02245247524 - 05301488083

<g\ 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 eaeceK.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli pıaraK 
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, propıemıen 

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.

m
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

BAY-BAYAN VASIFSIZ
- - - - - - - - - - ELEMANLAR ARANIYOR■ s?

ME1DM MIHI CtliBME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

0 532 232 80 41

mailto:hr@gemport.com.tr
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Milli tüfeğin seri üretimi haşladı
Milli Piyade Tüfeği 
MPT-76'nın, MKEK 
Kırıkkale Silah 
Fabrikasında seri 
üretimine geçildi. 
Türk mühendis ve 
işçileri tarafından 
tasarlanıp üretilen ve 
"G-3 gibi etkili, 
kalaşnikof gibi gü 
venilir, M-16 gibi 
pratik" olarak 
tanımlanan Milli 
Piyade Tüfeği MPT- 
76'nın seri üretimi 
başladı. Makine ve 
Kimya Endüstrisi 
Kurumu (MKEK) 
Kırıkkale Silah Fabri 
kası yetkililerinden 

alınan bilgiye göre, 
1935 yılında 444 bin 
metrekarelik arazi 
üzerine kurulan fab
rikada, 1968 yılına 
kadar çeşitli silahlar 
üretildi. Halen Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde 
yaygın kullanılan 
G-3 ve MG-3 tüfek
lerin üretimi ise 1968 
yılında başladı. Bu 
silahlar 1974 yılın 
daki Kıbrıs Barış 
Harekatı'nda da 
kullanıldı. Fabrikada 
1985 yılında MP-5, 
1989 yılında 5,56 
milimetre otomatik 
piyade tüfeği HK-33,

2007 yılında 7,62 
milimetre Bora ke
skin nişancı tüfeği, 
2009 yılında da Milli 
Piyade Tüfeği Pro
jesi başladı.Türk 
mühendis ve işçisi 
nin birlikte gerçek 

leştirdiği ilk proje 
olan "Milli Piyade 
Tüfeği Projesi" 5 
Mayıs 2014'te sona 
erdi. Proje kapsa 
mında geliştirilen 
MPT-76, "50'nin 
üzerindeki testi 

başarıyla geçen 
dünyadaki tek silah" 
olarak Türkiye'nin 
gururu haline geldi. 
Bu testler sırasında 
toplam 1 milyon 100 
bin civarında mermi 
kullanıldı.

Dakikada 700 
mermi atıyor

Tamamen yerli 
imkanlarla 
geliştirilen Türkiye 
nin ilk milli silahı 
MPT-76'nın seri üre
timine de MKEK 
Kırıkkale Silah Fabri 
kası'nda başlandı.

4 kilo 180 gram 
ağırlığındaki silahın 
etkili menzili 600 
metre, dakikadaki 
atım sayısı 700 
mermi ve merminin 
ilk hızı saniyede 
800 metre. Teles 
kopik dipçiğe sahip 
silahın, namlu boyu 
406 milimetre. Çatal 
ayağı aynı zamanda 
el tutamağı vazifesi 
de görüyor. Üzerin 
deki pikatini raya, 
gece görüş dürbünü 
gibi her türlü cihaz 
takılabiliyor. Silah 
aksesuarları ile 413 
parçadan oluşuyor.

Eleiirii fanrKBi üisürectl(lwniii UIiMiiikİ
Alman enerji şirketi 
EWE Holding'in 
Türkiye Genel 
Müdürü Frank 
Quante, elektrikte 
serbest tüketici 
uygulamasına 
ilişkin, "Üreticiler 
rekabete dayalı bu 
sistemde elektriği 
daha ucuza sata
cak." dedi.
Serbest tüketici 
uygulamasını 
değerlendiren 
Quante, Türkiye'de 
şebeke işletimi ve 
perakende sektörü 
nün uyumlu çalış 
ması sonucu her 
abonenin ucuz 
elektriğe ulaşabile 
ceğini ifade etti. 
Türkiye'de hizmet 
sektörünün diğer 
ülkelere nazaran

daha önde olduğunu 
dile getiren 
Quante, "Serbest 
tüketici uygulaması 
tedarikçi şirketler 
için kaliteyi artırmak 
anlamına geliyor. 
Hizmet kaliteniz 
yüksekse, ürün aynı 
olsa bile tüketiciyi 
anlayan, tüketicinin 
isteklerine anında 
cevap verebilen bir 
tedarikçi olma 

şansınız var. 
Abonelerin elektriği 
satın alacağı tedarik 
çişini seçebilmesi 
ve en ucuz olana 
yönelmeleri 
tüketici için büyük 
avantaj sağlayacak. 
Üreticiler ise 
rekabete dayalı 
bu sistemde elek 
triği daha ucuza 
satacak." 
diye konuştu.

TÜKETİCİ İÇİN 
BÜYÜK FIRSAT

RWE İcra Kurulu 
Başkanı Markus 
Enke de elektrikte 
serbest tüketici 
uygulamasının ucuz 
elektriğe ulaşma 
yolunda çok önemli 
bir adım olduğunu 
belirtti. Enke, 
"Tüketicinin seçme 
şansının olması 
serbestleşmenin 
amacıdır aynı 
zamanda tüketici 
için büyük fırsattır. 
Herkesin ileride 
serbest tüketici 
gibi ucuz elektriğe 
ulaşması, piyasanın 
serbestleşmesi ve 
rekabetin sağlaması 
açısından önemli 
bir adım." dedi.

4,5G hizmetini kul
lanan abonelerin 
sayısının 10 milyo 
nu aştığını belirten 
BTK Başkanı 
Sayan, "Son bir haf
tada günde ortala 
ma 100 binden fazla 
kişi geçiş yaptı" 
dedi. Bilgi Teknolo
jileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) Baş 
kanı Ömer Fatih 
Sayan, 4,5G hizme
tini kullanan abone 

lerin hızlı bir şekilde 
arttığını, dakikada 
70 abonenin 4,5G 
hizmetine geçiş 
yaptığını söyledi. 
Ülke genelinde 
16 bin 123 baz 
istasyonuna güven
lik sertifikası veril 
diğini dile getiren 
Sayan, bu istas 
yonlardan 10 bin 
413'ünün aktif 
hizmet verdiğini 
bildirdi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

» 
i

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 
Polis İmdat

110 
155

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA

121
186

Bursa 
Mudanya

256 77 84
544 30 60

IIM Jandarma İmdat 
Jandarma K.

156
513 10 55

UEDAŞ İşletme
Statyum

513 45 03
514 00 95

YeniKapi (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan1 I Polis Karakolu 513 18 79 Orm.Böl.Şef.

Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane

513 12 86 Dinlenme Tes. 513 23 94

LU Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74 VAPUR- FERİDOT
KAYMAKAMLIK 513 13 53

Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Esklhisar

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

C.Savcılığı
513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

C.Savcı Yrd. Mal Müd. 513 10 95 nmDÜc
Emniyet Müd. Nüfus Md. 513 37 42

K ULAŞIM_________ özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00
Pamukkala . 
DENİZ UÇAÖI

612 OO 26
613 66 13

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

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

R Pagasus Akmls Seyahat 
METRO 
Aydın Turizm 
SOzer Turizm 
Kanbcrofilu-Eaadaç 
Anıttır
Kamil Koç____________

614 63 62
613 12 12
613 20 77

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

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

DAĞITICILAR

m

612 1O 72
614 46 46
612 O1 63

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58H HASTANELER İŞ-KUR

n Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast

517 34 00
513 23 29 RELEOİYE Ergaz

Milangaz
513 88 43
513 22 59B 

E
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 08
513 05 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 50 m

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96 Bütünler Llkltgaz 513 80 00

R Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md.

513 23 25 
5134521-182

AKçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

51345 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

5*13 1O 70
5*13 30 33
513 16 45
513 O 1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK DÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ_________

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5478 

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)

GEMSÜMAfiÜNlÜĞİİ
VENÜS SİNEMASI
Oflu Hocanın Şifresi 

2: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:15...

Kaptan Amerika 
Kahramanların

Savaşı (3D Türkçe): 
11:00-14:00-17:00-

20:30...
Magi: 11:45-14:15- 

17:00-20:15...
5133321

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

JİMNASTİK
TİYATRO

MÜZİK
MASA TENİSİ 

VOLEYBOL 
BASKETBOL 
SU SPORLARI

AKTİVİTELERİMİZı

ÖZEL "t/^ıd biır di/ki1 ut ik I11> dİtlinin doğru

AYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli CACVA1 
Eğitim Bakanlığının uyguladığı müfredat 9 V91 AL

programına göre zorunlu gördükleri 
kültür ve branş derslerinin yanı sıra 

sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

Gemlik- 
Tel:

L _
Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

■ X* ■

YİĞİT
-1 987

inşaat
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 

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

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel : 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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ViZYONYAPI
K«nu«l Dönujümun Mimin 

www.vizyonkd.com

ADD’de konferans

EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!
Akıllı Ev Sistemi 

Özel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

5+1 Dubleks Daireler

Süreç Film ekibi, Terminal çıkışı Dereboyunda çekilen dizinin sahneleri için set kurdu

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

KEHRİBAR..
Dün bir rastlantı sonucu Terminal önün

den geçerken, Kehribar dizi filminin çekimi 
ile karşılaştım.

Bu ikinci rastlantıydı.
Özdilek önünden dönüp, uygun bir yere 

aracımı park ettikten sonra, fotoğraf 
makinemi alıp, filmin çekildiği set haline 
gelmiş olan yola doğru ilerledim.

Dev. Syf. 4’te

Atv’de Cuma günü yayınlanan başrollerini 
Gürkan Uygur’un oynadığı Kehribar dizisinin 
bir bölümü dün Gemlik Terminali çıkışında çe 
kildi. Çekim çalışmalarını merakla izleyen Gem
likliler, dizide Orhan Yanmcalı rolündeki Gürkan 
Uyour’a büyük ilai Gösterdiler. Sayfa 4’de

Konak; "Kurtuluşa 
nidenyolu 

çocuklarımıza İyi 
anlatmalıyız"

ADD Gemlik Şubesi’nde konuşan emekli 
Tarih Öğretmem Ürer Konak. Kurtuluşa 
giden yolun 19~Mayıs 1919’da Atatürk’ün 
Samsun’a ayak basmasıyla başladığını be
lirterek, bu sürecin çocuklara iyi anlatıl 
masını istedi. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.vizyonkd.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Atatürkçü Düşünce Derneği’nde yapılan konferansta konuşan Emekli Tarih öğretmeni Ürer Konak, 
19 Mayıs 1919’u kurtuluşa giden yolun başlangıcı olduğunu söyledi.

llMiltMıısijiıltıııııılııtıcıılliinıııiiiihMıtf
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nde yapılan 
konferansta konu 
şan Emekli Tarih 
öğretmeni Ürer 
Konak, Kurtuluşa 
giden yolun 19 
Mayıs 1919’da 
Atatürk’ün Samsun’a 
ayak basmasıyla 
başladığını söyledi. 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin yeni 
binasında yapılan 
toplantıya çok 
sayıda kişi katıldı. 
Kurtuluşa Giden 
yol konulu konfe 
ransa konuşmacı 
olarak Emekli Tarih 
Öğretmeni Ürer 
Konak, Emekli 
Edebiyat Öğretmeni 
Erhan İzgi katıldılar. 
Ürer Konak 
konuşmasında, 
19 Mayıs’a nasıl 
gelindiğini tarih 
sel süreç içinde 
gelişmeleri 
anlatarak başladı. 
Konak, “Geçmişini 
unutan ülkeler onu 
bir daha yaşamak 
zorunda kalırlar.
Gençlerimize 
yaşanan gerçekleri 
anlatmak gerekir.

19 Mayıs’a nasıl 
gelindiğini, Kurtuluş 
savaşını, hürriyetin 
kuruluşunu ve 
devrimleri iyi 
anlatmak zorunda 
yız” dedi.
Birinci Dünya 
Savaşında Ösman 
lı’nın yenik sayılması 
üzerine, işgalci güç
lerin ülkeyi araların 
da paylaştığını 
söyleyen Ürer 
Konak, “Emperyalist 
güçler Türklere 
Orta Anadolu 
bozkırında küçük 
bir yer bıraktılar. 
Çevresini aralarında 
paylaştılar. Zamanla 
Türk ulusunu 

boğacak bir tarih 
sahnesinden 
koparacaklardı. İşte 
bu sırada Mustafa 
Kemal ve arkadaşları 
Samsun’a çıktı.” 
dedi.
Konak’ın konuşma 
lan arasında Erhan 
İzgi ise şiirlerle ve 
anlatımlarla 
konuşmayı renklen 
dirirken, anlatımı 
devam eden Ürer 
Konak, Mustafa 
Kemal’in Samsun’a 
çıkması ardından 
Amasya, Erzurum ve 
Sivas’ta yaptığı 
toplantıları ve alınan 
kararları hatırlattı. 
23 Nisan 1920 tari

hinde Ankara’da 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılması 
m bu süreçte 
yaşanan olayları ve 
Kurtuluş Savaşı 
sürecini de anlatan 
konuşmacı, “Asıl 
savaş Kurtuluş 
Savaşından sonra 
başlar. Cumhuriyetin 
kuruluşu ve ardın 
dan hilafetin ve 
saltanatın kaldırıldı 
ğını Atatürk devrim
leri dediğimiz 
yeniliklerin yeni 
Cumhuriyette birbir 
gerçekleştirildiğini, 
eğitimde birlik 
sağlandığını, harf 
devrimi ile okuma ve 

yazma yaygınlaş 
tınldığı, kadınlara 
yeni hakların verildi 
ği, 2. Dünya Savaşı 
sırasında bilim 
adamları Türkiye’ye 
çağırılarak, üniver
sitelere görev 
verilerek, aydınlan 
ma döneminin 
başlatıldı, 1800 kilo
metre demiryolu 
yapıldı, kıyafet, ölçü 
tartı çağa uygun hale 
getirildi. Türk 
mücizesi denen 
bir dünyada 
örnek gösterilen 
dönem başlatıldı. 
Cumhuriyet kolay 
kurulmadığı gibi 
bugünlere de kolay 
gelinmedi. Menemen 
de isyan başlatıldı, 
Şeh salt isyanları 
tarafından din elden 
gidiyor diyerek geri 
ci ayaklanmalar 
çıkarıldı. Sanayide 
yurdun dört bir 
yanında fabrikalar 
kuruldu. Bunlardan 
biri de Gemlik 
Su nğ i pek Fabrika 
siydi. Bugünlere 
geldiğimizde o 
günlerde yoktan ku
rulan bu fabrikaları 

kapattık. Türkiye’nin 
dış borcu 733 milyar 
dolara yükseldi. 
Eğitimde birlik yasa 
sı delindi. Üniversi 
tedeki eğitim kalitesi 
en gerilere çekildi. 
Atatürk adı adım 
adım unutturulmaya 
çalışıldı. Anıtlanna 
bir çelenk koymak 
bile sorun oldu. 
Tabelalardan T.C. 
ler silindi. Ülkeyi 
bölmek isteyenler 
amaçlarını gerçek 
/eştirmeye çalışı 
yorlar. Bu durumdan 
kurtulmak için 
Cumhuriyetin 
kuruluş felsefesine 
dönmemiz gerekir.” 1 
dedi.
Erhan izgi, konuşma 
arasında Fazıl Hüsnü 
Dağlarca ve Nazım 
Hikmet’in Kurtuluş 
Savaşı ile ilgili 
şiirlerini okuyarak, 
konferansı renklen 
dirdi.
Konferans öncesi 
ADD’li bayan 
üyelerin yaptığı 
kahvaltılıklar 
toplantıya katılanlar 
tarafından birlikte 
yendi.

İlk etap toplu fconut projesi tamamlandı
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye bünyesinde 
oluşturulan proje 
ekibinin ilk etap 
toplu konut projeleri 
çalışmalarını tamam 
ladığını müjdeledi. 
Yoğun bir çalışma 
sonrasında ortaya 
çıkan birinci etap 
toplu konut çalışma 
sı projelerinde ihale 
aşamasına gelindiği 
ni vurgulayan Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölci 
gezli ve Belediye 
Meclisi İmar Korniş 
yonu Başkanı 
Gülşen Uslu ile bir

likte proje ekibini 
kutladı.
Cihath Mahallesi böl 
gesinde etaplar 
halinde yapılacak 
olan Toplu Konut 
çalışmasının 
tamamının 970 

konuttan oluştuğunu 
ifade eden Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, 224 konutluk 
ilk etap çalışmala 
nmn projelerinin 
hazır hale geldiğini 
kaydetti.

6’şar katlı, kaloriferli, 
ayrık nizam, asan
sörlü ve otoparklı 
toplu konut pro
jesinin ayrıca deniz 
manzaralı ve ticaret 
alanları ile sosyal 
donatı alanlarıyla

Çevrili olacağını 
bildiren Refik 
Yılmaz, “Proje eki 
bimizi tebrik ediyo
rum. Yoğun bir 
çalışma sonrasında 
ilk etap projelendir 
meyi tamamladılar. 
Projelerimiz ihale 
aşamasına geldi. 
En kısa sürede 
temel atmayı 
düşünüyoruz. 
Bu arada ikinci 
etap projelendirme 
çalışmaları da 
başladı. Cihath Ma
hallesi bölgesinde, 
örnek bir mahalle 
oluşturacağız.
İlçemize şimdiden 
hayırlı uğurlu olsun’

dedi..
Proje çalışmalarında, 
Belediyenin kendi 
bünyesindeki İmar 
İşleri Müdürlüğü 
ekiplerinin yanı sıra, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli ve 
Meclis İmar Korniş 
yonu Başkanı Gül 
şen Uslu’nun da 
büyük emekleri 
olduğunu anlatan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, bir çok 
belediyeye örnek 
olacak, özenli ve 
detaylı çalışmanın 
ortaya çıkmasından 
duydukları mutlulu 
ğu dile getirdi.
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Dolandırıcılar taktik değiştirdi
Telefon dolandın 
cilan, vatandaşların 
artık kendilerine 
inanmaması üzerine 
taktik değiştirdi. 
PTT'nih adını 
kullanan dolandın 
cılar, gönderdikleri 
maillerle vatandaşla 
nn dosyalarını 
şifreleyerek, açmak 
için para istiyor. 
Türkiye’nin dört bir 
yanında vatandaş 
lan terör, savcı, polis 
gibi arayan telefon 
dolandırıcılarına 
mail dolandırıcıları

da eklendi.
PTÎ Kargo’nun mail 
adresinden kargo 
takip numara 
sıyla ‘Kargonuz 
teslim edileme 
miştir’ başlığıyla 
mail atan 
dolandırıcılar, 
vatandaşların adres 
bilgilerini güncelleyip 
kargolarını alabil 
meleri için ‘PTT 
Adres Değişikliği 
Formu’nu doldur 
malarını istiyor. Kar* 
gonun 15 gün içinde 
alınmaması halinde

n dosyalarınız CryptOLOcker virüs tarafından şifrelenn

»WCÖJ. A| t>îe b»IÎCV ltW»tritW*n OA»«nH ÖCıyaÜ'inöt fo^ıjrâflir, vMjrçlif »0rçftVMİİ||İ*
J(iı»Ur»rtf।tır. t dalyalarıntj f»ri atğı *» »iMrt • JfyğUlfıty*» vnınn iwp »•* ob'* /&»««ur. in

M N««ıl Satın Alınır

*lt«rn»aj<r> .itfrjig. ıi't^b' nttn.Oıtoi|ü¥y|ytfgff.^^ ifyatfflraUAjiy, tââ^ıjf&ıtl^jAf

>V&^««^t4*''Kv|ru- »rı^MVM^M&f’ğŞtohApğMikl *>•<•■• «n. 4. « il $Wİir»tM/. ’^J-Ş

fazladan her gün için 
25 lira tazminat talep 
edileceğini vurgu
layan dolandın 
cılar, link vasıtasıyla 
vatandaşları form 
doldurmaya zorluyor. 
Sahte PTT adresine 

yönlenen linke 
tıklanması halinde 
bilgisayara bulaşan 
virüs, kredi kartı, özel 
bilgiler gibi pek çok 
veriyi dolandırıcılara 
aktarıyor.
Bursa’da kendisine 

gelen PTT mailini 
açtığını ifade eden 
gelen maili açtığını 
belirten Cüneyt Ok, 
"Yaptığımız iş gereği 
PTT ile çalışmaları 
mız oluyordu. Mail 
adresimize gelen 
mailinde kurumdan 
geldiğini düşünerek 
açtık ve istenilen 
linke tıkladık.
Daha sonra bilgisa
yardaki tüm klasör
lerimizin belgelerimi 
zin şifrelendiğini 
fark ettik. Masa 
üzerindeki bir klasör 

içerisinde ise bize 
para yatırmamız 
gerektiği yazıyor. 
Şifreledikleri dosya 
lan açmak için 
bizden 900 lira 
istediler. Bir 
başka arkadaşımız 
dan ise 2 bin 500 lira 
istemişler. Oda 
yatırmış ama 
dosyalarını açma 
mışlar. 10 bin lira 
daha istemişler. 
Polise şikayet etmiş 
ama bir sonuç alına 
mayacağını öğren 
miş" diye konuştu.

Oiijiin dönışü korkunç kaza! Yeni açılan otolianda kaza
Düğünden dönen 
içinde 3 kişinin 
içinde bulunduğu 
Serdar Aydın yöne
timindeki otomobil, 
sürücünün yağmu 
run da etkisiyle 
kayganlaşan yolda 
direksiyon kon
trolünü yitirmesi 
sonucu orta refüjde 
bulunan ağaca 
çarptı. Hurda yığını 
haline dönen oto
mobilde sıkışan 
3 kişi itfaiye ekipleri 
tarafından kurtarıldı. 
Osmangazi Zafer 
Mahallesi Zafer 
Caddesi'nde mey
dana geldi. Atıcılar 
Mahallesi'nden 
Gökdere Bulvarı 
yönüne giden 39 
yaşındaki Serdar 
Aydın yönetimin
deki 43 U 3952 
plakalı otomobil, 
yağış nedeniyle 
kayganlaşan yolda

sürücünün kontro 
lünden çıktı. Yakla 
şık 10 metre sürük
lenen otomobil 
önce bariyerlere 
ardından orta refüj 
de bulunan 1 ağaca 
çarptı. Hurda yığını 
haline dönen oto
mobilde bulunan 
sürücü Serdar 
Aydın, Bayram Özer 
ve Caner Delikli 
araç içinde sıkıştı. 
Bayram Özer ve 
Caner Delikli çev 
reden yetişenler 
tarafından kurtarılır 
ken sürücü koltu 

ğunda sıkışan Ser
dar Aydın, itfaiye 
ekipleri tarafından 
kurtarıldı. Hayati 
tehlikeleri bulunma 
yan yaralılar ihbar 
üzerine sevk edilen 
ambulanslarla 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne kaldı 
rıldı. Kazayı duyun 
ca gelen yaralı 
yakınları otomobili 
iki parçaya ayrılmış 
halde görünce sinir 
krizi geçirdi. Kazay 
la ilgili soruştur 
maya başlandı.

Geçtiğimiz ay açılışı 
yapılan İstanbul 
İzmir otobanının 
Orhangazi etabında 
kaza yaşandı. Trab
zon’da cenaze töre
nine katılan bir aile 
Bursa’daki evlerine 
dönerken kaza 
yaptı. Hurdaya 
dönen otomobilde 
3’ü ağır 4 kişi yara 
landı. Olay, İstanbul 
Bursa-İzmir Oto 
yolu’nun Orhangazi 
Tüneli yakınlarında 
meydana geldi. 
Kaza, Trabzon'daki 
cenazeden Bursa'ya 
dönen İlyas Y. (60) 
idaresindeki 16 NYY 
plakalı otomobilin 
yoldan çıkmasıyla 
meydana geldi. 
Süratle savrulan 
otomobil bariyerlere 
çarparak taklalar 
attı. Kazayı gören 
vatandaşlar hemen 
112 Acil Servis ekip

lerine haber verdi. 
Olay yerine gelen 
ekipler, yaralılara 
müdahalede 
bulundu. Hurdaya 
dönen otomobilde 
sürücü İlyas Y. 
Dursun Yılmaz (67) 
ve Nagihan Yılmaz 
(63) ağır yaralanır 
ken, YunusYılmaz 
(28) ise hafif yara 
landı.Yaralılar 
yapılan ilk müda
halenin ardından 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne

kaldırıldı. Acil servis 
bölümünde tedavi 
altına alınan yara 
lılardan Nagihan 
Yılmaz, Dursun 
Yılmaz ve İlyas 
Y. buradaki ilk 
müdahalelerin 
ardından Bursa 
Devlet Hastanesi’ne 
sevk edildi. Kaza 
ile ilgili soruşturma 
başlatıldı. Olay 
ise yeni açılan 
otobanda ilk 
büyük kaza olarak 
kayıtlara geçti.

lalla mıı ııiHin mim Mıs
Otomobilin sürücüsü 
ve yanındaki arka 
daşı, takla atan araç
tan burnu bile kana
madan çıktı. Edinilen 
bilgiye göre, İzmir 
yolu istikametine git
mekte olan 77 BF 639 
plakalı araç, Sırame 
şeler mevkiinde sürü 
cünün direksiyon 
hakimiyetini kaybet 
mesi nedeniyle yol 
kenarındaki kal 
dınma çarptı. Sürük
lenerek takla atan 
araçta bulunan Ufuk

G. ve Ali H. kendi 
imkanlarıyla dışarı 
çıktı. 2 kişi takla atan 
araçtan yara almadan 
çıktı. Olay yerine

gelen 112 ekipleri 
kaza yapan sürücü 
ve yanındaki 
arkadaşının kazada 
yara almadığını,

sağlık durumlarının 
iyi olduğunu belirle 
yince, ilk kontrol
lerinin ardından olay 
yerinden ayrıldı. Bir 
süre trafik akışı tek 
şeride düşerken, 
araçtan yola benzin 
dökülmesi ve her 
türlü yangına karşı 
olay yerinde itfaiye 
hazır bekledi.
Kazanın ardından yol 
temizlenerek trafik 
akışı normale döndü. 
Polis kazayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Korkutan yangın
Bursa’da bir apartmanın çatı katında çıkan 
yangın sebebiyle 3 dubleks ev yandı. İtfaiye 
ekipleri, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin 
ardından alevleri kontrol altına alır ken, 
apartman sakinleri ile mahalleli çaresiz 
bakışlar içerisinde yangını izledi. Yangın, 
merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Oba 
Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, 4 katlı bir ikametin çatı kısmında bil
inmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 
Lodosun da etkisiyle kısa sürede bütün 
çatıyı kaplayan yangın, üst katlardaki 3 
dubleks eve sıçradı. İhbar üzerine olay yeri 
ne gelen itfaiye ekipleri, lodos sebebiyle 
zor anlar yaşadı. Yaklaşık 1 saatlik müda
halenin ardından alevleri kontrol altına alan, 
ekipler, ardından soğutma çalışmaları 
yaptı. Yangın sebebiyle bina sakinleri ev
lerini boşalttı. Mahalleli ve bina sakinleri 
çaresiz bir şekilde sokaktan yangını izledi.
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BIBAR.
Kimin seyirci, kimin film setinde çalışan 

olduğunu önce kestiremedim.
Başrol oyuncusu Gürkan Uğur’un dizide 

adıyla Orhan Yarımcalı’ nın kullandığı eski 
mercedes arabayı görünce daha da ilgim 
arttı.

Gemlik’te sık aralıklı film çekimleri olmuyor.
Çocukluğumda unutamadığın bir film 

çekimi vardı.(1963)
“Rüzgar Zehra”...
Gemlik İskelesi’nde geçen bir sünger 

avcılığını konusu alan filmdi.
Ekrem Bora, Sezer Sezgin, Kadir Savun, 

Nubar Terziyan, Avni Dilligil, Sami Hazinses, 
Sadettin Erbil gibi oyuncular vardı.

Bunun dışında Terme Kaplıcasında 1970’le 
rin avatür filmlerinden seks içerikli filmler 
vari filmler çekildi.

1980-90’lı yıllarda Güneş Batarken veya 
Güneşe Doğru diye bir film çekildiğini 
anımsıyorum.

Yıkıntı’nın Orhangazi Yolunda bulunan ye 
rin’de çekiliyordu ama oyuncularını pek 
anımsayamıyorum.

Kehribar dizi filmi, Mudanya Tirilye’de 
konusu geçen bir film olmasına karşın, bazı 
sahneleri Gemlik’te çekiliyor.

Filmle ilgili ilk haberler herkesin ilgisini 
çekti.

Gemlik’te bir film çekilmesi ise merak 
konusu oldu.

Bazı gazetelerde çıkan haberlerden öte, 
filmin ilk tanıtım gösterimlerini izleyince; "Bu 
film Gemlik’i televizyona bağlar” dedim.

Uzatmayayım, filmin Gemlik’te çekilen bir 
sahnesi Aydoğmuş zeytin imalathanesinde 
geçiyordu.

Sete girdim, fotoğraf çektirmediler.
AlV'He yapılan anlaşmada böyle bir'haberin 

çıkması yasakmış, cezai koşullar varmış, 
falan.

Ben de dışarıdan birkaç kare çekip haber 
yapmıştım.

Merakla dizinin ilk gösterimini bekledik.
Sardı da beni.
Gemlikle ilgili yerler gösterilecek diye 

baktım, yoktu.
Sonraki haftalarda zeytinliklerde geçen sah

nelerin Aydınlar Çiftliğinde çekildiğini duy
duk.

Bdı, 'odrı'ıffıye tankımı vardı.
Sonuçta film öyle bir yere geldi ki Orhan 

Yanmcalı ellerinden toprakları zorla alınan 
kişilerin koruyucusu birkarakter olarak çıktı 
karşımıza.

Gemlik’ten gelen 4 genç ise Yarımcalı’ya 
destek veren mafya vari tipler.

Kehribar dizisi gele, gele Gemlik’i 
mafyalıkla özdeştirdi.

Biz Gemlik’in üzerindeki kötü izlerin silin
mesini beklerken, ’Teksas gibi şehir” 
imajımız bu filmde de karşımıza çıktı..

Kehribar dizisinin Gemlik’e katkısı yerine, 
bence imaj zararı var.

ATV’de Cuma gün
leri yayınlanan 
başrollerini Kurtlar 
Vadisi dizisinden 
‘memati’ lakabıyla 
tanıdığımız Gürkan 
Uygur’un yeni 
dizisi ‘Kehribar’ın 
yayınlanacak yeni 
bölümündeki bir 
sahne dün 
Gemlik’te çekildi. 
Yapımcılığını Süreç 
Film’in üstlendiği 
‘Kehribar’ dizisinin 
dünkü çekimleri 
Gemlik Terminali 
çıkışında Karsak 
Deresi yolunda 
yapıldı.
Film seti haline 
gelen Terminal 
çıkışında Orhan 
Yarımcalı rolündeki 
Gürkan Uygur’un 
Almanya’dan 
getirdiği eski Mer
cedes marka araçta 
geçen bir sahnenin 
çekilmesi için on
larca set elemanı 
seferber oldu. 
Gemliklilerin 
meraklı bakışlarıyla 
gerçekleşen 
çekimler ile 
Mercedes araç önün 
deki filmde Musa 
Bozoğlu rolünde 
oynayan Necip 
Memili’nin adamla 
rımn kullandığı 
araçlarla birlikte 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü önünden 
Gemlik’e doğru 
gidişin çekimleri 
yapıldı.
Çekimler sırasında 
eski Mercedes 
içinde havalandırma 
düzeneği olmaması 
nedeniyle bunalan 
Gürkan Uygur, 
araçtan çıkarak set 
ekipleri tarafından 
ellerindeki yelpa 
zeler ile serinletildi.

ASKA’DA YEMEK 
Kehribar dizisinin 
oyuncuları ve yapım 
cilan, set ekibi 
çekimler sonrası

öğle yemeğini Aşka 
Otel’de yediler. 
Konusu Mudanya 
Trilye’de geçen 
zeytin üretici iki aile 
arasındaki arazi 
kavgasına bölgeden 
geçecek otoban 
yol nedeniyle arazi 
kapatmak isteyen 
İstanbul mafyasının 
olaylara karışmasını

anlatırken, 
Almanya’dan 
yakalandığı kanser 
hastalığı nedeniyle 
20 yıl sonra mem
leketine dönen 
Orhan Yarımcalı’nın 
mafya ile mücade
lesini anlatıyor. 
Filmde ise Gemlikli 
bir grup gencin bu 
mücadelede Orhan

Yarımcalı’nın yanına 
giderek “Bize Gem
likli derler” diyerek 
dizide Gemlikliler 
adeta mafya elemanı 
olarak lanse ediliyor 
Kehribar dizisinin 
başrollerini Gürkan 
Uygun, Ayça 
Varlıer, Necip Memili 
ve Hakan Ural 
paylaşıyor.

BURSA SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE 
11.03.2016 TARİH 14791 SAYILI SERBEST BÖLGE 

İŞLEM FORMU ZAYİ OLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 
BUSEB-BURSA SERBEST BÖLGE KURUCU

VE İŞLETİCİSİ A.Ş. (SUMIKA)

KAYIP T 1016234297 numaralı su ürünleri ruhsat 
teskeremi kaybettim. Hükümsüzdür. Aytekin ASLAN
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SÜT ODASI, REKLAM PANOSU

Bahar ve yaz ayları 
insanoğlunun ruh ve 
bedenine bir canlılık 
verir.

Kışın kapalı ve 
kasvetli havasının 
etkisinden bunalan 
insan, kırlara ve de 
deniz kıyılarına, 
parklara koşar. 
Temiz havayı, bol 
oksijeni ve iyotu 
koklar.
Çocuklar cıvıl, 

cıvıl koşar oynarlar 
sevinçle.
Özellikle tatil gün

leri bir başka canlı 
lığı yaşar Gemlik.
Atatürk ve Emin 

Dalkıran Kordonları, 
ile sahil gazino 
tarımız dolar, taşar.
Şöyle bir temiz 

hava alalım.
Denizi seyredelim

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

demli bir çay 
yudumlayalım, 
külah külah 
dondurmaların 
tadını damakla 
rımda duyayım diye.
Bahar ve yaz 

aylarında turistik 
gelişimin artışının 
şehrin kıyı dışında 
yaşayanların sahil 
bandına yönelişinin, 
yoğunluğuna 
dikkate alanlar bir 
noksanlığı 
görmüşler, 
gerçekleştirmişler. 
Gelin görün ki; işler 
lik kazandıra 
mamışlar.

Fotoğrafların 
sergilendirildiği 
reklam panosuna 
dönüştürmüşler süt 
emzirme odasını.

Her daim kapalı süt 

emzirme odası 
gurup gazinosunda 
oturur arkadaşlarla 
sohbet ederken, bir 
bayanın bebeğini 
emzirmek için süt 
odasının kapılarını 
yokladığını kapalı 
olduğunu gördüğü 
nü, çocuğun açlık 
tan devamlı ağladı 
ğına şahit olduğunu 
üzüntülerini bizlerle 
nakletmişti.

15 Mayıs Pazar 
günü şöyle bir hava 
alayım bir değişiklik 
olsun diye ilçemize 
gelen genç bir 
karı koca bir 
yaşlarındaki kızlarını 
emzirmek için tören 
alanındaki süt 
emzirme odasına 
gitmişler, yine 
kapalı olduğunu 

gördüklerinden 
gurup gazinosunun 
bir köşesinde büyük 
bir sıkıntı duyarak, 
annenin örtü altında 
emzirme ye çalıştığı 
yavrusu kan ter 
içinde kalarak 
emzirdiğine arka 
daşlarla tanık olduk. 

Peki o süt odası 
süs olsun, dostlar 
alışverişte görsün 
diye mi kondu 
tören alanına?

Bir noksanlığı 
görmüşsünüz, 
el atmışsınız.

Uygulatınız. 
Yaz aylarında 

08.00-24.00 saatleri 
arasında görev 
lendirilecek iki 
ebe veya hemşire 
ile tesis çalıştırılsın, 
işe yarasın.
Vatandaş hizmet 

alsın.
Fotoğraflara lüzum 

yok.
Halk tanıyor 

sizleri. Adım başı 
fotoğrafla rınızdan.

Bilesiniz yadır 
gıyor boy, boy 
resimlerle kendinizi 
sergilemenizi.

Emniyetten 81 
ile 19 Mayısla 
'terör1 uvarısı

Emniyet Genel 
Müdürlüğü, 19 
Mayıs Perşembe 
günü terör örgütü 
IŞİD tarafından 
gerçekleştirilmesi 
muhtemel terör 
saldırılarına ilişkin, 
81 ilin emniyet 
müdürlüklerine 
uyarıda bulundu. 
Emniyet yet 
kililerinden alınan 
bilgiye göre, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğünün, 
81 ilin emniyet 
müdürlüğüne 
gönderdiği ve 
"gizli" ibaresi 
bulunan yazıda, 
19 Mayıs öncesinde 
terör örgütü IŞİD'in 
başta asker ve 
polis noktaları 
olmak üzere, kritik 

öneme haiz kamu 
binalarına yönelik 
saldırı ihtimaline 
karşı, gerekli tedbir
lerin alınması is
tendi.
Terör örgütü IŞİD'in, 
"Türk asker ve 
polisini kafir olarak 
gördüğü, 
savaşmanın ve 
öldürülmelerinin 
caiz olduğu" 
yönünde talimatı 
bulunduğunun da 
vurgulandığı 
yazıda, 19 Mayıs 
Perşembe günü 
düzenlenecek 
etkinliklerde 
alınacak tedbirlerin 
gözden geçirilmesi 
ve ilave tedbir 
lerin alınması 
gerektiği 
kaydedildi.

GEMLİK KÖRFEZİ’NIN DENİZLE Ç3 HK
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA İM

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN lif
GÜZEL ANLARINIZI ■■

YAŞATMAK İÇİN VARIZ W*

Pasta - Meşrubat-Çerez 201fi vı 11 
Piyanist +Di Performans Y ■
Soten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Cani/ y^ym- Sahne - iş/kgösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler 

www.gemlifemllton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun
MF HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 

'' 00^ Tt Tel : 513 10 71 GEMLİK

1ILTON
DÜĞÜN SALONU

http://www.gemlifemllton.com
plus.google.com/miltondugun
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Gemlik 
Kaymakamlığı, 
Gemlik Belediyesi, 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
nün yanı sıra 
Kardeş Okul 
Projesi Kapsamında 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi 
ilkokulu ile 11 Eylül 
ilkokulu’nun birlikte 
organize ettiği, 
“Ben Oku dum 
Sen de Oku(t)” 
projesi, CİUS AVM 
3. katında yaşama 
geçti. “Kitap En 
İyi Yol Arkadaşıdır” 
sloganıyla hizmete 
giren proje kapsa 
mında oluşturulan 
kütüphanenin 
açılışını Kaymakam 
Cahit Işık, 
Belediye Başkan

Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Okul 
Müdürleri 
Abdülillah Bilir 
ve Mehmet Atay 
birlikte yaptılar. 
30 Mayıs Pazartesi 
gününe kadar açık 
kalacak olan Kütüp 
hanenin en büyük 
amacı, yeni okurlar 
ve kitaplar kazanır 
ken,okuyucu 
sayısını da olabil 
diğince artırmak. 
Vatandaşlardan 
kitap desteği de 
beklenen proje 
kapsamında, oku
nan kitaplar kütüp 
hanede toplanacak 
ve buradan da diğer 
okuyuculara dönü 
şümlü olarak

aktarılacak.
CİUS AVM 3. katın 
da iki hafta süreyle 
kitapseverlere açık 
kalacak olan kütüp 
hane, 30 Mayıs 
3 Haziran 2016 
tarihleri arasında 
İskele Meydanı 
Festival alanında 
düzenlenecek olan 
Eğitim Günlerinde 
de ilçe halkının 
hizmetinde olacak. 
Gemlik Belediyesi, 
bu an lamh projeyi 
sürekli hale ge
tirmek için çalışma 
lan devam ettirecek. 
Projenin yaşama 
geçmesi ve kütüpha 
nenin açılış etkinli 
ğinde konuşan 
11 Eylül İlkokulu 
Müdürü, Abdülillah 
Bilir, teknolojinin 

yanlış kullanılması 
sonucunda kitap 
okuma oranının 
maalesef düştüğü 
ne dikkat çekti. 
Cep telefonları, 
bilgisayar bağımlılı 
ğı, televizyon ve 
diziler nedeniyle 
kitap okumaya olan 
ilginin giderek azal 
dığını savunan Bilir, 
bu anlamlı kampan 
yayı sürekli hale ge
tirme yi hedefledik
lerini kaydederek, 
küftü rel ve sosyal 
projelerin madde ba 
ğımlılığına yönelik 
etkinliklerle de de 
vam edeceğini 
söyledi. 20 yıldır 
Gemlik’te görev 
yaptığını anımsatan 
Abdülillah Bilir, 
son yıllarda her

türlü projenin 
yaşama geçtiğini 
de hatırlatarak, 
Gemlik 
Kaymakamlığı, 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
Gemlik Belediye
sine katkılarından 
dolayı teşekkür 
etti. GTSO Gazi 
İlkokulu Müdürü 
Mehmet Atay’da, 
kitap oku manın 
anlam ve önemine 
yönelik çarpıcı 
açıklamalarda 
bulundu.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, emeği geçen
lere teşekkür ede 
rek, eğitim ve öğre 
time yönelik destek
lerin süreceğini 
müjdeledi.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran’da bu pro
jenin, günümüz ko 
çullarında en anlam 
lı ve önemli proje 
lerden birisi olduğu 
na dikkat Kayma 
kam Cahit Işık’ta, 
bilmeyene öğretme 
çağında yaşadığımı 
za vurgu yaparak, 
cahilliğin en başta 
terör ve madde 
bağımlılığı gibi 
olumsuz unsurlara 
büyük katkı sağladı 
ğını söyledi. Açılış 
sonrasında öğrenci 
lerle birlikte kitap 
okuyan protokol 
üyeleri, Gemlikliler
den de kütüphane 
ye kitap yardımın da 
bulunmalarını 
istediler.

Online alışveriş gençlerle hüyüyor
Türkiye’de online 
alışveriş yapan 10 
kişiden 7’sini 18-34 
yaş grubundaki 
gençler oluşturur 
ken, üniversiteli 
gençler hafta son 
lan, çalışanlar ise 
çarşamba-perşem 
be günleri akşam 
saatlerini alışverişe 
ayırıyorlar.
Türkiye’nin alışveriş 

yapan herkese para 
dağıtan ilk sitesi 
Avantajix.com, 
Gençlik Haftası 
dolayısıyla genç
lerin alışveriş alış 
kanlıkları üzerine 
yapılan araştır 
maları derledi.
Avantajix.com’un 
kurucu ortağı Güçlü 
Kayral, internet 
kullanımının yaygın 

taşmasıyla birlikte 
online alışverişin de 
inanılmaz bir hızla 
büyüdüğünü, 2011 
yılında 18 milyar lira 
olan sektör cirosu
nun 2015 sonunda 
55 milyar liraya 
yükseldiğini belirtti. 
Erkeklerin, daha 
önceden araştırma 
sini yaptıkları ürün
lerin satın alınması 

için bilgisayar başın 
da harcadıkları süre 
7 buçuk dakika.
Kadınların “ince 
eleme sık dokuma 
alışkanlığı” online 
alışverişte de ken
dini gösteriyor. 
Ağırlıklı olarak dışa 
rıda bir mağazada 
görerek, dokunarak 
beğendikleri ürünün 
online satın alın 

masını yaklaşık 13 
dakikada tamamla 
yabiliyorlar. Erkek
ler, ortalama 1,4 
ürün satın alarak 
sonlandırdıkları alış 
verişler için 110 TL 
ödeme yaparken, 
kadınların ortalama 
1,7 adet ürün bulu
nan alışveriş sepe
tine ödedikleri para 
130 TL’yi buluyor.

Genç kadınlar inter
net üzerinden en 
fazla giyim ve par
füm alırken, genç 
erkeklerin tercihleri 
ayakkabı, saat ve 
güneş gözlüğü 
oluyor. Kitap, hedi 
yetik eşya, cep tele
fonu ve etkinlik bilet 
leri ise her iki cinsin 
de ortak alış veriş 
tercihleri arasında.

YALOVA ARMUTLU BÖLGESİNDE AÇILAN 
YENİ TERMAL OTELDE 8 SAATLİK SİSTEMDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
BAY - BAYAN TEMİZLİK VE ÖZEL ĞÜVENLİK 

PERSONELİ ALINACAKTIR.
MAAŞ + YEMEK + SERVİS + İSTEĞE BAĞLI KONAKLAMA

0 507 179 69 65 umer Bey

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
BAY ELEMAN 
ARANIYOR

0224513 96 83

Avantajix.com
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Myenin ilk oio festivali Bursa'da
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracat 
çılan Birliği (OİB) 
tarafından kurulan 
ve Türkiye'nin ilk 
otomotiv lisesi 
olma özelliğini 
taşıyan OİB Mesle 
ki Teknik Anadolu 
Lisesi, 17-18 
Mayıs tarihlerinde 
Türkiye'nin ilk oto 
festivaline imza 
atmaya hazırlanıyor. 
İki gün sürecek 
olan 'Otofest'de, 
öğrenciler Bursa 
otomotiv sektörü 
nün önde gelen

firmalarının temsil 
çileriyle görüş alış 
verişinde bulunabil 
me fırsatı yakala 
yacak. Sektörün 
öncü firmalarının 
stant ile yer alacağı 
organizasyonda 
atölye çadırı etkin 
liklerinin yanı sıra 
bilgilendirme 
seminerleri, CV 
Hazırlama, iş 
görüşmeleri ve 
söyleşiler de 
yapılacak. İnsan 
Kaynakları Uzmanı 
Ali Çıraklar ve 
TOFAŞ Üretim

Müdürü Tuncay konuşmacı olarak 
Beyaz ise festivalde yer alacak.

BİİİÇ8 MıalliitıMI

Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, geçen yıl 
nisanda 1,4 milyar 
lira fazla veren- 
bütçenin, bu yılın 
aynı ayında 5,4 mil* 
yar Hra fazla verdi 
ğini bildirdi. Ağbal, 
geçen yılın ocak» 
nisan döneminde 
4,1 milyar lira açık 
veren bütçenin bu 
yılın aynı döne
minde 5,4 milyar lira

fazla verdiğini ifade 
etti. Ağbal, yazılı 
açıklamada, nisan 
ayı bütçe uygulama 
sonuçlarına ilişkin 
bilgi verdi. Bütçenin 
geçen yıl nisanda 
1,4 milyar lira fazla 
Verdiğini kaydeden 
Ağbal, bu yılın ayni 
ayında ise bütçe 
fazlasının 5,4 milyar 
lira olarak gerçek 
leştiğini belirtti.

MM ZEYTİN PERAKENDE
HUNİMİ MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 

. BAY-BAYAN PERSONELLER M ALINACAKTIR.

 0 506 269 8718

ELEMANLAR ARANIYOR
FORKLİFT VE BOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR
02245247524 - 05301488083

@ 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 eaeceK.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli PiaraK 
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,
Ö 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 adaylann özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

nnillllM FABRİKAMIZDA çalişacak 
II M BAY-BAYAN VASIFSIZ -»*!!— ELEMANLAR ARANIYOR

mm VERONA MERMER 
■1 TEL :514202i

MEYDAN KUZU ÇEVİRME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

05322328041

mailto:hr@gemport.com.tr
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öt» şirket Türkiye'de doğalgaz arayacak
Norveçli enerji 
şirketi, Trakya'da 
faaliyetlerini sürd 
ren Kanada şirketi 
Valeura ile işbirliği 
anlaşması yaptı. 
Norveçli enerji 
şirketi Statoil, 
Türkiye'de doğalgaz 
arama ve üretim 
faaliyetlerinde bu
lunmak için KanadalI 
şirket Valeura ile iki 
keşif lisansı için bağ 
layıcı anlaşma yaptı. 
Şirketten yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, gaz arama 
çalışmalarını yoğun 
olarak Tekirdağ

Banarlı'da sürdüren 
Valeura ile anlaştı. 
Statoil, Kanadah 
şirketin sahip oldu 
ğu Banarlı lisansla 
nnda yüzde 50 his 
şeye sahip olurken, 
kalan pay Toronto 
Borsası'nda işlem 
gören Valeura'da 
olacak.
Varılan anlaşmada, 
Trakya'da doğalgaz 
arama çalışmalarının 
hızlandırılması ve 
bölgedeki kuyular
dan birinde bu yılın 
sonu veya 2017'nin 
başında gaz 
çıkarılması

planlandı.
İki şirketin arama 
çalışmaları, bölgenin 
derinliklerinde kalan 
gaz potansiyelini 
ölçecek. Keşif 
yaklaşık 540 kilome
trekarelik alanı 

kapsıyor. 
Açıklamada, 
Türkiye'nin kuzey 
batısında çalışma 
lara başlamanın, 
Statoil'in arama 
stratejisi kapsamın 
da olduğunu vurgu

layan şirketin 
arama faaliyet
lerinden sorumlu 
Başkan Yardımcısı 
Erling Vagnes'in 
"Bölgedeki potan
siyel konusunda 
iyimseriz." ifadele 
rine de yer verildi. 
KanadalI şirket 
Valeura, yaklaşık 
4 yıldır Türkiye'de 
petrol ve 
doğalgaz arıyor. 
Şirket bu yılın 
başında Banarlı 
lisansına bağlı 
Batı Gürgen-1 
sahasında doğalgaz 
bulduğunu ve

deneme sürecinde 
günlük 100 bin 
metreküp kapası 
tesine ulaşıldığını 
belirtmişti.
Valeura, 2015'te 
Trakya’da üç ayrı 
kuyuda gaz 
bulmuş ve üretime 
başlamıştı.
Kanadah şirket 
Trakya'da toplam 
14 üretim ve arama 
lisansına sahip 
bulunuyor.
Bunların yanı 
sıra şirketin 
Gaziantep'te de 
petrol arama 
lisansı bulunuyor.

Talsilere teni ıwu lama ajaMgMniMi
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlı 
ğının Taksimetre 
Muayene Yönet 
meliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği* resmi 
gazetede yayım 
lanarak yürürlüğe 
girdi. Buna göre, 
taksimetreler için 
düzenlenen metro 
lojik muayene 
belgesi etiketi görü 
nür şekilde taksinin 
arka kelebek camına 
veya müşterinin 
rahatça görebileceği 
uygun bir yere yapış 
tınlarak, periyodik 
muayene işlemleri 
tamamlanacak. 
Taksimetrelerin 
stok muayenesinin 
yaptırılmasından 
taksimetrenin mülki

yetini haiz kişi 
sorumlu kılındı. 
Taksilerde kullanılan 
tüm marka ve model 
taksimetrelerin 
muayenelerini söz 
konusu yönetmelik 
hükümlerine göre 
yetkilendirilen pist 
ve servis alanı için 
de gerçekleştirecek. 
Servis hizmetleri 
onay belgesi için 
Bakanlık tarafından 

elektronik başvuru 
sistemi kuruluncaya 
kadar servis sahibi 
gerekli belgelerle 
birlikte bulunduğu 
ilin İl Müdürlüğüne 
dilekçe ile müra 
caat edecek, ancak 
Bakanlık tarafından 
gerekli alt yapının 
tamamlanmasıyla 
başvurular elektro 
nik ortamda 
yapılacak.

Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, KDV iadele 
rinin hızla sonuçlan 
ması için Ankara'da 
2 özel ihtisas vergi 
dairesinin kurulma 
sürecinin tamamlan
mak üzere olduğunu 
söyledi. Maliye 
Bakanı Naci Ağbal, 
KDV iadelerinin hızla 
sonuçlanması için 
Ankara'da 2 özel 
ihtisas vergi daire 
sinin kurulma süre 
cinin tamamlanmak 
üzere olduğunu 
belirterek, "Türkiye 
genelinde yaklaşık 
bin 200 uzman per
sonele eğitim verildi. 
KDV iadesinde 
görev alacak perso 
nelin yetkinliğinin 
ne kadar önemli 
olduğunun farkında 
yız. Bu nedenle 
eğitimler sürekli

hale getirilecek. 
Başkent'teki ihtisas 
vergi dairelerimiz, 
haziran sonunda 
hizmet vermeye 
başlayacak. Böylece 
vergi daireleri ara 
sındaki farklı uygu
lamalardan kaynak 
lanan mükellef mağ 
duriyetleri ortadan 
kalkacak, KDV 
iadeleri daha hızlı ve 
doğru yapılacak, 
haksız KDV iadele 
rinin önüne geçile
cek" dedi. Mevcut 

vergi dairelerindeki 
iş yükü nedeniyle 
KDV iadesi talebin 
de bulunan mükel 
leflerin işlemlerinin 
tamamlanmasının 
uzun süre aldığına 
işaret eden Ağbal, 
"Hiçbir mükellefi 
mizin 1 kuruşunun 
fazladan 1 gün bile 
olsa içeride kalma 
sini, aynı zamanda 
devletin 1 kuruşu 
nun bile haksız yere 
zayi olmasını is
temiyoruz.” dedi.
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Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

______ KAYMAKAMLIK______
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 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 EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sid. 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 Mûd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
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Eaklhlsar (262) 655 60 31
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P«0«sus Akmls Seyahat S14 ®3 ®2
METRO S13 12 12
Aydın Turtam • 13 20 77
SOser Turtam ®12 1O 72
Kanberoftlu-Esadae 314 43 40
An Hur 314 47 71
Kamil Koç 312 0103

HASTANELER

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
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 80 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dov. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 65
Tomokay Tomografi 513 85 29
Acıbadem 280 44 44

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 51345 20

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

Akcan Petrol o13 1O 7O
MAR-PET sis 30 33
Tuncay Otogaz 313 16 4S
Beyza Petrol S13 O1 03
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Kaymakamlık, Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, “Kültürünü öğren, mirasına sahip çık” konferansı yapıldı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kurtuluşa giden yol, 19 Mayıs 1919..
Büyük Kurtuluşa giden yolu çıkış 16 Mayıs 

1919 günüydü.
Mustafa Kemal, Samsun ve çevresinde 

baş gösteren işgalciler ile Türkler 
arasındaki çatışmaların artması üzerine İtilaf 
Devletleri adına Arthur Calthorpe'ın 
imzasıyla, OsmanlI Hükümeti’ ne bir nota 
vermiş, karışıklıkların giderilmesi istenmişti.

Dev. Syf4’te

Gemlik Kaymakamlığı ile Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin bir
likte hazırladıkları "Kültürünü öğren, mirasına sahip çık" konulu konferansa konuşmacı 
olarak katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayşe Nükhet Adıyeke, 
Yrd. Doç. Dr. Nuri Adıyeke, Girit’ten göç ve mübadele konularında çarpıcı açıklamalarda 
bulundular. Prof. Dr. Ayşe Adıyeke, "Yaşantımızı sürdür mek zorundayız. Bir yandan 
zor günler geçirirken daha çok birlik beraberliğe ve güvene ihtiyacımız yar. Kültürel 
mirasımızı tanımak değerlerimize sahip çıkmak, geçmiş ile bizi birbirimize bağlayan 
bizim biz olduğumuzu anlatan değerlerdir." dedi. Haberi sayfa 2’de

http://www.vizyonkd.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kaymakamlık. Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Davanısma Derneği, “Kültürünü öğren, mirasına sahip çık” konferansı yapıldı

Gemlik Kaymakam 
lığı ile Girit ve Rume 
li Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derne 
ği’nin birlikte hazırla 
dıkları “Kültürünü 
öğren, mirasına 
sahip çık” konulu 
konferansa konuş 
maçı olarak katılan 
Dokuz Eylül Üniver
sitesi Öğretim Üye 
leri Prof. Dr. Ayşe 
Nükhet Adıyeke, 
Yrd. Doç. Dr. Nuri 
Adıyeke, Girit’ten 
göç ve mübadele 
konularında çarpıcı 
açıklamalarda 
bulundular.
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye Başka 
nı Refik Yılmaz, 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu ve 
Ahmet Avcı, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir, yönetim 
kurulu üyeleri, 
Ayvalık ve Mersin 
Girit ve Rumeli 
Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derne 
ği’nin başkan ve 
yöneticileri ile der 

nek üyelerinin katıl 
dığı konferansta 
konuşan Prof.
Dr. Ayşe Adıyeke, 
uzun zamandır 
Girit konusunda 
OsmanlI ve Yunan 
kaynakları ile kütüp 
hanelerinde ayrıca 
Giritliler dernek
leriyle birebir görüş 
meler yaparak, bel
geler topladıklarını, 
bunları kitaplaş 
tırdıklarını söyledi. 
Zor günlerden geçil 
diğini belirten Prof. 
Dr. Ayşe Adıyeke 
şöyle konuştu: 
"Yaşantımızı sürdür 
mek zorundayız. Bir 
yandan zor günler 
geçirirken daha çok 
birlik beraberliğe ve 
güvene ihtiyacımız 
var. Kültürel mirası 
mızı tanımak değer 
/erimize sahip çık 
mak, geçmiş ile bizi 
birbirimize bağlayan 
bizim biz olduğumu 
zu anlatan de 
ğerlerdir. Girit 
Türklerinin tarihsel 
kimliği bütün göç
menlerin savaşın ve 
vatan kaybetmenin

ne olduğunu çok 
iyi bilirler. Vatan kay
betmek toprak kay
betmek değildir. 
Atalarının yaşadığı 
yerlerde mezarları 
nın kaybolmasıdır. 
Onun için bugün 
Türkiye’den Girit’e 
ve Yunanistan’a 
giden Giritliler 
oradan bıraktıkları 
toprakları değil, 
dedelerinin mezarla 
rını arıyorlar. Bu 
maddi değil, manevi 
bir tatmindir. Anado 
lu’nun tarihi, kültürü, 
göç tarihi ve kültürü 
ile içiçedir. Göç ve 
göçmenlik olgusu 
zorunlu bir key
fiyetlerle oluşmaz. 
Savaş nedenleri 

aileleri bir yerden 
bir yere taşımıştır. 
Osmanh İmparatorlu 
ğunun dağılmasıyla 
Balkanlarda ve Girit 
te çözülmeye başla 
mış, can güvenliğini 
kaybeden müslüman 
Türkler, Anadoluya 
kaçmak zorunda 
kalmıştır” 
Konuşmacı Adıyeke, 
1920 yıllarında Ana 
dolu’dan Yunanis 
tan’a, Yunanistan’
dan ve Girit’ten Ana 
dolu’ya 1,5 milyon 
insanın yer değiştir 
diğini, bunlardan 900 
bininin Ortodoks 
Rum olduğunu, 400 
bin müslümanın 
Anadolu’ya göç 
ettiğini söyledi.

Lozan anlaşmasın 
dan sonra Yünanis 
tan ile yapılan 
sözleşme ile bu 
ülkelerden göç eden
lerin büyüklerinin o 
ülkelerde kalmasının 
bıraktıkları ülkeler 
deki mülkleri konu 
sunda hak talep 
edilmeyeceğinin 
karara bağlandığını 
söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Nuri 
Adıyeke, OsmanlInın 
Anadolu’da 
kurulduğu günden 
itibaren Türkmenler 
sürekli olarak Batıya 
götürdüğünü, 
yüzyıllar önce 
Anadolu’dan Balkan
lara gidenlerin 
daha sonra

Anadolu’ya geri 
gelmesinin 
göçlerin hikayesi 
olduğunu söyledi. 
OsmanlInın Girit’i 
fethetmek için 
25 yıl savaştığını, 
100 binin üzerinde 
insanın öldüğünü, 
1670 yılında ise 
Girit’in kuşatıl 
dığını ancak, 
Girit’in sürekli 
Osmanhnın başına 
bela olduğunu 
söyledi.
Konuşmacılara 
toplantının 
sonunda Giritli 
bayanların ördüğü 
Girit tıg işiyle bir 
havlu, plaket ve 
çiçek armağan 
edildi.

Seyhanlar Gıda Market açıldı

Seyhanlar Gıda 
Market, dün kapıla 
rını Gemliklilere 
açtı.
Bursa ve çevresinde 
101 mağazası bulu

nan Bursa’nın 
yerel gıda tedarikçisi 
Seyhanlar Gıda 
Market Hamidiye 
Mahallesi Orhangazi 
Caddesi’nde

MOPAŞ Mağa 
zasının bulunduğu 
yerde bir çok 
ürünlerinde 
ucuzluk yaparak 
kapılarını

Gemliklilere açtı. 
Gemlik’te kalıcı 
olduklarını söyleyen 
Seyhanlar Gıda 
Market yöneticileri, 
amaçlarının

Gemlikli 
tüketiciye kaliteli 
ve ucuz ürünler ile 
hizmet vermek 
olduğunu söylediler. 
İlgililer, özel

günlerde düzen 
lenecek indirim 
kampanyalarını 
Gemliklilerin 
izlemesini 
istediler.
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Alkollü sürücü TlR'a çarptı: 5 yaralı
Orhangazi de 
TIR ile çarpışan 
otomobilde bulunan 
5 kişi yaralandı. 
Kaza, Gebze- 
Orhangazi-lzmir 
otoyolu girişinde 
meydana geldi. 
Recep Uysal (35) 
idaresindeki 
41 NF 493 plakalı 

otomobil, otoyolun 
Orhangazi gişelerin 
den çıkış yapıp İznik 
yoluna yöneldiği 
esnada, B.E. (30) 
idaresindeki 67 LM 
686 plakalı TIR'ın 
dorsesine çarptı. 
Çarpmanın şiddetiyle 
savrulan otomobil 
orta refüje çıktı.

Hurdaya dönen oto
mobilin sürücü R.U. 
ve beraberindeki R.B. 
(43), A.P. (42), S.U. 
(38) ve M.G. (41) 
yaralandı. Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar 
tedavi altına alındı. 
Yaralılardan hayati 
tehlikesi bulunan

olmadığı belirlenir 
ken, otomobil sürü 
cüsü R.U'nun 90 
promil alkollü 
olduğu bildirildi. 
Kaza yapan otomo
bilden dışarı fırlayan 
bira şişesi dikkati 
çekerken, hurdaya 
dönen araç çekici 
ile kaldırıldı.

İkizleri yetim bırakan ölüme 22 yıl hapis istemi
Mudanyada geçen 
yıl çıkan orman 
yangınını park ettik
leri otomobilde izle 
yen 5 yaşında ikizleri 
olan 33 yaşındaki 
Deniz Çekirge ile eşi 
34 yaşındaki Seyit 
Çekirge'nin otomobi
line çarparak ölüm
lerine neden olmakla 
suçlanan 35 yaşın 
daki Ercan Mandıra 
cı'nın yargılanma 
sına devam edildi. 
Bursa 6'ncı Ağır 
Ceza Mahkemesinde 
görülen davada esa 
sa ilişkin görüşünü 
açıklayan Cumhuri 
yet Savcısı, sanık 
Ercan Mandıracı'nın, 
'Taksirle ve bilinçli 

birden fazla kişinin 
ölümüne neden 
olmak, yaralamak1 
suçlarından 3- 22.5 
yılhapis cezasına 
çarptırılmasını 
istedi. Nilüfer İhsani 
ye Mahaliesi'nde 
oturan Seyit Çekir 
ge, olay gecesi eşi 
Deniz ve ikiz çocuk 
larından 5 yaşındaki 
Ceren'i yanına ala 
rak 16 BYJ 39 plakalı 
otomobili ile gezin
tiye çıktı. Çekirge 
çifti daha sonra, 
Mudanya Yolu üzerin 
de etkili olan orman 
yangınını izlemek 
için Mudanya'nın 
Tepedevrent Mevki- 
i'ne geçti. Burada

yangını izleyen Çekir 
ge çiftinin bulundu 
ğu otomobile, iddia 
ya göre yolda zigzag 
yaparak gelen Ercan 
Mandıracı yöneti
mindeki 16 YJU 936 
plakalı otomobil 
çarptı. Kazada şoför 
koltuğunda oturan 
Seyit Çekirge ile 

yanında oturan eşi 
Deniz Çekirge ağır 
yaralandı. Ambulans 
la hastaneye kaldın 
lan Seyit ve Deniz 
Çekirge çifti öldü. 
Çekirge çiftinin kızla 
rı Ceren'in yaralan 
madiği kaza sonrası, 
kaçan sürücü Ercan 
Mandıracı jandarma 

ya teslim oldu ve 
ardından çıkarıldığı 
mahkemece tutuklan 
dı. Duruşmada ölen 
Seyit-Deniz Çekirge 
çiftinin yakınlarının 
avukatı Ali Demir, 
sanığın bilinçli ve 
taksirli bir şekilde 2 
kişinin ölümüne ve 
diğerlerin yaralan 

masına neden oldu 
ğunu ifade ederek 
en üst sınırdan ceza 
nın verilmesini iste 
di. Sanık avukatı, 
jandarmaya kendisi 
nin teslim olan 
müvekkilinin suçsuz 
olduğunu söyledi. 
Duruşmada esas 
hakkındaki görüşnü 
açıklayan cumhuri 
yet savcısı, 'Taksirle 
ve bilinçli birden 
fazla kişinin ölümü 
ne neden olmak, 
Yaralamak' suçun
dan 3- 22.5 yıl hapis 
cezasına çarptırılma 
sini istedi. Mahkeme 
heyeti duruşmayı 
karar vermek için 
mahkemeyi erteledi.

lir liiıl» 68 Mı liralı! ııuııuı
Bursa’da, kendilerini 
polis olarak tanıtan 
telefon dolandın 
cilan, bir günde 3 
kişiyi toplam 68 bin 
lira dolandırdı.
Edinilen bilgiye göre, 
Osmangazi Nalbant 
oğlu Mahaliesi’nde 
oturan Ö.A.’yı arayan

bir kişi, kendisini 
polis olarak tanıttı. 
Terör örgütü bahane
siyle banka bilgiler
ine ulaşıldığını 
anlatan sahte polise 
inanan Ö.A., şüphe 
linin hesabına 50 bin 
lira gönderdi. Ö.A., 
bir süre sonra

şüpheliye ulaşama 
yınca dolandırıldığını 
anlayarak polise 
müracaat etti. Aynı 
yöntemle Osmangazi 
Soğanlı Mahalle
sinde ikamet eden 
Z.Y. 11 bin lira, 
Nilüfer Cumhuriyet 
Mahaliesi’nde oturan

M.D.’den de 7 bin 
lira, 16 adet bilezik, 
7 adet Reşat altını, 
20 adet çeyrek altın, 
1 adet çocuk bileziği 
2’şer adet küpe ile 
yüzük ve 7 adet 
çeyrek altın takılı 
bilekliğini dolandın 
cılara kaptırdı.

Kunıe görünümlü
dolandırıcılara dikkat

Bursa’da Beşiktaş’ın 
şampiyonluğunu 
kutlayan bir kişi 
kimliği belirsiz kişi 
tarafından ayağından 
bıçaklandı. Nilüfer 
Fatih Sultan Mehmet 
Bulvan’nda meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre, özgür Y. (22), 
dün gece Beşiktaş’ın 
şampiyon olmasının 
ardından kutlamalara 
katıldı. Üzerindeki

siyah-beyazlı f m * layan gencin yanına
ile şampiyonluğu kut- yaklaşan, kimliği be

lirsiz kişi veya kişiler 
şahsın sağ ayağın 
dan bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen 112 ekipleri, 
genci hastaneye 
kaldırdı. Sağ ayağın 
dan 2 bıçak darbesi 
alan gencin durumu
nun iyi olduğu 
öğrenildi. Polisin, 
olayla alakalı 
tahkikatı sürüyor.

Bursa’da, kapı 
kapı dolaşan kurye 
görünümlü dolandın 
cılar, "önceden 
çekilmiş kredilerin 
imzalarının eksik 
olduğunu" söyledik
leri vatandaşlara 
5 tane kağıt imzalatı 
yor. Osmangazi 
Gülbahçe Mahalle- 
si'nde H.Z. isimli 
şahsın evine bir 
bankadan geldiğini 
ileri süren kurye 
geldi. H.Z.'nin önce
den çektiği kredi 
lerle ilgili eksik 
imza bulunduğunu 

söyleyen kurye görü 
nümlü dolandırıcı, 
H.Z.'ye 5 tane kağıt 
imzalattı. Bir 
müddet sonra 
evine gelen eşine 
durumu anlatan 
H.Z, karısının ikazı 
zerine hemen banka 
yetkililerini aradı. 
Banka yetkililerinin 
herhangi bir evrak 
göndermediklerini 
söylemesi üzerine 
dolandırılmaktan 
korkan H.Z. polise 
müracaat etti.
Polis olayla alakalı 
tahkikat başlattı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Yoksa Mondros Antlaşmasının T. maddesine 
göre bu bölge işgal edilecekti.

0 günlerin Genel Kurmay Başkanı Abuk Ahmet 
Paşa ve Sadrazam (Başbakan) Damat Ferit, baş, 
başa vererek, bu sorunu gidermek için Sam
sun’a Mustafa Kemal'i göndermeye karar verir
ler.

Mustafa Kemal, zaten Anadolu’ya çıkmak için 
fırsat kollamaktadır. Kararı hemen kabul eder ve 
Padişahtan da görev fermanı çıkarılır.

Mustafa Kemal’in görevi, bölgede düzenin 
yeniden kurulması, olayların nedenlerinin 
saptanması, bölgedeki silahların ve cephanenin 
toplanarak Osmanlı depolarına yerleştirilmesidir.
Ayrıca bu bölgede sözü edilen Türk direniş 

gruplarının dağıtılnissidir.
Mustafa Kemal bu görevi alırken, Genel Kur

may 2. Başkanı Kazım Paşa ile pazarlık ederek, 
9. Ordu müfettişliğine getirilir.

Mustafa Kemal aldığı fetva ile 3. ve 4. kolordu
lar ile Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara, Kasta
monu illeri kolordu komutanlarına doğrudan 
emir verebilecek bir yetki almıştır.

Hazırlıklar başlar ve kimlerle yola çıkacağı be
lirlenir. Onları Samsun’a götürecek olan gemi, 
Bandırma adını taşımaktadır. 16 Mayıs 1919 
günü öğle saatlerinde İstanbul’dan yola 
çıkılmıştır.

Ancak, arkalarında da bir Ingiliz gemisi Kendi, 
ferini izlemeye başlamıştır.

Fırtınalı havada Ingiliz gemisi, Bandırma vapu
runun izini kaybetmiştir.

18 Mayıs günü kıyıdan giden gemi, Sinop 
limanına girmiş, karaya çıkılarak Samsun Tümen 
Komutanlığına Mustafa Kemal’in görevli geldiği 
bildirilmiştir.

19 Mayıs 1919 günü Bandırma Vapuru Samsun 
limanına varmıştır.

Karaya çıkan Mustafa Kemal, hemen işe 
başlamış ve Rum çetelerin Müslüman halka 
saldırdığı, yerel yöneticilerin ise dış devletlerin 
müdahalesi ile durumu engellemediğini kanaati 
belirince, Canik Mutasarrıfı’nı(valisi) görevden 
almış, yenisini atamıştır. Karışıklıklara yabancı 
askerlere aldırmaksızın müdahale emri vermiştir.

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasındaki asıl 
amacı, işgal altındaki vatanın düşmandan kurtar
mak, tam bağımsız bir yeni devleti kurmaktı.

İşgal altındaki İstanbul’da saltanat süren
I Padişah Vahideddin’in ne gücü, ne de bir şey ya

pabilecek durum yoktu.
Kurtuluşa giden yol, İstanbul’dan yola çıkan 

Bandırma vapuru ile başlamış ve 30 Ağustos 
1922 günü kazanılan zaferle taçlanmıştır.

19 Mayıs, kurtuluşun simgesidir. Yeni doğacak 
1Tı'rkiye Cumhuriyeti’nin ışığı, Osmanlı 

paratorluğünun ise tarih sayfasından silin- 
isinin başlangıcıdır.
lala Osmanlıcılık oynayanlar 19 Mayısı iyi 
vramalıdır.
farın kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik Spor Bayramı, bizim en büyük 
yramlarımızdan biridir.
3unu değiştirecek güçleri yoktur.

Büyükşehir konserine vatandaştan tepki

"Şehitlere saygı bekliyoruz’'
Emekli işçi Bayram 
Doğan, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
Mayıs ayı içerisinde 
yapılacak olan 
konsere tepki gös
terdi. Gemlik’te 
doğduğunu Göktaş 
fabrikasından emekli 
olduktan sonra 
yaşamına Gemlik’te 
devam ettiğini 
söyleyen Bayram 
Doğan, Güneydoğu 
Anadoluda yaşanan 
çatışmalarda hergün 
3 veya 5 asker veya 
polisimiz şehit 
düştüğünü söyleye 
rek şöyle konuştu:

Enııtılli taşına bastı emelli ılaraktı
Karsak Köprüsünün 
Hükümet Konağı 
karşısındaki 
girişinde görme 
engelliler için yaya 
kaldırımına 
Belediye tarafından 
yaptırılan kırmızı 
renkli taşların 
kaygan olması bir 
bayanın ölümüne 
neden olacaktı.
Olay, dün saat 16.00 
sıralarında 
meydana geldi.
Şirin Plaza’nın 
deniz tarafından 
girişinde bulunan 
görme engelli 
taşlarına basan 
kilolu bir kadın ani 
kendini yerde buldu. 
Bacağı dönen kadın 
acılar içinde çağırt 
lan 112 ambulans ile 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi

Kulüpler Birliği nden yeni kararlar çıktı
Gemlik Kulüpler 
Birliği, bu dönemli 
toplantısını, Gemlik 
Müteahhitler Derneği 
Salonunda 
gerçekleştirdi.
Çeşitli kararlar 
alınan toplantıda, 
Kulüpler Birliği 
tarafından alınan ve 
Spor kulüplerinin 
yararına kullanılacak 
Otoparklar ve VVC’Ier 
ile alakalı da açıklam 
anın yapıldığı 
toplantıda, kulüpler

"Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin böyle 
bir ortamda konser 
organize ederek 
eğlenmesini kınıyo 
rum. Hergün birçok 

kaldırıldı. Aynı yerde 
sabah saatlerinde 
ise kayan bir moto
sikletin köşedeki 
tekel bayinin camını 
kırdığı öğrenildi. 
Çevrede bulunan 
esnaf engelli 

den ihtiyaç listesi 
yapması istenildi. 
Kulüpler Birliği 
Başkanı İbrahim 
Baki; "Süreç 
ve yönetim 
beklediğimizden 
zor oldu. Kulüpler 
bugüne kadar 
Belediyenin desteği 
ile yani taşıma su ile 
döndürüldü. 
Belediye ne kadar 
fedakarlık yapsa da, 
bir yerde tıkanıyor. 
Bu nedenle 

eve acı düşerken, 
sizlerin şarkılı 
türkülü eğlenceler 
organize etmenizi 
doğru bulmuyo 
rum, şehitlere 

kaldırım taşlarının 
çok kaygan olması 
nedeniyle birçok 
kişinin ayağını 
kırdığını bu 
konuda Bele 
diyeye yapılan 
başvurulardan

Belediyemizin 
öncülüğü ile 
işletmeleri aldık, 
işleterek gelir elde 
edeceğiz" dedi. 
"İthal oyuncu değil, 
yerli oyuncu" 
Gemlik’te paralarını 
çoğunlukla ithal 
oyunculara 
harcıyor, karşılık 
alamıyoruz. Bizim 
çocuklarımıza da 
katkısı olmuyor. 
Bu nedenle önceli 
ğimiz Gemlik’in 

saygısızlık olarak 
görüyorum ve 
şehitlere saygı 
bekliyoruz” diyerek 
tepki gösterdi.

sonuç alınamadığını 
söylediler.
İlgililerin kazalara 
neden olan 
görme engelli 
kaldırım taşlarının 
elden geçirilmesi 
isteniyor.

çocukları olmalı. 
Aksi taktirde 
desteğin 
anlamı yoktur. 
Her kulüp, mali 

tablosunu hazırlayıp 
bir hafta içinde 
bizlere bildirsin. 
Bizler de ne kadar 
destek olacağımızı 
görüşelim.
Amatör ruh önem
lidir. Amatör ruhtan 
kulüplerimizin 
ayrılmamasını 
diliyorum" dedi.



GemlikKSrfez
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SCHO

BİL OKULLARI
"

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ’DE AÇILIYOR!

2016 - 2017 fğitim Öğretim Sezonunda Hizmetinizdeyiz

ANAOKULU • İLKOKUL* ORTAOKUL 

□ O bilorhangazi www.bilokullari.com.tr 1444 5 245

http://www.bilokullari.com.tr
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PMYO sınav tarihleri değişti
6-17 Haziran tarih
lerinde yapılacağı 
duyurulan PMYO 
sınavının, 13-24 
Haziran tarihlerinde 
gerçekleştirileceği 
bildirildi. Genel 
Müdürlükten yapılan 
yazılı açıklamada, 
PMYO sınavına ön 
başvuru yapan 
adayların şahsen, 
başvurusu, aday

4 milyon öğrenciye bedava dershane
Milli Eğitim Bakan 
lığı, dershanelerin 
özel okula dönüşüm 
sürecinde başlattığı 
teşviklerine devam 
edecek. Eğitim sek
törüne devlet 2 mil
yar lira verecek. 
Daha önce binlerce 
lira harcayarak 
çocuğunu dersha 
neye gönderen 
aileler, dönüşüm 
süreciyle büyük bir 
külfetten kurtulmuş 
oldu. Bakanlık bu 
kaynağı kurslarda 

değerlendirme ve 
seçme sınavının 
6-17 Haziran 2016 
tarihleri arasında 
yapılacağının duyu 
rulduğu hatırlatıldı. 
Polis Akademisi 
Başkanlığınca bu 
tarihlerde farklı bir 
sınav yapılacağın 
dan, PMYO sınavının 
19 Haziran hariç 
olmak üzere, 13-24 

görev alan 200 bin 
öğretmen ve kurs 
ihtiyaçları için kul
lanacak. 22 bin 
eğitim kurumunda 
açılan bu kurslarda 
ise 4 milyon 300 bin 
öğrenci eğitim 
alıyor. Özel okullar 
da okuyan öğren 
çilere yönelik eğitim 
ve öğretim desteği 
için de Bakanlık, 
adeta bir servet 
ödeyecek. 2016- 
2017 eğitim yılı için 
özel okullara

Haziran tarihleri gerçekleştirileceği
arasında kaydedildi.

& £ y. «
toplamda 1 milyar 37 
milyon lira teşvik 
verilecek. Organize 
Sanayi Bölgesinde 
faaliyette bulunan 
(OSB) Mesleki 
Teknik Anadolu 
Liselerindeki öğren 

çilere yönelik 
destek veren 
Bakanlık, bunun için 
80 milyon lira har
cama yapacak.
Ayrıca bu okullar
daki öğrenci sayısı 
16 bine çıkaracak.

272 milyon e-posta 
adresi çalındı

ABD'li bir güvenlik 
şirketi, Gmail, 
Yahoo, Microsoft ve 
Mail.ru'da kayıtlı 
272 milyon mail 
adresinin şifresinin 
hacker'ların eline 
geçtiğini duyurdu. 
Reuters'a konuşan 
Hold Security 
şirketinin kurucusu 
Alex Holden, çeşitli 
yöntemlerle iletişi 
me geçtiği Rus bir 
hacker'ın kendisine, 
paylaşım sitesi 
Vkontakte'de 
hacker grubu için 
olumlu bir yorum 
yapması karşılığın 
da 272 milyon mail 
adresinin şifresini 
vermeyi önerdiğini 
belirtti.

"ŞİFRELERİNİZİ 
DEĞİŞTİRİN" 
Holden ayrıca, 
hacker'ların başta 
1 milyar 17 milyon 
e-posta adresinin 
şifresini vermeyi 
teklif ettiğini, veri 
tabanından tekrar
lanan verileri çıkar 
diktan sonra sayı 
nın 272 milyona 
ulaştığını da kaydet 
ti. Çalınan hesaplar 
arasında 4 milyon 
Yahoo, 33 milyon 
Microsoft, 24 mil 
yon Gmail, 57 mil 
yon Mail.ru hesabı 
nın bulunduğunu 
ifade eden Holden, 
kullanıcıları şifreleri 
ni değiştirmeleri 
konusunda uyardı.

BAŞLAMIŞTIR

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

İnternetten Canlı fyıpn- Sahne - Işıkgösterisi
Servis ve e kip inanlar - Sürprizgösteriler 

a www.gemlikmilton.com
Rk facebook/miltondugun
Mk plus.google.com/miltoitdugun 
R Hükümet Konaği karşisi

Tfl : 513 10 71 GEMLİK

MILTON
L. DÜĞÜN SALONU

Mail.ru
http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltoitdugun
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SOKAKTAKİ CnmflR İÇİH1 KÜP SU 10OLU HflYflT
Sokaktaki canlar 
için “1Kap su 1dolu 
hayat” sloganıyla 
Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 
artan yaz sıcakların 
da sokaktaki canla 
rın susuz kalmama 
lan için 20 ye yakın' 
otomatik su kabı ve 
100 e yakın su kabı 
m şehrin muhtelif 
yerlerine yerleştir 
diler. Sağlık işleri 
müdürü Sabri Emre 
yaptıkları bu 
faaliyetin sokak

hayvanları için 
hayırlı olmasını 
diledikten sonra 
sokaktaki canlar 
için her zaman 
onların yaşam 
haklarına saygılı 
olmayı onların aç 
ve susuz 
kalmamalârı için 
ellerinden gelen 
çalışmaları yapmayı 
öncelikli vazife 
olarak gördüklerini 
söyledi.
Sabri Emre, “Bu 
bağlamda hizmet
lerimizin hız kesme den devam ettiğini 

çevremizdeki
hayvan sever 
va tandaşlarımız,

KİHAYKO ve
ANADOLUFED gibi

sivil toplum kuruluş 
temsilcileriyle 
birlikte sokaktaki 
canlar için güzel 
çalışmalara imza 
atacağız” dedi. 
Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Müdürü Sabri 
Emre, Bu 
çalışmalarımızın 
gün geçtikçe 
kendimizi yenile 
yerek ve de 
geliştirerek 
devam etti re 
çeklerini sözlerine 
ekledi.

Okul lıahçelerinıle yaz temizliği
Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü Ekipleri 
nin Mahalle Statü 
süne dönüşen Köy
lerin ve İlçedeki tüm 
okulların yanı sıra 
çocuk parkları ve 
parklarda yaptığı 
çalışmalar devam 
ediyor. Bir yandan 
yeşillendirme ve

ağaçlandırma 
çalışmalarının yanı 
sıra, çiçeklerin 
bakımı, çimlerin ve 
ağaçların budan 
ması çalışmalarını 
yapan ekipler, diğer 
yandan okut bahçe 
lerinin çehresinde 
de güzelleştirme 
çalışmaları yapıyor 
lar. “Okullar Hayat

Bulsun” projesi 
kapsamında yapılan 
çaiışmalarda, hedef 
daha çok yeşil alan 
ve daha güzel bir 
Gemlik olmakta.
Atatürk İlkokulu 
Bahçesinde 
yapılan bir başka 
çalışmada da yeşil 
alan oluşturuluyor. 
Sağlık İşleri Müdür

lüğü Ekipleriyle 
birlikte yapılan 
diğer bir başka 
çalışmada da başta 
Kene olmak üzere 
haşerelere karşı 
ilaçlama çalışmaları 
da sürüyor. 
Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürü Cemalettin 
Uysal, mahalle

statüsüne dönüşen, 
köyler ve okullar 
başta olmak üzere, 
tüm parkların ve 
çocuk paklarının 
çehresini değiştir

diklerini vurgula
yarak, daha çok 
yeşil alan üretme 
çalışmalarının da 
hız kesmediğini 
söyledi.

Mean oluıten lim tünerleri»l gösterdiler

Çınar İlköğretim 
Okulu 4/F sınıfı 
öğrencileri, Sınıf 
öğretmenleri Selma 
Bulut yönetiminde 
hazırlamış oldukları 

etkinlikleri 
sergilerken, hem 
güldürdüler hem 
hüzünlendirdiler. 
Öğrenciler, dans 
gösterileri, özellikle 

“Kime Niyet Kime 
Kısmet” adlı minik 
skeç seyredenlere 
hoş dakikalar 
geçirttiler.
Arada klip 

gösterileri, Sınıf 
Öğretmenleri 
Selma Bulut’un 
öğrencileri çektiği 
“Çayır Çimen 
Geze Geze” klibi 

büyük ilgi gördü. 
Gösteri sonunda 
Sınıf Öğretmeni 
Selma Bulut, kısa 
bir konuşma 
yaptıktan sonra 

öğrenci adına 
annelerine 
yaptırılan plaket
lerin anne
lerine vermeleriyle 
sonlandı.

YALOVA ARMUTLU BÖLGESİNDE AÇILAN 
YENİ TERMAL OTELDE 8 SAATLİK SİSTEMDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
BAY - BAYAN TEMİZLİK VE ÖZEL GÜVENLİK 

PERSONELİ ALINACAKTIR.
MAAŞ + YEMEK + SERVÎS + İSTEĞE BAĞLI KONAKLAMA

0 507 179 6965 umer sev

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
BAY ELEMAN 
ARANIYOR

0224 513 96 83
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55. Uluslararası Bursa f esiivali başladı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi adına 
Bursa Kültür Sanat 
ve Turizm Vakfı 
(BKSTV) tarafından 
bu yıl 55'incisi 
düzenlenen "Uluslar 
arası Bursa Festi
vali" Bursa Bölge 
Devlet Senfoni 
Orkestrası ile Klazz 
Brothers konseriyle 
başladı. Bursa'nın 
kültür ve medeniyet 
başkenti olduğunu 
aktaran Altepe, 
şöyle devam etti: 
"Yaklaşık yarım asrı 
aşkın süredir 
55 yıldır süre gelen

ve bizlerle birlikte 
gelişen bir festival.
50 küsur yılını ben 
hatırlıyorum. Bur- 
sa'ya büyük güzel
likler, renk katan 
dünya çapında 
organizasyonları 
Bursa'ya taşıyan 
dünya müziğinin en 
güzel örneklerinin 

verildiği, en güzel 
sunum ve perfor 
mansların gerçek 
leştiği köklü ve 
geleneksel hal gel 
miş uzun soluklu bir 
festival. Bu yılda 
bunun en iyisini en 
güzelini çok değerli 
BursalI hemşehri 
lerimiz için burada 

tekrar hazırladık. 
Festivale katkı veren 
herkese sponsorlara 
teşekkür ederim. 
Bursa'da yaşamak 
bizim için büyük 
bir şans. Böyle bir 
şehre de hizmet 
etmek bizler için 
de büyük bir onur. 
Bursa'nın bu kültür 
ve medeniyet izlerini 
ortaya çıkartmak 
için büyük bir faali 
yet başlattık. Bursa 
artık bir ecdat yadi 
garı şehir değil artık 
bir dünya mirası, 
artık bir evrensel 
değer." dedi.

AlısverisGünleri25 
Hazirana Mı uzatıldı
Bursa'da, Tarihi 
Çarşı ve Hanlar Böl- 
gesi'nde alışverişin 
canlandırılması 
amacıyla başlatılan 
ve 22 Nisan-22 
Mayıs tarihlerinde 
arasında planlanan 
'Payitaht Çarşı 
Alışveriş Günleri', 
esnafın yoğun talebi 
üzerine 25 Haziran'a 
uzatıldı. Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) 
Başkanı İbrahim

Burkay, etkinliklere 
ilgile rinden dolayı 
tüketicilere ve 
esnafa teşekkür 
etti. Bursa Tarihi 
Çarşı ve Hanlar 
Birliği (BTÇH) 
Başkanı Muhsin 
Özyıldırım da 
tarihin mirasın, 
alışverişin keyfiyle 
sentezlendiği etkin
liklerin bölgeye 
büyük hareketlilik 
kazandırdığını 
söyledi.

H
 ZEYTİN PERAKENDE

MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
- - - - - - - - - - - BAY-BAYAN PERSONELLER 
M ALINACAKTIR.

 0 506 269 8718

ElElMNLftR ARANIYOR
FORKLİFTVEBOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR

02245247524 - 05301488083

gemport
Gemlik Lirn.ın 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 gaeceK.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli pıaraK 
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.

■
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

BAY-BAYAN VASIFSIZ
- - - - - - - - - - -  ELEMANLAR ARANIYOR■ VERONA MERMER 

TEL:5142021

MEYDAN KUZU ÇEVİRME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

0 532 232 80 41

mailto:hr@gemport.com.tr
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Çalışma Bakanı ndan kitlem tazminatı açıklaması
Çalışma Bakanı Sü
leyman Soylu, kıdem 
tazminatı ve emekli 
promosyonlarıyla 
ilgili çalışmaların 
tamamlandığını 
açıkladı. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Süleyman 
Soylu, kıdem tazmi 
natıyla ilgili yeni 
düzenlemenin 
tamamlandığını be
lirterek, "Kamuoyu 
na sunmadığımız 
ama çalışma hayatı 
içerisinde bugüne 
kadar gerçekleştir 
d iğ imiz en kapsamlı 
kıdem tazminatı

çalışmasını tamam 
lamış bulunuyoruz" 
dedi.

İYİ VE İDDİALI 
BİR ÜRÜN 
HAZIRLADIĞIMIZI 
DÜŞÜNÜYORUZ 
Soylu, kıdem 
tazminatındaki 
düzenleme çalışma 
larına ilişkin bir 
soruya şu yanıtı 
verdi: "Şuanda 
elimizde kamuoyuna 
sunmadığımız ama 
çalışma hayatı 
içerisinde bugüne 
kadar gerçekleştir 
diğimiz en kapsamlı

kıdem tazminatı 
çalışmasını tamam 
lamış bulunuyoruz. 
Gerek çalışanlarımı 
zın, gerek işverenle 
fimizin çok net bir 
şekilde kendi var 
olan durumlarını net 

ve iyi görebileceği 
bir çalışmayı tamam 
lamış durumdayız." 
Kıdem tazminatı 
konusunda farklı 
ülke örneklerinin ' 
incelediğini ve bu 
konudaki tecrübeler

den yararlanıldığını 
ifade eden Soylu, 
şöyle konuştu: "İyi 
ve iddialı bir ürün 
hazırladığımızı 
düşünüyoruz. 
Türkiye'de çalışanla 
nn yüzde 86'smın 
kıdem tazminatını 
alamadığını düşündü 
ğümüzde aslında 
sessiz milyonların 
önemli ölçekte sahip 
çıkıldığı kıdem tazmi 
natı çalışmasını biz 
teknik açıdan tamam 
lamış durumdayız. 
Bundan sonra sos 
yal diyalog pencere 
mizi açacağız. Hem 

sendikalarımızla 
hem işveren temsil
cilerimizle hem 
sanayi ve ticaret 
odalarımızla hem 
çalışanlanmızla hep
siyle bu diyaloğu or
taya koyacağız. Çok 
önemli araştırmalar 
yaptık. Toplum, çalı 
şanlar, kıdem tazmi 
natını alamayanlar 
ne talep ediyor, 
bütün bunlan ortaya 
koyan çalışmalan ve 
araştırmalan 
hazırladık. İnşallah 
bu da 65. Hükümetle 
birlikte kamuoyuyla 
paylaşacak." dedi.

SısnimmiııalaMlıımiılıM Tariada ürün ucuzlmıor 
üreticiler uyariMor

Maliye Bakanlığı, 
Twitter veya bloglar- 
dan reklam yapan 
lan da vergi mükel 
lefi olarak değerlen 
direcek. Maliye 
Twitter’dan veya 
bloglanndan reklam 
yapanların peşine 
düşecek. Elektronik 
ortamı da ‘işyeri’ 
sayacak olan Maliye 
reklam yapanları da 
vergi mükellefi 
olarak değerlendire 
cek. Bloglanndan 
ya da tweet atarak 
reklam yapanlar da 
mükellef sayılacak 
lar. Maliye Bakanı 
Naci Ağbal, mevcut 
vergi kanunlannın 
internette yapılan 
ticareti tam olarak 
kavramadığını, 
ancak yeni vergi

usul kanunu ile 
düzenleme yapacak 
larını söyledi. Ağbal, 
“Elektronik ortamda 
üretilen o alanı artık 
elektronik işyeri 
sayacağız. Oradan 
gelir elde ediyorsa 
artık mükellef 
olacak” dedi. Ağbal, 
bu şekilde gelir elde 
edilen elektronik 
ticaretin vergilendi 
rilmesini sağlayacak 

larını belirterek, 
“Kim, ne olursa 
olsun, herhangi bir 
şekilde elektronik 
ortamda yaptığı bir 
hizmetten dolayı 
gelir elde ederse, 
bizim açımızdan 
vergi mükellefidir" 
dedi. Maliye Bakan 
lığı bir süre önce 
Vergi Usul Kanunu 
değişiklik taslağını 
kamuoyunun görü

şüne açtı. Taslakta 
internette ticaretin 
kavranabilmesi için 
“Elektronik ortamda 
işyeri” başlıklı yeni 
bir madde düzen
ledi. Buna göre 
internet, ekstranet, 
intranet ya da benze 
ri bir telekomüni 
kasyon ortam veya 
aracının ticari, sınai 
veya mesleki faali 
yete tahsis edilmesi 
veya bu faaliyetler 
de kullanılması 
durumunda elek
tronik ortamda iş 
yeri oluşmuş 
sayılacak. İnternette 
ticaretin dışın da 
sosyal medya 
aracılığıyla yapılan 
reklamlar da böylece 
Maliye’nin alanına 
girecek.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım 
ÜFE), nisanda bir önceki aya göre yüzde 
1,91, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
4,03 azaîdı.Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda 
üretici fiyatlarının enflasyonun altında 
kaldığını bildirerek, "Şubatta yüzde 3,11, 
martta yüzde 3,98 düşen fiyatlar, nisan 
ayında da yüzde 1,91 azaldı. Bu durum 
üreticimizi zorlamıştır. Son 14 yılda, hem 
şubat hem mart hem de nisan ayında 
tarımda üretici fiyat düşüşü ilk kez olmak 
tadır. Genel enflasyon hala yüzde 6,57'ler 
de seyrederken, üreticimiz bir yıl önceki 
fiyatların bile yüzde 4,03 altında kalmak 
tadır. Bu durum sürdürülebilir değildir" 
dedi. Bayraktar, üretici fiyatlarındaki 
düşüşün, tüketiciye tam olarak yansıma 
dığını da sözlerine ekledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
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Mal Müd. 513 10 95
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Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
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Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
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Akcan Petrol 1O 79
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Tuncay Otogaz 913 19 49
Beyza Petrol S13O1 03
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Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
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Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5480 

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
Oflu Hocanın Şifresi 

2:11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:15...

Kaptan Amerika 
Kahramanların

Savaşı (3D Türkçe): 
11:00-14:00-17:00- 

20:30...
Magi: 11:45-14:15- 

17:00-20:15...

5133321
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Bu yıl da Atatürk Stadında gençlik gösterileri yapılmayacak

19 Mams'ı MstMiıla kutluiKir u?
Güne Bakış
kadri_guler@hotmail.com

GENÇLİK BAYRAMI...
Bugün Gençlik ve Spor Bayramı.
Yani Gençlerin Bayramı..
Bu bayramı gençlere Cumhuriyetimizin kuru

cusu Mustafa Kemal Atatürk armağan etti.
Tıpkı çocukların 23 Nisanı Çocuk Bayramı 

olarak kutlanması gibi.
Gelin görün ki Gençlik ve Spor Bayramı 15 yıl 

dır diğer Ulusal bayramlar gibi içinin boşal 
tılmasına çabalayan bir siyasi iktidar tarafından 
kütlanamaz hale getirildi. Bugün, yıllarca stad- 
larda yapılan gösteriler yapılmayacak. Dev. 4’de

19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma ve Gençlik 
Spor Bayramı’nın 
97. yıldönümü 
bugün bütün yurtta 
ve dış temsilcilik 
terimizde düzen 
lenen törenlerle 
kutlanacak. 
İlçemizde yapıla 
cak olan 19 Mayıs 
törenleri için 
hazırlanan prog
ram açıklandı. 
Buna göre; bu 
sabah saat 09.30 da 
İlçe Gençlik 
hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü Atatürk 
Anıtı’na çelenk 
sunacak, saygı 
duruşunda 
bulunacak.
Daha sonra

saat 20.30 da 
İskele Meydanı’nda 
sportif gösteriler, 
ödül töreni ve 
halk oyunları 
gösterileri

düzenlenecek. 
Daha sonra ise 
havai fişek 
gösterisi yapılacak. 
Sabah İskele Meyda 
nı’nda yapılacak

olan resmi 
törenden sonra 
CHP’lilerin 
alternatif kutlama 
yapacakları 
açıklandı.

ÖZEL ^üktdigkmiiieMtiMıkııbtm" ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT A YICIPMT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE A MÜZİK JİMNASTİK

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL bÎ™yar
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı A KTÎVTTFÎ FRÎMI7* BASKETBOL HALK OYUNLARI

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş 1A v i 1 anı c a tu a
derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır ®u aFUKLAiU »A1 KAN V

“Deneyimte ite çofydoç eğitim dtytene en

wGarRlik- oByıeazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 5İB 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Güler, Savcıyı HSYK ııa şikayet etti
Eski Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
hakkında açılan 
soruşturmalar 
nedeniyle açılan 
tüm davalardan 
beraat etmesine 
karşın görevine 
iade edilmemesi 
üzerine hukuk 
mücadelesini 
sürdürüyor.
2009 yerel seçiminde 
halkın oyuyla Gemlik 
Belediye Başkanı 
seçilen ancak 
hakkında açılan 
soruşturmalar 
gerekçe gösterilerek 
AKP'li İçişleri Bakanı 
tarafından siyasi 
linçle, yargısız 
infazla, sivil 
darbeyle, 
hukuksuzca 

görevden uzaklaş 
tınlan, sonuçlanan 
tüm davalarından 
beraat etmesine 
rağmen görevine 
iade edilmeyen Fatih 
Mehmet Güler, ken
disine hukuksuzluk 
yapanlarla hukuk 
yoluyla mücadele et
meye devam ediyor. 
Fatih Mehmet Güler; 
kendisi hakkında 
yürüttüğü 
soruşturmada 
evrensel hukuk 
kurallarını ve 
yasaları çiğneyerek 
kendisine hak gaspı 
yaptığı ve kamu 
görevini kötüye 
kullandığı iddiasıyla 
hakkındaki 
soruşturmaları 
yürüten Savcı S. N. 
hakkında Hakimler

ve Savcılar Yüksek 
Kurulu'na suç duyu
rusunda bulundu. 
Güler, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
Savcı S.N. nin 
hakkında başlattığı 
soruşturmada bir 

çok hukuksuz işlem 
yaptığını ve mağdur 
olduğunu, 
hukuksuzlukları 
tespit ederek, bel
geleriyle bunları 
Hakimler Savcılar 
Yüksek Kurulu’ndaki 

suç duyurusundaki 
dilekçesine 
eklediğini söyledi. 
Güler, şöyle 
devam etti: 
“Hakkımda yargısız 
infaz yapıldı. Halkın 
oyuyla seçilmeme 

karşın başlatılan 
soruşturmaya 
beni de dahil 
ederek görevden 
uzaklaştırılmam 
sağlandı. Seçimle 
göreve gelen 
belediye başkanlık 
makamına ise 
çeşitli entrikalarla 
AKP’li Refik 
Yılmaz başkan 
vekili seçildi. 
Bu olayların 
sorumluları 
hakkında hukuk 
yoluyla hakkımı 
sonuna kadar 
arayacağım. 
Bu kapsamda 
soruşturmayı 
yürüten Savcı S.N. 
nin Cezalandırılma 
sini gerekirse 
görevden uzaklaş 
tırıl masını istedim"

Karacaali Kampı Genç Ensar’a tahsis edildi
e-.1.1»; "THM M ... JM —k j| ~;

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
Gençlik ve Spor 
Bakanhğı’nca 
tahsis edilen Gemlik 
Karacaali Gençlik ve

İzcilik Eğitim Tesisi 
bu yılın ilk dönemi 
Bursa Ensar 
Vakfı’na verildi. 
Son zamanlarda 
çocuk tacizleri 

olaylarıyla gündeme 
gelen ve iktidarın 
yan kuruluşlarından 
olduğu iddia edilen 
Ensar Vakfı’nın 
Bursa teşkilatı

Genç Ensar grubu, 
Karacaali Kampın 
daki belirli bir 
süreyi “Gelişim 
Kampı’’ olarak açtı. 
Geçtiğimiz yıllarda 

da Karacaali Kampı, 
değişik dinci vakıf ve 
kuruluşlara kapıları 
nı açarak, gençlik 
tesislerinde toplu 
ibadetler yapıldığı, 

yüksek seslerle 
yapılan ibadet nede 
niyle çevrelerinde 
bulunan sitelerden 
şikayetler yapıldığı 
biliniyor.

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği kuruluşundan günümüze kitap oldu 

Eılip Özer anılarım ölümsüzleşiirdi 
Özer, başkanlığını yaptığı demeğin kuruluşunu ve yaşadıklarını “Anılar” adlı kitapta topladı.
Emekli Gemlik 
Lisesi Müdürü ve 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği’nin uzun 
yıllar başkanlığını 
yapan Edip Özer, 
derneğin kuruluşun 
dan bu yılına kadar 
geçen süreci 
"Anılar” adlı 
kitapta toplayarak 
ölümsüzleştirdi.
20 yıl önce bir grup 
Türk Sanat Müziği 
tutkunun bir araya 
gelerek kurduğu

Gemlik Belediye 
Sanat ve Kültür 
Derneği kuruluşun 
dan bugüne kadar 
çok sayıda müzis 
yenin yetişmesine 
neden olurken, Avni 
Anıl, Kutlu Payash, 
Orhan Taşar gibi 
ünlü besteci ve 
Türk Sanat Müziği 
sanatçılarımda kon
serlerde Gemlik’te 
buluşturmuştu. 
Edip özer, “Anılar” 
adını verdiği kitabın 
da dernek kurucuları 

nı, kuruluşa büyük 
katkı koyan Eski 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı’yı, 
sunuculuk yapan 
Ali Aksoy’u, Hakim 
Gürkan Sünnet 
çioğlu’nu, Noter 
Maksut Akçay’ı, 
diğer kuruculara 
teşekkür ederken, 
kitabın önsözünde 
“İlçemizde 20 yıldır 
sanat musikisi 
sevdalılarının insana 
huzur ve mutluluk 
veren, sesi

yükseliyor" diyor, 
özer kitabında 
“Acısı ve tatlısı ile 
bu anıları arkadaşla 
rımla paylaşmak 
eskiyi anımsatmak 
yaşadığımı ve yaşa 
nanları yazılı hale 
getirmek istiyor 
dum. Amacı yalnızca 
hizmet olan, sosyal 
etkinlikleri ile ön 
planda bulunan 
benzer kuruluşların, 
hemen kurulmaları, 
hem de devam 
ettirmeleri özveri

gerektiriyor" 
diyor.
Edip özer anılar 
adlı kitabı

Güler Ajans 
Körfez Ofset 
Yayıncılık 
tarafından basıldı.
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Yanlış alarm ortalığı ayağa kaldırdı
Bursa'da 27 Nisan 
da yaşanan bombalı 
saldırının ardından 
vatandaşların şüphe 
li kişiler, şüpheli 
çantalarla ilgili 
ihbarları üçe katlan 
dı. Ulucami civarın 
da şüpheli bir kişi 
nin türbe ziyaretle 
rine gelen turist 
otobüsüne bindiği 
ihbarı üzerine tüm

polis birimleri hare 
kete geçti. Ancak 
durdurulan otobüste 
eşgali verilen kişi 
çıkmadı. Bursa’da 
155 polis hattına 
gelen canlı bomba 
ihbarı üzerine hare 
kete geçen polis 
ekipleri, Yeşil Cami 
si'nden çıkan 52 
plakalı yerli turist 
otobüsünü Haşim

İşcan Caddesi üze 
rinde durdurdu.
Önce olaya trafik 
polisleri müdahale

etti. Emniyet Haber 
Merkezi ise trafik 
polislerinin kapıları 
kapattırıp Terörle

Mücadele ekiplerinin 
gelmesinin beklen
mesini istedi.
Uzman ekipler 
gelene kadar otobüs 
sürücüsü trafik 
polislerine tepki 
gösterdi. Kısa 
sürede Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
olay yerine geldi. 
Araçta ise daha

önceden eşgali 
ihbar edilen yeşil 
kıyafetli bastonlu 
şahsa rastlanmadı. 
Aracı durdurulan 
şoför polislerle 
tartışırken, kendi 
güvenliği için bu 
arama işleminin 
yapıldığını 
anladıktan sonra 
gezi turuna devam 
etti.

Iniihar elen anneyi okulılan ete dönen tizi bulOu
Eşiyle boşanmak 
üzere olan 46 yaşın 
daki Zehra G., geçir 
diği bunalım sonucu 
kendini asarak yaşa 
mıha son verdi.
Annesinin cesedini, 
okuldan eve dönen 
kızı S.G. buldu.
Zehra G.'nun cesedi 
Cumhuriyet Savcısı 
mn yaptığı incele
menin ardından 
Adli Tıp Kurumu 
morguna kaldırıldı.

Olay, Nilüfer Görükle 
Mahallesi Gülveren 
Caddesi'nde bulu
nan 5 katlı bir apart
manda meydana 
geldi. İddiaya göre 
eşiyle şiddetli 
geçimsizlik yaşayan 
ve boşanma davası 
devam eden anne 
Zehra G., geçirdiği 
bunalım sonucu 
öğle saatlerinde 
oğlu 21 yaşındaki 
S.G. ve kızı 17 yaşın

daki S.G. okulday dorda bulunan doğal
ken kendisini gaz borusuna astı,
çamaşır ipiyle kori- Okuldan dönerek

eve gelen Zehra 
G.'nun kızı S.G., evin 
kapısını açtığında 
annesinin cesediyle 
karşılaştı. S.G.'nin 
çığlıklarını duyarak 
eve gelen komşuları 
durumu polis ve 
sağlık ekiplerine 
bildirdi. Olay yerine 
gelen sağlık ekipleri 
annenin hayatını 
kaybettiğini belirledi. 
Ardından eve olay 
yeri inceleme ekip

leri çağrıldı. 
Annenin cansız be
deni Bursa Cumhur! 
yet Savcısının yaptı 
ğı incelemenin ardın 
dan Adli Tıp Kurumu 
morguna kaldırıldı. 
Eşiyle boşanmak 
üzere olan ve 
psikolojik sorunları 
olduğu bildirilen 
Zehra Gökçeoğlu 
nun intiharıyla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

Parasını son anda kurtardı
Kendilerini polis 
olarak tanıtan şüphe 
(ilerin, "Kimliğini 
terör örgütü PKK 
kullanıyor" yalanına 
inanıp hesabındaki 
700 bin lirayı çekm
eye giden şahıs, 
eşinin durumundan 
şüphelenip, polisi 
aramasıyla dolandırıl 
maktan kurtuldu. 
Olay, Osmangazi 
Atatürk Caddesi’nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre,

Z.S.’yi (58) arayan bir 
kişi kendisini polis 
olarak tanıttı.
Dolandırıcı, "Hesabı 
nız terör örgütü 
tarafından kullanıl! 
yor. Hesabınızdaki 
parayı çekin ve bize 
verin. Biz seri numa 
ralarını kontrol ettik
ten sonra size geri 
vereceğiz" diyerek 
bankaya yönlendirdi. 
Bu sırada şahsın eşi, 
durumdan şüphele 
nerek polise ihbarda

bulundu. Yankesicilik 
ve Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri, 
bankaya giderek 
uzun uğraşlar sonu
cunda şahsı ikna etti.

Şahsın, şüphelilerin 
hesabına yaklaşık 
700 bin lira yatıracağı 
öğrenildi. Polisin, 
olayla alakalı 
tahkikatı sürüyor.

Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Sema 
Karakoca'nın 2011 yılında öldürülmesi 
olayında tutuklanan ve 69 gün cezaevinde 
yattıktan sonra cinayetleriyle ilgileri olma 
dığı ortaya çıkınca tahliye edilen 3 kardeşe 
bin 400'er lira maddi, 3'er bin lira da manevi 
tazmindi ööenmesına'Karar verildi.

Hutlanw'da Mazili euleri soıan hırsızlar yakalandı
Mudanya’da ki 
2 yazlık evden hırsız 
lık yapan 3 şüpheli, 
jandarmanın yaptığı 
operasyonla 
yakalandı. Edinilen 
bilgiye göre, L.A. ve 
B.Ş.’nin Mudanya’
daki yazlık evlerinde 
12 Mayıs Perşembe 
günü hırsızlık mey
dana geldi. İhbar üze

rine Bursa İl Jan
darma Komutanlığı 
ve Tirilye Jandarma 
Karakol Komutanlığı 
ekipleri yaptıkları 
istihbarat çalışmaları 
neticesinde plaka 
tanıma sistemi ve 
güvenlik kamera 
görüntülerinde i 
şüphelileri İle ’llnn 
dıkları aracı te it

etti. T.Ş., C.S. ve araçta yapılan ara-
E.K.’nın kullandığı mada B.Ş.’ye ait 1’er

adet LCD TV, mini 
taşlama seti, matkap, 
akülü vidalama seti, 
avuç‘taşlama seti, 
vidalama aleti ve 
giyim eşyası ele 
geçirildi. LA.’nın 
evinden çalınan 
malzemelerin ise 
satıldığı tespit edildi. 
Bahse konu adreste 
yapılan aramada

1 adet 106 ekran 
TV ele geçirilirken, 
çalıntı eşyaları alan 
şahıslar hakkında 
işlem yapıldı. 
Gözaltına alınan 
şüpheliler işlemle 
rinin ardından 
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından adli kon
trol kaydıyla serbest 
bırakıldı.
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I Güne Bakış
W ; Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail. com

Gençlik Bayramı
Mustafa Kemal kurduğu cumhuriyeti gençliğe emanet 

etti.
Söylevinde; “Ey Türk Gençliği:
Birinci görevin, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriye

tini sonsüza değin korumak've kollamaktır. ” dedi.
Gençlik ve Spor Bayramlarında yıllarca okutulan bu 

söylev ve Gençliğin Atasına cevabı artık okutulmuyor. 
Birçok yerde stadlarda gençlik gösteriler kaldırıldı.

Mustafa Kemal’in yetiştirmesini istediği, vatan sevgisi 
dolu, vatanı yüceltecek, fikri hür, vicdanı hür, sorgu
layan, aydınlık gençlik yerine bugün dindar nesiller 
yetiştirmek için kolları sıvamış bir iktidar var.

Ülkenin ihtiyacı olan aydın din adamı yetiştirecek 
meslek okulları olan imam Hatip Okullarını, diğer okul
lardan ayıran, bu okullarda okuyan gençlerin sayısını 
akıl almaz şekilde çoğaltan, kendi siyasi düşüncelerinin 
arka bahçesi yapmak isteyen bir zihniyet ile karşı 
karşıyayız.

Fikri hür, vicdanı hür insanlar yetiştirmek için çıkılan 
yolda bugün tekkeler, zaviyeler olmasa da, tarikatlar ve 
cemaatler, ülkede etkin hale getirilmiş, şeh’in, şıh’n, 
ulemanın ağzına bakan bir toplum yaratılmaya çalışıl 
mıştır, çalışılmaktadır. Sahte Medreseler, sübyan 
okulları kurulmaya başlamıştır.fGemlik’te de var)

AKP iktidara cemmatler ve tarikatlar desteği ile 
gelmiş, bu süreçte ise, iktidarı paylaşma kavgaları ne
deniyle, Okyanus ötesindeki din adamının, iktidara ge
lenlerin hırsızlıklarını ve soygunlarını ortaya çıkardığ 
için birbirlerine düştüler.

İktidarı elinde tutanlar ise onları terörist ilan etti.
Mustafa Kamal,
"Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler 

memleketi olamaz. Türkiye Cumhuriyeti her alanda 
doğru yolu gösterecek, uyaracak güçtedir. Biz uygar 
iğin bilim ve fenninden güç alıyoruz ve ona göre yürü 
yoruz. Başka bir şey tanımayız" diyerek yolumuzu çizdi.

Bugün bu yoldan sapmalar oldu.
Gemlik’te yapıldığından beri Milli Eğitim Bakanlığı ve 

Spor Bakanlığı’nca kullanılan İzcilik ve Gençlik Kamp
tan cemaatlerin, tarikatların yuvası haline getirildi.

Karacaali Mahallesinde bulunan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne tahsis edilen kampta, son yıllarda dinci 
vakıf ve tarikatların gençlik kolları, Avrupadaki dinci 
derneklere kapılannı açtı.

Karacali Kampı’na giderseniz, İktidarının gözdesi, 
Bursa Ensar Vakfı, “Genç Ensar" pankartı ile karşılaşır 
siniz.

Orta, lise, üniversite gençliğinin kamp yaptığı devlet 
kurumlannda, artık cemaat ve tarikat kökenli vakıfların 
dinci gençleri kamp yapıyor.

Atatürk gençliği uyanın!
Çevrenizde olup bitenleri iyi gözleyin.
Bugün 19 Mayıs, Ata’nın Samsun’a çıkıp, işgal altın 

daki vatanı kuratmaya başladığı tarihi bir gün.
Mustafa Kemal, bir kurtarıcı olmaktan öte, çağdaş 

Türkiye devletinin kurucusudur.
0’nun Gençliğe Söylevi, sîzlerin el kitabı olmadır. 
Şöyle diyor;
"Bağımsızlık ve cumhuriyetini yok etmek isteyecek 

düşmanlar, bütün dünyada eşi görülmemiş bir galibiye 
tın temsilcisi öiabııırTer.'zorıâ Ve fine ne azıi vatanın 
bütün kaleleri ele geçirilmiş, bütün tersanelerine giril 
miş, bütün orduları dağıtılmış ve ülkenin her köşesi 
eylemli olarak ele geçirilmiş olabilir. Bütün bu koşul lar- 
dan daha acı ve daha tehlikeli olmak üzere, ülkenin 
içinde İktidara sahip olanlar duyarsızlık, sapkınlık ve 
hatta ihanet içinde bulunabilirler. Üstelik bu İktidar 
sahipleri, kişisel çıkarlarını işgalcilerin siyasi istek
leriyle birleştirebilirler. Ulus fakirlik ve çaresizlik içinde 
yorgun ve bitkin düşmüş olabilir. Ey Türk gelece ğlnln 
evladı! İşte, bu durum ve şartlar içinde bile görevin Türk 
bağımsızcık ve cumhuriyetini kurtarmaktır.”

Görevinin bilincinde olun.
Bayramınız kutlu olsun.

Altay ve Kavlak aileleri nişan töreninde buluştu

Mutluluğa doğru illi adım

Küçük Kumla’da 
müteahhit ve zeytin 
yağı fabrikası işleti 
cisi Hüseyin ve 
Hacer Kavlak’ın 
yakışıklı oğlu Kadir 
Kavlak, geçtiğimiz 
günlerde Mudan 
ya’da zeytinyağı 
ticaretiyle uğraşan 
Turgut ve Fatma 
Altay’ın güzel kızları 
Cansu Altay ile

mutluluğa giden ilk 
adımı atarak nişan 
landılar. İki aile 
yakınlarını Bursa 
*’Cha-Cha Restau- 
rant”ta yapılan 
görkemli nişan 
töreni bir 
araya getirdi. 
İki zeytinyağı 
işletmecisi olan 
ailenin çocuklarının 
nişan yüzüklerini

iş adamı Ahmet 
Çoşkun taktı. 
Gençlere yüzüklerin 
parmaklarından 
ömür boyu çıkma 
ması dileğinde 
bulundu. Mudanya- 
Gemlik arasında, 
Altay ve Kavlak aile 
lerinin çocuklarının 
nişan töreni aileler 
arasında yakınlaşma 
ya neden oldu.

Masalarını tek tek 
gezen genç nişanlı 
lar mutluluklarını 
onlarla paylaşan 
konuklarına 
teşekkür ettiler. 
Gemlik Körfezinin 
iki yakasını 
birbirine bağlayan 
nişan töreni 
gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar 
sürdü.

2014 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Atlı dostu Dr. Mehmet Yılmaz’ı ziyaret etti
I I

2014 yılında Kırkpı 
nar’da yapılan yağlı 
güreş karşılaşma 
larında baş pehli 
vanlığa seçilen 
Fatih Atlı, ilçemiz* 
den geçerken, dost 
lan 1 Nolu Merkez 
Sağlık Ocağı Hekimi 
Mehmet Yılmaz’ı 
ziyaret ederek 
hasret giderdiler. 
Giderek unutulmaya 
yüz tutan Ata yadi 
garı yağlı güreşimizi 
yurdumuzda başarı 
ile temsil eden baş 
pehlivanlardan 
Fatih Atlı ve onu 
çalıştırılan hocası 
Bayram Ertan 
önceki gün Gem
lik’ten geçerken 
Kırkpınar’da yapılan 
yağlı güreşlerde 
tanışarak dostluk 
larını geliştirdikleri 
Doktor Mehmet 
Yılmaz’a uğrayarak 
onun gece konuğu 
oldular.
Dün saat 11.30’da 
Yılmaz’ı sağlık 
ocağındaki görev 
yerinde ziyaret eden 
2014 yılı Kırkpınar 
Başpehlivanı

Fatih Atlı ustası 
Bayram Ertan 
2014 yılı küçük orta 
birinci Yücel Yarıcı, 
2013 yılı büyük orta 
birinci Kemal Şahin 
ve ilçemiz bisiklet 
sporcusu Ünal 
Bayrak, Dr. Mehmet 
Yılmaz’la bir süre 
görüşerek ilçemiz
den ayrıldılar.

KIRKPINARLARI 
KAÇIRMAM 
Doktor Mehmet 
Yılmaz, aslen

Sındırgı’lı olduğunu 
çocukluğundan beri 
çevresinde yapılan 
yağlı güreş karşılaş 
malarını izlediğini 
ve zaman zamanda 
güreştiğini belirterek 
şunları söyledi: 
“Sındırgı ünlü yağlı 
güreş pehlivanlarını 
yetiştiren bir 
ilçemizdir, biz de o 
kültürle büyüdük 
bu nedenle Edirne 
Kırkpınar’da yapılan 
başpehlivanlık karşı 
taşmalarına en az

20 kez izledim. Bu 
spora karşı olan 
ilgim nedeniyle çok 
sayıda başpehlivan 
ve tanınmış yağlı 
güreşçilerle 
dostluklar kurdum. 
2014 yılı başpehli 
vanı Fatih Atlı ve 
çahştıncısı Bayram 
Ertan’ın Gemlik’ten 
geçerken beni 
unutmamaları ve 
ziyaretleri beni 
onurlandırdı. 
Beni onurlan 
dırdılar" dedi.

«Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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özenle

19 Mayıs Atatürk 
Anma Gençlik w 

Spor Bayramını 
91. yıldönümü 

kutlu olsun

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş.
Âta Mah. 146 Nolu Sokak No:516600 Gemlik / BURŞA Tel: +90 224 519 00 30 Fak: +90 224 519 00 31

www.rodaport.com

http://www.rodaport.com


“Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz.
Dinlenmemek üzere, yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar.
Türk gençliği gayeye, bizim yükselme idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. 
Biz de bunu görmekle bahtiyar olacağız... ”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nın 97. yıldönümü kutlu olsun...

KARATAŞ DEMİR 
ÇELİK SAN. TİC.LTD.STİ 
/ /

Tel: (O 224) 524 72 70-71 / 524 74 69-70
AzotSandyi Yolu Sert Kaya Çeşmesi No:272 

İSLAMKÖY/GEMLİK
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“Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum; 
Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir 
üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin 
bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli. Fakat zekanı unut!.. Daime çalışkan ol... ”

97 yd/ önce/ dîlnstafc dTctnal ne/ arkadnşlaunui/

'ııin dnymasma neden/ aMn.

19 dddm^s/ sAlalüdı ü Atma AdjençtiA ne/ Apyi/ <A7)(Ufannt/

AYDINLARA.Ş.
AYDINLAR AYTAŞ AYBETON

İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Nak.Haf. Ltd.Şti. Ortaklığı
www.aydinlarmaden.com

http://www.aydinlarmaden.com


Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. 
Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık 
değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramının 97 nci yıldönümü 

kutlu olsun... 

ZEKİ KAPTAN 
İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL 
TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. STİ

A. Hamdi Tpnpinçr Ça^-Öndül jşhanı No : 42
Tel: dârnantiazl/ BURSA



“Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. 
Bu eseri, (Türkiye Cumhuriyetini) onlara 
bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nın 97. yıldönümü kutlu olsun...

YILDIRIM HOLDİNG A.$. 
GEMLİK GÜDRE SAN. A.$.



GemlikKHrfez

SCH0

BİL OKULLARI
"Kö/^ büv

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ’DE AÇILIYOR!

2016 - 2017 Eğit im Öğretim Sezonunda Hizmef inizdeyiız

QObilorhangazi www.bilokullari.comm.tr 1444 5 245

http://www.bilokullari.com
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“Sîzler, yanı yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz.
Dinlenmemek üzere, yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar.
Türk gençliği gayeye, bizim yükselme idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.
Biz de bunu görmekle bahtiyar olacağız...” 7

19 Mayıs Atatürk ’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nın 97. yıldönümü kutlu olsun...

ÖZDİLEK 
HOLDİNG

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: (0 224) 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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Sağanak wâmur geliyor Tarihicarsılarliflesefek’ileğeMar
Kapılan son 
değerlendirmelere 
göre; Aydın ve 
Muğla'nın iç 
kesimlerinin aralıklı 
sağanak ve yer yer 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı 
geçeceği tahmin 
sdiliyor. Artvin'de, 
öğle saatlerinden 
sonra aralıklı 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
/ağış bekleniyor. 
Hava sıcaklığı iç 
kesimlerde hisse 
dilir derecede (5 ile 
10 derece) olmak 
üzere Ülkemiz 
genelinde azalacağı 
tahmin ediliyor. 
Rüzgar, genellikle 
kuzey ve kuzey 
doğu, Akdeniz 
kıyıları ile zamanla 
Doğu Anadolu'da 
güney ve güneybatı 
/önlerden hafif, 
sıra orta kuvvette, 
Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu 
^Anadolu'nun

doğusunda yer 
yer kuvvetli 
olarak (30-60 
km/sa) esmesi 
bekleniyor.
Meteoroloji'den 
edinilen bilgiye 
göre Bursa'da 
gök gürültülü 
sağanak yağış 
etkisini göste 
recek, sıcaklık 
21 derece... 
Perşembe ve 
cuma günü çok 
bulutlu havasının

hakim olacağı 
Bursa'da sıcaklıklar 
5 derece birden 
artarak 26 derece 
civarında 
seyredecek...
Hafta sonu ise 
yağışlı hava 
geri dönüyor.?»» 
Cumartesi günü 
yer yer sağanak 
yağışlı, pazar 
günü ise gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı hava 
etkili olacak.

İstanbul, Bursa, 
İzmir, Edirne, 
Konya, Kayseri ve 
Kahramanmaraş' 
tâki tarihi çarşıların 
dernekleri, Bursa 
merkezli "Tarihi 
Çarşılar Fede 
rasyonu" çatısı 
altında örgütlendi. 
Tarihi Çarşılar 
Federasyonu Baş 
kanı Muhsin özyıl 
dirim, bir restoran 
da düzenlenen 
basın toplantısında, 
çarşıların sadece 
esnafın malı 
olmadığını, ecdadın 
tüm millete ortak 
emaneti oldu 
ğunu söyledi.
Ozyıldırım, yaklaşık 
8 ay boyunca 
İstanbul Kapalı 
Çarşı, İzmir Tarihi 
Kemeraltı Çarşısı, 
Edirne Alipaşa 
Çarşısı, Konya Tarl 
hi Bedesten Çarşı 
sı, Kayseri Kapalı 
Çarşısı, Kahraman 
maraş Kapalı 
Çarşısı ve Bursa 
Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Birliği olarak 
çeşitli toplantılar ve

müzakereler yaptık 
larını hatırlattı. 
Amaçlarının müşte 
rek olması nedeniy 
le bu toplantılar 
sonunda federas 
yon kurma kararı 
aldıklarını anlatan 
özyıldırım, şunları 
kaydetti: Ülkemizde 
55 civarında 
olduğunu bildiğimiz 
tarihi çarşılara 
öncülük eden 7 Hin 
akademisyenlerinin 
de desteğiyle hazır 
lanan tüzük, 3 Mart' 
ta onaylanarak, Tarl 
hi Çarşılar Federas 
yonu kurulmuş 
oldu. 6 ay içinde ilk 
genel kurulu yap
makla yükümlü 
kurucu yönetim 
kurulu, 9 kişiden 
oluştu. Federasyon 
merkezinin Bursa 
olması uygun 
görüldü. Tarihi

Çarşılar Federas 
yonunu oluşturan 
çarşı dernekleri, 
yılardır mensubu 
oldukları çarşıları 
gönüllülük İle 
korumayı, yaşat 
mayı ve yönetmeyi 
vazife edinmişlerdir. 
Yerel yönetimler ile 
bu konuda katettiği 
miz mesafe, memnu 
niyet vericidir.
Kentlerin diğer dina 
mikleri ile yapılma 
sı arzu edilen 
hizmetlerin olduğu 
da bir gerçektir. 
Tarihi çarşıların 
tümünü ilgilendiren 
genel sorunların ve 
beklentilerin 
merkezi hükÜ 
mete de aktarılması 
ve yerele destek 
istenmesi için 
federasyonun 
gerekliliği muhak 
kaktır. *
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AYRINTI
Erhan İZGİ

19 Mayıs Ulusal 
Kurtuluş savaşımızın 
başlangıç tarihidir. 
Türk ulusunun 
özgürlüğe, bağımsız 
lığa ve güzel günlere 
ulaşmak amacıyla 
yola çıktığı önemli 
bir gün. Büyük 
önder Atatürk ve 
silah arkadaşları, 
Türk halkıyla kendi
lerinden kat ve kat 
üstün olan düşmana 
karşı destanlar yara 
tarak parçalanmak 
üzere olan ülkeyi 
kurtarıp genç 
Türkiye Cumnuriye 
tini kurmuşlardır. 19 
Mayıs 1919 Türk de
vrim tarihi açısından 
bu nedenle çok 
önemli bir tarihtir.

Atatürk, kurduğu 
cumhuriyetin son
suza dek yaşaması 
ve korunması için 
sağlam bekçilere 
ihtiyaç olduğunu 
düşünmüş ve bu 
Önemli günü gençli 
ğe bayram olarak

Gençlik ye Bayramı
armağan etmiştir. 
Ancak Atatürk, 
bunu yaparken Türk 
gençliğine bir görev, 
bir sorumluluk da 
yüklemiştir. Gençliğe 
Türk istiklalini ve 
Türk cumhuriyetini 
sonsuza dek koruma 
ve kollama görevi 
vermiştir.

Atatürk, cumhu 
rlyeti niçin orduya, 
köylüye, esnafa, 
işçiye, memura ema 
net etmedi de genç 
liğe emanet etti? 
Biliyordu ki gençlik, 
diğer kesimlerden 
dana dinamik, daha 
uyanık, daha kararlı, 
daha cesaretli ve 
daha azimli olan bir 
topluluğu oluşturu 
yordu. Bu nedenle 
cumhuriyete ve 
devrimlere sahip 
çıkabilecek tek 
güç gençlikti. Bu 
yüzden gençliğin iyi 
yetiştirilmesi 
gerekiyordu.
Atatürk’ün istediği 

gençlik çalışkan, bil
gili, ulusunu seven, 
cumhuriyete ve de- 
vrlmlere bağlı, Türk 
toplumunun değerle 
riyle bütünleşmiş, 
dünyayı tanıyan, 
ilerici, aydınlıktan 
yana bir gençlikti. 
Cumhuriyetin ilk 
yıllarında böylesi bir 
gençlik yetiştiril 
meye çalışıldı. 
Atatürk’ün ölümün
den bu yana bunca 
yıl geçmesine 
karşın acaba O’nun 
istediği gençliği 
yetiştirebi İdik mi?

Gençliğimiz, yakın 
tarihimizi (Cumhuri 
yet tarihi) edebiyatı 
mızı, müziğimizi, 
kültürümüzü, folklo
rumuzu, tiyatromu 
zu, ulusal değerleri 
mizi ne kadar 
biliyor? Yapılan an
ketler ürkütücü... 
Lise öğrencileri 
arasında yapılan bir 
araştırmada öğrenci 
lerin yüzde 97’si

Mona Lisa’yı tanıyor, 
yüzde 98’i Müşfik 
Kenter’i tanımıyor. 
Yüzde 98’i Amerikalı 
rap şarkıcısını 
tanıyor, yüzde 90 ’ ı 
Fazıl Say’ı tanımıyor. 
Yüzde 81’i Brad Pitt’i 
tanıyor, yüzde 51’1 
Mehmet Akif’i tanı 
mıyor. Eğitime bü 
yük hizmetleri olmuş 
Haşan Âli Yücel’i 
yüzde sekseni tanımı 
yor. Demek ki Ata 
türk’ün istediği 
gençliği yetiştireme 
mişiz, uyguladığımız 
eğitim, gençliği 
kendine yabancı 
kılmıştır.
..Bir gün yolum X 
Üniversitesine düş 
tü. Tıp fakültesinde 
işlerimi bitirdim ve 
duraktan geçen halk 
otobüse bindim. 
Otobüs öğrenci 
doluydu. Üşenme 
dim saydım oto- 
büstekileri, tam kırk 
yolcu vardı. Bunların 
içinde yaşları ve dış 
görünüşleri nedeniy 
le sekiz on kişi öğ 
renci olmayabilirdi. 
Otuz üniversite öğ 
rencisinin içinde tek 
birinin okuduğunu 
görmedim. Kendi 
kendime düşündüm 
ve onlar adına utan 
dım. Öğrencilik yılla 
ramı anımsadım.
Kitap, gazete, dergi 

elimizden düşmezdi, 
hem gece hem 
gündüz...

Geçen yıllarda 
üniversitesi olan bir 
kente gittim. Rastlan 
tıya bakın ki oto
büsün içi gençlerle 
doluydu, ilkin bir 
anlam veremedim, 
sonra tatil dönüşü 
okullarına döndük
lerini anladım. Yolcu
luk boyunca gençle 
rin doğayı seyrettik
lerine tanık oldum. 
Kitapla araları yoktu; 
ama gazete de mi 
okuyamazlardı. 
Gördüklerime bir 
anlam veremedim. 
Ellerinde cep telefon 
lan... kulaklarına 
taktıkları araçla mü 
zik dinliyorlar, çev 
reyle kesinlikle bağ 
lantıları yok. 
Üzüldüm, kahrol 
dum. Gençlikle ilgili 
umutlarım, düşlerim 
yok olmaya başladı. 
Yine de Türkiye’de 
Atatürk’ün istediği 
bir gençliğin var 
olduğunu düşünmek 
ten kendimi alama 
dım. Gençlerimiz, 
sanatla ve edebiyatla 
pek ilgilenmiyor. 
Onlar için geyik mu 
habbeti geçerli bir 
de futboldan ko 
nuşmak spor sayılı 
yordu. Cep telefon 
lan ve internet genç

leri hem yalnızlığa 
hem de mutsuzluğa 
götürdü. Yüz binlerin 
hatta milyonların 
içinde herkes kendi 
yalnızlığını yaşıyor.

Burada biz eğitim 
çilerin ve eğitim 
politikalarını sürdü 
ren yöneticilerin 
kutlanması gerekli. 
Uyguladığımız çağ 
dışı, içi boş eğitimle 
gençlerimizi böyle- 
sine duyarsız, kültür 
süz, sorumluluktan 
uzak, kendine 
yabancı, düşüneme 
yen bireyler duru
muna getirmişiz, el
lerine verdiğimiz işe 
yaramayan diploma
larla da işsizler or
dusuna katmışız. Ne 
mutlu bizlere...

Ulus olarak yeni 
kuşağı çağın koşul 
larına uygun yetişti 
remezsek, onları 
hayata hazırlaya 
mazsak geleceğe 
güvenle bakamayız. 
Geleceklerini güven 
ce altına alan top 
lumlar bireylerini iyi 
yetiştirmiş toplum 
lardır. Bu nedenle 
her şeyin başı eğitim 
dir, bu gerçeği asla 
unutmamalıyız. 
Güzel günler yaşa 
ması ve yaşatması 
dileğiyle Atatürk 
Gençliğin bayramı 
kutlu olsun!

“Gençler, 
Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren 

sîzlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve 
kültür ile, insanlık değerinin, vatan 

sevgisinin en değerli örneği olacaksınız

7 9 THaya Atcttüık il rftMta ve 
Sfun 97. yddMÜMÜ
tüm ve cprtfaiMtye

PAŞA OTEL
GEMLİ K 
★ ★ ★

GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUYUMCULUK 
İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ
Mrk: Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Bora Sok. No : 2 GEMLİK

Şube 1 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 8/A GEMLİK
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RAMADA OTEL : Hisar Mah. Bahçelievler Sok. No : 6 GEMLİK
Tel : O 224 513 14 00 - 514 34 34 Fax : 514 64 00
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L IKSte «ireceklere utan
ÖSYM, 22 Mayıs 
Pazar günü bazı 
yollar trafiğe kapalı 
olacağından, KPSS 
adaylardan mağdu 
riyet yaşamamaları 
için tedbirli olmaları 
istendi, 
ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), 22 Mayıs 
Pazar günü 
yapılacak Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı'na (KPSS) 
Ankara'da 
katılacaklara, 
sınav saatinde bazı 
yolların trafiğe 
kapalı olacağı 
uyarısında bulundu. 
ÖSYM'nln internet 
sitesinden yapılan 
açıklamada, Ankara 
Valiliğinin yazısına 
istinaden, 2016- 
KPSS'nin 
(Lisans/Genel 
Yetenek-Genel

Kültür, Eğitim Bilim
leri) uygulanacağı 
22 Mayıs'ta, 
Ankara'da 
Cumhuriyet Caddesi 
(Gar Kavşağı- 
Baruthane Kavşağı 
arası ile giriş ve 
çıkışları), Hipodrom 
Caddesi-Talatpaşa 
Bulvarı (Ulaştırma 
Kavşağı ile Opera 
Köprüsü arası tüm 
giriş ve çıkışları-Gar 
kavşağı alt geçidi 
dahil) ve Kazım 
Karabekir Cadde-

sl'nin (Ulaştırma 
Kavşağı-lstanbul 
Caddesi arası) araç 
trafiğine kapatıla 
cağı bildirildi. 
Açıklamada, 
"22 Mayıs Pazar 
günü KPSS'ye 
Ankara'da girecek 
adayların 
mağduriyet 
yaşamaması 
için adayların 
bilgisine önemle 
duyurulur" 
ifadesine yer 
verildi.

__ __ Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
IPad-iPhone BYEGM uygulamasında 
yayımlanmaktadır.
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Rıdvan Kaplan
Gemlik 2. cisi oldu

Engelli kaldırımına 
park etmeyin uyarısı

Gemlik Hatem 
Okulları 9-B sınıfı 
öğrencisi Rıdvan 
Kaplan Kur'an-ı 
Anlıyorum 
yarışmasında 
ilçe 2.si oldu. 
Koza Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesinin hazırladığı 
ve Anadolu İmam 
Hatip Lisesinde 
Liseler arasında 
yapılan meal 
yarışmasında 
2.I i k elde eden 
öğrenci tablet ve 
altın ödülüne 
layık görüldü.
Hatem okulu 
müdürü ve öğret 
menleri öğrenci ve 
ailesini okullarında

Öğrencilerden
Savcı Mete’ye ziyaret Gülmez, “19 Mayıs azim ve

cesaretin sembolüdür”

Gemlik Ali Kütük 
Ortaokulu Sosyal 
Bilgiler öğretmenleri 
Bahadır Koçaş, 
Funda Yıldız ve 
Dilek Sarı 6. sınıf 
öğrencileriyle 
birlikte Gemlik 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer 
Mete’yi makamında 
ziyaret ettiler, 
öğrenciler 
Seçmeli Hukuk ve 
Adalet dersinde 
gördükleri konuları 
pekiştirmek ve 
yerinde incelemek 
amacıyla adliye 
birimlerini gezdiler. 
Ziyaret sırasında

GE

gorul

kahvaltıda ağırladı. 
Ayrıca okul yöne
timi yarışmaya 
katılmakta istekli 
tüm öğrencileri

çalıştıran Din 
Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi öğretmeni 
Esra Çıtlak'a da 
teşekkür etti.

Burç

Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer 
Mete, öğrenci ve 
öğretmenleri 
makamında ağırladı, 
öğrenciler Cumhu 
riyet Başsavcısı 
Ömer Mete’den- 
hukuk sistemi, 
Adliye birimleri, 
adliye çalışanları ve 
merak ettikleri 
konularla ilgili 
bilgi aldı.
Daha sonra Adliye 
birimlerini gezen 
öğrenciler çeşitli 
mahkemelere 
girerek mahke 
melerde görev 
Hakim, Savcı, itip,

Mübaşir’in 
görevlerini nasıl 
yerine getirdiği, 
davaların nasıl 
görüldüğü, davalı ve 
davacıların nasıl 
ifade verdiği, 
Avukat’ların nasıl 
savunma yaptığı ile 
ilgili bilgi edindiler. 
Ziyaret sırasında 
tüm adliye perso 
nelinin yakın il
gisiyle karşılanan 
öğrenciler, ziyaret 
sayesinde hukuk ve' 
adaletle ilgili bilgi
lerini geliştirerek, 
adliye çalışanlarını 
yakından tanıma 
imkanı buldular.

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, 10-18 Mayıs 
Engelliler Haftası 
konusunda önemli 
açıklamalarda 
bulundu. Gemlik 
Belediyesi’niri 
kaldırımlarda en
gellilere yönelik 
özel çalışmalar 
yaptığını ve kritik 
noktalarda 
engellilerin 
kaldırımlara 
çıkıp, inebileceği 
kolaylıkları yaşama 
geçirdiğine dikkat 
çeken Erol Bütün, 
bu uygulamaların 
işleyişi konusunda 
vatandaşların da 
duyarlı olmalarını 
istedi. Gemlik 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü olarak 
engellilere yönelik 
tüm sosyal projelere 
katkı sunup,

Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Kartal Gülmez, 19 
Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramının 97. 
yıldönümü ne
deniyle basın 
açıklaması yaptı 
Gülmez, basın 
açıklamasında şu 
görüşlere yer verdi: 
“19 Mayıs 1919 
işgal altında ki bir 
yurdun "tok esirler 
ülkesine” dön
memesi adına mil
liyetçi aydınların 
önderliğinde 
başlatılan mücadele 
günü nüdür adıdır. 
19 Mayıs 1919 
Samsun’a ayan 
basan Gazi Mustafa 
Kemal’in karar, 
azim ve cesare 
tinin sembolüdür.
19 Mayıs; teslimiyet 
belgelerini yırtıp

denetim ve yaptırım 
uygulamalarını 
devam ettirdiklerini 
açıklayan 
Erol Bütün, 
“Maalesef halen en
gelli kaldırımlarının 
önüne park eden 
araçlar, engelli 
kaldırımlarını işgal 
eden esnaflarımız 
var. Biz gerekli 
uyarıları yapıyoruz. 
Bu uyarılara uy- 

atan cesaretin 
timsali, manda ve 
himaye çağrılarını 
bastıran kahraman 
lığın çığlığı, yabancı 
emellerin asla 
amacına ulaşama 
yacağını haykıran 
milli seslenişin 
otağıdır.
19 Mayıs 1919 
sabahı Samsun’da 
başlayan bu mü
cadele Türk Milletin 
var olma kavgası 
olarak tarihe geçmiş 
tir. Bu düşüncelerle 

mayanlara da yasal 
çerçevede ceza ke
siyoruz. Ancak 
toplum olarak bu 
konuda duyarlı 
olmalıyız. Hepimizin 
birer engelli 
adayı olduğu 
toplumda, engelli 
kardeşlerimize, 
özel çocuklarımıza 
hep birlikte 
sahip çıkmalıyız” 
dedi.

"milli hâkimiyete 
dayanan, bağımsız 
bir Türk Devleti" 
kurmaya ant içen 
kahraman 
ecdadımız, yurdu
muzu alçaklara 
uğratmamıştır. 
Bu duygularla 
19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramı 
mızı kutluyor, Gazi 
Mustafa Kemal ve 
aziz şehitlerimizi 
rahmet, minnet ve 
dualarla yad ediyo
rum.”

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 

“1 iPad-iPhone
BYEGM uygulamasında

yayımlanmaktadır.
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YALOVA ARMUTLU BÖLGESİNDE AÇILAN 
YENİ TERMAL OTELDE 8 SAATLİK SİSTEMDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
BAY - BAYAN TEMİZLİK VE ÖZEL GÜVENLİK 

PERSONELİ ALINACAKTIR.
MAAŞ + YEMEK + SERVİS + İSTEĞE BAĞLI KONAKLAMA

0 507179 69 65 Ömer Bey

Gemlik Kfrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

■ 
■

KAVLAK
ZEYTİN PERAKENDE 

MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN PERSONELLER 

ALINACAKTIR. 

05062691718

ELEMAN
MATBAADA 

YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE ÇIRAK 

ARANIYOR

02245139683

ELEMANIM ARANIYOR
FORKLİFTVEBOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR 
02245247524 - 053014(11083

«a 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 eueceK.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli pıaraK 
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, 
Q 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, 

Vardiyalı çalışabilecek,
O Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

İlgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

ntHIUllD FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
II [IHII İlil BAY-BAYAN VASIFSIZ 

' ELEMANLAR ARANIYOR

■ ’Sîff
MEYDAN KUZU ÇEMİRME

GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 
İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

0 532 232 80 41

mailto:hr@gemport.com.tr


19 IVIayıs 2016 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa

Sosyal güvenlikte onumu adımlar
Milyonlarca çalışa 
nın ve emeklinin 
merakla beklediği 
promosyon, asgari 
ücrette vergi dilim
ine bağlı düşüş, 
kıdem tazminatı ve 
Genel Sağlık 
Sigortası (GSS) 
çalışması tamamlan 
dı. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Süleyman 
Soylu, tamamlanan 
çalışmaları yeni 
hükümetin açıklaya 
cağını söyledi.

TEKLİF İKİ KATINA 
ÇIKTI

Emeklilerin maaş 
ödemelerini yapmak 
isteyen bankalar tek
liflerini 500-600 li
raya kadar çıkardı. 
Emeklilere promos 
yon verilmesine 
yönelik ilk protokol 
geçen yıl Deniz 
bank'la imzalandı. 
Buna göre, emekli 
aylıklarını üç yıl bu 
bankadan alan 
emeklilere bir defaya

KüRüMv

mahsus 300 lira 
promosyon veriliyor. 
Yaklaşık 6 aydır 
yürütülen son pazar 
lıkların ardından

bankalar tekliflerini 
iki katına çıkardı. 
Bazıları üç yıllığına 
500 bazıları da 600 
lira önerdi.

YÜK GETİRMEYEN 
PRİM

Genel Sağlık 
Sigortası'nda üç ayrı 
tarife olarak uygu
lanan primler de 
cazip ve tek fiyata 
düşürülüyor. Mevcut 
uygulamada 68,170 
ve 410 lira olmak 
üzere 3 farklı dilimde 
alınan GSS'de cazip 
ve standart fiyata 
geçiliyor. Yeni for
mül hem ailelere yük 
getirmeyecek hem

de tahsilatı kolaylaş 
tıracak. Kıdemde 30 
günü koruyacak bir 
katsayı oluşturulur 
ken, mevcut haklar 
güvence altına 
alındı. Çalışmaya 
göre herkesin görebi 
leceği bir kıdem 
hesabı olacak. Ne 
kadarının devlet 
tahvili, sabit getirili 
araçlarda ya da ne 
kadarının diğer 
yatırım araçlarında 
kullanabileceği 
görülebilecek.

Türkiye enerlide stratelik halka
Azeri gazının Avru
pa’yla buluşmasını 
sağlayacak TAP pro
jesinin temeli Enerji 
Bakanı Berat 
Albayrak’ın katılımıy 
la Selanik’te atıldı. 
Albayrak, ‘‘Türkiye 
enerjide, bu coğraf 
yanın önemli bir 
stratejik halkasıdır” 
dedi. Avrupa'nın en
erji ihtiyacını önemli 
oranda karşılayacak 
olan Trans-Adriyatik 
Doğalgaz Boru Hattı 
Projesi'ne (TAP) dün 
Yunanistan'ın Se
lanik kentinde atılan 
temelle start verildi. 
Yunanistan Başba 
kanı Aleksis Çipras 
ile Enerji Bakanı 
Panos Skourletis'in 
ev sahipliği yaptığı 
törene Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Al
bayrak da katıldı. 
Temel atma töre

ninde konuşan Al
bayrak. "Tecrübesi 
ve bölgedeki varlığı 
ile Türkiye'nin ener
jide işbirliği ve 
güvenlik açısından 
bu coğrafyada 
önemli bir stratejik 
halka oluşturdu 
ğuna" dikkat çekti. 
Albayrak, Türkiye 
nin ülkeyi enine 
kesen TANAP gibi 
TAP'a da tam destek 
verdiğinin altını 
çizdi. Yunanistan 
Başbakanı Aleksis 
Çipras ise, Şah

Denizi’nden çıkan 
doğa'ıgazın Avru
pa'ya taşınmasının 
hem ülkeler arasın 
daki barış ve işbirli 
ğini artıracağını hem 
de TANAP ve TAP'ın 
geçtiği ülkelerin 
ekonomisini canlan 
dıracağına vurgu 
yaptı. TAP, TANAP'a 
Türk-Yunan sınırın 
da dahil olacak ve 
Yunanistan'ın 
kuzeyi, Arnavutluk 
ve Adriyatik Deniz- 
i'nden geçerek 878 
kilometrelik yolculu

ğun ardından İtalya 
nın doğalgaz şebeke 
sine bağlanacak. 
Azeri gazını 
Avrupa'da birkaç 
pazara birden 
taşıyacak başlangıç 
kapasitesi 10 milyar 
metreküp olacak 
projenin temel atma 
törenine katılan üst 
düzey davetliler, 
Selanik Limam'na 
sembolik olarak 
yerleştirilen boruya 
imza attı. Hattın 550 
km'si Kuzey Yunani- 
standa, 215 km'si 
Arnavutluk'ta, 105 
Km'si Adriyatik 
Denizi'nin altında, 
son 8 km'si ise 
İtalya'da inşa edile
cek. TAP'ın maliyeti 
nin 45 milyar euroya 
ulaşması bekleniyor. 
TAP tamamlandığın 
da 7 milyon hane 
Azeri gazından 
yararlanacak.

İIMIIIİIM

Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
'İstatistiklerle Genç
lik 2015' araştırma 
sına göre, geçen yıl 
itibarıyla Türkiye 
nüfusunun yüzde 
16,4'ünü 15-24 yaş 
grubundaki genç 
nüfus oluşturdu. 
Buna göre ülke 
genelindeki genç 
sayısı 12 milyon 
899 bin 667 kişiyi 
bulurken, bunun 
yüzde 51,2'sini 
genç erkek nüfus,

yüzde 48,8'ini ise 
genç kadın nüfus 
oluşturdu. 
Bursa'da ise 
2 milyon 842 
bin kişilik nüfusun 
yüzde 14,4'üne 
denk gelen 409 
binlik kesimini 
gençler oluştu 
ruyor. Genç nüfus 
oranının en yüksek 
olduğu il yüzde 
26,6 ile Hakkari, 
en düşük olduğu 
şehir ise yüzde 
13,3 ile Muğla.
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İtfaiye 110
Polis imdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

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

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

OTORÜS
ULAŞIM

Pamukkala S12 OO 26
DENİZ UÇAâl 813 66 13
Pegatuı Akmls Sayıhat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzar Turizm 612 1O 72
Kanbaroğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER

Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büsTerminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
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 Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 95 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

RELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 45 ''1-182
Yazı İşi. Md. 4 21-111
Su Anza Yalnız 185

3 Akcan Petrol gı3 1O 7O
I MAR-PET S-13 30 33
1 Tuncay Otogaz 5-13 16 45
| Boyza Petrol 513 01 0 3

Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL 42 SAYI: 5481 

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 
korfezofse.t@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)

GEIIİIIİHIİİİIIİ

VENÜS SİNEMASI
Oflu Hocanın Şifresi 

2: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:15...

Kaptan Amerika 
Kahramanların 

Savaşı (3D Türkçe): 
11:00-14:00-17:00- 

20:30...
Magi: 11:45-14:15- 

17:00-20:15...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofse.t@hotmail.com
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MILTON
DÜĞÜN SALONU
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GEMLİK KÖRFEZİNİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

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

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

BAŞLAMIŞTIR
İnternetten Canh fygrn- Snhne - Işık göster is i 

©j^ Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler
www.gemlikniilton.com 

k facebook/miltondugun
. plus.google.com/miltondugun
BMf HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
F™ Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikniilton.com
plus.google.com/miltondugun
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19 Mayış Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 97. yıldönümü törenlerle kutlandı. 
CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, bayram töreninde yöneticilere ateş püskürdü 

Sertaslan; “Saygı duymayacağız"
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

TÖRENDE SERT SÖZLER...
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 

Bayramı’nı da göstermelik olarak kutladık.
AKP ve o zihniyet, Kurtuluş Savaşımıza ve 

Mustafa Kemal’e farklı gözlükle bakıyor.
Ecdadımız dedikleri, OsmanlI hayranlıkları 

nedeniyle, tarihsel sürecini tamamlamış ve 
yok olmuş bir İmparatorluğun bitişini 
göremiyorlar.

Dev. Syf. 4’te

19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma ve Gençlik 
Bayramının 97. yıl 
dönümü törenleri 
dün sönük bir 
şekilde geçti. 
Atatürk Anıtı’nda 

yapılan törenlerde 
İlçe Spor müdürü 
Abdurrahman Dağ 
lar, anıta çelenk 
sunarak saygı 
duruşunda bu
lundu. Törene 

protokolünün 
katılmaması alter
natif kutlama ya 
pan CHP’lilerin ve 
İlçe başkanı Meh 
met Sertaslan’ın 
tepkisine neden 

oldu. Sertaslan 
konuşmasında, 
"Atatürk’e ve halka 
saygı duymayan
lara biz de saygı 
duymayacağız. ’’ 
dedi. Syf 2’de

ÖZEL "djuıi bir cfyjkud ile kulefarmke dngnı ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT
\ YJ[ITNT 4’5’6’7' SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

A 1 JL MÜZİK JİMNASTİK

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı 

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş 
derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

SOSYAL MASA TENİSİ
# , VOLEYBOL

AKTIVITELERIMIZ: basketbol
SU SPORLARI

TİYATRO 
BİLGİSAYAR 
HALKOYUNLARI 
SATRANÇ

Gemlik-\O 
Tel: Ö •O 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.kiz.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.kiz.tr
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 97. yıldönümü törenlerle kutlandı. 
CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, bayram töreninde ateş püskürdü 

Sertaslan; “Saygı duymayacağız’’

19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nın 
97. yıldönümü 
törenlerle kutlandı. 
İlçemizde dün 
yapılan törenler 
saat 09.30 da Atatürk 
Anıtı önünde çelenk 
sunma ile başladı. 
Çelenk sunma töre
nine İlçe Gençlik ve 
Spor Müdürü Abdur- 
rahman Dağlar, CHP 
İlçe Başkanı Mehmet 
Sertaslan, MHP İlçe 
Başkanı Osman Dur 
du, Ticaret Borsası 
Başkanı Özden 
Çakır, Meclis Başka 
m Mustafa Doğan, 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İsmail 
Beki, siyasi parti 
temsilcileri, öğrenci 
ler, sporcular ve az 
sayıda halk katıldı, 
ilçe Gençlik ve Spor 
Müdürünün Atatürk 
Anıtına çelenk sun 
masından sonra İs
tiklal Marşı söylendi. 
Atatürk Anıtı’ndaki 
resmi kutlama çe
lenk sunumuyla 
son buldu.

CHP DEN 
ALTERNATİF 
KUTLAMA 
Resmi törenin 
ardından CHP lilerin 
geleneksel hale 
getirdikleri 
alternatif kutlama 
yapıldı.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Atatürk Anıtına 
çelenk sunup 
saygı duruşunda 
bulunmasından 
sonra istiklal 
Marşı söylendi. 
Sertaslan yaptığı 
konuşmada, günün 

önemine değinerek, 
19 Mayıs’ta Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
Samsun’a çıkarak 
Kurtuluş Savaşını 
başlattığını, 
Cumhuriyete giden 
yolun Samsun’da 
atıldığını belirterek, 
AKP iktidara 
geldiğinden beri milli 
bayramların içinin 
boşaltıldığını ve nere 
deyse kütlanamaz 
hale geldiğini be
lirterek, şöyle dedi: 
“Aslında bu vesi
leyle her zaman an
latmaya çalıştığım 
bir konuya da 
değineceğim. Evet 
bu gün bağımsızlık 
mücadelemizin ilk 
günü. Sadece bu 
yüzden kutlamaya 
değer. Ama aynı za
manda büyük önder 
Atatürk’ün hangi 
mesajı vermek 
uğruna 4 milli 
bayramı istediğini 
anlamaya çalışmak 
lazım. Nedir 4 milli 
bayram, neden ve 
kimlere armağan 
edilmiştir? Tesadüf 
müdür yoksa Muşta 
fa Kemal Atatürk 
bize bir şey mi hatır 
latmak istemiştir? 
Elbette tesadüf 
değildir. 19 Mayıs 
1919’da başlayan 
bağımsızlık mücade
lesi 23 Nisan 1920’ 
de kurulan meclis ile 
meşruiyet kazanmış, 
30 Ağustos’ta zaferle 
sonuçlanan bu 
uğraş, 29 Ekim’de 
egemenliği kayıtsız 
şartsız millete teslim 
etmiştir. İşte bu yüz
dendir milli bayram
lar, hatırlayalım diye. 
Atatürk’ün tam

bağımsız Türkiye 
isteğini, egemenliği 
kayıtsız şartsız mil
lete veren Cumhur! 
yeti, bunlardan 
vazgeçersek yeniden 
vermemiz gereken 
mücadeleyi unutma 
yalım diye ilan 
edilmiştir bayramlar. 
Bu yüzdendir 23 
Nisan’ın çocuklara, 
19 Mayıs’ın gençlere, 
30 Ağustos’un 
askere ve 29
Ekim’in tüm ulusa 

armağan edilmesi. 
Şimdi bütün bunlar
dan sonra soruyo

rum bir kez daha. 
Tek bir CHP’li kalsa 
bile, kanımız pahası 
na vazgeçecek 
miyiz? Elbette hayır. 
Bu, blzlerln bu ülkeyi 
kurmak için canlarını 
vermekte bir an dahi 
düşünmeyen ataları 
miza, şehitlerimize 
borcumuzdur. 
Bugün burada farklı 
şeyler söylemek is
tiyordum. Ancak 
gördüğüm bu tablo 
içimi burktu. Kayma 
kamımız nerede? 
Belediye Başkanımız 
nerede? Onlara bu 

millet sayın diyor 
saygı duyuyor. 
Biz de onlara bun
dan sonra saygı duy 
mayacağız. Bunu 
böyle bilsinler” 
Sertaslan, AKP’nih 
terörsün ölarak 
aldığı ülkeyi bugün 
terör nedeniyle her 
gun şehit olan polis 
Vb askerin üzüntüsü 
yüreklerini 
dağladığını söyledi. 
ĞHPlİlerin ardından 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi tarafından da 
Atatürk Anıtına

çelenk sunuldu. 
Bu yıl yıllardır 
İlçe stadyumunda 
yapılan spor 
gösterileri 
yapılmadı.
Bunun yerine saat 
20.OO de İlçe 
Ştadyumu önünden 
İskele Meydanına 
Kadar Gençlik yürü 
yüşü ve İskele 
Meydanında 
sportif gösteriler, 
halk oyunları, ödül 
töreni yapıldı. 
Daha sonra 
havai fişek 
gösterisi yapıldı.
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arkadaşını 12 yerinilen Bıçakladı
Osmangazi de, Tekel 
bayii O.S.(41) gece 
arkadaşları E.K. (34) 
ve Mehmet Güneş 
(34) ile birlikte alkol 
aldı. Gece eve gide 
ceğini belirten O.S. 
işyerini kapatacağını 
söyleyince, alkolün 
de etkisi ile Mehmet 
Güneş ile tartışıp 
kavga etti. Bu sırada 
O.S., Güneş'i 12 
yerinden bıçakladı. 
Olay sonrası Güneş 
hastaneye kaldırılır 
ken, gözaltına alınan 
O.S. ile E.K. tutuklan 

dı.Bu sırada alkolün 
etkisiyle Mehmet 
Güneş, O.S.'ye karşı 
çıkarak üzerine 
yürümeye başladı. 
Tartışma daha sonra 
kavgaya dönüştü. 
O.S., tezgahın arka 
sından çıkardığı 
bıçakla, kendisine 
karşı çıkan Güneş’i 
12 yerinden bıçakla 
dı. O.S.’nin arkadaşı 
E.K. ise, defalarca 
bıçaklanan Güneş’i 
yumrukladı. E.K., 
ardından yere yığıl 
an Mehmet Güneş’i

sürükleyerek iş 
yerinden dışarıya 
çıkardı. Bu arada 
dükkanda bulunan 
bir müşterinin de 
kavga başlayınca, 

önce ayırmaya çalış 
tığı, ardından da olay 
yerinden uzaklaştığı 
görüldü. Ağır yarala 
nan ve aldığı darbel
erle bayılan Mehmet

Güneş’i sürükleye 
rek dışarı çıkartan 
O.S. ve E.K., 
arkadaşlarının yerde 
hareketsiz yattığı 
görünce, öldüğünü 
zannedip başında 
beklediği öğrenildi. 
Kanlar içinde yerde 
yatan Güneş'i gören 
mahalle sakinleri, 
olayı polis ve sağlık 
ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis ekip
leri yaralıyı Bursa 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırdı. İş yerine 

gelen Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği’ne 
bağlı ekipler, öldü 
ğünü zannettikleri 
M.G.’nin başında 
bekleyen şüpheli 
O.S., ve E.K.’yi 
gözaltına aldı. 
Şüpheli iki arkadaş, 
emniyetteki ifadele 
rinin ardından sevk 
edildiği mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Öte yandan M.G.’nin 
hayati tehlikeyi 
atlattığı öğrenildi.

Sahte polisten şaşırtan cevap
Bursa’da kendisini 
polis olârâk tarhtan 
ve bir kadının 160 
bin lirasını alan 
şüpheli yakalandı. 
10 gün önce aynı 
suçtan dolayı ceza* 
evinden yeni çıktığı 
belirlenen şüpheli 
nin, gazetecilerin, 
'Kaç para dolandır 
diniz?' sorusuna, 
“500 bin lira dolan 
dırdım” demesi 
dikkat çekti. Edinilen 
bilgiye göre, merkez 
Yıldırım ilçesinde 
ikamet eden S.B.’yi 
(72) kendisini polis 

dlarak tanıtan bir 
kişi aradı. Sahte 
polis, S.B.’ye, "Hesa 
binin terör örgütüne 
finansman sağladığı 
tespit edildi. Hesa 
bındaki paralan 
çekip bize vermeli 
sin. Zaten o parala 
rın seri numaralan 
belli. Biz paraları 
kontrol ettikten 
sonra sana geri 
vereceğiz. Bize 
inanmıyorsan 155’i 
arayabilirsin” dedi. 
Bunun üzerine 155 
polis hattını arayan 
S.B., telefona yine

aynı şahsın bakması 
üzerine dolandırıcı 
lara inandı. Şüpheli, 
S.B.’nin evine S.A.’yı 
(43) yolladı. S.A., 
S.B.’ye iletişimi 
kopartmamak için 

siyah bir cep tele
fonu verdi. Ardından 
bankaya giden S.B., 
hesabındaki 160 bin 
lirayı çekerek evine 
gelen S.A.’ya verdi. 
Bir süre sonra

şüphelilere ulaşama 
yan S.B., dolandırıldı 
ğım anlayarak, Yan 
kesicilik ve Dolan 
dincilik Büro Amir 
liğine müracaat 
ta bulundu. Bunun 
üzerine harekete 
geçen ekipler, 
mahalle ve banka 
çevresinde bulunan 
yaklaşık 40 güvenlik 
kamerasını inceledi. 
Şüphelinin bir çok 
dolandırıcılıktan 
kaydı bulunan ve 
10 gün önce aynı 
suçtan dolayı ceza
evinden çıktığı tespit 

edilen S.A. olduğu 
belirlendi. Ekipler, 
•yaptıkları araştırma 
lar sonucunda 
S.A.’nın Ankara’da 
olduğunu tespit etti. 
Yapılan operasyonu 
nun S.A., gözaltına 
alındı. S.A., emniyet
teki işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi. Şüpheli, 
adliyeye sevk edilir 
ken, gazetecilerin, 
'Kaç para dolandırdı 
nız?' sorusuna, 
“500 bin lira 
dolandırdım” diye 
rek karşılık verdi.

taıt teni iMİMm MM MMHIlM
Bursa’da geçen yıl, 
fazla kilolu olma 
masına rağmen diyet 
yapmaya başlayan 
ve ardından aşın 
kilo kaybeden 24 
yaşındaki Behiye 
Çelik yaşamını yi
tirdi. Savcılık genç 
kızın ölüm nedenin 
belirlenmesi için 
otopsi yapılmasına 
karar verdi. Yıldırım 
Akçağlayan Mahal 
lesi'nde oturan 
Selime ve özdemir 
Çelik çiftinin, bir 
tekstil fabrikasında 
çalışan kızları Be
hiye, iddiaya göre 
fazla kilosu olmama 
sına rağmen diyet 
yapmaya başladı. 
Ancak son aylar 
da aşın kilo kaybe 
dince rahatsızlanan 
Behiye, ailesi tarafın 
dan hastaneye

götürüldü. Bu kez 
kilo alması için 
tedavi gören 
Behiye Çelik, Yalı 
Sokak'taki evlerinde 
yaşamını yitirdi. 
Cumhuriyet Savcısı 
Behiye Çelik'in kesin 
ölüm nedenin belir
lenmesi için cenaze 
sini otopsi yapılmak 
üzere Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgı ’na 
kaldırdı. Behh 
Çelik'in amcat un 

oğlu Erdal Çelik 
polise verdiği 
ifadesinde, "Behiye 
hayat dolu bir kişili 
ğe sahipti. Fazla 
kilosu da yoktu. 
Buna rağmen diyet 
yapmak istedi. İlaç 
almadı. Sonra ken
disi aşırı kilo kay
betti. Bunu engelleye 
medlk. Defalarca 
hastaneye gitmesine 
rağmen yaşamını 
yitirdi" dedi.

Otobüsünü park et
tikten sonra aşağı 
inmek isteyen şoför, 
ayağı kayıp düşünce 
yaralandı. Olay, 
Yıldırım Derebahçe 
otobüs duraklarında 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 
özel halk otobüsün 
de çalışan Sebahat- 
tin B, Derebahçe 
Otobüs Durakları'na 
gelerek 16 RS 065 
plakalı otobüsünü 
park etti. Otobüsten 
inmek için kapıyı 
açan şoför, ayağı 
takılınca düştü.

Başkanın katiline ağırlaştırılmış müebbet
Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız'ı makamında tabancayla vu
rarak öldüren Fevzi Bekar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 
çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Fevzi Bekar'ı ağırlaştırılmış müebbet 
hapisle cezalandırdı. Heyet, Bakır'a ise "suçluyu kayırma" suçundan 
10 ay hapis cezası vererek, bunu 6 bin lira para cezasına çevirdi.

Çevredekilerin ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen 112 ekipleri, 
yaptıkları ilk müda
halenin ardından 
şahsı Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma

Hastanesi’ne 
kaldırdı. Sebahattin 
B'nin durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Polis, olayla alakalı 
tahkikat başlattı.
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Güne Bakış
Proje kapsamında üniversite, sanayici ve işadamları biraraya geldi

KÜSİ PROJESİ TANITILDI
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

TÖRENDESERTSÖZLER...
Hala o’nu Cumhuriyetin önüne kaymaya 

çalışıyorlar.
Bu nedenle, Anadolu’da Mustafa Kemal’in 

öncülüğünde başlatılan bağımsızlık savaşı sonrası 
kurulan Cumhuriyet rejimini içlerine sindiremiyor- 
lar.

Saltanat devam etseydi, sizler olumuydunuz 
acaba?

İslam aleminde hiçbir etkinliği kalmamış olan 
hilafetin de kaldırılmasını kabullenemiyorlar.

Hatta tekkelerin, zaviyelerin, medreselerin, 
sübyan okullarının, şıhlığın, şehliğin, tarikatların 
lavını da icjerine sindiremivorlar.

Bu nedenle iktidarları süresince, karşı devrimci 
her hareketi destekliyorlar.

Ellerinden geldikçe ‘Atatürk’adı yerine 'Gazi 
Mustafa Kemal’ diyorlar.

Her yerden Atatürk adını kaldırmaya devam 
ediyorlar.

Bunun en açık örneğini şehir stadyumlarındaki 
adlarda görüyoruz. Atatürk Stadlarının adı ‘Arena’ 
oluyor...

Milli Bayramlarında içini boşalttılar.
Her şeyden önce Cumhuriyetin simgesi olan 

Atatürk Anıtlarına çelenk koymayı bile 
yasakladılar.

Bu bayramda ilk kez 19 Mayıs statta gençlere 
gösterileri yaptırmadılar..

Törenler İskele Meydanına sıkıştırıldı.
Dün, yapılan bayram törenlerinde bunu bir kez 

daha yaşadık.
Kurtuluşa giden yolda halka önderlik eden 

Atatürk’ün Anıtı önünde yapılan törende hiçbir 
devlet zevali yoktu.

Ne Kaymakam, ne Belediye Başkanı, ne Garnizon 
Komutanı ne Cumhuriyet Savcısı, ne de iktidar 
partisinin temsilcisi. Ne de her belediye açılışına 
koşarak giden gazilerimiz...

Sayın gazilerimiz böyle bir günde Atatürk Anıtı 
önündeki törende olmayacakta nerede olacak?

Herhalde, Bosna-Hersek gezisine hazırlandıkları 
için gelemediler!

CHP ilçe yönetimi ısrarla her ulusal bayram 
sonrası alternatif kutlama töreni düzenliyor.

Dün de, resmi törenden sonra CHP’liler çelenk 
koydular, saygı duruşunda bulundular ve İstiklal 

Marşımızı söylediler.
CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, alternatif 

törende yaptığı konuşmada bu oyalı bir kez daha 
kınadı.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın Manastır da 
temeli atılan Hz. Ömer Mescidi töreninde yaptığı 
konuşmada Cumhuriyet Döneminde camilerin 
kapatıldığı sözüne tepki gösterdi, yalancılıkla 
suçladı.

Ayrıca dün, 19 Mayıs nedeniyle GSM aracılığıyla 
gönderdiği mesajda, Mustafa Kemal’i Samsun’a 
gönderenin, Mustafa Kemal’in idamını isteyen, 
kurtuluş savaşı sonunda Ingiliz gemisiyle yurt 
dışına kaçan son padişah Vahidettin olduğunu 
söylemesine tepki koydu.

Törene katılmayanlara adeta Atatürk'e saygı duy
mayanlara, "Ben de size saygı duymuyorum" dedi.

Tarihi gerçekler binlerinin sözleriyle Mustafa 
Kemal Atatürk’ü küçültemez. Bayramlarda anıtı 
önündeki törenine katılmasanız da, siz istemese 
niz de, Mustafa Kemal bu ulusun Ata’sıdır, 
kurtarıcısı ve Cumhuriyetin kurucusudur.

Minnet duyacağınıza, nedir bu kininiz?

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası'nda 
gerçekleştirilen 
Kamu Üniversite ve 
Sanayi İşbirliği pro
jesi tanıtımı ilçe pro
tokolü, sanayicileri, 
iş adamları ve sivil 
toplum kuruluşları 

, nın biraraya getirdi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın ev 
sahipliği yaptığı 
toplantıda, KÜSİ 
Bursa il Temsilcisi 
Prof. Dr. Mehmet 
Kanık'ın sunumuyla 
katılımcılara Kamu 
Üniversite ve Sanayi 
işbirliği (KÜSİ) 
Projesi tanıtıldı. 
KÜSİ'nin amacının 
üniversite ve 
sanayinin daha 
etkin bir biçimde 
birlikteliğini sağla 
mak olduğunu be
lirten Kanık, 
proje kapsamında 
Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmalarına destek 
verileceğini açıkladı. 
"2014 yılı eylem 
pfam .te harekete 
geçen KÜSİ projesi 
Bilim Sanayi ve Tek 
noloji Bakanlığının 
500 Milyar dolarlık 
ihracat hedefine 96 
bölgenin çalışma 
sıyla adım adım 
yaklaşıyor" diyen 
Kanık, projeyle bir
likte sektörel ihtiyaç 
lara göre sanayiyle 
birlikte çalışılaca 
ğının ve öğretim 
üyelerinin bir ayak 
larının özel sektörde 
olacağını söyledi.

fiemlinisesi 88 mezunları yeniden hulustu
Gemlik LiseSi 1988 
yılı mezunları Gemlik 
Lisesi bahçesinde 
organize edilen 
sabah kahvaltısında 
buluştular.
1988 yılı 6 Mat A, 6 
Mat B ve 6 Edb A 
sınıfından 1988 yılın 
da mezun olan 
öğrenciler aradan 
geçen 28 yıl sonra 
mezun oldukları lise 
de bir araya geldiler. 
Yaklaşık 40 kişinin 
katıldığı kahvaltıda 
bir araya gelen 
sınıf ve dönem 
arkadaşlarının 
buluşması duygusal 
anlara sahne oldu.

—ı rcMKt i ve- saimmt i uumm i

GEMLİK'E ÖZEN 
GÖSTERİLSİN 
Prof. Dr. Mehmet 
Kanık'ın ardından 
söz alan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başka 
m Paşa Ağdemir, 
Gemlik'in projede 
önemli bir yer tuta 
cağını çünkü sanayi 
de ve ticarette Türki 
ye'deki önemli 
merkezlerden biri 
olduğunu belirtti ve 
projede Gemlik'e 
azami özenin göste 
rilmesini istedi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkan Vekili Zafer 
Işık ise, Gemlik'in bir 
liman ilçesi olması 
nın diğer illerden ve 
ilçelerden daha 
önemli bir konuma 
gelmesinde etkili

1988 lı yılların okul 
müdür yardımcısı 
Zafer Babacan ve 
müzik öğretmeni 
Mehmet Taşpınar'ın 
da katıldığı buluşma 
da Gemlik Anadolu 
Lisesi müdürü 

olduğunu ve projede 
Gemlik'in ciddi bir 
kazanç sağlayaca 
ğını söyledi.
BUSBİAD Genel 
Sekreteri Serkan 
Güllü ise; Türkiye'de 
yapılan teknolojik 
çalışmaların 
yabancı firmalar 
tarafından saklan 
dığını, bunun nedeni 
nin ise yerli üretici 
nin bu tekno lojileri 
üretebilecek kapasi 
tede olması olduğu 
nu belirtti.

ÜNİVERSİTE 
DESTEK OLSUN 
Bu noktada devletin 
böyle projelerle 
sanayicilere ve 
üniversitelere 
destek vermesine 
ihtiyaç olduğunu, 
bu projenin de

Hayrettin Arıcı da 
yer aldı. 1988 yılı 
mezunlarından 
Arzu Şen Karataş, 
Hakan Çıtak, Ümit 
Yüksel ve Şuayb 
Serdaroğlu 
tarafından organize 

sanayiciler adına 
büyük gelişmeler 
yaratacağına inan 
dıkiarını kaydetti. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda 
gerçekleşen KÜSİ 
zirvesine, Kay
makam Cahit Işık, 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgöl 
cigezli, İlçe Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail 
Beki, GTSO Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, GTSO 
Meclis Başkan 
Vekili Zafer Işık, 
GTSO Genel 
Sekreteri Agah 
Arda, GTSO 

Yönetim Kurulu 
Üyelerinden, 
Mehmet Anar, 
Ergin Erenoğlu, 
Mehmet Anar, 
Şefik Yılmaz, 
Haşan Keskin, 
Gemlikli Sanayici ve 
iş adamları ve sivil 
toplum kuruluşları 
temsilcileri katıldı.

edilen kahvaltılı 
88 yılı Gemlik 
Lisesi Mezunları 
Buluşması 
buluşmasında 
28 yıl öncesinin 
hatıraları tekrar 
canlandı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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li eferaulima lıarar rerilirse san iıU Msttsia
Referandum aralığı 
çıkarsa, Cumhur 
başkanı tarafından 
ya veto edilecek ya 
da halkoyuna 
sunulmak üzere 
Resmî Gazete’de 
yayımlanacak. 
Genel Kurul’da 
değişikliğin ■ 
görüşüleceği oylama 
yarın saat 10.00’da 
başlayacak. AK Parti 
Grubu, milletvekil
lerinin erken saatte 
Meclis’te olması için 
sabah 09.00’da

kahvaltı organize 
etti. Genel Kurul’da 
ikinci tur için sadece 
verilen önergeler 
görüşülebiliyor.
Oylamaların hızla 
gerçekleştirilmesiyle 
cuma namazına 
kadar çalışmanın 
tamamlanması he» 
defleniyor. Tartışma 
ya da kavga çıkar, 
oylamalar sarkarsa 
cuma namazı arası 
verilerek öğleden 
sonra oturuma 
devam edilecek.

60. GÜNÜNDEN 
ŞONRAKİ PAZAR 
İlk tur oylamada 
birinci madde ya da

ikinci madde 330’un 
altına oy alırsa paket 
düşecek. Ancak, son 
oylamada 367’nin

üzerine çıkılırsa 
paket referanduma 
gerek kalmadan 
kabul edilmiş 
sayılacak. Referan
dum aralığı olan 330- 
367 arasında kabul 
oyu çıkarsa, 
Cumhurbaşkanı 
tarafından ya veto 
edilecek ya da halk 
oyuna sunulmak 
üzere Resmî Gaze 
te’de yayımlanacak. 
Halkoyuna sunulan 
Anayasa değişiklik 
lerine ilişkin teklifin

yürürlüğe girmesi 
için, kullanılan 
geçerli oyların 
yarısından çoğunun 
kabul oyu olması 
gerekecek. Bu du
rumda da teklifin 
Resmi Gazete’de 
yayımlanmasından 
itibaren 60. günü 
izleyen pazar günü 
referandum 
yapılacak. Bu da 
ağustos ayında 
referandum için 
sandık kurulması 
anlamına geliyor.

Marmara'ya Ring geliyor
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Baka 
m Binali Yıldırım, 
Marmara Otoyol 
Ringi'nin faaliyete 
geçirildikten sonra 
yıllık 2,5 milyar lira 
fayda elde edilme 
sinin beklendiğini 
belirtti.

Yıldırım, İstanbul- 
İzmir Otoyolu, Kuzey 
Marmara Otoyolu ve 
Kınalı-Tekirdağ- 
Çanakkale-Balıkesir 
Otoyolu projelerinin 
gerçekleştirilmesiyle 
Marmara Otoyol 
Ringi'nin faaliyete 
geçirileceğini ve 

böylece Marmara 
Denizi'nin otoyol
larla çevrileceğini 
söyledi.
İstanbul-İzmir Otoyo 
lu Projesinin toplam 
uzunluğunun 433 
kilometre olduğunu 
bildiren Yıldırım, 
projenin Türkiye’nin

en büyük şehri İstan
bul ile 3. büyük şehri 
İzmir’i birbirine bağ 
layacağını söyledi. 
Yıldırım, projenin 
yapım maliyetinin de 
6,3 milyar dolar 
olduğunu kaydetti. 
Proje kapsamındaki 
Osman Gazi

Köprüsü'nün toplam 
uzunluğunun 2 bin 
682 metre olduğunu 
belirten Yıldırım, 
köprünün bin 550

metre orta açıkla 
dünyanın en 
uzun 4. asma 
köprüsü olduğunu 
bildirdi.

44 ^ıtlıb. tecrübemiz ite 
hizmetinizdeyiz....

FATURA >
JH SEVK İRSALİYESİ > 

TAŞIMA İRSALİYESİ < 
W GİDER MAKBUZU •

TAHSİLAT MAKBUZU < 
DAVETİYE S 

TAKVİM & KİTAP > 
DERGİ & İLAN e 

KARTVİZİT & KAŞE > 
EL İLANI & BROŞÜR e 

CİLT YAPIMI > 
İLAN & REKLAM e 
PLAKET & KUPA • 

MADALYA e 
NİKAH ŞEKERİ < 
BEBEK ŞEKERİ > 

HEDİYELİK EŞYA • 

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 
Tel: 0 224 513 96 83
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

SPORDA GEMLİK’İMİZ BAŞARIYOR
İkinci küme ve yaş 

gruplarında, futbol 
müsabakalarında 
sona sadece bir 
hafta kaldı.

Grubumuzda Bürsa 
Sporumuz olmasay 
dı Türkiye Şampiyo 
nasına gidecektik.

U12 yaş ligi ise 
Mayıs sonu itibariyle 
başlayacak.

U12 takımımız 
geçen sene tüm 
maçlarını kazanarak 
şampiyon olmuştu. 
U11 takımı ise çalış 
malarla mükemmel 
hale getiriliyor. Yaz 
spor okullarından 
seçilen bu sporcular 

çok yetenekli sporcu 
lardan oluşuyor.

U14 Türkiye 
Şampiyonasına gidiş 
öncesi dört önemli 
sporcusunu sakatlık 
tan dolayı oynata
mayan Gemlik 
Belediyespor sınırlı 
kadrosundan dolayı 
liderliği kaçırdı.

Bilecik grubunun 
en güçlü takımı olan 
Arabayatağıspor tur
nuvaya çok bitkin 
geldi. Zira Konya’da 
yapılan salon futbol 
turnuvasına şampi 
yonluk parolasıyla 
katılmışlardı.

Bu hallerine

rağmen penaltılarla 
birinci oldular.

Bizi ilgilendiren 
ikinci amatör küme 
sekizinci grup 
maçları da bu' hafta 
bitiyor.

Grupta Gündoğdu 
spor haftalar önce 
namağlup şampiyon 
oldu.

İkincilerin playy-off 
oynayacağı grubu
muzda Gemlik Vefa 
spor son hafta de
plasmanda 
Gündoğdu sporu 
yenerse grubu ikinci 
bitirecek.

Aksi halde Ovaak 
çaspor playy-offlara

kalacak.
As TV’nin Gemlik 

Belediyespor U13 
takımını ziyaret edip 
çekim yapması minik 
sporcuları hayli 
heyecanlandırdı. 
Neşeli bir ortamda 
yapılan çekim son 
rası küçük sporcular 
bir hayli keyifliydi. 
İnternette AS TV 
Benim Adım Futbol, 
Gemlik Belediyespor 
yazınca siz de minik 
sporcularımızı 
izleyebilirsiniz.

Gemlik Belediye- 
sporun yaz spor 
okulları hamlesi bu 
yıl da başladı.

20 Mayıs sonrası 
yazılımlar başlıyor. 
Karatede dünya 
çapında bir hocayla 
anlaşılması sporcu 
sayısını çok arttırdı. 
Sporun 12 branşında 
katılımcılar eğitim 
alacaklar.

Futbolda geleceğin 
yıldızlarının yaz spor 
okullarından seçile

cek olması ilginin 
artmasına sebep 
oluyor.

Üç yılda 11 futbol
cusunu profesyonel 
takımlara gönderen 
Gemlik Belediyespor 
bu yılda iddialı.

Sporcu sayısı şu 
an bin civarında olan 
Gemlik Belediyespor 
sayıyı bin beş yüze 
çıkarmayı hedefliyor. 
Tüm spor 
branşlarında yurt içi 
ve yurt dışında 
yarışma akridasyo 
nunu alan ku
lübümüz bu alanda 
bir ilki başardı diye
biliriz. Yarışma gru 
bu sporcularının 
tümü banşta lisans 
(andırıldı. Dünya 
çapında yapılacak 
tüm organizasyon
lara takımımız hazır 
durumda.

Türkiye’de ilk 
olarak Bursa böl
gesinde uygulanan 
Elit takımlar 
uygulaması çok

başarılı olmuş du
rumda. Elit yaş 
liglerinde oynayan 
takımlarımız büyük 
bir sıçrama yaptı. 
Türkiye 
Şampiyonalarında 
şampiyonluklar 
gelmeye başladı. 
Türkiye’de ilk dörtte 
her yaş grubunda 
muhakkak bir Bursa 
takımı yer almaya 
başladı.

Gemlik Belediye
spor tüm yaş grupla 
rı Elit olan 8 Bursa 
takımı arasında 
bulunmaktadır.

Bu gurur verici bir 
durumdur. Biz, bunu 
Gemlik’imizin çocuk 
larıyla başardık. 
Bunu başarmak aşırı 
fedakarlık gerek
tiriyor.

Ama, biz 
yılmıyoruz.

Gelecek sezon 
hedefimiz çok yaş 
grubunda Türkiye 
Şampiyonasına 
katılmak.

BİIİHİNAUINCAİI
II II _ II

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Bilim 
Teknoloji Merkezi 
tarafından 
hazırlanan, 7. ile 12. 
Yüzyıl arasında 
yaşamış Müslüman 
bilim öncülerini 
konu alan “Altın 
Çağ Sergisi” Asya 
Pasifik Bölgesi 
Bilim ve Teknoloji 
Ağı’nın (ASPAC) 
Çin’in Başkenti 
Pekin’de yapılan 
2016 yılı konferan 
sında tanıtıldı.
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü ve Bilim 
Teknoloji Merkezi 
(BTM) Danışmanı 
Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, Çin Bilim ve 
Teknoloji Müze- 
si'nde düzenlenen 
konferansta yaptığı 
konuşmada Altın 
Çağ Sergisi'ni

YALOVA ARMUTLU BÖLGESİNDE AÇILAN 
YENİ TERMAL OTELDE 8 SAATLİK SİSTEMDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
BAY - BAYAN TEMİZLİK VE ÖZEL GÜVENLİK 

PERSONELİ ALINACAKTIR.
MAAŞ + YEMEK + SERVİS + İSTEĞE BAĞLI KONAKLAMA 

0 507179 69 65 umer ney

tanıttı.
"Bilim insanlığın 
ortak mirasıdır” 
Bilimin insanlıkla 
aynı yaşta 
olduğunu belirten 
Prof. Dr. Ulcay, bu 
nedenle bilimi bir 
toplumun ya da 
uygarlığın sahiplen
mesinin mümkün 
olmadığını, 
medeniyetlerden 
medeniyetlere 
miras olarak 
aktarılan bilime 
ancak ev sahipliği 
yapılabileceğini 

söyledi. Prof.Dr. 
Ulcay, bilime 
Anadolu'da da ev 
sahipliği yapa
bilmek adına Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi'nin kurul 
duğunu kaydetti. 
Bilimin tarihinin çok 
yakın zamana 
dayandırıl dığını 
ancak bunun da bir 
yanlış olduğunu 
ifade eden Prof.Dr. 
Ulcay, "Bilimi New- 
ton'dan, Edison'dan 
itibaren varsaymak 
çok yanlış.

Ortaçağ’a karanlık 
geçmişinden dolayı 
küsen Avrupa, 
doğunun da 
ortaçağını karanlık 
sayarak görmezden 
gelmiştir. Ancak 
Avrupa'nın karanlık 
çağ olarak adlan 
dırdığı ortaçağda 
özellikle İslam 
medeniyetleri bilim 
alanında altın çağını 
yaşamıştır. Biz de 
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
olarak farklı bir şey 
yapmak istedik ve 
unutulmaya yüz 
tutmuş ancak döne
minde İslam top 
lumlarına altın çağı 
yaşatmış Müslüman 
bilim adamlarını 
"Altın Çağ Sergi 
si"yle tüm dünyaya 
yeniden hatırlatmak 
istedik" dedi

Saadet Partisi'nılen j 
Urfahlara ziyaret

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Baş 
kanı Ahmet Vakkas 
Yıldız ve Yönetimi 
Gemlik Şanlıurfa 
hlar Derneği'ne zi
yaret gerçekleş 
tirdi. Gemlik 
Şanlıurfalılar 
Dernek Başkanı İs
mail Büyükoruç ve 
Yönetiminin karşı 
ladığı ziyarette 
konuşan Yıldız, ik
tidar ve muhalefet 
partileri arasındaki 
diyaloglara değin 
di. Yıldız, Şanlıurfa 
lılar Derneği'ne 
sıcak karşılama ve 
ikramlarından 
dolayı çok teşek 
kür ederek iade-i 
ziyaret için her 
zaman kapılarının 
açık olduğunu da 
ifade etti.
Gemlik Şanlıurfa 
lılar Dernek

Başkanı İsmail 
Büyükoruç; "Gem
lik'te Şanlıurfa'nın 
tanıtımı için çalış 
malarımız devam 
etmektedir.
Dernek üyelerimiz 
arasında yardımlaş 
ma, dayanışma ve 
yöremizin kültürü 
nün yaşatılması 
için çalışmalarımız 
devam etmektedir." 
diyerek Saadet 
Partisi'ne yapmış 
olduğu ziyaret 
için teşekkür 
ederek 
konuşmasını 
tamamladı.
Ziyaret sonunda 
Dernek Başkanı 
Büyükoruç ilçe 
Başkanı Yıldız'a 
Şanlıurfa'da 
özel olarak imal 
edilmiş el yapımı 
bakır bir saat 
hediye etti.
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Dünya Metroloji niinünde ceza yağdı
Her türlü ölçü, tartı, 
hatta zaman birim
lerini temsil eden 20 
Mayıs Dünya 
Metroloji Gününde 
denetleme yapan 
ekipler eksik ölçen 
firmalara 377 bin 120 
lira ceza kesti. 
Akla gelen her türlü 
ölçü, tartı, hatta 
zaman birimlerini 
temsil eden 20 Mayıs 
Dünya Metroloji 
Gününde denetleme 
yapan Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji İl 
Müdürlüğü ekipleri, 

eksik ölçen firmalara 
377 bin 120 lira ceza 
kesti.
20 Mayıs Dünya 
Metroloji Günü 
ülkemizde de kutla 
nırken, Bursa Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürlüğü Metrolo 
ji Şube Müdürlüğü 
istatistik rakamlarını 
açıkladı. Yıl boyunca 
yapılan hazır 
ambalajlı ürünler, 
taksimetre, takograf, 
akaryakıt istasyon 
sayaçları, baskül, 
su-elektrik- doğalgaz 

sayaçları, kuyumcu 
ve eczanelerde 
kullanılan hassas 
terazilerin denetim
lerinde 82 bin 669 
cihaz incelendi. 
Bursa Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji İl 
Müdürlüğü Metroloji 
Şube Müdürlüğü ise 
Dünya Metroloji 
Gününde çalışmala 
rina aralıksız devam 
etti. Yapılan denetim
lerde 4 adet tartı aleti 
yetkili muayene 
servisine, 3 adet tak
simetre muayene

servisine, 13 adet 
takograf muayene 
servisine ve 26 adet 
de tamir-ayar istasy
onu servisine olmak 
üzere toplam 46 adet 
muayene servisine 
tamir-ayar ve 
damgalama uygun
luk belgesi düzen
lendi. söz konusu 
uygunluk belgesi al
maya hak kazanmış 
46 adet Serviste 
görev yapan 91 per
sonele de ilgili konu
larda hizmet Verme 
yetki belgesi düzen

lendi.
Geçtiğimiz yıl boyun 
ea, 44 serVis hizmeti 
sağlayıcı, 378 akar 
yakıt istasyonunda 
710 adedi LPG saya 
cı ve 7 bin 420 adedi 
akaryakıt sayacı 
Olmak üzere toplam 
8 bîh 130 sayaç 
denetimi yapıldı 
diyen Bursa Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürlüğü 
Metroloji Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
71 bin 943 muayene 
ve damga, 389 tako

graf, 120 taksimetre, 
43 egzoz gazı 
emisyon ölçüm 
cihazı, 321 otomatik 
olmayan tartı 
aleti, 126 hazır 
ambalajlı ürün, 
bin 550 ulusal 
marker olmak 
üzere toplam 
82 bin 669 denetim 
gerçekleştirdi. 
Denetimlerde, 
uygunsuzluğu 
tespit edilen firma 
ve kurumlara 
toplam 377 bin 120 
TL ceza kesildi.

ı zeytİn perakendeHUIIIIM MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN PERSONELLER

■
 ALINACAKTIR.

 0 506 269 8718
İl

ElEMANLAB ABANIYOR
FORKLİFT VE BOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR
1224 52475 ^ 05301488083

gemport
Gemlik iLirnah ve Depolama İşlçtm'eleri AjŞl

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 eaeceK.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli pıaraK 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapıl^camır.

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, 
Ğ 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 adaylann özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

nnillllill FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
[MUM BAY-BAYAN VASIFSIZ 

ELEMANLAR ARANIYOR

■ VERONA MERMER
TEL:5142021

MEYDAN KUM ÇEVİBME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

05322328041

mailto:hr@gemport.com.tr
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Elden ücret verme dönemi bitiyor
Türkiye'de kayıt dışı 
ekonomiyi önlemek 
için bir dizi önlem 
alınacak.
Kayıt dışına savaş 
açıldı. Elden ücret 
verme dönemi bite* 
6ek. maaşlar banka 
ya yatacak.
Sigortasız işçi 
çalıştırmayan ödül* 
lendirilecek
Kayıt dışını azaltmak 
için bir dizi önemli 
adım atılacak.
Dürüst mükellefler, 
patronlar 'vergi tak- 

sitlendirmesi' gibi 
yöntemlerle ödül* 
lendirilecek. İnşaat 
sektörü başta olmak 
üzere elden ücret 
ödeme dönemi ka
panacak. Atılacak 
adımlar şöyle: 
* Ücret, prim gibi 
ödemeler bankalar 
üzerinden yapılacak. 
Uymayan ceza ala
cak.
* Küçük esnafı, KO- 
Bİ'leri kayıt dışından 
uzak tutmaya yöne
lik, teşvik eden

adımlar atılacak.
* Kayıt’dışı istih
damla ilgili denetim
ler sıklaştırılacak.
* Her mükellefin bir 
karne notu olacak. 
Dürüst mükelleflere 

vergi tak- 
sitlendirmeSi gibi 
farklı yöntemlerle 
ödül sağlanabilecek. 
* Akaryakıt, içki ve 
tütün mamulleri 
kaçakçılığı başta 

olmak üzere 
kaçakçılığın 
ekonomik boyutu 
ölçülecek.
* Kozmetik ürünlere 
yönelik takip sistemi 
oluşturulacak.
* Kayıt dışı istih
damla mücadelede 
risk analiz merkezi 
aktif kullanılacak.
* Tapu verilerinin çe
virim içi 
paylaşılabilir hale 
gelmesi ile birlikte 
bu alandaki birçok 
usulsüz uygulama

son bulacak.
* Sebze, meyve ile 
diğer tarım ürün
lerinin takip sistemi 
güçlendirilecek.

SANAL TİCARETE 
TAKİP
* İnternet üzerinden 
ticaret kayıt altına 
alınacak.
* Sanal ticarette 
vergi kaçırıldığının 
tespit edilmesi duru
munda cezai 
yaptırım uygu
lanacak.

ımMuıittuiMiMiia
Turizmdatabank 
tarafından derlenen 
verilere göre, 2016 
yılına turist sayısın 
da gerileme yüzde 
22 gerileme ile başla 
yan Antalya'da 
düşüş eğilimleri 
şubatta yüzde 33, 
martta yüzde 20 ve 
nisanda yüzde 41 
oldu. Mayıs ın ilk 
yarısında bu oran 
yüzde 47'ye ulaştı. 
Ocak-Nisan döne
minde, Rusya ve 
Avrupa pazarların 
dan gelen turist 
sayısında büyük 
gerileme yaşayan 
Antalya’da, Mayıs 
ayı da düşüşle 
devam ediyor.
Turizmdatabank

tarafından derlenen 
verilere göre, 2016 
yılına turist sayısın 
da gerileme yüzde 
22 gerileme ile 
başlayan Antalya’da 
düşüş eğilimleri 
Şubat’ta % 33, 
Mart’ta % 20 ve 
Nisan ayında da % 
41 oldu. Mayıs 
ayının ilk yarısında,

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Antalya’ya gelen 
turist sayısındaki 
gerileme yüzde 47 
dolayında çıktı. 
Yıl başından Mayıs 
ayı ilk yarısına 
kadar geçen sürede 
kente gelen turist 
sayısı da % 36 
dolayında düşerek 
1,7 milyon dolayın 
dan 1 milyona indi.

MilHllIlllftÜliMM
SGK'nın daha kalite 
li, gelişen teknolo
jiyle yarışan sağlık 
hizmeti finansman 
paketi ve daha etkin 
bir sigortacılık 
hizmetiyle yoluna 
devam ettiğini ifade 
eden Bursa İl Müdü 
rü Karaca, "Kurum 
reformlara odaklan 
mıştır" dedi. Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) Bursa İl 
Müdürü Erhan 
Karaca, kurumun 
hizmetlerinin birçok 
Avrupa ülkesinden 
daha kaliteli 
olduğunu söyledi. 
Karaca, SGK Hizmet 
Binası'nda 'Sosyal 
Güvenlik Haftası' 
kapsamında düzen
lenen basın toplan 
tısında kurum 
çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. SGK 
olarak Sosyal 
Güvenlik Haftası'na

ülkenin neredeyse 
yüzde 100'ünü 
kapsayan bir Genel 
Sağlık Sigortası 
(GSS) ile girmiş ol
maktan gurur duy 
duklarını ifade eden 
Karaca, "Kapsam ve 
derinlik bakımından 
herhangi bir sağlık 
sigorta paketi ile 
karşılaştırılması 
mümkün bile olama 
yacak kadar geniş 
olan kurumumuz 
hizmetleri birçok 
Avrupa ülkesinde

verilen hizmetlerden 
daha kalitelidir.
10'uncu yılını doldu
ran kurumumuz 
geleceğe daha kal i 
teli, gelişen teknolo
jiyle yarışan bir 
sağlık hizmeti finans 
man paketi ve daha 
etkin bir sigortacılık 
hizmetiyle girecektir. 
SGK artık nereden 
nereye geldiği 
tartışmalarını bir 
kenara bırakmış 
ve reformlara 
odaklanmıştır" dedi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye * 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Telefon Arıza * 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
MalMûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

VAPUB-FEBİBOT
Yalova (228) 814 10 20
Topçular (228) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS
ULAŞIM

Pamuktun* S12 OO 26
DENİZ UÇAĞI 813 66 13
Psgssus Akmls Ssyahat 814 63 02
METRO 013 12 12
Aydın Turizm S13 20 77
80zar Turizm 612 1O 72
Kanbarofilu-Eaaday 614 46 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 O1 03

HASTANELER

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

baGiticilab
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 013 10 70
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 013 10 48
Beyza Petrol 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

________ TAKSİLER_________
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

1 Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 2325
Muhasebe Md. f '45 21-182
Yazı işi. Md. • 45 z1-111
Su Anza Yalnız 185

Gemlik KHrfez
OEMLİK'İH İLK DÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ_________

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5482 

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 Câcf Bora' Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

MMİİİ
VENÜS SİNEMASI

Kaptan amerika 
kahramanların savaşı 

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

Oflu hocanın şifresi 2: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15.,
Angry bırds (2d türkçe): 

10:30-12:15-14:00- 
15:45:17:30., 

alamet i kıyamet: 
19:00-21:00., 

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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Adliye Binası Altı Yem Pazar Cad. No: 98 
Tel: O 224 514 31 64 Fax : O 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

YİĞİT
-I 987

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

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

LmİLTON
DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NIN DENİZLE 0 M]
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA ' İH

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN lif
GÜZEL ANLARINIZI II

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu -Meşrubat-Çerez yılı
Piunnist +DiPerformans
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ
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Ali Kütük Ortaokulu öğrencileri, Dünya Süt Günü’nde bin adet süt dağıttı

İKTİDAR ZENGİNLERİ
Her iktidar kendi zenginini yaratır, diye bir söz 

vardır.
Bunu eskiler iyi bilir.
1950-1960 yıllan arasında iktidarda olan Demokrat 

Parti döneminde her mahallede bir zengin yaratıldı
ğını biliriz.

Adalet Partisi dönemi çok eski sayılmaz o dönemi 
bizlerde yaşadık.

Rahmetli Süleyman Demirel kolladığı işadamları DP 
dönemini aratmadı.

Öral dönemi tam bir soygun dönemi oldu- Pey- 4’de

Ali Kütük Ortaokulu öğrencileri, Dünya Süt 
Günü nedeniyle hazırladıkları sosyal proje 
kapsamında çeşitli özel kuruluşların deste 
ğiyle çocuklara ve halka sütü sevdirmek için 
dün Hürriyet Caddesi, Orhangazi Caddesi, İs
tiklal Caddesi üzerinden İskele Mey da m’ha 
kadar yürüyerek, süt dağıttılar. Sayfa 2’de

Gemlik Belediyesi ve Kent Konseyi 
girişimleriyle toplanan gıda ve 

temizlik maddeleri Kilis’e yola çıktı

Suriyelilere 
2, TIB yardım 

gönderildi

Gemlik Belediyesi, Kent Konseyi, Gemlik 
Ticaret Borsası organizasyonuyla sivil 
toplum kuruluşlarının da desteklediği 
Suriyeli göçmenlere Gemlik’ten bir TIR 
gıda maddesi yardımı gönderildi. Gemlik 
Belediyesi, Kent Konseyi, Gemlik Ticaret 
Borsası organizasyonuyla sivil toplum 
kuruluşlarının da desteklediği Suriyeli 
göçmen lere Gemlik’ten bir TIR gıda mad
desi yardımı gönderildi. Sayfa 2’de

ÖZEL ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAATA YKITNT 4’5’6’7' SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE AA A 'A MÜZİK JİMNASTİK

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL £££*» ™™AR
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı A İT TV VTTVT VD îlif 7 e R ACKFTRm u Aî K nviINî ARI

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş AK 11V11ELLIUMIAi» “ASKETBOL HALK OT UN LAKI
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Ali Kütük Ortaokulu öğrencileri, Dünya Süt Günü’nde bin adet süt dağıttı

'Siit için Süt icirin Droiesi haıat buldM
Huy,

Ali Kütük Ortaokulu 
öğrencileri, Dünya 
Süt Günü etkinlikleri 
kapsamında, bin 
adet süt dağıttı.
Dün, saat 11.oo de 
Hürriyet Caddesi, 
Özel Acıbadem Tıp 
Merkezi önünde 
toplanan Ali Kütük 
Ortaokulu öğencileri, 
öğretmenleri ve okul 
bando takımının 
çaldığı müzik 
eşliğinde, Orhangazi 
Caddesi, İstiklal 
Caddesi güzergahını 
izleyerek İskele

Meydanı na kadar 
pankartlar ve 
önlerindeki süt 
dağıtım aracı ile 
yürüdüler. 
Gemliklilere Dünya 
Süt Günü’nü ve 
sütün önemini 
çocuklara ve büyük
lere anlatmak, farkın 
dahk oluşturmak 
amacıyla ,”Süt İçin, 
Süt İçirin” sloganı ile 
yollara çıkarak sütün 
yararlarını anlattılar. 
Okul Müdürü Faruk 
Şaşmaz, gazetemize 
etkinlik konusunda

yaptığı açıklamada "Bu projenin
şunları söyledi: gerçekleşmesinde

katkı sağlayan Gem
lik Özdilek, Özhan 
Marketler grubu, 
Coca Co/a yetkilileri, 
Bursa Hal Esnafı 
Milli Eğitim Müdür 
lüğü’ne, Gemlik 
Belediyesine teşek 
kür ediyorum. Gönül 
isterdi ki marka 
olarak tabir edilen 
büyük kuruluşlar da 
bu projeye katkı 
sağlasın. Projemize 
katkı sağlayamaya 
cağını bildirdiler. 
Gelecek yıl başka 
projelerle Dünya

_ __Jl
Süt Günü’nü kutla 
yacağız. Bu kap
samda Süt Karde 
şim, Spor Karşılaş 
malan, tiyatro etkin
likleri, Süt Evi yanş 
ması, Köy Hayatı 
gibi etkinlikler 
yapmayı düşünü 
yoruz. Projeyi hayata 
geçiren öğretmeni 
m iz Sibel Akbaş’a 
ve müdür yardımcıla 
rıma, okul aile birliği 
ne, öğrencilerimize 
ve velilerimize emeği 
geçen herkese 
teşekkür ediyoruz."

Gemlik Belediyesi ve Kent Konseyi girişimleriyle toplanan gıda ve temizlik maddeleri Kilis’e yola çıktı

Suriyelilere 2. TIR yardım gönderildi
Gemlik Belediyesi, 
Kent Konseyi, Gem
lik Ticaret Borsası 
organizasyonuyla 
sivil toplum 
kuruluşlarının da 
desteklediği 
Suriyeli göç
menlere Gemlik’ten 
bir TİR gıda maddesi 
yardımı gönderildi. 
Çeşitli gıda mad
delerimden oluşan 
yardım paketinde 
kuru gıda maddeleri 
yanında çocuk bezi, 
çocuk maması gibi 
bebek ihtiyaçları, 
zeytin dün sabah 
Kilis’e hareket etti. 
Yardım TIR’ı gönde 
rilirken Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Başkan 
yardımcısı Ahmet 
Avcı, AKR İlçe

Başkanı Zafer Işık, 
Kent konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim, Ticaret 
Borsası Başkanı 
Özden Çakır, Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail Beki, 
İlçe Müftüsü Muhar
rem Turan, zeytinci 
esnafı birarada 
oldular.
Gemliklilerin 
desteğiyle Belediye 
öncülüğünde geçtiği 
miz ayda toplanan 
yardımlar Suriye’den 
Türkiye’ye göç eden 
Güneydoğu Anadolu 
Bölgesindeki kam
plarda ikamet ettir
ilen göçmenlere 
ulaştırılmış, 
bir TIR gıda mad
desi, temizlik ve 
çocuk ihtiyaçları 
gönderilmişti.

«•W"»
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Korkulan namın! Konteyner t» aleu alev «andı
Orhangazi Yeniköy 
Mahallesi’ndeki bir 
kivi bahçesinin için 
de bulunan kontey 
ner evde çıkan yan 
gın korkulu dakika 
lara neden oldu. 
İtfaiye ekiplerinin 
müdahalesine rağ 
men iki katlı kontey 
ner ev kül oldu. 
Olay, Yeniköy Ma
hallesinin çalılık 
mevki altında mey

dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Orhan 
gazl’nin tanınmış İş 
adamlarından Burak 
Barış Akın'a alt olan 
kivi bahçesinin İçin* 
deki iki katkı kontey 
ner evde bilinmeyen 
bir nedenle yangın 
çıktı. Evden yükse
len alevleri gören 
komşuların haber 
vermesi üzerine 
yangın yerine İtfaiye

ekibi sevk edildi. bahçedeki konteyner 
Giriş kapısındaki kilit yangınına müdahale 
kırılarak girilen eden itfaiye, alevleri

güçlükle kontrol 
altına alabildi. 
Bahçe işleriyle ilgi 
lenen bahçıvan ise 
yangın yerine 
geldiğinde şok 
yaşadı. Feryat eden 
bahçıvanı komşuları 
ve bahçe sahipleri 
sakinleştirdi. Kısa 
sürede alevlerin 
sardığı konteyner 
ev, itfaiyenin müda
halesiyle güçlükle

söndürüldü. 
Yangının verdiği 
zarar da söndükten 
sonra ortaya çıktı. 
Üst üste olan 
konteynerlerin 
büyük bir bölümü 
nün kül olduğu 
görüldü. Yangının 
elektrik kontağından 
kaynaklandığı iddia 
edildi. Jandarma 
olayla ilgili tahkikat 
başlattı.

Polis kimliğini sorunca dolandırıcı kapıdan döndü
Bursa’da kendisini 
polis olarak tanıtıp 
hesaplarının terör 
örgütünün eline 
geçtiği bahanesiyle 
kandırdığı kişinin 
kapısına kadar 
giden dolandırıcı, 
ev sahibinin "polis 
kimliğini göster" 
demesi üzerine 
kaçtı. Edinilen bilgi 
ye göre, Mudan 
ya Güzelyah Mahal 
lesi’nde ikamet eden

N.Z. (52) İsimli 
bayanın cep tele 
fonundan arayıp 
kendisini polis 
olarak tanıtan kimliği 
belirsiz dolandırıcı, 
"bankada bulunan 
tüm hesaplarının 
terör örgütünün 
eline geçtiğini" 
şahısları yakalamak 
üzere olduklarını 
belirterek N.Z.’den 
"bankada ne kadar 
parası varsa evine

gelecek olan polis 
memuruna vermesi 
ni" istedi. Bunun üze 
rine bankaya giden

N.Z. hesabında bulu
nan 15 Bin Euro’yu 
çekip eve geldi. Bir 
süre sonra eve gelen

dolandırıcı çetesin
den bir kişi, parayı 
kendisine vermesi 
gerektiğini söyledi. 
Ancak şahsın hare 
ketlerinden şüphele 
nen N.Z., sahte 
polisten polis 
kimliğini gösterme 
sini istedi. Polis 
kimliğini göste 
remeyen dolandırıcı 
önce alakasız cevap
lar vermeye başladı. 
Daha sonra N.Z.’nin

"155 arayacağım" 
demesi üzerine 
kaçarak uzaklaştı. 
Elindeki parayla 
birlikte polis 
merkezine giden 
N.Z. dolandırılmak 
istendiğini, gerçek 
polislerden öğrenin 
ce anlayınca kimliği 
belirsiz dolandın 
çıdan şikayetçi 
oldu. Polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Camide hayatını kaybetti İHSİMM
Tarihi Emir Sultan 
Camisi'nde namaz 
kılarken kalp krizi 
geçiren yaşlı kadın 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye göre, 
caminin yakınlarında 
oturan 71 yaşındaki 
Hatice Arda, namaz 
kılmak için tarihi 
camiye gitti. Akşam 
ezanıyla birlikte 
namaz kılmaya 
başlayan Arda, ani 
den rahatsızlandı. 
Durumu fark eden 
bazı vatandaşlar, 112 
Acil Servis ekipleri 

ne haber verdi. 
Sağlık ekipleri, yaşlı 
kadının kalp krizi 
sonucu hayatını 
kaybettiğini belirledi. 
Acı haberi alıp 
camiye gelen Hatice 
Arda'nın yakınları 
sinir krizi geçirdi. 
Sağlık ekipleri 
tarafından ölüm 
şüpheli bulunmaz 
ken, Arda'nın cansız 
bedeni ise Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Mezarlıklar 
Şube Müdürlüğü 
morguna kaldırıldı.

Yenişehir de, küçük 
yaştaki çocuğu 
taciz etmekten 
mahkum olup 7 yıl 
cezaevinde kaldık 
tan sonra tahliye 
olan 29 yaşındaki 
S.O, iki kız çocuğu 
na cinsel tacizde 
bulunduğu iddia 
sıyla yeniden 
gözaltına alındı. 
İznik de oturan ve 
sahil yolunda küçük 
bir kız çocuğunu 
taciz etmek suçun
dan 7 yıl cezaevinde 
yattıktan sonra bir 
süre önce tahliye 
edilen S.O., Yeni 
şehir’e geldi. S.O., 
Yenişehir Kurtuluş 
Mahallesi Özsöz 
Sokak’ta 7 yaşındaki 
bir kıza cinsel 

organını gösterdi. 
Daha sonra yan 
apartmanın bahçe
sine geçen S.O., 
başka bir çocuğuna 
da aynı hareketi 
yaptı. Çocukları 
bakkala götürmek 
vaadiyle oturdukları 
sokaktan uzak 
laştırmak isteyen 
S.O.’yu gören sokak 
sakinleri, polisi 
arayarak ihbarda 
bulundu. Kısa süre 
de olay yerine gelen 
polis, S.O.’yu gözal 
tına aldı. İznik Sana 
yi Çarşısında çalış 
tığı öğrenilen 
S.O.’nun Emniyet 
Müdürlüğündeki 
sorgusu ve olayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

intıatM

İki araç araç 
arasında sıkışan 
adam hastaneye 
kaldırıldı. Heykel'de 
ki Vali Konağı'nın 
arkasında yaşanan 
olayda, Hayati Cesur 
karşıdan karşıya 
geçerken 
2 aracın arasında 
sıkışarak ayağından 
yaralandı. Araçlar 

olay yerinden 
uzaklaşırken dolmuş 
şoförlüğü yapan 
Cesur'un imdadına 
112 acil servis ekip
leri yetişti. Olay 
yerinde ilk müda
halesi yapılan 
Cesur hastaneye 
kaldırıldı. Polis 
olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Sahte savcıılan büyük tuzak
Sahte savcı, cinayeti 
aydınlatmak üzere 
olduğu yalanıyla

kandırdığı vat; ıda 
şın 25 bin 600 
lirasını dolanc dı.

Edinilen bilgiye 
göre, Osmangazide 
ikamet eden V.A.’yı 

cep telefonundan 
arayıp kendisini 
savcı olarak tanıtan 
kimliği belirsiz 
dolandırıcı bir 
cinayeti aydınlatmak 
üzere olduğunu 
belirterek V.A.’dan 
yardım etmesini 

istedi. Telefonda 
kandırdığı yaşlı 
adamın bankadaki 
hesabından 50 bin 
lira çekmesini 
sağlayıp 25 bin 
lirasını kendi 
hesabına yatırtan 
sahte savcı, paranın 

hesaba geçmesinin 
ardından telefonu 
kapatıp bir daha da 
açmadı. Dolandırıl 
dığını anlayan
V.A. polis merkezine 
gidip şikayetçi 
oldu. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.



21 Mayıs 2016 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

İKTİDAR ZENGİNLERİ

DOKUNULMAZLIKLAR KALDIRILDI
Dün, parlementoda yapılan oylamada, milletvekilin 

rinin mahkemelerde bekleyen davaları, milletvekili 
dokunulmazlıkları nedeniyle yapılamıyordu.

Ahmet Davutoğlu, şehit sayısının hergün artması, 
terörü engeleyememeleri üzerine, HPD’li vekilleri ceza
evine tıktırmak için, Dokunulmazlıkların Kaldırılması 
konusunu gündeme getirdi.

Dokunulmazlıklar konusu bir kere kalkmakla siyasi bir 
manevradır.

Dokunulmazlıkları Anayasadan tamamen kaldırırsa, 
bütün milletvekilleri suç işlediklerinde yargının 
karşısına çıkacaklar.

Ama bundan korkuyorlar. Yargıya güvenemiyorlar.
Bugün dokunulmazlıkların kalkması tamamen HDP’yi 

parlemento dışına İtmeye dayanıyor.
CHP’de bu oyuna geldi ve oylamada milletvekillerini 

serbest bıraktı. Anayasadan dokunulmazlıkların 
kaldırtmasını yeterince savunamadı.

Bundan sonrasını birlikte izleyeceğiz.
Göreceksiniz, terörle İlgili davalara bakılacak, diğer 

leri savsaklanacak.
Terör azalmayacak, daha da büyüyecek.

Devletin gücünü arkasına alanlar, kendilerini destekle 
yecek kişilere devlet ihaleleriyle, banka kredileriyle 
büyüttüler.

2002 yılında iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi, 
İhale yasasında yaptığı değişikliklerle ihalelerinin 
yandaş işadamlarına vererek, rekor üstüne rekor kırdı.

17-25 Aralık olaylarında ortalığa yayılan ses 
kayıtlanylada bu durum belgelendi.

Milletin anasını., koyan işadamları, hep lokmanın 
büyüğünü aldı.

Karşılığında ise iktidarın havuzuna veya gösterdiği 
vakıflara para akıttılar.

Çevrenize bakın, 2002 yılında iktidara gelen AKP 
destekçisi işadamlarının, o günkü serveti ile bugünkü 
serveti arasındaki farkı gördüğünüzde, siyaset- ticaret 
ilişkilerinin nasıl işlediğini göreceksiniz.

Uzağa gitmeyin, Cumhurbaşkanının oğlu He AKP 
Genel Başkan adaylığına atanan, Binalı' Yıldırım’ın 
oğullarının gemiciklerine bir bakın.

Önceki gün Soner Yalçın, önümüzdeki günlerde 
Başbakanlığa atanacak olan Binalı' Yıldırım’ın özgeç
mişini yazdı.

Devlete sıradan bir mühendis olan Binali Yıldırım’ın 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İDO Genel Müdürlüğü 
ile başlayan serüveni, AKP’nin iktidara gelmesi, 
Ulaştırma Bakanlığı koltuğuna oturmasıyla, oğlu üzerin 
den zenginliği de arttıyor.
Binali Yıldırım, 2 Şubat 2002 tarihinde Derin Denizcilik 

firmasını kuruyor. Ardı ardına gemi alıyor, kiralıyor...
Yıldırım’ın yazılana göre 17 şirketi, oğlu üzerinde 28 

gemiciği bulunuyor.
Oğulcuğu 24 yaşında gemi almaya başlamış.
Allah oğulcuğa, 'yürü ya kulum' demiş.
Aynı Erodoğan’ın oğulcukları gibi.
Bu zenginliklerin sizce dürüst ve namuslu kazançla 

elde edildiğine inanabilir misiniz?
Tekrarlıyorum.
Gemlik’te de siyasetle uğraşan kişilerin, 2002’deki 

varhMan ile bugünkü varlıklarına bakın.
Kamuda çalışan bir görevli iken, bugün siyasete 

giren, kardeşleriyle birlikte müteahitlik sınıfına atlayan, 
herşeyi onlar üzerinden yürüten kimler var.

Dün ile bugünkü varlıkları ne kadardır?
Siyaseti Allah adını kullanarak yapanlar, akçeli işlerde 

maşallah Türkiye’nin yeni zenginleri sınıfına girdiler.
bu'ourum; emme'; oasmitbnnhoa'ğıbı...
Dün diğerleri bugün bunlar...
Allah gözlerini doyursun.

Sökülen elektrik direği 
villaları tehlike saçıyor
İskele Meydam’nda 
bulunan Atatürk 
Parkı’nın çay 
bahçelerine bakan 
köşesinde sökülen 
elektrik direğini 
tutan vidalar yoldan 
gelip geçenler için 
tehlike yaratıyor. 
Uzun zamandır 
elektrik direğinin 
yerinden kaydırıl 
masına rağmen 
kaldırıma gömülü 
olan vidalar aylardır 
yerinde duruyor. 
Yoldan geçenlerin 
farkedemediği 
çelik vidalar 
birçok kişinin 
takılarak 
kaldırıma düş 
meşine neden 
olduğu belirtiliyor. 
Çevrede bulunan 
esnaf durumu 
zabıta görevlilerine

“Töre” sahneleniyor
Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi Tiyatro 
Topluluğu ünlü 
yazar Turgut 
Özakman’ın yazdığı 
“Töre” adlı oyunu 
sahneye koyuyor 
23 Mayıs 2016 
Pazartesi günü saat 
20.oo’de Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezi’nde oy
nanacak olan “Töre” 
oyunu Uludağ 
Üniversitesi Asım 
Kocabıyık Yerleşkesi 
Tiyatro Topluluğu, 
Gemlik Belediyesi

Dokunulmazlık teklifi geçti
Meclis’te dokunul 
mazlıkların kaldırıl 
masına ilişkin 
Anayasa değişikli 
ğinin ikinci turunda 
ilk madde oylandı. 
Dokunulmazlık 
görüşmesinde Tinci 
maddenin 2’nci tur 
gizli oylamasının 
sonuçlarına göre ilk 
madde için oyla
mada 531 milletvekili 
oy kullandı. İlk 
madde 373 oyla ka

Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Yerleşkesi Tiyatro Topluluğu, 
Gemlik Kent Konseyi ve Gemlik Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 

Turgut ÖZAKMAN'ın yazdığı Belgin BİLGİN'in yönettiği 
"TÖRE" isimli tiyatro oyunumuza teşriflerinizden onur duyarız.

Tarih: 23.05.2016 Saat: 20.00 Yer: As

ve Kent Konseyi 
işbirliğiyle 

bul edildi. 138 vekil 
maddenin reddi 
yönünde oy kullandı. 
Sandıklardan 8 
çekimser, 9 boş ve 3 
geçersiz oy çıktı. 
Görüşmelerin ikinci 
turunda ikinci 
madde için oylama 
tamamlandı. Yapılan 
gizli oylamada 526 
milletvekili oy kullan 
dı. Oylamada kabul 
374, ret 136, çekim 
ser 4, boş 11, geçer

düzenleniyor. liğini Belgin
Oyunun yönetmen Bilgin yapıyor.

siz 1 oy çıktı. İkinci 
turda, teklifin 1. mad 
desi 138 ret oyuna 
karşılık 373 oyla ka 
bul edildi. Oylamada 
8 çekimser, 9 boş oy 
çıktı, 3 oy geçersiz 
sayıldı, ilk maddeye 
göre kabul oyları 1 
arttı, ret oyları 2 
düştü. Genel Ku
rulda, 2. maddenin 
kabul edilmesinin 
ardından teklifin 
tümü üzerindeki oy

bildirmelerine 
karşın 4 vidanın 
yerinden 
sökülmemesine 
anlam verilemiyor. 
Görevli zabıtaların. 
ilgili birimlere 

duruıtiU 
aktaracaklarını 
söylemelerine 
karşın aradan geçen 
süre içinde tehlike 
yaratan vidaların 
sökülmemesi 
gayretle 
karşılanı yor. 
İlçenin birçok 
yerinde 
kaldırımlarda 
yürüyen 
vatandaşların 
düşmesine neden 
olan bu tür vidalar 
gibi kaldırım 
taşlarının da 
bulunması 
dikkat çekiyor.

rketll

lamaya geçildi. 
Dokunulmazlık teklifi 
376 oyla kabul 
edildi. Teklife 140 ret 
oyu çıktı. Dokunul 
mazhk referanduma 
kalmadan geçti.
Çekimser 5, geçersiz 
7, boş 3 oy çıktı.
Böylelikle dokunul 
mazhk teklifinin 
tümü 376 oyla 
referandumsuz 
kabul edildi. Teklif, 
Meclis'ten geçti.
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http://www.bilokullari.com.tr
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Facenook sayfalar servisi çöktü
Sosyal medya 
devi Facebook'un 
yani Sayfalar 
servisi sabah 
saatlerinde çöktü. 
Pek çok hesap 
sahibi paylaşım 
yapamazken, 
Facebook sorun 
üzerinde 
çalışmalarını 
sürdürüyor. 
Facebook ana 
sayfanızda takip 
ettiğiniz medya

kuruluşlarının ve 
markaların 
paylaşımlarını göre
memenizin nedeni 
belli oldu.
GLOBAL BİR 
SORUN 
Facebook'ta 
yaşanan global 
bir sorun nedeniyle 
pek çok medya, 
kuruluşu ve şirket 
Facebook sayfaları 
üzerinden paylaşım 
yapamıyor.

KİŞİSEL SORUN YOK
HESAPLARDA Söz konusu sorun

kişisel sayfalarda 
yaşanmazken, prob
lemin sadece bazı 
Facebook sayfalarını 
kapsadığı tahmin 
ediliyor.
Söz konusu sorun 
Facebook'un mobil 
uygulamasını 
kapsamıyor. 
TVVİTTER'DA ALAY 
KONUSU OLDU 
Facebook'taki bu 
sorun yine rakip 
platform Tvvitter'de

günün konusu 
oldu. Pek çok 
sosyal medya 
kullanıcısının 
paylaştığı sorunun 
kaynağı hakkında 
henüz resmi bir 
açıklama bulun- 
muyor.Facebook 
Pages servisindeki 
hata nedeniyle pek 
çok sayfada içerik 
paylaşılamıyor ve 
yukarıdaki hata 
mesajı alınıyor

WfcMWUiİlMl
Nisan ayında kuru
lan şirket sayısı bir 
önceki aya göre 
yüzde 17 azaldı. Bu 
dönemde en çok 
şirketi Suriyeliler 
kurdu. 2016 Nisan 
ayında kurulan şirket 
sayısında bir önceki 

aya göre yüzde 17,71 
azalış oldu. Yılın ilk 
4 ayında kurulan 
yabancı ortak ser
mayeli şirket sayısı 
1.772 oldu. Bu 
şirketlerin 744’ü 
Suriye, 114’ü Irak, 
113’ü Alman ortaklı 

dır. TOBB tarafından 
yapılan açıklamaya 
göre, kurulan şirket 
sayısında bir önceki 
aya göre %17,71, 
kooperatif sayısında 
%13,64 ve gerçek 
kişi ticari işletme 
sayısında %9,25

azalış oldu.

Açıklamada şöyle 
denildi:

Kapanan şirket 
sayısı bir önceki aya 
göre % 12,85 ve ka
panan gerçek kişi
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temlllı Barsa arası iıalik lelç
Bursa girişinde 
Ovaakça'da çevre 
yolu bağlantısı için 
bir viyadük daha 
inşa edilmesi trafiği 
felç ediyor.
özellikle İstanbul 
istikametinden 
gelen araçlar Dür* 
dane köyüne kadar 
uzun araç 
kuyrukları oluşuyor. 
İnşaat için Bursa İs
tanbul kara yolu 
daraltılmasına 
rağmen, inşaat 
ekiplerinin 24 saat 
çalışmaması 
sıkıntılara yol 
açıyor.
Bursa'ya girmek 
için Dürdane ile 
Ovaakça arasında 
30 ile 40 dakika 
arasında zaman 
kaybeden vatan 
daşlar, çalışmanın 
aralıksız 
sürdürülmesini 
istedi. Yüzlerce 
aracın adım adım

AOD Ayvalık Turu yaptı
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi, 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor 
Bayramı münase
betiyle dernek 
başkanı Tansu 
Erçevik rehberliğin 
de Ayvalık, Cunda 
Adası, Mustafake 
malpaşa Suuçtu 
Şelalesi ve 
Gölyazı Köyü’nü 
gezdi. Geliri 
tamamen derneğe 
kalan etkinlikte 
Edremit’te 4 yıldızlı 
bir otelde açıkbüfe 
kahvaltı alımı 
ardından Gömeç 
mevkinde bulunan 
Atatürk Kayalıkları

YALOVA ARMUTLU BÖLGESİNDE AÇILAN 
YENİ TERMAL OTELDE 8 SAATLİK SİSTEMDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
BAY - BAYAN TEMİZLİK VE ÖZEL GÜVENLİK 

PERSONELİ ALINACAKTIR.
MAAŞ + YEMEK + SERVİS + İSTEĞE BAĞLI KONAKLAMA 

0 507 179 69 65 umer Bey

ilerlemesi sebebiyle 
Bursa'ya girişte 
yaklaşık 10 kilomet 
re kuyruk oluyor. 
Sürücüler, şehir 
girişinde güvenlik 
ekiplerinin kontrol
leri sebebiyle de 
yolun daraltıldığını, 
Bursa'ya girişte 
büyük sıkıntı 
olduğunu bildirdi. 
Viyadük çalışması 
yüzünden yolun 

görüldü. Cennet 
Tepesi ve Şeytan 
Sofrasını gezen 
ekip Cunda 
Adası’na geçti. 
Ada da iki güzel 

kıvrılarak 1 şerite 
daralması dakikada 
onlarca araç geçen 
yoğun trafikte 
büyük birikmelere 
yol açıyor. Ayrıca 
Ovaakça'da şehre 
girişte trafiği 
yavaşlatmak için 1 
şeriflik daraltma 
da sıkıntının 
büyümesinde etkili 
oluyor. Bursa- 
Gemlik arasında 

müze gezen ekip 
müze ziyaretleri 
sonrası tekne 
turu yaptı.
Ekip, Suuçtu 
Şelalesi’ni gezdi. 

her gün giden 
gelen vatandaşlar, 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Ovaakça'da 
İstanbul yolunu 3 
şeride çıkartma 
larını istiyor. 
Trafik sorumlu 
larının da uzun 
kuyruğu eritmek 
için hiçbir 
ekip yollamaması 
dikkati çekiyor.

Akşam saatlerinde 
de Gölyazı Köyü 
çay kahve din
lencesi için giren 
ekip ilçemize 
döndü.

Otomobil 
alacaklar dikkat!

Otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı, 
yılın ilk 4 ayında 
yüzde 4,33 
küçülürken, 
satışlarını 
artırmaya çalışan 
firmalar, faizleri 
sıfırlayıp, fiyatlarda 
indirime gitti. 
Türkiye otomobil 
ve hafif ticari araç 
pazarı, yılın ilk 4 
ayında yüzde 4,33 
küçülürken, 
satışlarını 
artırmaya çalışan 
firmalar, faizleri 
Sı'nTıâyTp, uyatıan 
indirdi. Avantajlı ve 
alternatif ödeme 
seçenekleri sunan 
mayıs kampan 
yalarında, 2 yılı 
aşan "sıfır faiz"li 
kredilerle 10 bin li
raya yaklaşan fiyat 
indirimleri öne 
çıktı.
Türk otomotiv 
pazarında faaliyet 
gösteren bazı yerli 
ve yabancı firma 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Gemlik Kota ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ların kampan 
yalarından der
lenen bilgilere 
göre, ocak-nisan 
dönemindeki 
daralmanın 
ardından, mayıs 
ayı kampan 
yalarında firmaların 
kıyasıya rekabeti 
dikkati çekti. 
Avantajlı ve 
alternatif ödeme 
seçenekleri 
sunan mayıs 
kampanyalarında 
"9 bin 460 liraya 
varan indirim", 
"25 aya varan sıfır 
faiz", "Kasko 
desteği", 
"Yüzde 6'ya varan 
indirim", "4 yıl 
vadeli hasatta 
ödeme", "Yüzde 
4'ü bulan peşin 
alım indirimi", 
"530 liradan 
başlayan taksit", 
"3 bin liraya varan 
takas indirimi" 
gibi fırsatlar yer 
alıyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gençlerin yüzde 77’si çalışıyor
TÜİK’in kayıtdışını 
da kapsayan 2015 
verilerine göre yüzde 
77’si çalışan gençler 
aylık 1.043 lira elde 
etti. Bu rakam geçen 
yılki 1.273 liralık brüt 
asgari ücretin geri 
sinde. Türkiye’de 
gençlerin yüzde 
18.5’inin işsiz oldu 
ğunu, iş bulanların 
da asgari ücrete bile 
ulaşamadığını göz 
ardı etmemek 
gerekiyor. Kayıtdışı 
istihdamı da kap
sayan Türkiye İsta
tistik Kurumu’nun 
15-24 yaş arasını il

gilendiren araştırma 
sına göre, gençlerin 
yüzde 77.2’si yani 
yaklaşık 9 milyonu 
ücretli olarak çalışı 
yor. Son veriler olan 
2015 araştırması 
sonuçlarına göre 
gençlerin eline 
geçen ortalama 
ücret 1.043 lira.
Geçen yıl ortalama 
brüt asgari ücretin 
1.273 lira olduğu 
dikkate alındığında 
gençler ortalama bu 
rakamın altında 
çalışmak zorunda 
kalıyor. Gençlerin or
talama ücreti 1000

liralık geçen yılın net 
asgari ücretini ise 
kılpayı geçebiliyor. 
Ocaktan sonra as
gari ücretin net 1.300 
liraya, brüt 1647 lira 
ya yükseldiği dikkate 
alındığında şu sıralar 
durum çok daha 

kötüye gitmiş ola
bilir. 2015 sonuçla’ 
rina göre gençlerin 
ortalama aylık ücre
tinin en yüksek 
olduğu alan 1.102 
lira ile inşaat sektörü 
çıkarken, bunu 1.076 
lira ile hizmet sek

törü, 999 lira İle de 
sanayi takip ediyor. 
Tarım sektöründeki 
durum İse çok daha 
vahim. Tarımda 
çalışan gençlerin 
eline aylık ortalama 
763 lira ancak geçe
biliyor. Yüzde 33.5’1 
İlse ve daha yüksek 
eğitim düzeyine 
sahip olan gençler 
arasında istihdam 
geçen yıl bir önceki 
döneme göre yüzde 
0.7’llk küçük bir 
artışla yüzde 34.2’ye 
yükselirken, gençler 
en çok hizmet sek
töründe çalışıyor 

görünüyorlar, 
istihdam edilen 
gençlerin yaklaşık 
yarısı hizmet 
sektöründe, yüzde 
31.4’ü sanayi 
işletmelerinde 
çalışıyor. TÜİK 
araştırmasına göre 
gençlerin yüzde 
11.6’sı yani 1.4 
milyonu eğitime 
devam ederken 
bir yandan da 
çalışıyor. Eğitime 
devam etmeyip 
sadece çalışan 
gençlerin oranı 
yüzde 22.6, sayısı 
ise 2.9 milyon.

H zeytİn perakende
HıüllinUlli mağazasinda çalisacak 

BAY-BAYAN PERSONELLERİHI Vllll ALINACAKTIR.

Si 05062698718

ELEMANLAR ARANIYOR
FORKLİFT VE BOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR

02245247524 - 05301488013

ta gemport
Gemlik Liman ve Depolama işletmeleri 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 eaeceıc.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli pıaraK 
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, propıemıerı 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlik'te ikamet eden/edebilecek, 
O Vardiyalı çalışabilecek, 
O Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

ilgilenen adayların özgeçmişlerini hi@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

™
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

BAY-BAYAN VASIFSIZ
- - - - - - - - -  ELEMANLAR ARANIYORm «sst
■tununu ceUbhe

GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 
İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

0 532 232 80 41

mailto:hi@gemport.com.tr
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Esnek çalışma imkanı getiren kanun yasalaştı
Esnek çalışma imka 
ni getiren kanun" 
Resmi Gazete'de 
yayımlan dı. Esnek 
çalışma imkanı ge
tiren 6715 sayılı "İş 
Kanunu ile Türkiye 
İş Kurumu Kanunun 
da Değişiklik Yapıl 
masına Dair Kanun" 
yürürlüğe girdi, "iş 
Kanunu ile Türkiye 
İş Kurumu'Kanunun 
da Değişiklik Yapıl 
masına Dair Kanun", 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Kanunla, 
özel istihdam büro
sunun faaliyet alanı 
genişletiliyor, geçici 
iş ilişkisi kurma faali 
yeti bu bürolara veri 
liyor. Kanun, özel is
tihdam bürolarına; 

işveren ile geçici işçi 
sağlama sözleşmesi 
yaparak, işçisini geçi 
el olarak işverene 
devir yetkisini 
getiriyor. Ancak 
bunun için özel istih
dam bürolarının, 
Türkiye iş Kurumun- 
dan geçici işçi sağla 
ma yetkisi alması 
gerekecek. Doğum 
izni ve doğum sonra 
sı kısmi çalışma hak 
kı kullanan, askerlik 
hizmetini yapan ve iş 
sözleşmesi askıya 
alınan çalışan yerine 
başka bir işçi ile 
geçici iş ilişkisi, bu 
hallerin devamı 
süresince kurulabile
cek. Mevsimlik tarım 
işlerinde veya temiz

lik işleri, hasta, yaşlı 
ve çocuk bakım 
hizmetleri gibi ev 
hizmetlerinde, süre 
sınırı aranmadan 
geçici iş ilişkisi oluş 
turulabilecek. Kamu 
da ve madenlerde 
geçici işçi çalışama 
yacak. Geçici işçi 
sağlama, mevsimlik 
işler hariç dönemsel

lik arz eden iş artış 
lan haricinde,toplam 
8 ayı geçmemek 
üzere en fazla iki 
defa yenilenebilecek. 
Sürenin sonunda 
aynı iş için 6 ay geç 
medikçe geçici işçi 
çahştırılamayacak. 
Toplu işçi çıkarılan 
iş yerlerinde 8 ay 
süresince, kamu 

kurum ve kuruluşla 
rında, yer altında 
maden çıkarılan iş 
yerlerinde geçici işçi 
çalıştırılamayacak.Gr 
ev ve lokavt uygula 
ması sırasında geçi 
ci iş ilişkisi kapsa 
mında işçi çahştırıla 
mayacak. Geçici 
işçiler, engelli işçi 
çalıştırma kon tenjan 
larının hesaplanma 
sına dahil edilmeye
cek. İşveren, iş söz 
leşmesi feshedilen 
işçisini, fesih tarihin
den itibaren 6 ay geç 
meden geçici iş iliş 
kişiyle çalıştırama 
yacak. Geçici işçi 
nin, geçici işçiyi 
çalıştıran işverenin 
iş yerindeki çalışma 

süresince temel 
çalışma koşulları, bu 
işçilerin aynı işveren 
tarafından aynı iş 
için doğrudan istih 
damı halinde sağla 
nacak koşulların 
altında olamayacak. 
Geçici iş ilişkisinde 
işveren, özel istih
dam bürosu olacak, 
özel istihdam büro 
su işçisi, geçici iş 
ilişkisi kurulan işve 
renin iş yerindeki 
tüm açık işlerden 
haberdar edilecek. 
Geçici işçiler, çalış 
tıkları dönemlerde 
ulaşım, yemek, kan
tin ve çocuk bakım 
hizmetleri gibi sos 
yal hizmetlerden 
faydalanabilecek.

Yıllık İzlinle Yeni Dönem Başlıyor
Şimdiye kadar izin 
süreleri; bir bölümü 
10 günden az olma
mak üzere, en fazla 
üçe bölünebiliyordu. 
Yeni dönemde 
işçiler, blok 
kullanılacak 10 gün 
dışındaki izinlerini 
isterlerse 1'er gün 
kullanabilecek. Bu, 
işçilere büyük bir 
avantaj sağlayacak. 
Ulusal ve dini 
bayramların başına 
ya da sonuna yıllık 
izin eklemek sure 
tiyle hafta sonuyla 
da birleştirilerek 
daha uzun izin 
yapmak mümkün 
olacak.
İŞVEREN 
10 GÜNLÜK İZNİ

BÖLEMEYECEK 
2016 yılında Ra
mazan Bayramı 5 
Temmuz Sah günü 
başlayacak, perşem 
be günü sona ere
cek. Pazartesi 
öğleye kadar ve 
cuma günü izin alan 
bir işçi bayram 
tatiliyle birlikte 9 
güne kadar izin ya

pabilecek. Kurban 
Bayramı'nda 9 gün 
tatil yapmak için ise 
sadece 1 gün izin 
yeterli olacak. 
Çünkü Kurban 
Bayramı 12 Eylül 
Pazartesi başlayıp, 
perşembe gününe 
kadar devam ede
cek. işveren, 10 gün
lük blok

kullanılabilecek 
izni bölemeyecek. 
Bölerse işçi 
başına 285 lira 
idari para cezası 
ödeyecek.
Yıllık izin hakkı, 
işyerindeki hizmet 
sürelerine göre 
şöyle:
Bir yıldan beş yıla 
(dahil) kadar olan
lara: 14 gün 
Beş yıldan fazla 
onbeş yıldan az 
olanlara: 20 gün 
Onbeş yıl ve daha 
fazla olanlara: 
26 gün 
Hizmet süresi ne 
olursa olsun 18 
yaşından küçük, 50 
yaşından büyük 
işçilere: 20 gün

iMiıiMiıartıiHi

Rusya,Türkiye'den 
kabak ve bal kabağı 
ithalatını durduraca 
ğım resmi olarak 
açıkladı. Rus Gıda 
Güvenliği Kurumu 
Rosselkhoznadzor 
tarafından yapılan 
açıklamada, dünden 
itibarân Türkiye’den 
kabak ve bal kabağı 
aliminin geçici 
olarak durdurula 
cağı kaydedildi. 
Açıklamaya göre, 
Türkiye menşeli 
kabak ve bal kabağı 
nın doğrudan veya 

üçüncü ülkeler 
üzerinden Rusya'ya 
ithalatı durduruldu. 
Rosselkhoznadzor 
Başkanı Sergey 
Dankvert, dün 
yaptığı açıklamada, 
Türk yetkililerin 
ithal edilen ürün
lerle ilgili Rusya'nın 
endişelerine yapıcı 
yaklaştığını, bu ne
denle Türkiye'den 
ithal edilen gıda 
ürünlerinin tama
men yasaklanma 
sının düşünülme 
diğini söylemişti.

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

110 
15$
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

Tomokay Tomografi 
Acıbadem

SOzsr Turizm

Devlet Hastanesi

Pamulıkale 
DENİZ UÇAĞI
METRO

513 65 29
280 44 44

Kamil Koç

HASTANELER

Telefon Arıza
UEDAŞ ARIZA 
UEÇAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Uman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

121
186

514 00 95
513 12 86

513 13 53

513 13 08

513 10 95
513 37 42
513 15 07

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45

513 18 46
513 71 66

BELEDİYE
Santral
Başkanlık

51345 21-23
51345 20

TAKSİLER
ıtörtei faltı 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

EUSKİ 
ittişrr 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

5 
5

$145796 sınrK 
45 21-182 
45 21-111 
alnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı ।
Yalova
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

256

(226)811 13 23

VAPUR-FERİBOT

Esklhlsaı

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

OTOBÜS
Şehirlerarası Oto
büs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

Milangaz
Habaşgaz
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Lİkitgaz

Totalgaz

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 0Ç 
6Îİ88 79
514 17 00

MAR-PET

Gemlik KSrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5483 

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 

iVlatM^ıh^â^ı^cıh^-ft^lâTftTıhi tâTftl 
Istîkiaf Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lEllİlSlIEliMI
VENÜS sim

Kaptan amerika 
kahramanların savaşı 

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

Oflu hocanın şifresi 2: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Angry bırds (2d türkçe): 

10:30-12:15-14:00- 
15:45:17:30...

alamet i kıyamet: 
fl:IW1:«...

5133321

%25c3%25a7al%25c4%25b1%25c5%259ft%25c4%25b1r%25c4%25b1lamayacak.Gr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ
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imli: lı . ,,/»
Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 

Tel: O 224 514 31 64 Fax : O 224 513 90 41 GEMLİK 
www.yigitinsaatgemlik.com
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■ KAVLAK
r İl DOĞANIN HÂZİNESİ J

Natural Sızma
Zeytin Yağı (K*VLAKj

s-'NaturdSızma

www.kavlak.com.tr SADECE

Kampanya Stoklarla Sınırlıdır.

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ_________

|Kuruluş:1973|

FrT.u^EVK İRSM,VB*' ™ŞIMA İRSALİYESİ • GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE ■ TAKVİM • KİTAP - DERGİ ■ İLAN- 

CILT YAPIMI - REKLAM ■ MADALYA - KUPA ■ PLÂKET

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

Tel : O 224 513 96 8323 Mayıs 2016 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Eski mezunlar hasret giderdiler...

I MIHMMIIİüMI
MİNE...

Yağmurlu bir sabaha uyandım Pazar günü.
Yaz yağmuru gelir geçer derler, öylede 

oldu.
Bir yağdı bir açtı. Toprak suyla doldu bu yıl.

Temmuz ortalarında da yağarsa bu yıl 
kuraklık çekilmez sanırım.

Dışarıda, suyun toprağa değmesiyle mey
dana gelen toprak kokusu var. Açıyorum 
pencereyi çekiyorum bu kokuyu Oohhhh! 
__________________ Dev. Syf. 4’te

Gemlik Lisesi’nden 47 yıl önce mezun olanlar 
dün okullarında düzenledikleri pilav gününde 
buluşarak, hasret giderdiler. Gemlik Lisesini 
Koruma ve Güçlendirme Derneğinin organizas 
yonuyla yapılan pilav gününe katılan mezunlar, 
sınıfları gezip sıralara oturarak eski günleri 
yaddettiler. Dernek Başkanı Aydın Akovahgil, 
yaptığı konuşmada yeni binanın yapılmasına 
katkı koyan herkese teşekkür etti. Mezunlar, bir 
yıl sonra yeniden buluşacak. Haberi sayfa 4’de

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP Genel 
Başkanlığından istifası sonucu, dün Ankara’da 
yapılan Kurultaya Gemlik’ten bir otobüs AKP’li 
katıldı. Dün sabaha karşı Ankara ya varan 
AKP’Hler, Kurultay sonrası Gemlik’e döndüler. 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz, AKP İlçe Baş 
kanı Zafer Işık ve belediye meclis üyeleri ile 
bazı partililer de Ankara’daki kurultayı izledi 
ler. AKP Kurultayında Ulaştırma ve Haberleş 
me Bakanı Bin al i Yıldırım Genel Başkan seçi 
lirken, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da 
görevinden istifa dilekçesini Cum hurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a verdi. AKP Kurultayı, 
Cumhurbaşkanı Erdoğana biat kurultayı 
şeklinde geçti. Binali Yıldırım Kurultaydaki 
konuşmasında, Erdoğan’a methiyeler düzer 
ken, Davutoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdul
lah Gül’e teşekkür etti. Yıldınm, göreve geldi 
ğinde, terörle mücadele edeceğini, yeni Anaya 
sa ve partili Cumhurbaşkanlığı için 
çalışacağını söyledi.

ÖZEL bir ctykent ile.lıtdtllti'iııine (lo(ii'un mu sunn ı,u. sihiflara raftadi i smt
O) AYKFNT «AT-MmiUIİHUllIMTİBUm

* lwİzinli * MÜZİK JİMNASTİK

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL
AKTIVITELERIMİZ: BASKETBOL HALKOYUNLARImüfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş A A v A A DA Alı

derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır • SU SPORLARI SATRANÇ

‘Devteyimti ûacbuMuvfr ite çağdaş eğitim asdayc^cyda dtytene e*ı yafası ö^et ofadufy...

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

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Kumla Camii 
Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği'nin Kumla 
hlar ile birlikte or
ganize ettiği 1. Pilav 
Günü Etkinlikleri 
coşkuyla kutlandı. 
Kumla Köy İçi 
Meydanında Gemlik 
Belediyesi tarafın 
dan yeniden düzen
lenen alanda yapılan 
etkinlikte, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Mehteran takımı

da güne renk kattı. 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye Başka 
m Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Ahmet 
Avcı, Vedat Büyük 
gölcigezli, Kadir Erol 
ve İlçe Müftüsü 
Muammer Turan'da 
köy gününe katıldı 
lar. Dernek Başkanı 
Nazım Güner ve 
Başkan Yardımcısı 
Öcal Soygan'ın ev

sahipliğinde gerçek 
leşen etkinliğin, ge
leneksel hale getirile 
ceği vurgulandı.

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, cennet
ten bir köşe olarak 
tanıttığı Kumla'nın

marka değerini yük
seltmek ve cazibe 
merkezi haline ge
tirmek için hizmet ve 
yatırımların devam 
edeceğini vurguladı. 
Türkiye'nin önemli 
sınavlardan geçtiği 
bugünlerde her za
mankinden daha çok 
birlik ve beraberliğe 
ihtiyaç duyulduğunu 
anlatan Refik Yılmaz, 
dernek yöneticileri ’ 
ve Kumla halkına

teşekkür etti.
Pilav gününe katılan 
çocuklara sürpriz 
yapan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Kaymakam 
Cahit Işık ve Bele 
diye Başkan 
Yardımcılarıyla 
birlikte oyuncak 
dağıttı.
Etli pilav, ayran ve 
helva dağıtımı 
yapılan gün sohbet 
havasında sona erdi

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurumu Başkanı 
Nurcan Özdemir Yılmaz’a teşekküre geldi

Kadın girişimcilerden
anlamlı ziyaret

TOBB Bursa Kadın 
Girişimciler Kurumu 
Başkanı Nurcan 
Özdemir, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret ederek, 
Küçük ve Orta 
Ölçekli Sanayi 
Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi 
(KOSGEB) Gemlik 
Kursuna verdiği 
destek adına 
teşekkür etti. 
AKP Kadın Kolları 
Başkanı Selma 
özsabuncu ile 
birlikte Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz'ı ziyaret 
eden Nurcan 
özdemir, TOBB 
Kadın Girişimciler 
Kurumunun 
yaptığı çalışmalar 
ve yapacağı 
projeler hakkında 
bilgi verdi.
Gemlik'te bir süre

önce yapılan 
sertifika töreni ile 
tamamlanan 
KOSGEB Kursuna 
gösterilen ilgiden 
duyduğu men- 
nuniyeti dile 
getirerek, bu kursa 
yönelik destek ve 
katkıları adına 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
teşekkür eden 
Nurcan Özdemir, 
bundan sonraki 
çalışma larda da 
destek istedi.

Anlamlı ziyaret 
için Nurcan 
Özdemir ve Selma 
Özsabuncu'ya 
teşekkür eden 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz'da, 
bayanlara 
yönelik her 
türlü sosyal ve 
kültürel projeye 
bundan önce 
olduğu gibi 
bundan sonra da 
destek vermeyi 
sürdüreceklerini 
vurguladı.

Gemlikte Eğitimci 
lerin 2016 yılı 
sendikalı üye 
sayıları belirlendi 
Buna göre Gem
likte sendikalı 938 
eğitimciden Eğitim- 
Bir Sen 426, Türk 
Eğitim-Sen 321, 
Eğitim-Sen 127, 
Eğitim İş 38, Teç- 
Sen 17, Anadolu 
Eğitim -Sen'in 9 
üyeye sahip . 
olduğu tespit 
edildi.
Gemlikte 1150 
Eğitimciden 938 i 
sendikalı iken 212 
eğitimcinin her
hangi bir 
sendikaya üyeliği 
bulunmuyor.
Geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da Gem
lik ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde 
yetkili sendika 
Eğitimciler Birliği 
Sendikası (Eğitim 
Bir-Sen) oldu. 
Eğitim Bir Sen 
Gemlik temsilcisi 
Halil Gemici yaptığı

açıklamada, Eğitim 
Bir Sen'in Türkiye 
de 415 Bin, Bursa 
da 11200 üye ile 
yetkili ve etkili 
olduğunu ifade 
ederek “Türk 
Eğitim Sen ile 
Bursa daki 
aramızdaki fark 
3000 nin üzerine 
çıktı. Biz her geçen 
gün üyelerimizle 
birlikte büyümeye 
ve üyelerimizi her 
yönden hizmet

etmeye devam 
edeceğiz” diye 
konuştu.
Eğitim Bir Sen 
Gemlik temsilcisi 
Halil Gemicinin de 
aralarında bulundu 
ğu ilçe 
başkanlarına 
başarılarından 
dolayı Genel 
Başkan Ali 
Yalçın'ın da 
katıldığı törende 
teşekkür plaketi 
sunuldu.
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annesine kızıp dereye atladı
Bursa’da eşinin kullandığı araçta an
nesi ile tartışan genç kadın, otomo
bilden aşağıya inerek, koşar 
adımlarla 7 metre yükseklikten dere 
ye atladı. Eşi ve annesinin şok 
olduğu olayın ardından yaralanan 
genç kadın, itfaiye ekiplerinin yaptığı 
ope rasyonla kurtuldu.
Kanalboyu Caddesi’nde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi 
S.ö.’nün kullandığı araçta bulunan 
D.Ö. (26) ile annesi M.Ç. bilinmeyen 
bir sebepten dolayı tartışmaya 
başladı. Ardından otomobilden inen

D.Ö., koşar adımlarla yaklaşık 7 
metre yüksekliği bulunan Kanalboyu 
deresine atladı. Eşi ve genç kadının 
annesi olay sonrası şaşkınlık 
yaşarken, itfaiye, 112 ve polis 
ekipleri olay yerine sevk edildi. 
Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri de 
reye atlayan kadına ilk müdahaleyi 
yaptı. Ardından 7 metre yükseklikten 
aşağıya sarkıtılan halat ile sedye 
bağlandı. İtfaiye ekipleri, yukarıdan 
iple sedyeyi çekerken, aşağıdan 
da diğer görevliler merdiven 
kurup, destek verdi.

Eski milletvekilinin boşandım esi öldürüldü
Bursa AK Parti eski 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıklı'nın boşandı 
ğı eşi Behiye Güçlü, 
daha önce aracını 
kurşunlayan Rama 
zan Yıldız tarafından 
öldürüldü. Yıldız, 
daha sonra aynı 
silahla intihar etti. 
Eski Milletvekili 
Sedat Kızılcıklı'nın 
bir süre önce boşan 
dığı eski eşi Behiye 
Güçlü, daha önce 
aracını silahla 
tarayan ve şikayetçi 
olmadığı Ramazan 
Yıldız ile bir araya 
geldi. Osmangazi 
Gündoğdu köyünde 
Ramazan Yıldız, 
gönül ilişkisi olduğu 
öne sürülen Behiye 
Güçlü'yü kendisin
den ayrılmak isteme 
si üzerine taban

cayla öldürdü. Ardın 
dan da aynı silahla 
kendisini vurup 
canına kıydı.
Yaşanan olayla ilgili 
Jandarma ekipleri 
soruşturma başlattı. 
Cumhuriyet Savcı 
sı'nın incelemesinin 
ardından cenazeler 
otopsi için Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı. 25 Aralık 
2015 tarihinde İne 
göl'de meydana 
gelen olayda, Rama 
zan Yıldız bir market
ten alışverişten 
dönen Behiye Güçlü 
nün aracına 5 el ateş 
etmiş, olayda kimse 
yaralanmamıştı.
Kasten öldürmeye 
teşebbüs suçundan 
8 yıl 4 ay hapis 
cezası alan Yıldız, 
önce tutuklanmış

daha sonra serbest 
bırakılmıştı. 26 Nisan 
2016 tarihinde İne 
göl’de hakim karşı 
sına çıkan Ramazan 
Yıldız ve Behiye 
Güçlü ifadelerinde 
aralarındaki gönül 
ilişkisini doğrular 
larken, Behiye Güçlü 
şikayetçi olmaktan 
vazgeçmişti. İnegöl 
Ağır Ceza Mahkeme- 
si'nde görülen silahlı 
saldırı davasında 

sanık Ramazan 
Yıldız ifadesinde. "İki 
yıl önce tanıştık. Ara 
mızda gönül ilişkisi 
vardı. Aramızda her
hangi bir problem 
yoktu. Ancak olay 
tarihinden 3 hafta 
önce en son şika 
yetçi ile görüştüğüm 
de, Ankara’da oldu 
ğunu söyledi ve 
‘babam beraberliği 
mizi öğrenmiş, daya 
namıyorum, kendimi 

öldüreceğim. Çocuk 
Iarı ma bakar mısın’ 
dedi ve telefonu 
kapattı. Bir daha 
kendisine ulaşama 
dım. Son olarak gör 
mek için İnegöl’e 
geldim. Aracı park 
ettiğini gördüm. 
Camı açıp konuşmak 
istedim fakat o araba 
nın camını açmadı, 
aksine bana el işare 
tiyle "git" dedi. Ben 
de bunun üzerine 
sinirlendim. Kızgınlık 
la, aracın sağ ön 
kısmına korkutmak 
amaçlı ateş ettim. 
Öldürme kastıyla 
asla yapmadım. 
Beraatımı talep ede 
rim” demişti.
Müşteki Behiye 
Güçlü ise, "Aramız 
da gönül ilişkisi 
vardı. Ailem sanıkla 

olan beraberliğimizi 
öğrenince ayrılmak 
istedim. Sonrasında 
İnegöl’e babamın 
evine geldim. Olay 
günü sanığın ağabe 
yiyle görüşmek için 
yola çıkacaktık. O 
sırada sanık aracıy 
la, benim aracımın 
yanına yaklaştı. Be 
nimle konuşmak 
istediğini ifade etti. 
Bende elimle görüş 
mek istemediğimi 
söyledim. O sırada 
ateş etti. Sanıktan 
şikayetçi değilim” 
dedi. Ramazan Yıldız 
kasten öldürmeye 
teşebbüsten 8 yıl 4 
ay hapis cezası, 
ruhsatsız silah bu
lundurma bin TL 
adli para cezasına 
çarptırılarak, tahliye 
edilmişti.

Inıernenen2l[i$iw4hinliraılolaııılırılı
Çirişhane Mahalle
sinde oturan evli 
1 çocuk annesi İpek 
Arpa (23), önceki 
gün kimseye haber 
vermeden evinden 
ayrılınca bir daha 
geri dönmedi. 
Çirişhane Mahalle
sinde oturan evli 1 
çocuk annesi ipek 
Alpa (23), önceki 
gün kimseye haber 
vermeden evinden ayrılınca bir daha 

geri dönmedi.

2 kişi internette 
tanıştığı eskort kızın 
isteği üzerine hesabı 
na 4 bin 120 lira 
yatırdı. Dolandırıldı 
ğını anlayan şahıs 
lar, polise şikayette 
bulundu. İddiaya 
göre Osmangazi 
Hocaalizade Mahal 
lesi'nde ikamet 
eden İ.B., internette 
bulduğu cep telefo
nundan cinsel birlik
telik için aradığı

eskort kız ile anlaşıp 
verdiği hesaba 650 
lira para yatırdı.
Ancak eskortun 
tekrar para iste 
mesi üzerine dolan 

dirildiğim anlayan 
İ.B. polis merkezine 
giderek şikayetçi 
oldu. Osmangazi de 
H.T. isimli kişide 
internet üzerinden 

görüşüp cinsel ilişki 
için anlaştığını 
eskortun hesabına 
3 bin 470 lira para 
yatırdı. Ancak şahıs 
ların tekrar para 
istemesi üzerine 
soluğu karakolda 
aldı. İki şahsın 
müracaatı üzerine 
dolandırıcılık olayı 
ile ilgili soruşturma 
başlatan polis 
eskort çetesinin 
peşine düştü.

PitBull cinsi köpek korkunu
Inegölde sokak 
üzerinde bir ağaca 
bağlanan Pitbull 
cinsi köpek,

vatandaşları korkut 
tu, Emniyet w 
barınak ekipl 
harekete geç

Belediyeden gelen 
görevliler, demir 
zincirle ağaca 
bağlanan pitbulu

güvenli bir şekilde 
çözerek araca 
bindirip, barınağa 
götürdüler.
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Güne Bakış
Eski mezunlar hasret giderdiler... I

Kadri GÜLER 
kadrijjulerfâhotmail. com

""

.Aydın Akovalıggil

Bu pazarda evde ve bahçemde geçi rece 
ğim günümü.

Zaten güne her gün kalktığım saatte 
uyandım.

Pazardır biraz daha uyuyayım istedim 
olmadı.

Vücut, aynı saat gibi tıkır tıkır işliyor.
Saat geldiğinde uyan djyor dürtüyor insanı..

Günün ağarması ile gece okuduğum Işık 
Gürer’in “Mine" adlı kitabını aldım elime.

Işık Gürer, Adliyef Kavakdibi) Köyü kökenli. 
Eski muhtarlardan Refik Acar'ın torunu. 
O’nun kitaplarını okuyorum.
Mine ile başladım ilk kitabını okumaya.
Elimden bırakamadım.
İstanbul’da yasayan hali vakti yerinde 

Hafız Efendi, Mine’nin halası ölünce, 
Kavakdibi’nde dul kalan Mine’nin annesini 
istemeye gelir.

16’sında ki kızı Mine’yi de Hukuk okuyan 
oğlu Süleyman’a söz kesecektir. Ama, Hafız 
Efendi. Mine’yi görünce O’nu oğluna değil’, 
kendine ister.

Mine 16’sında Kavakdibi’nden İstanbul 
Eyüp’e gelin gider.

Işık Gürer’in çok sade dili var.
Türkçe’yi kullanması harika. Bir tek 

anlamadığım sözcükle karşılaşmadım.
Konu, OsmanlI’nın son zamanlarında, 

aile içinde geçen olayları ve Mine ile 
Süleyman’ın gizli aşkı etrafında geçiyor.

İstanbul’a koca konağa 16’sında gelin 
gelen Mine’yi ilk görüşte aşık olan 
Süleyman’ın analığına olan bu gizli aşkı, 
karşılık' buluyor ama ondan öteye gidemiyor.

Roman, Süleyman’ın İstanbul’dan 
uzaklaşması, aslında Mine’den uzaklaşıp 
Ankara’ya gitmesi, orada vereme yakalanıp 
İstanbul’a dönmesi ve ölümüyle son buluyor.

Mine ise Hafız Efendi’den 3. çocuğunu 
doğuracak.

Doktorun tavsiyesi ile Adalara götürülen 
Süleyman, yeni kardeşi doğmadan bir gün 
önce can verirken, Hafız Efendi oğlunun 
başucunda şunları söyler:
“O anda fark etti, nefsine hakim olamayıp 

işlediği büyük günahın bedelinin, evladının 
canlyıa ödeyeceğim...

O anda fark etti, oğluna da Mine’ye de 
yaşattıklarını...

O zaman anladı Hafız Efendi, oğlunun 
ciğerlerini söken kendi elleriydi...”

Gemlikli kardeşimiz Işık Gürer’in eline 
sağlık.

BifPazar günü,’beni âldı götürdü başka bir 
alemlere.

Okumanızı salık veririm. Aya Yayınlarınca 
basılmış, internetten edinebilirsiniz.

Gemlik Lisesi’nden 
47 yıl önce mezun 
olanlar ve sonraki 
mezunlar bir kez 
daha biraraya 
geldiler.
Dün saat 14.oo de 
Gemlik Lisesi’nde 
yapılan büyük bu 
luşma, Gemlik Lise 
sini Koruma ve Güç 
lendirme Derneğinin 
organizasyonu ile 
gerçekleşti.
Geçtiğimiz yıllarda 
da yapılan toplan 
tılarda yapımı 
üzerinden 50 yıl 
geçen Gemlik 
l.isps.i’.nin j/roJ .bi
naya kavuşması için 
başlatılan kampanya 
sonucu, bu öğretim 
yılı eğitim ve öğreti 
me açılan yeni 
binada bir araya 
gelen eski mezunlar, 
arkadaşları ve öğret 
menleriyle birlikte 
hasret giderdiler. 
Eski mezunların 
buluşma etkinliğin 
de konuşan Dernek 
Başkanı Aydın 
Akovalıgil, yeniden 
bir yıl sonra birara 
ya gelmenin mutlu 
luğunu yaşadıklarını 
belirterek, yeni 
binanın yapıl

NOCA FOTOĞRAFHANESİ AÇILDI

Karacaali Mahallesi 
Muhtarı Göksal 
Noca’nın yeğeni 
Hilal Noca, Pazar 
Caddesinde 
“Noca Fotoğrafha 
nesi’ni hizmete açtı. 
Cumartesi günü 
hizmet giren Noca

masında maddi ve 
manevi katkıları bu
lunan eski Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik’e, Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz’a, Kaymakam 
Makine Müh. Cahit 
Işık’a ve projenin

Fotoğrafhanesi’nin 
açılışını CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan yaptı. 
Açılışa, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, 

hazırlanmasında 
emeği geçen 
merhum Cavit 
Mirasyedi’ye, mimar 
Kenan Çakır’a, Elek
trik Müh. Tamer 
Sivri’ye, İnşaat Müh. 
Haşan Hamaloğlu’na 
ve maddi katkı koyan 
GEMPORT A.Ş.’ye

Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, CHP İlçe 
yöneticileri 
Kadın Kolları 
üyeleri, Noca ailesi 
ve yakınları ile 
davetliler katıldılar. 
Her türlü fotoğraf

teşekkür etti.

ABD’DEN 
GELDİLER 
Dün yapılan pilav 
gününe, ABD ikamet 
eden 1972 mezunla 
nndan Çiğdem 
Kardeştuncer, kızı 
Nil, ağabeyleri 
Gemlik Lisesi ilk 
mezunlarından 
Yunus Kardeştuncer 
ile katılırken, bu 
organizasyonların 
oluşmasında emeği 
geçen Uludağ Üni 
versitesi eski Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Müfit Parlak da 
katıldı. Arkadaş 
larıyla hasret 
gideren eski 
Gemlik Lisesi 
mezunları, bir yıl 
sonra buluşma 
dilekleriyle birbir
lerinden ayrıldılar.

çekimi ve basımı 
ile Gemliklilere 
hizmet vereceğini 
söyleyen Hilal 
Noca, Gemlik’te 
ilk kadın fotoğraf 
stüdyosu 
sahibi ünvanını 
kazandı.
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5 bin sınıf öğretmenine ihtiyaç var
Hükümetin öğrenci 
başına verdiği 
destekle sayılarında 
artış yaşanan özel 
okullar öğretmen 
adaylarını bekliyor. 
Özel Okullar Derneği 
Eş Başkanı Gülan 
“Özel okullarda acil 
5 bin sınıf öğretme 
nine ihtiyacımız 
yar” dedi. 
Üniversitelerin 
öğretmenlik bölüm
leriyle sosyal bilim-

ler bölümlerini biti 
rerek formasyon 
alıp Milli Eğitim 
Bakanhğı'ndan 
kadro bekleyen 
200 bin öğretmen 
adayına Türkiye 
Özel Okullar 
Derneği'nden iş tek
lifi var. Dernek Eş 
Başkanı ve özel bir 
okulun sahibi Cem 
Gülan “Özel okullar 
2 bin 300 TL'den 
başlayıp iki yıl sonra

3 bin 500 TL 
kazanacak 5 bin sınıf 
öğretmeni arıyor. 
Ama maalesef 
öğretmen 
adaylarımız 657'ye 
tabi memur olmayı 
beklemeyi tercih 
edip bize 
başvurmuyor” dedi. 
AK Parti hükümeti, , 
özel okullara destek 
vermek ve velilerin 
üzerindeki ağır ücret 
yükünü hafifletmek

için özel okul ücret
lerinin belli bir 
kısmını devletin 
karşılayacağı sistemi 
2014'te hayata 
geçirdi. Hükümetin 
öğrenci başına 
2 bin 500 TL ile 
4 bin TL arasında 
değişen ekonomik 
yardımı sonrasında 
özel okulların 
konten janlarında 
büyük artış 
meydana geldi.

Türkiye'nin 3 mil
yona yakın sığın 
macıyı barındırarak, 
yardımların milli 
gelire oranı itibarıyla 
“en cömert donör” 
ülkesi oldu.
Küresel insani 
yardım 
politikalarının 
belirleneceği BM

Dünya İnsani Zirvesi
için geri sayım 
başladı. Türkiye'nin 
3 milyona yakın 
sığınmacıyı 
barındırması, 
dünyanın 3'üncü 
büyük insani yardım 
donörü ve yardımla 
rın milli gelire oranı 
itibarıyla “en cömert

donör” ülkesi oldu.
Rakamlar ise olduk 
ça çarpıcı; 152 bin 
Suriyeli bebek de 
gözlerini Türk 
topraklarında açtı. 
Türkiye'nin 3 mil 
yona yakın sığınma 
cıyı barındırması, 
dünyanın 3'üncü 
büyük insani yardım

donorü ve yardım 
•arın milli ge|ire 
oram ihbarıyla 
üîkeC^mFrt don°r' 
uiKe sı olması ne.

İstanbul'da
Şişmesine 
Karar verildi 
IUrk'ye'tarihte ilk

kez yapılacak olan 
Dünya İnsani 
Zirvesi'ne 23-24 
Mayıs 2016 tarih
lerinde gerçekleştin

lecek. Küresel insani 
yardım politika 
larının belirleneceği 
tarihi zirveye için 
geri sayım başladı.

©
FATURA

PLAKET & KUPA
MADALYA T

44 ynnh tecrübemiz j[ 
hizmetinizdeyiz

DAVETİYE

SEVK İRSALİYESİ
TAŞIMA İRSALİYESİ

GİDER MAKBUZU
TAHSİLAT MAKBUZU

TAKVİM & KİTAP
DERGİ & İLAN

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR

CİLT YAPIMI *
İLAN & REKLAM *

NİKAH ŞEKERİ •
BEBEK ŞEKERİ * 

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

Tel: 0224513 96 83
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TSÖ 6flZİ OMNOM 60YIL KOIİSERİ
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlk- 
Ortaokulu, türkü 
gecesi düzenledi. 
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezinde 
düzenlenen etkinliğe 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkan Vekili Ercan 
Barutçuoğlu, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Hemşeri dernekleri, 
Okul Müdürleri, 
davetliler ve okul 
velileri katıldı. Salon 
da oturacak yer kal 
mazken, davetlilerin 
bir kısmı da ayakta 
izlemek zorunda 
kaldı.
Okül müdürü 
Mehmet Atay, açılış 
konuşmasında 
Okulun 6O.yıh 
kutladıkları 2015- 
2016 Eğitim-öğretim 
yılında bir çök pro 
jieyŞ imza attıklarını 
belirterek, “Bu pro
jelerimizi bir türkü 
gecesiyle taçlandır 
mak istedik.
Bu eğitim öğretim 
yılında Kuş Yuvaları

Gemlilılisesi'naeıııeslehtanıtıınsenıinerlerisiiriiyor
Gemlik Lisesi 
Meslek tanıtma 
kulübü yıl boyu 
sergilediği seminer
lerine bir yenisini 
daha ekledi. Sayısal 
bölüm öğrencilerinin 
yoğun katılımıyla 
okul salonunda 
gerçekleştirilen sem
inerin konuğu, 
Uludağ Üniversitesi 
İktisat Fakültesi, 
Ekonometri bölümü 
öğretim üyelerinden 
Dr. Berna Aydın 
oldu. Matematik, ikti
sat, maliye, borsa, 
lojistik, istatistik, 
analiz konularında

YALOVA ARMUTLU BÖLGESİNDE AÇILAN 
YENİ TERMAL OTELDE 8 SAATLİK SİSTEMDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
BAY - BAYAN TEMİZLİK VE ÖZEL GÜVENLİK 

PERSONELİ ALINACAKTIR.
MAAŞ + YEMEK + SERVİS + İSTEĞE BAĞLI KONAKLAMA 

0 507 ’79 69 65 umer sev

Projesi, TEMA Pro
jeledi Eksik Kalma 
§ıti Projesi, kardeş 
okulumuz 11 Eylül 
İlkokulu ile 
gerçekleştirdiğimiz 
“Ben Okudum Sen 
de Oku(i)11 projeleri 
ni ve birçok etkinliği 
hayata geçirdiklerini 
ve etkinliklerde oku
lumuzdan destek
lerini esirgeme 

bilgi veren öğretim 
üyesi öğrencilerin 
sorularını da 
yanıtladı. Samimi bir 
ortamda sunum ya 
pan katılımcı, öğren 
çilerin eğitim ve 

yenlere, gelece 
ğimizin teminatı 
Öğrencilerime 
teşekkür ediyorum" 
dedi.
Bu gecenin düzen
lenmesinde büyük 
emek harcayan 
Müzik öğretmeni 
Hülya Atagün’e 
ayrıca teşekkürlerini 
sunarak konuşma 
sini tamamladı.

meslek seçimlerini 
bilinçli yapmalarının 
geleceklerini doğru 
dan etkileyeceğini 
belirtti. Okulun mes 
lek tanıtma kulübü 
rehber öğretmeni 

Türkü gecesinin 
birinci bölümünde 
okulun öğrencileri 
sahne aldı, hayda 
irin adlı öğrencinin 
seslendirdiği 
aradeniz şarkısı 
bütün salonu 
coşturdu.
İkinci bölümde 
sahne alan okulun 
öğretmenlerinin 
seslendirdiği 
türküler de ayakta 
alkışlandı.
Gecenin sonunda 
programı yöneten 
müzik öğretmeni 
Hülya Atagün, 
saz ekibi adına 
Recai Fidan 
ve Programın 
sunuculuğunu 
yapan Türkçe 
Öğret meni Funda 
Yıldırım Kıhç’a 
çiçek takdim eden 
Kaymakam 
Cahit Işık; planlı, 
düzenli ve profes 
yonelce hazırlanan 
bu geceyi düzenle 
yen başta okul 
müdürü ne ve 
emeği olan herkese 
teşekkür etti.

Sevgi Saygın; 
"Öğrencilerimin 
geleceklerine ışık 
tutan değerli konu 
ğumuza katkıların 
dan dolayı teşekkür 
ediyorum” dedi.

Bu sene okullar 
erken açılacak

Milli Eğitim Bakan 
lığı tarafından 
hazırlanan 2016- 
2017 eğitim öğre 
tim yılı çalışma 
takvimine göre, bu 
sene okulların 
erken açılacağı 
bildirildi.
illi Eğitim Bakanlığı 
tarafından hazırla 
nan 2016-2017 
eğitim öğretim yılı 
çalışma takvimine 
ilişkin genelge, 
illere gönderildi. 
Takvime göre 2016- 
2017 eğitim-öğre 
tim yılı 19 Eylül 
Pazartesi günü 
başlayacak. Öğren 
çiler Kurban Bayra 
mı tatilinden sonra 
okula gidecek. 
Geçen yıl Kurban 
Bayramı'nın okulla 
rın açıldığı tarihe 
denk gelmesi ne
deniyle 28 Eylül'e 
kadar tatil yapan 
öğrenciler bu sene 
daha erken ders 
başı yapacak.
Milli Eğitim Bakan 
lığı 2016-2017 
eğitim Öğretim yılı 
çalışma takvimini 
İllere gönderdi.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Gemlik K^/fez
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‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.coi

MEB'e bağlı her 
derece ve türdeki 
eğitim ve öğretim 
kurumlarında 2016- 
2017 eğitim ve 
öğretim yılının 19 
Eylül 2016 Pazar 
tesi günü başlaya 
cağı bildirildi.
Buna göre, 2016- 
2017 eğitim 
öğretim yılı birinci 
kanaat dönemi 19 
Eylül 2016 
Pazartesi günü 
başlayacak ve 20 
Ocak 2017 Cuma 
günü sona erecek. ■ 
Yarı yıl tatili, 23 |
Ocak 2017-3 Şubat 
2017 tarihleri 
arasında yapılacak. 
İkinci kanaat 
dönemi ise 6 Şubal 
2017 Pazartesi 
günü başlayacak 
ve 9 Haziran 2017 
Cuma günü sona 
erecek.
2017-2018 eğitim 
öğretim yılı ise 
18 Eylül 2017 
Pazartesi günü 
başlayacak. Öte 
yandan, 2016-2017 
eğitim-öğretim 
yılı 17 Haziran'da 
sona erecek.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coi
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesince 
düzenlenen "Irgandı 
Köprüsü Sanat 
Günleri" başladı. 
Etkinlik, dünyadaki 
4 çarşılı köprüden 
biri olma özelliğini 
taşıyan tarihi Irgandı 
Köprüsü'nde ikinci 
kez düzenleniyor. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Başkanvekili ■ 
Abdüikadir Karlık, 
köprü girişindeki 
açılış töreninde, 
etkinliği düzenle
mekten büyük mut
luluk duyduklarını 
söyledi. Köprünün

1442 de Irgandılı 
Ali'nin oğlu Hacı 
Muslihiddin tarafın 
dan inşa edildiğini 
belirten Karlık, 
"Irgandı Köprüsü 
2004'te yenilenerek 
kullanıma açıldı. 
Sanatçılarımızın 
geleneksel el sanat 
lan, artık burada 
icra ediliyor. ” dedi. 
Karlık, şunları kay
detti: "Bunlar Bulga 
ristan'ın Lofça 
kentindeki Klearc 
hos, İtalya'nın Flo
ransa kentindeki 
Ponte Vecchio ve 
Venedik'teki Rialto 

köprüleridir. Dünya 
da sadece 4 örneği 
bulunan çarşılı 
köprülerin önemini 
vurgulamak ve bura 
daki sanatçılar tara 
fından gerçekleştin 
len faaliyetlerin 
yerel, ulusal ve ulus 
lararası alanda tanı 

tılmasına yönelik 
düzenlenecek atölye 
çalışmaları, sergiler 
ve dinletilerin de yer 
alacağı 'Irgandı Kop 
rüsü Sanat Günleri' 
ile Bursa'nın sosyo 
kültürel hayatına da 
canlılık kazandırmış 
olacağız." dedi.

Türkiye'nin uluslar 
arası leylek ağına 
tek üyesi olan Kara- 
cabeyde 12. Leylek 
Festivali” hazırlıkla 
rı tüm titizliğiyle 
devam ediyor.
Karacabey Belediye 
Başkanı Ali Özkan 
ise Haziran ayının 
ilk haftası yapılacak 
uluslararası şenlik 
için tüm doğase 
verleri Yenikarağaç 
Köyü'ne davet etti. 
Karacabey Belediye 
si Türkiye’nin ilk Ve 
tek leylek festivali 
ile ilgili hazırlıkları 

tamamladı. Belediye 
Başkanı Ali 
Özkan’ın yoğun 
çalışmaları sonu
cunda, Türkiye 
nin tek leylek festi
valine ev sahipliği 
yapan Karacabey’in 
Eskikarağaç Köyün 
de , “12. Leylek 
Festivali” hazırlık 
lan tüm titizliğiyle 
devam ederken, 
organizasyonun bu 
yıl, ilçedeki turizm 
potansiyelini ortaya 
çıkarması adına 
başarılı sonuçlar 
vermesi bekleniyor.

mu 
■

KAVLAK
ZEYTİN PERAKENDE 

MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN PERSONELLER 

ALINACAKTIR.

0 506 269 8718

EIEMANIAR ARANIYOR
FORKLİFTVEBOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR

02245247524 - 05301488083

tftgemport
Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.

GE MFGRT“35“Te r m i na FTrâ ktö r 
Operatörü istihdam edecek!

Turkîye’hîri ilk özelTimanCGemport, yehi’limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü ıs’tlnâam edecek.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli olarak 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapılacaktır.

O En az Tise mezunu (Tercihen IVlakıne, TVlotor, TVlekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip, 
O Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak

minimum4! yh beneyıniiı,
O Tercihen ağır vasıta veya "iş makinası kullanmış olmak,
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlikle ikamet eden/edebllecek,
O Vardiyalı çalışabilecek,
O Erkek adaylar İçin askerlik'ile ilişiği bulunmayan.

İlgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

U FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN VASIFSIZ 

- - - - - - - - -  ELEMANLAR ARANIYOR

■I “S"
HEVHM «UlU CfllMIt

GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 
İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

0 532 232 80 41

mailto:hr@gemport.com.tr
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Emeklinin Zam Sistemi Değişiyor!
Her emekliye farklı 
zam masada. Sis
teme göre; emeklile 
rin zammında yaş ve 
geçim durumu en 
önemli kriter olacak. 
Yaşlı ve geçim sıkın 
tısı çeken emekliler, 
yüzde 100 zam ala
bilecek. 11 milyonu 
aşkın emekliyi ilgi 
lendiren önemli bir 
çalışma yapılıyor. 
Emeklilerin zam sis
teminde değişiklik 
gündemde. Üzerinde 
çalışılan yeni sis
teme göre; emekli 
lerin maaş zammın 
da yaş ve geçim 
durumu en önemli 
kriter olacak.
YAŞLI EMEKLİYE

YÜKSEK ZAM

Yaşlı emekliye daha 
yüksek oranlı zam 
verilebilecek. Hem 
yaşlı hem geçim 
sıkıntısı çeken 
emekliler, en yüksek 
artışı alabilecek.
Bakıma muhtaç hale 
gelmiş ve geçim 
sıkıntısı yaşayan, 
örneğin; 80 yaş ve 
üzerindeki emeklile 
re yüzde 100 zam 
yapılabilecek.

HER EMEKLİYE 
FARKLI MUAMELE

80 yaşında bin 100 
lira aylığı olan bir 
emekliye 2 bin 200

lira maaş verilebile
cek. Hem geçim hem 
de yaşlılık kaynaklı 
bakım sıkıntısı çeken 
75-80 yaş arasındaki 
emeklilere, 80 yaş 
üzerine yapılacak 
zamdan biraz daha 
az ama yine de 50 
yaş emekli zam 
oranından çok daha 

yüksek zam ver
ilmesinin yolu 
açılacak.

MİRASÇIYA MAAŞ

Yeni sistem hayata 
geçerse, halen 
çalışan veya çalışma 
çağında bulunan 
emeklilere ise daha 

stabil oranda zamlar 
söz konusu olacak. 
Yaşlı emeklinin 
vefatı halinde yük
sek ücreti varislerine 
kalmayacak. Varis
lerin alacağı emekli 
maaşı eski sistemde 
hesaplanan 'asıl 
maaş' ile sınırlı ola
cak. Sistem hayata 
geçerse, tüm emek 
tilerin maaş zammı 
farklı olacak.

MEVCUT SİSTEM 
NASIL?

Mevcut sistemde; 
SSK ve Bağ-Kur 
emeklileri her yıl 
Ocak ve Temmuz 
aylarında bir önceki

6 aylık dönemde 
gerçekleşen enflas 
yon kadar zam 
alıyor. Memur 
emeklilerinin 
maaşları ise toplu 
sözleşmede belir
lenen oran kadar 
artırılıyor. Hükümet, 
hem geçen yıl hem 
de bu yıl ekstra zam 
düzenlemeleri 
yaparak emeklilerin 
gelirinde önemli 
artışlar olmasını 
sağladı. Hem SSK 
ve Bağ-Kur 
emeklileri hem de 
memur emeklileri 
seyyanen zamlar 
aldı. Bağ-Kur 
emeklilerinin de 
kesintileri kaldırıldı.

KMuttaliliyatariı$ısürılMriilelılllrieğl
Uluslararası kredi 
derecelendirme 
kuruluşu Moody's 
konut teminatlı 
tahvillerin Türkiye 
deki en güvenli 
kredi enstrümanları 
arasında yer aldığı 
nı, ancak konut 
fiyatlarının sürdü 
rülebilir olmadığını 
bildirdi.Moody's'ten 
yapılan açıklamada, 
“Türkiye'de konut 
teminatlı tahviller 
en güvenli kredi 
enstrümanları 
arasında yer alıyor. 
Türkiye'de artan 
konut fiyatları 
sürdürülebilir değil. 
Ancak piyasa ve 
denetim dinamikleri 
konut sektöründe

olası bir sert düşüşü 
önlemeye yardımcı 
olacaktır” ifadeleri 
ne yer verildi. Konut 
kredilerinin Türk 
bankalarının en 
güvenilir ve kredi- 
bilitesi en yüksek 
varlıklar olduğu vur
gulanan açıklamada, 
“Genç nüfusun 
güçlü konut talebi, 
harcanabilir kişisel 
gelir artışı, temkinli 

kredilendirme uygu 
lamalarına ek olarak 
ekonomik büyüme 
ve düzeyli mevzuat, 
teminat gücünü 
destekliyor” denildi. 
Moody's, konut 
kredilerine dair 
varlık klasmanının 
gelişmekte olan 
ekonomilere has 
bazı risklere maruz 
kalabileceğine de 
vurgu yaptı.

Yurt Dışı Üretici 
Fiyat Endeksi, nisan 
ayında bir önceki 
aya göre yüzde 0,45 
düştü. Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÜİK), bu yılın 
nisan ayına ilişkin 
YD-ÜFE verilerini 
açıkladı. Buna göre, 
ülke sınırları içinde 
üretimi yapılarak 
yurt dışına ihraç 
edilen malların 
üretici fiyatlarındaki 
değişimi ölçen YD- 
ÜFE, geçen ay bir 
önceki aya göre 
yüzde 0,45, 2015 
Aralık'a göre de 
yüzde 0,05 düşer 
ken, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
4,06 ve 12 aylık orta
lamalara göre yüzde 
10,50 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektö 
rünün önceki aya 
göre değişimlerine 
bakıldığında, maden 
cilik ve taş ocakçı 
lığı sektöründe 
yüzde 1,31, imalat 
sanayi sektöründe 
ise yüzde 0,43 
düşüş gerçekleşti. 
Endekslerin en fazla 
düşüş gösterdiği alt 
sektörler, nisanda 
bir önceki aya göre 
yüzde 1,63 ile deri 

ve ilgili ürünler, 
yüzde 1,63 ile gıda 
ürünleri, yüzde 1,47 
ile metal cevherleri 
oldu. Buna karşılık 
bilgisayarlarla elek
tronik ve optik ürün
ler yüzde 4,90, diğer 
ulaşım araçları 
yüzde 0,22, elektrikli 
teçhizat yüzde 0,21 
ile endekslerin en 
fazla artış gösterdiği 
alt sektörler olarak 
kayıtlara geçti.

‘Gemlik Körfez’ www.gem I i kkorfezgazetesLcom
GEREKLİ TELEFONLAŞ RESMİ BAİRELER

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
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.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMLIK 513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

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

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

ULAŞIM_________ 513 15 07
Pımukkıl»
DENİZ UÇAOl
Psgssııs Akml» Seyahat
METRO
Aydın Turizm
SOzer Turizm
Kanbarofllu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç __________

6-12 OO 26

614 es 02
613 12 12
613 20 77
612 1O 72
614 46 40

612 O1 63

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66HASTANELER Halk Eğitim Müd. 

İŞ-KUR
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 RELEBİYE

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

1 Güven Taksi
1 Gemlik Taksi
i 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 
145 21-182 
14 21-111 
Yalnız 185

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

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol
MAR-PET
Tuncay Otogaz 
Boyza 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 KHrfez
OEMLİK'İN İLK BÖNLÜK SİYASİ 8AZETIİİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5484 

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)

GEAİHİIİ
VENÜS SİNEMASI

Kaptan amerika 
kahramanların savaşı 

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

Oflu hocanın şifresi 2: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Angry bırds (2d türkçe): 

10:30-12:15-14:00- 
15:45:17:30...

alamet i kıyamet: 
19:00-21:00...

5133321

http://www.gem
mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT (^İNŞAAT
1987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

SLtİ&m* - *■ q«ys

Pustu -Meşrubat-Çerez

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

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

www.gemlikmilton.com 
facebook/mlltondugun 

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

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

MILTON
k. DÜĞÜN SALONU

201^yılı
REZERVASYONLARIMIZ

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Bursa Olay internet sitesinde çıkan köşe yazısında 
BURULAŞ’ın bu isten zarar ettiği belirtildi. Taııladıstre 

Teslulatınıı 
İMİM

kMı

Deniz Uçağı’na ne oldu?
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluş

larından olan BURULAŞ’ın Gemlik İstanbul 
ve Bandırma-istanbul arasında başlattığı 
deniz uçağı seferleri sona ermiş.

Bu konuda dün BURULAŞ ilgililerine erişe 
medik.

Olay, internet yorumlularıyla yaptığımız 
konuşmada yazının doğru olduğu, kendileri 
ne bir tekzibin gelmediğini söylediler.

Devamı sayfa 4’de

Bursa’da yayınlanmakta plan Bursa Olay In
ternet Sitesinde çıkan Özgün Güneş adlı 
yazarın iddiasına göre, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait BURULAŞ A.Ş. nin Gemlik 
İstanbul ile Bandırma İstanbul arasında sefer 
yapan deniz uçaklarının zarar etmesi nede 
niyle seferlerinin kaldırıldığı belirtildi. Gem
lik’ten Haliç’e sabahları hareket eden deniz 
uçağı için bir süre önce Balıkçı Barınağı’nda 
kaçak olarak çekek yeri yapmasıyla gündeme 
gelmişti. BURULAŞ’ın deniz uçaklarının sefer 
lerinin iptali konusunda açıklama yapmaması 
dikkat çekiyor. Haberi sayfa 4’de

Tapu Kadastro Teşki 
latı'nın 169. yıldönü 
mü için ilçemizde ilk 
kez tören düzenlendi. 
Gemlik Tapu Müdürü 
Leyla Sarıbal Eğin 
dün teşkilatın 169. 
yıldönümü nedeniyle 
personeli ile birlikte 
Kaymakam Cahit Işık’ı 
makamında ziyaret 
ettiler. Sayfa 2’de

Nimet 
Hecaığlu'nı 

iavtıettil
Osmaniye Mahallesi 
eski muhtarlarından 
Ahmet Hocaoğlu, 
hayatını kaybetti. 
Osmaniye Mahalle 
si’nde uzun yıllar 
muhtarlık yapan, ve 
kişiliği ile kendini 
sevdiren Ahmet 
Hocaoğlu, önceki 
gün hayata 
gözlerini yumdu. 
Çarşı Fırını işleticisi 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Ku
rulu üyesi Nurettin 
Hocaoğlu ve Yusuf 
İzzettin Hocaoğlu 
nun babası olan 
AH met Hocaoğlu, 
dün öğle namazın 
dan sonra kılınan 
cenaze namazından 
sonra ilçe mezarlı 
ğından son yolculu 
ğuna uğurlandı

ÖZEL 'tyud ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT
A VY1? W 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL• • • •
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı A VTî VÎTVÎ V D lif T71

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş »AA A A V A A £1 A^ClAl ARİ ARll
derslerinin yam sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

MÜZİK 
MASA TENİSİ 
VOLEYBOL 

’• BASKETBOL
SU SPORLARI

JİMNASTİK

TİYATRO 
BİLGİSAYAR
HALKOYUNLARI
SATRANÇ

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Ramazanda zeytine zam yok
Başkan Asa, ramazan ayında gıda fiyatlarındaki artışa rağmen sofralık 
zeytinde artış olmayacağını açıkladı. Zeytinyağında da kampanya uygula 
nacağını belirten Asa, "Tüketicilerimiz ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan 
Marmarabirlik ürünlerini uygun fiyatlarla alabilirler" dedi.
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
tüketicilerin ramazan 
ayında iftar ve 
sahur sofralarının 
gözdesi olan 
zeytine daha kolay 
ulaşabilmeleri 
için zam 
yapmayacaklarını 
söyledi.
Asa, zeytinyağı 
fiyatlarında da 
ramazan kampan 
yası uygulayarak 
tüketicinin yanında 
olacaklarını 
kaydetti.
Başkan Asa, 
bu yıl ülke genelinde 
yaşanan bazı 
olumsuzluklar 

sebebiyle birçok 
sektörde olduğu 
gibi gıda sektöründe 
de sıkıntılar 
yaşandığına işaret 
ederek, Marmarabir- 
lik'in planlı satış 
politikaları ile bu 
süreci başarıyla 
yönettiğini kaydetti.

YENİ REKLAM 
YAYINA GİRİYOR 
Asa, piyasalarda 
ramazan hareketlin 
ğinin yeni yeni 
başladığını ifade 
ederek, Marmarabir- 
lik'in #birlikolursak 
temalı yeni reklam 
filminin de bugün
den itibaren tele
vizyon kanallarında

yayınlanmaya 
başlayacağını 
bildirdi. Haziran 
ayında Marmarabir- 
lik'in satış rakam 
larında artış bek
lediklerini söyleyen

Asa, "Belirlediğimiz 
satış stratejileri 
çerçevesinde, 
özellikle gıda 
fiyatlarının arttığı 
ramazan ayında 
sofralık zeytini aynı 

fiyatlardan tüketiciye 
sunmaya devam 
edeceğiz. Tüm 
sofralara zeytinyağı 
ulaşabil sin diye 
zeytinyağını da daha 
uygun
fiyatlarla tüketiciye 
sunacağız. Nisan- 
mayıs-haziran 
aylarında 10 bin ton
luk satış rakamına 
ulaşmayı hedefliy
oruz. İş yılı bazında 
ilk 5 ayda 147 milyon 
TL'lik satış rakamına 
ulaştık. Yıl sonunda 
350 milyon TL 
ciroya, 2018 yılında 
ise 50 bin ton ürün 
satışı ve 500 milyon 
TL ciroya ulaşmayı 
hedefliyoruz” diye

konuştu.

ZEYTİNYAĞINDA 
TAĞŞİŞE DİKKAT 
Zeytinyağındaki fiyat 
artışından dolayı 
tağşişti ürüne karşı 
tüketicileri uyaran 
Asa, "Marmarabir- 
lik'in zeytinyağı 
stoklan ile ilgili her
hangi bir sıkıntısı 
bulunmamaktadır. 
Tüketicilerimize 
güvenilir markalan 
tercih etmelerini ve 
tağşişi i ürün 
almamalan için 
markası belli ol
mayan ürünlerden 
uzak durmalarını 
tavsiye ediyoruz" 
ifadelerini kullandı.

Kaymakam Cahit Işık, 4 personele başarı belgesi verdi...

Tapu Kadastro 
Teşkilatı’nın 169. 
yıldönümü için 
ilçemizde ilk kez 
tören düzenlendi. 
Gemlik Tapu Müdürü 
Leyla Sarıbal Eğin 
dün teşkilatın 169. 
yıldönümü nedeniyle 
personeli ile birlikte 
Kaymakam Cahit 
Işık’ı makamında 
ziyaret ettiler. 
Tapu Müdürü 
Eğin, kuramlarının 
çalışmaları hakkında 
Kaymakam Cahit 
Işık’a bilgi verdi.

Kaymakam Işık, 
Tapu ve Kadastro 
teşkilatının çok eski 
kurumlar olduğunu, 
vatandaşın 
malının kayıtlarının 
tutulduğu önemli 
bir kurum olduğunu 
belirterek, 
“Vatandaşın işlerini 
kurumda en hızlı 
şekilde yerine 
getirilmeli.” dedi. 
Gemlik Tapu 
Müdürlüğü’nde 
düzenlenmeye 
başlanan perfor
mans değerlendir

mesinde, kurumda 
çalışanlar arasında 
başarılı görülen 
Halil Salih, Ömür 
Özdoğan,Tuğba 
Aköner ve Gülsefa 
Aksoy’a başarı 
belgesi Kaymakam 
Cahit Işık 
tarafından verildi. 
Gemlik Tapu 
Müdürü Leyla 
Sarıbal Eğin 
gösterdiği ilgi ne
deniyle Kaymakam 
Cahit Işık’a teşekkür 
ederek, bir buket 
çiçek sundu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kıyafetlerin alarmlatını sökerken yakalanılı
Bursa'da beğendiği 
kıyafetleri denemek 
için kabine giren 
müşteri, alarmları 
sökmek isterken 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Osmangazi 
deki bir alışveriş

merkezine giren 
A. A., mağaza vitrin*- 
lerine bakarak 
kendine kıyafet 
beğenmeye başladı, 
üzerine yakışacağını 
düşündüğü kıyafeti 
gözüne kestiren 
a.Am kendi bedenine

olanı aldıktan sonra 
kabine yöneldi.
Kabinin içerisine 
girdikten sonra 
uzun süre çıkmayan 
A.A., kabin görevli 
lerinin dikkatini 
çekti. Kabin 
görevlisi, A.A.'nın

kabinden çıktıktan 
sonra 14.90 lira ve 
17.95 lira fiyatı olan 
iki adet kıyafetin 
alarmlarını söktüğü 
nü fark etti. Olay ye 
rine çağrılan polis 
ekipleri, A.A.'yı 
gözaltına aldı.

iBiııfiı inim mili w Kere te tarıifa teşci sMı
Bursa'da kendini 
polis olarak tânltâfl 
şahsın üzerinden 
boncuk tabancası 
Ve telsiz çiktl.
Olay Osmangazi 
Mahallesi Şehreküs 
tü Metro İstasyo 
nü'nda meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, kendini 
polis olarak tanıtan 
H.B., turnikelerden 
geçerek tren bekle 
meye başladı.
Metro istasyonun
daki görevli polis 
memurlarının

Traktör altımla acı son
İznik'te oturan 
Ahmet Akkaş (57), 
traktörünün römor 
kuna yüklenen kum 
ve çimentoları Kıran 
Mahallesindeki bir 
inşaata götürmek 
istedi. iznik-Yenişe 
hir karayolunun 
Derbent köyü yakın 
larında arazinin 
eğimli olması yüzün
den kontrolden 
çıkan triktör devrildi. 
Yaklaşık 8 metre

dikkatinden kaçma 
yan H.B., kimlik 
sorgulamasında 
da kendini polis 
olarak tanıttı.
Yapılan üst arama 
sında H.B.'nin üze 

yükseklikten inşaatın kalan Ahmet Akkaş 
bahçesine düşen olay yerinde
traktörün altında yaşamını yitirdi.

rinden boncuk atan 
tabanca ve boş 
şarjör ile 1 adet 
kamufiajiı telsiz 
ele geçirildi. Polis 
ekipleri olayla ilgili 
tahkikat başlattı.

Karacabey de ailesi 
tarafından 4 gündür 
aranan ve polise 
kayıp başvurusu 
yapılan 24 yaşındaki 
İsmail Dinçer’in dere 
kenarında cesedi 
bulundu. Karacabey 
de daha önce bir 
akaryakıt istasyo 
nunda pompacı 
olarak çalıştığı 
bildirilen İsmail 
Dinçer, 4 gün önce

Sahte külçe altın alarmı
Yabancı plakalı bir 
araçta yüklü miktar 
da sahte külçe altın 
olduğu ihbarı ekip
leri alarma geçirdi. 
Alınan bilgiye göre, 
Balıkesir yönünden 
Bursa'ya seyreden 
Roman plakalı bir 
otomobilde, sahte 
külçe altın olduğu 
ve araçtaki kişilerin 
Gölyazı civarında 
olduğu bildirildi. 
İzmir yönünden 
Bursa istikametinde 
Görükle yakınların 
da yolu tek şeride 
düşüren polis ekip

ortadan kayboldu. 
Ailesinin polise 
kayıp başvurusunda 
bulunduğu İsmail 
Dinçer’i bulmak 
için arama çalışması 
başlatıldı. Bu sabah, 
Şahin Mahallesi 
yakınlarında bulu
nan Karadere 
kenarında Dinçer'in 
cesedi bulundu.
Yapılan incelemede, 
vücudunda darp 

leri 1,5 saat yaptığı 
uygulama sonucun 
da Karacabey 
yönünden gelen TX 
2843 plakalı yabancı 
otoyu durdurdu.
3 erkek, 1 bayan ve 
1 çocuğun bulundu 

izleri bulunan 
Dinçer’in cesedi, 
otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na 
kaldırıldı. Olayla 
ilgili yürütülen 
soruşturma kapsa 
mında Dinçer’in 
en son görüştüğü 
belirlenen 18 yaşın 
daki F.K. gözaltına 
alındı. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

ğu araçta geniş 
çaplı araştırma 
yapan polis ekip 
leri ihbarda belirti 
len her hangi bir 
altın veya külçe 
altın tarzında bir 
bulguya rastlamadı.

Festival alanında hırsızlık
Iznikdeki çini festi
valinde çini ustası 
kadınların çantaları 
nın çalınma anı 
güvenlik kamerasına 
yansıdı. Kılıçaslan 
Caddesi'ndeki festi
valde yan yana stant 
açan Emine S. ve

Türkan A'mn stantın 
yanındaki sandalye 
ye bıraktıkları 
çantaları bir erkek 
çocuk tarafından 
alındı. Çantalarının 
çalındığını fark eden 
Emine S. ve Türkan 
A. polise haber verdi.

Olay yerine gelen 
ekipler, parmak izi 
çalışması yaptı. Festi
val alanının giriş ve 
çıkışı kontrol altına 
alınırken, zanlının 
yakalanması için 
çalışma başlatıldı. 
Emine S'ye ait çan

tada bin 500 lirayla 
kredi kartlarının 
bulunduğu, Türkan 
S'nin ise parasını 
2 saat önce bankaya 
yatırdığı, çantasında 
yalnızca kredi 
kartlarının olduğu 
öğrenildi.

ı—Bursa'da maskeli bir kişi kürü sıkı tabanca ile girdiği marketten kasadaki 210 TL parayı alarak 
MSICKPII Clllf nilll kayıplara karıştı. Edinilen bilgilere göre, meydana gelen olayda siyah maske takmış soyguncu, iş 
IIIU VİBVİl w” JJ M Bili yerine girerek kasada bulunan market sahibi Saffet özgültekin'e silahını doğrultup, ölümle tehdit

" ederek rastgele bir el ateş etti. Soyguncu, ellerini havaya kaldıran Özgültekin'in kasasından 210 
TL parayı çalıp kayıplara karıştı. Poli; fk'pleri, olay yerinde yaptığı ilk incelemede market içerisinde yerde bir mermi kovanına rastlarken, 
mermi kovanının kuru sıkı tabancada ateşlenmiş olduğunu gördü. Ekiplerin, soyguncuyu arama çalışmaları sürüyor.
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Güne Bakış
\ Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail. com

Deniz Uçağına ne oldu?
Büyükşehir Belediyesi Deniz Uçağı seferlerine baş 

larken, büyük hava atmıştı.
Herşeyi özelleştiren bir zihniyetin, devletin tüm 

mallarını, belediyelerin bütün mallarını satan bir 
anlayışın temsilcisi olan siyasi partinin Belediyelerine 
ne oluyor da devletçilik sayılacak işlere girişiyordu.

Özel sektörün önüne açacaklarına, bu isi Kendileri 
yapıyorlardı. Bu işleri yapacak özel sektör kuruluşları 
bulunamıyorsa, zorunlu kalındığında, kamu yararı 
düşünülerek bu işler yapılabilir.

Köprüleri, otobanları özel sektöre yaptıranlara, ne 
oluyor da deniz yolcu taşıma işletmeciliğini, uçak 
işletmeciliğini, sosyal tesisler adı altında lokantacılık 
yapıyorlardı?

Bence, Belediyelerin görevi, günümüzde bu işlerin 
kentlere getirilmesinde öncülük yapmaları, 
yapacakları teşvik etmeleri, olmayan hizmetlerini ge
tirilmesini, halkın ihtiyaçlarının en ekonomik olarak 
yerine getirilmesi olmadır.

Yazar Özgün Güneş’in yazdıklarına BURULAŞ 
cevap vermek zorundadır.

BURULAŞ bir kamu şirketidir. Her şirket gibi kar da 
eder, zarar da. Ama amaç zarar edilmemesi olmalıdır.

Yatırım yapılacak projeler, para kazanmasa bile 
halkın yararına zarar etmeden gerçekleştirilmelidir.

Bir de, Belediyelerin yapacağı hizmetler arasında 
olmalı, gereksiz ve reklamı yüksek projeler nedeniyle 
kamu zarara sokulmamalı.
BURULAŞ, Deniz Uçak seferlerini niye kaldırdığını 

kamuoyuna açıklamalı.

AHMET HOCAOĞLU'NU KAYBETTİK...
Benim, Ahmet Amca diye hitap ettiğim güzel insan 

Ahmet Hocaoğlu’nu kaybettik.
Dün, öğle namazından sonra cenazesi toprağa 

verilmiş.
Ölüm haberini duymadım.
Öğle saatlerinde aracımı park edip, işyerime 

giderken, CHP ilçe Başkanı Mehmet Sertaslan ve 
arkadaşları, cenazeye gittiklerini söylediler.

Kimin cenazesi dediğimde, Hamidiye Köyü 
muhtarının cenazesi olduğunu anlamışım.

Akşam saatlerinde Ticaret ve Sanayi Odası’ndan 
gelen 'Başsağlığı' ilanı ile şoke oldum.

Ahmet Amca, benim gençlik yıllarımdan beri tanı 
dığın güzel ve saygı duyduğum insanlardan biriydi.

Birlikte Öğretmenler Derneğinde çok tavla oynamış 
tık. Öğretmen dostuydu.

Sanırım Sunğipek Fabrikası’ndan emekliydi. 
Zamanını hep öğretmenler arasında geçirirdi.

Giyimine, kuşamına özen gösterir, insanlara küçük, 
ı büyük demeden saygısını hiç eksik etmeyen kibar bir 

beyefendiydi.
Gemlik Körfez'in en sadık okurlarındandı.
Uzun zamandır onu göremiyordum.
Evden çıkamadığını bildiğim için, o’na çocuklarıyla 

sürekli selam gönderirdim.
Cumartesi günü fırından ekmek alırken, Izzettin’e 

yine sormuştum o’nu.
İyi olduğunu söylemişti.
Her gün fırına bırakılan Gemlik Körfez mutlaka eve 

gider, Ahmet Amca Gemlik’teki olayları bizden takip 
ederdi.

Dışan çıktığında kapımızın önünden geçerken 
uğrar, beni tebrik ederdi.

İlerlemiş yaşına karşın, Atatürk sevgisinden hiç 
ayrılmadı. O’nu kaybetmenin derin üzüntüsündeyim. 
Ailesine, sevenlerine başsağlığı, kendisine Allah’tan 
rahmet diliyorum.

Bursa Olay İnternet Sitesinde çıkan köşe yazısında 
BURULAŞ’ın bu işten zarar ettiği belirtildi.

Bursa da yayınlanan 
Bursa Olay Internet 
sitesi yazarlarından 
Özgün Güneş 
önceki gün yazdığı 
köşe yazısında, 
BURULAŞ’ın Gemlik 
İstanbul Haliç 
arasında yaptığı 
deniz uçağı sefer
lerini zarar ettiği 
gerekçesiyle 
kaldırdığını yazdı. 
Güneş, köşe 
yazasında, “Başkan 
Recep Altepe’nin 
bir hayali daha 
suya düşerken, olan 
BursalIların parasına 
oldu.” dedi.
Özgün Güneş, 
yazısında şunları 
söyledi: 
“Belediyeciliği 
bırakıp, olur olmaz 
projelerle ticarete 
soyunan Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi'nin yanlış 
vatırımlarının 
sini BursalIlar çeki 
yor. Başkan Alte- 
pe'nin allandırıp, 
pullandırdığı pro
jeler kısa sürede 
hüsranla sonuçla 
nırken, BursalIların 
paraları da çöpe 
gitmiş oluyor. 
Bir süre önce gün
deme getirdiğimiz 
Iznik-Orhangazi feri
bot taşımacılığında 
yaşanan hüsranı 
biliyorsunuz. Bursa 
lılann yaklaşık 5 
milyon dolarının 
çöpe gittiği bu fiyas 
kodan sonra, ikinci 
bir skandal daha 
ortaya çıktı.
Gemlik ve Bandır 
ma'dan Haliç'e deniz 
uçağı işletmeciliği 
yapan Bursa Büyük 
şehir Belediyesi'nin 
bu seferleri de 
durduruldu.
Yaklaşık 3 yıl önce 
Seabird firmasıyla 
anlaşarak, bu sek
töre atılan Büyük 
şehir kuruluşu Buru 
laş, bir süre sonra 
bu şirketle iplerini 
kopardı. Daha sonra 
Bon Air firmasıyla 
anlaşma imzalaya

rak, seferlere yeni 
den başladı.
Burulaş, seferler için 
3.5 milyon dolar 
civarında ödeme 
yapıp 3 uçağı satın 
aldı. Ayrıca aylık 
ödeme karşılığında, 
bakım, ekip ve yetki 
hizmetleri için 
anlaştı. Burulaş, se
ferler için ayrıca 
Gemlik, Haliç, Ban 
dırma, son olarak da 
İzmir'de iskeleler 
kurdurdu. Bu işler 
için de yüklü miktar 
da harcamalar 
yapıldı. Peki ne 
oldu? Altepe’nin bu 
projesi ekonomik 
nedenlerden dolayı 
zora girdi. Burulaş, 
bakım, ekip ve yetki 
hizmetleri için ver
mesi gereken parayı 
ödeyemedi. Bon Air, 
yaklaşık 500 bin lira 
lık alacağının öden
mesi için Burulaş'a 
ihtarname gönderdi. 
Alacaklarını tahsil 
edemeyince de, 
ekiplerini uçuştan 
çekme kararı aldı. 
O tarihten bugüne, 
deniz uçağı seferleri 
yapılmaz oldu. Ayrı 
ca, Bandırma Liman 
Başkanlığı da, iske
lenin sökülmesi için 
Burulaş'a Mayıs 
ayının sonuna kadar 
süre verip, işletme 
iznini iptal etti.
Burulaş deniz uçak 
larıyla bugüne kadar 
17 bin kişiyi taşımış. 
Kişi başı 100 lira 
olan uçuşlar, daha 

sonra 140 liraya çıka 
rılmıştı. Satın alınan 
uçaklar, iskeleler, 
yakıt, ekip, uçuş ve 
diğer giderlerle bir
likte belediyenin 3 
yılda bu iş için 
harcadığı paralar 
6.5-7 milyon doları 
buluyor. Kimin para 
sıyla, elbette ki bi 
zim. Yani Bursa 
halkının. Büyükşehir 
yönetiminde şeffaflık 
olmadığı için bu 
rakamlar paylaşıl 
mıyor, o yüzden ne 
kadar zarar ettiğini 
varın siz düşünün! 
Havayolu şirketi 
kurup, Türk Hava 
Yolları'na rakip 
olacaklarını söyle 
yen Başkan Altepe, 
umarız yol yakınken 
geri döner. Asli göre 
vinin ticaret değil, 
bu halka hizmet et 
mek olduğu gerçe 
ğini bir an önce 
kabul eder. Aksi 
halde, BursalIların 
parası çöp olmaya 
devam eder!” dedi.

GEMLİK’TEKİ 
SEFERLER 
DURDU

BURULAŞ aracılı 
ğıyla kurulan deniz 
Otobüsü seferleri 
Gemlik Haliç arasın 
da önceleri günde 2 
kez 18 kişilik uçak
larla yapılırken, böl 
gede büyük ilgi 
toplamıştı.
Ancak zaman içinde 
BURULAŞ ile 

anlaşma yapan fir
malar arasında çıkan 
anlaşmazlıklar sonu 
cu ara ara seferlere 
durdurulmuştu. 
Bunun üzerine 
BURULAŞ 8 kişilik 
küçük deniz uçakları 
satın almıştı.
BURULAŞ, Gemlik 
Balıkçı Barınağı 
içinde izinsiz 
yaptırdığı çekek yeri 
ile de gündeme 
gelmiş, Gemlik Su 
Ürünleri Kooperatifi 
kaçak çekek yeri için 
Kaymakamlık, 
Belediye Başkanlığı 
ve Liman 
Başkanlığı ile 
ilgili Bakanlıklara 
şikayette 
bulunmuştu.
Buna karşın deniz 
içine beton ayaklar 
dökülüp inşaat 
tamamlanarak 
deniz uçağı bu 
çekek yerine 
çekilmeye 
baş lanmıştı. 
Yazar Özgün 
Güneş’in iddialarına 
bugün BURU 
LAŞ’dan yanıt 
gelmediği yaptığımız 
araştırmalarda 
ortaya çıktı. 
Gemlik İstanbul 
arası deniz uça 
ğının seferlerinin 
durdurulması 
kamuoyunda 
ilgi ile karşılandı. 
BURULAŞ’ın deniz 
uçağı hizmetinden 
doğan zararının ne 
kadar olduğu bilin
miyor.

I AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÇAY MESLEK YÜKSEK 
OKULU’NDAN ALMIŞ OLDUĞUM DİPLOMAMI KAYBETTİM. 

^21 HÜKÜMSÜZDÜR. ALİ İHSAN SAÇMA
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Whatsapp'a rakip uygulama
Internet devi Google 
Allo isminde yeni 
bir mesajlaşma 
uygulaması yaptı. 
Popüler mesajlaşma 
uygulaması What- 
sApp'a bir rakip 
daha çıktı. Bir dizi 
yeniliği duyuran 
Google, Allo ismin 

de uygulaması ile 
sektördeki payını 
artırmayı deneyecek. 
Allo Hangouts’un 
yerini alan bir uygu
lama değil, daha çok 
Facebook Messen- 
ger’a benzeyen, 
tamamen bağımsız 
bir uygulama.

Ancak Google’ın 
yeni duyurduğu As- 
sistant servisinden 
bazı otomatik öğren 
me yetenekleri alan 
ve bunu Facebook 
Messenger’ın mod-“ 
eliyle buluşturan' 
Allo, Google’ın 
mühendislik direk

törü Erik Kay tarafın 
dan akıllı mesajlaş 
ma uygulaması 
olarak tanımlanıyor. 
Allo zamanla öğreni 
yor, konuşmaları 
daha kolay ve daha 
üretken hâle ge
tiriyor. Google Allo 
önümüzdeki yaz

hem Android hem de kullanıcılarla 
İOS uygulamalarıyla buluşacak.

Yapılan zamlardan 
sonra maaş miktarı 
artınca işsizlik maaşı 
alan kişi sayısı 2016 
yılında yaklaşık 193 
binden 321 bine 
kadar yükseldi. İşin 
den kendi isteği 
dışında ayrılmak 
zorunda kalan kişi 
lere verilen işsizlik 
maaşı 2016 yılı 
içerisinde hükümet 
tarafından değiştiril 
di. Değişiklikler 

den sonra işsizlik 
maaşı 2016 ne kadar 
oldu sorusu bir çok 
kişi tarafından sorul
maya başlandı.
İŞKUR bünyesine 
kayıt olan işsizler 
için yeni istihdam 
imkanları çoğaltıldı. 
Asgari ücrete yapı 
lan zamdan sonra 
artış gösterdiği için 
işsizlik maaşı 2016 
ne kadar sorusu 
tekrar gündeme 

geldi ve buna göre 
asgari ücret 1.300 TL 
olduğu için işsizlik 
maaşı da 305 lira 
arttı. Bu uygulamada 
en ödenek sınırının 
659 TL oldu üst 
ödenek sınırının da 
1.316 lira olması 
bekleniyor. Yapılan 
son açıklamaya göre 
işsizlik maaşının 
2.100 liraya çıkacağı 
belirtiliyor. İşsizlik 
maaşı almak

kolaylaşmış ve 10 
aydan 15 aya çıkartıl 
mıştı. Artıştan sonra 
en düşük işsizlik 
maaşının 1.300 lira 
olması bekleniyor. 
Üç bin lira maaş alan 
bir kişinin işsizlik 
maaşının ise 2.100 
liraya çıkacağı söyle 
niyor. Yeni yapılacak 
olan düzenlemeye 
göre ilerleyen gün
lerde işsizlik maaşı 
alabilmek için 120 

gün olan prim öde 
me şartının 30 güne 
indirilmesi, 600 gün 
süreli olan prim şartı 
m ise 100 güne indi 
rilmesi bekleniyor. 
İşlerini kendi isteği 
dışında kaybeden
lerin geçimlerini 
sağlamak amacı ile 

takip ettiği maaşları 
e-devlet sistemi ile 
öğrenilebiliyor.
Kullanıcıların 
e-devlet hizmet
lerinden işkur'a 
tıklaması ya da 
iskur.gov.tr'den 
üyelik oluşturması 
gerekiyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

BAŞSAĞLIĞI
Odamız Yönetim Kurulu Başkanvekili 
Sayın Nurettin HOCABĞUI nun Babası

Ahmet Hamdi HOCAOĞLU
vefat etmiştir.

Merhuma Allahtan rahmet 
yakınlarına başsağlığı dileriz

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal AKIT

Meclis’ Başkanı Başkan Vekili Mehmet Yıldırım ■ Muhasip Üye Ergin Erenoğlu ■ 
Üye Mehmet Anar ■ Üye Şefik Yılmaz ■ Üye Fikret MetePaşa AGDEMIR

Genel Sekreter Agah ARDA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Körfez Köprüsü havramdan önce açılacak
Gebze-Orhangazi- 
İzmir otoyol proje 
sinin en önemli 
ayağı olan İzmit 
Körfez Geçiş 
köprüsünde sona 
yaklaşılıyor. Çalış 
maların hızla devam 
ettiği köprü Rama 
zan Bayramı'ndan 
önce açılacak. 
Geçtiğimiz ay 
düzenlenen törenle 
son tahliyesi 
yerleştirilen İzmit 
Körfez Geçiş 
köprüsünde humma 
lı çalışma sürüyor. 
Tahliyelerin konum 
landırma işleminin 
yapılması ve kay
naklama işleminin 
tamamlanmasının 
ardından tahliyelerin 
üzeri paslanmayı 
önleyen özel izolas 
yon boyalarıyla 
kaplanıyor.
Bu işlem sırasında 
tahliyelerin üzeri 
önce kumlama 
yöntemiyle bugüne 
kadar oluşan paslar
dan arındırılıyor.

Daha sonra bir daha 
paslanmaması için 
farklı özelliklere 
sahip özel izolasyon 
boyalarıyla 5 kat 
boyanıyor. Tüm 
köprüde bu işlemle 
rinin tamamlanma 
sının ardından as
faltlanma işlemine 
geçilecek. 24 saat 
aralıksız süren 
çalışmalar için 
köprü üzerine 
işçilerin yemek 
yemeleri için özel 
konteynerler 
getirildi. Ayrıca 
köprü üzerinde 
seyyar tuvalet 
karavanları bulunu 
yor. Çalışmalar 
sırasında köprünün 
üzerinde yoğun bir 
trafik oluştu. Köprü 
üzerinde şu anda 
hız sınırı 10 kilome
tre olarak belirledi. 
İşçileri taşıyan 
servis minibüsleri, 
forklifter, vinçler, 
malzeme taşıyan 
kamyonlar şu anda 
köprü üzerinde bu

hızda hareket ediy
orlar. Çalışmalar 
tamamlandıktan 
sonra ise özel araç 
sürücüleri köprüden 
120 kilometre azami 
hızla geçebilecekler. 
Öte yandan Körfez 
Geçiş Köprüsünün 
Gebze tarafındaki 
çıkışında yapılan 
dinlenme tesisi 
inşaatıda tüm hızıyla 
sürüyor. Sürücüler 
için bir benzinci 
bulunacak alanda 
ayrıca alışveriş 
yapılacak çeşitli 
mağazalar da yer 
alacak.Öte yandan 

projede Otoyolun 
Yalova'nın Altınova 
İlçesi'nden girip 
Orhangazi’den çıkan 
Samanlı Tüneli de 
tamamlandı. Her biri 
3 bin 590 metre olan 
iki ayrı tüpten 
oluşan tünelde elek- 
trome kanık 
donanımların da 
takıldığı ve işlet 
meye hazır hale 
getirildiği belirtildi. 
Projenin Bursa 
bölümünde yer alan 
Selçukgazi Tüneli'n 
de ise her biri 1250 
metre olan iki tüpte 
kazı ve destekleme 

çalışmalarının 
tamamlandığı 
öğrenildi. 252 metre 
kule yüksekliği, 
35.93 metre tabiiye 
genişliğine sahip, 
toplamda 2 bin 682 
metre olarak plan
lanan köprünün orta 
açıklığının 1550 
metre olacağı ve 
dünyanın en büyük 
orta açıklığa sahip 
dördüncü köprü 
olacağı belirtildi. 
Köprü bittiğinde 3 
gidiş ve 3 geliş 
olmak üzere 6 şerit 
olarak hizmet vere
cek. Köprüde ayrıca 
bir de hizmet şeridi 
olacak. Körfez geçiş 
köprüsü tamamlan 
dığında, şu anda 
körfezi dolaşarak 2 
saat, feribot ile 1 
saat olan körfez 
geçiş süresi orta
lama 6 dakikaya in
ecek. İzmit Körfezi 
Geçiş Köprüsü 1.1 
milyar dolarlık 
yatırımla gerçekleş 
tiriliyor. Proje

tamamlandığında 
halen 8-10 saat 
süren Istanbul-İzmir 
yolunun 3,5 saate 
inmesi ve 
karşılığında yılda 
650 milyon dolar 
tasarruf sağlanması 
öngörü lüyor. 
Köprüden geçiş 
ücreti ise 35 dolar 
artı KDV olacak. 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü 
tarafından Yap-İşlet- 
Devret modeli ile 
ihale edilen Gebze- 
Orhangazi-İzmir 
(İzmit Körfez Geçişi 
ve Bağlantı Yolları 
Dahil) Otoyolu Pro
jesi, 384 kilometre 
otoyol ve 49 kilome
tre bağlantı yolu 
olmak üzere 433 
kilometreyi 
kapsıyor. Yapım 
çalışmalarının 
devam ettiği Gebze- 
Gemlik kesiminde 
yüzde 94, Gebze- 
Orhangazi-Bursa 
kesiminde ise yüzde 
87’si tamamlandı.

YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A.Ş.
BÜNYESİNDE

YURTİÇİ SATIŞ DEPARTMANINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

- İYİ DERECEDE MS ÖFİCE
PROGRAMLARINI BİLEN

- NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
- TERCİHEN ÜNİVERSİTE VEYA

M.Y.O MEZUNU
- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
- 25-30 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şirketimize şahsen 

yapılması rica olunur.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA

Tel: 0 224 5f ‘ 00 05

OiM Ceza nemeyin
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı 
ğı'nca yayımlanan 
tebliğe göre, 40 
meslekte yeterlilik 
belgesi olmayanlar 
26 Mayıs'tan 
itibaren çalışama 
yacak. Aralarında 
inşaat boyacısı, 
sıvacı, duvarcı ve 
betonarme demir
cisinin de olduğu 
mesleklerde belge
siz işçi çalıştıran iş 
yerlerinde, işveren 
veya işveren veki
line kişi başına 500 
lira ceza kesilecek. 
"Mesleki Yeterlilik

Belgesi Zorunlulu 
ğu Getirilen Meslek
lere İlişkin Tebliğ"in 
geçen yıl 25 
Mayıs'ta yayımlan 
ması ile "tehlikeli" 
ve "çok tehlikeli" 
işler sınıfından 
olup, Mesleki Yeter 
lilik Kurumunca 
(MYK) standardı 
yayımlanan 40 
meslekle ilgili 
"Mesleki Yeterlilik 
Belgesi" zorunlu 
luğu için tanınan 
sürenin dolmasına 
sayılı günler kaldı. 
Aralarında inşaat 
boyacısı, sıvacı,

duvarcı, betonarme 
demircisi ve çelik 
kaynakçısının da 
olduğu meslekler, 
26 Mayıs'tan sonra 
"Mesleki Yeterlilik 
Belgesi" bulun
madan yapılama 
yacak. Söz konusu 
tarihten sonra 
inşaat, otomotiv, 
enerji ve metal sek
töründe belirlenen 
40 meslekte belge
siz işçi çalıştıran 
işyerlerinde, 
işveren veya 
işveren vekiline 
kişi başı 500 lira 
ceza kesilecek.

YALOVA ARMUTLU BÖLGESİNDE AÇILAN 
YENİ TERMAL OTELDE 8 SAATLİK SİSTEMDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
BAY - BAYAN TEMİZLİK VE ÖZEL GÜVENLİK 

PERSONELİ ALINACAKTIR.
MAAŞ + YEMEK + SERVİS + İSTEĞE BAĞLI KONAKLAMA

0 507179 69 65 Ömer Bey
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Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Uludağ'ıla kar sürurizi!
Kayıt dışı ile müca 
delede kartlı alışveri 
şi teşvik edecek bir 
model üzerinde 
çalışılıyor. Nakit 
para yerine kartla 
alışveriş yapana 
bonus verilecek. 
Biriken paralar ile 
elektrik ve su fatura 
sı ödenebilecek. 
Hükümet kayıt dışı 
ile mücadelenin 
kapsamını genişlet! 
yor. Hem kayıt dışı 
ile teknolojik olarak 
daha fazla mücadele 
edilecek hem de 
kartlı alışverişler 
teşvik edilecek.

Gelir idaresi Başkan 
lığı’nın (GİB) koordi
nasyonunda yürütü 
len çalışmalarda 
nakit para kullanımı 
nın azaltılması plan 
(anıyor. Bu kapsam 
da banka kartıyla 
alışveriş yapılması 
halinde yüzde 1’den 
başlamak üzere 
yüzde 2, 3 oranında 
bonus verilmesinin 
önü açılıyor. Biriken 
puanlar vergi, elek
trik veya su faturası 
nın ödenmesinde 
kullanılabilecek.
Örneğin bir ay için 
de banka kartıyla 2

bin liralık alışveriş 
yapılması halinde 
karşılığında 50-60 
liralık bonus birike
cek. Bu para ile her
hangi bir vergi öde 
mesi gerçekleştirile 
bilecek. Ya da banka 
cılık sektörünün de 
anlaşması olması 

halinde belediyenin 
su faturası veyahut 
elektrik faturası öde 
nebilecek. Maliye 
nin hedefi kartla 
alışverişin teşvik 
edilerek kayıt dışı 
ekonomiyi birkaç yıl 
içinde 5 puan dana 
düşürebilmek.

âk n

Türkiye’nin en 
büyük klş sporları 
merkezi olan 
Uludağ’da mayıs 
âyında kar sürprizi 
yaşandı. BursalI 
dağcılar, zirvenin 
son gününde büyük 
bir sürprizle karşı 
laştı. ULU D AK 
Başkanı İsmet 
Şentürk liderliğinde 
zirveye ulaşan dağ 
tutkunları, mayıs 

ayında kar yağışına 
tanık oldu. Sabah 
erken saatlerde 
yağan kar yağışının 
altında yürüyüş 
lerini tamamlayan 
dağcılar, hayatların 
da ilk defa mayiS 
ayında kar görme 
nin mutluluğunu 
yaşadı. Dağcılar, 
kâr altında fotoğraf 
çektirmeyi de ihmal 
etmedi.

■ 
■

KAVLAK
ZEYTİN PERAKENDE 

MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN PERSONELLER 

ALINACAKTIR. 

05062698718

ElEMANlflB ABANIYOR
FORKLİFTVEBOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR
02245247524- 05301488083

ta gemport
ş Gemlik Liman ve Depo^ma İşletmeleri A.Ş.

GE l\ZlPClRT‘3^Ter m i nâ FTrâ ktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’mri'ilk özel limanCGemport, yem'limani için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
üperaYörü ısYfnâam edecek.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli olarak 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapılacaktır.

O En az Tise mezunu (Tercihen IVlakme, IVlotor, TOekatronTk, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip, 
O Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

minimum4! yh taeneyınliı,
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 İçin askerlik'ile ilişiği bulunmayan.

ilgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

■
I FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
| BAY-BAYAN VASIFSIZ

- - - - - - - - - ELEMANLAR ARANIYOR

■ VERONA MERMER 
TEL :5142021

MEYDAN KUZU ÇEVİRME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

0 532 232 80 41

mailto:hr@gemport.com.tr
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Ev sahipleri dikkat! Oestekten mahrum kalmayın
Müteahhitlerle 
anlaşan ev sahipleri 
işlemler tamamlan
madan ev değiştirse 
kira desteğinden 
mahrum kalabilir. 
Kentsel dönüşüm 
kapsamında ye
nileme kararı alınan 
binalardaki hak 
sahipleri, aceleci 
davranarak işlemleri 
tamamlanmadan 
ikametgâh 
değişikliği yapmaları 
durumunda kira 
yardımı atamaya
biliyor.
Tüketici Sorunları 
Derneği (TÜSODER) 
Genel Başkan 
Yardımcısı ve emlak 
Komisyonu Başkanı

Hatice Kolçak, bu 
konuda kendilerine 
yapılan başvurular 
hakkında bilgi verdi. 
Riskli binaya kentsel 
dönüşüm 
kapsamında risk ra
poru almadan adres 
değişikliği 
yapanların, devletin 
kira yardımından 
yararlanamadığını 
dile getiren Kolçak, 
tüketicinin mağdu 
riyet yaşamaması 
için ev kiralama 
konusunda dikkatli 
olması gerektiğini 
söyledi.
Kolçak, yıkımı 
yapılacak riskli 
yapıda oturan hak 
sahiplerinden

sonra, "Nasılsa bina 
yıkılacak, evsiz kala
bilirim" telaşıyla 
kiralık ev arayışına 
girdiğini anlattı.

NEDEN
YAPAMIYOR?

bazılarının, evsiz 
kalma telaşıyla 
binasına risk raporu 
almadan ev kirala 
dığını ve hemen 
ikametgâh adresini 
değiştirdiğini t 
aktardı
Risk raporu almadan 
önce ikametgâhını 
değiştirenlerin bu 

yüzden kıra 
yardımından 
mahrum kaldığının 
altını çizen Kolçak, 
evini kentsel 
dönüşüm 
kapsamında 
yenilemek isteyen 
kat maliklerinin 
aralarında sözlü 
olarak anlaştıktan

Kolçak, ev bulan 
vatandaşların hemen 
kiraladığını ve bu
raya taşınmasa dahi 
resmi 
ikametgâhlarını bu
raya aldırdığını kayd
ederek, "Ancak bu 
işlem binaya risk ra
poru almadan önce 
yapıldığında devletin 
kira yardımından 
faydalanamıyorlar. 
Çünkü risk raporu ile 

beraber kira yardımı 
için istenen belgeler 
arasında ikametgâh 
da bulunuyor.
Tüketiciler 
mağduriyet 
yaşanmaması 
için ev kiralasalar 
dahi işlemleri 
bitirmeden 
ikametgâhını 
taşımamalı." 
ifadelerini kullandı. 
Kolçak, 
vatandaşların 
binaya alınacak 
risk raporu ile kira 
yardımı için verile
cek belgelerin 
tamamlanmasından 
sonra ikametgâh 
değişikliği yapması 
gerektiğini söyledi.

i hin 800 Suriyeliye çalışma izni
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığın 
ca, gerekli şartlara 
sahip olup başvuru 
yapan 3 bin 800 
Suriyeli sığınmacı 
ya çalışma izni 
verildi. Ülkelerinde 
ki iç savaştan kaçıp 
Türkiye'ye sığınan 
Suriyeliler, kendile 
rine Türkiye'de 
çalışma izni veril 
meşine imkan 
sağlayan düzenle 
meden yararlanma 
ya devam ediyor. 
Resmi Gazete’de 
15 Ocak'ta yayımla 
narak yürürlüğe 
giren 'Geçici Koru 
ma Sağlanan 
Yabancıların Çalış 
ma İzinlerine Dair

Yönetmelik' kapsa 
mında başvuruda 
bulunan ve gerekli 
şartlara sahip olan 
3 bin 800 Suriyeli 
Türkiye'de çalışma 
iznine kavuştu. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
na bağlı Çalışma 
Genel Müdürlüğü 
tarafından Suriyeli 
sığınmacılara çalış 
ma izinleri başta 
inşaat, tekstil ve 

imalat sektörleri için 
verildi. Suriyelilere, 
en fazla 1 yıllığına 
verilen çalışma izin 
belgeleri, süresi 
dolduğunda yenile 
nebiliyor ancak bu 
ikamet izni yerine 
geçmiyor. Bir iş 
yerinde çalışmasına 
izin verilen Suriyeli 
sayısı çalışan Türk 
vatandaşı sayısının 
yüzde 10'unu 
geçemiyor.

Tüketici güveni mayısta arttı
Tüketici güven 
endeksi mayıs 
ayında yüzde 0,4 
artış gösterdi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu ve Türki 
ye Cumhuriyet Mer 
kez Bankası işbirliği 
ile yürütülen tüketici 
eğilim anketi sonuç 
larından hesaplanan 
tüketici güven en
deksi, Mayıs ayında 
bir önceki aya göre 
yüzde 0,4 oranında 
arttı. Nisan ayında 
68,46 olan endeks 
Mayıs ayında 68,75 
oldu. Hanenin maddi 
durum beklentisi 
endeksi Nisan 
ayında 89,97 iken 
Mayıs ayında 89,94 
oldu. Bu durum, 
gelecek 12 aylık 
dönemde hanenin

maddi durumunda 
bir önceki aya göre 
önemli bir değişiklik 
beklenmemesinden 
kaynaklandı.Nisan 
ayında 91,02 olan 
genel ekonomik 
durum beklentisi 
endeksi yüzde 3 
oranında artarak, 
Mayıs ayında 93,71 
oldu. Bu artış, gele
cek 12 aylık dönem 
de genel ekonomik 
durumun daha iyi 
olacağı yönünde 

beklentisi olan tüke 
ficilerin sayısının 
bir önceki aya göre 
arttığını göstermek
tedir. İşsiz sayısı 
beklentisi endeksi 
bir önceki aya göre 
yüzde 0,1 oranında 
azalarak, Mayıs ayın 
da 69,01 değerin 
e düştü. Bu düşüş, 
gelecek 12 aylık 
dönemde işsiz sayı 
sında azalış bekle 
yenlerin azalmasın 
dan kaynaklandı.
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MiMiıftıııiîıraırt
Geçtiğimiz şubat ayında kurulan Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği, bölge 
ziyaretlerine başlıyor. Üretici ve sanayicilerle bir araya gelecek dernek yöneti
cileri, sektör sorunlarına ilişkin dosya hazırlayarak ilgili Bakanlıklara sunacak

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

65. hükümet..
AKP’nin olganüstü kurultayında partinin genel 

başkanlığına getirilen, aslında atanan- Binalı 
Yıldırım, 65. hükümeti o kadar çabuk kurdu ki 
olamaza böylesi.

AKP, pazar günü Kurultay yaptı. Cumhurbaş
kanı Erdoğan, aynı gün halkın seçtiği başbakanı 
istifa ettirip., istifasını kabul etti.

Yerine Binali Yıldırım’/ getirdi.
Oysa, 4 Haziran seçimlerinde en çok oyu alan 

AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yeni 
hükümeti kurması için günlerce bekledi.Dev.4’de

Kısa adı ZEYDER olan Zeytin Üreticileri ve Sana 
yicileri Derneği, başta zeytin üreticisine teşvik 
verilmesi, merdiven altı üretimin ortadan kaldı 
rılması ve ağaç başına verimin artırılması gibi 
sektör sorunlarına ilişkin çalışmalar yapacak. 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, "Sorunları ve çözüm önerilerini dinleyerek 
bir dosya haline getireceğiz. Daha sonra bu 
dosyaları ilgili Bakanlıklara ileterek, sorunların 
çözümü için gerekli takibi yapacağız. Bugüne 
kadar sektör sorularının çözülememesinin en 
büyük sebeplerinden biri de aynı geminin içinde 
bulunmamıza rağmen aynı masada oturamamış 
olmamızdır. ” dedi. Haberi sayfa 2’de

IUmiimiiiiİMiIi
Yeni Başbakan Binali 
Yıldırım, 65. Hükümet'in 
Bakanlar Kurulu listesini 
Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı'nda açıkladı. 65. 
Hükümette Başbakan 
Yardımcıları Nurettin 
Canikli, Mehmet Şimşek, 
Numan Kurtulmuş, Tuğ- rul 
Türkeş ve Veysi Kaynak 
oldu. Listede Yalçın 
Akdoğan, Sema Rama 
zanoglu, Volkan Bozkır gibi 
8 isim yok. Merak edilen 
isimlerden Mehmet Şimşek 
kabinedeki yerini korudu. 
Recep Akdağ, Sağlık 
Bakanı olarak geri döndü. 
Milli Savunma Bakanı 
İsmet Yılmaz, Milli Eğitim 
Ba- kanlığı görevine getir
ildi. Milli Savunma 
Bakanlığı ise Fikri Işık'a 
emanet. Berat Albayrak En
erji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı olarak devam ede
cek. Kayseri Milletvekili 
Mehmet Özhasaki de Çevre 
Bakanı olarak kabineye 
girdi. Binali Yıldırım'ın 
Ulaştırma Bakanlığı 
koltuğuna ise Ahmet Ar
ştan getirildi. Süleyman 
Soylu da yerini koruyan

isimlerden. Ekonomi 
Bakanlığı görevi ise Nihat 
Zeybekçi'nin. Başbakan 
olarak görevlendirilen 
Binali Yıldırım Cumhur
başkanı Tayyip Erdoğan'ın 
onayladığı yeni kabineyi 
açıkladı.
8 Bakan yeni kabinede yer 
almazken, bazı bakanların 
da görev yerleri değiştirildi. 
İşte koltuğundan olan 
bakanlar: Kültür ve 7—*■ 
Turizm Bakanı Mahir Ünal, 
AB Bakanı Volkan Bozkır, 
Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz, Aile 
ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Sema 
Ramazanoglu, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Fatma 
Güldemet Sarı, Ekonomi 
Bakanı Mustafa Elitaş, 
Başbakan Yardımcısı 
Yalçın Akdoğan. Yeni kabi
nenin Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Edoğan 
tarafından belirlenmesi ne
deniyle, bu kabineye 
'Erdoğan 
Kabinesi’adı verildi.
Hükümet ilk toplantısını 
Aksaray da yapacak.

ÖZEL "(IJuıiİM ctykenl ile dogt'tt” ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT
4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı'nm uyguladığı 

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş 
derslerinin yam sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

SOSYAL
MÜZİK 
MASA TENİSİ 
VOLEYBOL

AKTIVITELERIMIZ:
SU SPORLARI

JİMNASTİK
TİYATRO 
BİLGİSAYAR 
HALKOYUNLARI 
SATRANÇ

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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m settir sorunlarına çözüm arayacak
Geçtiğimiz şubat ayında kurulan Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği, bölge 
ziyaretlerine başlıyor. Üretici ve sanayicilerle bir araya gelecek dernek yöneti
cileri, sektör sorunlarına ilişkin dosya hazırlayarak ilgili Bakanlıklara sunacak
Kısa adı ZEYDER 
olan Zeytin Üretici
leri ve Sanayicileri 
Derneği, başta zeytin 
üreticisine teşvik . 
verilmesi, merdiven 
altı üretimin ortadan 
kaldırılması ve ağaç 
başına verimin 
artırılması gibi sek
tör sorunlarına 
ilişkin çalışmalar ya
pacak. Derneğin, 
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa'nın ku
rucu başkanlığındaki 
son yönetim kurulu 
toplantısında, sek
törün başlıca 
sorunları ve çözüm 
önerileri ele alındı.

"HEDEF 500 
ÜYEYLE GENEL 
KURUL YAPMAK"

Başkan Asa, 
Marmarabirlik'in 
Başköy'deki Entegre 
Tesisleri'nde 
gerçekleşen 

toplantıda, dernek 
çatısı altında zeytin 
sektörünün tüm 
kesimlerini 
kucaklamayı iste 
diklerini belirterek, 
"Zeytin üreticileri 
ile sanayicilerini aynı 
masa etrafında 
toplayarak, sektörün 
sorunlarını hep bir
likte çözmeyi hede
fliyoruz. Öncelikle 
üye sayımızı 
artırmaya yönelik 
bölge ziyaretleri 
gerçekleştirmeyi 
planlanıyoruz. 
Bugün itibariyle 94 
üye sayısına ulaşmış 
bulunuyoruz. 
Hedefimiz ağustos 
ayı sonunda ilk 
Genel Kurulumuzu 
500 üye ile yap 
maktır" diye 
konuştu.

"SORUNLARI 
TESPİT EDECEĞİZ"

Bölge ziyaretleri

kapsamında üretici 
ve sanayicinin 
karşılaştığı sorunları 
tespit edeceklerini 
kaydeden Asa, 
"Sorunları ve çözüm 
önerilerini dinley
erek bir dosya haline 
getireceğiz. Daha 
sonra bu dosyaları 
ilgili Bakanlıklara 
ileterek, sorunların 
çözümü için gerekli 
takibi yapacağız. 
Bugüne kadar sektör 
sorularının çözüle
memesinin en büyük 
sebeplerinden biri 
de aynı geminin 
içinde bulunmamıza 
rağmen aynı masada 

oturamamış olma 
mızdır. Bundan 
böyle güç birliği 
yaparak, üretici ve 
sanayici ile ilgili 
kurumlar arasında 
köprü olmaya 
çalışacağız. Nihai 
hedefimiz sektörün 
kazanması ve sek
törün geleceğini 
tehdit eden sorun 
ların ortadan kaldırıl 
masıdır'1’ ifadelerini 
kullandı.

VERİM ARTIŞI İÇİN 
ÜRETİCİYE EĞİTİM

İlk olarak 30 Mayıs'ta 
Orhangazi Ticaret

Odası ve Gemlik 
Ticaret Borsası'nda 
üretici ve sanayicil
erle bir araya gele
ceklerini ifade eden 
Asa, toplantıda gün
deme gelen sektör 
sorunları ve çözüm 
önerilerini ise şöyle 
sıraladı:
"Ağaç başına verim 
düşüklüğü, kontrol
süz fidan dikimi, üre
timde planlamanın 
olmaması, bilinçsiz 
zirai bakım ve mü
cadele, tüketicinin 
yetersiz ve yanlış 
bilgisi, hijyenik 
olmayan depolama 
koşulları, merdiven 

altı üretim başlıca 
sektör sorunla 
rımızdır. Sektör 
sorunlarına karşı 
çözüm önerilerimiz 
ise çiftçi eğitimleri, 
tarımsal destekler, 
kayıt dişiliğin önüne 
geçilmesi, tarımsal 
araştırma ve 
geliştirme, tahmini 
rekolte tespit çalış 
malarına yönelik 
ağaç sayısı 
tespiti, tüketimin 
artırılması, ihracat 
destekleri, haksız 
rekabetin önlenmesi 
ve tüketicinin 
bilinçlendirilmesi 
olarak sıralanabilir."

Denizcilik Topluluğu genel kurulu yapılılı
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu genel ku
rulu 23 Mayıs günü 
saat 11.oo de Gemlik 
Asım Kocabıyık 
seminer salonun 
da yapıldı.
Genel Kurula toplulu 
ğa üye olan Deniz ve 
Liman İşletmeciliği 
öğrencileri katıldı.
Yapılan genel kurul 
da seçimler oldukça 
çekişmeli geçti.
Topluluk Danışmanı 
Öğr. Gör. E. Murat 
Tacar, Genel Kurul 
açılış konuşmasını 
yaptı.
Konuşmasında 
üniversitelerdeki 
toplulukların 

öğrencilerin kişisel 
gelişimleri için 
önemli bir yer 
tuttuğunu topluluk
larda aktif olarak 
görev alanların 
kendilerini daha iyi 
ifade edebildiğini ve 
özgüvenlerinin 
geliştiğini belirtti. 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğunun da 
2010 yılından bu 
yana gerek Gemlik’te 
gerekse Türkiye’de 
birçok faaliyette yer 
aldığını, yerel ve 
ulusal basında 
oldukça haberlerine 
yer verildiğini anlattı. 
Açılış konuşmaları 
ardından Yönetim

Kurulu seçimine 
geçildi. Seçimde 
aday olan öğren 
çiler kendilerini ve 
yapabilecek pro
jelerini anlattıkları 
konuşmalarını 
gerçekleştirdiler.
Yapılan seçim 
sonucunda 2016-

2017 Eğitim Öğretim 
yılı Yönetim Kurulu 
aşağıdaki şekilde 
sonuçlandı ' 
Başkan - 
Zeki ŞİMŞEK 
Başkan Yardımcısı - 
Seyid Ahmet 
ARSLAN 
Sayman - Enes

Malik ACAR
Yazman - Rabia ABİ 
Üye - Emre ÖZTÜRK

Seçilen Yönetim Ku
rulu Başkanı Zeki 
Şimşek, yaptığı 
konuşmada üstlendi 
ği görevi en iyi bir 
şekilde yerine 

getireceğini, 
Gemlik’te birçok 
faaliyete imza 
atacağına ve 
birlik beraberlik ile 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğunu 
daha iyi yerlere 
getireceğini bu 
etkinliklerde 
gerek Gemlik halkı 
gerekse üniversite 
öğrencilerini görmek 
istediğini belirtti. 
Öğr. Gör. E. Murat 
Tacar, yeni yönetime 
başarılar dileyerek 
yapılan her türlü 
çalışmada 
gerekli desteğin 
sağlanacağını 
belirtti.

Yine 

var

Yapılan son değerlen 
dirmelere göre; yurdun iç 
ve doğu kesimlerinde 
sağanak ve gök gürültülü 
sağanak yağış bekleniyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden alınan 
tahminlere göre, hava 
sıcaklığının iç ve batı böl
gelerde 4 ila 8 artaca ğı, 
doğu bölgelerde 2 ila 4 
derece azalacağı

tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle kuzey 
yönlerden, yurdun doğu 
kesimlerinde güney yön
lerden hafif, ara sıra orta 
kuvvette, Güney Ege 
kıyılarında kuvvetli (30-50 
km/saat), Doğu Anadolu'
nun güneydo ğusu ve 
Güneydoğu Anadolu'nun 
doğusunda kuvvetli ve 
kısa süreli fırtına (40-70 

km/saat) şeklinde eseceği 
tahmin ediliyor. Bazı 
illerde beklenen hava du
rumuyla günün en yüksek 
sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve çok bu
lutlu 20 - İstanbul: Az bu
lutlu, zamanla parçalı ve 
çok bulutlu 25 
İzmir: Az bulutlu, zamanla 
parçalı ve çok bulutlu 27 
Bursa: Az bulutlu, za

manla parçalı ve 
çok bulutlu 27 
Adana: Parçalı ve çok 
bulutlu, kuzey ilçeleri 
sağanak ve gök 
gürültülü yağışlı 27 
Antalya: Az bulutlu, 
zamanla parçalı bulutlu 
26 - Samsun: Parçalı ve 
çok bulutlu, aralıklı 
sağanak ve gök gürül 
tülü sağanak yağışlı 21
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Korkunç kaza! Lüks cip paramparça oldu
Bursa-Ankara kara 
yolu üzeri İnegöl 
girişi mevkiinde 
meydana gelen 
kazada, yol kenarın 
da park halindeki 
TIR’a arkadan 
çarpan özel otomo
bil hurdaya döner 
ken, sıkışan sürücü 
nün hayatını hava 
yastıkları kurtardı. 
Meydana gelen 
kazada, 34 GY 8526 
plakalı özel otomobil 
ile Bursa’dan Ankara 
istika metine seyir 
halinde olan sürücü

27 yaşındaki 
Mustafa Özdoğru, 
Bursa'nın İnegöl 
girişinde direksiyon 
hakimiyetini kaybet 
ti. Otomobil, yolun 
sağında park halinde 
bulunan sürücü Ali 
İhsan Bosnah yöne
timindeki 35 PLE 14 
çekici, 35 PGD 46 
dorse plakalı TIR’a 
arkadan çarptı. 
Şiddetli çarpma 
sonucu özel otomo
bilin büyük bir kısmı 
TIR’ın altına girerek 
hurdaya dönerken,

kaza sırasında açılan 
hava yastıkları 
sürücünün yan koltu 
ğu yatmasını ve 
böylece hayatının 
kurtulmasını sağladı.

Kaza yerine sağlık 
ve itfaiye ekipleri 
sevk edilirken, TIR’ın 
altına giren özel oto
mobilin ön koltukla 
rında sıkışan sürücü 

yü kurtarabilmek 
için zamanla yarış 
başladı. Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi İtfaiyesi İnegöl 
Grup Amirliği Arama 
Kurtarma ekibi, 
kurtarıcının TIR’ın 
arkasını havaya 
kaldırıp demir kesme 
makineleri ile aracın 
kapısını keserek 
sürücüyü kurtardı. 
Ağır yaralı sürücü, 
kaza yerinde hazır 
bekleyen 112 Acil 
Servis Ambulansın 
da görevli sağlık 

ekibinin ilk müda
halesinin ardından 
İnegöl Devlet Has
tanesi Acil Servisine 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Solunum cihazının 
desteği ile nefes 
alabilen genç 
sürücünün hayati 
tehlikesi devam 
ediyor. Yaralının 
sıkıştığı yerden 
çıkarılmasının 
ardından hurdaya 
dönen özel otomo
bil, kurtarıcı vasıta 
sıyla çekildi.

Mlülllllllilftlllllllll lılııinııMı Mı Milisi iılılı
Kağıthane magan 
dası İznik'te bir bağ 
evinde saklanırken 
yakalandı. İstanbul 
Kağıthane'de evinin 
balkonundan düğün 
alayını seyreden 
52 yaşındaki Hülya 
Özdemir, başına 
isabet eden kurşun 
la hayatını kaybetti. 
Olayın ardından 
polis ekipleri Kayık 
çıoğlu ailesinin 
düğün yaptığı 
Ataşehir'e giderek, 
ateş ettiği iddia 
edilen 4 kişiyi 
yakaladı. Gözaltına 
alınan şahısların 
silahlarında yapılan 
incelemelerde 
merminin başka 
bir silahtan çıktığı 
belirlendi. Dört kişi 
ifadelerinin ardından 
serbest bırakıldı.

Orhangazide uyuştu 
rucu tacirlerine şafak 
baskını yapıldı. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Uyuşturu 
cu İle Mücadele Şube 
Müdürlüğü ve Orhan 
gazi ilçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
sabahın ilk ışıklarıyla 
beraber belirlenen 
9 adrese eş zamanlı 
operasyon yaptı. 
Bursa merkez ve 
Trabzon’da da 
bağlantıları olduğu 
düşünülen 3 adrese 
baskın yapıldı. Bursa 
merkezde 2, Trab
zon’da 1 ve Orhan

Soruşturmayı 
derinleştiren polis, 
düğün konvoyunun 
geçtiği sırada Hülya 
Özdemir'in yaşadığı 
binanın alt katındaki 
marketin önünde bir 
kişinin daha havaya 
ateş ettiğini belirledi. 
Polis ekipleri bu 
kişinin market işlet 
mecisi İ.H.A. olduğu 
nu belirledi. İ.H.A'nın 
cep telefonu sinyalin 
den yola çıkan ekip 

gazi’de de 7 kişi 
gözaltına alınarak 
Orhangazi Emniyet 
Müdürlüğü’ne geti 
rildi.Yapılan 2 günlük 
operasyonda 210 
gram esrar, 213 adet 
ecstsay hap, 956,7 
gram Bonzai, 2 gram 
metanfetamin, adet 
av tüfeği, 2 ad 
tabanca, 39 adet

ler, zanlıyı İznik'te 
buldu. İznik jandar 
ması ile İstanbul 
polisi, şüpheli mar
ketçiyi gece saat 
03:00 sıralarında 
İznik'in İnikli köyün 
de bir bağ evinde 
saklanırken yakaladı. 
İ.H.A’nın ifadesinde 
havaya kuru sıkı 
silahla ateş ettiğini 
söylediği öğrenildi. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

fişek ele geçirildi. 
Operasyonda 25 
kişiye uyuşturucu 
madde kullandıkları 
için işlem yapılırken, 
uyuşturucu ticareti 
yaptıkları belirlenen 
şahıslar adliyeye 
sevk edildi. Hakim 
karşısına çıkan 10 
kişi tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

Banka görevlilerinin 
soruları, vatandaşın 
telefon dolandırıcı 
larına 15 bin lira 
kaptırmasını önledi. 
Olay Osmangazi de 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, B.E.'yi arayan * 
telefon dolandırıcı 
lan kredi kartındaki 
bin 500 lirayı çek
erek hesaplarına 
yatırmasını istedi. 
B.E.'nin daha önce 
hiç ATM'den para 
çekip yatırmadığını 
söylemesi üzerine 
ise, dolandırıcılar 
birisinden yardım 
istemesini söyledi.

İnegöl de, kızlara laf 
atma meselesi yüzün 
den çıkan kavgada, 
biri Roman, 2'si 
Suriyeli 3 kişi yara 
landı. Kavga sonrası 
polis, güvenlik 
amacıyla Suriyeli 
lerin bulunduğu evi 
boşalttı. Olay, Sinan- 
bey Mahallesi Mesu 
diye Sokak'ta mey
dana geldi. İddiaya 
göre, bir Roman'ın 
Suriyeli bir kıza laf 
atması yüzünden 
kavga çıktı. Taş ve 
sopaların kullanıldığı 
kavga nedeniyle 
bölgeye çok sayıda 
polis sevk edildi. 
Kavgayı ayırmakta 
güçlük çeker polisler 
takviye ekip istedi. 
Emniyet ekipleri kav
gaya karışan Roman
lar ile Suriyelilerin

B.E., verilen’tali
matla vatandaşlara 
'oğluma gönderece 
ğim' dediği parayı 
dolandırıcıların 
verdiği hesaba gön
derdi. Daha sonra 
yine dolandırıcılar 
tarafından aranan 
B.E.'nin kredi 
çekmesi istendi. 
Verilen talimatları 
harfiyen yerine ge

arasında set oluştura 
rak kavgayı ancak 
sonlandırabildi.
Kavgada 50 yaşında 
ki Ahmad Almoham- 
mad, 48 yaşındaki 
Muhammet Halil Nec- 
car başlarından, 14 
yaşındaki Yusuf C.Y. 
darbe sonucu hafif 
şekilde yaralandı.
Yaralılar olay yerine 
gelen ambulanslarla 
İnegöl devlet has
tanesi acil servisine 

tiren B.E., bankaya 
giderek 15 bin lira 
kredi çekmek istedi. 
Banka görevlilerinin 
soruları üzerine, 
telefondaki kişiler 
için çektiğini 
söyleyen B.E.'nin 
dolandırıldığı 
anlaşıldı. Bankaya 
gelen polis ekipleri 
olayla ilgili tahkikat 
başlattı.

kaldırılarak tedavi 
altına ahndı.Olayların 
büyümesini engelle
mek için polis ekip
leri Suriyelilerin 
kaldığı, kavga sıra 
sında camları kırılan 
3 katlı evi sıkı güven
lik önlemleri altında 
boşattı. Evden çıkarı 
lan Suriyeliler gelen 
araçlarla Bursa'ya 
gönderildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

65. Hükümet..
Cumhurbaşkanı yeni hükümetin kurulması yerine erken 

seçimlere gidilmesine karar verdi.
1 Kasım seçimleri bu nedenle vagılğı.
14 yıldır ülkeyi yöneten AKP hükümeti, bugüne kadar 

ne istediyse yaptı.
Hatta, ‘terörü ortadan kaldıracağız, kurt sorunun çöze 

ceğiz' diye terör örgütü elebaşlarıyla Oslo’da toplanıp, 
Imralı daki Çocuk Katili ile görüşmeler yaptılar.

Çözüm Süreçleri, Demokratik Açılım adı altında projeler 
ürettiler, güneydoğuda asker ve polise, ‘siz işe 
kanşmayın, yerinizde oturun’ deyip görev yaptırmadılar.

Bugün gelinen noktada, Türkiye Filistin’e döndü.
Terör örgütünce kuşatılmış şehirler, mahallelerde savaş 

var.
Her gün 5-10 askerimiz, polisimiz şehit düşüyor.
Türk askeri ve polisi, pisliği temizlemek için kendi 

ülkesindeki şehirleri yıkıp geçiyor.
Bunca sıcak savaş ortasında, biri çıkmış, 'tek lider ben 

olacağım'diyor.
14 yıldır her istediklerini rahatlıkla yapanlar, 17-25 Aralık 

olaylarından sonra, hırsızlıkları ortaya çıkıtığı için, ülkeyi 
tek elden yönetmenin yasal kılıflarını arıyorlar.

Ülkede kan gövdeyi götürürken J)ir başkanlık sitemidir 
tutturdular gidiyorlar.

Başkanlık baktılar zor, öyleyse ‘Partili Cumhurbaş 
kanlık' sistemini fiilen uygulamaya koydular.

Liderin hoşuna gitmeyen işler yapan Ahmet Davut oğlu, 
bunun için azedildi.

ferine başbakan olarak bir memur atandı.
Bilal Yıldırım...
Bugün Türkiye de iktidarı elinde bulunduranlar açıkça 

Anayasa’yı ihlal ediyorlar.
Anayasa suçu işliyorlar.
Mitler, 2. dünya Savaşı öncesi Almanya da demokratik 

yollarla iktidara geldi.
Ama, iktidarın küçük ortağı zamanla uyguladığı yöntem

lerle, sabotajlarla rakiplerini ekarte edip, tek başına 
ülkenin faşit lideri oldu.

Führeroldu.
Yargı ojjou, âdafafetofou, me'cııs ofou...
Her sözü kanun olan, her isteğini yapan bir caniye 

dönüştü.
Sonunda silahlanmaya önem verdi ve 2. Dünya 

Savaşı'nı çıkararak minyonlarca insanın ölmesine neden 
oldu.

Türkiye nereye gidiyor?
Koskoca bir parti ve bunun üyeleri, bir kişinin ağzının 

içine bakıyor, o ne derse 'emrindir! diyor.
Bu büyük bir iptonizma mı?
Cumhurbaşakanı Türkiye nin geleceğiyle oynuyor.
O'na itaat eden kullan, o'nu tapınacak hale getirdiler.
Yalanla, dolanla, algı operasyonlanyla, Allah adıyla al

datmayla bir yıkıma gidiyoruz.
Dünyanın en büyük köprüsünü yapsanız, en büyük 

hava alınanını inşa etseniz, en uzun demiryolunu, en yük
sek binasını yapsanız, bilin ki hür dünyada sizi takan 
olmaz.

Bir ülkenin zenginliği binayla, köprüyle, hava alanının 
büyüklüğü ile ölçülmez.

Bilim alanında dünyaya ne kattığınızla, buluşlarınızla, 
eğitim kalitenizin yüksekliğiyle, sanatınızla, kültürünüz le, 
demokratik gelişmişliğinizle büyük ülke olunur.

Kukla hükümetler kurarak, ülke yönetmekle dünya li 
deri olunmaz.

65. hükümet, Bilal Yıldırım Hükümeti değil, bugünden 
itibaren Recep Tayyip Erdoğan Hükümetidir.

Çanakkale öğret 
men Okulundan 
50 yıl önce mezun 
olanlar yarım asır 
sonra okullarında 
biraraya geldiler. 
Gemlik’te öğretmen 
lik yaptıktan sonra 
emekli olan Tarih 
Öğretmeni yazarımız 
Ürer Konak, Fizik 
Öğretmeni Orhan * 
Erdur ve sınıf 
öğretmeni Bahri 
Ünlü, eşleriyle 
birlikte mezun 
oldukları Çanakkale 
Öğretmen okulunda 
sınıf arkadaşları ve 
eşleriyle buluştular. 
Çağrıya olumlu yanıt 
veren onlarca eski 
dost Çanakkale 
Öğretmen Okulunda 
biraraya gelerek 
okulu gezdiler ve

eski günlerini anım 
sayarak birbirleriyle 
şakalaştılar.
Okul gezisinden 
sonra bir lokantada 
yemek yiyen eski 
dostlar, hasret 
giderdiler.

Emekli öğretmen 
ürer Konak, “Yariin 
asır sonra saçlarına 
ak düşmüş, torun 
sahibi olmuş emekli 
öğretmenlerin, genç
lik günlerinde birlik 
te oldukları arkadaş

larla biraraya 
gelerek o günleri 
yaşaması anlatıl 
maz bir duygu. 
Arkadaşlıklar, 
dostluklar insanları 
birbirine yaklaştıran 
bağlardır.*’ dedi.

CHP li kadınlardan gıda kermesi
Cumhuriyet Halk 
Partisi Kadın 
Kolu üyelerinin 
düzenlediği ker
meste hazırlanan 
gıda maddeleri 
kapış kapış satıldı. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Kadın Kolu 
dün sabah Salı 
Pazarı’nın kurulduğu 
Ilıca Caddesi 
girişinde Karsak 
Camii önünde 
kermes açtı. 
CHP’li kadınların 
evlerinde hazırladık 
lan yaprak sarma, 
börek,kurabiye, 
poğaça ve tatlılar 
pazara gidenlerin 
beğenisine sunuldu. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Kadın Kolu

Başkanı Alev
Subaşı, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
kermesten 
amaçlarının 
yaklaşmakta olan

Ramazan ayı ne
deniyle muhtaç olan 
vatandaşlara katkı 
sağlamak için gelir 
elde etmek 
olduğunu, bunun

için hazırladığımız 
gıda maddelerine 
Gemliklilerin destek 
vererek kısa za
manda bittiğini 
söyledi.

ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM SERİ A 1851-1900 SIRA 
NUMARAL11 CİLT FATURA, SERİ A 051-100 SIRA NUMARALI 

1 CİLT MÜSTAHSİL MAKBUZU, SERİ A 1051-1100 SIRA 
NUMARAL11 CİLT SEVK İRSALİYESİ KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 

SAMİ ERTÜRK TOPTAN ZEYTİN TİCARETİ 
GEMLİK VERGİ DAİRESİ 34957107376
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İnan TAMER

Sırası Geldikçe
Ahmet Hocaoğlu’nu da yitirdik

ilçemizin 
Hamidiye Köyü’n 
de 1927 yılında 
doğdu.
Hamidiye Köyü 

müzde bir dağ ve 
orman köyümüz.
Köylülerimiz 

orman ürünleri ile 
zar zor geçinebil 
diğinden göçe 
zorlandı.
Çoğu Gemlik’e 

yerleşerek hayatı 
m kazanmak için 
çeşitli işlerde 
çalıştılar. İş adamı 
ve sanatkar oldu
lar. Kimi askeri 
okullarda okuya 
rak subay oldu. 
Kimileri çoğu

Gemliklinin 
ekmek kapısı 
Sunğipek’te 
çalıştılar.
Ahmet Hoca 

oğlu, ortaokulu 
bitirince Sunğ 
ipek laboratuarın 
da Laborant 
olarak emekli 
oluncaya kadar 
çalıştı.
İşe bağlı, üstle 

rine saygılı, efen 
di ve terbiyeli bir 
aydın kişiydi.
Laik Cumhuriye 

te bağlı, Atatürk 
hayranı ve dev 
rimlerini savunan 
bir yurt severdi.
Ahmet Hocaoğlu 

ağabeyimizin 
yüzünden tebes 
süm hiç eksik 
olmazdı.
Temiz, şık giyi 

mine özen göste 
ren bir beyefendi 
idi.
Emekli olduktan 

sonra o yıllarda 
doğup, ikamet 
ettiğim Osmaniye 
Mahallesi’ne 
Muhtar adayı olan 
Ahmet Hocaoğlu 
nun üstün kişiliği, 
kibar ve nazikliği 
iledir ki seçildi ve 
27 yıl süre ile 
Osmaniye Mahal 
leşi muhtarlığı 
görevini başarı ile 

yaptı. Hiç kimseyi 
üzmedi. Partizan 
davranmadı. Tüm 
Osmaniye Mahal 
leşi sakinlerinin 
saygı ve sevgisini 
kazandı.
Kızılay’a da çok 

yardımı oldu 
Ahmet Hocaoğ 
lu’nun. Kızılay’ın 
kapısı O’nun 
gayreti ile hep 
halka açık tutul 
du. Muhtarlığı 
bıraktıktan sonra 
da halkın kendi
sine olan saygı 
ve sevgisi hiç 
eksilmedi.
Bir kaza sonucu 

düşünce, kalça 
kemiği kırıldı. 
Protezle yürümek 
te zorlandı. Halkı 
ile sevenleri ile il
gisini hiç eksilt 
[rıedi. Dost meclis 
lerine, toplantı 
lara hep katıldı, 
güldü, güldürdü. 
Evlatları, titrediler 
babacıklarına.

Tüm arzularını 
yerine getirdiler. 
Tüm arzularını 
gerçekleştirdiler. 
Babaları onlar 
üzerine nasıl 
titredi ise evlatla 
rı, damatları, 
torunları da O’na 
öyle davrandılar.
Ahmet Ağabeyi 

min bir arkadaşı 
dostu olarak, 
üstün hizmetleri 
nedeni ile tüm 
Hocaoğlu Ailesini 
kutlarım.
İnsan onuruna 

saygı duyan 
insandı Ahmet 
Hocaoğlu.
Bir dönemin 

mülkü idare 
amirinin düzenle 
diği muhtarlar 
toplantısında, 
odacısına küçük 
düşürücü bir 
davranışı üzerine 
protesto ederek 
toplantıyı terk 
etmiş, o mülki 
idare amirinin 

görevi süresi 
içinde düzenle
nen muhtarlar 
toplantısına 
katılmamıştı.
Son nefesini 

verinceye kadar 
selamını aldım, 
selam ve saygıları 
mı sundum 
oğulları ile. 
Bir ağabeyi, 
bir örnek aile 
babasını, kendi 
sini halkına ada 
mış bir büyük 
insanı yitirmenin 
acısını yüreğimde 
duyuyor, çoğu 
ortak dostlarımız 
da duymakta. 
Kendisine Allah
tan rahmet, evlat 
larına, damatları 
na, torunlarına, 
akraba, dost ve 
arkadaşlarına 
sabırlar diliyo
rum.
Mekanın cennet 

olsun Ahmet 
Hocaoğlu 
Ağabeyim.

‘Gemlik Körfez* www.gemIikkorfezgazetesi.com

yıllık tecrübemiz, il 
hizmetinizdeyiz....

.... ..v«v,M^REKL*MCIUKOR^^

DAVETİYE 
FATURA 

SEVK İRSALİYESİ 
TAŞIMA İRSALİYESİ 

GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA

MADALYA

3

NİKAH ŞEKERİ <£> 
BEBEK ŞEKERİ • 

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

Tel: O 224 513 96 83
u

http://www.gemIikkorfezgazetesi.com
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TEŞEKKÜR
AİLEMİZİN BÜYÜĞÜ, SUNĞİPEK FABRİKASI EMEKLİ LABORANTLARINDAN 

OSMANİYE MAHALLESİ ESKİ MUHTARLARINDAN 
YARDIM SEVER İNSAN, BİRİCİK BABAMIZ

AHMET HAMDI HOCAOĞLU’nun
ARAMIZDAN AYRILIŞI NEDENİYLE MERKEZ SOLAKSUBAŞI CAMİİNDE 

YAPILAN CENAZE TÖRENİNE KATILAN
İLÇE KAYMAKAMI CAHİT IŞIK’A, BELEDİYE BAŞKANI REFİK YILMAZ’A, 

TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI KEMAL AKIT’A, 
MECLİS BAŞKANI PAŞA AĞDEMİR’E, SİYASİ PARTİ İLÇE BAŞKANLAR! VE 

YÖNETİCİLERİNE, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA, SANAYİ KURULUŞLARI 
TEMSİLCİLERİNE, ÇELENK GÖNDERENLERE, TELEFON AÇANLARA, 

TAZİYE ZİYARETİNE GELEN
AKP BURSA MİLLETVEKİLLERİ İSMAİL AYDIN VE ZEKERİYA BİRKAN’A 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNE, ACIMIZI PAYLAŞAN 

EŞ, DOST VE AKRABALARIMIZA TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİZ.
AİLESİ

YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A.Ş. 
BÜNYESİNDE

YURTİÇİ SATIŞ DEPARTMANINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

- İYİ DERECEDE MS ÖFİCE
PROGRAMLARINI BİLEN 

- NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
- TERCİHEN ÜNİVERSİTE VEYA 

M.Y.O MEZUNU 
- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
- 25-30 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şirketimize şahsen 

yapılması rica olunur.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: 0 224 583 00 05

Emlal(«ergisin(lesongün31Mavıs
Emlak Vergisi ve 
Çevre Temizlik Ver- 
gisi'nin (iş yerleri ve 
kuyu suyu kullanan 
meskenler için) ilk 
taksitini ödeme 
süresi 31 Mayıs'ta 
sona eriyor.
“Emlak vergilerinin 
tahsilatı her yıl ma 
yıs ve kasım ayla 
rında yapılmakta 
dır. Emlak Vergisi 
ve Çevre Temizlik 
Vergisi'nin (iş yerle 
ri ve kuyu suyu kul
lanan meskenler 
için) ilk taksitini öde 
me süresi 31 Mayıs 
ta sona erecektir. 
Mükelleflerin mağ

dur duruma düşme 
meleri için belirtilen 
süre için de vergi
lerini öde meleri 
gerekmektedir. 
Belediye hizmet 
binamız ve Tapu 
Kadastro Bölge 
Müdürlüğü'nde bu
lunan vezneler de 
haf ta içi mesai 
saatleri içerisinde 
nakit ve kredi kartı 
ile öde me 
yapılabilmek tedir. 
İş Bankası, Halk 
Bankası, Ziraat 
Bankası, Yapı Kredi 
ve Vakıfbank World 
kredi kartları ile 
Garanti Bankası

Bonus Kart'a da 
100 TL üzeri 
ödemelerde taksit 
yapılmaktadır. 
Halk Bankası 
şubeleri ve ATM'- 
lerinden de ödeme 
yapılabilmektedir. 
Ödeme süresi 
içinde ödenmeyen 
vergiler için 6183 
sayılı kanun 
gereğince gecikme 
zammı uygulanacak 
olup, mükelleflerin 
gecik me zammına 
maruz kalmamaları 
için belirtilen güne 
kadar vergilerini 
ödemeleri gerek
mektedir."

YALOVA ARMUTLU BÖLGESİNDE AÇILAN 
YENİ TERMAL OTELDE 8 SAATLİK SİSTEMDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
BAY - BAYAN TEMİZLİK VE ÖZEL GÜVENLİK 

PERSONELİ ALINACAKTIR.
MAAŞ + YEMEK + SERVİS + İSTEĞE BAĞLI KONAKLAMA

0 507179 69 65 Ömer Bey
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'Yeşil Bursa' artılı daha yeşil
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin 
yürüttüğü çalışma 
larla kentte kişi 
başına düşen yeşil 
alan, son 7 yılda 
yüzde 30 artarak 
8,30 metrekareye 
ulaştı. İl sınırları 
içinde orman varlığı 
yaklaşık yüzde 50 
olan Bursa'nın kent 
merkezinde, Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından 2009’da 
başlatılan park, 
bahçe ve yeşil alan 
çalışmaları kapsa 
mında 7 yılda 46 
park açıldı. Bu park

lara 752 bin 110 
fidan ve çalının yanı 
sıra lavanta, ıhla 
mur, sığla, manolya, 
çam, leylandi, akça 
ağaç, sedir, top 
akasya, süs eriği, 
süs kirazı, süs narı, 
şekilli bitkiler ve al- 
tuni taflanlar dikildi.

Bursa Orman 
Bölge Müdürlüğü 
tarafından il 
genelinde ağaçlan 
dırma çalışmalarına 
devam ediliyor.
Bursa'da 2009-2015 
arasında dikilen 
fidan sayısı 50 mil 
yon 56 bin oldu.

Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Kayıt Dışı İstihdam 
la Mücadele Daire 
Başkanı Yakup 
Süngü, SGK olarak 
kayıtdışı istihdamla 
mücadelede ilerle 
me kaydettiklerini 
belirtti. Kayıtdışı 
istihdamın her 
geçen yıl biraz 
daha azaldığını 
ifade eden Süngü, 
*2002 yılında yüzde 
52 olan kayıtdışı 
istihdam bugün 
yüzde 32. 2008

yılından bugune 
kadar 2 milyon 
200 bin kayıtdışı 
çalışanı kayıt altına 
aldık. Türkiye 
genelinde de 150 
bin civarı iş yerini 

kayıt altına aldık. 
1 puanlık düşüşün 
bedeli 1,8 milyar 
lira. Kayıtdışı 
istihdamın azalma 
sının katkısı 36 
milyar lira* dedi.

■
M

KAVLAK
ZEYTİN PERAKENDE 

MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN PERSONELLER 

ALINACAKTIR.

05062698718

tUMMİlMMIUllYO»
FORKLİFT VE BOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR

0 224 5247524 - 0 530148 80 83

■M gemport
Geftılik^LIrrian te DepcramA İşletmeleri A.Ş.

GEMFORT 3IOerniinâİTrâktor 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’niriîlk özel'limanrGemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
üperaYörû İsYYnâam eâecek.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli olarak 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapılacaktır.

O En azilse mezunu (Tercihen Makine, Motor, "Mekatromk, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip, 
O Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

minimum^ ylı deneyinin,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kukanmış olmak,
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlikle ikamet eden/edebîlecek,
O Vardiyalı çalışabilecek,
O Erkek adaylar için askerfik'ile ilişiği bulunmayan.

İlgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

m) FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN VASIFSIZ

ELEMANLAR ARANIYOR■ ”t™’
HEM KUZU ÇE1IİRME

GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 
İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

05322328041

mailto:hr@gemport.com.tr
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Erken emekli olan ilaha fazla maa$ alacak
1 Ekim 2018 öncesi 
2008 yılında sosyal 
güvenlik sisteminde 
bir düzenleme yapıl 
dı.1 Ekim 2008'den 
önce sigortası başla 
yan kişilerin emeklili 
ği İle ilgili 'memur 
mu,SSK'lı mı yoksa 
Bağ-Kur'lu olarak mı 
emekli olacağına, 
emeklilik tarihinden 
geriye doğru son 7 
yıllık hizmet süre
sine bakılarak karar 
veriliyor. Son 7 yıllık 
hizmet süresi 2520 
gün (360x7) ediyor. 
Bu 7 yıllık süre 
içerisinden son 1261 

günde (3.5 yıl) hangi 
kurumdan sigorta 
primi ödendiyse 
emeklilik de ona 
göre hesaplanıyor. 
Son 7 yıllık süre 
içinde hizmet 
sürelerinin eşit 
olması halinde ise 
eşit hizmet süre 
terinden sonuncu 
sunun tabi olduğu 
yasaya göre aylık 
bağlanıyor. Bu 
düzenleme milyon
larca kişinin emeklili 
ğini ve emekli maaşı 
m etkiliyor. SSK'dan 
emekli olmanın 
birçok avantajı var.

Bir SSK'lı çalışan 
Bağ-Kur'lulardari 
daha erken emekli 
olduğu gibi daha 
fazla emekli maaşı 
da alıyor. Aynı 
şartları taşıyan bir 
sigortalı son 3.5 
yılında SSK'dan 
emeklilik hakkı 

kazanırsa, bir Bağ- 
Kur'luya göre 900 
gün erken emeklilik 
şansı elde ediyor. 
Ayrıca SSK'lı bir 
çalışanın ödemesi 
gereken en yüksek 
prim 5000-5975 gün 
arasındayken, 
Bağ-Kur'lu için bu 

süre 9000 gün. Son 
3.5 yılda SSK'dan 
prim ödeyerek 
emekli olanların 
emekli aylıkları da 
yüksek oluyor. Nor
mal şartlarda 2008 
den sonra Bağ-Kur'- 
dan emekli olan 
aldığı taban aylık 
750 lira civarınday 
ken SSK'dan emekli 
olan 1000 liraya 
yakın maaş bağlam 
yor. Arada 200-300 
lira fark var. Biraz 
daha yüksekten prim 
ödeyenlere bağlanan 
maaşlar arasındaki 
fark ise 500 lirayı 

aşıyor. Mevcut sis
temde SSK avantajlı 
konumda. Askerlik 
borçlanması dikkate 
alınır mı? Kanuna 
göre; son 7 yıllık fiili 
hizmet süresi olarak 
değerlendirilen süre 
sigortalının bizzat 
çalıştığı süredir. Bu 
sürenin hesabında 
askerlik borçlanma 
sı, yurtdışı borçlan 
ması gibi süreler söz 
konusu 7 yıllık süre 
içinde ise dikkate 
alınır. Yoksa alınmaz. 
Çünkü borçlanma ile 
borçlanma yapılan 
süreler satın alınır.

Kartla alı$verl$e fleıılet honasu
Kayıt dışı ile müca 
delede kartlı ahşveri 
şi teşvik edecek bir 
model üzerinde 
çalışılıyor. Nakit 
para yerine kartla 
alışveriş yapana 
bonus verilecek. 
Hükümet kayıt dışı 
ile mücadelenin 
kapsamını genişleti 
yor. Hem kayıt 
dışı ile teknolojik 
olarak daha fazla 
mücadele edilecek 
hem de kartlı 
alışverişler teşvik 
edilecek. Gelir 
idaresi Başkan 
lığı'nın (GİB) koordi
nasyonunda yürütü 
len çalışmalarda 
nakit para kullanı 
minin azaltılması 
planlanıyor. Bu 
kapsamda banka

kartıyla alışveriş 
yapılması halinde 
yüzde 1'den başla 
mak üzere yüzde 
2, 3 oranında bonus 
verilmesinin önü 
açılıyor. Biriken 
puanlar vergi, elek
trik veya su faturası 
nın ödenmesinde 
kullanılabilecek. 
Örneğin bir ay için 
de banka kartıyla 
2 bin liralık alışveriş 
yapılması halinde 
karşılığında 50-60 
liralık bonus birike

cek. Bu para ile 
herhangi bir vergi 
ödemesi gerçekleşti 
rilebilecek. Ya da 
bankacılık sektörü 
nün de anlaşması 
olması halinde bele 
diyenin su faturası 
veyahut elektrik 
faturası ödenebile
cek. Maliye'nin 
hedefi kartla alışveri 
şin teşvik edilerek 
kayıt dışı ekonomiyi 
birkaç yıl içinde 
5 puan daha düşüre 
bilmek.

İIIIIİWIIIİM|IMIIİIIİ|I
Kurulan yeni 
hükümetin ilk olarak 
ihracata yönelik 
destek paketlerini 
devreye alması 
planlanıyor. Yeni 
hükümetin açıkla 
yacağı pakette, uzun 
vadeli işyeri kredi
lerinden sigorta 
kolaylığına, ihracat 
alacaklarından 
navlun desteğine 
kadar geniş bir 
alanda yeni düzen
lemeler yer alıyor. 
Maliye de, 
ihracatçılara destek 
amacıyla 300 milyon 
liralık prim 
alacaklarının 
tamamını bir 
kalemde ödeyerek 
nefes aldırdı.

İADE HIZLANACAK 
İhracatçıların 

taşımacılık maliyeti 
ve navlun fiyatları 
nın iyileştirilmesi 
konusunda yeni 
adımlar atılacak. 
Uzakdoğu, ABD 
başta olmak üzere 
uzak bölgelere ihra
catta navlun desteği 
sağlanması 
öngörülüyor. KDV 
iadelerinin hızlan 
ması sağlanacak.
Kuıuıni.ıı Vergisi ni 
düzenli ödeyen 
ihracatçı firmalara 
prim indirimi sağla 
nacak. Rusya, Suri 
ye, Irak gibi üikelere 
mal satan firmalara 
ilave destekler 
sağlanacak. Bu 
ülkelere ihracat 
yapan firmaların 
kredi borçları 
konusunda da 
kolaylıklar olacak.

İhracat garantili 
yatırımlar uzun vade 
li kredilerle destek
lenecek. Yatırımcılar 
için olduğu gibi 
ihracatçı firmalara 
da ücretsiz yer 
tahsisi yapılacak. 
İhracatçı firmalara 
danışmanlık 
desteği verilecek. 
İhracatta zaman 
kaybına neden 
olan gümrük 
işlemleri başta 
olmak üzere 
bürokratik işlemler 
hızlandırılacak.
İhracat tanıtımları 
teşvik edilecek. 
Türk tasarımcıların 
dünyaya açılması 
için dünyaca 
tanınan profes 
yoneller ile 
çalışmalarına 
imkân sağlanıyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ BAİBELEB BENİZ OTOBİİSİT

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

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Bol.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Uman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMLIK 513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Mud.

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

ULAŞIM 513 15 07

DENİZ UÇAÖI
Pegasua Aksnls Seyahat
METRO
Aydın Turlun 
lOur Turfam

612 OO 26

614 63 62
613 12 12
613 20 77
612 1O 72

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.
İŞ-KUR

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45

Kamil Koç 612 OT 63 513 77 73
513 18 46
513 71 66HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hsst.

517 34 00
513 23 29 BEIEBİYE

Mer.6ağ.Ocağı
Tomokay Tomografi

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Tekel 
Çınar Takei 
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 
145 71-182 
)4! 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol o13 1O 7O
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 10 45
Beyza Petrol 51301

VAPUR - FEBİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 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
Yonl Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK OÛNLÛK SİYASİ OAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5486 

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)

IIIIİIMMİ
VENÜS SİNEMASI

Kaptan amerika 
kahramanların savaşı 

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

Oflu hocanın şifresi 2: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Angry bırds (2d türkçe): 

10:30-12:15-14:00- 
15:45:17:30...

alamet i kıyamet: 
19:00-21:00...

5133321

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

MILTON
DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu -Meşrubut-Çerez ^(14wıillıı 
Piyanist +Di Performans ® Q yil
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canlı typn- Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemllkmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/mlltondugun
Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemllkmilton.com
plus.google.com/mlltondugun
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Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği el işi dantel sergisi açıldı

Miting gibi sergi açılışı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

YENİ DÖNEM..
İktidarda bulunan AKP’nin Pazar günü yaptığı 

Kurultay sonucu, Genel Başkanlığına Binalı 
Yıldırım’ın seçilmesiyle, Türkiye’de yeni bir 
dönem açıldı.

Eski Başbakan ortada hiçbir neden yokken, 
Cumhurbaşkanının istediği gibi biri olamadığı 
için resmen görevinden alındı..

Ahmet Davutoğlu, seçimle göreve gelmesine 
karşın Başbakanlığı bıraktı.

Dev. Syf. 4’te

Gemlik Kayma 
kamhğı ile Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği tarafın 
dan hazırlanan ‘Girit 
ve Rumeli Elişi, 
Dantel ve Kermesi’ 
açılışı mitinge 
dönüştü.
Dün Paşa Konağı’n 
da yapılan açılış ve 
sergi büyük ilgi 
gördü. Kaymakam 
Cahit Işık, “Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği ile bir
likte ortak proje olan 
“Kültürünü Öğren, 
Mirasına Sahip Çık” 
konulu projenin 
ortağı olduk.

Bu proje örnek oldu, 
diğer derneklerle 
de uygulayacağız. ” 
dedi.
Girit ve Rumeli Türk 
leri Kültür ve Daya 
nışma Derneği

Başkanı Ahmet Çak
mak ise derneğin 
yoğun bir program 
dahilinde çalışma 
larına devam ettiği 
ni, dernek üyeleri 
bayanların Girit ve

Rumeli dantel, elişi 
örgüleri kursunda 
9 ay gibi kısa bir 
sürede kültürlerinin 
güzel örneklerini 
ortaya çıkardıklarını 
söyledi. Syf 2’de

ÖZEL AHA SINIFI 1,2.3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT
A V1T FMT 4AV SINIFLARA HAFTADA S SAAT İNGİLİZCE

& MÜZİK JİMNASTİK

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı 

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş 
derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

SOSYAL
. . . . VOLEYBOL BİLGİSAYAR

AKTIVITF1.ER IMI7.! BASKETBOL HALKOYUNLARI

MASA TENİSİ

SU SPORLARI

TİYATRO

SATRANÇ

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği el işi dantel sergisi açıldı

Miting gibi sergi açılışı

Gemlik 
Kaymakamlığı ile 
Girit ve Rumeli 
Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
tarafından hazırla 
nan ‘Girit ve Rumeli 
Elişi, Dantel ve 
Kermesi’ açılışı 
mitinge dönüştü. 
İçişleri Bakanlığı’nın 
projelerinden “Kültü 
rünü Öğren, Mirası 
na Sahip Çık”, 
projesi kapsamında 
Gemlik Kaymakam 
lığı ile birlikte 
organize edilen Girit 
ve Rumeli Elişi, Dan
tel Kermesi açılışı 
dün saat 17.oo de 
BUSMEK binasında 
yapıldı.
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
BaşkanYardımcısı 
Ahmet Avcı, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Cafer Gündoğdu, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürvekili Mehmet 
Duran, Ticaret 
Borsası Bakanı 
Özden Çakır, Meclis 
Başkam Mustafa 
Duran, İlçe Nüfus 
Müdürü Nazlı 
Değirmenci, siyasi 
parti temsilcileri, 
Girit ve Rumeli 
Türkleri Derneği 
Başkanı Ahmet Çak
mak, dernek üyeleri,

muhtarlar ve davet 
tilerin katıldığı 
açılışta Gemlik Halk 
Dansları Folklor 
Derneği küçük folk- 
lörcülerinin halk 
oyunları gösterisi ile 
başlayan açılış 
büyük ilgi gördü. 
Açılışta konuşan 
Kaymakam Cahit 
Işık, “Girit ve Rumeli 
Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
ile birlikte ortak 
proje olan 
“Kültürünü Öğren, 
Mirasına Sahip Çık" 
konulu projenin 
ortağı olduk. 
Bundan hedefimiz 
sosyal sorunlarımıza 
çare arayışıdır. 
Gençlerimizin içine 
düştüğü boşluğu

kaldırmaktır. Bir 
takım değerlerimizi 
geleceğe taşımaktır. 
Bizi biz yapan bir 
çok değerlerimiz var 
ki, bunları artık yeni 
anlayışla birlikte 
unutmaktayız. Böyle 
olunca kültürümüze 

karşı pozitif 
anlayışlarla batıdan 
gelen kültür 
erozyonuyla milli 
değerlerimiz 
yok olmaktadır.
Dernek başkanımızla 
birlikte bu projeyi 
hayata geçirmeye

karar verdik. Bu 
proje örnek oldu, 
diğer derneklerle de 
uygulayacağız.” 
dedi.

9 AYDA HAZIRLANDI

Dernek Başkanı 
Ahmet Çakmak 
yaptığı konuşmada 
ise, derneğin yoğun 
bir program 
dahilinde çalışma 
larına devam ettiğini, 
dernek üyeleri 
bayanların Girit ve 
Rumeli dantel, elişi 
örgüleri kursunda 
9 ay, gibi kısa bir 
sürede kültürlerinin 
güzel örneklerini or
taya çıkardıklarını 
söyledi.
Belediye başkan

vekili Ahmet Avcı 
ise Belediye 
olarak sosyal ve 
kültürel etkinliklere 
bütçenin elverdiği 
oranda katkıda 
bulunduklarını 
belirterek, “Bazı 
dernekler az 
bütçe ile çok işler 
başarıyor. Bu 
dernek te onlardan 
biri. Kermesin 
hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. 
Serginin kurdelası 
kesildikten sonra 
bayanların yaptığı 
elişi çalışmaları 
katılanlarca 
beğeni ile gezildi. 
Bu arada kermes ve 
sergi açılışına 
katılanlara sıcak 
lokma dağıtıldı.
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Seyir halindeki araç alev topuna döndü
Bursa'da LPG'li 
otomobil seyir 
halindeyken alev 
alev yandı. Aracı 
söndürmeye çalışan 
sürücü elinden ve 
yüzünden yanarak 
yaralandı. Edinilen 
bilgilere göre, olay 
Osmangazi Yeni 
Yalova yolu Buttim 

kavşağında mey
dana geldi. İddiaya 
göre sürücü Birol 
K. yönetimindeki 16 
GP 903 plakalı oto
mobil Buttim kavşa 
ğına geldiği sırada 
orta şeritte alev aldı. 
Birden alev topuna 
dönen otomobilin 
içindeki sürücü

Birol K.'yı yoldan 
gecen diğer araç 
sürücüleri ve vatan 
daşlar yanmak üze 
reyken araçtan çıkar 
dı. Olay yerine gelen 
itfaiye aracı söndür 
dü.Yüzü ve elleri 
yanan sürücü ambu
lans ile Çekirge Dev 
let Hastanesi'ne

kaldırıldı. Alev topu 
içinde yanan ve 
kullanılamaz hale 
gelen LPG'li araç 
itfaiyenin çabasıyla 
söndürülürken, 
LPG tankının 
patlamaması teselli 
oldu. Polis olayla 
ilgili tahkikat 
başlattı.

Ev bakma kavgasında silahlar peş peşe patladı
Silah ve bıçakların 
konuştuğu kiralık ev 
bakma kavgasında 
biri polis 4 kişi 
yaralandı. Olaydan 
sonra vatandaşlar 
tarafından linç 
edilmek istenen 
eli silahlı şüpheli, 
güven timleri 
tarafından kurtarı 
larak gözaltına alındı. 
Polis, aksiyon film
lerini aratmayan 
sıcak kovalamacanın

yaşandığı olayla 
alakalı firar eden iki 
şüphelinin peşine 
düştü. Edinilen 
bilgiye göre, olay 
Osmangazi Doğan 
bey TOKİ Konutla 
rı’nda meydana geldi. 
İddiaya göre, kiralık 
ev bakan müşteriler 
le emlakçı arasında 
tartışma çıktı. Sözlü 
tartışmasının büyüme 
si üzerine bıçak ve 
silahlar konuştu.

Kanlı kavgada Murat 
K, emlakçı Hakan B.

silahla yaralandı. 
Hastane yanında

ambulans bekleyen 
yaralılara ilk müda 
haleyi vatandaşlar 
yaptı. Olaydan sonra 
elinde silahla kaçma 
ya çalışan şüphelinin 
peşine esnaf da 
düştü. Film setini 
aratmayan kovala
maca kameralara 
böyle yansıdı. Güven 
timleri tarafından 
yakalanan ve kulağın 
dan bıçakla yaralanan 
21 yaşındaki şüpheli

Ali S.’yi linç edilmek
ten polisler kurtardı. 
Bu sırada bir polis 
memuru Y.Ç. da hafif 
şekilde yaralandı. 
Yaralılardan biri 
vatandaşlar tarafın 
dan özel araçla, 
diğeri ambulansla 
hastaneye sevk 
edildi. Polis olaydan 
sonra firar eden 2 
şüphelinin peşine 
düştü. Olayla alakalı 
soruşturma sürüyor.

İffllılııiııaliMKlıııhlıılı IŞİD operasyonu: 12 gözaltı
3 farklı banka ATM’- 
sine düzenek ku
rarak dolandırıcılık 
yapmaya çalışan 3 
dolandırıcı, şikayet 
ler üzerine çevredeki 
güvenlik kamerala 
nnı incelemeye alan 
polis tarafından 
yakalandı. Yıldırım 
da 3 farklı ATM’ye 
düzenerek kurarak 
vatandaşları dolan 
dırmaya çalışan 3 
kişi gözaltına alındı. 
Duaçınarı Mahallesi 
Ankara yolu üâaae- 
si'ndeki bir bankaya 
ait ATM’den yatalak 
hasta olan babasına 
ait banka kartıyla 
para çekmeye 
çalışan 52 yaşındaki 
Resmi Özkasapoğlu, 
kartını ATM’ye taka 
rak işlem yapmaya 
başladı. Çekmek 
istediği miktar olan 
bin 200 lira yazan 
Özkasapoğlu, işlem 
yaptığı ATM’nin 
parayı saydığını 
ancak hazneden ken
disine ulaşmaması 
üzerine polis ve 
banka görevlilerine 
haber verdi. Olay 
yerine gelen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği'ne bağlı

ekipler, ATM’nin 
nakit para haznesine 
düzenek kurulduğu 
nu tespit etti. Ardın 
dan boigeye geien 
olay yeri inceleme 
ekipleri, para çekme 
haznesine kurulan 
düzeneği kaldırarak, 
hazneye sıkışan bin 
200 lirayı çıkardı. 
Dolandırılmaktan 
polis ekiplerinin 
dikkati sayesinde 
kurtulan Ozkasap 
oğlu, “Para çekmek 
için ATM’ye geldim. 
Şifremi girerek 
işleme başladım.
Miktarı yazdım, cihaz 
parayı saymaya 
başladı ancak nakit 
haznesi parayı bana 
vermedi. Bende kartı 
çıkartıp tekrardan 
taktım. Para çekilmiş 
olarak görünüme 
durumu polise 
bildirdim’’ ded 
Olayla ilgili soluştur 

mayı sürdüren polis, 
Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi yakınların 
da büıünân İki târkii 
ATM’ye daha düze 
nek yerleştirildiği 
ihbarını aldı. Olay 
yerine gelerek torna 
vidayla ATM’lerdeki 
düzenekleri açan 
ekipler, 43 yaşındaki 
Sezgin H.’ye ait bin 
75 lira parayı teslim 
etti. Başka bir AM’de 
ki düzeneğin kaldırıl 
masıyla, henüz 
sahibi belirleneme 
yen 250 TL. ise ban 
ka görevlileri 
ne teslim edildi.
ATM'lerin çevresinde 
bulunan güvenlik 
kameralarını in
celeyen polis, tesbit 
edilen şüpheliler 
F.G., B.S. ve A.G.'yi 
başka bir ATM’ye 
düzenek kurarken 
suçüstü yakaladı.

Terör örgütü IŞİD’e 
yönelik düzenlenen 
operasyonda 12 
kişi gözaltına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Terörler 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
Cumhuriyet Savcı 
lığı'ndan alınan 
iznin ardından takibi 
yapılan terör örgütü 
IŞİD üyesi olduğu 
iddia edilen kişilere 
yönelik operasyon 
düzenledi. Eşzamanlı

Ilniversiteli fllper'inacı ölümü
Bursa Uludağ 
Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler 
Fakültesi Ekono 
metri Bölümü 4'ün 
cü sınıf öğrencisi 
25 yaşındaki Alper 
Aydın, karaciğer 
kanseri tedavisi 
gördüğü Tıp Fakül
tesi Hastanesi'nde 
yaşamını yitirdi. 
Aydın'ın memleketi 
Ordu'da yaşayan 
yakınları, acı haber 
üzerine yasa boğul 
du. Uludağ Üniver
sitesi Ekonometri 
Bölümü 4'üncü 
sınıf öğrencisi Alper

operasyonda, 12 
kişi gözaltına alındı. 
Şüphelilerin, 
Suriye'deki IŞİD 
üyeleriyle iletişim 
içerisinde olduklarını 
ifade eden yetkililer, 
gözaltı sayısının

Aydın'a 2 ay önce 
karaciğer kanseri 
teşhisi konuldu. 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Has
tanesi'nde tedavi 
gören Alper Aydın, 
bugün hayatını kay
betti. Gencin Ordu'

artabileceğini 
açıkladı. Şüphelilerin 
ifadeleri alındıktan 
sonra 'Terör örgütü 
üyesi olmak' 
suçlamasıyla adli 
yeye sevk edileceği 
belirtildi.

nun Altınordu 
İlçesinde yaşayan 
yakınları acı haber 
üzerine yasa boğul 
du. Alper Aydın'ın 
babası Hacı Aydın'ın 
Bayındır Memursen 
Ordu İl Başkanı 
olduğu belirtildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

YENİ DÖNEM..
Bırakırken de kutsal davalarını halel getirilme 

meşinden söz etti.
AKP’nin kutsal davası nedir?
Kutsallık, dini bir terimdir aslında.

. Saygı duyulana dokunmamak, bozmamaktır.
Üzerinetitre'nendir, tanrısal olandır.

AKP’nin kutsalının açıklanması gerekir.
Pazar günü yapılan kurultayın senaryosu bel

liydi.
Davutoğlu istifa edecek, yerine yeni genel 

başkan Yıldırım seçilecekti.
O’nu da Cumhurbaşkanı belirlemişti.
Yani sizin anlayacağınız, parti içindeki 

demokrasi falan yok.
Partisinde demokrasiyi tek adamın sözü 

olarak uygulayan bir siyasi görüş, ülkede 
demokrasiyi asıl oluşturur.

O’nu da geçtik.
Anayasa’ya göre tarafsız olması gereKen oır 

Cumhurbaşkanının bir siyasi partinin 
kurultayına gönderdiği mesaj okunurken, tüm 
salonun ayağa kalkarak adeta saygı duruşuna 
geçmesi nedir?

Bu durum, AKP’nin giderek FAŞİST bir parti 
görünümü sergilen’es,aır-

Faşizim ülkeye böyle gelir.
Önce partililer lideri kutsallaştırır, her sözünü 

yerine getirirler, bir bakarsınız zaman içinde 
lider FUHRER olmuştur. ,

Alman tarihi, İtalyan ve İspanya tarihinde bun- 
laryaşandı.

Kurultayın yapılıp, Genel Başkanın seçilmesi 
ardından, aynı gün Başbakanlık göreviaına" 
Yıldırım’a verildi, aynı hızla yeni bakanlarwruıu 
listesi Sarayca kabul edilerek bakanlar arana/.

Dün' ise; yerirBâkarilarKurulu,îlk'kezüarayda 
Cumhurbaşkanının başkanlığında toplandı.

Burada Anayasaya goretiill biri durum var. 
Cumhurbaşkanı Anayasayı takmamaktadır.
Değiştirmeden, değiştirilmiş kâbül ediliyor.' Ve 

uygulamaya sokuluyor.
Nedir durum?
Başkanlık olmadı, Partili Cumhurbaşkanlığı 

uyguluyoruz.
Cumhurbaşkanı, seçilmiş Başbakan’/ “Seni 

istemiyorum” diyor, Başbakan gidiyor.
Yerine "Bifiall’' gelsin diyor.'“Bıhali" getiriliyor.
Bakanlar Kurulu listesini “Binali”nin eline 

veriyor, onaylıyor,‘Bakanlar Kurûlu^aray'da 
toplanacak diyor, Sarayda toplanıyor.

Durum bu.
Ote yandan anaların ağlaması sürüyor.
Her gün şehit haberleri geliyor.
Bakanlar Kurulu toplanırken, biri binbaşı 6 

şehit veriyoruz.
Nereye gidiyoruz sorusunu sormanın zamanı 

daha gelmedi mi?

tmailMıı
inualaşacak

Antalya da yaşayan 
genç şair Betul 
Mutlu, “Kapat 
Bacaklarını Aşk’a” 
adlı şiir kitabını 
Gemlikliler için 
imzalayacak. 
Demirsubaşı Mah. 
yokuşunda bulunan 
Yonca Kitabevinin 
davetlisi olarak 
ilçemize gelen genç 
şair Betül Mutlu, 
şiir yazmadan önce 
kısa öyküler 
yazarak yazım

hayatına 
başladığını söyledi. 
İlk şiir kitabı olan 
“Kapat Bacaklarımı 
Aşka’’ adlı kitabım 
okurlarıyla 
buluşturacak. 
Şiir sevenleri, 
4 Haziran günü 
Yonca Kitabevine 
beklediğini 
söyleyen genç 
şair, Gemlik’te 
olmaktan mutluluk 
duyduğunu 
belirtti.

Geri dönüşümü öğrendiler
Gemlik 100. Yıl 
İlkokulu 3. Sınıf 
Öğrencileri, “Geri 
Dönüşüm Projesi ve 
Uygulamalarını” 
yerinde öğrendiler. 
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdü 
rü Ahmet Dedetürk’ü 
Müdür Yardımcıları 
İbrahim Şahin ile bir* 
iikte Belediyede zi
yaret eden öğrenci 
ler, Belediyenin alt 
yapı ve temizlik 
işlerine yönelik 
çalışmalarının yanı 
sıra, Geri Dönüşüm 
konusunda bilgiler 
aldılar. “Gemlik’i 
daha nasıl Temiz

Tutarız?” temalı ders 
konusu kapsamında 
Temizlik İşleri Müdü 
rü Ahmet Dede- 
türk’ten bilgiler alan 
100. Yıl İlkokulu 
öğrencileri, konuya

hâkimiyetleri ve 
sorularıyla da takdir 
topladılar.
Ahmet Dedetürk, 
Atık Pil Toplama, 
Bitkisel Atık Yağ 
Toplama ve

Ambalajlı atıklar ile 
ilgili çalışmaların 
birçok il belediye 
sinden daha 
etkili olduğunu 
ifade etti. 
2015 yılı içinde 
700 kilogram 
atık pil, 4 bin 722 
kilogram bitkisel 
atık yağ ve 4 bin 
170 ton da ambalaj 
atık topladık larını 
kaydeden Dedetürk, 
uygula mayı Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve okullar İle 
işbirliği çerçeve 
sinde bu yıl da 
devam ettirdiklerini 
hatırlattı.

lleniMıleııselıiialleleflneaııliiıııhezl
Gemlik Şehit Aileleri 
Derneği’nin Bilecik, 
Söğüt ve İznik gezi
leri büyük ilgi gördü. 
Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Kent Kon- 
seyi’nin desteğiyle 
organize edilen gezi 
ye, Kent Konseyi 
Genel Sekreteri Meh 
met Çelik, Dernek 
Başkanı Hüseyin 
Bıçakçı ve şehit 
aileleri katıldı.
OsmanlI İmparatorlu 
ğunun Manevi Kuru
cusu Şeyh Edebali 
Türbesi, Söğüt Kayı 
Boyu Lideri 623 
yıllık saltanatın teme 
lini atan Ertuğrul 
Gazi Türbesi, 
OsmanlI İmparatorlu 
ğu’nun ilk Kadısı

Dursun Fakıh Tür 
besi ve İznik Abdül 
Vahap Sancaktar 
Türbesi, Yeşil Cami 
ve Ayasofya Camiini 
kapsayan geziden 
duyduğu memnuni 
yeti dile getiren

Dernek Başkanı 
Hüseyin Bıçakçı, 
şehit ailelerine 
yönelik hizmet ve 
desteklerini esirge
meyen Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a da

teşekkür etti. 
Gemlik Şehit 
Aileleri Derneği’nin 
Eylül ayında da 
kültürel bir gezi 
organizas 
yonu yapacağı 
açıklandı.
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M H mııi m selefleri tolılı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ula 
şım şirketi 
BURULAŞ tarafın 
dan işletilen 
Akşemseddin 
Gemisi ile İznik 
Gölü mavi tur sefer
leri başladı. 
Gezi teknesi for
munda yenilenerek 
üstte ve altta açık 
alan yaratılan 
Akşemseddin 
Gemisi, Orhangazi 
İskelesi’nden 
hareket ederek bir 
saat süren keyifli bir 
yolculuktan sonra 
Iznik’e ulaşıyor. 
İznik’te yarım saat
lik bir mola veriyor 
ve sonra tekrar 
Orhangazi iskele
sine dönüş 
yolculuğuna çıkıyor. 
Vatandaşlar! mola 
dahil toplam 2 saat 
30 dakikalık bir göl

turunun keyfini 
doyasıya çıkarıyor. 
Geçtiğimiz günlerde 
Orhangazi Belediye 
Başkanı Neşet 
Çağlayan ve çok 
sayıda vatandaşın 
katılımıyla düzenle
nen tanıtım turu 
büyük ilgi gördü. 
Oldukça neşeli 
dakikalar yaşayan 
vatandaşlar, turdan 
çok memnun 

kaldıklarını ve 
bu sayede İznik 
Gölü’nün güzellik
lerini bir kez daha 
keşfettiklerini 
belirttiler.
Orhangazi ve İznik 
ilçelerinin yaşam 
kalitesinin 
artmasına da katkı 
sağlamak ve doğal 
güzelliklerle tarihi 
mirasa farkındahk 
oluşturmak için 

gereken çalışmaları 
sürdürdüklerini be
lirten BURULAŞ 
yetkilileri, tüm 
vatandaşları göl 
gezisine bekledik
lerini ifade etti.
BURULAŞ 
tarafından yapılan 
açıklamaya göre; 
gezi gemisi olarak 
yeniden düzenlenen 
ve 81 kişilik kapalı, 
74 kişilik açık 
bölüm olmak üzere 
toplam 155 yolcu 
kapasitesine 
sahip olan Akşem 
şeddin gemisi ile 
göl keyfi akıllı Bur- 
sakart veya tek 
binişlik biletle 6,00 
TL olacak. Ayrıca 
gemi, nişan, 
düğün ve toplantı 
organizasyonları 
için de özel ki
ralama ile hizmet 
verebilecek.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin gön 
dermiş olduğu iki 
otobüs eşliğinde 
Çınar İlkokulu 2/A, 
2/B, 2/C ve 2/D 
sınıfları 88 öğrenci, 
8 veli ve 4 öğret 
menle Bursa Hay
vanat Bahçesi’ne 
gezi düzenlediler. 
Hayvanat Bahçe 
sini iki rehber 
eşliğinde gezen 
öğrenciler, daha 

önce sadece tele
vizyondan ya da 
diğer yayın organ 
larından gördükleri 
hayvanları birebir 
yakından görme 
fırsatını yakala 
dılar. Hayvanları 
inceleyen çocuk
lar; bol bol resim 
çektirdiler, 
annelerinin 
hazırlamış oldukla 
rı yiyeceklerle 
piknik yaptılar.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hisar Anadolu Lisesi 
madalya ile döndü

Hisar Anadolu Lisesi Uluslararası Inspo Proje 
Yarışmasında finale kalmayı başarmıştı

Mııttımtlliıllı
12 Ülke ve 
Türkiye'nin pek 
çok ilinden gelen 
ekiplerle yarışıp, 
“Kekik (Thymus 
vulgaris),- Nane 
(Mentha piperita) ve 
Lavanta (Lavandula 
L.) bitkileri Uçucu 
Yağlarının Klima 
larda üreyen Bak
teriler Üzerindeki 
Antibakteriyel Etki
lerinin incelenmesi" 
konulu projelerini 
jüriye ve halka 
sundular.
18-22 Mayıs tarih
leri arasında 
gerçekleşen etkin
likte bilimsel olması 
yanı sıra aynı 
zamanda kültürel 
unsurlar da 
sergilendi.
Dünyanın çeşitli 
yerlerinden gelen 
ekipler ülkelerine 
Özgü folklorik motif 
leri sundular.

YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A.Ş.
BÜNYESİNDE

YURTİÇİ SATIŞ DEPARTMANINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

- İYİ DERECEDE MS ÖFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN 

- NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
- TERCİHEN ÜNİVERSİTE VEYA 

M.Y.O MEZUNU
- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
- 25-30 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şirketimize şahsen 

yapılması rica olunur.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: 0 224 58 > 00 05

Hisar Anadolu Lise 
si Bursayı temsil 
eden tek ekipti. 
Gamze Elibol ve 
Edanur Pehlivan 
adlı öğrenciler Bur 
sa yöresine ait bir 
folklor gösterisi ser 
giledi. Yarışma 
kapsamında 
düzenlenen kültür 
gecesinde aynı 

zamanda diğer 
ekiplere Gemlik'e 
özgü değişik 
hediyeleri sunup, 
ilçemizin ve 
Bursa’nın 
tanıtımını yaptılar. 
Yarışma sonunda 
gerçekleştirilen

ekip bronz 
madalyayla döndü.

Atatürk İlkokulu 
2-C sınıfı öğrencisi 
Ada Şimal Günay 
İlçe çapında 
yapılan resim 
yarışmalarında 
2015-2016 eğitim 
öğretim yılında iki 
birincilik elde 
etmişti.
Yine Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
tarafından yapılan

150 çalışmasını bima toıılaılı
Gemport Gemlik 
Anadolu Lisesi Din 
Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi öğretmeni 
Kadriye Sardoğan 
okulun çok amaçlı 
salonunda 150 
çalışmadan oluşan 
kişisel resim 
sergisi açtı. 
Okul öğretmen ve 
öğrencileri, eski 
mezunlar okul 
tanıtımları çerçeve» J 
sinde okulu ziyaret 
eaen ortaokul' öğren 
çileri ve çok sayıda 
davetlinin iki gün 
boyunca gezdiği 
resim ve fotoğraf 
sergisi izleyenler 
tarafından büyük 
bir beğeni topladı 
'Denemelerim' adı 
verilen resim ser
gisinde 150 resim 
çalışmasının bulun 
duğunu söyleyen 
Kadriye Sardoğan 
“Çalışmalarımı su
luboya,yağlı boya, 
guaj ve kolaj 
tekniğiyle yapmakla 
birlikte çoğunluk 
suluboya çalışma 
tarımdan oluşuyor. 
Konu olarak da 
genelde çocuk ve 
İstanbul'u ele almak 
tayım. Bûrsa ve İs
tanbul’da bir çok 
resim sergisinde 
çalışmalarım

YALOVA ARMUTLU BÖLGESİNDE AÇILAN 
YENİ TERMAL OTELDE 8 SAATLİK SİSTEMDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
BAY - BAYAN TEMİZLİK VE ÖZEL GÜVENLİK 

PERSONELİ ALINACAKTIR.
MAAŞ + YEMEK + SERVİS + İSTEĞE BAĞLI KONAKLAMA 

0 507179 69 65 Ömer Bey

"Mutlu Çocuk

sergilenmekte. İs
tanbul'da Burhan 
Özer'in Kadıköy 
çarşı grubu atölye 
çalışmalarına de 
vam etmekteyim, 
yıllardır yaptığım 
resim çalışmala 
rımla kendi okulum 
da bir sergi açmak
tan dolayı oldukça 
heyecanlıyım' diye 
konuştu.
Şergiyi gezen U.Ün. 
Öğretim görevlisi 
Prof Dr Müfit 
Parlak'da sergiyi 
açan öğretmeni 
tebrik etti. Sergide

Umutlu Kent
Çocuk şenliği” 
kapsamında 
ilkokul öğrencileri 
arasında yapılan 
"Şehrimde Şiddeti 
reddediyorum” 
konulu resim 
yarışmasında da 
Atatürk İlkokulu 
öğrencilerinden 
Ada Şimal Günay, 
Gemlik İlçe Birincisi 
oldu.

resim çalışmalarının 
yanı sıra okulun 
fotoğrafçılık kulübü 
öğrencilerinin çekti 
ği 100'e yakın fotoğ 
rafta sergileniyor. 
Gemlik Anadolu 
Lisesinde Din 
Kültür öğretmen 
liğinin yanı sıra 
resim çalışma 
(arında bulunan ve . 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi kanalıyla da 
fotoğrafçılık kursları 
da veren Kadriye 
Sardoğan'ın bu 
çalışmaları takdirle 
karşılanıyor.
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Bursa e-devlet'i çok şevli
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, vatan 
daşa kolay, hızlı, 
kesintisiz ve güvenli 
bir şekilde hizmet 
sunan E-Devlet 
kapısı üzerinden 
işlemlerini yürütü 
yor. Bursa'da işlem 
lerin yüzde 39'u 
elektronik olarak 
yapılırken, bu oranla 
Bursa, büyükşehir 
belediyeleri arasın 
da 3'ncü sırada yer 
aldı. Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı tarafın 
dan organize edilen 

ve ilçe belediyeleri, 
bağlı kuruluşlar, 
iştirakler ve Bursa 
gaz’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen 
toplantıda e-Devlet 
Kapısı entegrasyo 
nu anlatıldı. Büyük 
şehir Belediyesi 
Meclis Toplantı 
Salonu’nda 
gerçekleştirilen ve 
konuşmacı olarak 
Türksat e-Devlet 
ve Bilgi Toplumu 
Direktörlüğünden 
Ahmet Utku Yaran’ın 
katıldığı toplantıda 
e-Devlet Kapısı 
entegrasyonunun

tür klye. gov.tr

önemi ve amacı 
hakkında bilgiler 
aktarıldı. Vatandaşa 
sunulan hizmetler 
hakkında bilgiler 
verildi. Bursa

Büyükşehir Belediye 
si olarak belediye 
hizmetlerinin vatan 
daşa kolay, etkin, 
kaliteli, hızlı, kesinti
siz ve güvenli bir 

şekilde e-Devlet 
Kapısı üzerinden 
ulaştırıldığını, tüm 
büyükşehir belediye 
leri içinde Temmuz 
2013 de sisteme 
girerek ilk entegras 
yon sağlayanlar 
dan biri olduğu ve 
yüzde 39’luk hizmet 
oranı ile 3. sırada 
yer aldığı açıklandı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin şu 
anda tahakkuk, 
tahsilat, beyan ve 
sicil bilgileri gibi 
hizmetlerini e-devlet 
kapısı üzerinden 
verdiğini ve bunun 

vatandaşlar tarafın 
dan da benimsen 
diğini gördüklerini 
dile getiren Ahmet 
Utku Yaran, e-Devlet 
Kapısı entegrasyo 
nunun önemi ve 
amacı hakkında 
ilçe belediye, bağlı 
kuruluş, iştirakler 
ve Bursagaz 
personellerine 
e- devlet kapısı ve 
şeffaf belediyecilik 
hizmetleri ile 
vatandaş odaklı 
hizmetler hakkında 
sunum eşliğinde 
ayrıntılı bilgiler 
verdi.

■ zeytin perakendeMIHIM MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN PERSONELLER

İDİM ALINACAKTIR.
■ 0 506 269 8718

ElEMflNLflR ARANIYOR
FORKLİFTVE BOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR

02245247524 - 0530148 8083
J]

gemport
Gemlik Lirrian ve Depolama1 İşletmeleri A.$’. *•

GE r/IP0RT“3n5FTe r m i n â FTrâ ktö r 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’hiri'ilk özellimanCGemport, yehilımani için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü'ıst'tnâam eâecek.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli olarak 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapılacaktır.

O En az Tise 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 Aı ylı deneyinin,
O Tercihen ağır vasıta veya İş makinası kütlanmış olmak, 
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlikle İkamet edeh/edebilecek,
O Vardiyalı çalışabilecek,
O Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

İlgilenen adaylann özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
aaresırie iletmeleri rica olunur.

m
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

BAY-BAYAN VASIFSIZ
- - - - - - - - - - ELEMANLAR ARANIYOR■ “S"
MM M CEMİBME

GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 
İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

0 532 232 80 41

mailto:hr@gemport.com.tr
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1$ hayatına atılacak kadına destek
Hükümet, kadın 
istihdamının arttırıl 
ması ve kadın giri 
şimcilerin desteklen
mesi için "Kadın 
Girişimciliği Progra 
mı"nı hayata geçire
cek. Başbakan Binali 
Yıldırım tarafından 
dün açıklanan 65. 
Hükümet Progra 
mı'nda kadın, çocuk, 
engelli ve yaşlılara 
yönelik gelecek 
dönemde gerçekleş 
tirilecek düzenle 
melere yer verildi. 
Buna göre, Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı öncülü 
ğünde "Kadın Giri 
şimciliği Programı" 

hayata geçirilecek. 
Program çerçeve 
sinde kadın istihda 
mına yönelik sağla 
nan teşviklerinin 
sürdürülebilirliği 
sağlanacak ve uygu
lamaya konulacak 
Kadın Girişimciliği 
Programı ile kadınla 
rın iş hayatına 
atılmaları kolaylaş 
tırılacak. Programla 
kadın istihdamının 
arttırılması ve ilk 
kez iş hayatına adım 
atacak kadınlar için 
pozitif ayrımcılık 
ilkesini gözeten 
kolaylaştırıcı tedbir
lerin uygulanması 
öngörülüyor. Ayrıca

geçirilecek.kız çocuklarının 
eğitime devam et
melerinin sağlanma 
sı için ilave teşvik 
mekanizmaları uygu
lamaya konulacak. 
Kadınlara yönelik 
mevzuat, ilgili 
tarafların görüşleri 
alınarak gözden

Kreşler için teşvik 
düzenlemeleri 
yapılacak
Hükümet Programı 
na göre, aile bazında 
eğitim, sağlık, istih
dam, gelir gibi alan 
lan içeren sosyal 

risk haritası çıkanla 
cak. Sosyal hizmet 
ve yardım kuruluşla 
rı arasında koordi
nasyon ve iş birliğini 
arttırmak amacıyla 
"Aile Bilgi Sistemi" 
kurulacak. Sosyal 
yardımlarda aile 
büyüklüğünü esas 
alan, ailenin bütünlü 
ğünü koruyan ve 
sosyal destek hizmet 
lerinin bütünleşik bir 
şekilde sunulmasını 
sağlayacak yeni bir 
modelin hayata 
geçirilmesi amacıyla 
"Sosyal Yardım Ka
nunu" çıkarılacak. 
Vatandaşların 
kaliteli, hesaplı,

kolay erişilebilir 
kreşlerden faydalan
abilmesi için teşvik 
düzenlemeleri yapıla 
cak, yoksul ailelere 
de belirli ölçütlerde 
internet erişimi 
imkanı sağlanacak. 
Sosyal yardım veya 
sosyal hizmete 
ihtiyacı olan bütün 
dezavantajlı vatan 
daşlar için başlatı 
lacak Aile Sosyal 
Destek Programı 
(ASDEP) aşamalı 
olarak hayata geçir
ilecek. Aile 
değerlerini ön plana 
çıkaran kültür, sanat, 
eğitim çalışmaları 
teşvik edilecek.

Türkiye'de üretim 
miktarının bu yıl 
geçen yıla göre, 
tahıllar ve diğer 
bitkisel ürünlerde 
yüzde 2,2, meyvel
erde yüzde 6,4, seb 
zelerde de yüzde 
1,7 artış göstereceği 
öngörüldü.Türkiye 
İstatistik Kurumu- 
nun (TÜİK) 2016 
yılına ilişkin Bitkisel 
Üretim 1. Tahmini 
verilerine göre, 
bitkisel üretimde 
geçen yıla göre artış 
bekleniyor. Üretim 
miktarının, tahıllar 
ve diğer bitkisel 
ürünlerde yüzde 2,2, 
meyvelerde yüzde 
6,4, sebzelerde de 
yüzde 1,7 artış 
göstereceği tahmin 

ediliyor. Üretim 
miktarlarının bu yıl 
yaklaşık olarak tahıl 
lar ve diğer bitkisel 
ürünlerde 66,5 mil 
yon ton, sebzelerde 
30,1 milyon ton ve 
meyvelerde 18,9 
milyon ton olarak 
gerçekleşmesi 
öngörülüyor.
Sebze üretiminde 
artış 
Sebze ürünleri 
üretim miktarının 

bu yıl geçen yıla 
göre yüzde 1,7 
artışla yaklaşık 30,1 
milyon ton olacağı 
öngörülüyor.

Meyve üretiminde 
yüzde 6,4 artış 
Meyve ürünlerinin 

üretim miktarının 
2016'da geçen yıla 
göre yüzde 6,4 
artarak 18,9 milyon 
ton olacağı 
öngörülüyor.

Türkiye'nin gelenek
sel tatlısı baklavayı 
ihraç ettiği ülke 
sayısı geçen yıl 
itibarıyla 48 oldu. 
Son 5 yılda elde 
edilen toplam gelir 
20 milyon dolara 
yaklaştı. Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerinden 
derlediği bilgilere 
göre, Türkiye 2011- 
2015 yıllarında 5 
kıtaya baklava ihraç 
etti. Buna göre, 2011 
yılında 257,3 ton 
ihracat yapılırken, 
bu miktar 2015 
itibarıyla yüzde 75 
artarak 451,1 tona 
yükseldi. Söz 
konusu dönemde 
yapılan toplam ihra
cat ise 1700 ton 
oldu. Elde edilen

ihracat geliri de 19,2 
milyon dolar olarak 
hesaplandı.
Zirvede ABD var 
Bu dönemde en 
fazla ihracat yapılan 
ülke 311,5 tonla ABD 
oldu. Bu ülkeyi, 
209,3 tonla Alman 
ya, 80,6 tonla İsviçre 
takip etti. Bu üç ülke 
nin toplam baklava 
ihracatı içindeki payı 
yüzde 35 olarak 
kayıtlara geçti.
Fransa 78,3, Suudi-

Arabistan 73,5, 
Avustralya 52,2 
tonla ihracatta 
ön plana çıkan 
diğer ülkeler oldu. 
Baklava ve Tatlı 
Üreticileri Derneği 
(BAKTAD) Başkanı 
Mehmet Yıldırım, 
tanıtım faaliyet
lerinde elde edilen 
başarının ihracatın 
artmasının en 
önemli neden
lerinden olduğunu 
söyledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye ' 110
Polis imdat 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 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 71 66

Bursa * 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 5132394İli 

L
1 
K

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (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)R Pamukksto 612 OO 26

DENİZ UÇAÖI B13 6S13
Psgasus Akmls Ssyahat 514 #3 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzar Turizm 512 10 72
Kanbarofilu-Eaadaş 614 46 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 O1 03

DAĞITICILAR

E 
H

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

HASTANELER

B 
F

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

RELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 34c 21-182
Yazı İşi. Md. 3 4,21-111
Su Anza Yalnız 185

*
R TAKSİLER

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

J Akcan Petrol s13 1O 70
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 0103

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ 6AZETEIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5487 

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 Gönleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lEiıiniiEiiMiii
VENÜS SİNEMASI

Kaptan amerika 
kahramanların savaşı 

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

Oflu hocanın şifresi 2: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Angry bırds (2d tiirkçe): 

10:30-12:15-14:00- 
15:45:17:30...

alamet i kıyamet: 
19:00-21:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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Gemlik 2. Asliye Ceza Mahkemesi dün yaptığı yargılamada, Güler ve Belediye memurlarına beraat kararı verdi

fatih tiler, “Yılın imar Yiisuauıiu"
MUgriMmiıimM

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MEHTERLE YÜRÜMEK MODASI
Mehter, Türklerde ordu bandosunun adıdır. 
Kökeni cgk eskilere davşnır. Orhun 

Yazıtlannda, Mehterden söz edilir.
Mehteranlann çaldığı müzik ve söylediği 

marşlar, savaşta düşman ordusunun psikolo 
jisini bozmak, savaşan askerlere moral 
vermek ve cosfurmak ic [n cşlınır.

Mehteranın davulunun ve çalgıların gür sesi 
moral bozarken, korku da vıyatır.

Dev. Syf.4’te

Eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
dün yargılandığı “Yılın imar yolsuzluğu" iddi 
asıyla hakkında açılan davadan da beraat etti. 
Gemlik 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 
davada, yapılan işlemlerde kamu zararı doğ 
madiği, 3. kişilere menfaat sağlanma dığı, yapı 
lan usulsüzlüklerin kasıtlı olmadığı nedeniyle 
Güler ve birlikte yargılandıkları İmar Müdür 
lüğü elemanlarının beraatına karar verdi. 2’de

Hisar Anadolu Lisesi 2. Gençlik 
Yürüyüşünü mehteran müziğiyle yaptı. 

Mehter eşliğimle 
gençlik yürüyüşü 

«e kermes

Gemlik Hisar Anadolu Lisesi bu yıl İkin
cisini düzenledikleri Gençlik Yürüyüşünü 
mehteran takımı ile yaptı. Yerleşke önünden 
İstiklal Caddesi üzerinden İskele Meydanına 
kadar devam eden yürüyüş sonrası İSkele 
Meydanında okula ait kermes açılışı yapıldı. 
Kermes, 3 gün daha açık kalacak. Pazar 
günü ise Bisiklet turu yapılacak. 2’de

ÖZEL birabjJiiıdilehedefleHtıkedoğru” ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL vo^oî”
• • • • V vlX1D vL

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı A KTTVÎTFT FRIMİ7* BASKETBOL 
müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş .Ml\ Aivil DLAjAlFlllh »nt
derslerinin yam sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır SPORLARI

TİYATRO
BİLGİSAYAR 
HALKOYUNLARI 
SATRANÇ

I
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

1
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Gemlik 2. Asliye Ceza Mahkemesi dün yaptığı yargılamada, Güler ve Belediye memurlarına beraat kararı verdi 

fatih güler, "Yılın İmar Yolsuzluğu" 
dedikleri davadan Ha beraat etti

Eski Belediye Baş 
kanı Fatih Mehmet 
Güler, dün yargılan 
dığı “Yılın imar 
yolsuzluğu” 
iddiasıyla hakkında 
açılan davadan da 
beraat etti. 
2009 yerel seçim
lerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi’nden 
belediye başkan 
adayı olan ve yapılan 
seçimleri kazanan 
Fatih Mehmet Güler, 
1,5 yıl görevinde 
kaldıktan sonra 
yerel bir gazetede 
çıkan iddialar 
üzerine, Cumhuriyet 
Başsavcılığının 
başlattığı soruştur 
ma sonucu İçişleri 
Bakanlığı tarafından 
görevden alınmış, 
hakkında çeşitli 
davalar açılmıştı. 
5 yıldır mahkeme 
lerde hukuk 
mücadelesi veren

Fatih Mehmet Güler, 
ve İmar Müdürlüğün 
deki görevlilerle 
birlikte döneminde 
yapılan imar planla 
rında ve imar uygula 
malarında yolsuzluk 
iddiasıyla Cumhuri 
yet Savcılığı 
tarafından Gemlik 
2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’ne 
dava açılmıştı.

MAHKEMEDEN 
BERAAT KARARI

Dün, yeniden hakim 
karşısına çıkan eski 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
iddiaların doğru 
olmadığını, yapılan 
imar planlarında 
kamu zararı doğma 
dığını, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi’nce 
hazırlanan 1/5000 
ölçekli imar planların 
daki uygulamalara

nııâr ı’<tı*ı*îıcı ı 
verdiklerini, üçüncü 
kişilere menfaat 
sağlanmadığını 
söyledi.

mâıınîĞîîîĞ y'cü'yiCi 
Güler’in savunma 
sini aldıktan sonra 
yapılan işlemlerde 
kamu zararı doğ

madiği, 3. kişilere 
menfaat sağlanma 

' dığı, yapılan usulsüz 
lüklerin kasıtlı 
olmadığı nedeniyle 
Fatih Mehmet Güler 
ve birlikte yargılan 
dıkları İmar Müdür 
lüğü elemanlarının 
beraatına karar 
verdi.

YILIN İMAR 
YOLSUZLUĞU 
OLARAK 
SUNULMUŞTU

Güler, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
bugüne kadar 
hakkımda Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz 
ve eski Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik tarafından 
yapılan iddialarla 
açılan 8 davanın 
sonuçlandığını ve 
tümünden beraat 
ettiklerini söyledi.

Güler, son dava 
konusunda Refik 
Yılmaz ve Mehmet 
Çelik’in 100’ün 
üzerinde imar 
uygulamasında 
yolsuzluk yapıldığı 
iddiasıyla şikayette 
bulunulduğunu, 
bunlara yapılan 
itirazlar sonucu 
3 konu hakkında 
yargılandıklarını ve 
beraat ettiklerini 
söyledi.
Fatih Mehmet Güler, 
bazı memurların 
evrakta sahtecilik 
yaparak kamuyu 
zarara uğrattığı ve 
Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki 
davanın devam 
ettiğini, ne 
zaman biteceğini 
bilmediğini, 
o davadan da 
berat edeceğini 
umduğunu 
söyledi.

Hisar Anadolu Lisesi 2. Gençlik Yürüyüşünü mehteran müziğiyle yaptı.

Mehter Kliğimle aenclik yürüyüşü »e kermes

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi bu 
yıl İkincisini düzen
ledikleri Gençlik 
Yürüyüşüne 
mehteran takımını 
davet etti.
Dün, saat 15.30’da 
okul çıkışında 
Uludağ üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
önünden iskele 
Meydam’na kadar 
İstiklal Caddesi 
üzerinden mehter

takımının çaldığı 
müzikle okul 
öğrencileri ile 
birlikte yürüdüler. 
Yürüyüşe Kay
makam Cahit Işık, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürvekili Mehmet 
Duran, okul müdürü 
Recep Bozkurt, 
okul yönetici ve 
öğretmenleri ile 
öğrenciler katıldılar.

İSKELE 
MEYDANI’NDA 
KERMES

Hisar Anadolu Lisesi 
öğrencileri ve 
velileri tarafından

hazırlanan gıda 
kermesi dün saat 
10.oo da açıldı. 
Okul çıkışı ilçe ve 
okul yöneticileriyle 
mehter takımının 
çaldığı müzikle 
İskele Meydanına 
kadar yürüyen 
öğrenciler, burada 
açılan kermesten 
alışveriş ettiler. 
Mehteran takımı ise 
mehter marşları 
çalarak halkın il

gisini çektiler.
İskele Meydanındaki 
kermes 3 gün 
daha açık kalacak, 
öte yandan, 
Hisar Anadolu 
Lisesi öğrencileri 
29 Mayıs 2016 
Pazar günü saat 
11.oo Uludağ 
Üniversitesi 
Kampüs girişinden 
başlayacak olan 
Bisiklet Turu düzen
lenecek.
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Feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Bursa'da, meydana 
gelen kazada 1 kişi 
öldü, 3 kişi yaralan 
dı. Kaza Osmangazi 
Çekirge Caddesi'n 
de meydana geldi. 
Arkadaşları ile bir
likte alkol alan 30 
yaşındaki sürücü 
Ramazan Pekteş, 
16 FL 007 plakalı 
otomobili ile Çekirge 
Caddesi'nde aşırı 
hızla giderken 
yağmurun etkisiyle 
kayganlaşan yolda

direksiyon kontro 
lünü yitirdi. Otomo
bil yol kenarındaki 
ağaca çarparak 
durabildi. Şiddetli 
çarpmanın etkisi ile 
22 yaşındaki Orçun 
Aşır ve AzerbaycanlI 
27 yaşındaki Sela- 
haddin Ismailov 
bulundukları yerde 
sıkışırken, sürücü 
Ramazan Pekteş ve 
Emirhan Yazıcı yaralı 
olarak otomobilden 
çıktı. Yoldan geçen

sürücülerin ihbarı 
üzerine 112 Acil 
Servis, UMKE, İtfaiye 
ve polis ekipleri

geldi. Çevredekilerin 
de yardımıyla Orçun 
Aşır ve Selahaddin 
Ismailov yaklaşık

1 saatlik çalışma 
ardından sıkıştıkları 
otomobilden 
çıkarıldı. Yaralılardan 
sürücü Ramazan 
Pekteş, Emirhan 
Yazıcı Orçun Aşır 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne, Sela
haddin Ismailov ise 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıl 
dı. Bu arada sıkıştığı 
yerden çıkarılan ve 
kalbi duran Aşır'a 
112 Sağlık ekipleri

ambulansın içinde 
kalp masajı 
yaptığı görülürken, 
yapılan tüm müdaha 
leye rağmen kaldırıl 
dığı hastanede 
öldü. Hastanedeki 
kontrolünde 0.99 
promil alkol çıkan 
sürücü Pekteş, 
tedavisinin ardından 
Çekirge Polis 
Merkezi'ne götürül 
dü. Kazaile ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Çanta hırsızları uzun uğraşlar sonucu yakalandı
Iznikde küçük yaşta 
ki çocuklara hırsızlık 
yaptırdıktan iddia 
edilen şebeke 
üyeleri, nefes kesen 
kovalamaca sonrası 
yakalandı. İznik 
sahilinde bir çay- 
bahçesinde oturan 
A.Y adlı kadının 
çantası çalındı.

Çevredekiler, şüpheli 
gördükleri 16 KAM... 
plakalı aracı 155 
polise ihbar etti. 
Şüphelilerinde içeri 
sinde olduğu otomo
bil ile polis arasında 
kovalamaca yaşandı. 
Golf köy yakınlarında 
3 polis otosu şüpheli 
aracı sıkıştırarnk

durdurdu. Sürücü 
H.S. (23) ile araç 
içerisinde bulunan 
Y.Ö. (24), S.E. (51), 
G.E. (40), K.E. (17) 
ve F.Ö. (9) gözaltına 
alınıp emniyete 
götürüldü. Burada 
ifadeleri alınan 
şüphelilerin, 9 yaşın 
daki F.Ö'ye hırsızlık

yaptırdıkları anlaşıldı. 
İnegöl'den geldikleri 
tespit edilen şebeke 
üyelerinin birkaç 
gün evvel festival 
alanından Emine S. 
ile Türkan A'ya ait 
çantaları çaldığı 
bildirildi. F.Ö. hariç 
5 kişi adliyeye sevk 
edildi.

Kontrolü kaybeden kamyon otoyoldan uçtu
Gebze- Orhangazi- 
Izmir Otoyolu'nda 
sürücüsünün direk
siyon kontrolünü 
yitirdiği kamyon, 
bariyerleri aşarak 
otoyoldan uçtu. 
Kamyon sürücüsü 
kazayı yara almadan 
atlattı. Depo malze 
meleri taşıyan kam 
yon ise hurdaya 
döndü. Kaza, Gebze- 
Orhangazi- İzmir 
karayolu, Orhangazi 
Kavşağı yakınlannda

Motosikletin çarptığı yaya yaralanılı
Bursa'da motosik 
let sürücüsünün 
çarptığı yaya 
yaralandı. Olay, 
Osmangazi 
Cumhuriyet Cadde
si'nde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 10 KJ 
309 plakalı motor 
sürücüsü yağışlı

meydana geldi. Bur- 
sa'dan Yalova yönü 
ne giden 35 yaşında 
ki Mustafa Kemal 
Erkmen yönetimin
deki 35 KA 1857 

havada yolun isteyen F.Ş.’ye çarptı,
karşısına geçmek Çevredeki

plakalı depo malze 
meleri yüklü kamyon, 
otoyolun Orhangazi 
geçişinde Orhangazi 
Kavşağı yakınlarında 
kontrolden çıktı.

Bariyerleri aşan 
kamyon yaklaşık 200 
metre sürüklendikten 
sonra otoyolun alt 
bölümünde kalan bir 
bahçede durabildi. 
Kamyon sürücüsü 
Mustafa Kemal Erk
men, ihbar üzerine 
sevk edilen ambu
lansta kontrol edildi. 
Kazada kamyon hur
daya dönerken, polis 
ve jandarma ekipleri 
kaza ile ilgili 
soruşturma başlattı.

vatandaşların 
yaptığı ilk müdahale 
nin ardından F.Ş., 
112 ekipleri tarafın 
dan Bursa Devlet 
Hastanesine kaldırıl 
dı. F.Ş.'nin durumu
nun iyi olduğu öğre 
nildi. Polis, kazayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

Durdurman araçtan
cephanelik çıktı

Bursa’da şüphe 
üze rine durdurulan 
aracın bagajından 
adeta cephanelik 
çıktı. Önceki gün, 
arama kararı alarak 
uygulama yapan- 
polis ekipleri 
Yıldırım Barakfakih 
Mahallesi’nde 
şüphe üzerine bir 
aracı durdurdu.
Araçta yapılan 
aramalarda ise 
bagaj kısmında 
stepne altına gizlen 
miş, 2 adet ruhsat 
sız tabanca, bu 
tabancalara ait 
şarjör, şarjör içeri 

sinde 9 adet fişek, 
plastik kutu içeri 
sinde 46 adet fişek, 
yine kutu içerisinde 
23 adet kuru sıkı 
tabanca mermisi 
ele geçirildi. Yine 
aynı bölmede, 1 
adet pom pah tüfek 
ile bu tüfeğe ait 5 
adet dolu fişek el 
konuldu. Araç 
sahibi M.S. gözal 
tına alınırken, 
hakkında, “6136 
sayılı ateşli silahlar 
ve bıçaklar ile diğer 
aletler hakkında 
kanun”suçundan 
işlem yapıldı.

Karacabey de kayıp gencin ölü olarak bulunmasıyla alakalı gözaltına alınan iki kişi 
tutuklandı. İlçede bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan İsmail Dinçer, 
bir süre önce ortadan kayboldu. İsmail Dinçer, otopsisinin ardından pazar günü 
Arız Mahallesi’nde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Dinçer’in 
ölümüyle ilgili gözaltına âlınari’F.K İle H.Y.’hin çıkarıldıkları mahkemece tutüklandı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

MEHTERLE YÜRÜMEK MODASI

InMMImu
Hunlar döneminde başladığı sanılan savaş müziği çal

mak, insanlık tarihinde değişik şekillerde görülür.
Kimileri "davul" çalar, kimileri "tam tam", kimileri "bo

razan”, kimileri "Hurra", kimileri "Allah, Allah" diye 
bağırarak korku ve cesaret vermeye çalışırlar askerlere...

OsmanlI’da savaş müziği yapanlara Mehter adı verilmiş. 
OsmanlI’ya da bu çalgı, Büyük Selçuklu İmparatorluğu 

zamanında geçtiği sanılıyor.
Osmangazi’ye davul ve sancak hediyesi olarak gönderi 

liyor. Osmangazi bu müziği beğeniyor ve önce savaşlarda 
askeri coşturması için kullanıyor.

Zamanla da kutlamalarda da kutlanmaya başlıyor. 
Mehterin kendine oö/’e bir düzeni vardır.
Önde Mehteran bölümü komutanı, arkasında sol 

tarafında zırhlı muhafızı ile birlikte yeşil sancak bulunur.
Ortada Ak sancak, sağ başta ise kırmızı sancak mevcut

tur. Sancakların arkasında üçerli koldan üç sıra halinde 
dizilmiş dokuz tuğ gelir. Tuğlardan sonra ortada 
mehterbaşı yer alır. Mehterbaşından sonra,mehterin iki 
katı adedince çevgenler, zurnazenler, boruzenler, 
nakkarezenler, zilzenler ve davulzenler gelmekte. En 
arkada ise at sırtında taşınan kös bulunmaktadır. 
Yürüyüşe daima besmele ve sağ ayak ile başlanır. 
Yürüyüş yapılırken esas kural her 3 adımda bir sağa ve 
sola dönülerek yürüyüş devam eder. Rahimallah ve Keri- 
mallah manas'n:? aefen selam biçimidir bu yüruvuş.

Mehter Osmanh ordusunda tvid: olarak t j/mı> ancak, 
batı ile olan ilişkiler arttıkça orda kullanılan müziklere ye
nileri katılmış.

Motorlu araçlann, uçakların savaşlarda kullanıldığı 
çağda mehteran ile orduya moral vermek veya düşmanın 
moralini bozmak çağın gerisinde kaldığı için terk edildi..

Mehter takılan bir geleneğin kaybolmaması için dernek
ler kurularak yaşatılmış, bilhassa belediyeler bu konuda 
bu geleneği yaşatmak için mehteranlara desteklemiştir.

Günümüzde sembolik olarak ancak belli çağrılan 
mehter takımı, muhafazakar kesimin bir simgesi olarak, 
OsmanlInın hep fetihçi ruhunu anımsattığı için 
kullanılıyor.

Dün, Gemlik’te yine mehter müziği duyanlar, ne oluyor 
diye sokaklara çıktılar.

Bayram değil, seyran değil, ne oluyor dediler.
Ben ne olduğunu söyleyeyim.
Hisar Anadolu Lisesi dün İskele Meydanı ’nda kermes 

düzenledi.
Buna bir de Gençlik Yürüyüşü eklediler.
Gençleri Mehter müziği ile yürüttüler. İki ileri, bir geril... 
Bu yürüyüşe Kaymakam ve Belediye başkanı da katıldı. 
Yahu adamlar sormazlar mı, daha bir hafta önce Gençlik 

Bayramı vardı, bu Gençlik Yürüyüşü neyin nesi oluyor 
diye.

Sormuyorlar. Savaş müziği ile yürüyen bir gençlik. 
Oysa okullarda trampet takımları var.
Bu takımlar ne güne duruyor.
Gemlik Lisesi kurulduğunda, unutulmaz bir trampet 

takımı vardı.
Bayramlara çıktığında Rıza KayafVampir RızaJ’nın 

tempo majörlüğünde göz doldurur, Kız Meslek lisesi Ban
dosu ile yarışırlardı.

Mehter takımını çağırıp bir konser verdirebilirsiniz, ama 
okulların önüne katıp yürütmek, abesle iştigaldir. Kay
makam ve Belediye Başkanı da bu nedir demiyor.

Bana sorarsanız iktidar yağcılığıdır.
İşyeri açılışlarına bile artık Mehter Takımı çağırılıyor.
Bizimkiler öğrencilerin başında Gençlik yürüyüşleri 

düzenlemişler ne ola.
Allah akıl fikir versin.

Gemlikspor Yıldız 
Basketbol Takımı, 
Bursa Atatürk Kapalı 
Spor Salonu'nda 
Can Altıntığ Spor 
Kulübü ile yaptığı 
karşılaşmayı 
yenerek, üçüncülük 
kupasını Gemlik’e 
kazandırdılar. 
İbrahim Tokgoz ve 
Nurullah Targıt'ın 
çalıştırdığı Gemlik
spor Yıldız Basket
bol Takımı, 
karşılaşma sonrası 
galibiyetlerini hep 
birlikte yemek 
yiyerek kutladılar. 
Yıldız Basketbol 
Takımı, üçüncülük 
kupasını 4 Haziran 
2016 Cumartesi 
günü Atatürk Spor 
Salonu'nda 
yapılacak törende 
alacak.

DOĞUM GÜNÜ 
SÜRPRİZİ 
öte yandan, 
geçtiğimiz günlerde 
rakibi ile yapılan 
karşılaşmayı 20 sayı 

I önde kapatan 
Gemlikspor Yıldız 
Basketbol Takımı, 
karşılaşma sonrası 
sürprizle karşılaştı. 
Soyunma odasında 
karşılaşmanın 
başarısını kutlayan

basketbolcu 
gençler, takım 
arkadaşlarından

Barış Can Güler’in 
17. yasına girmesi 
nedeniyle doğum

gününü 
sürpriz pasta ile 
kutladılar.

Meteorolojiılen Kuınıeili Yağış Uyarısı
Marmara'nın 
doğusunda kuvvetli 
yağışların 
beklendiği bildirildi. 
Marmara'nın 
doğusunda kuvvetli 
yağışların 
beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya 
göre, gece 
saatlerde Marma 
ra'nın kuzeyinde 
başlayacak 
sağanak ve gök

gürültülü sağana 
ğın, sabah saat
lerinden İtibaren İs
tanbul, Bursa, 
Yalova, Kocaeli, 
Sakarya ve Bilecik 
çevrelerinde yerel 
olarak kuvvetli

olması bekleniyor. 
Vatandaşlardan, 
ani sel, su baskını 
ve yıldırım gibi 
olumsuzluklara 
karşı dikkatli ve 
tedbirli olmaları 
istendi.

Terör Olaylarıyla Turizm Dibe Vurdu
Türkiye'nin turizm 
de dibe vurmuş 
vaziyette olduğunu 
ifade eden TÜRSAB 
Güney Marmara 
BYK Başkanı Meh 
met Akkuş, güven 
ve huzurun olma 
dığı yere turistin 
gelmeyeceğini 
söyledi.
Bursa ve Yalova'da 
faaliyet gösteren 
turizm ve seyahat 
acenteleri, turizm 
sektöründe yaşa 
nan sıkıntıları 
masaya yatırdı. 
Türkiye'nin turizm

de dibe vurmuş 
vaziyette olduğunu 
ifade eden TÜRSAB 
Güney Marmara 
BYK Başkanı Meh 
met Akkuş, Rusya 
krizi ile başlayan ve 
son olarak yaşanan 
terör olaylarında en 
büyük sıkıntıyı tur
izm sektörünün 
çektiğini söyledi. 
Akkuş, "Bursa'ya 
turisti nasıl getiririz 
diye toplantılar 
gerçekleştiriyoruz. 
Huzurun olmadığı 
yere hiç kimse 
gelmez. Ama huzur

ve güvenliğin 
olduğu yere herkes 
gitmek ister. Tur
izmde güvenlik bir
inci planda yer 
almaktadır. Gerçek
ten de son zaman
larda yaşanan terör 
olayları rezervas 
yonların iptaline 
sebep oldu. Biz 
bunu telafi etmek 
için iç turizmi 
canlandırmaya 
çalışıyoruz. Bursa, 
Arapların yoğun 
tercih ettiği bölgel
erden bir tanesiydi. 
Dağı, denizi,

şelaleleri, yeşili 
olan tam turizm böl- 
gesiydi. Yaşanan 
terör olayı çekince 
lere sebep oldu.
1980'li yıllarda Bur 
sa Arap mahallesi 
gibiydi. 2000'li yılla 
rında ise Ortadoğu 
ile hiç çalışamaz 
vaziyete geldik. Son 
5 yılda ise 1980'li 
yıllara geri dönmüş 
gibi çalışmalarımız 
oluyordu. Hem tatil, 
hem de ticaret bakı 
mından çok alış 
verişimiz oluyordu" 
diye konuştu.
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BİL OKULLARI
“Köklü,(m,

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ’DE AÇILIYOR!

ANAOKULU • İLKOKUL* ORTAOKUL
DObilorhangazi www.bllokullari.com.tr 1444 5 245

http://www.bllokullari.com.tr
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İHft'larBursa'dayarısacak
Bursa’da şehir 
merkezi ve ana 
arterler üzerinde 70 
kilometre olan hız 
sınırı 82 kilometreye 
çıktı. Hız sınırların 
daki değişiklik tek
lifi UKOME kurulu 
tarafından oy 
birliğiyle kabul 
edildi. Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Genel Sekreteri 
Seyfettin Avşar'in 
başkanlık yaptığı 
kurula il Emniyet 
Müdürlüğü, Jan
darma Garnizon 
Komutanlığı temsil
cileriyle görüşleri 
alınmak üzere 
meslek odaları 
başkanları katildi. 
OTOMOBİLLER 82, 
DİĞER ARAÇLAR 
70 KİLOMETREYE 
ÇIKTI 
Görüşmelerin sonra 
sında oy birliğiyle 
verilen karara göre 
Bursa kent merke 
zinde ana ulaşım

güzergahı olan İzmir 
Yolu Caddesi'nin 
Gençosman Kavşa 
ğı - Mudanya Cad
desi ile Uludağ 
Üniversitesi Köprü 
İÜ Kavşağı arası - 
Mudanya yolunun 
Mudanya Kavşağı 
Sanayi Caddesi ile 
Mudanya Girişi 
Güzelyalı adalı 
kavşağı arası, İstan
bul Yolu'nun Genç 
osman Kavşağı ile 
Ovakça Gemlik 
yönü çıkışı arası, 
Ankara Yolu'nun 
Gençosman Kavşa 
ğı ile otoyol bağlantı 
kavşağı arası, Yakın

Çevre yolunun 
(Avrupa Konseyi 
Bulvarı, 11 Eylül 
Bulvarı, Mevlana 
Bulvarı), Acemler 
Kavşağı ile Otosan- 
sit Kavşağı arası yol 
güzergahlarında hız 
sınırları 1 Haziran 
2016 tarihi itibariyle 
otomobiller için 82 
kiiometre/saat oto
mobil dışındaki 
diğer motorlu araç 
lar için 70 kilomet 
re/saat olarak değiş 
tirildi. Trafik kural 
larına göre yüzde 
10 opsiyon da ek
lenince hız limiti 90 
kilometreyi buluyor.

Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
uçuş meraklılarının 
gözdesi olan insan 
sız hava araçlarını 
28-29 Mayıs'ta 
Ürünlü'de yarıştın 
yor. Türkiye'nin 
dört bir yanından 
gelen başvurularda 
insansız hava araç 
lan lise öğrencileri 
tarafından tasarlan 
dı ve üretildi.
Etkinlikte, uçakların 
verilen görevlere 
göre uçuşlarını 
yapmaları istene 
cek. Etkinlik, İHA 
tutkunlarını da 
Ürünlü'de bir araya 
getirecek. Yarışma 
sonunda dereceye 
girecek projelere 
ise toplam 15000 TL 
ödül verilecek.
Teknik incelemele

RSHOIBI ABONE OLDUNUZ MU?
■■amKİDMBI ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

rin ardından uçuşla 
nn başlayacağı 
etkinliğe Bursa'nın 
yanı sıra Adıyaman, 
İzmir, Ankara, Sam
sun, Urfa, Bilecik, 
Tekirdağ, Burdur, 
Eskişehir, Malatya, 
İzmit ve Erzurum 
olmak üzere 26 
şehirden başvurular 
yapıldı. 28 Mayıs 
Cumartesi ve 29 
Mayıs Pazar tarih
lerinde gerçekleşe 
cek görev uçuşları 

ile dereceye giren 
projeler belli ola
cak. Kendi kategori 
sinde, Türkiye'nin 
en büyük ‘Liseler 
arası İnsansız Hava 
Araçları Yarışması' 
olan etkinlikte, bir
inci proje 5000 TL, 
ikinci proje 4000 TL, 
üçüncü proje ise 
3000 TL ödül 
kazanırken; genç 
mucitlerden 3 man
siyona da 1000 TL'- 
lik ödül verilecek.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
. .o

HİZMETLERİ

7

W

44 yıllık. tecrübemiz: ile 
hizmetinizdeyiz....

Ll
DAVETİYE 

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU < 

TAHSİLAT MAKBUZU 
TAKVİM & KİTAP < 

DERGİ & İLAN < 
KARTVİZİT & KAŞE < 

EL İLANI & BROŞÜR I 
CİLT YAPIMI < 

İLAN & REKLAM <
PLAKET & KUPA • 

MADALYA ® 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA ®

İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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TSO’dan Sigortacılık
Haftası kutlaması

Yurt göhelihde kut
lanan Sigortacılık 
Haftası kapsamında 
Gemlik Ticaret ve 
Sânayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt ve 10. Meslek 
Komite Başkanı 
Akın Duman birer 
açıklama 
yayınladılar. 
Açıklamada, GTSO 
Başkanı Kemal 
Akıt; "Sigortacılık 
küresel ekonominin 
vat geçilmez unsur 
larının başında 
gelmektedir. Reka
bet ortamındaki 
kıyasıya mücade 
lede, riskleri 
bertaraf etmek ve 
rekabete konsantre 
olmak başarı 
oranını büyük 
ölçüde artıracaktır. 
Bu noktadan 
hareketle Sigorta 
cılık faaliyetlerinin 
İcra eden tüm

YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A.Ş. 
BÜNYESİNDE

YURTİÇİ SATIŞ DEPARTMANINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

- İYİ DERECEDE MS ÖFİCE
PROGRAMLARINI BİLEN 

- NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
- TERCİHEN ÜNİVERSİTE VEYA 

M.Y.O MEZUNU 
- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
- 25-30 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şirketimize şahsen 

yapılması rica olunur.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: 0 224 58^ 00 05

üyelerimizin Sigorta 
Haftasını en İçten 
dileklerimle 
kutlarım." dedi 
10. Meslek 
Komitesi Başkanı 
Akın Duman ise; 
"Gelişmişlik 
düzeyinin önemli 
göstergelerinden 
biri olarak kabul 
edilen sigorta 
sektörü, sadece 
ülke ekonomilerinin 
değil toplumu 
oluşturan bireylerin 
yaşamında da son 
derece önemli 
bir yer tutuyor. 
Yarattığı fonlarla 
ülke ekonomisine 

kaynak sağlayan 
sektörümüz, bir 
yandan istihdam ve 
yatırımlara destek 
verirken, diğer yan
dan bireylerin 
sağlığını ve varlığı 
nı güvence altına 
alıyor. Refah içinde 
daha az risklerin 
olduğu bir dünya 
için çalışıyor. 
Güvenli ve refah 
içinde bir geleceğin 
kurulmasında ise 
sigorta bilincinin ta
bana yayılması 
büyük önem taşı 
yor. Bu vesileyle, 
sigortalılık bilincini 
toplumun tüm 
kesimlerine ulaştı 
rarak, geleceğimi 
zin daha iyi şekil 
lendirilmesi 
amacıyla kutladığı 
mız Sigorta Hafta 
sı’nın sizlere ve tüm 
sektör temsilcile 
rine kutlu olmasını 
diliyorum." dedi

Bornsan Harnıesmaıın
eiMnlitleri devam ediyor
1 milyon tonu aşan 
üretim kapasite
siyle Türkiye ve 
Avrupa’nın önde 
gelen çelik boru 
üreticileri arasında 
yer alan Borusan 
Mannesmann, 
başarısını sosyal 
aktivitelerle taçlan 
diriyor. Doğa Yürü 
yüşü, Geleneksel 
Aile Günü, Gemlik 
Geleneksel Voley
bol Turnuvası ile 
çalışanlarının yanı 
sıra Gemlik halkının 
da ilgisini çeken 
Borusan Mannes
mann, önümüzdeki 
günlerde de çeşitli 
etkinliklerle adın 
dan söz ettirecek. 
Bowling Turnuva 
sı’ndan Doğa 
Yürüyüşü’ne, Aile 
Günü aktivitesin- 
den Voleybol 
Turnuvası’na kadar 
farklı etkinliklerle 
çalışanlar bir araya 
geldi.
14 Aralık 2015-15 
Ocak 2016 tarihleri 
arasında Gemlik 
fabrika çalışanla 
rımn oluşturdukları 
takımlarla katıldık 
lan bir Bowling 
Turnuvası düzen
ledi.
Gemlik Fabrika 
çalışanlarının eşleri 
ve çocukları için 25 
Ocak 2016 tarihinde 
Bursa Valiliği AFAD 
Eğitim Merkezine 
bir ziyaret gerçek 
(eştirildi.
Çocukların büyük 
ilgiyle ve merakla 
gezdiği eğitim mer 
kezinde, deprem 
simüiatörü, yangın 
söndürme simülas 
yonu, 5D deprem 
eğitim filmi, enkaz 
koridoru, fırtına 
simülasyonu, heye

YALOVA ARMUTLU BÖLGESİNDE AÇILAN 
YENİ TERMAL OTELDE 8 SAATLİK SİSTEMDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
BAY - BAYAN TEMİZLİK VE ÖZEL GÜVENLİK 

PERSONELİ ALINACAKTIR.
MAAŞ + YEMEK + SERVİS + İSTEĞE BAĞLI KONAKLAMA 

0 507179 69 65 Ömer Bey

lan ve sel simülas 
yonu, duman kaçış 
simülasyonu, kar
bon monoksit ze
hirlenmesi ve ilk 
yardım konularında 
teorik ve uygula 
malı eğitimler 
verildi.
Doğal güzellikleri 
yaşamak, iş ve 
şehir stresinden 
kurtulmak için 
Gemlik Fabrika 
sı’nda 27 Mart 
Pazar günü Büyük 
Kumla - Haydari 
ye’de 37 çalışanın 
katıldığı bir Doğa 
Yürüyüşü organiza
syonu gerçekleştiril 
di. 17 kilometrelik 
yorucu fakat keyifli 
parkurun sonunda 
çalışanlar kendileri 
için hazırlanan 
ikramlarla günün 
yorgunluğunu üzer
lerinden attılar.
Borusan Mannes
mann Gemlik 
çalışanları tarafın 
dan oldukça beğeni 
len ve talep gören 
Doğa Yürüyüşü 
(Trekking) organiza
syonu 17 Nisan tari
hinde 23 km’lik bir 
parkur olan Hay- 
dariye Su Düştü 
şelalesi ve Selimiye 
Delmece yaylası 
arasında, 8 Mayıs 
tarihinde ise 17 
km’lik Şahin Tepe - 
Yalova Kurtköy 
arasında yeniden 

gerçekleştirildi. 
Organizasyonun 3 
haftada bir olacak 
şekilde farklı 
destinasyonlarda 
yenilenmesi 
planlanıyor.
Gemlik fabrika 
çalışanlarının 
çalışma ortamlarını 
ailelerine göster 
dikleri ve hep 
birlikte keyifli bir 
pazar günü 
geçirdikleri Ge
leneksel Aile Günü 
ise bu yıl 15 Mayıs 
pazar günü 
fabrikanın 
bahçesinde düzen
lendi. Çalışanlar 
eşleri ve çocukları 
ile birlikte İllüzyon
ist şovundan sirk 
gösterilerine kadar 
birçok farklı aktivite 
ile renkli bir Pazar 
gününü geride 
bıraktılar.
Borusan Mannes
mann tarafından 
düzenlenen Gemlik 
Geleneksel Voley
bol Turnuvası ise 
bu yıl 18 Nisan 
2016’da 17 
Takım ve 187 
oyuncunun katılımı 
ile düzenlendi. 
Kıran kırana 
maçların oynandığı 
ve yoğun ilginin 
olduğu grup 
maçları sonrasında 
final maçı ile bu 
yılın şampiyon 
takımı belli oldu.
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Binlerce öğrenciye YGS soku
2016 ÖSYS Kılavu 
zu’nda “sınavsız 
geçiş hakkı” yer 
aldığı için yaklaşık 
78 bin öğrenci bu 
haktan yararlanmak 
için başvurdu, 
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı’na 
(YGS) girmedi. 
TBMM Başkanlığı 
na sunulan Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın 
Teşki lat ve Görev
leri Hakkında Kanun 
Hükmünde Karar
name ile Bazı 
Kanun ve Kanun 
Hükmünde Karar
namelerde Değişik

lik Yapılma sına Dair 
Kanun Tasarısı’nda 
“unutulan” bir 
madde bu yıl üni 
versiteli olacağını 
düşünen 77 bin 814 
öğrencinin bu haya 
lini bitirecek. Çünkü 

tasarıya göre 
meslek lisesi öğren 
çilerinin alanlarının 
devamı niteliğindeki 
yükseköğretim prog 
ramlarına sınavsız 
geçişlerini düzenle 
yen bu hak kaldırıl) 

yor. Oysa 2016 
ÖSYS Kılavuzu’nda 
“sınavsız geçiş 
hakkı” yer aldığı 
için yaklaşık 78 bin 
öğrenci bu haktan 
yararlanmak için 
başvurdu, Yüksek 
öğretime Geçiş 
Sınavı’na (YGS) 
girmedi. Eğer tasarı 
ya düzenlemenin bu 
yılın öğrencilerini 
kapsamadığına 
ilişkin bir ek madde 
konulmazsa bu 
öğrenciler için 
üniversiteye gitmek 
söz konusu değil.

fllES sonuçlan açıklanOı

Akademik Personel 
ve Lisansüstü 
Eğitimi Giriş Sınavı 
(ALES) sonuçları 
açıklandı. ÖSYM 
nin internet sitesin
deki duyuruya 
göre, 8 Mayıs’ta 
uygulanan ALES 
ilkbahar dönemi 

değerlendirme 
işlemleri tamamlan 
dı. Adaylar, sınav 
sonuçlarını, 
"https://sonuc.osy
rn.gov.tr" internet 
adresinden T.C. 
kimlik numaraları 
ve şifreleriyle 
öğrenebilecek.

■
 ZEYTİNPERAKENDE

 MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK
BAY-BAYAN PERSONELLER

IHUIVIII ALINACAKTIR.
■S 0 506 269 8718

ELEMANLAR ARANIYOR
FORKLİFTVE BOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR

02245247524 05301488083

r® gemport
J 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 eaeceK.

■
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

BAY-BAYAN VASIFSIZ
------------ ELEMANLAR ARANIYOR■ ss

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli pıaraK 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapılc’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/edebilecek,
O Vardiyalı çalışabilecek,
O Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

İlgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

UEYMH KUZU ÇEVİR ME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

05322328041

https://sonuc.osyrn.gov.tr
mailto:hr@gemport.com.tr
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Ömür boyu maaş alabilirsiniz
İkinci emeklilik siste
minde çalışanların 
tamamı otomatik ve 
zorunlu olarak sis
teme dahil olacak. 
Ancak 50 lira öde 
yerek sistemde 
kalmaya devam et
meleri isteğe bağlı 
olacak.

56 YAŞ, 10 YIL 
PRİM ŞARTI 
ikinci emeklilik sis
temi bireysel emek 
lilik sisteminin 
zorunlu katılımı 
içeren yeni bir 
boyutu. Özellikle 
tasarrufların artırıl 
ması ve düşen 
emekli maaşlarını 

takviye edecek bir 
sistemin hayata 
geçirilmesi amacıyla 
planlanıyor. Sisteme 
katılan ve tercih 
eden çalışanlar 
maaşlarından 
yapılan kesintinin 
ve buna ek olarak 
yüzde 25'1 i k devlet 
desteğinin fonda 
birikmesi sonrası • 
56 yaş ve 10 yıl prim 
ödeme şartlarını 
sağladıklarında ik
inci emeklilik siste
minden toplu para 
alabilecekler.

ÖMÜR BOYU MAAŞ 
Bu süre sonunda 
fonda biriken toplu

parayı maaş olarak 
bağlatabilecek 
kişiler, bunun yanın

sistemi'yle bazı ben
zerlikler gösteren 
söz konusu sistem,

da yıllık gelir sigorta 
sı yaptırarak ömür 
boyu maaş almayı 
da tercih edebilecek
ler. 199O'lı yıllarda 
ülkemizde uygula 
nan 'zorunlu tasarruf 

çalışanların çalışır 
ken tasarruf etmele 
rini ve emekli olduk 
larında yalnızca
SGK'dan alacakları 
emekli aylığına muh 
taç kalmamalarını

amaçlıyor.

% 25 DEVLET 
KATKISI 
İkinci emeklilik sis
temine katılım için 
en az 50 TL prim 
ödenmesi planlanı 
yor. Dolayısıyla sis
teme girmek isteyen 
bir kişinin maaşın 
dan en az 50 TL ke
silecek. Daha yüksek 
miktarlarda prim 
ödemek isteyen 
çalışanların maaşın 
dan yapılacak kesinti 
artacak. Prim ne 
kadar yüksek olursa 
devlet desteği de o 
kadar artacak. Sis
teme 100 TL prim

ödeyen bir çalışan 
25 TL, 200 TL öde 
yen çalışan 50 TL 
devlet desteği ala
bilecek.

İŞLETME AYLIĞI 
MODELİ TASAR
RUFU ARTIRIR 
İkinci emeklilik 
sistemi yerine 
işletme aylığı mode 
linin hayata geçiril 
mesi daha doğru 
sonuçlar üretebilir. 
İşverenlerin de prim 
ödeyerek^katıldığı 
bir sistem hayata 
geçirilirse, daha yük
sek tasarruf miktarla 
rina ulaşılması 
mümkün olacaktır.

Ilıman liltsi telin ılıtıl» KOBflere wıi testek ııteti
Ekmek İşverenleri 
Sendikası 400 gram 
pidenin 3 TL'den 
aşağı satılmasının 
maliyetleri karşıla 
mayacağını açıklar 
ken, Fırıncılar Fede 
rasyonu ise henüz 
fiyat tespit etmedik
lerini dile getirdi. 
Türkiye'deki vatan 
daşlar da ramazana 
hazırlanırken, rama 
zanın vazgeçilmez 
tatları arasında olan 
pidede fiyat belirsiz 
liği devam ediyor. 
Halil İbrahim Balcı, 
maliyet artışlarına 
rağmen pide fiyat 
larında fırıncı esna 
finin fedakarlıkta 
bulunacağını, vatan 
daşın cebini yak

mayacak bir fiyat 
politikası izleyecek
lerini söyledi. "Halkı 
m ızm alım gücünü 
de göz önünde 
bulundurarak, pide 
fiyatlarını açıklaya 
cağız" diyen Balcı, 
"Ekmek israfı azal 
di" açıklaması 
yapan Toprak Mah
sulleri Ofisi(TMO) 
yetkililerini de eleş 
tirdi. Ekmek israfı 
mn devam ettiğini 

kaydeden Balcı, 
"TMO yetkilileri 
geçtiğimiz günlerde 
'ekmek israfı azaldı' 
diye kamuoyuna 
gerçeği yansıtma 
yan açıklamada 
bulundu. İsraf halen 
devam ediyor" diye 
konuştu. Balcı, 
TMO'nun kamuoyu 
na yansıtmadığı 
gerçekleri kendi
lerinin açıklayacağı 
nı söyledi.

KOSGEB Başkanı 
Biçer, KOBİGEL- 
KOBİ Gelişim 
Destek Programı 
kapsamında 3 ayrı 
çağrıdan oluşan 
yeni destek paketiy 
le KOBİ'lere 300 
milyon lira daha 
destek sağlanacağı 
nı bildirdi.

"Başvurular 30 
Mayıs-1 Temmuz'da"

Biçer, "KOBİ ve 
girişimcilerin 
yapacağı proje 
başvurularında 
Bilişim Teknoloji 
leri KOBİ'lerinin 
Geliştirilmesi konu 
başlığında proje 
destek üst limitinin 
100 bin lirası geri

ödemesiz olmak 
üzere toplam 250 
bin lira, Hızlı Büyü 
yen KOBİ'lerde 
Kapasite Geliştirme 
konu başlığında 
300 bin lirası geri 
ödemesiz olmak 
üzere toplam 600 
bin lira, KOSGEB 
Destekli Girişimlere 
İvme konu başlığın 
da ise 100 bin lirası 

geri ödemesiz olmak 
üzere toplamda 
250 bin lira şeklinde 
belirlendi." diye 
konuştu. Recep 
Biçer, destek 
programından 
faydalanmak 
isteyenlerin 30 
Mayıs-1 Temmuz 
arasında başvuru 
yapabileceklerini 
dile getirdi.

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

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

OTOBÜS

DAĞITICILAR

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

RESMİ BAİRELER
Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğLMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

ULAŞIM
Pamukkale 518 OO 2s
DENİZ UÇAâl «13 »® 13
Pegasus Aiunls Seyahat 614 G3 A2
METRO 613 12 12
Aydın Turtam 813 20 77
SOzer Turtam 012 1O 72
Kanberogiu-Eaadaş 614 -4» 4®
Anıtur ®14 47 71
Kamil Koç 012 O1 03

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 85 29
Acıbadem 280 44 44

RELEBİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 13 21-182 
Yazı İşi. Md. 13 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

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

Gemlik Karfez
SEHLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

IHIİISİIEIUIM

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 
MAR-PET * 513 1O 79

813 30 33
Tuncay Otogaz S13 1® 45
Beyza Petrol 913 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5488 

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-Reklamcıhk Tesisi 
istiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Kaptan amerika 

kahramanların savaşı 
(3dtürkçe): 11:00-14:00- 

17:00-20:30...
Oflu hocanın şifresi 2: 

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

Angry bırds (2d türkçe): 
10:30-12:15-14:00- 

15:45:17:30...
alamet i kıyamet: 

19:00-21:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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MILTON
GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE

GÜZEL ANLARINIZI
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

riunnist +Di Performans
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ
Nikah Masası - Volkan yösterisi

İnternetten Canh fyym- Sahne - Işıkyösferisi 
Servis ve ekipmanlar ~ Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmilton.com

DUGUN SALONU

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN

fysfa - Meşrubat -Çerez 2016yılı
BAŞLAMIŞTIR

facebook/mlltondugun
plus.google.com/anlltondugim

Hükümet Konagi karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

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


|Kuruluş:1973|

GemlikKsrfez
50 Kr.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
28 May» 2016 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com

jftGüne Bakış
r | Kadri GÜLER

■LkAVi. > kadri_guler@hotmail.com

PYD sorunu ve ABD
Son günlerde basında Suriye’nin 
güne yinde IŞİD’e karşı savaşan 
PYD’lilerle, ABD askerlerinin birlikte 
savaştıklarını gösteren fotoğraflar 
yayınlanıyor.
ABD askerinin Kuzey Suriye deki Künl 
Bölgesinde konuşlanması ve sahaya 
filıen jnmes'ı tilıCfGfr çdkrcı.
Kuzey Suriye de olmayan yalanız
Tüıjdye var. Devamı 4’de

Süitim günleri ^era/ı

Gemlik Kaymakamlığı, Gemlik Belediye 
Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 
ortaklaşa düzenlediği “Gemlik Eğitim Gün
leri” 30 Mayıs 2016 Pazartesi günü başlıyor. 
4 gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenle 
neceği Gemlik Eğitim Günleri Şenliğinde 
çocuk oyunları, şiir dinletisi, halk oyunları 
sergilenecek. Şenlik, 2 Haziran 2016 günü 
söna erecek. Haberi sayfa 2’de

Yağmur 
«ağdığında Tapu 

Müdürlüğünün 
önü pöl gitti 

oluyor

Gemlik Tapu Müdürlüğünün yeni hiz 
met binasının giriş kapısının önü yağışlı 
havalarda biriken yağmur suları nede 
niyle göl gibi oluyor. Vatandaşlar, ön 
lem alınmasını ve sorunun giderilme 
sini istediler. Haberi sayfa 2’de

ÖZEL "■IJrııi bir dı/lztııl ile lıde/lmııize dogrn” Mİ sum 1,2,3. SINIFLARA MİTİM 6 SUT
A Yltlİ'NI'l' 4,S,6,7. SINIFLARA HAFTAM 8 SAAT İNGİLİZCE•• IBİJİ 1 M MÜZİK JİMNASTİK

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL vo™?'
AKTIVITELERIMIZî »asketbol halkoyunlari

derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır . SU SPORLARI SATRANÇ

‘Duupth de çağdaş eğitim aataycçufa tiytene eu

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Gemlik Eğitim 
dünleri Haşlıyor

Yağmur yağdiBintla 
Tapu Müdürlüğünün 
önü göl gitti oluyor

Gemlik 
Kaymakamlığı, 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı, İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 
ortaklaşa 
düzenlediği 
“Gemlik Eğitim 
Günleri” 
önümüzdeki 
hafta başlıyor. 
Okulların yıl sonu 
karne tatilinin 
yaklaşması sonucu 
son günlerde 
başlayan sosyal 
etkinliklere bir 
yenisi daha 
katılıyor.

30 Mayıs 2016 
Pazartesi günü 
başlayacak olan 
Gemlik eğitim 
günleri programı 
belli oldu.
Buna göre, 30 Mayıs 
2016 Pazartesi 
günü saat 16.oo da 
İskele Meydanı’nda 
ilçemizdeki okulla 
rın tanıtımının 
yapıldığı stantlar 
açılacak.
Aynı günün akşamı 
saat 20.30 da ise 
okul öncesi 
şenlikler 
düzenlenecek. 
31 Mayıs 2016

Salı günü saat 
20.30 da ise İskele 
Meydanı’nda Şiir 
Akşamları konulu 
şiir dinletisi 
yapılacak.
1 Haziran 2016 
Çarşamba günü 
ise İskele 
Meydanında 
saat 20.30 da 
Halk Dansları 
gösterisi, 
2 Haziran 2016 
Perşembe günü 
saat 20.30 da ise 
İskele Meydanında 
Öğrenci ilahi 
korosu ilahiler 
seslendirecek.

Gemlik Tapu 
Müdürlüğünün yeni 
hizmet binasının 
giriş kapısının önü 
yağışlı havalarda 
biriken yağmur 
suları nedeniyle 
göl gibi oluyor. 
Hürriyet Cadde- 
si’nde bulunan 
Baytaş Plaza’nın 
birinci katında 
hizmete giren 
Gemlik Tapu 
Müdürlüğü ve 
Kadastro 
Müdürlüğünün yeni 
Pazar yerine bakan 
giriş bölümünde 
yapılan asfaltın 
düzensiz olması 
-suların hizmet 
binasının giriş 
kapısının önünde 
birikerek gölcükler 
oluşturmasına 
neden oluyor. 
Dar olan yoldan 
geçen araçlar 
biriken sulardan 
geçerken çevreye 
su sıçratması 
yanında burada 
bulunan işyerleri 
sahipleri de durum
dan rahatsız 
olduklarını 
belirtiyorlar.

Hizmete daha 
açılmayan pazar 
yerinin bu durumun 
önümüzdeki kış 
daha ciddi

sorunların 
doğmasına neden 
olacağı belirtiliyor 
ve önlem alınması 
isteniyor.

Gemlik Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi, 4006 
TÜBİTAK Bilim 
Fuan'na ev 
sahipliği yaptı. 
Öğrenci, veli ve 
ilçe protokolünün 
katıldığı sergi, 
Kaymakam Cahit

Işık’ın açılış kurde
lesini kesmesiyle zi
yaretçilerine açıldı. 
Okulun özel olarak 
hazırladığı spor salo
nunda gerçekleşen 
ve TÜBİTAK'ın 
desteğiyle bu yıl 
birincisi düzenlenen 
serginin açılış 

konuşmasında 
Okul Müdürü 
Hüseyin Er, 40 
danışman öğretmen 
ile 182 öğrencinin 
hummalı çalışma 
larıyla 80 proje 
sergiledikleri Bilim 
Fuarı’nın açılışını 
gerçekleştirmekten 

son derece mutlu 
olduklarını söyledi 
ve araştıran, merak 
eden, sorgulayan, 
öğrenmeye istekli 
bireyler yetiştirmeye 
devam edeceklerini 
ifade etti.
Kaymakam Cahit Işık 
açılışta yaptığı 

konuşmada; bilimsel 
çalışmaların meslek 
liselerince de 
gerçekleştirilmesini 
olumlu ve başarılı 
bulduklarını be
lirterek, bu fuarın 
düzenlemesinde 
emeği geçen okul 
yönetimine, 

öğretmenlere, 
öğrencilere ve Okul 
Aile Birliği Üyelerine 
teşekkür etti. 
Teknik ve bilimsel 
projelerin öne çıktığı 
sergide öğrencilerin 
buluşları ziyaretçiler 
tarafından ilgi ve 
beğeni topladı.
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Lantonmerl netirirse. hırsua nara uerecek
Bursa’da çaldığı 
laptopu sırtına koy* 
duktan sonra, aracı 
yanaştıran işyerine 
sahibine yardımcı 
olan şüpheli ortadan 
kayboldu. Bilgisaya 
nnın içerisinde 
önemli bilgilerin 
olduğunu ifade eden 
İşyeri sahibi İse 
laptopunu geri getir 
mesi durumunda 
şüpheliye ödül 
vereceğini söyledi. 
Işyerlndekİ hırsızlık 
anı kameralara

yansıdı. Olay, Osman 
gazi de meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre, oto tamirciliği 
yapan Ramazan Kırçl 
ler, birkaç daklkalı 
ğına dışarıya çıktı. 
Bu sırada dışarıda 
bulunan bir aracı 
İçeriye sokmaya 
çalışan Kırçller’e, 
giriş sırasında tanıma 
dığı bir kişi yardımcı 
oldu. Yabancı kişi, 
Kırclier'e "Bir aracım 
var. Onu tamire 
getireceğim" dedik

ten sonra, ortadan 
kayboldu. Şahsın 
gelmemesi üzerine 
şüphelenen işyeri 
sahibi, kontrollerini

yaptıktan sonra lap- 
topunun yerinde 
olmadığını gördü. 
Güvenlik kamerasını 
da seyredince olay

ortaya çıktı. Kırçiler, 
hemen polise haber 
verdi. Kamera kayıtla 
rında, Kırçiler’in 
işyerinden bir aracı 
dışarıya çıkarttığı 
sırada, bir şahsın 
içeriye girdiği görü 
lüyor. Ardından tamir 
hanedeki kapalı alana 
giden şahıs, laptopu 
alarak seri şekilde 
sırtına sokuyor. 
Daha sonra işyerine 
bir araçla giren 
Kırçiler’e, ‘gel gel’ 
diyerek yardım eden

şüpheli uzaklaşıyor.

"BİLGİSAYARI GERİ 
GETİR ÖDÜLÜ AL" 
İşyeri sahibi Rama 
zan Kırçiler, “işyerine 
ait bütün bilgilerim 
laptopumun içeri 
sindeydi. Ayrıca araç 
tamirleriyle alakalı 
yazılımlar vardı. 
İşyerime giren şüphe 
li şahıs, laptopumu 
getirdiği takdirde 
bin lira ödül verece 
ğim" dedi. Polis, 
soruşturma başlattı.

Kamyonet tarlaya uçtu Bursa Terminali nde 
yangın paniği

Inegöl-Yenişehir 
yolu üzerinde mey
dana gelen kazada, 
kontrolden çıkan 
kamyonet tarlaya 
yuvarlandı. Kazada 
sürücü yaralandı. 
Edinilen bilgilere 
göre, Yenişehir isti 
kametinden İnegöl’e 
seyir halinde olan 23 
yaşındaki Halil 
Ozkaya yönetimin
deki 34 GN 3212 
plakalı kamyonet, 
Hamzabey köprüsü

^mevkiinde sürücü 
sünün direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesi üzerine 
kontrolden çıktı. 
Kamyonet yoldan 
çıkarak tarlalık alana 
uçtu. Taklalar atıp, 
yaklaşık 50 metre 
sonra duran kamyo
netteki sürücü 
yaralandı. Kazayı 
görenler durumu 
112’ye bildirdi. Yaralı 
sürücü, kaza yerine 
gelen 112 Acil Servis

ambulansındaki 
sağlık ekibinin iık 
müdahalesinin ardın 
dan İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil Servi

sine götürülerek te
davi aitına alındı.
Tarlalık alandaki 
kamyonet, çekici 
yardımı ile çıkarıldı.

Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs 
Terminaii'nde bir iş yerinin elektrik aksa 
mından çıkan yangın paniğe neden oldu. 
Terminal içinde bulunan büfenin döner 
makinasının neden olduğu yangın, olay 
yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından 
kontrol altına alınarak kısa sürede söndürül 
dü. Yoğun duman nedeniyle vatandaşlar zor 
anlar yaşarken, yangın paniğe yol açtı.

Otomobil hurdaya döndü
Elektrik direğine 
çarpan araç hurdaya 
döndü. Sürücü ise 
hava yastıkları saye 
sinde yara almadan 
kurtuldu. Edinilen 
bilgiye göre, Meri- 
nos'tan İzmir is
tikametine giden 
Murat A. yönetimin
deki 16 EF plakalı 
otomobil, direksiyon 
hakimiyetini kaybe 
derek yolun sağ 
tarafındaki aydın 
latma direğine çarptı. 
Hurdaya dönen 
araçta büyük hasar 
meydana gelirken, 
sürücü aracın tüm 
hava yastıklannın

Teraslan dilsen çocuk öldü
Gürsu de 4 katlı binanın terasından düşen 11 yaşındaki kız çocuğu 
hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Rana Yılmaz, Yenidoğan Mahal 
leşi Conkbayır Sokağı'nda evlerinin bulunduğu 4 katlı binanın tera 
sında halı yıkayan annesi Rufiye Yılmaz'ın yanına çıktı. Zeminin ıslak 
olması nedeniyle kaydığı iddia edilen çocuk, yaklaşık 30 cm’lik ko
ruma duvarını aşıp yola düşerek yaral ndı. Baba Recep Yılmaz (37), 
pencereden kızının hareketsiz yattığıı görünce 112 Acil Servis ekip
lerine haber verdi. Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

açılmasıyla kazadan 
yara almadan kur
tuldu. Araçtan dışarı 
çıkarılan sürücü 
kaldırıma oturarak 
ağlamaya başladı. 
Görgü tanıklarına 
göre, araç direğe 
çarptığında büyük 
bir kıvılcım oluşarak 

direk metrelerce 
havaya yükselerek 
devrildi. Olay yerine 
gelen 112 Acil Servis 
ekiplerinin müda
halesine de izin ver
meyen sürücü daha 
sonra polis ekipler
ince polis merkezine 
götürüldü.

Sahie nara HK8f ten ııaimanılılar
İstanbul'da bastıkları 
sahte paraları 
Türkiye geneline 
yayan kalpazan 
çetesi Bursa jandar 
ması tarafından çök
ertildi. Matbaada bin
lerce sahte banknot 
basarken yakalanan 
kalpazanların sahte 
para sayma makine 
lerinin bile olduğu 
ortaya çıktı. Edinilen 
bilgiye göre, Bursa İl 
Jandarma Komutan 
lığı ekipleri, Mudan 
yanın villalar semti 
Bademli semtinde 
bazı şahısların sahte 
para verip alışveriş 
yaptıklarını belirledi. 
2 gün içerisinde aynı 
mahallede çok 
sayıda iş yerine 
sahte para verdikleri 
belirlenen iki kişiyi 
kamera kayıtlarından 
tespit eden jandarma 
ekipleri, şahısların 
İstanbul’dan kiraladı 
ğı otomobilinde 
plakasını tespit etti. 
Şahısları takibe alan 
ekipler, Z.A. ve Ş.Y. 
ismindeki iki kişiyi

Bademli çıkışında 
gözaltına aldı. Kiralık 
otomobilde yapılan 
aramada ise sahte 
27 bin dolar ele geçi 
rildi. Z.A. ve Ş.Y.’nin 
ifadeleri doğrultu 
sunda soruşturmayı 
derinleştiren jandar 
ma ekipleri çetenin 
İstanbul’da sahte 
para bastıkları mat
baaya da baskın 
yaptı. U.E., A.U. ve 
H.T. isimli 3 kişide 
sahte para basarken 
şuçüstü yakalandı. 
Matbaada yapılan 
aramada bir adet 
ruhsatsız tabanca bu 
tabancaya ait çok 
sayıda mermi ile 30 
ayrı ilde piyasaya 
sürülen sahte parala 
rın yapımında kulla 

nılan 360 bin adet 
para basım kağıdı, 2 
bin 800 adet yarısı 
basılmış para kağıdı, 
8 adet serigraf kalıbı, 
6 adet para kesme 
kalıbı, 11 adet dolar 
kabartma kalıbı, 10 
adet beyaz fligran 
şeridi, 70 adet yaldız 
lı fligran şeridi, bir 
adet para kesme 
makinesi, bir adet 
para sayma maki
nesi, bir adet para 
kurutma makinesi, 
bir adet fligran ve 
hologram makinesi, 
bir adet paranın mor 
ışıktan geçmesini 
sağlayan yazıcı, bası 
mı tamamlanmış çok 
sayıda sahte para ile 
diz üstü bilgisayara 
el konuldu.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

PYD sorunu ve ABD
ABD askeri, Rus Askeri, Hollanda, Alman, 
İran askerleri sıcak savaşın içinde, ancak 
Suriye deki savaştan en çok etkilenen 
Türkivç. sınırlarının ötesine askere 
göndermiş değil.
Rus askerleri, Suriye Ordusunun gerile
memesi için savaşırken, İran buna destek 
veriyor.
Türkiye ise; Suriye Ordusunun dağılması, 
Esat rejiminin yıkılması için Suriye deki 
tüm muhalifleri destekliyor.
Silah gönderiyor, onların eğitimlerine 
katılıyor, yaralılarını Türkiye de tedavi et
tiriyor, savaştan kaçanlara kapılarını 
açarak onların barınmalarından tutun da 
her şeyiyle ilgileniyor.
Bu nedenle güneyde birçok il ve ilçemizde 
Suriyelilerin nüfusu, Türk vatandaşlarının: 
nüfusunu geçti.
3 milyon Suriyeliyi barındırıyor, doyuruyor. 
Suriye savaşına Türkiye’nin burnunu 
sokması bize pahalıya patladı.
Hem de Esat’ı bir haftada devireceğini 
sanan siyasilerimiz ne kadar büyük yanıl 
gıya düştüklerini, ne kadar dar görüşlü 
olduklarını gördük.
Esat ile uğraşırken, kevgire dönen güney 
sınırlarımız yabancı militanların yol geçen 
hanına döndü.
Her birine geçin dedik.
Yeter ki Esat devrilsin, Türkiye’nin Suriye 
de itibarı artsın diye. Olmadı.
Karşımıza, IŞİD denen, radikal İslamcı, 
kafa kesen bir yapılanma ortaya çıktı.
Bugün Irak ve Suriye de varlığını genişle 
ten bu güçlere karşı dünya savaşıyor. 
Dünyanın en büyük devletlerinden oluşan 
koalisyon, ISİD’ı yok edemedi.
IŞİD güçleri sınırımızda. Hatta bu yüzden 
Suriye topraklarında bulunan Süleyman 
Şah Türbesi’nin yerine değiştirdik.
IŞİD Türkiye’yi de tehdit ediyor. 
Gönderdikleri canlı bombaların patlatılma 
sı ile insanlarımız ölüyor.
Attıkları mermiler Kilis’te can almaya 
devam ediyor.
Türkiye eli kolu bağlı, sınırımızdan IŞİD 
mevzilerini bombalıyor.
Suriye topraklarına giremiyoruz.. 
Oysa, ABD orada, Rusya orada, İran orada 
herkes orada, biz yokuz.
Türkiye PYD askerleri ile IŞİD’e karşı sava 
şan ABD’lileri,"Onlar PKK’nın uzantısı, 
terörist” diye desteğin çekilmesini istiyor 
ABD Dış İşleri Bakanlığı sözcüsü Mark 
Toner, dün yaptığı açıklamada PYD’yi 
terörist olarak görmediklerini tekrarladı. 
PYD’li askerlerin ABD’li askerlerle birlikte 
fotoğrafları yayınlanıyor.
ABD askerlerinin üniformalarında ise PYD 
ablemleri buluyor.
ABD’nin PYD’ye verdiği silahlar el altından 
PKK’ya gidiyor.
TSK’nın düşürülen helikopteri için önce 
ARIZA nedeniyle düştü dendi.
Ama, karşı taraf, düşmenin füzelerle 
gerçekleştiğini yayınlayınca, bizim resmi 
ağızlar DÜŞÜRÜLDÜ demek zorunda kaldı. 
Sonuç olarak, Suriye batığına burnunu 
sokan Türkiye büyük fatura ödüyor. PKK 
bu süreçte küçülmedi daha da silaha 
olarak büyüdü.
Bugün Güneydoğu Anadolu da, birçok ilde 
yaşanan iç savaş ve bu savaşta ölenler bu 
yanlış politikanın sonucudur.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Dairesi Başkanlı 
ğı’nın açıklamasına 
göre; kent içi ulaşım 
da hızı sınırının 
yeniden düzenlen 
diği ve çeşitli nokta
larda arttığı belirtildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Ulaşım Dairesi 
Başkanlığının 
açıklamasında; 
“Ukome Kurulu’nun 
29/04/2016 tarih ve 
224 sayılı kararı ile

Sağanak yağış Bursa'yı vurdu
Bursa’da iki gündür 
araklıklarla devam 
eden sağanak 
yağış, çiftçiyi 
güldürürken şehir 
merkezindeki 
vatandaşlara da 
zor anlar yaşattı. 
Şehrin en işlek 
caddelerinde 
yağmur suyu yüzün
den sürücüler zor 
anlar yaşadı. Doğu 
yaka sındaki bazı 
sokaklar ise yağmur 
suları ile doldu. 
Meteorolojiden

Necip Fazıl! andılar
Ülkü Ocakları Gem
lik İlçe Başkanlığı 
2016 yılı faaliyet 
lerine Türk 
Edebiyatının usta 
kalemlerinden 
yazar ve düşünür 
Necip Fazıl 
Kısa küreği vefatının 
yıldönümünde 
düzenlenen prog 
ramla andı.
Programa MHP 
ilçe Yöneticileri, 

Ülkü Ocakları 
Yöneticileri ve 
üyeleri katıldı. 
Saygı duruşu ve 
istiklal Marşı ile 
başlayan programın 
açılış konuşmasını 
Emir Furkay 
Ceylan yaptı. 
Konuşmasında 
fedakârlık vurgusu 
yapan Ceylan; 
"Bugünün anlam 
ve önemine binaen 
fedakârlık; bir insan 
ömrünün milletine, 
dinine, sanata ve 
edebiyata nevi 
şahsına münhasır 
bir üslupla adan 
mışhğın vücut

Bursa kont merkezin 
de ana ulaşım düzer 
gahı olan İzmir Yolu 
Caddesİ’nln Genç 
ötmen Kavşağı* Mu
danya Caddesi ile 
Uludağ Üniversitesi 
Köprülü Kavşağı 
arası, Mudanya 
Yolu’nun Mudanya 
Kavşağı Sanayi 
Caddesi İle Mudanya 
Girişi Güzolyalı 
Dönel Adalı kavşağı 
arası, İstanbul 
Yolu’nun, Gonçoa* 
man Kavşağı İle 

alınan bilgiye göre, 
metrekareye düşen 
yağış miktarı 6 
kilogramı bulurken 
yapılan yeni ölçüm* 
lerde metreka 
reye düşen yağış 
miktarının 13 kilog 
rama ulaştığı belir
tildi. Yağışların bu 
gecede artarak 
devam edeceği 
öğleden sonra 
şiddetini azaltıp 
pazar günü yerini 
güneşli havaya 
bırakacağı öğrenildi.

bulmuş hali üstat 
Necip Fazıl Bey’I 
anmak adına bir 
araya gelmiş bu
lunuyoruz. Tüm 
misafirlerimize 
teşekkür ediyo
rum." dedi.
Ticaret Meslek 
Lisesi öğrencileri 
Mustafa Doğru’nun 
Sakarya Türküsü, 
Kadir Ayhan’ın Zin
dandan Mehmet’e 
Mektup, Mehmet 
Tokdemir’in Kaldı 
rımlar, Umurbey 
Ülkü Ocağı Orta 
öğretim Birim Baş 
kanı Yusuf Şener’in 
Gençliğe Hitabeyi

Ovaakça Gemlik 
yönü çıkışı arası, 
Ankara Yolu’nun 
Gençösmân Kavşağı 
ile Otoyol Bağlantı 
Kavşağı arası, Yakın 
Çevre Yolu’nun 
(Avrupa Konseyi 
Bulvarı» 11 Byiül 
Bulvarı=Meviana 
Bulvarı) Acemler 
Kavşağı ile Ötesen* 
slt Kavşağı arası ve 
Orhaneli Yolu 
(Lefkoşe Caddesi) 
İzmir Yolu Orhaneli 
Sapağı Kavşağı İle

seslendirmesinin 
ardından Anadolu 
Lisesi öğrencile 
rinin hazırladığı 
sine vizyon İle 
devam eden 
program konuş 
malarla sonlandı. 
Ocak Başkan Vekili 
Ali Yılmaz konuş 
masında; “İlimde, 
bilimde, irfanda 
kısacası her alanda 
muasır medeni 
yetler ülküsünü 
hayal eden Necip 
Fazıl’ın eserleri 
milliyetçi gençleri 
mize birer yol gös
terici olacaktır." 
şeklinde konuştu.

Gümüştepe Giriş 
kavşağı arası yol 
güzergahlarında 
nız sınırlarının 1 
Haziran Çarşamba 
itibariyle otorho 
bil cinsi araçlar 
için 82 km/sa, 
otomobil dışındaki 
diğer motorlu , 
araçlar İçin 70 km/sa 
olarak düzenlen
mesinin uygun 
olduğuna oy birliği 
ile karar verilmiştir” 
ifadelerine yer 
verildi.

ülkü Ocakları 
Başkanı Kartal 
Gülmez ise 
mesajında birlik 
vurgusu yaptı. 
"Terörün ülkemize 
nişan aldığı bugün
ler de gençlerimizi 
milli ve ahlaki konu
larda donatıp 
vatanımızın bölün
mez bütünlüğe 
saldıranlara karşı 
kenetlenmeliyiz. 
Necip Fazıl Beyi 
anma programımızı 
organize eden 
gençlerimize ve 
katılan misafirleri 
mize teşekkür 
ediyorum." dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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KnjBllİlll
Müstakil Sanayici 
ve işadamları 
Derneği (MÜSİAD) 
Bursa Şube Başkanı 
Mustafa Gürses, 
MÜSİAD Sektör 
Kurulları ve İş Geliş 
tirme Komisyonu 
tarafından organize 
edilen '6. Bölgesel 
İş Geliştirme 
Toplantısı'nın Bursa 
Şubesi'nin ev sahip 
liginde yarın Meri
nos Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkez- 
i'nde gerçekleştin 
leceğini söyledi. 
3 bin üyenin katıla 
cağı toplantının 
bugüne kadar Sakar 
ya, Trabzon, Adana, 
Kütahya ve Antalya 
da yapıldığını dile 
getiren Gürses, 
"Toplantı iki bölüm
den oluşacak.
Sabah, Sağlık Eski 
Bakanı Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu üye 
lerle bir araya gele
cek. Tecrübe payla 

şımında bulunacak. 
Öğleden sonra ise 
20 ilden ziyaretçiler 
gelecek. Katılımcılar 
olacak. Fuaye ala 
nında katılımcı arka 
daşlar kendi firma la 
rını tanıtacak. 45'i 
Bursah olmak üzere 
150 firmanın tanıtım 
sahası olacak. Uma 
rız ticari bir canlılık 
meydana gelir.Ticari 
beklenti yanında 
teşkilatlanma bek
lentimiz de var.
Üyeler birbirlerini 
tanıyacak" diye 
konuştu. MÜSİAD'ın 
bugün itibariyle 
Türkiye'de en 

yaygın sivil toplum 
kuruluşu olduğunun 
altını çizen Gürses, 
86 yurtiçi şube ve 
temsilciğinin yanı 
sıra 170'den fazla 
da yurtdışı temsil 
cilik bulunduğunu 
vurguladı. Mustafa 
Gürses, "MÜSİAD'ın 
11 bin civarında 
üyesi mevcut 
İstihdama ve üre
time katkısı olan 
bir teşkilat. Üye 
profilimizde KOBİ 
ler ağırlıkta. Daha 
büyük işletmeler de 
var ancak büyük 
çoğunluğu KOBİ'ler 
oluşturuyor.” dedi.

Türk İnşaat sektörü 
doğrudan ser
mayede gücünü or
taya koydu. Birçok 
sektörün aksine 
yabancı giriş 
grafiğini sürekli 
artıran sektörde, bu 
yılın İlk 3 ayında 
doğrudan proje 
geliştirmek İçin 
Türk firmalarla 
ortaklık kurmak 
üzere gelen para 
miktarı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 60 artarak 86 
milyon liradan. (29 
milyon dolar) 135 
milyon liraya (46 
milyon dolar) çıktı. 
Yeni Şafak'ta yer 
alan habere göre; 
Dap Yapı Suudi 
ortak Rotana ile, 
Cathay İnşaat Suudi 
ArabistanlI Al 
Omarj Group İle, 
Ege Yapı Suudi or
takla, Dumankaya 
İnşaat Katarlı Al 
Mazaya İle, inanlar 
İnşaat ABD'II 32 
Group İle ve Yeşil

İnşaat Ingiliz Sala- 
manca İle ortaklık 
kurdu. Yabancılar 
ortaklık kurarak 
proje geliştirmenin 
yanı sıra doğrudan 
proje geliştirmek 
için de şirket kur
maya başladı. 
Türkiye'de şirket 
kurup doğrudan 
yatırım yapan fir
malar arasında Is
panyol Durak Pluâ, 
Birleşik Arap Emir
liklerinden Green 
Valley, Dubaili 
Emaar ve Alman 
Bilfinger Berger 
şirketleri bulunuyor. 
"SEKTÖRE 
YABANCI GİRDİ 
SAĞLIYORUZ" 
Yabancıya konut
satan Türk inşaat 
firmalarının temsil
cileri sektörde 
ithalâtın da 
olmadığını söyledi. 
Yaptıkları projelerde 
yerli mail ürün 
kullandıklarına 
dikkat çeken sektör 
temsilcileri,“Biz 

birçok açıdan sek
töre yabancı girdi 
sağlıyoruz. 
Yaptığımız projel
erde kullandığımız 
malzemelerin yüzde 
9Ö'dan fazlası da 
yerli malı olduğu 
için giren parayı 
dışarıya 
çıkarmıyoruz. 
Birçok sektörde 
ihracat yapılırken 
ihracata konu 
malların üretimin 
de ana malzeme 
yurtdişından 
İthal ediliyor.
Yani ihracatla 
ülkeye giren 
paranın bir kısmı 
ana mamül alımı 
için yurtdışına 
çıkıyor” 
bilgisini verdi. 
AFGANİSTANLILAR 
DİKKAT ÇEKİYOR 
Ülke uyruklarına 
göre yılın İlk 4 
ayında yabancılara 
yapılan kOhut Satış 
sayılarında Irak lis
tenin başında yer 
alıyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

42_ yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

DAVETİYE • 
FATURA • 

SEVK İRSALİYESİ • 
TAŞIMA İRSALİYESİ • 

GİDER MAKBUZU • 
TAHSİLAT MAKBUZU • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA •

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA •

İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kurtul ıla yıl sonu 
etkinlikleri yapıldı

12-18 yaş aile eğitim programı
sertilikalarını aldılar

Kurtul İlk ve 
Ortaokulunda 
Yıl Sonu Etkin 
ilkleri yapıldı. 
Etkinliğe Kay
makam Cahit Işık, 
Belediye Başkanı 
fceflk Yılmaz, İlçe 
MIHI Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
okul müdürleri veli 
ve öğrencilerin 
katılımıyla gerçek 
leştlrlldi.
Fen ve Teknoloji 
dersinde öğrenciler 
tarafından hazırla 
nan projelerin 
okul bahçesinde 
sunumu yapıldı. Bu 
sunuma katılımcılar 
büyük İlgi gösterdi. 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık ve Bele 
diye Başkanı Refik 
Yılmaz öğrencilerin 
projelerini tek tek 
İnceleyerek beğeni 
terini dile getirdi. 
Daha sonra yıl sonu 
etkinlikleri

kapsamında düzen
lenen program için, 
konferans salonuna 
geçildi. Okul mü 
dürü Serkan Kay
nak programın 
açılış konuşma 
sında öğrenciler 
tarafından hazırla 
nan çalışmaları 

sunmaktan 
büyük mutluluk 
duyduklarını 
dile getirdi. 
Programda 
öğrencilerin şiir 
dinletisi, koro 
çalışması ve dans 
gösterisi büyük 
beğeni topladı.

Ali Kütük Ortaoku
lunda okul Rehber 
Öğretmeni Çiğdem 
Tekkeşin tarafından 
verilen Aile Eğitimi 
Kurs Programının 
tamamlanmasının 
ardından düzenlen 
miş olan 12-18 yaş 
Aile Eğitimi Kurs 
Programını 
başarıyla tamam
layan velilere serti
fika töreni yapıldı. 
Okul müdürü 
Faruk Şaşmaz’ın 
konuşmasıyla 
başlayan Aile 
eğitimi törenine 
Kaymakam Cahit 
Işık, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu, Şube 
Müdürleri Burhan 
İnan ve Nejat Gül, 
okul müdürleri ve 
kursiyerler 
katıldılar.
Okul Müdürü Faruk 
Şaşmaz, 
konuşmasında 
eğiticilerin almış 
olduğu bu kursun

çok önemli 
olduğunu bu kurs 
sonunda eğiticilerin 
gerçekleştirecekleri 
eğitimlerle, aile 
yapısını güçlen 
dirici çalışmalar 
yapacaklarına 
değindi.
Konuşmasının 

sonunda katılım 
cılara teşekkür 
ederek yapacakları 
çalışmalarda 
başarılar diledi. 
Program sertifika 
töreninin ardından 
çekilen toplu 
hatıı a fotoğrafı ile 
sona erdi.

YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A.Ş. 
BÜNYESİNDE

YURTİÇİ SATIŞ DEPARTMANINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

- İYİ DERECEDE MS ÖFİCE
PROGRAMLARINI BİLEN 

• NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
• TERCİHEN ÜNİVERSİTE VEYA 

M.Y.0 MEZUNU 
- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
- 25-30 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şirketimize şahsen 

yapılması rica olunur.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: 0 224 583 00 05

Yeniden sınava girecekler
Özellikle 2010'da 
yapılan KPSS'de 
bazı adayların 
kopya çektiğinin 
belirlenmesi üzer
ine ÖSYM, adaylar 
arası eşitliğin 
sağlanması için 
yeni bir uygula
maya geçmeye 
hazırlanıyor. Yeni 
sistem, ÖSYM’nin 
yaptığı tüm sınav 
larda uygulanacak. 
Sınavlardan sonra 
incelenen belge 
lerde, elektronik 
kayıtlarda veya 
yapılan analizlerde 
olağan dışı bulgu

lara rastlanması 
halinde yeni bir 
yöntem izlenecek. 
ÖSYM’nin gerçek 
sınavlarda 
kullandığı deneme 
sorularını veya 
sınavın devam 
ettiği süre içinde 
sınavlarda sorulan 
soruları herhangi 
bir ortamda 
paylaşan, ifşa eden, 
her türlü işaret, ses 
veya görüntü 
nakline yarayan 
araçlarla 
yayımlayan veya 
işleyenler hakkında 
5 bin TL idari para

cezası uygu
lanacak.

KRİMİNAL BİRİM 
OLUŞTURULACAK

Sınav öncesi, 
sırası veya 
sonrasında tespit 
edilen kurallara 
aykırı durumların 
somutlaştırılması 
ve kesinleştirilmesi 
için ÖSYM 
Başkanlığı
Sınav Hizmetleri 
Daire Başkanlığı 
bünyesinde krimi- 
nal inceleme birimi 
oluşturulacak.

YALOVA ARMUTLU BÖLGESİNDE AÇILAN 
YENİ TERMAL OTELDE 8 SAATLİK SİSTEMDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
BAY - BAYAN TEMİZLİK VE ÖZEL GÜVENLİK 

PERSONELİ ALINACAKTIR.
MAAŞ + YEMEK + SERVİS + İSTEĞE BAĞLI KONAKLAMA

0 507179 69 65 Ömer Bey
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Mflıatsapp Kullananlar, Golü tuzağına dikkati
Dolandırıcılar kullanı 
cılara mesaj atıp, 
"VVhatsApp'ın 
Gold" versiyonuna 
geçerse çok avantaj 
sağlayacağı biçi
minde kandırıyor. 
Linke tıklayanın 
telefonu ele geçirili 
yor. VVhatsApp gibi 
çok kullanılan uygu
lamalar üzerinden 
kullanıcılara çeşitli 
konularda mesajlar 
atılarak tuzak kuran 
ve böylece kişilerin 
oldukça yüksek 
miktarlardaki 
paralarını çalan 
dolandırıcılar yeni

bir uygulama 
başlattı.

LİNKE TIKLAYAN 
YANIYOR

VVhatsApp üzerinden 
gönderilen mesajlar 
ile VVhatsApp'ın 
Gold versiyonuna 
geçiş yapılarak çok 
daha avantajlı bir 
şekilde uygulamayı 
kullanılabileceği 
belirtilirken bu 
mesajdaki linklere 
tıklayan kişiler 
uygulamayı indirerek 
tamamen savunma 
sız bir hale geliyor.

KREDİ KARTLARI 
KİŞİSEL BİLGİLER 
TEHLİKE ALTINDA

Telefona ya da bil
gisayarlara kurulan 
bu tür uygulamalar 

ile birlikte kişilerin 
tüm kişisel bilgileri 
ya da yaptığı Online 
alışverişlerde kredi 
kartı bilgilerinin 
alınması mümkün 
olurken bu tür du 

rumlar da kişilerin 
mağdur duruma 
düşmesine neden 
oluyor.

SAKIN İNANMAYIN

Son dönemlerde 
sıkça görülmeye 
başlanan VVhatsApp 
mesajları ile İlgili 
açıklamalar yapılır 
ken kişilerin bu tür 
mesajlara İnanma 
ması gerektiği ve 
hiçbir şekilde bu 
mesajlardaki link
lerin açılmaması 
gerektiği belirtildi.

MESAJ GÖNDERENİ 
ENGELLEYİN

Uzmanlar, kısâ süre 
içerisinde çok hızlı 
bir şekilde yayılan 
bu mesajlara karşı 
kişilerin mesajı gön
dereni engellemesi 
ve bu kişiler ile 
görüşmemesi 
gerektiğini hatırlattı. 
Arkadaş listenizden 
böyle bir mesaj 
geldiğinde kesinlikle 
herhangi bir uygu
lama yüklemesi yap
mayarak kendinizi 
güvence altına ala
bilirsiniz.

■
 ZEYTİN PERAKENDE

MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
------------- BAY-BAYAN PERSONELLER 
IDIIIIVIIII ALINACAKTIR.
■ 0 506 269 8718

ELEMANLAR ARANIYOR
FORKLİFT VE BOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR 
02245247524 - 05301488083

gemport
Gemlik Urpan ve Depo arna İşletmeleri A.Ş.

GEMPORT 35 Ter m i nâ LTrâ kf ör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nini'ilközel IImanCGemport, yem'limanî için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü ıstinâam edecek.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli olarak 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapılacaktır.

O En az‘fise mezunu (Tercihen "Makine, Motor, Mekatroriik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip, 
O Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

minimum^ ylı öeneyırrliı,
O Tercihen ağır vasıta veya İş makinası ‘kullanmış olmak, 
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlikte İkamet eden/edebilecek, 
O Vardiyalı çalışabilecek, 
O Erkek adaylar için askerfik'lle ilişiği bulunmayan.

İlgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

■
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

BAY-BAYAN VASIFSIZ 
------------- ELEMANLAR ARANIYOR

■I T:“
MİYDİN Mal ÇEVİRME

GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 
İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

0 5322328041

mailto:hr@gemport.com.tr
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Emeklilerin promosyon parası peşin ödenecek
11 milyonun merakla 
beklediği emekli 
promosyonu tek 
seferde peşin olarak 
ödenecek. 11 milyo 
na yakın emekli 
promosyona kilitlen 
di. Ağırlıklı formül, 
3 yıllık promosyo 
nun tek seferde ve 
peşin olarak öden- 
-mesi. Böylece 
emeklilerin cebine 
bu yaz ekstra 600 ile 
900 lira arasında bir 
para girecek. Bu yıl 
ekstra zamlara 
kavuşan emeklilere, 
ek gelir yolu da 
açılıyor. Banka pro
mosyonu gün 

sayıyor. Memur 
lar gibi emekliler de 
artık maaşlarının 
yattığı bankadan 
promosyon alabile
cek. Promosyonun 
yıllık 200 ile 300 lira 
arasında olması bek
lenirken; emeklilere 
3 yıllık toplu ödeme 
yapılması planlanı 
yor. Yani emekliler,- 
3 yılda bir 600 ile 900 
lira arasında promos 
yon alacak.

İMZALAR ATILIYOR

Edinilen bilgiye 
göre; ödemelerin 
nasıl yapılacağı

netleşmeye başladı. 
Ağırlıklı formül, 3 
yıllık promosyonun 
tek seferde ve peşin 
olarak ödenmesi. 
Bu durumda emekli 
ler, Sosyal Güvenlik 
Kurumu ile bankalar 
arasında protokolün 

imzalanmasının 
ardından, promos 
yon için bankaya 
başvuracak. Emekli, 
banka ile, 3 yıl 
boyunca maaşını 
buradan alacağını 
içeren bir sözleşme 
imzalayacak. İmzalar 

atılır atılmaz da 
banka, emeklinin 
maaş hesabına 
promosyonu 
yatıracak. Promos 
yon uygulamasının 
önümüzdeki ay 
içerisinde başla 
ması bekleniyor. 
Böylece emeklilerin 
cebine bu yaz 3 yıllık 
dönem için 600 ile ■ 
900 lira arasında bir 
para girecek. 3 yıl 
sonra emekli, banka 
ile yine promosyon 
sözleşmesi imzala 
yacak. Yine 3 yıllık 
promosyon alacak, 
bu sürede de aynı 
bankada kalacak.

TEMMUZ'DA ZAM 
VAR

Emekliler yeni 
zamlarını Temmuz 
ayında maaşlarında 
görecek. 4 Tem- 
muz'da açıklanacak 
ilk 6 aylık enflasyon 
rakamları, SSK ve 
Bağ- Kur emeklileri 
nin zam oranını 
gösterecek. Memur 
emeklileri ise toplu 
sözleşmeden kay
naklanan yüzde 
5'lik artışı Temmuz 
maaşlarıyla birlikte 
alacak. Enflasyon 
yüzde 6'yı geçerse 
ayrıca fark yatacak.

SSK'lılara büyük müjde
Son yıllarda yapılan 
düzenlemelerle 
emeklilik yaşı ve 
prim şartı yüksel 
meşine rağmen 
bazı istisnalarda 
erken emekli olun
abiliyor. Ancak 
bazı istisnalar var, 
özellikle 1999’dan 
önce işe başla 
yan SSK'hlar 15 yıl 
sigortalı olup 3600 
gün prim ödemişse 
emeklilik hakkı 
kazanabiliyor. SSK'lı 
olarak işe başlayıp 
yıllarca çalışanlar 
her ay düzenli ve 
garanti gelir sağla 
dığı için emekliliği 
iple çekiyor. Çalışan 
lar emeklilikte her ne 
kadar maaşlar düşük 
olsa da işsiz kalma 
korkusu daha ağır 
bastığından bir an

önce emekli olmayı 
tercih ediyor. Ancak 
son yıllarda yapılan 
yasal düzenlemeler 
le emeklilik yaşı ve 
prim gün sayısı yük
seldi emeklilik zor 
laştı, ama bazı istis
nalar zorlaştı.
2002'den önce kadın 
ise 50, erkek ise 55 
yaşını doldurmuş 
olan, 15 yıldan beri 
sigortalı bulunan ve 
adına en az 3600 
gün prim ödenmiş 
olan SSK sigortalıla 

rı emekli olabiliyor 
du. Ancak 2002'de 
emeklilik şartlarında 
önemli değişiklikler 
yapıldı ve 15 yıl 3600 
günle emekli olma 
şartı 25 yıl 4500 gün 
olarak yeniden belir
lendi. Fakat kazanıl 
mış hakların korun 
ması için düzenle 
meye geçici bir 
madde eklendi.
SSK'lıların 15 yıl 
sigortalılık süresi, 
3600 prim ödeme 
gün sayısı ile emek 

lilik işlemleri halen 
bu geçici madde ile 
yapılıyor.-Yalnız bu 
kazanılmış hak sade 
ce 8 Eylül 1999'dan 
önce işe girmiş 
SSK'hlar için geçerli. 
8 Eylül 1999'tarihi 
ve sonrasında işe 
girmiş olanlar bu 
haktan yararlana 
mıyor. 8 Eylül 
1999'dan önce ise 
girmiş SSK sigorta 
lılarından; 23 Mayıs 
2002'de 15 yıllık 
sigortalılık süresini 
kadın ise 50, erkek 
ise 55 yaşını 
doldurmuş ve 3600 
gün malullük, 
yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi 
ödemiş bulunanlara 
istekleri halinde 
yaşlılık (emekli) 
aylığı bağlanıyor.

Et ve Süt Kurumu 
(LSK) tarafından 
Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinden 10 bin 
ton taze soğutul 
muş sığır karkas 
eti alınacak.
ESK'nın internet 
sitesinde yer alan 
duyuruya göre, 
AB ülkelerinden 
10 bin ton taze 
soğutulmuş sığır 
karkas eti alımı 
ihalesi, 'pazarlık 
usulü' ile 2 Hazi
ran'd a ESK Genel

Müdürlüğü'nde 
yapılacak. İhale 
dokümanı, başkan 
lıkta görülebilecek 
veya bedeli muka
bili satın alınabile 
cek. Öte yandan, 
ESK tarafından, 
ihracat yapacak 
firmalara yönelik 
toplam 3 bin 213 
ton yağsız süt tozu 
satışı yapılacak. 
Teklifler, ESK'ya 
10 Haziran tarihinde 
saat 10.00'a kadar 
verilecek.
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Gemlik Karta
OEMLİK'İN İLK OÛNLÛK SİYASİ SAZITUİ

fflIİlSİHİlİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5489 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacıhk-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad? Bora' Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Alis Harikalar Diyarında 

Aynanın İçinden: 
11:30-14:00-16:30-19:00-

21:15...
1 Kezban 1 Mahmut
Adana Yollarında:

13:00-15:00-17:00-19:00-
21:00...

Angry Birds (2d Türkçe): 
11:00-12:30-15:30-17:15...

Alamet i Kıyamet: 
11:15-14:00-19:00-21:00...

5133321

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


GemlikKarfez
OEMLİK’İN İLK OÛNLÛKIİYAIİ OAZITEIİ

T

plus.tfootfle.com/miltondutfun

GEMLİK KÖRFEZI’NIN DENİZLE

GÜZEL ANLARINIZI
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

MILTON
DUGUN SALONU

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN

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

2016yıh
REZERVASYONLARIMIZ

BAŞLAMIŞTIR
İnternetten Cnnh \tym- Sahne- Işıkyösterisivrr&uvrı myır(- (Jtvırıv - /<vn yumerısı - -

Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler !►
www.tfemllkmllton.com MfiaffRFH

facebook/mlltondutfun

Hükümet Konagi karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

plus.tfootfle.com/miltondutfun
http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.tfemllkmllton.com
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Körfezle gırgır ile
avlanmak yasaklandı

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

FATİH VE SIZ...
İktidar dün, İstanbul’un BizanslIlar 

dan alınışının 563. yıldönümünü 
görkemli törenlerle kutladı.

Daha 21 yaşındaki Padişah Fatih 
Sultan Mehmet, dünyanın en korun 
malı şehrini bilgisi, cesareti ve güçlü 
komutanları ile surları yıkarak aldı.

Fatih’in İstanbul’u fethi, Orta Çağ’ın 
yıkılmasına ve Yeni Çağın açılmasına 
yol açtı.
_____________________ Dev. Syf4’te

Tarım Bakanlığında yapılan istişare toplantı 
sından sonra, Gemlik Körfezi’nde gırgır ile 
balık avlanmak yasaklandı. S.S. Gemlik Mer 
kez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki 
Hazer, gazetemize yaptığı açıklamada, 
alınan kararın kıyı balıkçıları için sevindirici 
olduğunu söyledi Haberi sayfa 2’de_______

Hınalııı 
Mu 
«M

Bursa’da, meyda 
na gelen olay, 
yapılan uyarılara 
rağnıen bir vatan 
daş sahte polise 
kandı. Sahte 
polislerin yalanına 
bir haftada 3 kez 
kanan kadın, 200 
bin lirasını 
kaptırdı. Nilüfer’de 
meydana gelen 
olayda, "Kuyumcu 
soygunu oldu. Çalı 
nan para ve altın 
lar senin ikametga 
hında. Seni kurtar
mak için çalışma 
içindeyiz.” sözleri 
ne kanan kadın 
bütün parasını 
kaptırdı. Sayfa 3’de

Battal, 
EDTEmo 
Fuarında
Dünyanın 53 ülke
sine 2650 farklı 
ürün çeşidiyle 
ihracat gerçekleş 
tiren Baktat Gıda, 
zeytin grubu, 
salça ve soslar, 
turşu, közlenmiş 
grubu, reçel 
grubu, konserve 
ve hazır yemekleri 
ile EDT Expo 
Fuan’nda yer aldı. 
Baktat’ın Türki 
ye’de ise Pazar 
paylarını arttır 
maya yönelik 
çalışmalar yapa 
cakları belirtildi. 
Haberi sayfa 4’de

ÖZEL "yeni bir c^ılicııl ile lifilelltriııiıct (l<)(/rıı ’ ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT> A W f NT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE rVAlHElIH MÜZİK JİMNASTİK

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanhğı’nın uyguladığı 

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş 
derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

SOSYAL MASA TENİSİ
. . . . VOLEYBOL

AKTİVİTELERİMİZ: BAS™L
SU SPORLARI

TİYATRO 
BİLGİSAYAR 
HALKOYUNLARI 
SATRANÇ

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel : 513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr
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Gürhan ÇETİNKAYA
gurhancetinkaya@gmail.com

Körfez'de sınıır 1le
avlanmak yasaklandı

Buluşma
Yurttaş olabilmek...

Yazıya Türkiye’yi tahlil eden ve çıkış 
yollarını gösteren yazılarıyla. İstanbul, 
Mimarlık ve İslam bilimi tarihçisi, bilge 
insan Doğan Kubat ın oır 
saptamasıyla başlayalım;

“Cehalet Türk toplumunu,ahlaki ve 
kurumsal olarak çürütüyor.İnsanlar 
dünyadan habersiz.Bu bağlamda in
sani sorumluluğumuz var.

Bir partinin kongresi öncesinde, 
sırasında ve sonrasında yaşananları, 
göz lenenleri akılla, bilimle açıklamak 
olanaksız...

Katılımcıların efektlerle ve ışık 
oyunlarıyla canlandırılan kurucularının 
hoparlörlerden sesini duyar duymaz 
saygı ve muhabbetle ayaklanmaları 
inanılır gibi değil.

“Biat” esaslı yönetim biçimine bir 
günde gelinmedi kuşkusuz.

Birçok etken var.
Öncelikli olarak “eğitim” ele alındı.

Yeniden kurgulandı.
Şimdilerde adına FETÖ denilen 

örgütün de desteğiyle sorgulayan 
değil karmaşıklaştırılan, referansını 
akıl ve bilim yerine dinden ve 
yayılmadan alan bir yaklaşım eğitim 
sistemini teslim aldı.

Örneğin Türkiye Cumhuriyeti’nin 
aydınlanma fişeği olan Üç Devrim Yasa 
ları’ndan özgün adıyla Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu, şimdilerde ise 
esamesinden eser bile kalmayan 
Öğretim Birliği Yasası toplumun eğitim 
düzeyinin ve niteliğinin yükselmesi 
açısından çok önemli ve değerliydi.

Halk dalkavukluğunu önceleyen ikti
darlar marifetiyle parça parça delindi, 
en nihayetinde de rafa kaldırılıp tozlan
maya bırakıldı.

Okul öncesi eğitimden-üniversiteye 
uzanan zincirin tüm halkalarıyla 
oynandı.

Cumhuriyet “Öğretmen”lerini 
yetiştiren okullar dönüştürüldü.

O okullara adım atıldığı andan 
itibaren egemen olan saygı ve sevgiyle 
örülmüş hiyerarşik yapı öğretmen ola
bilmenin de mayasıydı aslında...

“Bizim çocukların!” gerçekleştirdiği 
12 Eylül ürünü “YÖK Yasası”yla 
üniversitelerin elleri ayakları kırıldı...

Ekonomik yapıları “devlet”e 
bağlandı... Özerklikleri “ iki dudak 
arasıyrâ’ sınıı’ranâırlıtn.

Başımıza gelen bu karanlık tablodan 
aydınlığa çıkmak olanaklı mı?

Kesinlikle evet...
Ancak koşulları var doğal olarak.
Bilimin yol gösterici olduğu 

gerçeğinden milim sapmadan;
Okuyarak...
Öğrenerek...
Üreterek...
Klıeriıze,'Kedimize, ilkenize, 

msdriiıgh’mzrrteVetrrieK...
Elbette ki,
Kurucumuz, önderimiz, aydınlanma 

ışığımız Mustafa Kemal Atatürk’ün şu 
sözlerini asla akıldan çıkarmadan;

“Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız var 
çalışkan olmak”

Tarım Bakanlığında 
yapılan istişare 
toplantısından 
sonra, Gemlik 
Körfezi’nde gırgır 
ile balık avlanmak 
yasaklandı.
27 Mayıs 2016 
Cuma günü 
Ankara’da Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanhğı’nda 
yapılan Balıkçılık 
değerlendirme 
toplantısına 
SÜRKOOP, 
Su Ürünleri Koope 
ratif Birlikleri üst 
yöneticileri, Su 
Ürünleri Genel 
Müdürlüğü, 
Müsteşar Yardımcısı 
Durali Koçak, 
Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Daire 
Başkanı Türkay 
Turkyılmaz, Altuğ 
Atalay ve üyeler 
katıldı.
4 yılda bir yapılan 
bu toplantıda Su 
Ürünleri Tebliğinin 
4/1 nolu tebliği 
üzerinde duruldu. 
Gemlik, Narlı, 
Kurşunlu, Mudanya, 
Güzelyalı, Kumyaka, 
Trilye (Zeytinbağ) 
Kooperatiflerinin 
aldığı rüşterek 
kararları ve Bursa 
Valiliğinin desteğiyle 
Gemlik Körfezi’nin 
belirtilen alanlar 
içinde ve sürdürü 
lebilir balıkçılık 
yapılabilmesi ve 
balık neslinin 
korunması için 
Körfez’de 12 metre 
üstündeki teknelerin

Artık havalar ısınıyor
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü veri
lerinden derlediği 
bilgilere göre, 
Bursa, Balıkesir, 
Çanakkale ve Yalo
va'da yarından 
itibaren 3 Haziran 
Cuma gününe kadar 
havalar genellikle 
parçalı ve çok bu
lutlu geçecek. 
Bursa ve Yalova'da 
yer yer sağanak 
görülecek.

gırgır ile balık 
avlamanın yasaklan 
ması fikri Bakanlık 
yetkililerinin de 
kabülü sonucu 
4/1 nolu tebliğe 
alınması kararlaş 
tırıldı.
Böylece bu karar 
dan sonra Gemlik 
bölgesinde 2016 
ile 2020 yılları 
arasında balık 
neslinin çoğalması

Güney Marmara il
lerinde 26-27 derece 
civarında seyreden 
hava sıcaklıklarında 
ortalama 6 dere 
ceye varan artışlar 
olacak.
Bursa'da 4 derecelik 
artışla bugün ve 
31 Mayıs Salı 
günü 31 dereceye 
ulaşacak en yüksek 
hava sıcaklıklarının, 
çar şamba ve 
perşembe gün

ve korunması için 
12 metre üstündeki 
tekneler ile gırgır 
ile balık avlama 
yasaklanmış oldu. 
S.S. Gemlik Merkez 
Su Ürünleri Koope 
ratifi Başkanı Zeki 
Hazer, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
alınan kararın kıyı 
balıkçıları için sevin
dirici olduğunu be
lirterek, şunları 

lerinde 31 dereceye 
çıkacağı tahmin 
ediliyor.
Bu kentte 3 Haziran 
Cuma günü yer yer 
sağanağın etkisiyle 
2 derecelik sıcaklık 
düşüşü görülecek. 
Balıkesir'de 6 dere
celik artışla 31 dere
ceye çıkacak 
sıcaklıklar, sah, 
çarşamba ve 
perşembe gün
lerinde 32, cuma

söyledi:
“İzmit Körfezinde 
alınan kararla, sürdü 
rütebilir balıkçılığın 
gelişmesi için gırgır 
tekneleri İle balık 
avlanması yasaklan 
mış ve bu bölgede 
balık neslinin 
korunması ve 
üremesi yönünde 
olumlu sonuçlar 
elde edilmişti. 
Biz, kıyı balıkçıları 
olarak Tanm 
Bakanlığınca 
Gemlik Körfezin 
de de 12 metre 
üzerindeki 
tekneler ile gırgır 
ile balık avlamanın 
yasaklanmasından 
mutluluk duyduk. 
Bakanlık yetkili 
lerine teşekkür 
ediyoruz. Bu 
karar Körfez 
de balık türlerinin 
gelişmesine balık 
çil iğin geleceğinin 
daha iyi olacağına 
inanıyoruz.” 

günü 30 derece 
lerde seyredecek. 
Çanakkale'de ise 
sıcaklıklar hafta 
içinde Bursa ve 
Balıkesir'e göre 
daha düşük seyre
decek. Bu kentte 
hava sıcaklıklarının 
bugün 26, sah, 
perşembe ve 
cuma günlerinde 27, 
çarşamba da 28 
derece olması 
öngörülüyor.

8ı 
la 
m

■ m 
s 
9ı 
Sı 
la 
9< 
9ı

I

mailto:gurhancetinkaya@gmail.com


30 Mayıs 2016 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 3

Dolandırıcılara balkondan servetini attı
Bursa'da, sahte 
polislerin yalanına 
bir haftada 3 kez 
kanan kadın, 200 bin 
lirasını kaptırdı. 
Dolandırıcılar 4. kez 
kadını aradıklarında 
İse yakayı ele verdi. 
İKİ GÜNDE 145 BİN 
LİRA ÇARPTILAR 
Edinilen bilgiye göre, 
olay, Bursa’nın 
merkez Nilüfer İlçesi 
Konak mahallesinde 
meydana geldi. 78 
yaşındaki Gülderen 
B’yi 17 Mayıs günü

telefonla arayan bir 
kişi, kendisini polis 
olarak tanıtıp 
"Kuyumcu soygunu 
oldu. Çalınan para ve 
altınlar senin 
İkametgahında. Seni 
kurtarmak İçin 
çalışma içindeyiz. 
Ailen tehdit altında. 
Paranızın seri 
numaralarını kontrol 
edip, İade edeceğiz” 
yalanıyla yaşlı kadını 
korkutup evde ne 
kadar parası varsa 
kapıya gelen polise

teslim etmesini istedi 
Telefonda söylenen
lere inanan Gülderen 
B., evde bulunan 60 
bin lirasını poşete

koyup kapının 
önünde bekleyen 
dolandırıcıya balkon
dan attı. Ertesi gün 
yaşlı kadının telefonu

yeniden çaldı. Tele
fondaki dolandırıcı bu 
kez de savcı 
olduğunu söyleyip, 
“Teyze operasyon 
bitmedi” bankada 
paran var mı dedi. 
İkinci kez dolandın 
cılara inanan yaşlı 
kadın bu seferde 
bankadan çektiği 84 
bin 930 lira 85 kuruşu 
yine poşetleyip 
kapıda bekleyen 
sahte polise 
balkondan attı.
ALTINLARI ALDILAR

24 Mayıs günü, 
üçüncü kez aradıkları 
Gülderen B.’yi kan 
örneklerine bakma 
mız lazım altınları 
kontrol edeceğiz 
diyerek bir kez daha 
kandıran dolandın 
cılar, aynı yöntemle 
bu sefer 26 bin lira 
para, 6 bilezik, 4 cum 
huriyet altını, bin 
850 Euro ve 450 
doları çaldı. Sonunda 
dolan dirildiğini an
layan Gülderen B., 
polise müracaat etti.

Lastik değiştirirken tanınılan oldu
Balıkesir'in Susurluk 
ilçesinde, yol kena 
rında otomobilinin 
patlayan lastiğini 
değiştirmek isteyen 
Bursalı sürücü, 
kamyonetin çarpma 
sı neticesinde 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Susurluk- 
Bahkesir yolu 
Demirkapı-Varan 
tesisleri arasında 16 
AL 922 plakalı oto* 
mobilinin patlayan

Baydut’a aynı 
yönden gelen 
34 DY 8503 plakalı 
kamyonet arkadan 
çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 
metrelerce sürükle
nen Baydut olay 
yerinde hayatına 
kaybetti. Baydut'un 
annesiyle birlikte 
Bursa'dan Balıkesir 
istikametine gittiği 
öğrenildi. Kazayla 
alakalı tahkikat 
başlatıldı.

SalatvaHi'ııatalel'baskını!
Paralel devlet yapılanmasına yönelik 
Balıkesir merkezli 5 ilde eş zamanlı op
erasyon düzenlendi. Bursa'dan da 1 kişi 
gözaltında.Balıkesir merkezli 5 ilde paralel 
yapıya yönelik operasyonda 19 kişi 
gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Em
niyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 
Cumhuriyet Başsavcılığının "terör 
örgütüne finansman desteği sağlamak" 
suçundan başlattığı soruşturma 
kapsamında Balıkesir, Bursa, İstanbul, 
Konya ve İzmir'de bazı adreslere op
erasyon düzenledi.
BURSA'DAN 1 KİŞİ GÖZALTINDA 
Operasyonda, Balıkesir'de 13, İstanbul ve 
İzmir'de ikişer, Bursa ve Konya'da birer 
olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı.

Yemek faBriKasınıla yangın HliMiıiHiııiıı'ıaiii

Bursa'da bir yemek 
fabrikasında kızart 
ma makinesinden 
çıkan yangında 2 
işçi dumandan 
zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Demirtaş Or
ganize Sanayi Böl
gesi (DOSAB) Birinci 
Sardunya Sokak'ta 
sabaha karşı saat 
04.00'te meydana 
geldi, iddiaya göre, 
bin 100 kişinin 

çalıştığı yemek 
fabrikasının mutfak 
kısmında, fritöz 
makinesinin kısa 
devre yapıp 
kablolarının 
tutuşması netice 
sinde yangın çıktı. 
Fabrikada bulunan 
güvenlik görevlisi ilk 
müdahaleyi yangın 
söndürme tüpüyle 
yapsa da alevle i 
durdurmak mü' kü'i 
olmadı. Bunun :e 

rine fabrikanın 
hemen karşısında 
bulunan büyükşehir 
itfaiyesi yangına 
müdahale etti 
Fabrikada çalışan 
işçilerin vardiya 
değişimine denk 
gelen yangında du
mandan etkilenen 
2 işçi, 112 
ambulansıyla has
taneye kaldırıldı. 
Yangınla ilgili polisin 
tahkikatı sürüyor.

Bursa'da Çevik 
Kuvvet Şube 
Müdürlüğü'nün 
yanındaki caminin 
tuvaletine konulan 
piknik tüpü bomba 
paniğine sebep oldu. 
Aynı yere son gün
lerde üçüncü defa 
şüpheli paket 
bırakıldığı öğrenildi. 
Sabah saatlerinde 
Ankara Caddesi'nde 
Çevik Kuvvet 
yanındaki Hicret

Camii'ne namaz 
kılmaya gelenler, tu
valette piknik tüpü 
görünce şaşırdı. 
Hemen yan taraftaki 
Orhangazi Üniver- 
sitesi'nin özel 
güvenlik görevlisi 
polise haber verdi. 
Olay yerine gelen 
uzman ekip, tüpü 
kontrol ettiğinde her
hangi bir düzenek 
olmadığını belirledi. 
Mahalle sakinleri

ve cami cemaati, 
aynı yere üçüncü 
kez şüpheli paket 
ve dünde tüp 
bırakıldığını 
belirtti. Polis 
caminin 
güvenlik kamera 
sini incelemeye 
alarak, çevredeki 
şüpheli kişileri ve 
kasıtlı olarak 
bunları bırakanları 
yakalamak için 
çalışma başlattı.
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Güne Bakı$
Kadri GÜLER Battal, UT [»m Fuatı nfla
kadri_guler@hotmail.com

FATİH VE SIZ...
Yeni Çağ, dünyadaki dinsel taassubun 
çökmesine, baskıcı dinci rejimlerinin 
ortadan kalkmasına, feodalitelin yıkılma 
sına yol açtı.
Yeni Çağ, Rönesansın kapılarını araladı. 
Akıl, bilim, sanat, kültür bundan sonra 
fışkırdı.
O Fatih ki, daha 19 yaşında Rumca, 
Farsça, Arapça, Latince, Rusça, Italyan 
ca, Sırpça konuşuyor, Yunanca el yazma 
lan okuyor, felsefeyle uğraşıyor, Aristolar, 
Platonlar, Sokratesler ile ilgileniyordu.
Şairdi.
Takma adlarla şiirler yazardı. Matematik 
çiydi, coğrafyayı çok sever eski harita
larla uğraşırdı.
Bilim insanlarını korur, kollardı. 
Adaletliydi.
Kimsenin dinine, imanına karışmaz, 
başka inançta olanlarının rahatlıkla ibadet 
etmesini sağlardı.
Sanatı, sanatı sanatçıyı severdi.
Kendi portresini yaptırmak için Venedikli 
Ressam Gentile Bellini’yi İstanbul’a 
getirtmişti.
İyi matematikçiydi.
Macar top ustası Urban ile Osmanh usta
lar Saruca ve Muslihiddin gibi ustalar da 
en az onun kadar buyuk topı'ar yapmışû. 
Sonuçta yıkılamaz denen kaleler yıkılmış, 
gemiler karadan Haliçe indirilmişti.
Fatih, büyük devlet adamı, büyük 
komutandı vesselam.
İstanbul’u küfrandan aldı, Müslüman 
şehri, bilim şehri yaptı.
Osmanoğulları tarihsel süreçte Sultan 
Süleyman’ın döneminde fetihlerle 
büyüttüğü ülkesini Vahdettin, döneminde 
düşman çizmelerine çiğnetti.
Mustafa Kemal adlı bir başka komutan 
çıktı, yurdu düşmandan kurtararak yeni 
bir Devlet kurdu, yönetimini Cumhuriyet 
yaptı.
Şimdi bizi yönetenler, Fatih’in 1453 
yılında aldığı İstanbul’ un yıldönümünde 
gövde gösterileri yapıyorlar.
Fatih bir çağı değiştirdi, ama Birinci 
"Dünya “SavaşTûa tısman'rf yı yfitti.
Bizi yönetenlerde Fatih’in hani özellikleri 
var?
Hiç biri yok.
O, Ortaçağı yıktı, Yeni Çağın kapılarına 
şçtı, ama bizimkiler Ortaçağı yaşatmaya 
çalışıyorlar bize.
Fatih devrimciydi, çağın adamıydı, 6 dil 
biliyordu, sanat, kültür, bilim insanıydı. 
Ya bunlar?
Bugün Cumhuriyeti görmeyen, Kurtuluş 
Savaşını hissetmeyenler, ulusal 
bayramların içini boşaltanlar, Atatürk 
diyemeyenler, Kurtuluş Günümüzü ve 
Cumhuriyetin kuruluşunu dünkü gibi 
kutlamayanlar, Fatih’e sığınıyorlar.
Dsman'nyı gen getiremezsiniz.
Siz, Fatih olamazsınız, Fatih’in yanından 
bile geçemezsiniz.
Bu toprakların yetiştirdiği büyük devlet 
etmnfıarının ’nepsıne sayglıı ûıun.
Fatih gemileri karadan 21 yaşında yürütür 
ken, sizin 21’lik çocuklarınız gemicikleri 
nasıl yürüttüklerini millet olarak görüyo 
ruz.

EDT Expo Fuarı’nda 
yer alan Baktat Gıda 
ev dışı tüketime 
yönelik ürünleriyle 
katılımcılarla bir 
araya geldi. 
Dünyanın 53 ülke
sine 2650 farklı 
ürün çeşidiyle ihra
cat gerçekleştiren 
Baktat Gıda, zeytin 
grubu, salça ve 
soslar, turşu, 
közlenmiş grubu, 
reçel grubu, 
konserve ve hazır 
yemekleri ile 
EDT Expo Fuarı’nda 
yer alıyor.
Baktat Gıda Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 
Pazarlamadan 
Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı 
Adıgüzel Baklan 
ticari faaliyetlerine 
87 yılında Avrupa’da

$iil(iii$eııolOrtaol(iılıiMrenclleıiıııleıııesiıııs(ir!iisi
Şükrü Şenol Or
taokulu öğrencileri, 
öğretmenleri Engin 
Yolcu ve Aday 
Öğretmen Leyla 
Atay ile birlikte 
yıl boyunca hazır 
ladıkları resimleri, 
Gemlik Özdilek 
Alışveriş Merkezi 
giriş bölümünde 
sergiledi.
Ünlü ressamların 
resimlerinin repro 
düksiyonlarından 
ve öğrencilerin 
serbest çalışmala 
rından oluşan sergi 
5, 6, 7 ve 8’nci sınıf 
öğrencilerinin akri- 
lik boya tekniğini 
kullanarak yaptığı 
çalışmaları içeriyor. 
Ayrıca özel gereksi 
nimli bireylerin 
yaptığı çalışmalar 
da sergide 
dikkat çekiyor. 
Sergi açılışına İlçe 
kaymakamı Cahit 
Işık, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, ilçe Milli 
Eğitim Şube Müdü 
rü Burhan İnan, 
Okul Müdürleri, 
veliler ve öğren 
çiler katıldı.
Serginin açılış kur
delesi protokol tara 
fından kesilirken, 
Okul Müdürü 
Rezzak Arslan, 
“öğrencilerimizin 
bir yıl boyunca 
yapmış oldukları

başlayan Baktat’ın 
bugün tüm dünyada 
olduğuna dikkat 
çekerken son 
yıllarda 
gerçekleştirdikleri 

eserleri sergiledik. 
Emeği geçen öğren 
çilerimize, 
öğretmenlerimize 
ve sergi için bu 
ajanı tahsis eden 
Özdilek yönetimine 
teşekkür ediyorum” 
dedi.
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran açılışta 
yaptığı konuşmada, 
“Gemlik’te eğitim 
adına güzel faali 
yetler yapılıyor.
Emeği geçenlere 

pazarlama strateji* 
leriyle de Türkiye 
pazarında önemli 
yol kat ettiklerini ve 
önümüzde ki yıllarda 
da yurt dışındaki 

teşekkür ediyo
rum. "diyerek 
bu tür faaliyetleri İl 
ve ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü olarak 
desteklediklerini 
söyledi.
Yapılan çalışmalar 
hakkında detaylı 
bilgi alan, tüm tablo 
lan tek tek incele 
yen ilçe Kaymakamı 
Cahit Işık, öğrenci 
lerin güzel sanatla 
rın herhangi bir 
dalında mutlaka eği 
tim almaları gerek 

pazar payını muha 
faza edip Türkiye’de 
ise Pazar paylarını 
arttırmaya yönelik 
çalışmalar yapacak 
larını ifade etti.

tiğini ifade ederek, 
yapılan çalış 
maların çocukların 
iç dün yalarını 
yansıttığını ve güzel 
resimlerin ortaya 
çıktığını, çocukları 
yeteneklerini 
geliştirecek leri 
alanlara yön
lendiren öğretmen 
lerine ve okul yöne
timine teşekkür 
ettiğini söyledi. 
Serginin iki gün 
açık kalacağı 
bildirildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ’DE AÇILIYOR!
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2016 - 2017 Eğitim Öğretim Sezonunda Hizmetinizdeyiz
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Uluılağ lavanta Macak
Bursa Büyükşehir 
Belediyesince, 
Uludağ'ın eteklerin 
deki ilçelerden 
Keleş'te eğitim 
programına katılan 
15 çiftçiye 40 bin 
lavan ta fidesi 
dağıtıldı. Büyük 
şehir Belediyesince 
kırsalda yaşayanla 
rm desteklenmesine 
yönelik yürütülen 
çalışma kapsamın 
da, Kırsal Hizmetler 
Daire Başkanlığı ile 
Tarım AŞ tarafından 
15 çiftçiye verilen 
eğitim tamamlandı. 
15 çiftçiye, 40-50 yıl 
ürün alınabilen, 
sadece susuz yer
lerde gübre ve ilaca 
ihtiyaç duymadan 
yetişen, ekonomik 
getirisi yüksek 
lavantanın üretimi 
için 40 bin fide veril 
di. Keleş Belediye 
Başkanı Mehmet 
Teke, lavanta fidesi 
dağıtım töreninde,

Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe başta olmak 
üzere projede eme 
ği geçenlere teşek 
kür ederek "İnşallah 
bu bir başlangıç 
olur ve Keleş ileride 
lavanta üretimi ile 
tanınır." dedi. 
Belediye kuruluşu 
olan Tarım AŞ'nin 
Genel Müdürü 
Mustafa Bektaş da 
kırsal bölgelerin 
kalkınması için 
araştırmalar yaptık 
larını ve alternatif 
ürünler yetiştirilme 
si için önderlik etm
eye çalıştıklarını 

anlattı. Lavantanın 
bu anlamda çok 
uygun bir ürün 
olduğunu dile 
getiren Bektaş, 
"Gıda, temizlik ve 
kozmetik alanların 
da talep edilen bir 
ürün, üretim maliye 
ti düşük olduğu için 
Büyükşehir Beledi 
yesi olarak üretici
lerimize destek 
oluyoruz. Bu an
lamda yaklaşık bir 
ay önce 15 çiftçi 
mize eğitim verdik. 
Şimdi de bu çiftçi
lerimize 40 bin la
vanta fidesi dağıtıyo 
ruz." diye konuştu.

MHan

Gemlik Zeytin Hail 
Toptancılar Sitesi 
Yeni Yönetim 
Kurulu üyeleri 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
ettiler. Yeni Başkan 
Serdar özaydın ve 
Yönetim Kurulu 
üyeleri Osman 
Mete, Ahmet 
Ulukaya, Yusuf 
Çalışkan, Haşan 
Bozan ve Salih

Gemlik K^fez
OtMlIl'İN İLR OÜNlOl SİYIIİ OlifTfll

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Erberk’e başarılar 
temennisinde 
bulunan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, alt yapı 
hizmetleri başta 
olmak Üzere, sosyal 
ve kültürel projel
erde de bundan 
önce olduğu gibi 
bundan sonrası 
içinde destek sözü 
verdi. Yeni Başkan 
Serdar Özaydın’da, 
sitenin alt yapı 

hizmetleri ve aydın 
latma sorunları 
konusunda önemli 
katkılarda bulunan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılfnaz’a 
teşekkür ederek, 
yeni yönetim olarak 
Gemlik Zeytininin 
kalitesini en üst 
düzeyde tutmayı ve 
en iyi biçimde t 
emsil etmeyi 
amaçladıklarını 
sözlerine ekledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

4-2- pıttık tecrübemiz i(e 
hizmetinizdeyiz....

DAVETİYE • 
FATURA • 

SEVK İRSALİYESİ • 
TAŞIMA İRSALİYESİ • 

GİDER MAKBUZU • 
TAHSİLAT MAKBUZU • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI O 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA •

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ ® 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA •

MATBAACILIK YAYINCILIK
HİZMETLERİ İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

GEMLİK’İN SPORUNDA NELER OLUYOR?
Futbolda 2015- 

2016 sezonunda 
sona çok yaklaşıldı. 
U12 yaş liği hariç 
maçlar tamamlandı. 
Şampiyonlar ve 
küme düşen takım 
lar belli oldu. Fut
bolda Gemlik genel 
de çok kötü bir 
sezon geçirdi diye
biliriz.

Sekiz Gemlik 
takımı içerisinde en 
düşündürücü 
sonuçları Gemlik’in 
ağbi takımı Gemlik- 
spor aldı, içerde ve 

dışarıda aldığı seri 
mağlubiyetler sonu 
cu BAL liğinden 
düştü. Büyük bir 
olasılıkla bu senede 
süper amatörden de 
paraşütsüz bir 
şekilde birinci 
amatör kümeye 
düşer.

Marka takımımız 
Gemlikspor’un 
yanlış yönetilmesi 
kaçınılmaz sonu ge
tirdi. Düzelir mi?

Hiç sanmıyorum. 
Zira parasız hiçbir 
şey olmaz.

Mevcut yönetimin 
para sorunlarını 
çözeceğine de 
inanmıyorum. 
Ayrıca böyle bir or
tama sporcu bulup 
getiremezsiniz. 
Demek ki Gem- 
lik’imiz buna layık. 
Kulup Başkanı 
Orhan Koç olsaydı 
ve takım bu durum 
da olsaydı şimdi yer 
yerinden oynardı.

İkinci amatör küme 
maçları genelde 
güzel geçti diyebili
riz. Ama Gemlik

takımları ilk ikiye 
giremedi.
Antremansız sahaya 
çıkan futbolcular 
hep hakemlerle 
tartıştı. Ayaklar git
meyince çeneler dev 
reye girdi diyebiliriz. 
İkinci amatör küme 
de Gemlik için 
fiyaskoydu.

Bu sezonun son 
maçları U12 liğinde 
oynanacak.

Ramazana kadar 
bitmesi planlanan 
U12 yaş liğine Gem
lik’ten sadece 2 takı 
mın girmesi gerçek
ten de düşün 
dürücü. Gemlik Bele 
diyespor ve Gemlik 
Gençlerbirliği spor 
Gemlikimizi temsil 
edecek. Gönül is
terdi ki tüm Gemlik 
takımları iştirak 
etsin. O zaman 
maçlarda Gemlik’te 
oynanırdı. Alt yapıya 

ne kadar önem 
verdiğimiz burada 
ortaya çıkıyor.

Attı mı mangalda 
kül bırakmayan 
kulüpler hani nere
desiniz?

Hafta sonu Şükrü 
Devrine kardeşimi 
zin üstlendiği bir or
ganizasyona 
katıldık. Gemlik 
Kaymakamımız 
Cahit Işık bu toplan 
tıya iştirak edenler
dendi. Gemlik’te fut
bolun geleceği konu 
şuldu. Konu futbol 
olunca iştirakçilerde 
hep eski futbolcu 
lardı.

Eskiden futbol 
oynamış çok 
kıymetli ağabeyle 
rimi gördüm bu 
toplantıda. Hepsi de 
güzel fkirlerini 
beyan ettiler. Çok 
hoş bir sohbet oldu. 
Bu güzel fikirlerin 

hayata geçmesi 
Gemlik’te çok zor 
gözüküyordu.

U13 yaş liğinde 
çocuklarımızın hakkı 
yenildi. Bursaspor 
ve İnegöl Gazipaşa 
sporun ardından liği 
üçüncü tamamlayan 
takımımız Gemlik 
Belediyespor 
Gazipaşanın 16 
yaşında futbolcu 
oynattığını kanıtladı. 
Üstelik bu çocuk 16 
maç bu takımda yer 
aldı. Fizik gücüyle 
fark yaratan bu 
çocuk Gazi Paşaya 
çok maç kazandırdı. 
Federasyon itirazı 
mızı geçersiz saydı. 
Yazık emeklerimize.

İkinci olsak 
Türkiye Şampiyo 
nasına gidecektik. 
Federasyon sahne 
futbolcu oynatan 
takımı ödüllendirdi. 
Çok yazık.

YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A.Ş.
BÜNYESİNDE

YURTİÇİ SATIŞ DEPARTMANINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

- İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN 

- NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
- TERCİHEN ÜNİVERSİTE VEYA 

M.Y.O MEZUNU
- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
- 25-30 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şirketimize şahsen 

yapılması rica olunur. 
EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: 0 224 586 00 05

YALOVA ARMUTLU BÖLGESİNDE AÇILAN 
YENİ TERMAL OTELDE 8 SAATLİK SİSTEMDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
BAY - BAYAN TEMİZLİK VE ÖZEL ĞÜVENLIK 

PERSONELİ ALINACAKTIR.
MAAŞ + YEMEK + SERVİS + İSTEĞE BAĞLI KONAKLAMA

0 507179 >9 05 Ömer Bey

Itatrl ı G aıclit Mertezi ।
Gemlik Belediyesi 
Gençlik Merkez 
lerine bir yeni halka 
daha ekledi.
Daha önce Gemlik 
İlçe Merkezinde 
iki gençlik merkezi 
ni hizmete koyan, 
ardından da Köy 
Statüsünden 
Mahalle Statüsüne 
dönüşen Engürü 
cük, Kurtul, 
Kurşunlu, Ümurbey, 
Hamidiye, Cihatlı 
ve Muratoba 
Gençlik Merkez
lerini açan Gemlik 
Belediyesi, Katırlı 
Mahallesine de 
Gençlik Merkezi 
kazandırdı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Gençlik Merkez
lerinin son 
halkasının 
Katırlı Mahallesi 
olduğunu vurgula
yarak, ilçenin 
en çalışkan köy
lerinden birisi 
olan Katırlı’ya bu 
hizmetin hayırlı 
uğurlu olmasını 
diledi.
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık’ta, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
şehirde ne varsa 
köylerde de o 
olacak anlayışını 
benimsediğine 
dikkat çekerek, 
hizmet ve 
yatırımların ardı 
ardına yaşama

geçtiğini söyledi. 
Katırlı Mahallesi 
Muhtarı Ahmet 
Çakmak’ta, köy 
yolları, meydan 
çalışması, 
yeşillendirme ve 
köy tuvaletlerinin 
yenilenmesinin 
ardından yapılan 
Gençlik Merkezi 
hizmeti adına da 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
teşekkür etti.

Dualarla yapılan 
açılış sonrasında 
Gemlik Kayma

kamı Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve 
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Ahmet Avcı, 
Katırlı Mahallesi 
halkı ile bilardo 
ve masa tenisi 
oynadılar.
Katırlı Gençlik 
Merkezinde, 
kütüphanenin 
yanı sıra, bilardo 
masası, masa 
tenisi ve langırt 
bulunuyor.
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Bursa'da Hayat kurtaracalt buluş! Patlıcanla denizleri temizleyecekler
Bursa'da Işıklar 
Lisesi öğrencileri, 
patlıcan tozundan 
yaptıkları süngerle 
tanker facialarında 
denizlere saçılan 
petrol atıklarını 
temizleyebilecek. 
Işıklar Askeri Hava 
Lisesi öğrencilerinin 
TÜBİTAK 
yarışmasına 
sundukları patlıcan 
tozundan yapılan ve 
denizdeki petrol 
atıklarını temizleyen 
sünger büyük ilgi 
gördü.
Öğrencilerden 
Ahmet Demirtaş ve

Utku Sarıışık, 3 
üniversiteden 
aldıkları destekle 
geliştirdikleri 
‘patlıcan tozu’ içeren 
süngerlerin deni
zlere bir şekilde 
bulaşan petrol türev
lerinin temizlen
mesinde 
kullanılabileceğini 
söyledi.
Öğrenciler, "Dünya 
üzerinde patlıcan 
üretiminde üçüncü 
sırada olan Türkiye, 
bu projeyle deniz 
sularını artık petrol 
ve petrol türev
lerinden temizle

imkânına sahip ola
cak. Tekrar tekrar 
kullanılabilen makro 
gözenekli patlıcan 
tozları, temiz bir

çevre için inanılmaz 
bir buluş" dediler. 
Patlıcanın akıllara 
hiç gelmeyecek 
türden bir özelliğini

ortaya çıkaran 
öğrenciler, 
“Yaptığımız 
deneylerde 
patlıcanın suyu 
emmediğini, ama 
petrol ve türevlerini 
süratle emdiğini 
gördük. Bunuh en 
basit İspatı ise, 
annelerimizin 
kızartma yaparken 
patlıcanı çok yağ 
emdiği için en son 
işleme alması. 
Patlıcan tozunun 
bir araya getirilmesi 
ile oluşan sünger 
kendi ağırlığından 
18 kat daha

fazla petrol 
atığını emiyor. 
Bu buluşumuzla 
denizlere tanker 
kazaları sonucu 
dökülen petroller 
ve deniz kirliliği 
önlenebilir, 
Bunun yanı sıra 
ülke ekonomisine 
katma değer 
sağlayabilecek, 
piyasadaki güçlü 
absorbaniarâ 
alternatif olabile 
cek poliüretan 
ile modifiyeli 
sünger üretil 
miş oldu” 
diye konuştu.

■
 ZEYTİN PERAKENDE 

MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN PERSONELLER 
■ ALINACAKTIR.

 0 506 269 8718

gemport
Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.

GE MTFORT r m i n â PIT â k t ö r
Operatörü istihdam edecek!

Turkiye’hiriTlk OzeilimanrGemport, yeni limanı" için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü "ısftnâam edecek.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli olarak 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapılacaktır.

O En az Tise mezunu (Tercihen "Makine, "Motor, "Mekatroriik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip, 
O Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

minimum*] ylı öeneyırrliı,
O Tercihen ağır vasıta veya "iş maki naşı kutlanmış olmak, 
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlik'te İkamet eden/edebilecek, 
O Vardiyalı çalışabilecek, 
O Erkek âdaytar için askerlik'lle ilişiği bulunmayan.

İlgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

ELEMANLAR ARANIYOR
FORKLİFT VE BOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR

0 2245247524 - 0 530148 80 83 
r .............. ................—l|

■
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

BAY ■ BAYAN VASIFSIZ 
- - - - - - - - - - - ELEMANLAR ARANIYOR

■ BS

MEYDAN KD2U CEHİBME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

0 532 232 80 41

mailto:hr@gemport.com.tr
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Haııallmanınia bunu yanana 1500 n ceza geliyor
SHGM, sivil havacılık 
kurallarına aykırı 
hareket edenlere 
yönelik verilen ceza 
yönetmeliğinde 
değişikliğe gitmeye 
hazırlanıyor.
Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü (SHGM) 
tarafından hazırlanan 
yeni taslağa yeni 
maddeler eklenerek 
yoruma açık hale ge
tirilecek ve eylem* 
lerle ilgili para 
cezalan arttırılacak. 
1500 TL CEZA 
Taslağa göre; 
havalimanında elle 
aranmaya 
mukavemet göster* 
İlmesi, güvenlik 
personelinin işini 
yapmasına engel 

olunması, izinsiz 
lazer ve/veya havai 
fişek gösterisi 
yapılması, İnsansız 
hava taşıtı uçuru* 
larak özel hayatın 
gizliliğinin ihlal 
edilmesine bin 500 
TL para cezası ver
ilecek. İnsansız hava 
araçları ve aran
malara engel 
olunmasıyla ilgili 
hükümler, yeni mad
deler olarak taslakta 
yer aldı.
Sektörün görüşlerine 
sunulan taslağın, 
geri dönüşlere göre 
şekillendikten sonra 
1 Ağustos 2016 tari
hinde yürürlüğe 
girmesi planlanıyor. 
Taslakta yer alan

eylemler ve para 
cezaları şöyle: 
-Uçakta sigara ve 
benzeri madde içimi: 
1500 TL
-İnsansız hava 
araçlarının izinsiz, 
kayıtsız, telcilsiz 
uçurulması, uçuşa 

yasak bölgelerde 
uçurulması. 6 bin TL 
-Bu araçlarla özel 
hayatın gizliliğinin 
ihlal edilmesi.
1500 TL
-Güvenlik kontrol 
noktalarında 
uyarılmasına rağmen 

taranmaya, elle aran
maya mukavemet 
gösterilmesi, güven
lik personelinin işini 
yapmasına engel 
olunması. 1500 lira. 
-Güvenlik tahditti 
alanlara yetkisi 
olmadığı halde 
girmek ya da yetkisiz 
kişilerin girişine 
yardımcı olmak.
1500 TL
-İzinsiz lazer ve/veya 
havai fişek gösterisi 
gerçekleştirilmesi. 
1500 TL
-Havaalanı giriş 
kartını uygunsuz kul
lanmak. 1000 TL 
-Uçuş kurallarının 
ihlal edilmesi, kabin 
görevlilerinin 
görevini yapmaya

engel olmak. 1500 
TL (eski ceza 1162 
TL)
-Uçuş emniyetini 
riske edecek şekilde 
hava araçlarına lazer 
tutulması, 
uçakhaberleşmesine 
müdahale edilmesi. 
12 bin TL (eski ceza 
11 bin 625)
-Kokpit kurallarının 
ihlal edilmesi (pilota 
verilen ceza):
2500 TL (eski 
ceza 1162 TL) 
-Balonlarda fazla 
yolcu alınması 
12 bin TL 
-Balonlarla uygun 
olmayan meteo 
rolojik koşullarda 
uçuş yapılması (15 
bin TL)

Menün Temmuz zammıl
Ocak’ta yüzde 6 zam 
alan memurlar Tem- 
muz’da da yüzde 5 
artış görecek. 6 aylık 
enflasyon yüzde 
6’nın üzerinde 
çıkarsa fark da var. 
Temmuz ayı birçok 
kesimle birlikte 
memurlar için de 
zam ayı oluyor. 
Yapılan toplu 
sözleşme gereğince 
memurlar ve memur 
emeklileri Ocak ile 
birlikte Temmuz'da 
da zam alıyor. Buna 
göre Ocak ayında 
yüzde 6 zam ve 
yüzde 0.90 en
flasyon farkı alan 
memurlar ve memur 
emeklileri Tem
muz'da da yüzde 5 
artış alacak.

Maaşlarına 
yansıyacak bu artış 
dışında enflasyon 
farkı ihtimali de var. 
Buna göre 4 Tem
muz'da açıklanacak 
enflasyon 
rakamlarıyla birlikte 
son 6 aylık en
flasyon yüzde 6 ve 
yukarısında çıkarsa 
memurlara ve 
memur emeklilerine 
aradaki fark da 
ödenecek. Memur- 
Sen'in verilerine 
göre; en düşük 

memur maaşı 
(bekar) Aralık 2015 
itibariyle bin 906 lira 
idi. Ocak ayında 
yüzde 6 + yüzde 0.90 
artışın 
yansıtılmasıyla en 
düşük memur maaşı 
2 bin 38 lira 54 
kuruşa çıktı. Tem- 
muz'daki yüzde 5'lik 
toplu sözleşme 
zammıyla da bu 
maaş yaklaşık 102 
lira artışla 2 bin 140 
lira 46 kuruşa 
ulaşacakTemmuz'da 

yüzde 5'lik toplu 
sözleşme artışıyla 
en düşük memur 
emeklisi aylığı ise 
bin 701 liraya 
ulaşacak. Aralık 
ayına göre, en düşük 
maaştaki artış 186 
lirayı bulacak. 
Memur-Sen'in veri
lerine göre; en 
düşük memur emek
lisi aylığı geçtiğimiz 
yıl Temmuz'da bin 
415 lira idi. Eylül'de 
ki ekstra zam ile bu 
aylık bin 515 liraya 
çıktı. Bu yıl Ocak 
ayında yüzde 6 + yüz 
de 0.90 artışın yansı 
tılmasıyla en düşük 
memur emeklisi 
aylığı 105 lira artışla 
bin 620 liraya yük
seldi.

Geçen yıl kilosu 85 
TL’ye sattıkları pas 
tırmayı bu yıl son 
gelen zamla birlikte 
108 TL’ye sattıkla 
rım belirten sucuk 
pastırma satıcısı 
İlhan Tan, şöyle 
dedi: "Pastırma ve 
sucuğa zammın ne
deni; et fiyatının 
pahalı olmasıdır. 
Geçtiğimiz yıl kesim 
fiyatı 18 TL iken 
şimdi kesim fiyatı 
24 lira, bundan 
dolayı da et

fiyatlarında yük
selme oluyor. Bu 
yükselme sucuk 
fiyatına 3 TL, 
pastırma fiyatına 
ise 5 TL yansıyor. 
Pastırma sucuk 
satışları her Ra
mazan bir önceki 
yılı aratıyor. Son 
zamla birlikte en 
kaliteli pastırma 
108 TL oldu. Tek 
dilimi 2 gram olan 
pastırmanın 
satışı fiyatı da 
2 TL oldu."

Gemlik Karfez
OfMLİK'İM İLK «ÛNLÛK SİYASİ «AZITItl

alISİİElAİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5490 

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-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Alis Harikalar Diyarında 

Aynanın İçinden: 
11:30-14:00-16:30-19:00-

21:15...
1 Kezban 1 Mahmut
Adana Yollarında:

13:00-15:00-17:00-19:00-
21:00...

Angry Birds (2d Türkçe): 
11:00-12:30-15:30-17:15...

Alamet i Kıyamet: 
11:15-14:00-19:00-21:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT İNŞAAT
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GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE

GÜZEL ANLARINIZI

plus.google.com/miltondugun

Piyanist +DjPerformans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan yösterisi

İnternetten Canlı fyym- Sakne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz Gösteriler

www.gemllkmllton.com

1 987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

MILTON
DUGUN SALONU

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

fysfy -Meşrubat- Çerez 2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

BAŞLAMIŞTIR

facebook/miltondugun

Hükümet Konagi karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

plus.google.com/miltondugun
http://www.gemllkmllton.com
http://www.yigitinsaatgemlik.com
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1^ Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

YAZ BAŞLIYOR...
Ramazan ayı yaklaşıyor.
Şimdi herkes ramazana endeksten 

di.
Ramazan ayında düzen, bu ayın 

kutsiyetine göre dizayn ediliyor.
Sabah başlayan iş yaşamı, akşam 

iftar saatine göre ayarlanıyor.
İftar öncesi sofrada olma geleneği 

nedeniyle her şey hızlanıyor. Sonra 
tam top saatine doğru sokaklarda el 
ayak çekiliyor. Dev. Syf. 4’te

Gemlik Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı 
ve İlçe Milli Eğitim. Müdürlüğü’nün ortak 
laşa düzenlediği ‘“Gemlik Eğitim Günleri 
Şenliği" dün başladı. İskele Meydanı’nda 
dün saat 15.30 da başlayan şenlikte yapılan 
konuş malardan sonra folklor gösterileri 
yapıldı. Daha sonra 25 öğrenciye bisiklet 
armağan vedildi. Haberi sayfa 2’de

DünyaÇevre 
Günü etkinliklerle 

kutlanaeak
5 Haziran Dünya Çevre günü bu yıl ilçemiz 
de Ramazan ayı nedeniyle etkinliklerle 
erken olarak kutlanacak. Bursa Valiliği, 
Büyükşehir Belediye si tarafından orga 
nize edilen sunulacak. S.S. Gemlik Merkez 
Su Ürünleri Kooperatif, Balıkçılar Deniz ve 
Çevreyi Koruma ve Yaşatma Derneği ortak 
laşa olarak yapacakları etkinlik yarın saat 
16.oo’da İskele Meydanı’nda açılacak sergi 
ile başlayacak. Gemlikli balıkçıların deniz 
dibine yaptıkları dalışlarda çıkardıkları, 
denize atılan ve denizlerin kirlenmesine 
yol açan atıklar, kaçak trol avcılığı yapan 
balıkçıların denize bıraktığı trol aletleri 
yann yapılacak sergide vatandaşların 
izlenimine sunulacak. S.S. Gemlik Merkez 
Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Zeki Hazer 
gazetemize yaptığı açıklamada, "Dünya 
Çevre gününün ramazan ayına denk 
gelmesi nedeniyle, valilik kararı ile kutla 
maların öne alındığını, Gemlik Körfezi’nde 
ki deniz üstü ve deniz içi kirliliğinin topla 
nan materyallerle vatandaşlara göste 
rilerek daha iyi yaşanılabilir bir çevre olu 
şumu için duyarlı olmaları istenecek” dedi.

ÖZEL "ty&d bir cfyktııl ile lıedıfaıûûzrdmj/u” ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı 

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş 
derslerinin yam sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE
MÜZİK

SOSYAL MASA TENİSİ
VOLEYBOL

AKTİVİTELERİMİZ: basketbol
SU SPORLARI

JİMNASTİK 
TİYATRO 
BİLGİSAYAR
HALKOYUNLARI
SATRANÇ

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Gemlik Kaymakam 
lığı, Belediye Başkan 
lığı ve İlçe Milli Eği 
tim Müdürlüğü’nün 
ortaklaşa düzenle 
diği " Gemlik Eğitim 
Günleri Şenliği ” 
dün başladı. Dün 
saat 15.30 sırala 
rında İskele Meyda 
nı’nda yapılan şenlik 
açılışı İstiklal Marşı 
ile başladı. Şenlik 
açılışında konuşan 
Kaymakam Cahit 
Işık, bir yıllık çalış 
maların sonunda 
ilçemizdeki eğitim 
kurumlarının çalış 
malarının sergilene 
ceği şenlikte yaptığı 
konuşmada şunları 
söyledi. "Bütün 
gençlerimiz, öğren 
çilerimiz, kendilerine 
fırsat verildiğinde 
her türlü başarıyı 
yakalama azminde 
ve gayreti içindeler, 
mevcut kupaları, 
İRrfâfdftfı, TtüftriliyL 
lan aldıkları derece 
lerle bunları göster
mektedirler. Burada 
da onların haşanla 
nnı görüyoruz. 
Çocuklara tavsiye 
miz kendileri ne 
bugün burada veri

len bisikletleri 
mutlaka güvenli 
yollarda sürsünler. 
Aman başlarına bir 
kaza bela gelmesin 
diyoruz. Bir alışkan 
lığımız olmadığı şey 
olan baret yanlarına 
verilmiş bunu mut
laka kullansınlar 
istiyorum. Kasksız 
veya baretsiz bisik
letlere binmesin 
istiyoruz” dedi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ise 
konuşmasında 
“Bir yıllık eğitim ve 
öğretim yılının so
nunda elde edilen 
başarıların bu eğitim 
şenliğinde velilere 
de gösterileceğini, 

bu konuda emeği 
geçen tüm yönetici 
ve öğretmenlere, 
öğrencilere teşekkür 
ettiğini, belediye 
olarak her zaman 
onların yanlarında 
olacağız” dedi. İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran ise 
“Bir yıl içerisinde 
eğitim kurulularında 
her dalda büyük 
başarılar sergilendi 
ğini Kaymakam ve 
Belediye Başkanının 
yıl boyunca okullara 
ziyaret ederek yö
netici, öğretmen ve 
öğrencilerimizin mo
tivasyonla eğitim ve 
öğretime hazır halde 
tuttu. Bunun sonu

cunda özellikle ders 
hanelerin kapatılma 
sında sonra yoğun 
istekle, yoğun tempo 
ile açmış olduğumuz 
okul kurslarımızda 
binlerce öğrencile 
rimizi kurstan geçir 
dik, yine ortak sınav 
lar, okul aile birliği 
ve velilerimizle yap 
mış olduğumuz 
etütlerle öğrencileri 
mizi hem LYS’ye ve 
TEOG sınavlarına 
hazırladık. TEOG 
sınavında ders 
bazındaki ortala
mada Bursa’da 
Gemlik ilk ikide yer 
almaktadır.” dedi.
Daha sonra protokol 
okul öncesi eğitim

kurumlarının açmış 
oldukları standları 
gezdi.
Bu arada Endüstri 
Meslek Lisesi’nin 
açmış olduğu bilim 
fuarımda gezerek 
öğrencilerin yapmış 

oldukları buluşları 
ilgi ile izleyerek 
öğrencileri 
kutladılar.
Gemlik Eğitim 
Şenlikleri yarın 
şiir dinletisi ile 
devam edecek.

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
Ekipleri, binaların 
dış cephelerine 
mantolama yapan 
bazı firmalara, çev 
reyi kirlettikleri 
gerekçesiyle ceza 
yazdı. Çalışma alan 
lannı temiz tutma 
yan, çevreyi kirleten 
ve mantolama 
çalışmasından arta 
kalan malzeme leri 
gelişigüzel cadde 
ve sokaklara bırakan 

dört firmaya daha 
5326 sayılı Kaba
hatler Kanununun 
ilgili maddesi 
uyarınca 600’er lira 
para cezası kesildi. 
Yasal zorunluluk 
sonrasında ilçede 
birçok apartman 
ve sitenin dış 
cephesine manto
lama çalışması 
yaptırdığını 
hatırlatan Gemlik 
Belediyesi Zabıta 
Müdürü Erol

Bütün, bu çalışma 
lan desteklediklerini 
ifade etti. Buna 
karşın tüm uyarılara 
rağmen çalışma 
sonrasında çevreyi 
kirleten firmalara 
ceza kesmek zorun 
da kaldıklarını anla
tan Erol Bütün, ilçe 
de görüntü kirliliği 
ve çevre kirliliği 
yaratan hiçbir 
firmaya ayrıcalık 
yapmayacaklarına 
dikkat çekti.

Firmaları duyarlı 
olmaya davet eden 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, denetimlerin

devam edeceğini 
söyledi. Gemlik 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü Ekipleri, 
Kış aylarında yapılan

denetimlerde, 
uyarılara aldırış 
etmeyen üç manto
lama firmasına 
ceza kesmişti.
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Konteynere atılan bebek canlı doğmuş
Bursa'da, gizil İlişki 
sonucu Çiğdem 
ş.'den dünyaya 
gelen bebeklerini 
çöp konteynerlna 
atarak ölümüne 
neden olmakla 
suçlanan tutuklu 
sanık Sedak D. İle 
sevgilisi Çiğdem ş. 
hakkındakl savcılık 
soruşturması tamam 
landı. İstanbul Adli 
Tıp Kurumu'nda 
yapılan otopsi 
sonucu bebeğin İddia 
edildiğinin aksine ölü 
değil canlı dünyaya 
geldiği tesblt edildi.

Bunun üzerine 
tutuklu sanıklar 
Çiğdem ş. İle Sedat 
D. hakkında Bursa 
Ağır Ceza Mahkeme- 
Gİ'nde, 'İhmali davra 
nışla kasten adam 
öldürme* suçundan 
dava açıldı. 25 yıla 
kadar hapis cezası 
İstenen sanıklar 
önümüzdeki günlerde, 
hakim karşısına 
çıkacak. Osmangazi 
de tornacılık yapan 
Sedat D., kendisi gibi 
bekar olan Çiğdem Ş. 
ile birlikte oldu. Bu 
birliktelikten hamile

kalan Ç.Ş. geçen 
ocak ayında gittiği 
tuvalette 8 aylık erkek 
bebeğini dünyaya 
getirdi. Kanaması 
durmayan Çiğdem 
Ş., Çekirge Devlet

Hastanesi'ne gitmek 
zorunda kalınca 
doktorlar doğum 
yaptığını anlayıp 
polise haber verdi. 
Soruşturma başlatan 
polis Sedat D.'yi 

gözaltına aldı. İfade 
sinde ilişkilerini kabul 
eden Sedat D., bebe 
ğin dünyaya ölü gel 
diğini, bu nedenle 
poşete koyup evin 
çatı katında gün 
boyunca sakladıkları 
cesedi akşam hava 
kararında Eski Gem
lik Yolu üzerindeki 
Veysel Karani Mahal 
lesi'ndeki çöp kontey 
nerina attığını öne 
sürdü. Mahkemeye 
çıkartılan Sedat D. 
tutuklandı. Atıldığı 
çöp konyetnerindan 
alınan ve İstanbul

Adli Tıp Kurumu'nda 
yapılan otopside 
erkek bebeğin canlı 
olarak dünyaya 
geldiği tesbit edildi. 
Bunun üzerine soruş 
turmayı tamamlayan 
savcılık tutuklu 
Çiğdem Ş. ile Sedat 
D. hakkında Bursa 
Ağır Ceza Mahkeme- 
si'nde, 'İhmali davra 
nışla kasten adam 
öldürme' suçundan, 
dava açtı. 25 yıla 
kadar hapis cezaları 
istenen çiftin yargılan 
masına önümüzdeki 
günlerde başlanacak.

Oğlunun önünde ayaklar altına alarak dövdüler
İnegöl de düğüne 
gelen vatandaşlar 
ile dolmuş şoförü 
arasında çıkan 
kavgada bir kişi 
yaralandı. Park etme 
yüzünden çıkan 
kavgada, küçük 
çocuğun gözleri 
önünde babasını 
ayaklar altına alarak 
dövdüler. Edinilen 
bilgilere göre, Alan 
yurt Pazar Yeri'nde 
toplu taşıma midibü 
sünü yıkayan

Maşallah A. ile 
düğüne gelip aracını 
park etmek isteyen 
şahıslar arasında 
tartışma çıktı. 
İddiaya göre, toplu 
taşıma midibüsünü 
yıkayan şoför Maşal 
lah A., midibüsün 
hemen arkasına 
park eden sürücüye 
aracını biraz geri 
çekmesini söyledi. 
Bunun üzerine araç
tan inen şahıslar ile 
midibüs şoförü ara

sınd'a tartışma çıktı. kavgaya dönüştü. 
Düğüne gelen bazı 
vatandaşlar da 
kavgaya müdahil 
olunca ortalık karıştı.

DÜĞÜNDEKİLER DE 
KAVGAYA KATILDI 
Çıkan sözlü tartışma 

Midibüs şoförü 
tekme tokat dövüldü. 
Midibüs şoförünün 
oğlu 11 yaşındaki 
C.A., koşarak diğer 
otobüs şoförlerinin 
yanına gidip, 
“Yetişin, babamı 
öldürüyorlar” diye 
rek yardım istedi. 
Diğer otobüs 
şoförlerinin de 
kavgaya karıştığı 
sırada gelen emniyet 
ekipleri tarafları 
ayırdı. Darp edilen 

midibüs şoförü 
Maşallah A. yarala
narak, 112 ekibinin 
ilk müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Küçük C.A, kavgayı 
emniyet ekiplerine 
anlatırken gözyaşla 
rina b< <)Uİdu.
Kavgaya karışan 
şahıslar emniyet 
ekipleri tarafından 
gözaltına alındı.

On inlisi alarma necirıll
Yol ortasında 
bulunan org polisi 
alarma geçirdi. 
Bursa-lzmir yolunun 
Paşa Çiftliği mevki
inde, kapağı açılmış 
çantanın içinde 
büyük bir org gören 
sürücüler durumu 
polise bildirdi. 
Vatandaşlar, orgun 
34 plakalı bir aracın 
bagajından düştü 
ğünü söyledi. 
Bölgeye gelen polis 
ekipleri, kutusu açık

ve görünür vaziyette 
olan müzik aletini, 
içinde bomba olma 
ihtimaline karşı 
dikkatle inceledi.

Bir müzisyene ait 
olduğu sanılan 
org yol ortasından 
alınarak emniyete 
götürüldü.

Gemlik K^fez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

6ihıerciııııefa$i(iıtSefertitfilWar
Bursa'da çınar ağa 
çındaki parti bayrak 
larının ipine ayağı 
dolanan ve can 
çekişen güvercin, 
itfaiye ekiplerinin 
merdivenli aracıyla 
kurtarıldı. Vatandaş 
lar itfaiye ekiplerine 
teşekkür ederken, 
yaralı haldeki güver 
cin veterinere 
götürüldü. Alınan 
bilgiye göre, Osman 
gazi Şehreküstü 
Meydan’ında oturan 
vatandaşlar, ağacın 
dallarında çırpınan 
güvercini görünce it
faiyeden yardım iste
diler. Bursa Büyük

şehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanlı 
ğı ekipleri, 40 metre
lik merdivenli aracıy 
la olay yerine gelip 
ağaçtaki kuşu kısa 
sürede kurtardı.
Operasyonu meraklı 
gözlerle izleyen 
vatandaşlar, kurtar

ma operasyonunu 
alkışlayarak kutladı. 
İtfaiye ekibi, kurtardı 
ğı güvercinin ayağın 
daki ipleri temizledi. 
Ancak çırpınan 
güvercin ayağında 
keşi izleri oluştuğu 
için veterinere 
götürüldü.

MİMKlIltelto 
Mtt

Bursa'da engelli bir 
vatandaş, kendilerini 
polis ve savcı olarak 
tanıtan kişiler tarafından 
dolandırıldı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
me* dana geldi.
Ent Jİli ve gözlerinin iyi 

görmediği öğrenilen 
R.D. isimli şahsı arayarak 
kendisini polis olarak 
tanıtan bir kişi, şahsa 
bir olaya karıştığını 
söyledi.
Ardından başka bir 
dolandırıcı ise kendisini 
savcı olarak tanıttıktan 
sonra eve polis Hakan

isminde birisinin 
geleceğini ve tüm 
parasını kendisine 
teslim etmesi gerek 
tiğini söyledi. 
Bu sözlerin ardın 
dan panikleyen 
R.D. ise evde bulunan 
10 bin TL, bin 200 
Dolar ve bin 300 Euro

parayı bir poşete 
koyarak şahsa teslim 
etti. Eve gelen 
yakınlarına durumu 
anlatmasının ardından 
dolandırıldığı anlaşılan 
R.D., durumu polis 
ekiplerine bildirdi. 
Polis ekipleri, olayla 
ilgili tahkikat başlattı.
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GiineBakıs
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

YAZ BAŞLIYOR...
Fırından eve sıcak pide götürme telaşı, 
oluşan kuyruklar, sıcak pidenin yaktığı 
eller düşünülmeden koşarcasına gidiliyor 
evlere.
Şimdiden marketlerin giriş bölümleri 
ramazanlıklarla doldu.
Bunlar arasında tatlılar ön sırada yer 
alıyor.
Ramazanın vazgeçilmezi güllaç, 
Kemalpaşa tatlısı, kalburdan çekme... 
Kuru bakliyatlar yan yana sıralanmış, 
pirinç, nohut, kuru fasulye, bulgur... 
Evlerdeki hazırlıklarda bunun çabası.. 
Sonuç olarak ramazan ayının çekimine 
gidiyor Türkiye.
Bu ay içinde gıda sektörü canlanırken, 
diğer işlerde düşüş başlar.
Ramazan ayına doğru bu kez tekstil sek
töründe fırtınalar eser.
Dün, İstiklal Caddesinde yürürken, bazı 
işyerlerinin önüne yeni gelmiş malları 
görünce, tamam dedim, bayram hazırlığı 
bunlar.
Öte yandan Zeytin haline gidiyorum 
neredeyse her gün, orada da faaliyetler 
hızlandı.
Neredeyse her mağazada zeytin seleleri 
dizili.
Ramazan ayı gıda ve tekstil sektörünü 
canlandırıyor.
Dit fo/oelnrr/o zvAİır* no/'o/'olr

Yarın yazın başlangıcı sayılan Haziran ayı 
başlıyor.
Okulların kapanmasına şunun şurasında 
ne kaldı.
Okullar kapandığında yavaş, yavaş 
yazlıklar dolacak.
Belki bu yıl ramazanın sonunu bekleyen
ler olur. Bunlar biraz daha geç giderler 
yazlık evlerine.
Ama Kumla’da durumlar kötü.
Çalışmalar tamamlanmadığı için her yer 
toz duman.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe çalışmaların sezona kadar 
bitirileceği sözünü vermişti.
Bu sözün tutulması için gece gündüz 
ekiplerin çalışması gerekir.
Hizmete kimse karşı değil. Ancak, planlı 
çalışılması ve vatandaşın yaz tatilinin 
zehir edilmemesi de gerekli.
Geçtiğimiz yıl, Küçük Kumla sahilinde 
başlatılan kıyı düzenleme çalışması, 
yazlıkçıları mağdur etti.
Bu yıl tamamlanan bu çalışmanın ne 
menem bir şey olduğunu birlikte 
göreceğiz.
Kıyılarda yaşanan sorunlara çare 
bulunmuşsa birlikte alkışlayacağız. 
Ama aynı tas, aynı hamam bir şey 
değişmemişse, vatandaşın parasına yazık 
olmuş diyeceğiz.
Okullar tatile giriyor.
Bugünlerde çocuklarda son sınavların 
telaşı var.
Ardından derslere paydos.
Geziler, sergiler, kermesler derken yıl 
bitecek.
Dünkü kavurucu sıcak, yağmurlu geçen 
bir haftadan sonra daha ilk günden 
bunalttı.
Sıcak bir yaz yaşayacağımızı sanıyorum. 
Şimdiden iyi tatiller diyebilirim herkese...

Balıkçılar ile Resmi Kurumlar bir araya geldiMtıln nlm bhMi
Gemlikli balıkçılar ile 
Gemlik Körfezinde 
kaçak avlanmayı 
kontrol eden Sahil 
Güvenlik görevlileri, 
Liman Başkanlığı ve 
ilçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlü 
ğü biraraya geldiler. 
Pazar günü saat 
16.oo sıralarında 
Atatürk Kordonu’n 
da bir kıraathanede 
Gemlik Su Ürünleri 
Kooperatifi Yönetici 
ve üyeleri, Gemlik 
Balıkçılar Derneği 
yöneticileri, Sahil 
Muhafaza 17 Nolu 
Bot Komutanı 
Başçavuş Harun 
Keskin, Gemlik 
Liman Başkanı, İlçe 
Tarım Müdürü ve Su 
ürünleri görevlilerini 
buluşturan toplantı 
da Gemlikli 
balıkçılar son za
manlarda Gemlik 
Körfezi’nde Sahil 
Muhafaza Güvelik 
botlarının çok sıkı 
denetim yaparak

kaçak avlanma ve 
balık yasaklarına 
uymayanlara karşı 
mücadelede başarılı 
performans sergile 
diğini bu nedenle 
teşekkür ettiler. 
Sahil Muhafaza 17 
Nolu Bot Komutanı 
Başçavuş Harun 
Kesin birliklerinin 
yaptıkları çalışmalar 
ile ilgili balıkçılara 
bilgiler verdi. 
Gemlik Balıkçılar

Derneği Başkanı 
Hüseyin Darelel 
Gemlik Körfezi’nde 
gırgır ile balık 
avcılığının Anka 
ra’da yapılan toplan 
tıdan sonra yasak
lanma kararı alınma 
sim, trol ve lamba ile 
balık avlamalarına 
Sahil Güvenlik güç
lerinin etkili müca 
delesi sonucu adeta 
lamba ve trolcülü 
ğün kalmadığını

söyleyerek, teşekkür 
etti. S.S. Gemlik 
Merkez Su Ürünleri 
Kooperatifi 
Başkanı Zeki 
Hazer’de bu tür 
toplantıların belirli t 
aralıklarda yapıl 
ması sonucu 
sorunların resmi 
kurumlara daha 
rahatlıkla 
iletilebileceğini ve 
giderilebileceğini 
söyledi.

TEŞEKKÜR
HİÇBİR KARŞILIK BEKLEMEDEN VE DESTEK ALMADAN 

KENDİLERİMDEN VEREREK 
ÇOCUKLARIMIZA BASKETBOLÜ SEVDİREN 
ONLARIN ZAMANLARINI SPOR YAPARAK 

DEĞERLENDİRMELERİNİ SAĞLAYAN 
“BİZ SPORU SKOR İÇİN DEĞİL, 
SPOR İÇİN YAPANLARDANIZ” 

DÜŞÜNCESİYLE CENTİLMENCE HAREKET EDEN 
FEDAKAR VE CEFAKAR İNSANLAR 

GEMLİKSPOR YILDIZ TAKIMI
ÇALIŞTIRICILARI VE YAŞAM KOÇLARI 

İBRAHİM TOKGOZ VE 
NURULLAH TARGIT’A 

TEŞEKKÜR EDER, 
ÜSTÜN GAYRETLERİYLE ÜÇÜNCÜ OLMAYI BAŞARAN 

GEMLİKSPOR YILDIZ TAKIMI
BASKETBOLCULARINI KUTLAR. 

BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİZ.

Serap & Kadri GÜLER

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BİL OKULLARI
“Kötfü bvi gcçMM&fv, ^e£ece^&..."

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ’DE AÇILIYOR!
*ft8 ■ ..

2016 - 2017 Eğitim Öğretim Sezonunda Hizmetinizdeyiz

ANAOKULU • İLKOKUL» ORTAOKUL 
aobilorhangazi www.bilokullari.com.tr 1444 5 245

http://www.bilokullari.com.tr
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İnintrsHesnıamsiliastan!
2017 yılının ocak 
ayında çalışma 
hayatını İlgilendiren 
devrim gibi bir 
düzenleme yürürlü 
ğe girecek. Adalet 
Bakanlığı Arabulu
culuk Daire Başkanı 
Öztatar, "Haziran 
ayında arabulucu
luk sınavı yapaca 
ğız. Bu sınav İçin 
şimdiden 7 bin kişi 
başvurdu. Bu süreç 
sonunda yaklaşık 
13 bin kişi Türkiye 
de arabuluculuk 
yapacak" dedi. İş 
dünyasının ‘İcracı 
hükümet ve fırsat 
kabinesi* diye tanım 
ladığı 65’incl hükü 
metin önceliklerin 
den biri de çalışma 
hayatına dair reform 
lar. Bu kapsamda; 
64'üncü hükümet 
döneminde tamam* 
lanan iş mahkeme 
lerl kanun taslağı 
önümüzdeki gün* 
lerde Meclis'e sunu 

lacak. Bu yeni 
taslakla, yargıda iş 
yükünün azaltılması 
amaçlanıyor. Sis* 
teme göre çalışan 
ve işveren arasın 
daki kıdem tazmina 
tı ve haksız fesih 
gibi uyuşmazlıklar, 
iş mahkemelerinden 
önce arabulucu 
yöntemiyle çözüle
cek. Adalet Bakanlı 
ğı Arabuluculuk 
Daire Başkanı 
Hakan Öztatar’ın 
anlattıklarına göre, 
bu kapsamdaki 400 
bin davanın arabu
luculuk sayesinde • 

günler içinde 
çözüme kavuşturul 
ması sağlanacak, 
öztatar, şöyle 
devam etti: "Hazi
randa yapacağımız 
sınava 7 bin kişi 
başvurdu. Şu ana 
kadar Türkiye’de 6 
bin arabulucu vardı. 
Yaklaşık 13 bin kişi 
Türkiye’de arabulu
culuk yapacak. Bu 
yoğun ilgi de şunu 
gösteriyor; hukukçu 
lar arasında arabu
luculuk bir meslek 
olarak görülmeye 
başlanmış durum 
da." dedi.

Sinyali Başbakan 
Yıldırım verdi. 
Üniversiteye giriş 
sil baştan değişiyor. 
Üniversiteye giriş 
sınavlarında 2019'a 
kadar köklü değişik 
likler yapılması 
hedefleniyor. 
Düzenleme kapsa 
mında Yükseköğ 
retime Geçiş Sınavı 
(YGS) ile Lisans 
Yerleştirme Sınav 
lan'mn (LYS) yılda 
birkez yerine birkaç 
defa yapılması gün
demde. Buna göre 
YGS'ler Ekim, 
Ocak ve Mart ayla 
rında yılda 3 kez 
gerçekleştirilecek. 
Adaylar isterlerse 
sınavların hepsine 
ya da birine girebi 
lecek. Yeni modelin 
ilk sinyalini Başba 
kan Binali Yıldırım 
verdi. Geçtiğimiz 
günlerde TBMM'de 
65'inci hükümet 
programını

açıklayan Yıldırım 
"Öğrencilerimiz 
üzerindeki sınav 
baskısını azaltmak 
amacıyla yükseköğ 
retime geçişteki 
sınavların yılda 
birden çok yapılma 
sini temin edeceğiz” 
demişti. Düzenleme 
hayata geçerse 
merkezi lise son 
sınavlarının sonuç 
lan da yerleştirme 
puanına eklenecek, 
yeni düzenleme 
konusunda YÖK, 
Milli eğitim Bakanlı 
ğı ve ÖSYM ortak 
çalışyor. Ancak 

üniversiteye geçişte 
düzenleme yetkisi 
Yükseköğretim 
Kurumu'nda.
YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Yekta Saraç, 
"Şu anki sistem 
sınav serüvenimizin 
en olgunlaşmış 
halidir ve adildir" 
açıklamasını 
yapmıştı. Önlisans 
programları ve 
özel yetenek sınavı 
ile alan programlar 
için de herhangi 
YGS ham puanı 
180 ve üzeri olan 
adaylar başvura 
bilecek.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

42- yıllık tecrübemiz, ile 
hizmetinizdeyiz....

I L - - ......-•-■■-■■^^ORGANİZASYONVE^gg

DAVETİYE 
FATURA 

SEVK İRSALİYESİ 
TAŞIMA İRSALİYESİ 

GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA

MADALYA 
NİKAH ŞEKERİ S 
BEBEK ŞEKERİ f) 

HEDİYELİK EŞYA*

İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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TÖRE SAHNELENDİ

Gemlik Belediye- 
si’nin Gemlik 
Kent Konseyi ve 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Asım Kocabıyık 
Tiyatro Topluluğu 
ile işbirliği 
çerçevesinde 
sahnelenen 
“Töre" isimli oyun 

büyük ilgi gördü. 
Gemlik halkına ve 
öğrencilere suare- 
matine olarak 
4 kez sahnelenen, 
Turgut özakman’ın 
ünlü oyunu “Töre” 
büyük alkış aldı. 
Tiyatro Eğitmeni 
Belgin Bilginin 
yönettiği oyynda,

Türkiye’nin 
en büyük sorunla 
rından birisi olan 
“Töre” bu kez 
sahnede kanadı. 
Traji Komik oyunu 
büyük bir başarı 
ile sahneleyen 
Üniversite 
öğrencileri, 
güldürürken 

düşündürmeyi 
başardılar.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı ve Vedat 
Büyükgölcigezli, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet *5

Duran, Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serimin 
de izlediği oyun 
sonrasında, 
Belediye 
Başkanvekili
Ercan Barutçuoğlu, 
yönetmen Belgin 
Bilgin’e çiçak 
takdim etti.

Türkiye 
Avrupa 
birincisi
Türk Patent Ensti 
tüsü (TPE) Başkan 
Yardımcısı İbrahim 
Yaşar, Türkiye'nin 
marka başvuru 
sunda Avrupa'da 
birinci sırada 
olduğunu söyledi. 
Türk Patent En
stitüsü (TPE) 
Başkan Yardımcısı 
İbrahim Yaşar, 
Türkiye'nin tasa 
rım ve marka baş 
vurularında, eko 
nomik seviyesinin 
daha da önünde 
olduğunu be
lirterek, "Tasarım 
da Avrupa'da 
ikinci dünyada 
dördüncü sırada 
yer alıyoruz. Marka 
başvurusunda ise 
Avrupa'da birinci, 
dünyada altıncı 
sıradayız." dedi.

YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A.Ş.
BÜNYESİNDE

YURTİÇİ SATIŞ DEPARTMANINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

- İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN 

- NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
- TERCİHEN ÜNİVERSİTE VEYA 

M.Y.O MEZUNU 
- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
- 25-30 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şirketimize şahsen 

yapılması rica olunur. 
EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: 0 224 586 00 05

Gemlik Belediye
sinin 2011 yılında 
hizmete açtığı 
Yeniköy Piknik 
alanında güzelleş 
tirme çalışmaları 
devam ediyor.
5 yıldır ilçe halkının 
nefes alıp, piknik 
keyfi yaptığı alan
lardan birisi olan 
Yeniköy Piknik 
alanında çiçek- 
lendirme çalışmala 
rım yürüten Park 
ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri, 
Şev Taşları döşeme 
çalışmalarını da 
tamamlamak üzere. 
Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürü Cemalettin 
Uysal, yaz ayları 
öncesinde ağaçlar 
da budama, çevre 
temizliği, çiçek- 
lendirme çalışmala 
rımn tamamlan 
dığını belirterek,

Şev Taşı döşeme 
çalışmalarıyla 
birlikte piknik 
alanının daha güzel 
bir görünüme 
kavuşacağını 
söyledi.

Cemalettin Uysal, 
Çamlık, Haydariye, 
Kumla Piknik alan 
larında da güzelleş 
tirme çalışmalarının 
süreceğini 
sözlerine ekledi.

KflŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

E
YALOVA ARMUTLU BÖLGESİNDE AÇILAN 

YENİ TERMAL OTELDE 8 SAATLİK SİSTEMDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

BAY - BAYAN TEMİZLİK VE ÖZEL GÜVENLİK 
PERSONELİ ALINACAKTIR.

MAAŞ + YEMEK + SERVİS + İSTEĞE BAĞLI KONAKLAMA 

0 507179 09 05 omemey
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ÖğrencilertJensanistasyonHBroiesi Kiiltürpark'a yeni nikah üairesi
Hürriyet Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesinde, elektrik- 
elektronik öğret 
meni Recep Semih 
Aydın ve bir grup 
öğrenci tarafından 
Solar Şarj İstasyonu 
Projesi hazırlandı. 
Metal ve plastik 
malzemelerden 
ağaç şeklinde 
oluşturulan ve 
üzerinde güneş 
paneli bulunan 
cihazda aynı anda 
4 cep telefonu şarj 
edilebiliyor. Lamba 
sayesinde gece 
karanlığında aydın

latma işlevi de bulu
nan cihazın açık 
alanlarda bulundu 
rulması gerekiyor. 
Kullanıcı, telefonunu 
istasyondaki kutuya 
bıraktıktan sonra 
şifre oluşturup kilit 

liyor ve böylece şarj 
süresince başında 
beklemesine gerek 
kalmıyor, istasyon, 
okulun bahçesine 
kurularak eğitimciler 
ve öğrencilerin 
hizmetine sunuldu.

Bursa'da nikahların 
simgesi olan 
Kültürpark'takl 
nikah salonu 
yeniden yapılacak. 
Büyükşehir Beledi 
ye Meclisi, yap İşlet 
devret modeliyle 
yeni bir nikah 
sarayı yapılması 
için yetki verdi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Merinos'taki nikah 
salonunun yetersiz 
kaldığını, Kültür* 
park'a modern bir 
kompleks yapıla 
cağını belirtti. Yap 
işlet devret mod-

eliyle yapılacak yeni 
nikah sarayı için 
İhale dosyası 
hazırlanıyor. Nikah 
sarayı yap İşlet dev 
ret modeliyle kısa 
sürede yapılacak. 
Kültürparkın Altın 
ceylan girişinde 
ki otoparkın bulundu 
ğu alana yapılacak 
olan kompleksin 3 

bodrum katı toplam 
271 araçlık otopark 
olarak planlandı. 
Ayrıca birinci 
bodrum katta tuvalet 
ve depolar, İkinci 
bodrum katta mescit 
ve üçüncü bodrum 
katta da pano, jener* 
atör, yangın pompa 
sı gibi teknik dona 
mm bulunacak.

■ 
■

KAVLAK
ZEYTİN PERAKENDE 

MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN PERSONELLER 

ALINACAKTIR. 

0506269 8118

ELEMANLflB ABANIYOR
FORKLİFT VE BOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR
02245247524 - 05301480083

gemport
Gemlikliman ve Depo'ama İşletmeleri A.Ş.

GEMKORT‘35“TerrninârTrâktör
Operatörü istihdam edecek!

Turkiye’niriilk özelTimanrcemport, yemlimani için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Dperâtöru ısYfnâam eâece'K.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli olarak 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapılacaktır.

O En az Tise mezunu (Tercihen Makine, "Motor, Mekatroriik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip, 
O Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak

minimum4! ylı öeneyıniiı,
O Tercihen ağır vasıta veya İş makinası kullanmış olmak, 
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlikle ikamet eden/edebîlecek, 
O Vardiyalı çalışabilecek,
O Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

İlgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

m
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

BAY-BAYAN VASIFSIZ 
- - - - - - - - - - ELEMANLAR ARANIYOR

■ "SSS?
MEYMH KUZU CRIİRME

GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 
İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

0 532 232 80 41

mailto:hr@gemport.com.tr
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Binlerce şirket için tehlike canları çalıyor
KPMG Türkiye Vergi 
Bölüm Başkanı 
Kahraman, Geçen yıl 
başından bu yana 
bin şirket iflas 
erteledi kötüye 
kullanım domino 
etkisi yapabilir dedi 
Denetim, vergi ve 
danışmanlık hizmet
leri şirketi KPMG’nin 
Türkiye Vergi Bölüm 
Başkanı Abdülkadir 
Kahraman, 2015 ve 
2016 yılı içinde 1,000 
civarı şirketin iflas 
erteleme talebinin 
kabul edildiğini 
ancak bu erteleme 
lerin kötüye kullanı 
minin piyasada 
domino etkisi yapa 
bileceğini söyledi. 
DOMİNO ETKİSİ

UYARISI
Kahraman, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
iflas ertelemenin bir 
iyileştirme ve 
şirketlerin 
ekonomiye 
kazandırılması için 
verilen bir hak 
olduğuna dikkat çek
erek, bu hakkın sui
istimalinin, aynı 
ekosistemde bulu
nan alacaklı 
şirketlerin de nakit 
akışını bozacağını ve 
piyasada domino 
etkisi yaratacağını 
söyledi. Kahraman, 
“Hatta bu 
şirketlerden devletin 
vergi alacaklarının 
tahsili de riske gire
cektir” dedi. İflas 

ertelemenin 
amacı dışında 
kullanıldığına dair 
kaygıların ciddi 
seviyelere ulaştığını 
söyleyen Kahraman, 
Türkiye Bankalar 
Birliği’nin (TBB) 
konu ile ilgili olarak; 
“iflas ertelemede 
yeterli inceleme 
yapılmadan ve 
başvurudan sonraki 
1 gün içinde karar 
alındığı” eleştirilerin 
de bulunduğuna 
dikkat çekti.
“İflas erteleme kuru
ntunun kötüye 
kullanımının çeşitli 
çevrelerde, piyasada 
topyekûn krize yol 
açabileceği 
eleştirileri gelmekte

dir. Zira artan iflas 
erteleme başvuruları 
gereği gibi 
yönetilmediği 
takdirde durumu 
iyi şirketlerin de 
nakit akışını bozarak 
piyasada bir domino 
etkisi yaratması 
kaçınılmaz 
olacaktır.” 
İflas ertelemenin 
yalnızca borçlunun 
menfaatlerini koru
mak için var olan bir 
kurum olmadığını 
söyleyen Kahraman, 
şunları söyledi: 
“Ticari işletmenin 
münferit 
malvarlıklarının 
bağımsız bir biçimde 
ve bu sebeple düşük 
bedelle satılması il

gili ticari işletmenin 
olduğu kadar 
alacaklıların da 
zararınadır. Fakat 
yalnızca borca 
batıklığın tespiti ile 
yetinilerek iflasın 
ertelenmesine karar 
verilmesi halinde bu 
alacaklıların aleyhine 
dönmektedir. Bu du
rumun sebep
lerinden biri olarak 
sürece dahil olan ve 
karar verecek 
mahkemeye süreçte 
kılavuzluk etmesi 
gereken bilirkişi ve 
kayyumların yeterli 
bilgi ve tecrübeye 
sahip olmaması, 
işletmenin faaliyet 
gösterdiği piyasayı 
tanımaması

gösterilebilir. 
Gerçekten de 
uygulamada 
mahkemelerin çok 
hızlı iflas erteleme 
kararı verdiği 
gözlemlenmektedir. 
Şirketi yalnızca 
mali olarak 
değerlendiren 
bilirkişiler borca 
batıklığın tespitini 
iflas erteleme 
kararı verilmesi 
için yeterli göre
bilmektedir.
Halbuki iflasın 
ertelenmesine 
karar verilebilmesi 
için ayrıca 
gerçekleştirilebilir 
bir iyileştirme 
planının mevcu 
diyeti aranmalıdır.”

Emlak ve çevre temizlik vergiler i 
ödemeleri hu gün son gün

Emlak ve çevre 
temizlik vergileri 
ödemeleri bugün 
son buluyor. 
Belediyeler 
vatandaşları 
cezalı duruma 
düşmemeleri 
için uyarıyor 
Emlak ve çevre 
temizlik vergileri 
ödemeleri bugün 
son buluyor. 
Belediyeler, peş 
peşe yaptıkları 
açıklamalarla, 
vatandaşları 
cezafr duruma 
düşmemeleri için 
bu tarihe kadar 
emlak vergisinin

ilk taksitini 
ödemeleri 
konusunda 
uyarıyor.
Emlak bildirimi

için şu belgeler 
gerekiyor:
"Tapu fotokopisi, 
binalar için yapı 
kullanma izin

fotokopisi, adres, 
vergi numarası 
ve T.C. kimlik 
numarası."..

MlllillllllIlHlIlI

Ramazanın vazgeçil 
mez iftariyeliği 
hurmanın kilogram 
fiyatı kalitesine 
ve çeşidine göre 
10-120 lira arasında 
değişirken, pahalılı 
ğıyla cep yakan 
pastırma da kilogra 
mı 75-130 liradan 
satılıyor. İftariyelik 
tabaklarını süsleyen 
zeytinin ortalama 
kilogram fiyatı 17, 
beyaz peynirin fiyatı

19,5, kuru üzümün 
fiyatı 13 lira olurken, 
meyve yemek 
isteyenlerin de 
elma için kilogram 
başına 2,5, muz için 
6,8, karpuz için 2, 
kavun için 4 lira 
ödemesi gerekiyor. 
Ramazan tatlısı 
olarak bilinen 
sütlü tatlı güiiacın 
paket fiyatları da 
7-15 lira arasında 
değişiyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER1 DENİZ OTORlİstT

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
□.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM
Pımukkıl» 0İ 2 OO 20
DEMİZ UÇAâl 013 00 13
Pegesu» Akml» Seyahat 014*3*2
METRO 013 12 12
AydınTurtım 013 20 77
SOıar Turlun 312 1O 72
Kanbarofilu-EaadaD 014 4B 40

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

ı Mar.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 5^3 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

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
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-KDR 513 71 66

BELEBİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 5 '45 21-182
Yazı İşi. Md. 45 -1-111
Su Arıza Yalnız 185

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

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likİtgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likİtgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Potrol
MAR-PET 513 30 33Tuncay Otogaz
Beyza Potrol

Gemlik Karfez
GEHLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ 6AZ1TISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5491 

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-Reklamcıhk Tesisi 
İstikrar Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lEiıiniiHiMiii
VENÜS SİNEMASI

Alis Harikalar Diyarında
Aynanın İçinden: 

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

1 Kezban 1 Mahmut
Adana Yollarında: 

13:00-15:00-17:00-19:00- 
21:00...

Angry Birds (2d Türkçe): 
11:00-12:30-15:30-17:15...

Alamet i Kıyamet: 
11:15-14:00-19:00-21:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTI.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE Q «
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA | Bil

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN ” İM
GÜZEL ANLARINIZI £ M

YAŞATMAK İÇİN VARIZ 1^=. ' K
-MeşrıM-Çerez onTtR&l.

Piyanist +Di Performans ylll
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 
Nikah Masası - Votkan yösterisi BAŞLAMIŞTIR 

internetten Canlı fyym- Sahne - Işıkgösferisi 
i Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmilton.coni
gjf vA faceboofc/miltondugun
YİV plus.google.com/miltondugun

HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

MILTC k. DÜĞÜN SALONU

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