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Dünya Çevre Günü etkinliğinde deniz dibindeki atıklar gün yüzüne çıkarıldı...
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PJ Güne Bakış

Dünya Çevre Günü!
Dünya Çevre Günü, 5 Haziran 

günü dünya da kutlanıyor.
Dün, Gemlik’te Valilik, Büyük 

şehir Belediyesi, Gemlik Belediye
11 si, S.S. Su Ürünleri Kooperatifi,
| Gemlik Deniz ve Çevreyi Koruma 

। Derneği işbirliği ile İskele Meyda- 
nı’nda etkinlik düzenledi.

i Bu etkinlikte Gemlikli balıkçı 
kuruluşları ve dalgıç adamlar etkin 
■destek sağladı. Dev. Syf. 4’de

Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında 
Gemlik’te düzenlenen etkinlikte deniz adam 
lan, deniz dibindeki kirliliği su yüzüne çıkarttı. 
Balıkçıların ve dalgıçların deniz dibinde 15 
dakika süre ile yaptıkları dalışta vatandaşların 
denizlere attığı değişik maddeler toplanarak 
İskele Meydam’ndaki festival platformunun 
önünde sergilendi. Haberi sayfa 2’de

Yıkılan Tibel Otel ve TSO arsası 
otoparkı Gemlik’in sporuna 

katkı sağlayacak

Açık olopark spor 
kulüplerine sürekli 

flelirolacak

Gemlik Amatör Sporlar Birliği yıkılan Tibel 
Otel ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın bulun 
duğu yerde otopark işletmeciliği yapmaya 
başladı. Gemlik’teki bütün amatör spor 
kulüplerine destek sağlanacak. Sayfa 4’de
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Dünya Çevre Günü etkinliğinde deniz dibindeki atıklar gün yüzüne çıkarıldı...

DENİZ DİBİNDE YOK YOK!

Dünya Çevre Günü 
kutlamaları kapsa 
mında Gemlik’te 
düzenlenen etkin
likte deniz adamları, 
deniz dibindeki 
kirliliği su 
yüzüne çıkarttı. 
Dün saat 14.30’da 
İskele Meydanı’nda 
düzenlenen etkinlik 
kapsamındaki deniz 
dibi atıkları sergisine 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Büyükşehir 
Belediyesi Sahil 
Hizmetleri Dairesi

Başkanı Hakan 
Bebek, Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanı A. 
Nalan Fidan ve ekip
leri, S.S. Gemlik 
Merkez Su Ürünleri 
Kooperatif Başkanı 
Zeki Hazer, Gemlik 
Deniz ve Çevreyi Ko
ruma ve Yaşatma 
Derneği yöneticileri, 
Gemlikli balıkçılar ve 
Gemlikli dalgıçlar 
katıldı. Balıkçıların 
ve dalgıçların deniz 
dibinde 15 dakika 

süre ile yaptıkları 
dalışta vatandaşların 
denizlere attığı 
değişik maddeler 
toplanarak İskele 
Meydanı’ndaki festi
val platformunun 
önünde sergilendi. 
Bunlar arasında Trol 
takımı, sandalyeler, 
kutular, plastik 
şişeler, ehliyet, 
teller, plastik mad
deler, ağ parçaları, 
kovalar gibi değişik 
cisimlerin olduğu 
görüldü. Bursa 
Büyükşehir Beledi 

yesi Sahil Hizmetleri 
Dairesi Başkanı 
Hakan Bebek yaptığı 
açıklamada; etkinliği 
Dünya Çevre Günün 
de halkın çevreye 
karşı duyarlılığına 
dikkat çekmek amacı 
ile Gemlik Körfezi’ne 
atılan değişik atıkları 
çıkartarak vatandaş 
ların görmesine ve 
bundan sonra 
çevreye karşı 
daha çok duyarlı 
olmalarına dikkat 
göstermesi için 
düzenlediklerini

söyledi.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı ise 
konuşmasında; 
“Halkımız Dünya 
Çevre Günü’nde 
özellikle doğayı ve 
çevreyi kirletmeye 
rek bu konuda 
duyarlılık gösterme
lidir. Eğer bunu ya
pabilirsek daha yaşa 
nır, daha güzel bir 
çevre oluşturabilir 
ve gelecek kuşaklara 
daha güzel bir 
dünya bırakabiliriz.

Temizlemek bir 
yere kadar ama 
önemli olan kirlet
memektir” dedi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Gemlik 
Belediyesi yetkilileri 
iskeleye yanaşan 
gemi ile deniz dibin 
den çıkartılan 
maddeleri iskele 
de incelediler. 
Vatandaşlardan 
yaşadıkları çevreyi 
ve dünyamızı 
korumak için her 
türlü gayreti göster
meleri istendi.

ZeM-Defıltn Gemlik Ticaret Borcasına ziyaret
Zeytin Üreticileri ve 
Sanayicileri Demeği 
geçici Yönetim Kurulu 
Üyeleri faaliyetleri 
kapsamında, Gemlik 
Ticaret Borsası’nı zi
yaret etti.
Zey-Der Yönetim Ku- 
rulu’nu Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim Ku
rulu Başkanı Özden 
Çakır, Meclis Başkanı 
Muşta fa Doğan, Gem
lik Belediye Başkan 
vekili Ercan Barutçu 
oğlu, Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim Ku
rulu üyesi Ertan 
Toksabay, Meclis 
Üyeleri Yaşar İslam ve 
Sinan Turan karşıladı. 
Toplantıda söz 
alan Gemlik Ticaret 
Borsası Meclis Başka 
nı Mustafa Doğan, 
yeni kurulan derneğin 
hayırlı olmasını ve 
çalışmalarında başarı 
lar diledi. Daha sonra 
söz alan Gemlik Tıca 
ret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı özden 
Çakır, “Kurulan 
demeğin bütün üreti
cilerimize ve sanayi
lerimize hayırlı olma 
sini diliyorum. 
Üreticinin ve tüccarın

temsilcisi olarak kuru
ntumuzu ziyaret ettiği 
niz için teşekkür ede 
riz. Biz kurum olarak 
derneğinizin çalışma 
larında öncelikli ola 
rak üreticinin eğitilme 
si ve bilinçlendirilmesi 
konusunda çalışmalar 
yapmanızı bekliyoruz. 
Üretici ne kadar bilinç 
li üretim yaparsa, 
rekolte ve kalite o 
kadar yüksek olur, 
hem üretici, hem tüc
car hem de tüketici 
kazanır” dedi.
Zey-Der Yönetim Ku
rulu Başkanı Hidamet 
Asa, “Sîzler üretici
lerin ve sanayilerin 
temsilcisi olarak 
demeğimizi burada 
misafir ettiğiniz İçin 
Yönetim Kurulum 
adına hepinize 

teşekkür ederim. 
Zey-Der olarak geçici 
Yönetim Kurulumuzla 
birlikte faaliyetlerimi 
ze ve'ziyaretlerlmize 
başladık.
Sîzleri zeytin sektörü 
nün üçlü saç ayağı 
olarak değerlendlriyo 
ruz. Bir üreticiler, İki 
Kooperatifler, Üç 
Sanayiciler, yani tüc
carlar. Üçlü saç 
ayağından bir tanesini 
aldığımızda, bu sek
törün ayakta durması 
mümkün değildir. Yani 
bölgemizde ortalama 
150 bin ton seviyesin 
de zeytin üretimi 
yapılmakta. Bunun 
%35’i Marmarabirlik 
yani kooperatifler geri 
kalan kısmını tüccar
lar tarafından taze 
olarak alınıyor. Biz bu

rada aynı masada 
üretciler, kooperatifler 
ve sanayiciler olarak 
sektörü temsil etmek 
üreticilerin problem
lerini çözüme kavuş 
turmak ve İlgili 
makamlara rapor 
olarak sunmak üzere 
toplanmış bulunuyo 
ruz. Dolayısıyla hem 
üreticiye hem sanayi
ciye kapı sağlamak 
amacıyla bu derneği 
kurduğumuzu iletmek 
istiyorum. Şunu açık 
yüreklilikle ve tüm 
samimiyetimle söylü 
yorum. Bu kurulan 
dernek hiçbir şekilde 
Marmarabirlik’in arka 
bahçesi olmayacaktır. 
Bizler hem üretecl- 
lerin hem de sanayi
lerin temsilcisiyiz." 
dedi.

DERNEĞİN AMACI 
ÜRETİME PRİM 
DESTEĞİ 
Demeğin öncelikli 
amaçlarından 
birisinin üretime prim 
desteği sağlanması 
konusunda 
yapılacağını ileten 
Asa, “Biz Marmarabir
lik olarak bir taraf 
olarak gözüküyoruz 
ve daha önce üretici
lerin sorunlannı dile 
getirdiğimizde çok 
başarılı olamıyorduk, 
ama bu demek İle 
birlikte Ticaret Borsa 
lan, Ticaret Odalan, 
Ziraat Odalan, Üreti
ciler ve aynı zamanda 
akademisyenlerle 
daha başarılı olaca 
ğımıza İnanıyoruz. 
Demeğimizi 
Marmara bölgesi İle 
sınırlandırmadık

Zeytin Üreticileri 
ve Sanayicileri 
Derneği dedik. 
Amacımız demeğin 
sadece Marmara 
Bölgesi değil, tüm 
Türkiye’deki zeytin 
üreticilerinin ve 
sanayicilerinin sesi 
olmak. İlk olarak 
6 ay İçersinde en 
az 500 üye ile Genel 
Kururumuzu yapmak 
ve sektöre büyük 
katkı lan olacak 
olan Yönetim 
Kurulu’nu oluşturma 
mız olacak." dedi. 
Yapılan konuşmaların 
ardından Zey-Der 
Yönetim Kurulu 
sektörün sorunları, 
derneğin amaçlarının, 
yapılacak faaliyetler 
hakkında bir sunum 
yaparak toplantı son 
buldu.
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Cinayet Havası öncesi meydan kavgası
Bursa'da geçen 
Aralık'ta, bir gece 
kulübünde iki grup 
arasında çıkan, 35 
yaşındaki Serdar 
öztürk'ün öldürülme 
sİ, 4 kişinin yaralan 
masıyla sonuçlanan 
silahlı kavgayla İlgili 
açılan dava 3'üncü 
Ağır Ceza Mahkeme-* 
simde görüldü.. 
Duruşma öncesi, 
cinayet sanığı Yavuz 
Çakar'ın akrabaları 
İle yaralanan ve 
öldürülen Serdar 
Öztürk'ün yakınları 
arasında kavga çıktı, 
2 kişi yaralandı.

Sanık Çakar, İlk 
duruşmada 39 yıl 7 
ay hapis cezasına 
çarptrıldı. Olay, 
Nilüfer Yeni Karaman 
Mahallesi Mudanya 
yolu üzerinde bulu
nan bir gece 
kulübünde geçen 
yıl 27 Aralık'ta mey
dana geldi. Yan yana 
masalarda oturan iki . 
grup arasında alkolün 
etkisiyle çıkan tartı 
şma, kavgaya dönüş 
tü. Bıçak ve tabanca 
ların çekildiği kav
gada, iddiaya göre 
Yavuz Çakar taban
cayla ateş ederek

dışarı çıkmak istedi. ayaklarına isabet etti.
Çakar'ın silahından 
çıkan kurşunlar Ser
dar Öztürk'ün kalbine 
ve başına, Hakan Çe- 
beci, Halil Kazak ve 
Emrah Başıbüyük'un

Bu sırada kaçmaya 
çalışan Çakar da 
bacaklarından bıçak 
landı. Diğer yaralılarla 
birlikte hastaneye 
kaldırılan Çakar 

taburcu edilince 
tutuklanıp cezaevine 
konuldu. Serdar 
Öztürk'ün öldürül 
düğü, 4 kişinin ise 
yaralandığı cinayetle 
ilgili yargılamaya 
bugün 3'üncü Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde 
başlandı. Duruşma 
öncesi Çakar’ın 
akrabaları ile yarala 
nanların ve öldürülen 
Serdar Öztürk'ün 
yakınları olduğu öne 
sürülen iki grup 
arasında kavga çıktı. 
Kavgada 2 kişi 
kulağından ve 
başından aldığı 

yumruk ve sopa dar
beleriyle yaralandı. 
Meydan kavgasının 
çıktığı olayları polis 
güçlükle yatıştırdı. 
Sanık Yavuz Çakar'ın 
tutuklu yargılandığı 
3'üncü Ağır Ceza 
Mahkemesi'ndeki ilk 
duruşmada ise karar 
çıktı. Polisin geniş 
güvenlik önlemi 
aldığı yargılamada 
pişmanlık duygularını 
dile getiren Çakar, 
'adam öldürmek', 
'adam yaralamak' 
suçlarından toplam 
39 yıl 7 ay hapis 
cezasına çarptırıldı.

BaliMia düm Msl öMii Cezaevi tötfaletinıle korkunç son
Yıldırımdaki evinin 
balkonundan düşen 
kişi hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye göre, 
Akçağlayan Mahal 
leşi Küpeli Sokak'ta 
bulunan bir apartma 
nın 3. kat dairesinde 
oturan Hazım Yılmaz 
(78), yaklaşık 10 
metre yükseklikteki 
evinin balkonundan 
henüz belirleneme 
yen nedenle beton 
zemine düştü.
Yılmaz'ın hareketsiz 
halde yattığını gören 
vatandaşlar, 112 Acil

Servis ve polis ekip
lerine haber verdi. 
Olay yerine gelen 
ekipler, Yılmaz'ın 
olay yerinde yaşa 
mim yitirdiğini be
lirledi. Yılmaz'ın 

cesedi, cumhuriyet 
savcısının inceleme 
sinin ardından Adli 
Tıp Morgu'na gön
derildi. Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Bursa E Tipi Cezae- 
vi'nde hırsızlık 
suçundan hükümlü 
bulunan 26 yaşındaki 
Alpaslan Gökhan D., 
kendini cezaevindeki 
tuvaletin demir 
parmaklıklarına iple 
asarak yaşamına son 
verdi. Olay, Nilüfer 
de bulunan E Tipi 
Cezaevi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre hırsızlık suçun
dan aldığı toplam 
12 yıl 3 ay 20 gün 
hapis cezasını çeken 
Alpaslan Gökhan D., 
Kaldığı D Blok'taki

arkadaşları ile dün 
sohbet ettikten sora, 
gecenin ilerleyen 
saatlerinde tuvalete 
gitti. Gökhan D, daha 
sonra kendini burada 
tuvaletin parmaklık 
larında iple asarak 
yaşamına son verdi.
----------------ö----------------- 

Cesedi arkadaşları 
tarafından bulunan 
Gökhan D.'nin uzun 
süredir psikolojik 
sorunlarının . 
bulunduğu ileri 
sürüldü. Olayla ilgili 
soruşturmaya 
başlandı.

Minii 
MtMMI

iznikde vincin 
çarptığı elektrik 
direği, otomobilin 
üzerine devrildi.

«fiPîFşaat firmasına 
yük indiren vincin 
sürücüsü aracın 
sabitleme ayaklarını 
kapatmayı unutarak 
yola çıktı. Vincin 
ayağı, Yenişehir Kapı 
Surdibi mevkislndeki 

bir elektrik direğine 
çarptı. Direk, Baha 
dır Kaya'nın kullan 
dığı seyir halindeki 
otomobilin bagaj 
kısmına düştü. 
Kazada, yaralanan 
otomobil sürücüsü 
Kaya, İznik Devlet 
Hastanesine kal lırıl 
dı. Polis kaza il< Igiii 
tahkikat başlattı.

MsmilllUIIIIIIHHİli İlil
İnegöl de polisin 
dur ihtarına uyma 
yıp kaçmaya 
çalışan araçtan 
yüklü miktar da 
uyuşturucu çıktı. 
Operasyonda 5 kişi 
gözaltına alınırken, 
bir kişinin ise 
arandığı bildirildi. 
Emniyet ekipleri, 
Atatürk Bulvarı 
üzerinde seyir 
halinde olan özel 
otomobili durdur 
mak istediler. 
Emniyet ekiplerinin 
dur ihtarına uyma 
yan araç kaçmaya 
başladı. Adnan 
Menderes Bulvarı 
üzerinde devam 
eden kovalamaca 
sırasında, araçta 
bulunan şahıslardan 
biri aracın camını 
açarak yol kenarına

poşet attı. Emniyet 
ekipleri ile kaçan 
araç arasında 
yaşanan kovalamaca 
Çimen Cami yakın 
larında sona erdi. 
Araçtaki 5/kişi yaya 
olarak kaçmaya 
başladı. Adliye bina 
sı arkasıha doğru 
kaçan 5 şahıstan 
ikisi polis tarafından 
yakalandı. Olay 
yerinden kaçan ve 
kimlikleri tespit 
ecfilen 3 kişi ise daha 

sonra evlerine 
yapılan baskınla 
gözaltına alındı. 
Polis, kovalamaca 
sırasında zanlıların 
yola attığı poşette 
250 grama yakın 
esrar maddesi ile 
40 adet uyuştu ru 
cu hap ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 
E.Ç., F.K., R.Ç., F.Y. 
ve M.B., emniyetteki 
sorgulamalarının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Küvette 
öiıi uûıunnu 
Bursa’da bir kişi 
küvette ölü 
bulundu. Edinilen 
bilgiye göre, 47 
yaşındaki Levent ■. 
Y, Yıldırım Kara 
ağaç Mahallesi'n- 
deki evinde küvet 
te ölü bulundu. 
Olay yerine giden 
savcı, Bursa Baro
su’na kayıtlı 17 
yıllık kadın avuka 
tın eşi olan iki 
çocuk babası 
Levent Y’nin cese
dini kesin ölüm se
bebinin belirlenme 
si için Bursa Adli 
Tıp Kurumu’na 
kaldırttı. Kalp 
krizinden öldüğü 
tahmin edilen 
Levent Y’nin kesin 
ölüm sebebi yapıla 
cak otopsiden 
sonra belli olacak.
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Güne Bakış
Yıkılan Tibel Otel ve TSO arsası otoparkı 

Gemlik’in sporuna katkı sağlayacak

Dünya Çevre Günü!
Dalgıçlar ve balıkçılar deniz dibinde 
buldukları atıkları çıkararak İskele 
Meydanı Festival alanında sergilediler.
Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi
Başkanı Zeki Hazer, bu etkinlik için çok 
çaba harcadı.
Kendisine, “Dünya Çevre Günü 5 Hazi
randa kutlanıyor, neden öne alındı” 
diye sorduğumda verdiği yanıt, “5 
Haziran günü ramazan ayına denk gel 
d iğ i için etkinliği Valilik öne almış.” 
dedi.
Burası Türkiye, her şey olur.
Dünya Çevre Günü’nü dünya 5 Hazi
randa kutlarken, biz öne alıyoruz.
Sanki Hicri Takvim, nasıl ramazan her 
yıl öne alınıp kutlanıyorsa, buna 
uydurulmuş gibi bir duygu uyandırdı 
bende.
Dün yapılan eylem, bence resmi bir 
işlemin yerine getirilmesiydi.
Başlangıçta Valinin ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı’nın da gelip, deniz 
kirliliğine halkın dikkati çekilecekti. 
Büyüklerden gelen pımaoı.
Yapılan törene Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanı Nalan Fidan, Sahil 
Hizmetleri Daire Başkanı Hakan Bebek, 
Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı katıldı.
Ve de bu dairelerde çalışan bir çok 
görevli vardı dünkü tprenae.
Aslında tören falan yapılmadı.
Balıkçıların ve dalgıçların çıkarmış 
oldukları deniz dibine atılan cisimler 
İskele Meydan ı’na kondu.
Birkaç fotoğraf ve çevreyle ilgili bil
giler içeren afişler varoı.
Bir açılış bir konuşma da yapılmadı. 
Bu sırada deniz dibine dalan 
dalgıçların çıkardıkları yeni atıklar 
gelince, hep birlikte iskeleye gidip 
gelen atıkları izledik.
İşte Gemlik’teki deniz kirliliğine 
vatandaşın dikkatini çekecek etkinlik 
böyle gerçekleşti.
Oradaki etkinlikte halk yoktu, bence iş 
olsun diye bir etkinlik yapılmıştı.
Hiç olmazsa birkaç okuldan öğrenci 
getirseydi.
Çocuklar denizlere atılan cisimlerin 
denizin yapısını nasıl bozduğunu 
öğrenirlerdi.
Birçok kamu görevlisini Bursa'dan 
Gemlik’e getirip neyin dikkatini çek
tiniz?
Laî o'rsun d'/ye iş yapıyoruz.
Çevre günü böyle kutlanmaz.
Göstermelik iş yapmaktan kendimizi 
kurtarmalıyız.
Bu iş için emek harcayan, işini gücü 
nü bırakıp çağrıldığında gelen 
dalgıçlara, teknelerini veren balıkçılara 
yazık.

nçıt otapark spor KuHlplerlne 
silrtkli rolt H»cai

Gemlik Amatör 
Sporlar Birliği 
yıkılan Tibel Otel ve 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın 
bulunduğu yerde 
otopark işletmeciliği 
yapmaya başladı 
Tibel Otel ve Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın 
yıkılmasından sonra, 
uzun süredir halka 
açık ücretsiz olarak 
kullanılan alan 
Gemlik sporuna 
sürekli destek 
sağlanması amacıy 
la açılan ihaleyi 
kazanan Gemlik 
Amatör Sporları 
Birliği’ne verildi. 
Birlik, geçtiğimiz 
hafta Cuma günü 
açık otopark 
işletmeciliğine 
başladı.
Öğrenildiğine göre, 
Gemlik Amatör 
Sporlar Birliği 
Demeği tarafından 
kurulan ticari 
işletme ile vergi 
dairesine kayıt 
yaptırılarak, otopark 
işletmeciliğinden 
elde edecekleri 
gelirleri Gemlik’teki 
bütün amatör 
spor kulüplerine 
destek sağlayacak 
lar. Dernek 
Muhasibi 
Alican Durdu, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, açık 
otoparkın Gem
lik’teki amatör 
sporlara sürekli gelir

kaynağı olacak bir 
İşletme olduğunu 
belirterek, şunları 
söyledi:
“Otopark 24 saat 
açık kalacak. 3 
vardiya halinde 
çalışılacak. Ghiş 
ücreti olarak sadece 
araç sahiplerinden 
5 Hra alıyoruz.
Ayrıca, çevredeki

kamu görevlileri 
ve esnafı ile iste 
yenlere de abonelik 
sistemi uygulana 
rak uygun 
ücretler alınacak. 
Buradan elde 
edilecek tüm 
gelirler Dernek 
yönetimi tarafından 
Gemlik’teki amatör 
spor kulüplerinin

ihtiyaçtan İçin 
destek olarak 
kullanılacak.” 
Durdu, açık 
otopark fiyatlarını 
diğer otoparklarda 
olduğu gibi 
saat ücreti olarak 
değil, sadece 
5 lira gibi cüzi bir 
rakam alınacağına 
dikkat çekti.

Modern Müzifc Topluluğu konseri hu akşam
Gemlik Kent 
Konseyi, Gemlik 
Belediyesi iş 
birliğiyle 
düzenlenen 
Gemlik Sosyal 
Yaşamı Destekleme 
Derneği Modern 
Müzik Topluluğu 
korosu bu akşam 
konser verecek. 
Müzik sevenler, 
Şef Hamdi Işbilir 
yönetiminde 
düzenlenen 
“Müzik Gecesi” 
konserinde bu ak 
şam saat 20.oo’de

Gemlik Kent Konseyi. Gemlik Belediyesi b rliÇiyle düzenlenen 
Gemlik Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği Modem Müzik Topluluğu Korosunun 

"Müzik Gecesi"ne teşriflerinizden onur duyarız.

Tarlh:0l.Q6.2016 Saarzo.oo Yen Asım Koca bıyık Kültür Merkezi

Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi’nde 
biraraya gelecek. 
Gemlik Sosyal

Yaşamı Destekleme 
Derneği Modern 
Müzik Topluluğu, 
konserin ücretsiz

olduğunu 
belirterek 
Gemlik halkını 
davet etti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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flZUSflHllXHJl&INCnlNllSESlliKhlüUHUBIHI«HDİ
2015-2016 eğitim 
öğretim yılında 
açılan özel Gemlik 
Haşan Çetin Lisesi 
54 öğrencisi İle ilk 
mezunlarını verdi. 
Tören, Gemlik 
Atamer Tesislerinde 
düzenlendi. Mezu
niyet töreninde Kay
makam Cahit Işık, 
ve davetliler katildi. 
Okul müdürü Nazım 
özer konuşmasında 
ilçemize bir özel Fen 
Lisesi veya Anadolu 
Lisesi kazandırmak 
istediklerini belirtti. 
Bu konuda yetkili ve 
siyasilerden yardım 
beklentilerin ifade 
etti. YGS başarısının

% 100 öldüğünü ve 
okulun sınav ortala 
masını Türkiye 
ortalamasından 
yüksek olduğunu 
vurguladı. Okul 
birincisi Be güm

Aleyna Taşkın yaptı 
ğı konuşmasında; 
okuluna, öğretmenle 
rine, ailelere ve 
arkadaşlarına teşek 
kür etti. Kaymakam 
Cahit Işık eğitim ve

öğretimin önemine 
değinerek öğrenci 
ve velilere tavsiye 
lerde bulundu.
ülkemizin zor günler 
geçirdiğini ve bu 
günlerde birlik bera 

berliğin çok önemli 
olduğunu vurguladı. 
Daha sonra okul 
birincisi, İkincisi, 
üçüncüsü ve ailele 
rine, plaketleriyle 
birlikte ödülleri 

verildi. Tören so
nunda öğrenciler 
keplerini havaya 
atarak, mezun 
olmanın sevincini 
yaşayarak gönülle 
rince eğlendiler.

427 milyon kişinin parolası çalındı
Facebook'un atası 
sayılan MySpace, 
parolalarım güven
siz sayılan SHA-1 
algoritması İle ko
ruma altına alıyor. 
Bu da haliyle güven
lik açığına neden

oluyor. Çalınan ve 
riler arasında 427 
milyon parola ve 
360 milyon e-posta 
adresi olduğu iddia 
ediliyor.
Öte yandan kullanıcı 
lar da bu durumdan

sorumlu olarak gös
teriliyor. Zira daha 
karışık ve güvenli 
şifreler yerine basit 
ve kolay tahmin 
edilebilir parolalar 
kullanılmış.
Parolaların 2,800

dolardan satıldığı 
açıklandı. Eğer siz 
de e-posta veya 
parolanızın çalındı 
ğından şüphe ediyor 
sanız, hiç vakit kay
betmeden MySpace 
hesabınıza girerek

kontrol edin. Eğer edilmesi zor
çalınmamış ise bir şekilde
parolanızı daha değiştirmenizi
güvenli ve tahmin tavsiye ederiz.

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

DAVETİYE T 
FATURA e 

SEVK İRSALİYESİ O 
TAŞIMA İRSALİYESİ "> 

GİDER MAKBUZU T 
TAHSİLAT MAKBUZU T 

TAKVİM & KİTAP > 
DERGİ & İLAN S 

KARTVİZİT & KAŞE S 
EL İLANI & BROŞÜR > 

CİLT YAPIMI < 
İLAN & REKLAM e 
PLAKET & KUPA <

MADALYA e 
NİKAH ŞEKERİ e 
BEBEK ŞEKERİ e 

HEDİYELİK EŞYA •

İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: 0224 513 96 83
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

GEMLİK EĞİTİM GÜNLERİ

T.C. Gemlik 
Kaymakamlığı, 
Belediye 
Başkanlığı İle 
İlçe MIHI Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
düzenlediği "Eğitim 
Günleri” İskele 
Meydanı tören 
alanında açılış 
töreni İle başladı.
2 Haziran 

Perşembe günü 
akşamına kadar 
devam edecek 

etkinliklerde, şiir 
akşamları, halk 
oyunları gösterileri 
ve öğrenci ilahi ko
rosunun sunacağı 
ilahilerle son bula
cak.
Etkinliklerin 

açılışına Kay
makam Cahit ışık, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, İlçe 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, ilçe Milli

Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
öğretmenler, öğren 
çiler, anaokulları 
öğrencileri, veliler 
ile halk ve davet 
liler katıldılar.
Açılış, sunucunun 

"istiklal Marşı” 
anonsu üzerine, 
saygı duruşu 
yapılmadan hemen 
İstiklal Marşı 
çalındı ve 
katılımcılarca bir

likte söylendi.
Böylesi bir tutum 

ve davranışın göz
den kaçmayı p, 
yadırgandığı 
bilinsin.
Hoş olmadı.
Hepimizin vatan, 

kurtarıcılarına, 
Cumhuriyeti kuran
lara, şehitlerimize 
bırakın saygıyı min
net ve şükran bor
cumuz var.
Onları bu millete 

unutturmak asla 
mümkün 
olmayacaktır.
Onlar gönüllerde 

hep yaşayacak ve 
yaşatılacaktır.
Hür vatan onların 

bizlere armağa 
nıdır.
Halka karşı 

davranışlara özen 
gösterilmeli,

tatsızlıklara neden 
olunmamalıdır.
Hele, hele 

eğitimcilerce...
Adlarımız dahil 

bugünleri o büyük 
insanlara 
borçluyuz.
İlk konuşmayı 

yapan ilçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 180 
günlük eğitim 
süresindeki verilen 
eğitimi ve milli gün 
ve bayramlarda 
okullarda yapılan 
etkinlikleri dile ge
tirdi ve öğrencilerin 
çalışmaları açılan 
stantlarda sergilen 
di. Davetliler 
tarafından beğeni, 
ile takdirle izlendi.
Okullarda resim, 

şiir ve kompozis 
yon yarışmalarda 

başarı gösteren on 
beş öğrenciye 
bisikletleri 
armağan edildi.

Bir grup 
öğrencinin 
folklor gösterisi 
sonucunda 
etkinliğin gündüz 
bölümü son buldu 
gece de okul 
öncesi gösterileri 
yapıldı.
Önümüzdeki 

yıllarda etkinliklerin 
daha da 
güçlendirilmesi 
Gemlik 
Belediyesi Sanat 
ve Kültür Derneği 
Çocuk Korosuna 
konser verdiril 
mesi dileği ile 
öğretmen ve 
öğrencilerimize 
başarılar 
dilerim.

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
Başvurulann şirketimize şahsen 

yapılması rica olunur. 
EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: 0 224 586 00 05

"TV Cumhuriyeti” sahnelenin
l L!.1.! J. MMHMMMı■. i ~ — k - j.

Gemport Gemlik 
Anadolu Lisesinin 
sahnelediği TV 
Cumhuriyeti adlı 
tiyatro oyunu ilgi ile 
izlendi.
Cüneyt Kılcıoğlu 
nun yazdığı, Gem
port Gemlik Ana 
dolu Lisesi Türk Dili 
ve Edb öğretmeni 
Hikmet Cerrah'ın 
yönetti ği Tele
vizyon Cumhuriyeti, 
adlı tiyatro oyunu 
Manastır Kültür 
Merkezinde 
sahnelendi.
Gemlik Kent Kon
seyi Başkanı Mu 
kaddes Serim, Okul 
Müdürü Hayrettin 
Arıcı, Okul Aile

Birliği Başkanı 
Güler İmren,okulun 
öğretmen,veli ve 
öğrencilerini 
izlediği oyunda 
oyuncuların 
göstermiş olduğu 
performans büyük 
beğeni kazandı. 
Tiyatro kulübü 
olarak çok iyi bir 
hazırlık dönemi 
geçirdiklerini ifade 
eden Oyun yönet
meni Hikmet Cerrah 
” Oyunumuz tele
vizyonun insanlar 
üzerindeki etkisine 
bir gönderme 
yapıyor. Çünkü tele
vizyon artık insan 
lan evlendiriyor 
boşuyor, güldü

Tüyor ve ağlatıyor. 
Biz ise tüm bu 
neden ol duklarına 
sahneden absürt 
bir cevap veriyoruz 
ve olan lan hicvedi 
yoruz. Televizyonun 
insanlar üzerinde 
kurdu ğu baskı 
ve. yönetimi anlatı 
yoruz' diyerek 
oyun hakkında 
bilgi verdi. 
Televizyon Cumhu 
riyeti oyununun 
içerisinde sabah 
programları, güzel
lik yarışmaları, 
yemek programları 
ve yılbaşı program 
lan konu alınarak 
eğlenceli bir şekilde 
hicivler yapıldı

KRŞCDS BtKlfMtK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

G0LER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

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 omeroev
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Panoramik müze gün yüzüne çıkıyor
Osmangazi Belediye 
si’nin Bursa’ya 
kazandıracağı ve 
kentin simge yapı 
larından birisi ola 
cak olan ‘Panorama 
Bursa 1326 Fetih 
Müzesi’nde inşaat 
çalışmaları büyük 
bir hızla sürüyor. 
Başkan Mustafa 
Dündar, "Panorama 
1326 Bursa Fetih 
Müzesi Bursa’ya 
değer katan, Bursa 
yı, dünyaya taşıya 
cak önemli bir eser 
olacak” dedi. 
Bursa’nın, 23 yıl 
süren kuşatmanın 

ardından 6 Nisan 
1326 tarihinde Orhan 
Bey tarafından fethe 
dilişinin 3 boyutlu 
olarak anlatılacağı 
Panorama 1326 
Bursa Fetih Müzesi, 
aynı zamanda 
OsmanlInın Beylik
ten Cihan Devletine 
uzanan yolculuğunu 
da, panoramik bir 
şekilde görüp 
öğrenme, hafızalarda 
canlandırma imkanı 
sunacak. Temeli 
geçtiğimiz Eylül 
ayında atılan müze 
inşaatını gezip ince 
leyen, projenin

geldiği nokta hakkın 
da yetkililerden bilgi 
alan Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, 
"Bursa için bir ilk 
olan, aynı zamanda 

kendi içerisinde de 
pek çok ilkleri barın 
dıran Panorama 
1326 Bursa Fetih 
Müzesi’nde inşaat 
çalışmaları büyük bir 
hızla sürüyor. Beton

arme kısmı biten 
projede, çelik kons 
trüksiyon uygulama 
larına başlandı. 
İnşallah, 2016 yılı 
sonu İtibariyle bet
onarme ve çelik kon- 
strüksiyon gibi kaba 
inşaat dediğimiz 
kısımlar tamamlana 
rak, sanatsal kısım 
lar dediğimiz işçili 
ğine geçilecek” dedi. 
Başkan Dündar, 
"Bursa’yı, Bursa 
dışını taşıyacak 
ciddi, kapsamlı bir 
proje. Bursa’nın 
İlklerinden olacak 
müze inşaatımızda 

betonarme kısmı 
bitti diyebiliriz. Şu 
anda çelik konat 
rüksiyon çalışmaları 
devam ediyor. 
İnşallah 2016 yılı 
sonu İtibariyle 
betonarme ve çelik 
konstrüksiyon gibi 
kaba inşaat dedi 
ğimiz kısım tamam
lanarak, ince işçiliğe, 
sanatsal kısımların 
uygulamasına 
geçilecek. Çalışma 
tarımız büyük bir 
hızla sürüyor, hede
fimiz burayı bir an 
önce bitirip hizmete 
açmak” dedi.

n
 ZEYTİN PERAKENDE

MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN PERSONELLER 

■ ALINACAKTIR.

 0 506 269 8718

ELEMANLAR ARANIYOR
FORKLİFT VE BOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR
02245247524 - 05301488083

gemport
Gemlik Liman ve Depoama İşletmeleri A.Ş.

GE MFORT“35Te r m i n â ITrâ ktö r 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özelTimanrGemport, yeni'limani için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
□perdtöru 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 IVlakıne, "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 

minimum4! ylı deneyinin,
O Tercihen ağır vasıta veya "iş makmasıküilanmış 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 İlişiği bulunmayan.

İlgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
aareâırie ııetme'ıen rica olunur.

nnillllil FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK UlHİIUIUUi bay-BAYAN VASIFSIZ i ■■■" ELEMANLAR ARANIYOR 

il TH

MEVOM m CttflBMt
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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SElTmn dul anlığını erkekler ile alabilit
Sosyal güvenlik 
sistemindeki 
avantajların kadınlar 
için daha fazla 
olduğunu düşünülür. 
Oysa uygulamada 
cinsiyet ayrımı yok. 
Erkekler de dul aylığı 
alabilir.
Sigortalı karısı vefat 
eden erkek de 
sigortalı kocası vefat 
eden kadın da resmi 
nikah yapmadığı 
sürece dul aylığı ala
bilir. Resmi nikah 
aylığı keser. Sadece 
evlilikte kesilir

SGK KADIN ERKEK 
AYIRMIYOR 
Sosyal güvenlik 
sisteminin uygulama 
sında bazı istisnalar 

hariç kadın-erkek 
ayırımı yoktur. Dul 
bir kadın ne ise dul 
erkek de aynıdır. 
Birçok kişi bu 
konuyu atlıyor. 
Dulluğun sadece 
kadınlara has olduğu 
zannediliyor.
Oysa erkekler için 
de durum-farklı 
değil. Bu nedenle 
sigortalı karısı vefat 
eden erkek de resmi 
nikah yapmadığı 
sürece dul aylığı ahr. 
Resmi nikahla aylık 
kesilir. Evlilik, 
boşanma, ölümle 
sona ererse dul 
aylığı tekrar başlar. 
Yetim maaşı hakkı 
var Sosyal güvenlik 
mevzuatımız

gereğince bir kadın 
veya erkeğin vefat 
eden eşinden dolayı 
dul aylığı alabilmesi 
için resmi olarak 
nikahlanmaması 
yeterli. Başkaca bir 
şart yok. Sosyal 
Güvenlik Hukuku 
gereğince, boşanma 
ile resmi nikahı biten 
kadm veya erkeğe 

varsa vefat etmiş 
ana-babası üz
erinden yetim aylığı 
bağlanabileceği gibi 
eğer ilk evliliği 
varsa ve ilk eşi 
vefat etmişse onun 
üzerinden dul aylığı 
alma hakkı da ortaya 
çıkar. Başka kadınla 
yaşarsa Boşanan 
kadın veya erkek 

boşanma tarihinden 
sonra Sosyal 
Güvenlik Kurumu'na 
(SGK) müracaat ed
erse kendisine dul 
veya yetim aylığı 
bağlanır. Boşandığı 
eşiyle aynı evi 
paylaşırsa yetim 
aylığı kesilir.
Yani yasaya göre; 
eşle fiilen birlikte 
yaşama şartı var. 
Başka erkekle 
veya kadınla yaşar 
sa aylık kesilmez. 
Çünkü, kanun 
sadece boşandığı 
eşiyle birlikte 
yaşaması halinde 
dul-yetim aylığının 
kesilmesini 
öngörüyor.

YASA NE DİYOR? 
1 Ekim 2008 günü 
yürürlüğe giren 
5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu'- 
nun 'Gelir ve aylık 
bağlanmayacak 
haller' başlıklı 56'ncı 
maddesinin 
son fıkrasına 
göre; "...Eşinden 
boşandığı halde, 
boşandığı eşiyle 
fiilen birlikte 
yaşadığı belirlenen 
eş ve çocukların, 
bağlanmış olan 
gelir ve aylıkları 
kesilir. Bu kişilere 
ödenmiş olan tutar
lar geri alınır" 
hükmü getirilmiştir.

Ihracaı rakamları açıklanılı IKıııaiaiılMıllıllı
Türkiye'nin ihracatı, 
nisanda geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 10,2 azalarak 
11 milyar 983 milyon 
dolara geriledi. 
İthalat ise yüzde 
11,9 azalarak 16 
milyar 190 milyon 
dolar oldu. Nisanda 
dış ticaret açığı ise 
yüzde 16,3 azalarak 
4 milyar 207 milyon 
dolara düştü. Buna 
göre ihracat, nisan 
da geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
10,2 azalarak 11 
milyar 983 milyon 
dolar, ithalat yüzde 
11,9 azalarak 16 mil
yar 190 milyon dolar 
olarak hesaplandı. 
Bu dönemde dış 
ticaret açığı ise

yüzde 16,3 azalışla 
4 milyar 207 milyon 
dolara geriledi. 
İhracatın ithalatı 

karşılama oranı, 
geçen yılın nisan 
ayında yüzde 72,7 
iken, bu yılın aynı 
ayında yüzde 74'e 
yükseldi.
Ocak-nisan dönemi 
Yılın 4 aylık döne
minde Türkiye'nin 
ihracatı, geçen yılın 
aynı dönemine göre 

yüzde 7,4 azalarak 
46 milyar 681 mil 
yon dolara düştü. 
İthalat da geçen 
yılın ocak-nisan 
dönemine göre 
yüzde 10,9 gerile 
yerek 62 milyar 
975 milyon dolar 
oldu. Söz konusu 
dönemde dış ticaret 
açığı ise yüzde 19,7 
azalarak 16 milyar 
294 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi şirketle 
rinden BESAŞ, her 
yıl olduğu gibi bu 
ramazan ayında da 
pide üretimi gerçek 
(eştirecek. Ramazan 
ayı boyunca BESAŞ 
bayileri aracığıyla 
vatandaşlara ulaş 
tırılacak 450 gramlık 
ramazan pidesi 1,50 
TL’den satılacak. 
BESAŞ, tüketicilere 
sağlıklı ekmeği ucuz 
fiyatlarla ulaştırma 
prensibi doğrultu 
sunda, ramazan 
sofralarını süsleyen 
ramazan pidesi 
üretimine de başlı 
yor. Geçtiğimiz yıl 
günlük 30 bin olan 
ramazan pidesi üre
tim kapasitesi, yapı 
lan iyileştirme çalış

malarının ardından 
bu yıl günlük 50 
bine çıkarıldı. Fiyat 
politikasıyla her 
zaman vatandaşın 
yanında yer alan 
Türkiye’nin üçüncü, 
Bursa’nın ise en 
büyük fabrikası 
BESAŞ, 450 gramlık 
ramazan pidesini 
geçtiğimiz yıl oldu 
ğu gibi bu yıl da 1.50 
TL’den satışa sunu 
yor. Piyasada 2 
liradan satılan 380 

gram ramazan 
pidesinin kilogram 
fiyatı 5.3 TL’yi 
bulurken, BESAŞ’ın 
ramazan pidesinin 
kilogram fiyatı da 
3.3 TL’de kaldı.
Vatandaşlar, 
Ramazan ayının 
ilk günü olan 6 
Haziran Pazartesi 
günü kent genelin
deki 450’ye yakın 
satış nokta sından 
Ramazan pidelerini 
alabilecek.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
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 EğLMd. 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 Sid. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 80
Var. Dairesi Md. 513 10 02
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 40
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE

Bursa 256 77 64
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

L 
i

VAPUR - FERİBOT
Yalova (22®) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlaar (262) 655 60 31

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Saveı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS

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

R
Pımukkıle 013 OO 2»
DEKİZ UÇ AOl İH •• 13
Pagasus Akmls Seyahat 414 S3 03
M3TRO 013 13 13
Aydın Turtam 313 20 77
•Oaer Turtam 012 10 72
Kanberoftlu-Caada* 014 40 40
Anrtur 014 47 71
KamlIKof 312 0133

DAĞITICILAR

E 
H 
B 
F

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
M İlan gaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 50 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 614 17 00

HASTAN E1ES
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Haat 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51° 45 21-182
Yazı işi- Md. 5 45 21-111
Su Anza 1 alnız 185

R
TAKSİLER

Körfez Tekel 513 18 21
Çınar Tekel 513 24 67
Güven Tekel 513 32 40
Gemlik Tekel 513 23 24

1 Manastır Tekel 517 33 94
1 Akcan Petrol İO 70

MAR-PET S13 so >3
Tuncay Otogaz O13 1«4S
Baysa Petrol 613 ot 03

Gemlik KBrfez
GEMLİK’İN İLK OÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5492 

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)

lEllIlMlGÎIIİO
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): 
1:00-12:30-15:30-17:15...

Alamet i Kıyamet: 
1:15-14:00-19:00-21:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


REZERVASYONLARIMIZ
Piyanist +Dj Performans
Saten Sandalye Giy4irme
Nikah Masası - Volkan yösterisi 

İnternetten Canlı Vupn- Sahne
Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE

GÜZEL ANLARINIZI
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MILTON
DÜĞÜN SALONU

birleştiği müthiş manzarada
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN

Pnsta - Meşrubat-Çenez

www.fiemlikmilton.com
facebook/miltondufiun

plus.fioofile.com/miltondufiun
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.fiemlikmilton.com
plus.fioofile.com/miltondufiun
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GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Güne Bakış3
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

BİR GÜZEL, BİR ÇİRKİN...
Dün, Gemliklileri sevindirecek ve 

üzecek iki olay yaşandı.
Sabahın erken saatlerinde Aydın 

lar A.ş Yönetim Kurulu Başkanı 
Ceyhan Aydın telefonla arayarak 
sevindirici bir haber verdi.

Çocukluğumuzun hızlı taksi 
şoförü Çavuş lakaplı Hüseyin 
Pekmez’in oğlu Aykut Pekmez’in 
Aksaray Valiliğine atandığını
söyledi. Dev. Syf. 4’te

İstanbul Tuzla’da öldürülen Tarih Öğretmeni 
Fatma Kayıkçının katili Atalay Filiz’in Gemlikli 
olduğu öğrenildi. Gemlikli emekli öğretmen, 
Şehit Cemal İlkokulu eski Müdürü O. Filiz’in 
torunu olduğu öğrenilen Atalay Filiz Tümgen
eral Haşan Hüseyin Demiras lan’ın Tübitak da 
çalışan oğlu Göktuğ Demiraslan ile Rus 
sevgilisi El en a Radchi kova’yı öldürmekten 
aranıyordu. Gemlik kökenli bir gencin Türki 
ye’yi sarsacak bir cinayet olayına daha karış 
ması ilçede de üzüntüye neden oldu. 2’de

1971 Gemlik doğumlu Aykut Pekmez, Ak
saray Valiliği’ne atandı. Yeni hükümetin dün 
akşam açıkladığı yeni Valiler Kararnamesinde 
Gemlik 1971 doğumlu, ilk ve orta öğrenimini 
Gemlik’te tamamlayan, eski taksi şoförle 
rinden Çavuş Hüseyin Pekmez’in oğlu Aykut 
Pekmez ilk Gemlikli vali olma ünvanını kazan 
dı. Akçakoca Kaymakamı iken 2015 yılında 
Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı İller 
Bankası Genel Müdürlüğüne atanan Aykut 
Pekmez, dünkü Valiler Kararnamesi ile yeni il 
olan şehirlerden Aksaray Valiliğine atandığı 
öğrenildi. Gemlikli valimize yeni görevinde 
başarılar diliyoruz.

Ö ZEL "yudbûc/lglutdik ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT
[3L Jk YK1TNT 4,5,B,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE 

M IsAJİT <* .. MÜZİK .. JİMNASTİK

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL “0™?“
AKTİVİTELERİMİZ: basketbol

SU SPORLARI

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’nın
müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş

derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

TİYATRO 
BİLGİSAYAR 
HALKOYUNLARI 
SATRANÇ

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

I

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Ifcincl sari katil de Gemltldi çıktı
İstanbul Tuzla’da 
öldürülen Tarih 
Öğretmeni Fatma 
Kayıkçı’nın katili 
Atalay Filiz’in 
Gemlikli olduğu 
öğrenildi.
Gemlikli emekli 
öğretmen, Şehit 
Cemal İlkokulu 
eski Müdürü 
O. Filiz’in torunu 
olduğu öğrenilen 
Atalay Filiz’in 
babası İlhan Filiz, 
Hava Kuvvetleri 
Komutanlığında 
albay rütbesiyle 
emekli olduktan 
sonra ise Türk Hava 
Yollarında pilotluk 
yaptığı öğrenildi, 
ilhan Filiz’in oğlu 
Atalay Filiz’in 
Galatasaray Lisesini 
başarı ile bitirdikten 
sonra Orta Doğu 
Teknik Üniversitesin
den ayrıldığı 
öğrenildi. Atalay 
Filiz’in Tümgeneral 
Haşan Hüseyin 
Demiraslan’ın Tübi 
tak da çalışan oğlu 
Göktuğ Demiraslan 
ile Rus sevgilisi 
Elena Radchikova’yı 
öldürmekten 
aranıyordu. Filiz’in 
izine bu cina yetten 
4 ay sonra 
Portekiz’in başşehri 
Lizbon da rastlandı. 
Atalay Filiz’in Furkan 
Altın adlı sahte pa 
saportla Türkiye’ye 
girdiği ve Tuzla’da 
bir çay bahçesinde

SERİ KATİL ? 
GEMLİKLİ J 
ÇIKTI

çalıştığı 
sırada, işye ri sahib
inin evinin altındaki 
küçük dairede 
oturduğu ve cinayeti 
burada 
planladığı ortaya 
çıktı.
Kaybolan Fatma 
Kayıkçı’nın cesedi 
bir gün sonra bir 
ağacın altında 11 
yerinden bıçaklana 
rak öldürülmüş 
olarak bulunmuştu. 
MOBESA 
kayıtlarında Tarih 
Öğretmeni Fatma 
Kayıkçı’nın ortadan 
kaybolmasından 
sonra Atalay Filiz’in 
bir bavulla evden 
çıkarken kayıtlarına 
rastlandı.
Filiz’in daha önce de 
Rus sevgilisi Olga 
Seregina’nın 3 yıldır 
kayıp olmasından da 

bir 
cinayete kurban 
gittiğinden şüphele 
niliyor.
Gemlik kökenli bir 
gencin Türkiye’yi 
sarsacak bir 
cinayet olayına 
daha karışması 
ilçede de üzüntüye 
neden oldu.
Daha önce de 
Türkiye Gemlikli seri 
katil Yiğit Bekçe ile 
gündeme gelmişti.

İSTANBUL’DA 
ARANIYOR 
İstanbul ve 
Ankara’da 3 kişinin 
katil zanlısı olarak 
aranan Atalay Filiz'i 
yakalamak için 
şüphelinin son 
olarak minibüsten 
inerken görüldüğü, 
Pendik Kaynarca’yı 
mercek altına aldı.

Polis, 
Filiz’in başka 
cinayetler İşlemiş ? 
olma ihtimalini de* ‘ . 
araştırıyor.}/ ? 
Kay ıkçı’yı öldürmek
ten arananAtalay 
Filiz ile ilgili detaylar 
derinleşiyor. ' 
Tümgeneral 
Haşan Hüseyin 
DemirarstaiTuft.' V 
TÜ B İTAK’taçalışanf/ 
oğlu Goktug Demi- 
rarslan ile* 
sevgilisi Elena ■ J ■ ,5 . 
Radchikova’yı • ■.' 
An kara ’dd öldürmek 
suçundanda 
arananan Atalay, 
Filiz’in (29), bu çifte 
cinayetin ardından:. 
2013 yılındayaşa. 
dışı yollarda^ 
yurtdışına Çıktığı 
lirlendi. Filiz’in İzine, 
Demirarslajn ile Rus 
sevgilisini öldürdük- 
------------- .... ' 

ten 4 ay sonra 
Portekiz’in başkenti 
Lizbon’da ulaşıldı.

KIRMIZI BÜLTENLE 
DÖNÜŞ

i yıldan fazla süre 
yurtdışında kalan 
Atalay Filiz’in, 
Interpol üzerinden 
hakkında uluslarara 
sıarama kararı 
çıkarıldıktan sonra 
Avrupa ülkelerinde 
kalamayacağını 
düşünerek yasadışı 
yollardan ve sahte 
kimlikle Türkiye’ye 
geçiş yaptığı

, değerlendiriliyor.

, Filiz’in Türkiye’ye 
döndükten sonra 
uzun süre cep tele
fonu, iletişim araçları 
kullanmadığı belir
lendi. Filiz’in 
yakalanmak ko
rkusuyla ailesiyle 
iletişim araçları öz

lerinden bağlantıya 
geçmediği 
öğrenilirken, 3:üncü 
kişiler üzerinden 
bağlantıya geçip 
geçmediği ise 
araştırılıyor.

GÖÇMEN GİBİ 
KAÇABİLİR

Atalay Filiz’in 
yurtdışına kaçma ih
timâline karşı bütün 
sihir kapıları 
uyarıldı. Polis, Yu
nanistan’a göçmen 

gibi gitme olasılığına 
karşı geçiş 
güzergâhın daki em
niyeti ayrıca uyardı.

HIRSLI ASOSYAL 
İÇİNE KAPANIK

Atalay Filiz’in 
arkadaştan şaşkın. 
Üst düzey eğitim 
alan, yüksek gelirli 
bir ailenin çocuğu 
olan Filiz’in nasıl bu 
cinayetleri işlediğine 
anlam veremedik
lerini belirten arka 
daşları, “Asosyal, 
içine kapanık ancak 
her şeyi başarma 
hırsı bulunan bir 
yapıya sahipti” 
dediler.

GALATASARAY
MEZUNU BAŞARILI 
BİR ÖĞRENCİYDİ

OKS’de ilk 500’e 
girerek Galatasaray 
Lisesi’ne yerleşen 
Atalay Filiz’in 
başarılı bir öğrenci 
olduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgilere 
göre Filiz, son 
senesi hariç 4 yıl 
yatılı kaldı. 2-3 yıl 
boyunca okulun 
futbol takımında 
kalecilik yaptı. 
Öte yandan ODTÜ 
de bir açıklama 
yaparak çıkan 
haberlerin aksine 
Filiz’in kendi üniver
sitelerinde doktora 
yapmadığını belirtti

igbina daha yıkıldı
Bursa Büyükşehlr 
Belediyesi tarafından 
hazırlanan, Gemlik 
Kent Meydanı 
projesi kapsamında 
kamulaştırılan son üç 
bina daha dün yıkıldı. 
Bursa Büyükşehlr 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gemlik 
Belediyesi Başkan 
Vekili Ercan Barutçu 
oğlu, Belediye Başkan 
Yardımcılan, Ahmet 
Avcı, Vedat Büyükgöl- 
cigezli ile AKP’Iİ 
belediye meclis 
üyelerinin katılımıyla, 
Gemlik Belediyesi Fen 
İşlerine ait dozerlerle 
eski üç bina yıkıldı. 
Yıkım töreninde

Beledlyem&blr $ 
yandan da Gemlik 
BeledlyemİbhllII bir 
şekilde çalışmaları 
mızı sürdürüyoruz. M

HIDROMSK

mızı

konuşan Bursa Büyük 
şehir Belediye Başka 
nı Recep Altepe 
“Gemlik ilçemizin 
uzun yıllardır konuşu 
lan, bir türlü gerçekleş 

tlrllemeyen ve İnsan 
lann bir türlü İnanma 
dığı en önemli proje 
terden biri olan Gem
lik Meydam’nın gerçek 
Ieşmesi için bir yan

dan

Daha önce Gemlik 
Belediyesine ait olan 
binalar ortadan 
kaldırmıştı. Daha son
rada kamulaştırılması 
biten ana cadde üze 
tindeki yapılarda birer 
birer yıkılıyor. Bu 
düzenlemelerle bir
likte, yeni yapılan 
cami inşaatı bittikten 
sonra mevcut camide 
ortadan kaldırılarak 
yavaş yavaş Gemlik 
Meydanı, beklenen 
arzulanan Gemlik Mey 
dam, ortaya çıkmaya 
başladı. Bugün yapı 
lan çalışma İle birlikte 
büyükşehlr belediye 
mizce kamu taştırıl 
ması tamamlanan 
üç tane binamızda 
yıkılmış oluyor.

Yaklaşık 2 milyon lira 
daha ilave harcamış 
oluyoruz. Böylece 
Gemlik’in en önemli 
projesine artık adım 
adım yaklaşıyoruz. 
Onun İçin buradayız. 
Şimdiden meydanımız 
Gemlik’e hayırlı 
olsun” dedi.
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz 
yaptığı açıklamada 
“Kamulaştırılması 
yapılan üç eski bina 
daha Büyükşehlr 
Belediyesince 
projelendirilen 
Gemlik Meydanına 
yaklaşmış oluyoruz. 
Büyükşehlr Bele 
dlyeslne katkılarından 
dolayı teşekkür 
ediyoruz" dedi.
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Otobüs ile TIR çarpıştı, can Hazarı yasandı
Bursa-Ankara kara
yolu üzerinde mey
dana gelen kazada 
şehirlerarası yolcu 
otobüsü ile mermer 
yüklü TIR çarpıştı. 
Can pazarının yaşan 
dığı kazada otobüste 
bulunan yolculardan 
7'si yaralandı. Sıkı 
şan yolcu itfaiye 
arama kurtarma 
ekipleri tarafından 
kurtarıldı. Edinilen 
bilgilere göre, Boz 
üyük istikametinden 
İnegöl'e seyir halinde 
olan sürücü Doğan 
A. yönetimindeki 
şehirlerarası yolcu 
otobüsü, İnegöl Kınık

kavşağı mevkllndekl
mermer fabrikasına 
İddiaya göre kontrol
süz bir şekilde dön
mekte olan Galip D. 
yönetimindeki 11 AU 
550 çekici, 17 YF 274 
dorse plakalı mermer 
yüklü TIR’a arkadan 
çarptı. Kontrolden 
çıkan otobüs bariyer
lere çarparak dura-. 
bildi.

CAN PAZARI 
YAŞANDI 
ön kısmı büyük 
hasar gören otobü 
steki 20 yolcudan 7'si 
yaralandı. Kaza yeri 
ne 112 Acil servis

f ■ 1 m •

ambulansları, UMKE 
ve İnegöl İtfaiyesi 
Arama Kurtarma 
ekipleri sevk edildi. 
Otobüsün ön koltu 
punda sıkışan Damla 
İrem isimli yolcu için 

İnegöl itfaiyesi 
Arama Kurtarma 
ekipleri ve 112 ekip
leri seferber oldu. 
Çarpışma ile birlikte 
ön koltukta sıkışan 
genç yolcu, İnegöl 

İtfaiyesi Arama Kur
tarma ekiplerinin 
koltukları ve metal 
akşamları havalı 
makasla kesilmesiyle 
kurtarıldı.

7 YOLCU 
YARALANDI 
Kaza sonucunda 
yaralanan otobüsün 
yedek şoförü Yusuf . 
Dağaşan (45), yolcu-. 
lar Damla İrem (23), 
Merdana Bulut (55), 
Arif Uran (19), Serpil 
Yalçın (61), Hanım 
Karakaş (53) ve İshak 
Karadoğan’a (53) 
112 Acil servis 
ambulanslarındaki 

sağlık ekipleri tarafın 
dan kaza yerinde ilk 
müdahaleleri yapıldı. 
7 yaralı da ilk müda
halenin ardından 
ambulanslarla İnegöl 
Devlet Hastanesi Acil 
servisine götürülerek 
tedavi altına alındılar.

EMNİYET KEMERİ 
KURTARDI 
Yolcuların emniyet 
kemeri kullanmaları 
kazada can kaybı 
olmasını engelledi. 
Kaza nedeniyle 
Bursa-Ankara kara 
yolunun Bursa’ya 
gidiş yönü trafiğe 
uzun süre kapandı.

Otelle bıçaklı rehine Krizi
Bir otelde ücretsiz 
kalmasına izin veril 
meyince müzisyen 
kadını bıçakla 
rehin alan kişi, 
polis ekiplerince 
etkisiz hale getirdi. 
Alınan bilgiye göre, 
Antalya’nın Alanya 
ilçesinden yola çıkan 
Mehmet Okan T. 
(31), Bursa Şehirler 
arası Otobüs Termi-

nali'nde otobüsten 
indi. Buradan Bursa- 
Yalova yolu üzerin 
deki bir otele gelen 
zanlı, oteldeki 
görevlilere babasının 
kendisini evden 
kovduğunu, geceyi 
otelde geçirmek 
istediğini söyledi. 
Görevlilerin bu isteği 
reddetmesinin üze 
rine, Mehmet Okan

POLİS W w _ _  _ _
T. ile görevliler arasın şahıs, bu akşam 
da tartışma çıktı. otelde yapılacak olan 
Görevlilere sinirlenen düğünde sahne

almak için lobide 
bekleyen müzisyen 
Hülya D'yi (45), 
boğazına bıçak 
dayayarak rehin aldı. 
Bunun üzerine yet 
kililer durumu bildir 
mesi üzerine olay 
yerine çok sayıda 
polis ekibi sevk 
edildi. Otele gelen 
ekipler kısa sürede 
Hülya D'yi kurtararak,

Mehmet Okan T'yi 
gözaltına aldı.
Hülya D. e olaydan 
yara almadan kur
tuldu. Şüphelinin 
birçok suçtan 
sabıkasının olduğu 
ve psikolojik prob
lemlerinin bulunduğu 
öğrenildi. Gözaltına 
alınan zanlı Bursa 
Emniyet Müdür 
lüğü'ne getirildi.

İtfaiyeci canını zor kurtardı Ölteli Hamal lılıııısatiı
İnegöl'de üç katlı 
apartmanın çatı 
katında yangın çıktı. 
Yoğun dumanın 
gökyüzünü kapladığı 
yangında apartman 
sakinleri korku dolu 
anlar yaşadı. Yangına 
müdahale eden bir 
itfaiye eri ise alevle 
rin arasında kalmak
tan son anda kurtul 
du. Edinilen bilgiye 
göre, Turgutalp 
Mahallesi'nde sula 
nnda üç katlı apart 
manın çatı katında 
henüz belirleneme

yen bir sebepten 
dolayı yangın çıktı. 
Çatıdan çıkan duma 
nı fark eden apart
man sakinlerinin 
haber vermesi 
üzerine kısa sürede 

belirtilen adrese 
gelen itfaiye ekipleri, 
4 araçla yangına 
müdahale etti. Merdi
venli itfaiye aracı ile 
alevlerin yükseldiği 
çatıya çıkararak 

müdahale eden 
bir itfaiye eri, 
alevlerin yön değiş 
tirmesi ile bir anda 
alevlerin ortasında 
kaldı. Soğukkanlı 
davranarak merdi
venli araca yöne 
len itfaiye eri 
canını zor kurtardı. 
Yandaki binalara 
sıçrama tehlikesi 
olan yangın itfaiye 
ekiplerinin uzun 
çabaları neticesinde 
söndürüldü.
Yangının çıkış 
sebebi araştırılıyor 

Bursa’da 5 yıl önce 
eşinden ayrılan bir 
kişi, olaydan so
rumlu tuttuğu kayın 
pederini kahvehane 
de oyun oynadığı 
sırada sırtından 
bıçakladı. Yaşlı 
adam sırtında bıçak 
la hastaneye kaldın 
lirken, öfkeli damat 
gözaltına alındı. 
Olay, Küplüpınar 
Mahallesi’nde bir 
kahvehanede mey
dana geldi. İddiaya 
göre, 5 yıl önce 
eşinden ayrılan İ.K. 

(35), bu olaydan so
rumlu tuttuğu eski 
kayınpederi Hüseyin 
Y. (63) ile birkaç 
kez tartıştı. En son 
geçtiğimiz gün 
Hüseyin Y.’yi cep 
telefonundan arayıp, 
"Bizi barıştıracaksın, 
yoksa karışmam" 
diyen İ.K., bugün 
öğle saatlerinde 
geldiği kahvehanede 
arkadaşlarıyla bir
likte okey oynayan 
eski kayınpederini 
sırtından bıçaklayıp 
kaçtı.

Bursaray'ıla faciaya davetiye!
Arızalanan vagonlar 
ve aksayan seferlerle 
gündeme gelen Bur- 
saRay’da yaşa nan 
skandallerin arkası 
gelmiyor. Sık sık 
arızalanmasıyla ve 
aksayan seferlerle 
gündeme gelen 
Bursaray’da yeni bir 

skandal ortaya çıktı. 
Hurda vagonların 
boyanarak kullanılır 
hale getirildiği Bursa 
ray’ın metro kabin
lerinde bulunan 
İlkyardım, yangın 
söndürücü do' bı ’A» 
camların açıp ıpa 
ma kollarının sökül 

düğü ortaya çıktı. 
Kimya Mühendisleri 
Odası Bursa Şube 
Başkanı Ali Uluşa 
hin’in yolculuk 
yaparken fark ettiği 
skandal, sosyal me
dyaya yansıdı. Balık 
istifi ulaşım yetmez 
miş gibi günde

binlerce yolcuyu 
taşıyan vagonların 
acil yardım malze 
melerinin sökülme 
sini değerlendiren 
Uluşahin, “Bursaray 
bu uygulamayı 
tüm vagonlarında 
yapmıştır. Bu da 
demek oluyor kİ 
Bursa’da insan hayatı 
yok sayılmak tadır. 
Olası bir yangında 
ne yangın tüpüne 
ulaşmak mümkün,

ne ilkyardım 
dolabına... Ne de 
camı açıp dumanı 
tahliye etme şansı

var! Bu göz göre 
göre ölüme davet 
demek!” diye 
konuştu.
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BİR GÜZEL, BİR ÇİRKİN...
Benim bildiğim Gemlik kökenli ilk Valiydi 
Aykut Pekmez.
Google amcayı tıklayıp, kimmiş diye 
araştırma yapınca, sayın Valinin geçmişiyle 
ilgili bilgiler edindim.
Pekmez, Akçakoca Kaymakamlığımdan 
sonra, 2015 yılında İller Bankası Genel 
Müdürlüğüme atanmış.
Önceki gün yayınlanan kararname İle ise 
Konya ilçesiyken II yapılan Aksaray 
Valiliğine getirilmiş.
Gemlik’te doğup ilk ve ortaöğrenimini 
Gemlik’te tamamlayan, yüksek eğitiminden 
sonra kamuda görev alan, kaymakam, İller 
Bankası Genel Müdürlüğü yapan birinin 
Vali olması ilçemiz İçin sevindirici geldi 
bana.
Sayın Valimize yeni görevi hayırlı olsun 
diyorum.
Yolumuz Aksaray’a düşerse uğrayıp, bir 
çayını içeriz, içersiniz.

BİR DE KÖTÜ HABER..
Dün, aynı saatlerde 3 gündür Türkiye’nin 
gündemine oturan, medyanın çarşaf, çarşaf 
haber yaptığı, Tuzla’daki Tarih Öğretmeni 
Fatma Kayıkçı cinayetinin failinin Gemlik 
kökenli olduğunun ortaya çıktı.
Cinayeti işlediği iddia edilen ve polisçe her 
yerde aranan kişinin sevdiğim, saydığım, 
aynı dönemlerde öğretmenlik yaptığı bir 
ağabeyimin torunu olması beni üzdü.
İnşallah iddialar doğru çıkmaz dedim içim
den ama, kanıtlar sağlam.
Öğrenciliği başarılarla dolu geçen Atalay 
Filiz’in, bu olaydan önce sevgilisi olduğu 
belirtilen Olga Seregina’nın da 3 yıldır 
kayıp olması, arkadaşı TÜBİTAK’da çalışan 
Göktuğ Demiraslan ve sevgilisi Elena 
Radchikova’yı da öldürdüğü iddiaları var... 
Son olay ise daha da acı.
Kendisine iş veren patronunun öğretmen 
eşini 11 bıçak darbesiyle öldürülüp, bir 
ağacın altına atılması!
Ne suçu vardı kadının?
Bu olay, sağlıklı bir kişinin yapacağı iş 
değil.
Arkadaşları, Galatasaray Lisesi’nde 
öğrenim görürken okul yıllığına yazdıklar 
yazılar bu gencin ruh sağlığının fotoğrafı 
gibi.
Dilerim başka olaylar yaşanmadan bu 
gencimiz teslim olur.
Bu tür olayları Türkiye’de her gün oku 
yoruz.
Giderek de toplumun ruh sağlığı bozuluyor. 
Benim üzüntüm, daha önce de basında 
‘Otoban Katilleri’ diye anılan, T kişinin 
ölümüyle Türkiye’yi sarsan seri cinayet
lerin faillerinden Yiğit Bekçe’nin de Gemlik 
kökenli olmasıydı.
Bunlar Gemlik’imlzln imajını maalesef 
olumsuz etkileyen olaylar.
Birincisinin etkisi tamamen silinmeden, 
buna İkincisinin eklenmesi üzücü.
Allah anasına, babasına ve yakınlarına 
dayanma gücü versin.
Hiçbir aile böyle bir olayla sarsılmak İste
mez.
Gemliklilerin adının karıştığı her olumsuz 
olay blzleri de üzüyor, İlçemizin İmajının da 
bozulmasına neden oluyor.

KOBlfiELDestekEğhiınlerifieımilrteverilecek
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası KO- 
BİGEL Destek 
Programlan eğitimi 
verecek.
Gemlik'te 30 Mayıs» 
1 Temmuz 2016 tarih 
leri arasında elektro 
nik ortamda yapıl 
maya devam eden 
KOBİGEL KOBİ 
Gelişim Programı 
kapsamında üç adet 
çağrıya çıkıldı. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası'ndan 
yapılan açıklamada; 
"300,000 TL geri 
ödemesiz, 300.000 
TL geri ödemeli 
olmak üzere işletme 
başına toplam 
600.000 TL bütçeye 
sahip "Hızlı 
Büyüyen KOBİTerde 
Kapasite Geliştir 
me”, 100.000 TL geri 
ödemesiz, 150.000 
TL geri ödemeli 
olmak üzere işletme 
başına toplam 
250.000 TL bütçeye 
sahip “Bilişim 
Teknolojileri KOBİ’- 
terinin Geliştiril 
mesi” ve 100.000 TL 
geri ödemesiz, 
150.000 TL geri 
ödemeli olmak üzere 
işletme başına 
toplam 250.000 TL 
bütçeye sahip

“KOSGEB Destekli 
Girişimlere İvme" 
adlan ile çağrılar 
yayınlandı. Çağrı 
ilanlarında yer 
alan uygun proje 
konulanndan bir ya 
da birden fazlasını 
İçerecek şekilde 
hazırlanan projeler 
desteklenecek.
Proje ile ilgili şu 
ayrıntılara yer 
verildi;
Proje Süresi Proje 
süresi en az 6 ay ve 
en fazla 12 aydır. 
Proje Başvurusu 
Başvurular 30 
Mayıs-1 Temmuz 
2016 tarihleri 
arasında elektronik 
ortamda yapılacak 
olup başvuru şartları 
ve diğer hususlar 
http://www.kosgeb.g
ov.tr/site/tr/genel/det 
ay/5752/kobilere-ko- 
bıgel-İle-300-mllyon-

tllik-destek-daha 
adresinde bulunan 
teklif çağrılarda yer 
almaktadır.
KOBİGEL-KOBİ 
Gelişim Destek 
Programı kapsamın 
da ilan edilen proje 
teklif çağrısına 
Könelik proje hazır 

lyan KOBrler, Ku 
rul tarafından 
yapılan değerlendir 
mede destekleme 
kararı verilmesi du
rumunda destek 
alma hakkını kazana 
cak.
Proje destek oranı 
%60 ‘dır. Proje 
Süreç-Zaman Planı 
ön Değerlendirme 
Süreci: 02 Temmuz- 
01 Ağustos 2016 
ön Değerlendirme; 
02-18 Temmuz 2016 
Düzeltme (İşletme): 
19-24 Temmuz 2016 
Kontrol ve Onay:

Masonsı 
sicaklımar 
Gsiftar

Geçtiğimiz hafta mevsim nor
mallerinin altında seyreden 
hava sıcaklıklarının artarak, 
yurdun batısında mevsim nor
mallerinin 2-5 derece üzerinde, 
doğusunda ise mevsim nor
malleri civarında seyredeceği 
belirtildi. Ramazan ayı İle yur
dun aşırı sıcak havanın etki
sine gireceği haberlerinin 
aksine, hava sıcaklıkların hafta 
sonundan itibaren azalarak

KfiYNascı nsnm yob
Gemlikte faaliyet gösteren 
%100 Hollanda sermayeli 

maklna İmalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
İhtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri 
bölümünden mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası olan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

AayndKçfıar aramaktayız. 

02245140400

25 Temmuz -01 
Ağustos 2010 
Kurul Değerlendir 
mesi: 01 Ağustos- 
31 Ağustos 2016 
Bildirimler: 01 
Eylül-06 Eylül 2016 
Projenin Başlatılma 
01 î 07 Eylül 2016’ 
dan itibaren 
Program kapsamın 
da kabul edilen pro
jelerin personel, 
makine-teçhizât, 
yazılım ve hizmet 
alımı ile çağrıda 
detayı verilen diğer 
gider kalemleri 
desteklenecek. 
Bu bağlamda 
3 Haziran 2016 
Cuma Günü saat 
14:30 da GTSO 
eğitim salonunda 
proje teklif çağrılı 
nna proje sunmak 
isteyen ışletmde 
rimize projelerin 
kapsamına ve proje 
yazımında dikkat 
edilmesi gereken 
hususlara ilişkin bil
gilerin aktarılacağı 
bir eğitim 
düzenlenmiştir. “ 
Eğitime başvuru 
yapmak için Online 
Başvuru Formu 
doldurulabilir veya 
51310 23 (DahililOS 
nolu telefondan 
ulaşabilirsiniz)

Ramazan ayının İlk haftasında 
Türkiye genelinde uzun yıllar 
ortalamaları civarında 
olacağının beklendiği belirtildi 
Meteoroloji yetkililerinden 
edinilen bilgiye göre Bursa'da 
Cumartesi ve pazar günü 
gök gürültülü sağanak yağışlı 
havanın etkisini göstereceği 
Bursa'da sıcaklıklar 5 derece 
düşerek 28 derece civarında 
seyredecek.

K8ŞCD2 BCKIMKK YOK

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Faz: 513 35 95

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/det
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ÜLKÜ OCAKLARINDA 
MESLEK TflN İTİM GÜN LEBİ ■mimim

Ülkü Ocakları 
Eğitim ve Kültür 
Vakfı Gemlik İlçe 
Başkanlığı 
ortaöğretim 
öğrencilerine yöne* 
lik hazırladığı 
Meslek Tanıtım 
Günleri başladı. 
Ocak binasında 
düzenlenen 
seminere Anadolu 
Liseleri, Ticaret 
ve Endüstri 
Meslek Lisesi 
öğrencileri katıldı. 
Gençlere 
alanlarında

aldıkları eğitim 
ve iş hayatında 
zorlukları ya da 
avantajlarının 
anlatıldığı 
programa Endüstri 
Mühendisliği 
alanında Ali 
Yılmaz, Malzeme 
ve Kaynak 
Mühendisliği 
alanında Gürkan 
Dal, Özel bir şirketin 
Satış Sorumlusu 
Mustafa Uğur ve 
Avukat Ercan 
Tuncel’in katıldığı 
program üniver

siteyi tercih 
edecek ya da 
bu yıl hazırlanan 
öğrenciler için 
oldukça verimli 
geçti.
Ülkü Ocakları 
Meslek Tanıtım 
Günleri önümüzde 
ki günlerde 
Muhasebe ve 
Finans, Lojistik, 
Mimarlık, İş 
Güvenliği, Hukuk, 
Eğitim Fakülteleri 
ve Fen Edebiyat 
mezunları/çalışanlar 
ı ile devam edecek.

Gemlik Uzman 
Emlak ve 
Gayrimenkul 
Danışmanlığı 
Merkezi düzenle 
nen törenle hizmete 
açıldı.
Erdal ve Yasemin 
Boztaş tarafından 
Cumhuriyet 
Mahallesinde 
hizmete giren 
merkezin açılışını 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Zafer Işık ve Meclis 
Üyesi Orhan Sefil 
birlikte yaptılar. 
Erdal ve Yasemin 
Boztaş çiftine 
hayırlı kazançlar 
temenni eden 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
emlak ve 
gayrimenkul 
danışmanlığı 
sektöründe de 
fark yaratmaları 
temennisinde 
bulundu.

Gemlik Merkez 
Çarşı Camii İmam 
Hatibi Sabri 
Aslan’da açılışta 
dua okudu. Erdal ve

Yasemin Boztaş’ı 
açılışta sevenleri 
ve dostları da 
yalnız bırakma 
dılar.
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MIIIMWMIWIM M MjUll
Gemlik Sosyal 
Yaşamı Destekleme 
Demeğl'nin, Gemlik 
Kaymakamlığı, 
Gemlik Belediyesi, 
Gemlik Kent 
Konseyi ve Gençlik 
Hizmetleri Spor 
Müdürlüğü ile 
birlikte organize 
edeceği 40 yaş 
üstü olgunlar futbol 
turnuvası için 
geri sayım başladı. 
Temmuz ayında 
yapılacak turnuva 
İçin 40 yaş üstü 
on az lü’şar kişilik 
futbol takımı 
kayıtlan Gençlik 
Hizmetleri Spor

Müdürlüğünde 
başladı. Kurum ve 
Kuruluşlann yanı 
şıra Sivil Toplum 
örgütlerini de 
kapsayacak 
turnuvanın bayram 
sonrasında start 
alacağı açıklandı. 

. Çocuklara ve.
Gençlere her yaşta 
spor farkındalığının 
yaratılması ve 
ebeveynlerinin 
spora teşvik 
edilmesi amaçlı 
40 yaş üstü olgunlar 
futbol turnuvasının 
geleneksel hale de 
getirilmesi 
amaçlanıyor.

40 Yaş Olgunlar 
Futbol Turnuvası 
maçları Gemlik

Atatürk Stadyumu, 
Umurbey Recep 
Tayyip Erdoğan

Çim Saha 
Tesislerinde 
yapılacak.

Stadyumu ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Suni

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 

05071796965Ömer Bey

Borçelik ve Kerim Çelikİnsan Yönetimi Alanında 2015’in En İyisi Oldu 
B II I

mnumımı

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 58C 00 05

Borçelik ve Kerim 
Çelik, çalışanların 
birbirieriyie 
iletişimini güçlen 
dirmek ve takım 
ruhunu pekiştirmek 
için hayata geçir 
diği hobi kulüpleri 
projesiile fark 
yaratıyor. Proje, 
PERYON’ün düze 
lediği İnsan Yöne
timi ödülleri yarış 
masında ‘Fark 
Yaratan IK Projeleri’ 
kategorisinde 
‘Başarı Ödülü’nün 
sahibi oldu.
1 Haziran 2016 
Gemlik, Borçelik ve 
Kerim Çelik yöneti
minin çalışan bağlıh 
ğım artırmak ama 
cıyla uygulamaya 
başladığı ‘Hobi 
Kulüpleri’ projesi 
PERYÖN İnsan 
Yönetimi ödülleri 
yarışmasında Fark 
Yaratan İK Projesi 
kategorisinde 
başarı ödülü 
kazandı. Borçelik 
ve Kerim Çelik, 
Türkiye çapında 31 
Firma, 40 başvuru 
arasından yaklaşık 
6 ay süren değerlen 
dirme sonrasında 
insan Yönetimi 
alanında 2015‘in en 
iyi şirketleri arasına 
girdi.
Birçok başarılı 
proje arasından 
sıyrılarak başarı 
ödülünün sahibi 
olan Borçelik ve 
Kerim Çelik İnsan

Kaynakları Müdürü 
Emin Okan Er- 
metin; “Kurumsal 
İletişim ve İnsan 
Kaynakları depart 
manı olarak her 
zaman rutin uygu 
lamaların dışına 
çıkarak farklı çalış 
malara imza atmayı 
hedefliyoruz. Bu 
kapsamda hayata 
geçirdiğimiz Hobi 
Kulüpleri için çalı 
şanlarımız diledik
leri konuda hobi 
kulübü açılması 
talebinde bulun
abiliyorlar. Bu 
konuda çalışanla 
rımız sadece bir 
lider belirleyip, 
grup oluşturarak 
istedikleri kulübü 
bildiriyorlar, biz de 
ekibimizle birlikte 
gerekli etüdü ya
parak kulübü hay
ata geçiriyoruz. 
Alışılmışın dışına 
çıkarak Borçelik ve 
Kerim Çelik’li 
olmanın ayrıcalığını 
tüm çalışanlarımıza 
hissettirdiğimiz 
çalışmamızın 
böylesi büyük 
yarışmada ödül 
alması bizler adına 
ayrı bir gurur kay 

nağı oldu.” 
Borçelik ve Kerim 
Çelik’ten alışılmışın 
dışında bir yenilik 
İlk olarak 2013 yılın 
da gerçekleş tirilen 
‘Hobi Kulüpleri’ 
projesi; Borçelik ve 
Kerim Çelik yöneti
minin çalışan bağlı 
lığını artırmak için 
geleneksel yöntem
ler dışına çıkmak is
temesiyle başlatıldı. 
Proje kapsamında 
çalışanlarını ortak 
paydada toplamak 
isteyen Borçelik ve 
Kerim Çelik yöne
timi, tamamen 
çalışanların 
oluşturduğu hobi 
kulüplerinihayata 
geçirme kararı aldı. 
Çalışanlardan gelen 
talepleri hobi 
niteliği taşıyıp 
taşımadığı, tehlike 
içerip içermediği 
yönünde değerlen 
diren proje ekibi 10 
başlıkta hobi külü 
bü kurulmasına 
karar verdi. Bugün 
16 farklı kulüp ve 
500’den fazla 
çalışan ile ‘Hobi 
Kulüpleri’, etkinlik
lerine ara vermeden 
devam ediyor.
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TEKSTİL «TIKl ARIN İN GERİ DÖNÜŞÜMÜ MftSftYft YATI R İLDİ
Bursa Teknik Üniver 
sitesi Doğa Bilimleri 
Mimarlık ve Mühen 
dişlik Fakültesi Lif 
ve Polimer Mühen 
dişliği Bölümü 
Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Şule Altun, 
tekstil atıklarının 
geri dönüşümü 
konusunda slayt 
gösterimli bir 
sunum gerçekleş 
tirdi.Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Gemlik 
Kent Konseyi Başka 
nı Mukaddes Serim, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma Dairesi 
Başkanı Nalan Fidan 
ve Bursa Büyükşe

hir Belediyesi Atık 
Yönetimi Şube Mü 
dürü Yeşim Dedeoğ 
lu ile Çevre Sağlık 
Komisyonu üyeleri 
nin de katıldığı 
istişare toplantısı 
ilgiyle izlendi. 
Gemlik Kent Kon
seyi toplantı salo
nunda sunumunu 
gerçekleştiren Prof. 
Dr. Şule Altun, “Tek
stil, insanoğlunun 
kendini soğuktan, 
sıcaktan ve diğer 

doğa olaylarından 
koruma gereksinimi 
ile birlikte, var oluşu 
nun ilk günlerinden 
başlayarak güncelli 
ğini korumuştur. İn
sanlar yüzyıllardır, 
günlük yaşamlarının 
hemen hemen her 
alanında tekstil 
ürünlerini kullanmak 
tadırlar. Önceleri 
salt korunma ve 
örtünme amacıyla 
kullanılan tekstil 
ürünleri, daha sonra 

moda gibi, İnsan 
ruhuna hitap eden 
güzellik amaçları 
için kullanılmıştır. 
Günümüzde tekstil 
ürünleri, bebek 
bezinden kefene, 
sabah kullandığımız 
diş fırçasındaki nay
lon elyafından, has
tanelerdeki ürünlere 
kadar, hemen he 
men her yerde 
kullanılmaktadır” 
dedi. Geri dönüşüm 
konusunda da 
çarpıcı bilgiler veren 
Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Şule Altun, 
“Türkiye'de tekstil 
sanayi tüm sanayi 
dalları arasında hem 
üretim hem de ihra

cat bakımından en 
ön sıralarda yer 
almakta ve eköho 
mi içinde en ağırlıklı 
payı oluşturmak 
tadır. Türkiye'nin 
toplam imalat 
sanayindeki İstih
dam miktarında, bu 
sanayimizin payı % 
30'u bulmakta ve bu 
oran, en yüksek 
katkıyı sağlamakta 
dır. Çok çeşitli atık 
malzemelerin (cam, 
kâğıt, alüminyum, 
plastik, pil, motor 
yağı, akümülatör, 
beton, organik 
atıkler, elektronik 
atıkler...) çeşitli 
fiziksel ve/veya 
kimyasal işlemlerle 

ikincil hammaddeye 
dönüştürülerek 
tekrar üretim süre 
cine dâhil edilme
sine “geridönü 
şüm” denilmektedir. 
“Atıkların geri 
dönüşümü sayesin 
de; doğal kaynakla 
nmız korumuş, 
enerji tasarrufu 
sağlamış, atık 
miktarı azalmış, 
ekonomiye katkı 
sağlanmış ve 
geleceğe yatırım 
yapılmış olacağı 
düşünülmektedir. 
Ülkemizde ve 
dünyadaki katı 
atıkların yönetiminin 
üç temel ilkesi 
vardır.” denildi

■
 ZEYTİN PERAKENDE

MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN PERSONELLER 

■ ALINACAKTIR.

 0 506 269 8718

ELEMANLAR ARANIYOR
FORKLİFT VE BOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR

02245247524-05301488083
HB

gemport
k Gemlik Liman ve Depo arpa 15'letrneleri,A Ş.

GEIVfPORT-35_Te r m i nâ rTrâ ktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel'limanCGemport, yeni'limani için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü'ıstYnâam 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 

minimum4! ylı 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/eâebîEecek, 
O Vardiyalı çalışabilecek, 
O Erkek adaylar içlriaskeflik'ile ilişiği bulunmayan.

ilgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

m
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

BAY-BAYAN VASIFSIZ
-—— ELEMANLAR ARANIYOR■ “S"

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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Bekleyenlerin yardımına avans ödemesi yetişiyor
Emeklilik başvurusu 
nu yapıp maaşının 
bağlanmasını bekle 
yenlerin yardımına 
‘avans* Ödemesi 
yetişiyor. Sosyal 
Güvenlik Kurumu, 
3 ay için 3 bin 900 
liraya varan ödeme 
yapıyor. Emekli 
maaşının bağlanma 
sim bekleyenler için 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
önemli bir imkan

sunuyor. Emekli 
olacağı kesinleşen 
vatandaş lara, maaş 
ödenene kadar 
avans veriliyor. 
Maaş için gün 
sayanlar 'avans* 
ödemesi sayesinde 
rahat nefes alıyor. 
Avans miktarı ise 
3 ay için 3 bin 900 
lirayı buluyor.

BAŞVURU ŞART 
Emeklilik şartını

dolduran kişiler koşuyor. Ancak
hemen Sosyal emekli aylıklarının
Güvenlik Kurumu'na hesaplanması, resmi

işlemlerin tamamlan 
ması ve paranın 
hesaba yatması, 
bazen uzun zaman 
alabiliyor. Emekli 
aylığı bağlanma 
süresinin uzaması 
halinde sıkıntı 
yaşanmaması için 
'avans* formülü 
geliştirildi ve bu öde
meyle ilgili bir 
düzenleme yapıldı. 
Avans imkanından 
yararlanmak için 2

şart bulunuyor. Eğer 
emekli aylığı 90 gün 
içinde bağlanama 
mış ise avansa hak 
kazanılıyor. Bir diğer 
şart da emekli ola
cak kişinin avans 
için talepte bulun 
ması. Avans almak 
isteyen kişinin SGK 
ya yazılı başvuru 
yapması gerekiyor. 
Ödenen tutar daha 
sonraki maaşlardan 
düşülüyor.

Tükelicilere'fırsatçı1 uyarısı
TÜSODER Onursal 
Başkanı Aydın 
Ağaoğlu, oluşturduk 
lan Piyasa İzleme 
Komitesi ile rama 
zan ayında zincir 
halinde faaliyet 
gösteren marketler 
de fiyatları takip 
edeceklerini belir 
terek. tüketicileri 
fırsatçılann oyunu 
na gelmemeleri için 
uyardı. Yıllardır bu 
konuda tüketiciler
den gelen şikayet 
leri değerlendirdik 
lerini anlatan Ağa 
oğlu, şöyle devam 
etti: "Oluşturduğu 
muz Piyasa İzleme 
Komitesi ile rama 
zan ayında zincir 
halinde faaliyet 
gösteren marketler 
de fiyatları takip

edeceğiz. Komite, 
zincir halinde faali 
yet gösteren büyük 
marketlerde rama 
zan ayından 15 gün 
önce fiyatları listele 
di. Ramazan ayında 
da 10 gün arayla üç 
kez kontrol edecek. 
Büyük çapta faaliyet 
gösteren market 
zincirlerinin bu takip 
ten ötürü son yıllar 
da özellikle gıda 
fiyatlarıyla oynaya 
mamasına karşılık, 
bazı toptancı market 
lerde fiyatların 

artırıldığı yönünde 
de tespitlerimiz 
ortaya çıkıyor. 
Bu sene de tüketi
cilere dikkatli olma 
larını, ramazan 
ayında fiyat artıran 
market, bakkal, 
manav ve kasap 
gibi esnaftan uzak
tan durmalarını, 
ihtiyaçlarını, tüke 
ticiye saygı göste 
rip ramazanda da 
makul fiyattan satış 
larını sürdüren es
naftan sağlamalarını 
öneriyoruz." dedi.

Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurumuna (BDDK) 
ulaşan ihbar ve 
şikayet sayısı geçen 
yıl bir önceki yıla 
göre yüzde 28 arttı. 
En çok şikayet 
"faiz, masraf ve 
komisyonlar'* için 
yapıldı.BDDK veri
lerinden yaptığı 
derlemeye göre, 
Kuruma ulaşan 
ihbar ve şikayet 
sayısı 2014 yılında 
27 bin 316 iken, bu 
rakam geçen yıl 
sonu itibarıyla 
yüzde 28 artışla 35 
bin 70'e yükseldi. 
Bunlar arasında ilk 
sırayı yüzde 20,7 ile 
"faiz, masraf ve 
komisyonlar" aldı, 
bu konuda 2014

yılında 5 bin 740 
olan ihbar ve şikayet 
sayısı, yüzde 27 
artarak geçen yıl 
7 bin 280 oldu.
Bireysel kredilere 
yönelik ihbar ve 
şikayet sayısı 2014 
yılında 2 bin 936 
iken,yüzde 99 
artışla geçen yıl 
5 bin 841'e ulaştı. 
Aynı dönemde mev
duat ve katılım fonu 
hesaplarına ilişkin 
ihbar ve şikayetlerin 

sayısı yüzde 
55 artarak 3 bin 
507'den 5 bin 423'e, 
kredi kartlarına 
ilişkin ihbar ve 
şikayetlerin sayısı 
ise yüzde 29 artarak 
3 bin 809'dan 4 bin 
919'a çıktı. İhbar ve 
şikayetlerin sayısı 
negatif nitelikli 
kredilerde bin 
34'ten bin 353'e, 
kurumsal kredilerde 
ise 745'ten bin 
316'ya yükseldi.

mlıi,halli
İhracat mayıs ayında 
geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 0,1 arta rak 
10 milyar 794 milyon 
dolar Oldu. Son 12 aylık 
dönemde ise ihracat 
yüzde 7,9 gerileyerek 
139 milyar 835 milyon 

dolar düzeyinde gerçek 
leşti. Son beş aydaki 
düşüş ise yüzde 6,5 
oldu. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) verileri ne 
göre, mayıs ayında ihra
cat geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 0,1 

artarak 10 milyar 794 mi
lyon dolara ulaştı.
TİM, mayıs ayına ilişkin 
ihracat verilerini yazılı 
açıklamayla duyurdu. 
Buna göre, mayısta ihra
cat geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 0,1 

artışla 10 milyar 794 
milyon 67 bin dolar oldu. 
İhracat, bu yılın ilk beş 
ayında da geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 6,5 düşüşle 57 
milyar 475 milyon 272 
bin dolara indi.

Gemlik Körfez
.GEMLİK'İN İUKGÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ '

ffllIlllEIlMİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5493 

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 
İstikrar 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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İNŞAAT

DUGUN SALONU

BAŞLAMIŞTIRNikah Masası - Volkan gösterisi

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

www.gemlikmllton.com 
gk facebook/mlltondugun
UL plus.google.com/mlltondugun
P* Hükümet Konaği karşisi 
r Tel : 513 10 71 GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE O
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA A ■■

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN ”
GÜZEL ANLARINIZI ]■

YAŞATMAK İÇİN VARIZ (M
7W4 -Meşrubat- Çerez 41 g WL11 ■

Piyanist +Di Performans " v y■ 11
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ

I

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlikmllton.com
plus.google.com/mlltondugun
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Yeni Belediye Binası Askerlik Şubesine yapılacak Yeni hastane yıl 
sonuna yetişecek

p ; Güne Bakış
I Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

SON MECLİS...
Önceki gün yapılan Gemlik 

Belediye Meclisi yine renkli geçti.
Kısa olan gündem maddelerinin 

tümü neredeyse imarla ilgili 
sorunları kapsıyordu.
Komisyonlardan gelen raporlar 

aynen geçiyor.
Arada muhalefetin itirazları olsa 

da AKP çoğunluğu ile kararlar bir 
çırpıda alınıyor. Dev. Syf. 4’te

Gemlik Belediyesi Haziran ayı Belediye mec 
lis toplantısında CHP Grup Sözcüsü Özgür 
Aksoy’un belediye başkanının cami temel 
atma törenindeki konuşmasında CHP döne
minde camilerini yıkıldığını söylemesi sözünü 
eleşti rince, Başkan ile CHP’liler ve MHP liler 
arasında tartışma yaşandı. Belediye Başkanı 
Yılmaz, İsmet İnönü döneminde camilerin 
satıldığını, yakıldığını ve ahıra çevrildiğini 
söylemesi gerginliği arttırdı. Haberi sayfa 2’de

2002

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, yeni 
yapılan Gemlik Devlet Hastanesi'nin yıl so
nunda hizmete başlayacağını söyledi.
Hastanenin bölgeye hizmet verecek nitelikte 
yapıldı ğına dikkat çeken Akan, "Gemlik Devlet 
Hastanesi Bursa'nın en özgün projelerinden 
birisidir. Çağdaş mimarisi, dünya standartların 
daki kalitesi ve deprem yönetmeliklerine 
uygun olarak inşa edilmektedir."dedi. Hastane 
nın toplamda 234 yataklı olacağını söyle yen 
Akan, "Hastanemiz 28 bin 556 metrekare kapalı 
alana sahip olacak. İçerisinde yeni doğan, 
kadın doğum, çocuk, acil müdahale ve yoğun 
bakım üniteleri bulunacak. Şu anda yüzde 30'u 
tamamlanmış durumda olan hastanemizi yıl 
sonunda hizmet vermeye başlamasını planlı 
yoruz. ” şeklinde konuştu.
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Yeni Belediye Binası Askerlik Şubesine yapılacak

Mecliste cami yıkma tartışması
Gemlik Belediyesi 
Haziran ayı Belediye 
meclis toplantısında 
CHP Grup Sözcüsü 
Özgür Aksoy’un 
belediye başkanının 
cami temel atma 
törenindeki konuş 
masında CHP döne
minde camilerini 
yıkıldığını söylemesi 
sözünü eleştirince, 
Başkan ile CHP’liler 
ve MHP liler arasın 
da tartışma yaşandı. 
Önceki gün, Beledi 
ye Meclis Salonunda 
toplanan Gemlik 
Belediye Meclisi 
gündeminde bulu
nan imarla ilgili 
konuları görüştü, 
mar Komisyonun

dan Meclise gelen 
raporlar tek tek 
ele alındı.
Yeni Mahallede 
bulunan 380 ada 1 
parsel de bulunan 
7143 metrekarelik 
taşın maz ile ilgili 
olarak İmar Korniş 
yonu bu alanın 
rezerv alan olarak 
belediyenin kullan 
ması kararı oybirli 
ğiyle kabul edildi. 
Yeni yapılan Asım 
Kocabıylık Camiinin 
yanındaki trafonun 
CİUS AVM yanına 
taşınmasının kabu 
lünden sonra, kent 
estetiğinin korun 
ması için kordonda 
bulunan konutların 
renginin belirlenme 
si konusunda İmar 
ve Çevre Sağlık 
Komisyonu raporu 
okundu. Rapor üze 
rinde yapılan görüş 
melerde İmar Korniş 
yonu Başkanı Gülten 
Uslu, kapsamın 
genişletilmesini 
istedi.
Konuyla ilgili yapılan 
konuşmalarda bu 
konunun Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan ele alınmasını, 
projelendirilmesi 
önerildi. Konu Çevre 
ve Sağlık ve İmar 
Komisyonuna 
gönderildi.

ÖNERGELER 
Gündemdeki mad
delerin görüşülme 
sinden sonra, Mec 
lis başkanlığına siya 
si partiler önergele 
rini verdiler. CHP 
adına verilen önerge 
de Gemlik’e uzun 
yıllar doktor olarak 

hizmet veren ve fakir 
babası olarak bilinen 
merhum Seyfi 
Arıkan’ın adının 
hastaneye yakın bir 
cadde veya sokağa 
verilmesi istendi. 
CHP’liler ayrıca Vey
sel Karani Camiinin 
yakınlarına bir çocuk 
parkı yapılmasını 
istediler. İDO ve 
BUDO seferlerinden 
Gemliklilerin de 
yararlanması, Kumla 
ya bazı yollara su 
kanalları yaptırılması 
Açık Pazar yerinin 
pazar kurulmadığı 
günlerde otopark 
olarak kullanılması 
istenirken, bu konu 
da görüş açıklayan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Kapalı 
Pazar yerinin üst 
katındaki alanın 
pazar açılmadığı 
günlerde açık oto 
park olarak kullanıla 
cağını, pazar günleri 
ise açık oto satış 
pazar yeri olarak 
hizmet verece 
ğini söyledi.
Deniz uçağının 
seferlerinin neden 
kaldırıldığını, uçak 
için İskele Meydanın 
da ayrılan otopark 
alanın küçültülmesi 
istenirken, bu konu 
da yapılan açıklama 
da, BURULAŞ m 
pilot bulmada sıkıntı 
yaşadığını, bu soru
nun giderilmesinden 
sonra, seferlerin 
yeniden başlaya 
cağı bildirildi.
AKP adına verilen 
önergede ise, Balık 
pazarında Sağlık 
Ocağı olarak kullanı 
lan yerin yetersiz 
olduğu, jandarmanın 
lojman olarak kullan 
dığı Halk Eğitim 
Müdürlüğü karşısın 
daki binanın yeni 
yapılacak toplu 
konutlarda verilecek 
daireler ile takas 
yapılmasının düşü 
nüldüğü belediye 
başkanı Refik Yılmaz 
Gemlik’teki tüm 
sağlık ocaklarının 
yenilenmesi gerekti 
ğini belirterek, 
“B izler seçilmiş 
insanlarız, orada 
sağlık ocağının 
yapılıp yapılmama 
sına karar verece 
ğiz” dedi. Teklif, AKP 
ve MHP tilerin oyları 
ile kabul edildi.

BELEDİYE BİNASI 
ASKERLİK 
ŞUBESİNE 
YAPILACAK 
Belediye Başkanı 
Yılmaz, bir soru 
üzerine Gemlik 
Belediye Binasının 
Askerlik Şubesi’nin 
bulunduğu alanda 
yapılmasını düşün 
düklerini, bu alanın 
12 dönüm olduğunu 
Askerlik Şubesi 
komutanlığının ala 
nın geniş olması ne
deniyle bakımında 
sorunlar yaşadık 
larını, kendilerini 2 
dönüm yerin yetece 
ğini söylemesi üze 
rine, hâzineye ait 
olan bu alanda Bele 
diye binası yapmayı 
düşündüklerini, 
yerin konumunun da 
merkeze ve çevreye 
uygun olduğunu 
söyledi.
AKP’liler Gürcistan’a 
kardeş şehre rama 
zan ayında gıda 
yardımı yapılması oy 
birliğiyle kabul edilir 
ken, belediye başka 
nı Refik Yılmaz, ra
mazanda dağıtılacak 
gıda maddelerinin 
zabıta ve belediye 
meclis üyeleri ile 
birlikte dağıtılmasını 
istediğini söyledi.

5 MİLYON KREDİ 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Gemlik Bele 
diyesi’nin kamulaş 
tırma, kaldırım ve 
yol gibi acil işlerde 
kullanılmak üzere 
iller Bankası’ndan 
yıllık yüzde 7 faizli 
5 milyon lira kredi 
almak istediklerini 
belirten açıklamayı 
yaptıktan sonra 
teklif oy birliğiyle 
kabul edildi.
MHP Grup Sözcüsü 
Osman Doğan, 
“Belediye bütçesin 

de sıkıntı mı var?" 
diye sorunca Baş 
kan Yılmaz, Belediye 
gelirlerinin daha çok 
emlak vergilerinin 
toplandığı aylarda 
olduğunu, alınan 
kredinin bu dönem 
de rahatlıkla ödene 
bileceğini, hatta bir 
yıl içinde bile ödeye
bileceklerini söyledi. 
Daha sonra gündem 
dışı konuşmalara 
geçildi. CHP grubun
dan Özgür Aksoy 
yaptığı konuşmada, 
Hamidiye Köyünün 
yolunun yeni yapıldı 
ğını, ancak bu yolun 
bir yıl gibi kısa bir 
zamanda bozulması 
nın insanın içini 
sızlattığını söyledi. 
Kumla sahil yolunun 
bölge insanı ve 
esnafı için işkence 
haline geldiğini 
söyleyen Aksoy, 
“Umarız ki, bu iş bu 
ay sonuna kadar 
biter. Ama bitecek 
gibi de görünmüyor. 
Bu konunun Büyük 
şehir belediye baş 
kanlığına sorulma 
sini istiyoruz" dedi. 
Aksoy, Gemlik 
girişinde kaldırılan 
Orhan Veli tabelası 
nın neden konmadı 
ğını sorarken, ayrıca 
eski Belediye Başka 
nı Fatih Mehmet 
Güler’in 8 davadan 
beraat ettiğini be
lirterek, “Açılan her 
davayı kazandığına 
seviniyoruz ama bir 
yandan da eski baş 
kanın bu durumu 
vicdanınızı sızlatmı 
yor mu?” dedi. 
Aksoy, Gemlik’te bir 
temel atma törenin 
de konuşan Belediye 
Başkanının, Cumhu 
riyet döneminde 
camilerin yıkıldığını 
ahır olarak kullanıl 
dığını söyleyip söyle 
mediğini belirterek,

Cumhuriyet 
kurulduktan sonra 
Ata türk’ün verdiği 
emirlerden birinin 
yıkılan ve bozulan 4 
bin küsür caminin 
onarıl ması 
olduğunu hatırlattı. 
Aksoy, ayrıca 19 
Mayıs günü Belediye 
başkanının cep 
telefonlarına attığı 
mesajta, Mustafa 
Kemal’i Samsun’a 
Padişah Vahdettin’in 
gönderdiği şeklinde 
ki İfadenin yanlış 
olduğunu, kendisi 
nin böyle düşünebi 
leceğini, bunları bir 
dost toplantısında ya 
da meclisinde 
söyleyebileceğini, 
ama bir cami 
açılışında bu tip 
konuşmaların yanlış 
olduğunu belirtti. 
Eleştirilere cevap 
veren Yılmaz, köy 
yollarına sıcak asfalt 
yapılacağını, prog 
rama alındığını, 
Kumla’daki doğal 
gaz, içme suyu 
şebekelerinin değişti 
ğini, burada sıkıntı 
lar yaşandığını be
lirterek, “Kumla’da 
bir yıl sabır diliyo 
ruz” dedi. Yılmaz, 
Abdullah Aslan Cad
desinin biteceğini, 
Orhan Veli’nin 
tabelasının asılması 
konusunda ise 
“Asılabilir veya 
asılmayabilir” 
şeklinde yanıtladı. 
Eski Belediye başka 
nı Fatih Mehmet 
Güler hakkında yaptı 
ğı açıklamada da asıl 
davanın devam 
ettiğini, ancak bu 
davalarda kendisiyle 
yargılanan birçok 
devlet memurunun 
da bulunduğunu, 
bunun unutulmama 
sim belirterek, 
“özgür Beyin yüreği 
cız edebilir. Ancak, 
ikramiyesinin iki üç 

katı zimmet çıkartıl 
mış memurlarla bir 
çok tamir edilmemiş 
evrağa imza attırıl 
mış bunları nasıl 
anlatacaksınız. Siz, 
10 dosyanın avukatı 
değil de belediye 
meclisinin seçilmiş 
üyesisiniz.” dedi. 
Yılmaz, kendilerinin 
Cumhuriyet ile bir 
problemi olmadığını, 
CHP döneminde 
camilere karşı ve 
inançlara karşı 
yapılanların unutul 
madiğim, birçok 
caminin satışa çıka 
rıldığını, ahıra çevril 
diğini milletin bildi 
ğini söylemesi üze 
rine, ortalık gerildi. 
Özgür Aksoy, oturdu 
ğu yerden belediye 
başkanına “Yanlış 
bilgi edinmişsiniz. 
Bu konuyu burada 
siyasi meta olarak 
ele alamazsınız. 
Gelin istediğiniz 
yerde kenuşehm- 
dedi.
Yılmaz, Atatürk ile 
ilgili bir sorunları 
olmadığını, herkesin 
hatasıyla günahıyla 
sevabıyla sorumlu 
olduğunu, 
Türkiye’de birçok 
esere Atatürk adının 
verildiğini, Atatürk 
adının arkasına 
saklanılmaması 
gerektiğini, cami
lerin İsmet İn
önü’nün 
Cumhurbaşkanı 
olduğu dönemde 
yıktırıldığını söyle 
yerek hazırlattığı 
gazete küpür- 
lerinden oluşan 
görselleri belediye 
meclis üyelerine 
sunması ortalığı 
iyice gerdi.
MHP grup sözcüsü 
Osman Doğan ise 
Kutul Amara 
kuşatması hakkında 
bilgiler verirken, 
İstanbul’u İngilizler 
tarafından işgal 
edildiği dönemde 
Ingiliz komutanının 
yaptıklarını anlata 
rak, "Tarih, yaşandı 
ğı döneme göre 
değerlendirilir. Tarihi 
yazarlarken hatalar 
yapılmış olabilir. 
Bugün o günleri 
tartışarak bir yere 
varılmaz” dedi. 
Meclisin ikinci 
toplantısı Cuma 
günü yapılacak.



3 Haziran 2016 Cuma Gemlik Körfez _______

Kızı kaçırılan anneye Fransa’dan şok harar
Bursa'da oturan 
Sema Oymak, 2013 
yılında boşandığı 
Fransız eşi Benjamin 
S.'nln, geçen ağustos 
ayında kızı 7 yaşın 
daki M.I.S. ile 10 gün 
tatil yaptıracağını 
söyleyerek onu yasa 
dışı yollardan Fran 
saya kaçırması 
üzerine hukuk mü* 
cadelesl başlattı. 
Daha önce eski eşi 
nln eşcinsel içerikli 
fotoğraflarını Bursa 
7'nci Aile Mahkeme- 
si'ne kanıt olarak 
veren ve davayı 

kazanan Sema Oy 
mak, Adalet Bakanlığı 
aracılığıyla kızının 
iadesi için Fransız 
Adalet Bakanlığı'na 
başvurdu. Marsilya 
da yapılan yargılama 
sonucunda mahke 
me, küçük M.İS'nin 
Türkiye'ye iadesi için 
yaptığı başvurunun 
reddine karar verdi. 
Oymak'ın avukatları, 
bu karara itiraz ede
ceklerini açıkladı. 
Bursa'da yaşayan 
özel bir şirkette çalı 
şan 39 yaşındaki 
Sema Oymak, 10 yıl

önce otomobil fabrika 
sında görevli Fransız 
Benjamin S. ile tanı 
şıp evlendi. Daha 
sonra Fransa'ya 
giden çift, 7 yıl önce 
doğan kızlarına M.İ.S. 
adını koydu. Evlilik
lerinde hayal kırıklığı 

ile karşılaşan Sema 
Oymak boşanmaya 
karar verdi. Fransa 
nın Tarascon Ken- 
ti'nde görülen dava 
sonunda çift 2013 
yılının mart ayında 
boşandı. Mahkeme 
çocuklarının vela 

yetini 1 hafta annede, 
bir hafta babada kal 
ması gibi, taraflara 
müşterek verdi. Yapı 
lan yargılamalar 
sonrası mahkeme, 7 
Mayıs 2015 tarihinde 
Benjamin S.'nin çek
ilen fotoğrafları, bu 
fotoğraflarda yer alan 
görüntülerin küçük 
M.İ.S'ya teşhir edil 
mesi ve sağlık duru
munu dikkate alarak 
velayetin annesine 
verilmesine, babası 
nın her ayın cuma ve 
cumartesi günleri ile 
1-10 Temmuz ve 1-10

Ağustos tarihleri 
arasında kızı ile tatili 
ni sadece Türkiye'de 
geçirebileceğine 
karar verdi. Olası 
kaçırma olasılığı üze 
rine çocuğun yurt 
dışına çıkışına yasak 
getirdi. Buna karşılık, 
Benjamin S.'.in açtığı 
kızının Fransa'ya 
iadesi talebine ise ret 
kararı çıktı. Bu karar 
ise Yargıtay 2'nci 
Hukuk Dairesi'nin 
3 Temmuz 2015 tarihli 
karar düzeltme iste 
minin reddi kararı 
ile kesinleşti.

Uyuşturucu baskını Otomobil alev alev yandı
Narkotik ekipleri 
gelen uyuşturucu 
satışı ihbarı üzerine 
bir eve operasyon 
düzenledi. Operas 
yonda yakalanan 
çocuk yaştaki iki 
kız ailelerine teslim 
edildi. Bursa'da 
narkotik ekipleri 
tarafından Anadolu 
Mahallesi Sabah 
Sokak'ta tek katlı 
bir eve yapılan 
operasyonda çocuk 
yaştaki iki kız

yakalandı. Tek katlı 
evin penceresinden 
satışı yapıldığı tespit 
edilen uyuşturucu, 
F.S.Ç (11)veN.K (13) 
tarafından polis ekip

lerinin operasyonu 
üzerine klozete 
atıldı. İki kız 
operasyon sonu
cunda ailelerine 
teslim edildi.

Nilüfer de bir 
otomobil alev 
topuna döndü. 
Edinilen bilgiye 
göre, Fethiye Ma- 
hallesi'nde seyre 
den bir sürücü, 
hareket halindeyken 
arızalanan aracını 
yol kenarına park 
etti. Otomobil, 
henüz belirlene
meyen bir sebeple 
alev aldı. Kısa 
sürede alev topu 
haline gelen aracı 
gören vatandaşlar

ilk müdahaleyi ya
parken, diğer 
yandan itfaiyeye 
verdi. Olay yerine 
intikal eden ekipler, 
köpükle müdahale

ederek alevleri 
söndürdü, ancak 
araç kullanılamaz 
hale geldi. Polis 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

mühimim iMiKiluıaılıaM
Bursa'da karşıdan 
karşıya geçmek 
isterken geri 
manevra yapan 
aracın çarptığı yaşlı 
adam hayatını kay
betti. Kaza, Yıldırım 
Yiğitler Mahallesin 
de meydana geldi. 
Yiğitler Mahalle- 
si'nde ikamet eden 
83 yaşındaki Hilmi 
Uslu, ara sokakta 
karşıdan karşıya 
geçmek isterken 
geri manevra 
yapan bir aracın 
altında kaldı. Ağır 
yaralanan yaşlı

adama, 112 ekiple 
rince kaldırıldığı 
Yüksek ihtisas 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nde 
kurtarılamadı.
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

BaltonunılaHiııtKeneviri' 
yetiştir irken vakalanılı
Orhangazi de 
evinin balkonunda 
Hint keneviri 
yetiştiren bir kişi 
yakalandı. Olay, 
Orhangazi Cami 
kebir Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, polis ekip 
leri, Y.T.’nin balkon
daki saksı içerisin 
de Hint keneviri 
yetiştirdiği bilgisine 
ulaştı. Evde yapılan 
aramada balkondaki 
9 adet saksıda 

boyları 11 ile 47 
santimetre arasın 
da değişen 65 adet 
kenevir ele geçirildi. 
Salonun içerisinde 
ise, gazete kağıtları 
üzerinde kurutulma 
ya bırakılmış 78 
gram uyuşturucu 
olarak düşünülen 
yeşil renkli bitki 
parçacıkları ele 
geçirildi. Şüpheli, 
Y.T. ekipler tarafın 
dan gözaltına alındı. 
Polisin olayla alakalı 
tahkikatı sürüyor.

Bir fabrikada çalışan 
ve platformdan 
düşen işçi hastane 
ye kaldırılırken 
hayatını kaybetti. 
Olay, Osmangazi de 
Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
bir plastik fabrika 
sında meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, Nilüfer 
Tahtalı Mahallesi'n 
de ikamet eden 43 
yaşındaki Mehmet 
Ferik, mesaisi esna 
sında çalıştığı plat
formdan aşağıya 
düştü. Kaza sonucu 
ağır yaralanan Ferik,

fabrikaya gelen 112 
ekipleri tarafından 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Has- 
tanesi'ne kaldırıldı. 
Ferik, hastaneye 
ulaşamadan 
hayatını kaybetti.

Motosiklet otemolıiliı altına ginli
İnegöl de meydana 
gelen kazada, moto
siklet, özel otomo
bilin altına girdi, 
sürücü yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Metal Sanayi Kavşa 

ğı'ndan gelip OSB 1. 
Cadde üzerinde seyir 
halinde olan 30 yaşın 
daki Samet O. yöneti
mindeki motosiklet, 
direksiyon hak niye 
tinin kaybedilmesi 

üzerine kontrolden 
çıktı. Devrilen moto
siklet kayarak önün 
de seyir halinde olan 
Seyfi S. idaresindeki 
16 PA plakalı özel 
otomobilin altına

girdi. Kazada moto
siklet sürücüsü 
yaralandı. Yaralı, 
kaza yerine gelen 
112 Acil Servis ambu 
tansındaki sağlık eki 
binin ilk müdahale 
sinin ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi Acil 
servisine getirilerek 
tedavi altına alındı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

SON MECLİS...
Haziran ayı ilk meclis toplantısında yapılan 
görüşmelerde altı çizilecek konular arasında 
bence en önemlisi, hizmet binası olmayan, 
bugüne kadar uygunsuz mekanlarda hizmet 
veren belediye binası konusu idi.
Yılmaz, Merkez Camii sorununu kendi yöntem
leriyle çözmüştü.
Eski Belediye binasının nasıl boşaltıldığını, 3 
kağıtçı Prof.lardan alınan raporlarla binanın 
yıkıldığı süreç, buna itirazlar, açılan davalar bir 
kitap olur.
Sonunda belediye binasını ÇÜRÜK diye yıkılıp, 
Borusan ile yapılan arsa satışı sonrası Merkez 
Camii yaptırılması anlaşmalarının ortaya 
çıkmasından sonra, belediye bugünkü yerine 
taşındı.
Eski Belediye konusu geride kaldı.
Kendine imar planlarında yer bulamayan 
AKP li belediye, son meclis toplantısında 
Askerlik Şubesi içinde, belediye hizmet 
binasının yapılacağını açıkladı 
Gemlik’in en yeşil kalmış alanlarından biridıı 
Asketlik Şubesi.
Sonuç olarak 12 dönümlük arazinin 10 
dönümünün Belediye’ye devredilerek, burada 
hizmet binasının yapılacağını açıkladı Refik 
Yılmaz.
Askerlik Şubesi’nin bulunduğu mahalle, 
Gemlik’in en eski yerleşim yerlerinden biri. 
Dar sokakları olan bir semt.
En büyük sıkıntısı ulaşımı.
Çevre yolu ulaşımı yeni düzenlemelerle 
rahatlık sağlayabilir. Muhalefetin bu konuda 
başka önerisi yoksa deniz manzaralı bir 
Belediye hizmet binası bu alanda yeşillik 
korunarak yapılabilir.
Bir konuda Kayhan Mahallesi’nde ki Sağlık 
Ocağı’nın BUSMEK kurs merkezinin 
karşısındaki Jandarma ’nın eski binasına, yeni 
bina yapılması teklifiydi.
CHP’liler buna neden ‘Hayır’ dediler bilemiyo
rum.
CHP’liler hiç bugün kullanılan Sağlık Ocağına 
girdiler mi? Bir girsinler, ondan sonra 
kararlarını değiştirirler.
Önemli olan bağcıyı dövmek olmamalı, üzüm 
yenmeli.
Sağlık Ocağının bulunduğu yer ne olacak diye 
sorulabilirdi.
Meclisin gündem maddeleri geçtikten sonra, 
CHP sözcüsü Özgür Aksoy’un gündem dışı 
konuşmaları sırasında Başkan Yılmaz’ın 19 
Mayıs kutlama mesajındaki Atatürk’ün Sam
sun’a çıkışını hazırlayan kişi olarak Padişah 
Vahdettin’e teşekkür etmesi, Manastır’da 
mescit temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada, CHP’lerinin cami yıkan, camileri 
ağır olarak kullanan, satan, cami düşmanı 
olarak gösteren konuşması tartışma yarattı. 
MHP’li Osman Doğan, ise konuşmalara tarih 
bilgisiyle birilerine ders verdi.
Yılmaz bunu bildiği için yandaş gazetelerde bu 
konularda yayınlanan yazıları toparlamış on
larla cevap verdi.
Ama şu bir gerçek ki tarih bilgisi olmayan 
kişilerin tarihi konularda konuşması komik 
oluyor.
AKP’nin dini siyasete alet eden bir parti 
olduğu, bundan nemalandığı bilinmeyen bir 
olay değil.
Çevrenize bakın, yalnız bu dönemde kaç cami 
yapıldı Gemlik’e. İhtiyaçtan mı?
Hayır. Gidin camilere devam eden cemaati 
sayın, kaç İmam Hatip Okulu yapıldı Gemlik’e. 
Yenilerinin yapılmasını bekliyorlar. İstiklal Cad
desi İle Orhangazi Caddesi kavşağına asılan 
afişi okuyun, bu ne dersiniz?
Sanki Gemlikteki İmam Hatipler özel Okul, 
belediye destekli kayıt yaptırılmak İsteniyor. 
Başka okullarda da veliler bu okullara yön
lendiriliyor.
Hedefleri özgür, çağdaş, demokrat nesil 
yetiştirmek değil, dindar nesil yetiştirmek.

rtEBSOHftOKIHDftSİffCOSKIlSU
Gemlik Lale Kemal 
Kılıç Ortaokulu 
bünyesinde bulu
nan Nafiz Ersin 
Anaokulunda ge
lenek bu yıl da 
devam etti. Merhum 
Nafiz Ersin’in eşi 
Seyyare Ersin ve 
Kızı Gönül Çakar, 
bu yıl da 26 öğren 
ciyi sünnet et
tirdiler. Geleneksel 
Sünnet Şölenine 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgöl- 
cigezli, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Meh 
met Duran, Okul 
Müdürü Sadettin 
Göl ve davetliler

Ali Kütük Orta 
okulunun Ev 
sahipli ğinde 
düzenlenen Or
taokullar arası 
satranç turnuva 
sına 75 yarışmacı 
katıldı. Yarışmada 
dereceye giren 
öğrencilere 
katılım belgeleri ve

katıldı. Kuzucuklar 
ve Papatyalar Sınıfı 
nın folklor gösteri
leri, müzikal ve 
komedi türündeki 
aktivitelerle renkle
nen sünnet şölenin 
de öğrencilere

bisiklet, kol saati ve 
çok sayıda oyun
cak hediye edildi. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, İlçeye 
anaokulu kazandıra 
rak Önemli bir 
yatırım yapan

Ersin ailesine 
teşekkür 
ederek, üst üste 
ikinci kez yapılan 
sünnet şöleninin 
de örnek olması 
temennisinde 
bulundu.

ödüllen Gemlik 
Eğitim Günleri 
Şenliği”ndeki 
(törende verildi. 
Törene, ilçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Şube Müdürü 
Burhan İnan ve 
Okul müdürleri 
katıldılar.

Dereceye girenler ödüllendirildi
2015-2016 eğitimi 
öğretim yılında 
"Okullar Hayat 
Olsun Projesi" 
kapsamında Gemlik 
Halk Eğitim Merkezi 
ile işbirliği yapıla 
rak gerçekleşen 
Halk oyunları çalış 
masında ekibimiz 
okulumuzu en iyi 
şekilde temsil etti. 
Yine aynı proje 
kapsamında 
okulumuzda 
yapılan "Drama" 
çalışmasında 
öğrencilerimiz

okul içerisinde 
yapılan etkinlik
lerde en iyi perfo

manslarını 
sergilediler. 
Bu çalışmalara

katılan ve okulu 
temsil eden 
öğrenciler törende 
ödüllendirildiler. 
Okul Müdürü Ali 
Deliak, yaptığı 
konuşmada 
öğrencileri tebrik 
etti, başarılarının 
devamını diledi 
ve diğer 
öğrencilerden de 
yetenekli oldukları 
alanlarda okulda 
veya okul dışında 
yapılacak sosyal 
etkinliklere 
katılmasını istedi.

ORHANGAZİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS 
CÜZDANIMI, BURSA’DAN ALDIĞIM EHLİYETİMİ KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. ERGİN DEMİR 
BULANLARIN İNSANİYET NAMINA 0 535 276 40 12 NOLU 

TELEFONU ARAMALARI RİCA OLUNUR

KAYIP BAFRA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS 
CÜZDANIMI KAYBETTİM. HUKUMSUZÖUR 

ALİHAN ŞAHİNTÜRK
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DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ’DE AÇILIYOR!

2016 ■ 2017 Eğitim,Öğrefim Sezonunda Hizmetinizdeyiz
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Osman Gari Konriisii'nde ili asfaltlama iianıltlı
İstanbul-izmir 
arasını 3.5 saate 
indirecek projenin 
en önemli ayağı olan 
Osman Gazi Köprü 
sü'nde asfaltlama 
çalışmaları başladı. 
Köprüye lig şampi 
yonu Beşiktaş'ın 
bayrağı asıldı. 
Asfaltlama nede 
niyle şantiyede 
çalışan Türk 
mühendisler hatıra 
fotoğraf çektirdiler. 
Köprünün Ramazan 
Bayramı öncesinde 
açılması planlanıyor.

İLK ASFALTLAMA 
YAPILDI

Osman Gazi Köprü 
sü'nde tahliyelerin 

konumlandırma 
işleminin yapılması 
ve kaynaklama 
işleminin tamamlan 
masının ardından 
tahliyelerin üzeri 
kumlama yöntemiy 
le paslardan arın 
dirildi ve özel Iza- 
lasyon boyaları 
uygulandı. Bu 
işlemlerin ardından 
köprüde araçların 
geçeği bölümde as* 
faitlama çalışmaları 
başladı. Çalışmalar 
24 saat aralıksız 
sürdürülüyor. Bir 
yandan asfaltlama 
yapılırken, bir yan
dan da köprünün 
elektrik işleri ve ana 
taşıyıcı kablonun 
korumalarının 
montajı yapılıyor.

BEŞİKTAŞ BAYRAĞI 
ASILDI

öte yandan Osman 
Gazi Köprüsü'nün 
ortasına 2015-2016 
lig şampiyonu olan 
Beşiktaş Futbol 
takımının bayrağı 
asıldı ve köprüye___  

asılan ilk bayrak 
oldu. Bu arada 
köprüde asfaltlama 
çalışmalarının 
başlamasıyla birlikte 
temel atılma törenin
den bu yana şanti 
yede çalışan Türk 
mühendisler köprü 
üzerinde hatıra

fotoğrafı çektirdiler.

OSMAN GAZİ 
KÖPRÜSÜ DÜNYA 
DÖRDÜNCÜSÜ

252 metre kule 
yüksekliği, 35.93 
metre tabiiye geniş 
liğine sahip, toplam 
da 2 bin 682 metre 
olarak planlanan 
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 
tamamlandığında, 
şu anda körfezi 
dolaşarak 2 saat, 
feribot ile 1 saat 
olan körfez geçiş 
süresi ortalama 6 
dakikaya inecek. 
İzmit Körfezi 
Geçiş Köprüsü 1.1 
milyar dolarlık yatı 
rımla gerçekleştin 
liyor. Proje tamam 
landığında halen 
8-10 saat süren 
İstanbul-İzmir yolu
nun 3,5 saate inmesi 
ve karşılığında 
yılda 650 milyon 
dolar tasarruf sağ 
lanması öngörülü 
yor. Köprüden geçiş 
ücreti ise 35 dolar 
artı KDV olacak.

Bisikletle 100 yıllık macera turu
Bursa'da 7. Bisiklet 
le 100 Yıllık Macera 
Turu başladı. Bursa 
Bisiklet ve Doğayı

Sevenler Derneği 
(BUBİDOSD) tarafın 
dan düzenlenen ve 
Mudanya Mütareke

Alam'nda başlayan 
turda 7 ilçe geçilip, 
250 kilometre pedal 
çevrilecek.

BUBİDOSD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ertan Ayçetin, 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, bu 
seneki turun tema 
sının "Otizmin 
Farkındayız,

Yanındayız" olduğu 
nu söyledi.Bursa'nın 
bisiklet kullanımına 
uygun bir kent oldu 
ğunu belirten Ayçe 
tin, "Ahmet Tevfik'in 
1897'de arkadaşla 
rıyla gerçekleştirdiği

ve daha sonra 'Hü- 
davendigar Vilayeti 
Dahilinde Velosipet 
le Bir Cevelan' adını 
verdiği kitapta topla 
dığı bisiklet turunun 
7'ncisini tekrar edi 
yoruz.” dedi.

Herine 
deydi 
nımlı.
yönse 
olnus 
eğitim 
her al< 
desteğ 
soyled

FATURA Ö
SEVK İRSALİYESİjc.wr\ ınjHLi ı l.ji

TAŞIMA İRSALİYESİ O
GİDER MAKBUZU «

44 yıtfıh tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

1 MIATBAACILIKYAYINCILIK REKLAMCILIK ORGANİZASYON __

TAHSİLAT MAKBUZU > 
DAVETİYE S 

TAKVİM & KİTAP >
DERGİ & İLAN S 

KARTVİZİT & KAŞE e 
EL İLANI & BROŞÜR # 

CİLT YAPIMI e 
İLAN & REKLAM > 
PLAKET & KUPA S

MADALYA e
NİKAH ŞEKERİ # 
BEBEK ŞEKERİ e 

HEDİYELİK EŞYA • 

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 
Tel: 0 224 513 96 83
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CBAl Spor Salonu hizmete açıldı
TMEJ~

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan yaptırılan Gem
lik Celal Bayar Ana 
dolu Lisesi Spor Sa
lonu, okulun 19. Dö 
nem mezuniyet töre 
ni ile birlikte şölen 
havasında hizmete 
açıldı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, genç
lerin en güzel şekil 
de yetişmesi, dona 
nımlı, birikimli, viz 
yon sahibi bireyler 
olması amacıyla 
eğitim spora kadar 
her alanda verdikleri 
desteğin süreceğini 
söyledi. Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz da Büyük 

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: 0 224 586 OC 05

şehir Belediyesi 
sayesinde Gem
liklilere verdikleri bir 
sözü daha yerine 
getirmenin mutlulu 
ğunu yaşadıklarını 
belirterek, katkıları 
nedeniyle Başkan 
Altepe’ye teşekkür 
etti.
Bursa’nın sporda da 
marka kent olması 
için yeni stadyum
dan amatör kulüp 
lere sahalar, yüzme 
havuzlarından branş 
lara özel spor tesis
lerine kadar her alan 
da önemli yatırımları 
hayata geçiren Bü 
yükşehir Belediyesi, 
spor salonu kazan 
dırdığı eğitim kurum 

farına Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’ni de ekledi. 
Daha önce de Gem
lik Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’ne bir 
spor salonu kazan 
dıran Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan yapûru'an Ceı'aı’ 
Bayar Anadolu Li 
sesi Spor Salonu, 

okulun 19. Dönem 
mezuniyet töreniyle 
birlikte adeta bir 
şölen havasında 
hizmete açıldı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al
tepe, okul bahçesin 
de düzenlenen 
törende mezun oı'an 
öğrenciler ve ailele 
rine seslendi. Mezun 

KAYNAKÇI ABANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%100 Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır;

Meslek Liselerinin metal işleri 
bölümünden mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası olan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

ftayndKçfıar aramaklayız. 

MAYlTEÇt 

0 224 514 04 00

olan öğrencilere 
aydınlık bir gelecek 
temennisinde bulu
nan Başkan Altepe,, 
gençlerin en güzel 
şekilde yetişmesi, 
donanımlı, birikimli, 
vizyon sahibi 
bireyler olması 
amacıyla eğitim 
spora kadar her 
aianda verdikleri 
desteğin bundan 
sonra da süreceğini 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz da 
Gemlik için Büyük 
şehir Belediyesin
den ne istedilerse 
fazlasıyla aldıklarını 
belirterek, destekleri 

nedeniyle Başkan 
Altepe’ye teşekkür 
etti. Siyasette sözün 
büyük önem taşıdığı 
nı ifade eden Yılmaz, 
“Bizim bir ilkemiz 
vardı; yapamayaca 
ğımız şeyin sözünü 
vermemek ve 
sözünü verdiğimiz 
şeyi de mutlaka yap
mak. Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ne 
de spor salonu sözü 
vermiştik. Büyükşe 
hir Belediyemizin 
sayesinde hamdol- 
sun bu sözümüz de 
yerine geldi” dedi 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran da gerek yeni 
yapılan spor salonu 
ve gerekse spor 
şenlikleri kapsamın 
da ilçedeki 5 bine 
yakın öğrencinin 
sporla buluşturul 
ması nedeniyle 
Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü Kamil 
Beki de günün anısı 
na Başkan Altepe’ye 
çini vazo hediye etti. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al
tepe ve Gemlik Bele 
diye Başkanı Refik 
Yılmaz, törende ayrı 
ca dönemi dereceyle 
bitiren üç öğrenciye 
tablet hediye etti.
Daha sonra protokol 
üyeleriyle birlikte 
spor salonunun 
açılış kurdelesini 
kesen Başkan Al
tepe, salonu gezdi.

EL
EM

A
N 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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RamazancoslıusııMeriHosPa/lılayasanaMk
Bursa'da Ramazan 
ayının manevi 
coşkusu bu yılda 
Merinos Park'ta 
yaşanacak. Büyük 
şehir Belediyesi 
iştiraklerinden 
Kültür A.Ş, 11 ayın 
sultanı Ramazan 
ayına yönelik hazır 
hklarını tamamladı. 
Merinos Park'ta 
gerçekleştirilecek 
Temaşa-i Ramazan 
etkinliklerine ilişkin 
çalışmalarda sona 
gelinirken, park 
içindeki stantların 
kurulumları da 
tamamlandı.
Merinos Park, bu 
yılda toplumsal 
dayanışmanın en

güzel örneklerinin 
sergilendiği, yardım 
taşmanın arttığı, 
manevi duyguların 
kabardığı Ramazan 
ayının manevi 
coşkusunu yaşa 
mak isteyenlerin ilk 
tercihi olacak.
Tasavvuf müziğin 
den, animasyon 
gösterilerine, orta 
oyunundan Kara 
göz -Hacivat'a, faslı

Ramazan konser
lerinden sema 
gösterilerine dek 
onlarca farklı 
etkinliğin Ramazan 
ayının manevi at
mosferine zenginlik 
katacağı Merinos 
Park'taki etkinlik
lerin yanı sıra 
park içine kurulan 
stantlar da Rama 
zan geceleri hayli 
renkli geçecek.

Bursa’dahurmavazamyok
Ramazan ayının 
vazgeçilmez 
meyvesi hurma 
tezgahlardaki yerini 
aldı. Hurma geçen 
y ı İki fiyatlarla 
satılacak. Ramazan 
ayının olmazsa 
olmaz meyvesi 
hurma ramazan 
öncesi tezgahları 
süsledi. Bursa'da 
Tüzpazarı esnafı 
Coşkun Çelik, 
"Hurmaları tezgah 
lara çıkarttık. 
Satışlar henüz 
hızlı değil. 10 lira 
dan 100 liraya 
kadar hurma var. 
Hurma satışları 
ramazan ayının

İlk haftası çok 
fazla oluyor. 
Ondan sonra 
satışlarda bir 
azalma oluyor. 
Vatandaşlar 
tarafından en çok 
Medine ve Kudüs 
hurmaları rağbet 
görüyor.

Tezgahımızda 10 
çeşit hurma var. 
Iran, Kudüs, 
Bağdat, Mekke ve 
Medine hurmaları 
mevcut. Hurma 
fiyatları önceki yılla 
aynı hurmaya. Bu 
yıl zam yok" diye 
konuştu.

KAVLAK
ZEYTİN PERAKENDE 

MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN PERSONELLER

EM
1IIIIINİD ALINACAKTIR.
■i!! 05062698718

ELEMflNLflB ARANIYOR
FORKLİFT VE BOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR

0 2245247524 - 0 530141 80 83

gemport
Gemlik Liman ve Depo ama İşletmeleri A.Ş.

<5E MKORT“35"Te r m in â l"Trâ ktö r 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’niri ilk özel limam~Gemport, yeni limani için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü İsYYnâam 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, Mekatromk, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip, 
O Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

mıriımum*ı ylı beneyıniiı,
O Tercihen ağır vasıta veya İş makinası kütlanmış olmalı,
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlik'te İkamet eden/eâe'b'ilece’k, 
O Vardiyalı çalışabilecek, 
O Erkek âdayfar için askeftik lle İlişiği bulunmayan.

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

W FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN VASIFSIZ 

- - - - - - - - - - - - ELEMANLAR ARANIYOR

■ "SZ
MEYDAN KUni ÇEHİBME

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

05322328041

mailto:hr@gemport.com.tr
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15 yılı doldurana kıdem tazminatı
Hükümet, kıdem 
tazminatının fona 
dönüştürülmesi 
konusunda hazırlık 
larını büyük oranda 
tamamladı. Kıdem 
tazminatında, yasa 
dan sonra herkes 
sisteme girecek. 
Mevcut çalışana 
geçmiş dönem için 
tercih sunulacak. 
Fondan kesintisiz 
ilk çekiş hakkı 15 yıl 
olarak belirlendi. 
Bireysel fon kurul 
ması kesinleşti. 
Fondan kesintisiz ilk 
çekiş hakkının 15 yıl 
olmasının belirlen 
diği, ölüm dışındaki, 
evlilik, askerlik vb. 

özel durumlara 
ilişkin olarak da 10 
yıl şartının olacağı 
kaydedildi. Fon sis
teminin yürürlüğe 
girişine ilişkin olarak 
ise yasa çıktıktan 
sonra, çalışmaya 
devam eden ve yeni 
işe giren herkes, 
yasanın yürürlük 
süresinden itibaren 
sisteme dahil olacak. 
Mevcut çalışanların 
geriye dönük hakla 
rina ilişkin olarak da 
tercih hakkı sunula
cak. İsteyen, eski 
yasaya göre geçmiş 
haklarını koruyacak 
ya da işveren ile de 
uzlaşarak yeni sis

teme dahil olacak. 
Yeni sisteme geçiş 
olması halinde, 
işverenin işçi adına 
toplam bir tutar prim 
yatırması, işçinin de 
bu tutarı belirli bir 
süre çekmemesi 
esası geçerli olacak. 
Kıdem tazminatında 
hükümetin yaptığı 

hazırlığın temel 
çerçevesini, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile ilişkilen 
dirilen bir fon sis
temi oluşturuyor. 
Her bir çalışan için 
Bireysel emeklilikte 
olduğu gibi bir 
hesap açılacak. 
Hesap, kişinin çalış 

tığı işyerinden 
bağımsız, kendi 
adına olacak. Bütün 
çalışanlar aynı anda 
fon sistemine 
geçecek. Hazırlanan 
taslak, yasanın fon 
sistemine geçiş için 
belirlediği tarihten 
önceki çalışanlar 
için bir "tercih hak 
ki" verecek. Buna 
göre, eğer işçi ve 
işveren anlaşıp, 
geçmiş dönemi 
kapsayacak bir tutarı 
toplu olarak fona 
yatırırsa, tamamıyla 
yeni yasaya tabi 
olacak. İşçi isterse 
ya da işveren toplu 
para yatırmayı 

reddederse, 
geçmiş dönem için, 
eski yasaya göre 
haklarını korumayı 
tercih edebilecek. 
Her bir bireysel 
hesap, bir emeklilik 
şirketi tarafından 
yönetilecek.
Nemalandırmalar da 
mevcut bireysel 
emeklilik fon yöne
timleriyle yapılacak 
ancak emeklilik 
şirketinin sadece 
bu hesaplar için 
oluşturabileceği fon 
ya da başka araçlar 
la olabileceğine 
yönelik bir ikincil 
mevzuat düzen
lemesi yapılacak.

II

Hllll Mil İIİIIİSIII'MISI
Rusya krizi ve 
Avrupa turizmindeki 
ciddi düşüş oranları 
nedeniyle en kötü 
yılını geçiren sektör 
temsilcileri, Rama 
zan Bayramı tatilinin 
9 güne çıkarılmasını 
ve bunun bir an 
önce açıklanmasını 
talep etti. Ramazan 
Bayramı tatili, arefe 
günü olan 4 Tem
muz Pazartesi 
öğleden sonra başla 
yıp, 7 Temmuz 
Perşembe günü 
sona eriyor. Cuma 
gününün de Bakan
lar Kurulu kararıyla 
tatil ilan edilmesi 
durumunda iki hafta 
sonu birleştirilerek 
tatil süresi 9 güne 
çıkacak. Bu yıl en 
kötü dönemini

yaşayan turizm sek
törü, 9 günlük tatilin 
kendileri için umut 
olabileceği düşün 
cesiyle harekete 
geçti. Türkiye Otel
ciler Federasyonu 
(TÜROFED), Akde 
niz Turistik Otel 
İşletmecileri Birliği 
(AKTOB), Antalya 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATSO), Pro
fesyonel Otel Yöne 
ficileri Derneği

V

(POYD) gibi oda ve 
dernekler, konuyla 
ilgili Kültür ve 
Turizm Bakanhğı’na 
başvurdu. Bu konu 
da Bakanlar Kuru 
lu’nun da kararını 
son günlere bırak 
maması, insanların 
planlarını şimdiden 
yapabilmesi ve iç 
turizm hareketliliği 
açısından bir an 
önce açıklaması 
talebinde bulunuldu

1915 olaylarını 
‘Soykırım’ olarak 
niteleyen tasarı Al
manya Parlamento- 
su’nda kabul edildi. 
Yanıtı aranan soru, 
bu durumun iki ülke 
ilişkilerini ne derece 
etkileyeceği. Türki 
ye'den Alman ya'ya 
geçtiğimiz yıl 13 
milyar 163 milyon 
dolar ihracat yapıldı. 
Bu ülkeden Türki 
ye'nin yaptığı ithalat 
ise 21 milyar 352 mil 
yon dolar olarak 
gerçekleşti. Alman 
ya, Türkiye’nin en 
çok ihracat yaptığı 
ülke konumunda. 
Bu yılın ilk 5 ayında 
Türkiye’den Alman 
ya’ya yapılan ihracat 
5.6 milyar dolar. 
Almanya, Türkiye 
için önde gelen dış

ticaret partneri ülke 
lerin başında geli 
yor. Türkiye’nin en 
fazla ihracat yaptığı 
ülke de Almanya. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi verilerine 
göre Mayıs 2016’da 
Almanya’ya 1 milyar 
97 milyon 864 bin 
dolarlık ihracat yapıl 
dı. Geçtiğimiz yıl 
genelinde Alman 
ya’ya yapılan ihracat 
13 milyar 163 milyon 
67 bin dolar olarak 

V

S’'4©'S

kayıtlara geçti.
Bu rakam, Türkiye’
den başka bir ülke 
ye yapılan en yük
sek ihracat rakamı 
olarak da yorumla 
nabilir. Geçtiğimiz 
yıl Türkiye’nin 
Almanya’dan yaptığı 
ithalatın miktarı 
ise 21 milyar 352 
milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Türkiye 
de de kurulu bir 
çok Alman firması 
bulunuyor.

www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

RESMİ DAİRELER

I 
K 
R 
E 
H 
B 
E 
R 
I

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

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

ULAŞIM
Pamukkalo 612 OO 26
DENİZ UCAMI 613 66 13
Pegaaua Akını*. Seyahat 614 63 42
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberofllu-Esadaş 614 46 40
Anrtur K1 4 4 7 7 1
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Ssğ. Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

BELEDİYE
Santral
Başkanlık

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

513 13 08

513 10 95

524 85 86

513 18 46

514 57 96
513 23 25 

f 345 21-182 
345 21-111
Yalnız 185

513 45 21 -23
513 45 20

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53

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

VAPUR- FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz _______ 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

313 30 33S13 16 4»813 O1 03

Gemlik Körfez
OEHLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ OAZETISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5494 

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)

ihiİiiİieiiMI
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
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YİĞİT^O İNŞAAT
1987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

REZERVASYONLARIMIZ
BAŞLAMIŞTIR

internetten Canlı fyı/ın- Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve e kip inanlar - Sürprizgösteriler 

www.gemlikmllton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun

Hükümet Konaği karşisi 
/ Tel : 513 10 71 GEMLİK

MILTON
DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ
- Meşrubat - Çerez

Piı/anist +l)j Performans 
Saten Sandahje Ginelirme T
Nikah Masası - Volkan gösterisi

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlikmllton.com
plus.google.com/miltondugun
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BELEDİYE DEN İMAM 
HATİPLERE KIYAK

£*33 Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

ALMANYA ve SOYKIRIM..
Sonunda onlarda 1915 yılında OsmanlI 

Devletinin kendini arkadan vuran Erme 
ni vatandaşlarını ikamet ettikleri yerler
den farklı yerlere göndermeleri sırasında 
çeşitli nedenlerle telef olması olayını 
soykırım olarak meclislerinden geçirdi 
ler.

Bizim tarih boyunca kadim dostumuz, 
topraklarında 3.5 milyon vatandaşımızın 
yaşadığı Federal Almanya Parlamentosu 
da Ermeni tehciri olaylarını soykırım 
olarak kabul etti. Dev. Syf. 4’te

Gemlik Belediyesi, İstiklal Caddesi’ne boy
dan boya astık ları bez afiş ile İmam Hatip 
Liselerine kıyak yaptı. Gemlik’teki İmam 
Hatip Okullarının diğer Anadolu lisele 
rinden ne gibi üstünlüğü olduğu özel okul 
lar gibi reklam yapmasına anlam verile 
mediği belirtiliyor. Haberi sayfa 2’de

Rotary’de Tourakçı 
«e Rotaract'ta 

Bekmezci dönemi

Gemlik Rotary Kulübü’nde 2016-2017 
dönemi yönetim devir teslim töreninde 
Gemlik 2015-2016 Dönem Başkanı M eh 
met Ersöz görevi yeni başkan Nilüfer 
Toprakçı’ya, 2015-2016 dönemi Gemlik 
Rotaract Kulübü Başkanı Sinan Solaksu 
başı’da görevini Fikret Bekmezci’ye dev 
retti. Haberi sayfa 2’de

ÖZEL bir ile tıedefteriıtizf m sının ı,ı a siniflara haftam t saat 
A,5,6,7. SIHIFLAU HAFTAM 8 SAAT İNGİLİZCE

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

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 wuvw.aykentilkogretim.k12.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
wuvw.aykentilkogretim.k12.tr
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Gemlik Rotary 
Kulübü’nde 2016- 
2017 dönemi yöne
tim devir teslim 
töreninde Gemlik 
2015-2016 Dönem 
Başkanı Mehmet 
Ersöz görevi yeni 
başkan Nilüfer 
Toprakçı’ya, 2015- 
2016 dönemi Gemlik 
Rotaract Kulübü 
Başkanı Sinan 
Solaksubaşı’da 
görevini Fikret Bek
mezci’ye devretti. 
Gemlik Atamer 
Tesisleri’nde

gerçekleşen devir 
teslim törenine 
gelecek dönem 
guvernörü İsmail 
Rodoplu ve eşi 
Cemile Rodoplu, 
Guvernör yardımcısı 
Ünal Çelik ve eşi, 
Bursa Rotaract 
Kulübü, Rotary 
Kulüpleri ile Gemlik 
Rotary ve Rotaract 
kulübü üyeleri 
katıldı.
2015-2016 Dönem 
Başkanı Mehmet 
Ersöz açılış 
konuşmasında;

sosyal etkinliklerle 
dolu bir yıl geride 
bıraktıklarını kendi
sine destek olan tüm 
rotaryenlere ve aile
sine teşekkür etti. 
Ersöz, yeni dönem 
başkanı Nilüfer 
Toprakçı ve Rotaract 
Kulübü Başkanı 
Fikret Bekmezci’ye 
de Rotary bayrağını 
daha yukarılara 
taşıyacağına 
inandığını belirterek, 
başarılar diledi. 
Rotary 2440. Bölge 
Guvernörü İsmail

Rodoplu ise yaptığı 
konuşmada Rotary- 
lerin dünya barışına 
katkı sağlayan bir 
hizmet kuruluşu 
olduğunu, Türkiye 
de ve Dünyadaki 
bütün Rotaryenlerin 
kendinden önce 
hizmet anlayışını ilke 
edindiğini, Dünya 
barışına ve kardeşti 
ğine katkı sağlayan, 
insan hakları ve 
demokrasiyi ön 
planda tutan bir 
kuruluş olduğunu 
söyledi.

Daha sonra yeni 
dönem pastası 
Gemlik ve Bursa’dan 
gelen konuk 
Rotaryen ve 
Rotaractlarla 
birlikte kesildi.
Eski dönem başkanı 
Mehmet Ersöz, 
Rotary rozetini 
Nilüfer Toprakçı’ya, 
Rotaract Başkanı 
Sinan Solaksubaşı 
ise rozetini Fikret 
Bekmezci’ye taktı. 
Plaket ve çiçeklerin 
takdiminden sonra 
söz alan yeni 

dönem başkanı 
Nilüfer Toprakçı 
Rotary’nin ilkeleri 
doğrultusunda 
hizmet yapacakla 
rını, bu konuda 
arkadaşlarından 
kendilerine destek 
beklediklerini 
söyledi.
Gece, O Ses 
Türkiye yarışma 
sına Gemlik’ten 
katılan Berkay’ın 
müziği ve okuduğu 
parçalarla geç 
saatlere kadar 
eğlenildi.

BELEDİYE DEN İMAM HATİPLERE KIYAK
Gemlik Belediyesi, 
İstiklal Caddesi’ne 
boydan boya astık 
lan bez afiş ile 
İmam Hatip Lisele 
rine kıyak yaptı. 
Gemlik’te Celal 
Bayar Anadolu Li 
sesi, Hisar Anadolu 
Lisesi, Gemlik 
Anadolu Lisesi, 
Atatepe Mesleki ve 
Teknik Anadolu Li 
sesi, Koza Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Gemlik 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
gibi Anadolu lisesi 
düzeyinde okullar

dururken, İstiklal 
Caddesi’nde Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi adına afiş astı 
rarak reklam yaptır 
maları yakınmalara 
neden oluyor. 
İstiklal Caddesi’ne 
asılan bez afişte 
“Onurlu Bir Geçmiş 
ten Umutlu Bir Gele 
ceğe, Fen Programlı 
Sınıfları, Sosyal 
Bilimler Sınıfları, 
Yabancı Dil Sınıfları, 
Hafızlık Sınıfları, 
Uzman Eğitim Kadro 
lan, YGS-LYS-TEOG 
kursları, Kariyer 
Danışmanlığı,

Sosyal İmam Liseleri
ve Sportif Faaliyetler Hatip Liseleri” ni öven ve diğer
- Gemlik Anadolu yazıyor. İmam Hatip Anadolu Liselerin

den ayrımcılık 
yapması tepkilere 
neden olurken, 
Gemlik’teki İmam 
Hatip Okullarının 
diğer Anadolu 
liselerinden ne 
gibi üstünlüğü 
olduğu özel 
okullar gibi reklam 
yapmasına anlam 
verilemediği 
belirtilirken, 
Belediye’riin de 
İmam Hatip 
Okulunu diğer 
okullardan ayırması 
yakınmalara neden 
oluyor.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0,224) 513 96 83 GEMLİK
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Ayakkabı kutusundaki 80 hin lirayı çaldılar
Bir kişi, ayakkabı 
kutusunda bulunan 
80 bin lirasının 
çalındığını iddia 
ederek polise 
müracaat etti. Olay, 
Nilüfer Konak Ma
hallesinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre, evine gelen 
M.Y., çelik kapının 

kilidinin kırık 
olduğunu fark etti. 
Salon kısmında 
bulunan ayakkabı 
kutusunu kontrol 
eden M.Y., içerisin
deki 80 bin liranın 
yerinde olmadığını 
gördü. M.Y., bunun 
üzerine Beşevler 
Şehit İsmail Özbek

Polis Merkezi Amir 
liği'ne müracaatta 
bulundu. Nilüfer'in 
Cumhuriyet Mahalle- 
si’nde ikamet eden 
A.B. ise, kendisini 
polis olarak tanıtan 
şahıslara inanarak 
10 bin 500 lira, 23 
adet çeyrek altı, 1’er 
adet yarım altın ile 

küpelerini verdi. 
Yıldırım Millet Ma- 
hallesi’nde oturan 
A.Y.’nin evine giren 
şüpheli şahıs veya 
şahıslar da evden 
yaklaşık 6 bin 
liralık eşya çaldı.
Polisin 3 olayla 
alakalı tahkikatı 
sürüyor.

Övey kızı tarafınılaı hıcaklanılı
Bir genç kızın, 
annesini darbettiği 
iddiasıyla bıçakla 
yarak ağır yarala 
dığı üvey baba 
hayatını kaybetti. 
Osmangazi Başaran 
Mahallesi'nde 
yaşayan Nihat V. 
ile eşi Cemile V. 
arasında tartışma 
çıktı. İddiaya göre 
Nihat V, Cemile V'yi 
darbetti. Bu sırada 
evde bulunan Cemile

V'nin ilk eşinden 
olan kızı Fatma T, 
üvey babası Nihat 
V'yi bıçakla 
karnından yaraladı.

Hastaneye kaldırılan 
Nihat V. sabaha 
karşı hayatını 
kaybetti. Fatma T. 
ise gözaltında.

Korkutan haca yangını
Lokanta bacasından 
yükselen alevler, 
mahalle sakinle 
rine korku dolu 
dakikalar yaşattı. 
Olay, Osmangazi 
Dikkaldırım mahalle 
sinde bulunan lokan
tada meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 
mahalle arasında 
bulunan lokantanın 
bacasından biranda 
alevler yükseldi. 
Havalandırma per
vanesinin alevleri

çekmesi ile yangın 
kısa sürede tüm 
bacayı sardı.
Lokanta çalışanları 
ve müşteriler kendi
lerini dışarı atarken, 
çevredeki vatandaş

lar itfaiyeye haber 
verdi. Yangın işyeri 
çalışanları tarafından 
çatıdan hortumla su 
tutularak söndürü 
lürken mahalle sakin 
leri derin nefes aldı.

Intiiillliiilliliillllin!iwll|lllll
İnegöl de 2 yaşın 
daki çocuk, çekirde 
ğini çıkarmadan 
yuttuğu kiraz 
nedeniyle nefes 
alamayarak kalbinin 
durması sonucu 
ölümden döndü. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mahmudiye 
Mahallesi'nde 
oturan Kahveci 
ailesinin 2 yaşındaki 
çocukları Ahmet 
Hanefi Kahveci, 
çekirdekli olarak 
yediği kirazın 
boğazına kaçması 
sonucu nefessiz

kaldı. Bu sırada 
odaya giren annesi 
Zeliha Kahveci, 
çocuğunun nefes 
alamadığını görünce 
eşi Muammer Kahve- 
ci'ye haber verdi.

Nefessiz kalan 
çocuğunu kucağına 
alan baba, özel 
araçla İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi'ne getirdi. 
Acil servise 

getirildiğinde 
nefes alamayan 
ve kalbi duran 
küçük Ahmet, 
doktorlar tarafından 
yapılan müdahale 
sonucunda hayata 
döndürüldü. Yapılan 
tetkikler sonucunda 
ciğerine de kiraz 
kaçtığı bildirilen 
Ahmet, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane- 
si'ne sevk edildi. 
Ahmet’in sağlık 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
bildirildi.

İki iğretmen resmi belgeılB 
sahtecilikten tuiuklandı
FETÖ/PDY terör 
örgütünün insan 
kaynakları soruştur 
masının devamı 
niteliğindeki operas 
yönel çalışmada, 
2 öğretmen resmi 
belgede sahtecilik 
ten tutuklandı.
1 Haziran günü, 
FETÖ/PDY terör 
örgütünün insan 
kaynakları soruştur 
masının devamı 
niteliğindeki operas 
yönel çalışmada 
göz altına alınan 3 
meslek lisesi 

öğretmeni adliyeye 
sevkedildi. Adliyeye 
sevkedilen öğret 
menlenlerden U.H. 
dışında diğer iki 
öğretmen A.R.Ç. 
ve B.H. resmi 
belgede sahtecilik 
ten tutuklandı.
A.R.Ç. ve B.H.'nin 
bir önceki FETÖ 
operasyonunda 
tutuklanan zabıt 
katiplerine usulsüz 
şekilde sertifika 
düzenleyen meslek 
lisesi öğretmenleri 
olduğu belirtildi.

Freni boşalan TIR devrildi: 2 yaralı
İnegöl de frenleri 
boşalan kereste 
yüklü TIR devrildi. 
Biri ağır iki kişinin 
yaralandığı kazada 
can pazarı yaşandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
yüklediği keresteleri 
İnegöl’e getiren 
Ahmet Dündar 
idaresindeki 16 KMR 
23 plakalı TIR’ın 
Çayyaka Mahallesi 
mevkiinde frenleri

patladı. Kontrolden 
çıkan kereste yüklü 
TIR, yolun sağındaki 
yamaca yan yattı. 
Kazada TIR’ın çekici 
kısmı parçalara 
ayrıldı. Sürücü 
şans eseri kazayı 
hafif yaralı 
olarak atlatır 
ken, yanında bulunan 
20 yaşındaki fi 'icarı 
Karabiber TIR ı çe
kici kısmında sıkıştı.

Sıkışan gencin 
kurtarılması için 
itfaiyeye haber veril 
di. Kaza yerine gelen 
itfaiye ekipleri destek 
için çekici çağırdı. 
Çekici yardımı ile 
kaldırılan TIR’ın 
kabininde sıkışan 
genç için kurtarma 
çalışmaları 
başladı.
Kurtarma çalışma 
larına sağlık ve

jandarma ekipleri de 
destek verdi.
Ekipler, sıkışan 
genci kurtarmak 
için TIR’ın 
bazı metal aksa 
mim havalı 
makasla kesti. 
Yaklaşık 2 saatde 
genç sıkıştığı 
yerden kurtarıldı. 
Ağır yaralanan genç, 
sağlık ekibinin ilk 
müdahalesinin

ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne

koruyan genç, 
ilk müdahalenin

kaldırıldı. Sağlık 
durumu ciddiyetini

ardından yoğun 
bakıma alındı.
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Güne Bakış TEMflD Şehit köşesi ııamim
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

ALMANYA ve SOYKIRIM..
Böylece aralarına katılmak istediğimiz Avrupa 
Birliği ülkeleri arasında 19. ülke de 1915 yılında 
Osmanh döneminde yaşanan olayların üzerin 
den 101 yıl geçtikten sonra bizim geçmişimizi 
soykırımcı yaptı.
Anadolu da Ermenilerden başka o günlerde 
Türkler, Yahudiler, Kürtler, Araplar, Rumlar, Laz 
lar, Çerkezler, Süryaniler yaşamaktaydı.
Birinci Dünya Savaşı sırasında OsmanlIlar, 
Almanların müttefikiydi. Birlikte savaştılar. 
OsmanlI hükümetinin başında İttihat ve Terakki 
Partisi mensupları Alman hayranıydı.
Dört cephede savaşan Osmanh ordusu, doğuda 
Kars a giren Rus ordusuyla da savaşırken, bu 
bölgedeki Ermeniler, Rusların tarafına geçerek. 
OsmanlI ordusunu arkadan vurmaya haşlayın 
ca, hükümet o bölgedeki Ermenileri Suriye ye 
yollama kararı alı t.
Yani, bir savaş önlemedir Ermeni Tehciri.
Bu yolculukta telef olanların sayısı on binleri 
buldu.
MHP Meclis üyemiz Osman Doğan’ın bu 
konuda yaptığı inceleme kitabının adı, “Soy 
Kırımı mı? Yol Kırımı mı?” dır.
OsmanlI’nın öldürdüğü iddia edilen Ermen ilerin 
büyük çoğunluğu yollarda açlık, hastalık, yaşlı 
hk gibi nedenlerle yaşamlarını kaybetmiştir. 
Soykırım, bir insan soyunun planlı olarak yok 
edilmesi günümüzde insanlık suçudur.
İnsanlık suçu nerede bilerek gerçekleşmişse 
kınanmah, yapanlar cezalanmalıdır.
Ancak, bu konuda gerçekçi araştırmalar 
yapılmalı, konu siyasilerin değil daha çok tarih 
çilere bırakılmalıdır.
Ermeni, Alman, Ingiliz, Amerikan ve Osmanh 
belgeleri gerektiğinde bir komisyonca incelen
meli, tarihi gerçek ortaya çıkarılmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti öncesinde yaşanan 
olaylar bugün dünyaya yayılmış olan güçlü Er
meni lobiler / tarafından gündeme getirilerek. 
Türkiye ve I urkler cezalandırılmak istenmekte
dir.
Bu önce maddi tazminat olarak sonra da toprak 
talebi olarak karşımıza çıkacaktır.
Yani dünya genelinde Ermeni tezi geçerli olursa 
100 yıl önce işlenmiş olan bir olayın faturası, 
bugünkü Anadolu topraklarında yaşayan bizle 
re çıkarılmak istenmektedir.
Soykırım iddialarının sonu, Türkiye’nin bölün
mesidir.
Oysa tarihe baktığımızda, dünyanın en büyük 
soykırımını 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudile 
re uygulayan ülke Almanya’dır.
Almanlar 6 milyon Yahudi’yi kamplarda, gaz 
odalarında, fırınlarda yakarak yok ettiler. Onları 
hayvanlar gibi diri, diri yaktılar.
Hitlerin kafatasçı Alman milliyetçiliği, arı ırk 
Alman oluşturma çabaları neredeyse bir ırkı 
yok edecekti.
Fransızların Cezayir’de yaptıkları, Amerikalıların 
kızıl derilileri yok edişleri, İng i tizlerin Afrika’da, 
Asya’da uyguladıkları politikaları, İtalyanların 
Tunus ve Libya’da yaptıkları, Ingilizlerin, Porte 
kizlerin, İspanyolların Afrika’daki sömürgecilik
leri ve köle ticaretleri, Bosna Hersek katliamları 
unutuldu mu?
İnsanlık tarihinde savaşlar ve emperyalist 
düşünceler sonucu büyük sıkıntılar yaşanmış, 
milyonlarca insan yok edilmiştir.
Anadolu Ermenilerini, Osmanh Türklerine karşı 
kışkırtan Almanlar, Ruslar, Ingllizler ve diğer 
ülkelerdir.
Almanya’nın böyle bir karar almadan önce 
kendi yakın tarihlerine bir bakmaları gerekirdi. 
Ermeni sorunu karşımıza her zaman çıkacak, ne 
zaman bizden toprak elde ederlerse sona ere
cektir.
Siz İstediğinizi kadar Büyük elçilerinizi geri 
çekin, yarın yine geri göndereceksiniz.
Bu hep böyle olmadı mı?
Tarihi tarihçiler yazmadıkça sorunlar bitmeye
cek.

Türkiye Emekli Ast
subaylar Derneği 
(TEMAD) Gemlik 
İlçe Başkanlığınca 
düzenlenen etkin
likle Gemlik’teki 
emekli assubaylar 
terör olaylarını 
lanetlediler.
Türkiye Emekli Ast
subaylar Derneği 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mustafa Ertürk ve 
dernek üyeleri, 
vatanları için 
canlarını veren 
şehitlerimizin 
ailelerini ziyaret

ederek her zaman 
yanlarında oldukla 
rını dile getirdiler.

Gemlikli şehitleri 
mizin aziz 
hatıralarını

yaşatmak adına 
Derneklerine şehit 
köşesi yaptırdılar.

Kumlaspcrlular sezon utmeâinıle hulustu
Küçük Kumla Spor Kulübü 2015-2016 spor 
futbol sezonunu kapatırken, düzenlenen 
yemekte sporcular yöneticiler ile biraraya 
geldi. Küçük Kumla Harmanlık Et mangalda 
verilen yemeğin sponsorluğunu Kumla Sahil 
Muhtarı Abdullah Satı yaptı. Yemekte konu 
şan Kumlaspor Kulübü yöneticileri, yaptığı 
konuşmada, bir sezonu daha geride bırak 
tıklarını, birlik ve beraberliğin bozulmadan 
gelecek sezonda da top koştura caklarını, 
Kumla futbol sahasının bozuk olması ne
deniyle sıkıntılar yaşadıklarını ve sürekli 
başka sahalarda çalıştıklarını, sahanın 
yapılmasını istediklerini söyledi

KÜÇÜK KUMİA SİTEEER CAMİ YAPTIRMA VE 
YASATMA DERNEĞİ BASKANUĞINDAN

KONGRE HANI
Derneğimizin olağan kongresi 26 Haziran 201 & Pazar günü saat 17.oö’de 

Siteler Mahallesi Camiinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde olağan kongre bir ay sonra aynı yer ve aynı 

saatte tekrarlanacaktır. Duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1-Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu
3- Divan heyetinin seçimi
4- Yönetim kurulu çalışma ve hesap raporunun okunmas ı
5- Denetim kurulu çalışma ve hesap raporunun okunması
6- Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülerek ibra edilmesi
7-"2016 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek kâbülu
8- Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimi
9- Dilek ve istekler
10- Kapanış.

ORHANGAZİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS 
CÜZDANIMI, BURSA’DAN ALDIĞIM EHLİYETİMİ KAYBETTİM. 

hükümsüzdür, ergin demiralay 
BULANLARIN İNSANİYET NAMINA 0 535 276 40 12 NOLU 

TELEFONU ARAMALARI RİCA OLUNUR
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DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ’DE AÇILIYOR!
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□ O bilorhangazi www.bilokullari.com.tr 1444 5 245

http://www.bilokullari.com.tr
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Bu yıl 15’incisi 
düzenlenen Turkcell 
Platinum Bosphorus 
Cup, dünyanın dört 
bir yanından gelen 
yabancı yelkenci
lerin yanı sıra, 
Türkiye’nin farklı 
şehirlerinden de 
onlarca ekip yarışa 
katıldı. Toplam 
58 yelkenlinin 
katıldığı yarışta 
yelkenler klasmanla 
rina göre gruplan 
dirildi.
Ladies Team ilk 
stanbul yarışında 

şiddetli yağmurlara 
rağmen büyük 
başarı elde etti. 
Turkcell Platinum 
Bosphorus Cup’ın 
ikinci günü, filo, 
Boğaziçi’nde Dolma 
bahçe-Anado 
luhisarı arasındaki 
parkurda mücadele 
etti. Havanın tama
men düşmesi yüzün 
den, 9 teknenin 
bulunduğu IRC4 
sınıfında aralarında 
Ladies Team in de 
olduğu sadece 4 
tekne rotalarını 

tamamlayabildi. 
Üç gün boyunca 
yapılan yarışlar 
sonucunda elde 
ettikleri puanlar 
ekibe overallda 2.lik 
kupasını getirdi. 
Bursa’da birçok 
derece yapmasına 
rağmen İstanbul da 
ilk defa yarışan ekip, 
zor hava şartları ve 
tanımadığı rotalar 
olmasına rağmen 
kendi klasmanında 
büyük başarı 
elde etti.
Yapılan açıklamada,

BuspH’önyş^' ra&» ;£<"1 
fttâKHInlntt

“Piranlra Ladi^jy - 
Team Mayıs de 
kuruldu. Bkifiüyelş 
finin her bi$ kendi 
alanlarında&öŞ’ 
sahibi olan,meslek- bulunmaktadırlar.
/erinde başarıelde
etmiş kadınlardan. 
oluşmaktadır:Ekip 
ve Koçlarıbuyuk 
özveriler ifâ 
hafta sonu antren 
manian büyîik^ır^ 
titizlik ile gerçekleş 
tirmektedttfetâ Bursa 
Yelken KlUbu'trofeİe 
rine katı/arakhem 
tecrübelenarttfr^ıak 

la hem de yelken 
sporunun yay 
gınlaş masına 
rol -model olarak 
katkıda

Henüz bir yıllık 
olmalarına rağmen 
BYK Trofesinde 
3 kupa, İstanbul 
da büyük başarı 
elde ettiler.
Gemlik Yelken 
Kulübü antrenör- 

■ /erinden Mustafa
Öncü’ nün önderli 
ğinde sadece 1 
yıl içerisinde 

böylesi büyük bir 
başarıyı elde 
etmiş olmaları azim 
ve disiplin gösterge
sidir.” denildi.

Gemlik Yelken 
Kulübü IRANHA/ 
LADIES TEAM 
MUSTAFA ÖNCÜ 
ANTRENÖR 
NAZAN NALCI
SAVAŞ
ZEYNEP YILDIRIM 
SEVGÜL ALPER 
SİBEL BAYAT 
GAMZE SAYGILI 
ELİF TUĞRUL

MI

«şö

w

PLAKET & KUPA •
MADALYA •

FATURA •

«i

- ■

44 yıllık tecrübemiz
hizmetinizdeyiz

MATBAACILIK YAYINCILIK

SEVK İRSALİYESİ •
TAŞIMA İRSALİYESİ •

GİDER MAKBUZU O
TAHSİLAT MAKBUZU •

DAVETİYE e
TAKVİM & KİTAP ®

REKLAMCILIK ORGANİZASYON VE TANITIM HİZMETLERİ

DERGİ & İLAN S
KARTVİZİT & KAŞE < 

£L İLANI & BROŞÜR ®
CİLT YAPIMI e

İLAN & REKLAM •

NİKAH ŞEKERİ e
BEBEK ŞEKERİ 

HEDİYELİK EŞYA

Mal U Bora Sok. No: 5/A GEMLİK
Bl: O 224 513 96 83
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igitim günleri şenliğine görkemli final

»IKİIÇEMiİESITH
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Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik Belediye 
si ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 
katkılarıyla gerçekle 
şen Gemlik 1. Eğitim 
Günleri Şenliği 
görkemli bir final ile 
son buldu. İskele 
Meydanı Festival 
Alanında 30 Mayıs’ta 
başlayan şenliklerde 
18 okulda yıl boyun 
ca yapılan kültürel, 
sanatsal ve bilimsel 
çalışmalar ilçe 
halkıyla buluştu.
Bu yıl.,12. Yapılan 
Okul Öncesi 
Eğitim Şenlikleriyle 
birleştirilen şölenler 
4 gün boyunca 
ilçeye renk kattı. 
Folklor gösterileri, 

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

skeçler, ilahiler ve 
şiir dinletileriyle 
süren gecenin fi
nalinde de büyük 
sürprizler vardı. 
Beyaz Bayraklı 
okullarda dereceye 
giren 20 öğrenciye 
verilen bisiklet 
töreni ile başlayan 
Eğitim Günleri 
Şenliği, finalde de 
Hadis-i Şerif 
yarışmasında 
Türkiye çapında 
dereceye giren 
öğrencilere verilen 
bisiklet hediyesi ile 
devam etti. Gemlik 
Belediyesi’nin 
hediyesi olan bisik
letler, Hadis-i Şerif 
yarışmasında derec
eye giren 25

öğrenciye, Kay
makam Cahit Işık, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Bele 
diye Başkan Yar 
dımcısı Ahmet Avcı 
ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

Duran tarafından 
takdim edildi.
Eğitim Günleri 
Şenliklerinin fi
nalinde ayrıca Hutbe 
yarışmasında 
Türkiye üçüncüsü 
olan Cemal Furkan 

KAYNAKÇI ARANIYOR
Gemlik’te faaliyet gösteren 
%100 Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri 
bölümünden mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası olan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

ftayndKçfıar aramaktayız.

02245140400
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 

05071796965ÖmerBev

Gül’e de Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz bilgisayar 
hediye etti. Yine 
Hutbe yarışmasında 
dereceye giren 
öğrencilere çeşitli 
hediyeler takdim 
edildi. Gemlik Gem- 
port Anadolu Lisesi 
öğrencileri söyledik
leri türküler ile 
geceye renk kattılar. 
2015 yılı Türkiye 
Şampiyonu, 2016 yılı 
Türkiye 2. Si olan 
İmam Hatip Anadolu 
Lisesi İlahi grubu 
öğrencileri de 
Arapça Çocuk 
Şarkılarıyla 
gönüllerde taht 
kurdular. Bursa 
Bölge birincisi

Gemlik Roda İmam 
Hatip Lisesi İlahi 
Grubu öğrencileri de 
Arapça ilahilerle 
ayakta alkışlandılar. 
Gemlik Halkının da 
yoğun ilgi gösterdiği 
final gecesinde 
konuşan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Gemlik’in 
her alanda kabuğu 
nu aşmasının 
mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade 
ederek, sportif 
başarıların eğitim ve 
öğretimde gelen 
başarılarla 
taçlandığını 
vurguladı.
TÜBİTAK’ta Türkiye 
birincisi olan bir 
projenin Gemlik’ten 
çıktığını, TEOG 
sınavlarında 
Bursa İkincisinin 
Gemlik olduğunu 
anlatan Refik 
Yılmaz, din bilgi 
lerine de sağlıklı 
ulaşılması için 
teşvik edici 
desteklerin devam 
edeceğini söyledi. 
Öğrencileri tek 
tek kutlayan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
başarılarının 
devamını diledi, 
“marifet iltifata 
tabidir” diye konuş 
masına başlayan 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık’ta 
öğrencileri tebrik 
ederek, finalin de 
ödüllerle birlikte 
sona ermesinin 
anlam ve önemine 
vurgu yaptı.
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Gemsazsahillerinitemizlediler

Cumhuriyet 
İlkokulu 4-G sınıfı 
tarafından düzen 
lenen Mezuniyet 
Balosu Ata mer 
Hotel’de yapıldı. 
4-G sınıfı öğretme 
ni Nazmiye Seçkin, 
2012-2016 eğitim 
öğretim yılları 
arasında gerek 
akademik, 
gerekse 

sosyal, kültürel, 
sanatsal ve 
sportif başarılarıyla 
adın dan söz 
ettirdiğini söyledi. 
Cumhuriyet llkoku- 
lu’nda öğrenim 
gören 4-G sınıfı 
öğrencileri,eğitim 
hayatlarının il 
mezuniyet balo
sunda, mezun 
olmanın mutluluğu 

nu aileri ile 
birlikte doyasıya 
yaşadı.
Orta eğitime 
ilk adımı atmaya 
hazırlanan 
öğrencilere, 
öğretmenleri 
Nazmiye Seçkin 
sonraki 
hayatlarında 
başarı dileklerinde 
bulundu.

Dünya Çevre Günü 
Etkinlikleri Kapsa 
mında yapılan orga
nizasyonda Gemsaz 
sahilleri pırıl pırıl 
oldu. Gemlik Bele 
diyesi’nin Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
Ortaokulu Öğrencile 
ri İle birlikte düzenle 
diği etkinliğe 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Temizlik İşleri 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk, Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü 
Hüseyin Turhan, 
Okulun sınıf öğret 
menleri Fedai Ke
skin ve Onur 
Çetinkaya’nın yanı

sıra 6-C sınıfı öğren 
çileri katıldı. Gem- 
saz’da ikamet eden 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay’da 
çalışmalara katıla 
rak, Gemlik Beledi 
yesini ve öğrencileri 
tebrik etti.
Gemsaz Bölgesi

Sahilinde yaklaşık 
bir kilometrelik plaj 
bölümünü temi
zleyen öğrenciler ve 
belediye ekipleri, bu 
çalışmanın yaz 
aylarında Gemsaz 
ve sahil bölgelerine 
gelen tatilcilere de 
örnek olmasını 
temenni ettiler.

■ ■
KAVLAK

ZEYTİN PERAKENDE 
MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN PERSONELLER 

ALINACAKTIR.

0 506 269 8718

ELEMANLAR ARANIYOR
FORKLİFT VE BOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR

02245247524 - 05301488083

gemport
, Gemlik Lirtıan ve Depo afna İşletmeleri A Ş.

G E WTPORT-35Te r m i nâ ITrâ ktör 
Operatörü istihdam edecek!

Turkiye’mri ilk özel limanCGemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü "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, lVlotor,Me'katromk, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip, 
O Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

minimum'*! yh öeneyırrliı,
O Tercihen ağır vasıta veya "iş makinası kukanmış olmak, 
O Ekip çalışmasına yatkın, hızh öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlik'te ikamet eden/edekilecek, 
O Vardiyalı çalışabilecek, 
O Erkek adaylar için askerlik'ile ilişiği bulunmayan.

ilgilenen adaylann özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine ııeımelen rica olunur.

m
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

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

■ “™
MtYMH KİM CHIİBME

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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Emeklilerin beklediği ay geldi!
Emeklilerin promos 
yon için beklediği 
Haziran ayına gelin 
di. Bankalar ile 
anlaşmanın bu ay 
yapılması planlanı 
yor. Ardından emek 
liler, kendilerine ek 
gelir sağlayacak pro
mosyona kavuşacak. 
Yaklaşık 11 milyon 
emekli için promos 
yon zamanı geldi, 
çattı. Sosyal Güven
lik Kurumu (SGK) ile 
bankalar arasında 
promosyon anlaş 
masının bu ay içeri 
sinde yapılması 
planlanıyor. Anlaşma 
ile emekliler için 
'promosyon uygula 

ması' başlayacak. 
Bundan böyle emek 
liler de memurlar 
gibi maaşlarının 
yattığı bankalardan 
promosyon alabile
cek. Böylece birbiri 
ardına ekstra zamlar 
elde eden emekliler, 
bir de ek gelir imka 
mna kavuşacak. 
Tüm detaylarıyla 
önümüzdeki gün
lerde açıklanacak 
promosyonun işte 
ipuçları:
* Promosyon tutarı 
tüm emekliler için 
aynı olacak. 
Maaşının ne kadar 
olduğu ya da nere
den emekli olunduğu

fark etmeyecek. Yani 
düşük maaşlı da 
yüksek maaşlı da, 
SSK'dan emekli olan 
da Bağ-Kur'dan ya 
da memuriyetten 
emekli olan da aynı 
tutarda promosyon 
alacak.
* Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
yetkilileri promos 

yon pazarlıklarını 
Türkiye genelinde 
belli sayıda şubeye 
sahip 12 banka ile 
yürüttü. Emeklilere 
banka promosyonu 
için anlaşmanın bu 
12 banka ile yapıla 
cağı konuşuluyor. 
Bu durumda emekli, 
söz konusu 12 ban 
kadan istediğini 

seçecek. Seçtiği 
bankadan emekli 
maaşını alacak, ban 
ka da promosyon 
ödemesini yapacak. 
* Bankalar, promos 
yon karşılığında 
emeklilere kredi kartı 
verilmesini ve kredili 
mevduat hesabı açıl 
masını talep ediyor 
du. Ancak promos 
yon uzlaşmasında 
kredi kartı ve kredili 
mevduat şartı bulun
muyor.
* Promosyonun yıllık 
200 ile 300 lira 
arasında olması bek
lenirken; emeklilere 
3 yıllık toplu ödeme 
yapılması planlanı 

yor. Yani bankalar, 
emeklilere, 3 yılda 
bir 600 ile 900 lira 
arasında promosyon 
ödeyecek. Ödemele 
rin nasıl yapılacağın 
a ilişkin üzerinde 
durulan formül, 3 
yıllık promosyonun 
tek seferde ve peşin 
olarak ödenmesi. 
Bu durumda emek 
liler, uygulama baş 
lar başlamaz banka 
ya başvurup 3 yıl 
boyunca maaşını 
buradan alacağını 
içeren bir sözleşme 
imzalayacak. Banka 
da emeklinin maaş 
hesabına promos 
yonu yatıracak.

ÎIIİIItliİMlİMlIlIlttlİMltl
Bankacılık sektörü 
tarafından Küçük 
ve Orta Ölçekli 
İşletmelere (KOBİ) 
kullandırılan toplam 
nakdi kredilerin 
tutarı, ilk dört ayda 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 11 arttı, 
sektörün takipteki 
kredi tutarı ise 
yüzde 43,2 yükseldi. 
Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) 
verilerinden derle 
nen bilgilere göre, 
KOBİ'lere kullan 
dırılan toplam nakdi 
kredilerin tutarı 
nisan ayı itibarıyla 
yüzde 11 artışla 
396,2 milyar lira 
oldu. Söz konusu

kredilerin 160,7 
milyar liralık kısmı 
orta büyüklükteki 
işletmelere, 132,2 
milyar liralık kısmı 
küçük işletmelere, 
103,2 milyar liralık 
kısmı da mikro işlet 
melere kullandırıldı. 
KOBİ'lerin toplam 
takipteki kredi tutarı 
da yılın ilk 4 ayında 
yüzde 43,2 artışla 17 

milyar 795 milyon 
liraya ulaştı.
Takipteki kredilerin 
6,5 milyar lirası 
mikro, 5,6'şar milyar 
lirası küçük ve orta 
büyüklükteki işlet 
melere kullandırılan 
kredilerden oluştu.

558 BİN YENİ 
MÜŞTERİ 
KOBİ niteliğindeki 

müşteri sayısı 
nisan itibarıyla 
geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla 
557 bin 701 artarak, 
3 milyon 696 bin 
100'e çıktı. Bunun 
içinde en fazla 
payı yüzde 76,7 
ile mikro işletme 
niteliğindeki 
müşteriler aldı. 
Mikro işletme niteli 
ğindeki müşteri 
sayısı 2 milyon 
834 bin 878 oldu, 
küçük işletme niteli 
ğindeki müşteri 
sayısı 653 bin 75'i 
buldu. Orta büyük
lükteki işletme nite 
■iğindeki müşteri 
sayısı ise 208 bin 
147 olarak 
hesaplandı.

Mayıs ayı enflas 
yon rakamları belli 
oldu. TÜFE aylık 
yüzde 0,58 arttı, 
ÜFE yüzde 1,48 
arttı. Enflasyon 
mayıs ayında 
piyasa beklentileri 
nin altında geldi. 
Geçtiğimiz ay 
yüzde 0.78 artması 
beklenen Tüketici

Fiyatları yüzde 
0.58 arttı. Mayıs 
ayında yıllık 
enflasyon 3 yılın 
en düşük seviyesi 
olan yüzde 6.57 
den sınırlı artışla 
yüzde 6.58'e çıktı. 
Özel Kapsamlı 
TÜFE (I) endeksi 
mayısta yıllık 
yüzde 8,77 arttı.

‘Gemlik Körfez’ www-gemlikkorfezgazetesi,com
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RESMİ DAİRELERGEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110 Telefon Arıza ' 121
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ işletme 
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. 
ilçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

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
Pamukluda
DENİZ UÇAdl 
Pegaaua Alımla Seyahat 
METRO
Aydın Turizm
SOzer Turizm
Kanberofilu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç

6*12 OO 26 
6*13 66 13 
614 63 62 
613 12 12 
613 20 77 
612 1O 72 
614 46 46 
614 47 71

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Ha»t.

517 34 OO
513 23 29

BELEDİYE
Mer.Sağ. Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

itfaiye
Muhasebe Md. 5
Yazı İşi. Md. ' 
Su Arıza

513 23 25 
1 45 21-182

45 21-111 
Yalnız 185

DENİZ OTORÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı <212> sis 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
Eskihlsar (262) 655 60 31

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

DAĞITICILAB
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz
Beyza Petrol ____ 613 O1 03

Gemlik Karfez
aiMLİK'İN İLK OOHLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5495 

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)

IIHİIIİIEIIIH
VENÜS SİNEMASI

warcraft(3d türkçe): 
11:15:14:00- 

17:00-20:30...
x-man apocalypse 

(türkçe dublaj):
11:00-14:00- 
17.00-20:15... 
alis harikalar

diyarında: 11:30- 
14:00-16:15- 
18:30-20:30...

5133321

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

MILTON
k DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI M

YAŞATMAK İÇİN VARIZ W

P^stu-Meşrubat- Çerez WıH|fh
Piyanist +Di Performans ® o yııı
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canlı \hym- Sahne - Işıkyösferisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz yösteri/er 

www.gemlifcmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun

Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlifcmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Umurbey, Küçük Kumla ve Kurşunlu Mahallelerindeki 3 taşınmaz satılıyor

Ml Mİ Millili
W Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

RAMAZAN GELMİŞ HOS GELMİŞ...
Ramazan ayının sosyal 

yaşantımızdaki yeri başkadır.
Nüfusunun büyük bölümü 

Müslüman olan Türkiye’de, hicri 
takvim aylarından olan ramazan 
ayı, kutsal kitaba göre oruç tutu
lan aydır.

Oruç ise, neredeyse bütün 
büyük dinlerde var olan bir dini 
vecibedir. Dev. Syf.4’te

Hazîneye ait ilçemizin çeşitli mahallelerinde 
bulunan taşınmaz mallar 15 Haziran günü 
satışa çıkarıldı. Milli Emlak Müdürlüğü Taşın 
maz Mallar Satış Sitesinde yer alan birinci 
satış ilanında, Umurbey Mahallesi sınırları 
içinde kalan alan, ikinci satış Küçük Kumla 
Mahallesi Kuru Dere mevkiin de, tapuda bağ 
olarak gözüken arazi, üçüncü satış ise Kur 
şunlu Mahallesinde 7 bin 333 metrekare yola 
yakın arsa olduğu öğrenildi. Haberi syf 2’de

Manastırda 
motorsiklet kazası

Manastırda motorsiklet ile özel araç kaza 
sında motorsiklet sürücüsü ağır yaralandı. 
Dün saat 13.oo sıralarında Manastır PTT 
binası önünde meydana gelen kaza dikkatsi
zlik sonucu meydana geldiği belirtildi. 34 DV 
1527 plakalı özel araca çarpan motorsiklet 
sürücüsü olay yerine çağırılan 112 Acil 
Ambulansı ile Gemlik Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruş 
turma başlatıldı.

JİMNASTİK

TİYATRO 
BİLGİSAYAR
HALKOYUNLARI

ÖZEL ",^ldhircıilıittldiifilHitıırriukrıılllırı," ANA SINIFI l,2,3. SINIFLARA HAHADA 6 SAAT AYKENT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL vol™'”9 9 • • VULİuIDUL
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı A ICTf VîTî?î VR ÎMÎ7* BASKETBOL

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş AA 11V11 ISLİU AllvIİAh
derslerinin yam sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır SPORLARI

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

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
vuwvu.aykentilkogretim.k12.tr
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Gürhan ÇETİNKAYA
gurhancetinkaya@gmail.com

Buluşma
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga Umurbey’de Bayar Vakfını inceledi

Yazık...
Gemlik’in son 5 yılı ile gelecek 3 yılı ne 

yazık ki heder edildi...
Toz toprak...
Trafik keşmekeşi...
Sahil boyundaki karmaşa...
Vahdettin özentili belediye başkanı onun 

anlayacağı ölçü diliyle bir fersah bile yol 
alamamış oyunlarla ele geçirdiği dönemde 
dahil olmak üzere yönetimde olduğu süre 
içinde...

Kişisel hırslar ve kaygılar öncelenince 
kent ilerleyemiyor doğal olarak.

İnegöl... Orhaneli... Keleş...
Atılımlarıyla, gerçekleştirdikleriyle nal 

toplatıyorlar Gemlik’i yönetemeyen partili 
refiklerine...

Allahtan Büyükşehir Belediyesi var da 
Gemlik’te yaşayanlar ucundan kıyısından 
“hizmet”le buluşuyorlar...

Geçenlerde gerçekleşen belediye meclis 
toplantısından yansıyanlar...

Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan 
zatın ne olup ne olamadığını göz önüne 
koyuyor aslında...

Cumhuriyeti kuran...
Aydınlanma Devrimlerini gerçekleştiren, 
Çok partili siyasal yaşamı ülkeyle 

buluşturan siyasal partiye dil uzatmış...
Nerede?
Belediye Meclisi’nde...
Belediye Meclislerinin siyaset yapma 

yeri olmadığını bildiği halde...
Gerçi meclis üyeleri had konusunda 

uyarılar yapmış ama...
Nafile...

Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri 
Fahri Kasırga, An
talya Valiliğine 
atanan Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu ile 
birlikte Türkiye'nin 
3. Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar'ın Gem- 
lik'in Umurbey Ma
hallesinde bulunan 
Anıt Mezarı, müze ve 
kütüphanede ince 
lemelerde bulundu. 
Genel Sekreter Fahri 
Kasırga ve Karaloğ 
lu'na Celal Bayar 
Vakfı Yönetim Ku
rulu üyesi ve Celal 
Bayar'ın torununun 
çocuğu Ali İhsan 
Izbul da eşlik etti. 
Celal Bayar Vakfı 
Müzesi'ni ziyaret 
eden Cumhurbaş 
kanlığı Genel Sekre 
teri Fahri Kasırga, 
ardından vakıf 
bünyesinde bulunan 
25 bin kitaplı 
kütüphanede in
celemelerde bu
lundu. Burada Kasır

ga'ya 
bir sunum yapıldı. 
Daha sonra Anıt 
Mezar'a geçen Fahri 
Kasırga, burada 
basın mensup 
larının sorularını 
yanıtladı. Celal Ba 
yar Müze ve Kütüp 
hanesi'nin Vakıf ve 
Bayar Ailesi gözeti
minde olduğunu 
hatırlatan Fahri 
Kasırga, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın talimatı 
sonrasında Vakıf yö
neticileri ve Bayar 
Ailesi'yle görüştük 
lerini belirterek, Anıt 
Mezar, Müze ve Kü 
tüphanenin bundan 

sonra 
Cumhurbaş kanlığı 
himayesine 
alınacağını açıkladı.

YENİDEN 
PLANLANACAK 
Master plan çerçeve 
sinde bir bütün ola 
rak yeniden plan
lama yapılacağını 
vurgulayan Cumhur 
başkanlığı Genel 
Sekreteri Fahri 
Kasırga, “Örneğin 
merdivenlerden 
çıkarken, engelli 
vatandaşlarımıza 
yönelik bir düzen
leme olmadığını 
gördük. Duvarlar 
yıpranmış. Kütüpha 
nedeki birçok tarihi 

eser aşırı yıpranmış 
durumda. Profes 
yönel bir ekiple, 
kurum ve kuruluş 
ların yanı sıra akade 
mik çevrelerin de 
görüşlerini alarak, 
geniş açıdan 
değerlendirme 
yapacağız. Türki 
ye'nin 3. Cumhurbaş 
kanı Celal Bayar'a 
yakışır bir restore ve 
onarım çalışması 
gerçekleştireceğiz. 
Anıt Mezar, müze ve 
kütüphane daha 
kolay gezilebilir hale 
gelecek” dedi. 
Anıt Mezar bünyesin 
de de mimarlan ile 
görüşüp, revize 
proje yapılıp yapılma 
yacağının değerlen 
dirileceğini anlatan 
Fahri Kasırga, tüm 
eserlerin yine Umur 
bey'de kalacağını 
söyledi. Kasırga, 
Celal Bayar'ın doğ 
duğu evde de 
incelemelerde 
bulundu.

Tevfik Kolaylı ya da hepimizin bildiği 
adıyla Neyzen Tevfik 1879-1953 yılları 
arasında yaşamış bilge insan... Halk 
boamı.~ uzan.?.' ney üsıası...

Cumhuriyet döneminde mevcut rejime 
ve Müstafâ KerfıaİAtârüfkuri aevrıhııer- 
ine, ilkelerine karşı çıkanlara yönelik gön- 
oerrrieıerı,"şlırıerı.7? ı âşıarfıaıarı... 
Besteleri... Kuşaktan kuşağa taşınıyor.

Hele bir taşlaması ve haşlaması var ki 
barışı, kardeşliği, yana yana yaşamayı 
hazmedemeyenlere bir ders niteliğinde

Beni hor görme kardeşim!
Sen altınsın, ben tunç muyum?
Aynı vardan var olmuşuz!
Sen gümüşsün, ben saç mıyım?
Ne varise sende, bende.
Aynı varlık her bedende!
Yarın mezara girende...
Sen toksun da ben aç mıyım?

Kimi molla, kimi derviş...
ALLAH bize neler vermiş! 
Kimi arı çiçek dermiş.. 
Sen balsın da ben ceç miyim?

Topraktandır cümle beden!
Nefsini öldür, ölmeden... 
böyıe emteımı'Ş rarboan... 
Sen kalemsin, ben uç muyum?

Tabiata Veysel aşık... 
lopfbKtan'dıduk KaYaa^iK... 
Ayni yolcuyuz, yoldaşık... 
Sen yolcusun ben bac mıyım?
*******
Sevgili okuyucularım;
Yine gelip bizimle buluşan Ramazan 

ayı...
Bereketiyle, lezzetleriyle, azıklarıyla 

topluma hoş gelsin...
SâğıiK versin.7? Barış ğeıırsın...

Umurbey, Küçük Kumla ve Kurşunlu Mahallelerindeki 3 taşınmaz satılıyor

3 hazine arazisi satılıyor
Hâzineye ait ilçemi 
zin çeşitli mahallele 
rinde bulunan taşın 
maz mallar 15 Hazi
ran günü satışa 
çıkarıldı.
Milli Emlak Müdürlü 
ğü Taşınmaz Mallar 
Satış Sitesinde yer 
alan satış ilanında, 
Umurbey Mahallesi 
sınırları içinde kalan, 
İmar Planlarında 
Konut Dışı Kentsel 
Çalışma Alanında 
kalan, Orhangazi 
otoyolu üzerindeki 
Aygaz LPG Bayii 
yanındaki 2 bin 366 
metrekarelik zeytin
lik, 15 Haziran günü 
saat 10.oo da, 292 
bin lira tahmini be
delle satışa çıkarıldı, 
ikinci satılacak 
taşınmaz ise Küçük 
Kumla Mahallesi 
Kuru Dere mevkiin 
de, tapuda bağ 
olarak gözüken, 
imar Planlarında
Konut Alanı olan

arazi, 15 Haziran 
günü saat 10.30 da, 
466 bin lira tahmini 
bedel, 116 bin 500 

lira geçici teminat 
yatırılarak satışa 
çıkarıldı.
3.arazi ise Kurşunlu 
Mahallesinde 7 bin

333 metrekare yola 
yakın arsa, 15 Hazi
ran 2016 günü saat 
11.oo de, 1 milyon 
856 bin lira tahmini 
bedel, 464 bin lira 
geçici teminat yatırı 
larak açık arttırma 
usulü ile ihaleye 
çıkarıldı.
Gemlik Mal Müdürlü 
ğü ayrıca 1 adet Con 
rad marka dedektörü 
de 200 bin lira tah
mini bedel ile aynı 
gün saat 9.30 
satacak.
İsteklilerin satış 
saatine kadar geçici 
teminatlarını yatınla 
rak alacakları mak
buz veya teminat 
mektubu, Nüfus 
Müdürlüğünden 
onaylı adres belgesi, 
tüzel kişilerden 
2016 yılı içinde ah 
nan sicil kaydı aranı 
yor. Satışlar yapıldık 
tan sonra, alıcılar 
ayrıca yüzde 18 
KDV ödeyecekler.

mailto:gurhancetinkaya@gmail.com
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[ İYİ KOMŞU OLALIM, GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURALIM
İkramda Bulunan, Bore İstendiğinde Veren, Elinden Dilinden Emin Olunan, 
Darda Kaldığında Yardımına Koşan, Bir Nimete Kavuştuğunda Tebrik Eden, 

Bir Musibete Uğradığında Teselli Eden, Hastalığında Gedmiş Olsun Ziyaretine Giden,
Selam Veren, Selam Alan, Ziyaret Eden, İyilik Eden, 

Güvenilir, Giileryüzlü, Merhametli Olan

Söveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan 
Mübarek Ramazan Ayının hayırlara vesile olmasını dilerim.

Refik yılmaz 
Belediye Başkanı

Gemlik Belcdit/e Başkanlığı
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Güne Bakış GEMTAŞ İrtibat Bürosu açıldı
Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Toplu Konutlardan daire 

almak için 17 bin kişinin başvurduğunu söyledi.Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

RAMAZAN GELMİŞ HOS GELMİŞ...
Gün ağarmadan Müslümanların niyet 
ederek, gün batımına kadar bir şey yeme
den ve içmeden durması, iftar saatinde top 
patlamasıyla da orucun bozulması anla 
mına gelen yemek ve içme zamanıdır. 
Ramazan ayı, aynı zamanda, daha çok 
ibadet edilen bir aydır.
Günde 5 vakit namazın farz olunduğu İslam 
dininde, bu emri yerine getirmeyenler, rama 
zan ayında 5 vakit namaz kılarlar.
Bilhassa teravi namazına gitmeleri oruç 
tutanları daha da rahatlatır.
Ramazan ayı, orucun yanında, yardımlaşma 
ayıdır da.
Yoksullar bu ayda daha da hatırlanır, onlara 
gerek zekat olarak, gerekse erzak ve yemek 
yardımı yapılır.
Erzak dağıtımı son yıllarda adeta patlama 
yaptı.
Belediyeler ve vakıflar ile değişik cemaat 
dernekleri gıda yardım paketleri ile birbiri- 
leriyle yarışmaya başladılar.
Bu durum dini bir yardımlaşma duygusu 
yanında, vakıf ve cemaat kuruluşlarının bir 
çeşit siyasi yatırımı da olmaya başladı.
Yani dini amaçla yapılan yardımlar, oya 
yöneldi.
Bir de iftar yemekleri adeta siyasi şova 
dönüştü.
Kilometreler tutan belediye yemekleri. 
Açiar yefifiĞ fâklaffff döyufüımdsr...
Ramazan ayında oruç tutanlar, sonunda 
3 gün süren bir bayramla oruç ayını 
kapatıyor.
Ramazan veya bizde şeker bayramı diye 
anılan bu bayram, orucun mükafatıdır 
adeta.
Ramazan ayının, inanmış ailelerde de etkisi 
farklıdır.
Her şeyden önce, gün boyu bir şey 
yemeyen insanlar, akşam güzel bir sofrada, 
bu açlığın mükafatını normal aylarda 
yediğinden farklı daha güzel yemekler ve 
tatlılar yiyerek alırlar.
Evlerde, iftar saati gelmeden büyük telaşlar 
yaşanır.
Kadınlar erkeklerin gelmesini beklerken, 
sofralar kurulur, yemekler hazır edilir.
Erkek top patlamadan önce semtin fırınına 
uğrar, sıcak pide a'ıarak gider evine.
Bu adet olmuştur. Boş gidilmez ramazanda 
eve.
Pide ise ramazan ayı ile özdeşleşmiştir. 
Her ne kadar şimdilerde her gün pide 
fırınlarda satılsa da akşam eve giderken 
götürülen pidenin yeri başkadır.
Eskilere göre, zamanımızda unutulan, iftar 
sonrası kentin kahvehanelerinde oynanan 
tombala oyunları artık yok.
Ben çocukluğumda, babamla teraviye gittik 
ten sonra, Balıkpazarı camisinden çıkan 
cemaat doğru kahvehanelere gider kendine 
yer kapardı.
Tombalanın çekilmesini, kendine çıkacak 
hediyeyi evine götürmeyi heyecanla bek
lerdi.
Biz ise kahvehanelere giremediğimiz için, 
pencerelerinden bakardık içeriye. Oyunu 
seyreder, biran önce büyümek isterdik. 
Şimdi o ramazanlar ve bayramlar yok. 
Buna karşın ramazan ayının sosyal yaşama 
ve ekonomiye etkisi büyük.
Ramazan geldiğinde, dayanışma, kardeşlik, 
yardımlaşma gibi duygular daha da öne 
Î'ikar.
nananlar ve dini vecibelerini yerine getire
bilenler için "Hoş Geldin Ramazan Ayı” 
diyorum.

Gemlik Belediyesi 
bünyesinde 
oluşturulan Gemlik 
İnşaat Taahhüt 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. İrtibat bürosu 
Hamidiye Mahallesi 
Irmak Sokak Sosyal 
Yaşam Merkezi 
Belediye Binası 
karşısında 
hizmete girdi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Kentsel Dönüşüm 
çalışmalarının bu 
firma eliyle ivme 
kazanacağını vur
gulayarak, toplu 
konut konusunda 
atılım yapacak 
şirketin irtibat 
bürosunun ilçeye 
hayırlı uğurlu 
olmasını diledi. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye’ye

askeri Haranın atları yabancı
devlet adamlarını karşılıyor

Gemlik Askeri Harası 
nın modern tesisinde 
özenle eğitilen atlar, 4 
yıl boyunca insan alış 
tırma, itaat, başlan 
gıç, tay geliştirme ve 
tay temel eğitimlerini 
aldıktan sonra Türki 
yeyi ziyaret eden 
yabancı devlet adam 
larının karşılanma 
sında kullanılıyor. 
Bursa Hakimiyetin 
haberine göre, 
sadece tecrübeli 
bakıcıların binebildiği 
atlara günde 2 kez 
45 dakika tımar, 45 
günde bir kayar ve 
nal çakımı yapılıyor. 
Adeta acemi birliği 
eğitimine tabi tutulan 
atlar, eğitimin ilk 3 
ayında sadece se
mere alıştırılıyor. Bu 
eğitimler sırasında 
ho-ho (durma), a-de- 
ta (yürüyüş), sür-at-li 
(hızlı yürüyüş), dört- 
na-la (koşma) komut 
larını öğrenen atlar, 
daha sonra binicileri 
ile buluşup spor sal 
eğitimlere başlıyor. 
ARKARA YA 
GÖNDERİLİYOR 
Temel itaat eğitim 
lerini başarıyla 
tamamlayan 4 yaşını 
doldurmuş Gemlik 
atları, Ankara’daki 
(ASEM) Atlı Spor 
Eğitim Merkez Komu 
tanhğı’na gönde 
riliyor.

toplu konut 
konusunda 17 bin 
kişinin müracaatta 
bulunduğu nu 
hatırlatarak, 
"Gemlik Halkının 
beklentisi çok 
büyük. Deprem 
riskinden uzak, 
sıcak yuva ve güçlü 
yapılara ihtiyaç var. 
Gemlik Belediyesi 
bünyesinde bu

Birlik içerisinde 30 
Ağustos, 29 Ekim ve 
9 Eylül gibi ulusal 
bayramlara katılan 
atlar, Cumhurbaşkan 
lığı Muhafız Alayı . 
bünyesindeki birlikte 
devlet başkan larını 
karşılama tören
lerinde de ihtişamlı 
fizikleriyle boy gös
teriyor. Aynı zamanda 
Türkiye Binicilik Fe 
derasyonu'nun düzen 
lediği binicilik yarış 
malarının tamamına 
katılan Gemlik atları, 
uluslararası yarışma 
organizasyonlarında 
da Türkiye’yi milli 
takımlar halinde 
temsil ediyor.
At Eğitim Bölüğü 
Komutanı Yüzbaşı 
Mehmet Köse, 2001 
yılından itibaren 
Gemlik ırkı atın üre
timine de başladıkla 

konuda ilk adımlar 
atıldı. Projeler 
hazırlandı.İhale 
aşamasına geldi. 
Yakın zamanda da 
ilk etap toplu konut 
çalışmasının teme 
lini atacağız” dedi. 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcügezli, 
Ahmet Avcı ve 
Kadir Erol’un yanı 

rım, 2002 yılında da 
bunun için Türk 
Patent Enstitüsün
den coğrafi işaret bel
gesi alarak Gemlik 
ırkını tescillediklerini 
söyledi. Türkiye ve 
Türk Silahlı Kuvvet- 
leri'nde atın doğumu, 
yetiştirilmesi ve eğiti 
mine kadar olan süre 
ci at ve atçılık kültürü 
çer- çevesinde yapan 
tek kurum olduk larını 
belirten Köse, “Türk 
Silahlı Kuvvetleri için 
nitelikli atlama, at ter
biyesi, üç günlük 
yarışma, atlı daya 
nıklılık ve tören atları 
üretimi yapıyoruz.
4 yıllık eğitimlerini 
tamamlayan atlar 
Kara Kuvvetleri Atlı 
Spor Eğitim Merkezi 
Komutanliği'na sevk 
ediliyor. Görevlerine 
burada devam ediyor

sıra, GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
ÖzdenÇakır, 
Gemtaş A.Ş.
Yönetim Kurulu 
Başkanı Gülşen 
Uslu ve sivil toplum 
örgütü yöneticileri 
açılışta hazır 
bulundular.

lar. Komutanlığımız 
ayrıca Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin taktik 
ve teknik konularda 
ihtiyaç duyduğu bil
giler için araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri 
icra ediyor” dedi. 
Kuruluş tarihi M.Ö. 
209 olarak kabul 
edilen TSK’nın bu 
derin tarihi kimliğinde 
ki yegane unsurun 
atlar olduğunu anla
tan Yüzbaşı Köse, 
“Türk Silahlı Kuvvet
leri, at üretimi ve 
yetiştirilmesini canlı 
ve yaşayan bir müze 
olarak aevam ettiri 
yor. Bugüne kadar 
Gemlik ırkı 151 at üret 
tik. Genelde Gemlik 
ırkı törenler ve spor 
da, Friesiyan ırkı ise 
törenler ve top çeker 
olarak kullanılıyor" 
diye konuştu.



GemlikKSrfez
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U12 yaş Ligi hariç 
Amatör maçların 
tümünü sonlandır 
dik.

Şampiyonaya çıkan 
takımlar belli oldu. 
Profesyonel Liglerde 
de düşenler, çıkanlar 
ve şampiyonlar 
tümüyle ortaya çıktı. 
Avrupa futbol şampi 
yonası heyecanı 
şimdiden hepimizi 
sarmış durumda.

Türkiye şampiyona

---------------------------------------------------------!—

SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

FUTBOLDA GEMLİK
sında Bursa’mızı 
temsil eden takımlar, 
önceki yıllardan 
çok daha başarılı 
gözüküyor.
Şampiyonluklara 
ortak olmuş durum* 
dalar. Sebebi tüm 
yaş gruplarının Elit 
Ligi olmasından 
dolayı. Elit Ligde 
kötü takım hiç yok. 
Hep iyi takımlarla 
oynuyorsunuz bu da 
kaliteyi arttırtıyor.

Futbolda Gemlik’i 
miz başarısız bir 
sezon geçirdi diye
biliriz. Bal liginden 
düştük, birinci 
kümeden düştük. 
İkinci kümeden 
başarı yakalayama 
dik. Bir tek Gemlik 
Gençlerbirliği Spor 
U19 grup şampiyonu 
oldu.

U14’te Gemlik 
Belediye Spor 
Türkiye Şampiyona 

sına çıktı. Bunun 
haricinde başarı yok.

Başarısızlığın 
sebebi takımların alt 
yapıya önem verme 
meşinden kaynakla 
nıyor. Gemlik’te 
yeterince futbolcu 
yetişmiyor. Kalaba 
lıktan futbolcu takımı 
oluşturmak kaliteyi 
getirir.

Biz de futbolcu 
sayısı az.

U12 yaş Ligine 
Gemlik’ten sadece 2 
takım girdi. İleriden 
ne bekleyebilirsiniz.

Belediye Spor yaz 
spor okulları kayıt 
lan başladı.

Futbol, judo, masa 
tenisi, atletizm, 
motokros, güreş, 
satranç, yüzme, 
karate, kort tenisi, 

badminton, biatlon 
olmak üzere 12 
branşta faaliyet 
yapılacak.

Kayıtlar 20 Mayıs - 
11 Temmuz arası 
Sosyal Yaşam Merke 
zindeki kulüpten 
yapılacaktır.

Her branşın 
başlama tarihi farklı.

Sosyal Yaşamı 
Destekleme Derneği 
son zamanlarda 
Gemlik’imizin 
psikolojik yapısına 
olumlu katkı sunma 
ya devam ediyor. 
Dernek Başkanı 
Şükrü Deviren karde 
şimizin çabaları son 
derece zor olan 
organizasyonlarda 
takdir görmektedir. 
Sosyal anlamda çok 
eksik kalınan

açıklıklar azda olsa 
giderilmeye çalışıl 
maktadır.

Madde bağımlılığı 
na ve teröre hayır 
kampanyasının 
ardından, olgunlar 
turnuvası hemen 
devreye girdi.

Baş aktör Şükrü 
Deviren.

Elbette yanında 
kendisine yardımcı 
olan kardeşleri var. 
Müzik ve tiyatro da 
büyük desteklerini 
biliyo ruz. Kimsesi
zlere yönelik 
çalışmalarını da 
görmüştük.

Futbolda eski 
sporculara yönelik 
fikir toplantısını 
gene Şükrü Deviren 
kardeşimiz organize 
etmişti.

Sercan Yılılırını için masaya oturdula
Bursaspor sezon 
başında Galatasaray'
dan kiraladığı Sercan 
Yıldırim'ı kadrosuna 
katmak için 
çalışmalarına hız 

verdi. Yeşil beyazlı 
ekip sezon sonunda 
Sercan Yıldırim'ı 750 
bin Euro bonservis 
bedeliyle satın alma 
opsiyonunu fazla 

geldiği için kullan 
madı. Buna karşılık 
Galatasaray'a 300 bin 
Euro bonservis be
deli teklif eden Bur- 
saspor'un verdiği

rakam Sarı kırmızılı 
ekibin istediği rakam
dan 450 bin Euro az... 
Galatasaray, Bursas- 
por'un bu teklifine 
sıcak bakmıyor.

I MATBAACILIK YAYINCILIK
REKLAMCILIK ORGANİZASYON VE™'™ HİZMETLERİ

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

FATURA e 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU S 

TAHSİLAT MAKBUZU S 
DAVETİYE e 

TAKVİM & KİTAP B 
DERGİ & İLAN S 

KARTVİZİT & KAŞE < 
EL İLANI & BROŞÜR e 

CİLT YAPIMI e 
İLAN & REKLAM < 
PLAKET & KUPA S 

MADALYA e 
NİKAH ŞEKERİ > 
BEBEK ŞEKERİ e 

HEDİYELİK EŞYA e 

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 
Tel: 0 224 513 96 83
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niHlMlMi
14 haftadır devam 
eden 12-18 yaş 
aile eğitimi 
kursunun 
sertifika töreni 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
düzenlendi.
Törene Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgöl- 
cigezli, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Şube müdür
leri Burhan İnan ve 
Necat Gül katıldı.
Toplam 17 veli 
sertifikalarını 
törenle aldı.
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık; aile eği 
timlerinin önemini 
vurgularken, “Gem
lik ilçesinde 20’ye 
yakın törenin düzen 
lendiğini görmek bu 
eğitimlerin yaygın 
taştığını göstermek
tedir. Alacağınız 
bu sertifika çok 
önemli. Dinimizin 
emri var malum, 
Cennet annelerin 
ayakları altındadır.

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

Veliler olarak 
aldığınız bu eğitimi 
komşularınızla 
paylaşın ki çocukla 
rımızın gelişimine 
katkı sağlayalım, 
huzurlu bir Gemlik 
ortamında hep be
raber yaşayalım. ” 
dedi.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcügezli 
velilerin yaptığı 
konuşmalara daya- 
naıak Eğitimin 
istenilen başarıya 

ulaştığını görü 
yoruz. "dedi. 
Bunların devamında 
ise Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran sadece 
ailelerin kendilerini 
geliştirmelerinin 
yeterli olmadığını 
bunun yanında 
öğrencilerin de 
kendi gelişimlerine 
katkı sağlamaları 
gerektiğini 
vurgulayarak 
öğrencilere 
seslendi.

Aile üyesi bireylerin 
çağın gerektirdiği 
temel aile yaşam 
becerilerine yönelik 
bilgi, beceri ve 
tutumları 
kapsamlı olarak 
edinebilmelerini 
sağlamak amacıyla 
yapılan “0-18 
yaş aile eğitim 
programı” sertifika 
töreni, misafir 
lerin velilere 
sertifikalarını 
vermeleri; ile 
sona erdi.

KAYNAKÇI ABANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%100 Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri 
bölümünden mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası olan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

Kayna'Kçiıar aramaklayız.

MAVİTEC 
02245140400

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

iıtiiiııı Hinin 
soluğu denirtt aliı

Haziran ayının 
girmesiyle birlikte 
hava sıcaklığının 
30 dereceye 
ulaştığı Bursa’da 
Mudanya, Gemlik 
ve Kurşunlu 
sahilleri günü 
birlik tatilcilerle 
doldu taştı.
Deniz suyunun 
henüz yeni

ısınmaya başladığı 
şu günlerde denize 
girmeyi hasretle 
bekleyen gençler, 
sıcak hava ve 
denizin tadını 
doyasıya çıkar 
dılar.
Kurşunlu 

Sahili'nde eski 
adı Can İskelesi 
olarak bilinen,
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından yeniden 
restore edilen 
Büyükşehir İskele- 
si'nden denize 
giren bir grup 
genç, 1.5 metrelik 
iskeleden toplu 
halde ve teker 
teker akrobatik 
hareketlerle 
denize atlayıp 
uzun süre 
yüzdüler.
İyot kokulu havayı 
teneffüs edebilmek 
için Kurşunlu 
Sahili'ne gelen 
vatandaşlar 
uzun süreli 
yürüyüşler yapıp 
oksijen depoladı. 
Bursa'da hava 
sıcaklığının hafta 
içinde artacağı 
öğrenildi.



Gemlik KBrfez
GtMLİK'lH İLK GÜNLÜK IİYAIİ OAZ8TI8İ

Matemliler İzmir’i gezdi AÖF sınavları yapıldı

Gemlik Özel Hatem 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
İzmir-Kuşadası 
gezisi düzenledi.
9.10.ve 11 sınıf 
öğrenci ve 
öğretmenlerinin 

katıldığı gezide; 
Şirince,Meryem 
Ana Eyi, Efes Antik 
Kenti,İzmir Ekonomi 
Üniversitesi ve 
Kuşadası sahili 
gezilen yerler 
arasındaydı.

Öğrencilerde 
tarih bilincini 
geliştirmek ve aynı 
zamanda bir eğitim 
gezisi olan bu 
programda 
öğrenciler gönül 
lerince eğlendiler.

Hafta sonunda AÖF 
Bahar Dönemi 
Dönem Sonu 
Sınavı giriş sınav 
yapıldı.
AÖF sınavına giren 
öğrenciler için AÖF 
sınav giriş belgesi 
alma işlemleri de 
sınav giriş yerleri 
açıklandıktan sonra 
erişime açıldı.
4-5 Haziran 2016 
tarihlerinde yapılan 
AÖF sınavı 
için giriş yerleri 
anadolu.edu.tr’den 
kontrol edilebildi. 
AÖF sınavları için 
adaylar, sınav yeri 
bilgisi ve sınav giriş 
belgesi gibi belgeler

gönderilmedi. 
Sınava giren 
adaylar bu belgeleri 
anadolu.edu.tr in
ternet sitesi üzerin 
den Online olarak 
temin edebildiler. 
AÖF sınavına gire
cek olan adaylar, 
AÖF sınav yeri 

sorgulama ekranına 
login.anadolu. 
edu.tr sayfasından 
ulaşabildiler. 
Bu sayfadan 
adaylar, T.C. 
Kimlik no ve aday 
şifrelerini girerek 
istedikleri bilgilere 
ulaşabilirler.

■I 
■

KAVLAK
ZEYTİN PERAKENDE 

MAĞAZASINDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN PERSONELLER 

ALINACAKTIR.

05062698718

ElEMANLAB ABANIYOR
FORKLİFT VE BOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR 

02245247524 - 05301488083

gemport
GemLk l.irhar ve Depo ama İşletmeler: A.§.

GE MKORT-35“Te r m i n â rTrâ ktö r 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel lımanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü ısYYnâam 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 IVlakıne, TVlotor, IVlekatronTk, 
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 vasita 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 ıçınaskerlikıle ilişiği bulunmayan.

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

■ FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN VASIFSIZ 

ELEMANLAR ARANIYOR■ “S"
MEYDAN KUZU CİME

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

0 532 232 80 41

anadolu.edu.tr
mailto:hr@gemport.com.tr
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İndirim beklerken, trafik sigortalarına zam geldi
16.5 milyon araç
sahibini ilgilendiren 
zorunlu trafik 
sigortasında fiyat 
gözlem süreci bu ay 
biterken, şirketler 
fırsatçı zammı yaptı. 
Aralık 2015'te orta
lama 400 TL 
civarında olan bir 
poliçe bedeli 1 Hazi
ran itibariyle 800 
Türk Lirası'na yük
seldi. Sadece otomo
billerde ortalama 
fiyat 700 lirayı buldu. 
Sigorta şirketlerinin 
talebi doğrultusunda 
yapılan değişiklikleri 
içeren Kanun, 
nisanda yürürlüğe 
girmesine rağmen

firmalar indirime
yanaşmadığı gibi 
ilave zam yaptı. 
Hazine Müsteşarlı 
ğının verilerine göre 
ortalama 800 lira 
olan fiyatın 500 
TL'ye gerilemesi 
gerekiyor. Zorunlu 
trafik sigortasında 
300 lira civarındaki 
indirimi sağlayacak 
tarife sistemi için 
Hazine'den Sorumlu 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek'in 
karar alması 
gerekiyor. Sigorta 
şirketlerinin mayıs 
ayında 700 lira olan 
ortalama fiyatı hazi
ran başında 800 li-

raya yükselttiğine 
dikkat çeken üst 
düzey bir ekonomi 
yetkilisi Şimşek'in 
tarife ya da tavan 
fiyat kararını bir an 
önce vermesi 
gerektiğine dikkat 
çekiyor. Sigorta 
şirketlerinin "Bir 
araç 20 kere kaza 
yaptı, dosya başına 

maliyet arttı" gibi 
bahanelerle fiyat in
dirimine yanaşma 
dığı öğrenildi.
Sigorta şirketlerinin 
göstermelik indirim 
yapabileceğinin 
altını çizen ekonomi 
yetkilisi, "Tarife ya 
da tavan fiyat karan 
ne kadar geç ver
ilirse o kadar 

vatandaşın zararına. 
16.5 milyon taşıt 
sahibi var. Bunlar 
her yıl zorunlu trafik 
sigortası yaptırıyor. 
Yılbaşından bugüne 
kadar yüzde 100'e 
varan oranlarda sig
orta şirketleri zam 
yaptı. Zamlar devam 
ediyor. Bir an önce 
karar verilmeli. 
Geç karar 
verildiğinde zaten 
sigorta şirketleri 
yapacakları zammı 
yapmış olur. 
Sonrasında sınırlı bir 
indirime giderler" 
dedi. Hazine'nin 
elinde bu kapsamda 
iki yaptırım bu

lunuyor. Birincisi 
tavan fiyat 
uygulamasına 
gidilmesi İkincisi ise 
tarifelerin Hazine 
tarafından belirlen
mesi. Tarife sistemi 
2008 yılma kadar 
uygulanıyordu. Bu 
modelde kamu 
fiyatları şehirlere 
göre belirliyor. 
Örneğin bir otomo
bilin zorunlu trafik 
sigortası İstanbul'da 
500 TL'ye yapılırken, 
bir başka şehirde 
400 lira olarak belir
lenebiliyor. Bu ta 
rifelerde sadece 
düşük oranlı iskon 
to yapılabiliyor.

Memur enflasyon 
farkı zammı hesapla 
masında dikkate 
alınan enflasyon 
oranları bugün 
açıklandı. Enflasyon 
Mayıs ayında bek
lentilerin altında 
geldi. Temmuz 
ayında hesaplana 
cak olan memur 
enflasyon zammı 
farkı olmayacak 
gibi. Memurların 
toplu sözleşmeden 
gelen enflasyon 
farkı zammı bu yıl 
ödenmeyecek gibi 
görünüyor. Mayıs 
2016 dönemine ait 
enflasyon oranları 
beklentilerin altında 
geldi. Geçen bir 
kaç ayda da düşük 
gelen enflasyon 
oranlan memurlara

ek zam getirmeye
cek. Toplu sözleşme 
hükümlerine göre, 
Aralık 2015 ile 
Haziran 2016 
arasındaki enflas 
yon oranlarının 
toplamının yüzde 
6'yı aşması duru
munda, memurlar 
aşan nispette, yılın 
1. yarısı için enflas 
yon farkı alabiliyor
lar. Enflasyon 
oranlan Mayıs 
ayında 0.58 oranın 
da arttı. TÜİK'in 

bugün açıkladığı 
rakamlara göre, 
ilk beş aydaki 
toplam enflasyon 
oranı yüzde 3.15 
oldu. Bu durumda, 
yılın ilk altı ayındaki 
enflasyon oranının 
yüzde 6'yı bulması 
zor görünüyor. 
Haziran ayında, 
enflasyonun yüzde 
6'yı aşmaması 
durumunda 
memurlar için 
enflasyon zammı 
oluşmayacaktır.

Tüketici fiyatları 
bazında mayısta 
en yüksek fiyat 
artışı yüzde 17,99 
ile umreye gidiş 
ücretinde görüldü. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, 
fiyat artışında 
umreye gidiş 
ücretini, yüzde 
14,88 ile çilek, 
yüzde 13,63 ile 
yurt içi bir hafta ve 
daha fazla süreli 
turlar izledi. Mayısta 
fiyatı en çok artış 
gösteren diğer 
ürünler arasında, 
yüzde 7,89 ile tek 
parça elbise, yüzde 
7,23 ile kivi, yüzde 
6,58 ile balık, yüzde 
6,55 ile etek, yüzde 
6,45 ile limon, yüz

de 6,41 ile erkek 
tişörtü, yüzde 5,92 
ile telefon görüşme 
ücreti ve yüzde 5,46 
ile erkek takım elbi 
sesi yer aldı.

En çok kuru soğan 
ucuzladı

Geçen ay en fazla 
fiyat düşüşü ise 
yüzde 46,30 ile kuru 
soğanda gerçek 

leşti. Bunu yüzde 
36,01 ile sivri biber, 
yüzde 31,79 ile 
sarımsak, yüzde 
28,20 ile domates, 
yüzde 26,75 ile 
taze fasulye, yüzde 
14,20 ile patates, 
yüzde 10,54 ile 
yumurta, yüzde 
6,39 ile yurt içi 
hafta sonu turları, 
yüzde 6,14 ile 
salatalık izledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gern(lgrartezgazetesggqttW1
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79

Telefon Arıza
UEDAŞ ARIZA
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Böl. Şef. 
Milli Eğt. Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74 VAPUR- FERİDOTHalk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş.

513 13 53r\kTmnr\HmLin 513 10 57
513 13 08
513 11 33

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

L 
i

Kaymakamlık 
C.Savcılığı

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

Yalovo 
Topçular 
Esklhlsar1 C.Savcı Yrd. 

Emniyet Müd.
Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

11 ULAŞIM Özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00

R
P«mukkıl6
OENİZ UÇAOl

• 12 OO 20 Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

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

Pegasus Akmi» Seyahat 
METRO

814 «3 82
013 12 12
O1 3 20 77

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Müd.
İlçe Seç. Md.

524 85 86 
«44 in oo DAĞITICILARM

I S Özer Turtam 
Kanberogiu-Esadaç 
Anrtur 
Kamil Koç____________

012 1O 72
•14 40 43
012 O1 03

OTO 1U V4
513 10 45
513 77 73

GEMDAŞ 
Aygaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58H HASTANELER nam cgııım mua. d ij io ‘♦o

İŞ-KUR 513 71 66
Habaş
Mogaz

B 
F

Devlet Hastane»!
Sahil Dav. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE_________ Ergaz 

Milangaz
513 88 43
513 22 59

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 60
614 60 81

________ TAKSİLER _____ BUSKİ 514 5796 Bütünler Likitgaz 613 80 00

R Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 

। Gemlik Taksi 
1 Manastır Taksi

51318 21
013 24 87
013 32 40
013 23 24
017 33 04

İtfaiye 
Muhasebe Md.

513 23 25 
51’ 45 21-182

Akçagaz 
Totalgaz

014 88 70
014 17 00

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

51 15 21-111 
alnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Bayza Petrol

013 1O 79
013 30 33
013 13 40
013 O1 03

Gemlik Karfez
OiaiİK’İH İLK aONLÛK SİYASİ «AZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5496 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IHlIllllEliMt
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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GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Marmarabirlik, TİM'in 2015 yılı verilerine göre zeytin ye zeytinyağı sektöründe 4. kez ihracat 
şampiyonu oldu. Başkan Asa, Zeytin ve Zeytinyağı İhracat Birinciliği Ödülü'nü Başbakan 
----------- sfardımrıcı Mahmut SimsAk vp Fknnpmi Bakanı Nihat Zeybekci'den aldı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

KADIN KURULUŞLARI NEREDE?
Türkiye’nin gündemi Cumhurbaşka 

nı’nın elinde.
İstediği gibi gündemle oynuyor.
Bir bakıyorsunuz hiç olmayan bir 

konuyu ele alıyor, medya gun boyu, 
o’nun bu konuşmalarını saatlerce 
veriyor.

Aslında bu bir taktik.
1100 odalı Ak Saray’da ki danışman 

lar her gün, gündem ile ilgili stratejiler 
belirliyor ve Cumhurbaşkanının kamu 
oyu karşısında ne kadar güçlü olduğu 
nu göstermeye çalışıyorlar. Dev. 4’te

Dünyanın en büyük sofralık siyah zeytin üreti
cisi Marmarabirlik, Türkiye İhracatçılar Mecli 
si’nin (TİM) 2015yıh ihracat şampiyonları lis
tesinde zeytin ve zeytinyağı sektöründe bir kez 
daha ihracat şampiyonu oldu. Marmarabirlik 
böylece TİM tarafından son beş yılda 4. kez 
ihracat şam piyonu seçildi. Haberi sayfa 2de

Manastır’a iki ek sefer

MANASTIB’A 
RAMAZAN AVINDA 

EK SEFER

73 Nolu S. S. Güzel Gemlik Otobüs ve 
Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Koope 
ratifi Ramazan ayı nedeniyle Manastır’a 
iki ek sefer koydu.
Kooperatif Başkanlığı ’ndan yapılan açıkla 
mada; normal seferlere ek olarak saat 
00.20 ve 01.00‘de Gemlik’ten Manastır’a 
ek otobüs seferi konduğu bildirildi.
Açıklamada, ek seferlerin Ramazan ayın 
dan sonra uygulanmayacağı bildirildi.

7 HAZİRAN 
2016 SALI

İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

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


7 Haziran 2016 Salı Gemlik KMrfez Sayfa 2

Marmarattirllk 4. Kez ihracat şampiyonu
Marmarabirlik, TİM'in 2015 yılı verilerine göre zeytin ve zeytinyağı sektöründe 4. kez ihracat 
şampiyonu oldu. Başkan Asa, Zeytin ve Zeytinyağı İhracat Birinciliği Ödülü'nü Başbakan 

Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den aldı.
Dünyanın en büyük 
sofralık siyah zeytin 
üreticisi Marmarabir
lik, Türkiye İhracat 
çılar Meclisi’nin 
(TİM) 2015 yılı ihra
cat şampiyonları 
listesinde zeytin 
ve zeytinyağı sek
töründe bir kez daha 
ihracat şampiyonu 
oldu. Marmarabirlik 
böylece TİM tarafın 
dan son beş yılda 4. 
kez ihracat şampiyo 
nu seçildi. Marmara
birlik Yönetim Ku
rulu Başkanı Hida 
met Asa, Zeytin ve 
Zeytinyağı İhracat 
Birinciliği Ödülü”nü, 
TİM’in 23. Olağan 
Genel Kurulu kapsa 
mında İstanbul’da 
düzenlenen törende, 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek ve 
Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci'den 
aldı. İhracat şampi 
yonlarına ödülleri, 
geçtiğimiz hafta 
sonu Cumhurbaş 
kanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da 
katılımıyla gerçekle 
şen TİM 23. Olağan 
Genel Kurulu ve 
2015 İhracat Şampi 
yonları Ödül 
Töreni'nde verildi. 
Başkan Asa, zeytin

ve zeytinyağı sek
töründe bir kez daha 
ihracat şampiyonu 
olmanın gururunu 
yaşadıklarını be
lirterek, "Ödülümüzü 
8 kooperatifimiz ve 
32 bin ortağımız 
adına aldık. Marmara 
birlik'in, 4. kez şam 
piyon olması, bizler 
için önemli bir moti
vasyon kaynağı ol 
muştur. Marmarabir
lik, 'birlikten kuvvet 
doğar' sözünün en 
güzel örneklerinden 
biridir. Marmarabir
lik, bir üreticinin tek 
başına ulaşamaya 
cağı, 49 ülkeye uza 
nan ihracat ağı ile 
dev bir organizasyon 
haline gelmiştir. Bu 
başarının altında bir

lik beraberlik ve ekip 
çalışması yatmakta 
dır. Ödülün alınma 
sında emeği geçen 
başta Birlik Yönetim 
Kurulumuz olmak 
üzere, kooperatifle 
rimiz, çalışanlarımız

ve ortaklarımızı 
tebrik ediyorum" 
diye konuştu.

HEDEF 6 BİN 500 
TON İHRACAT 
Marmarabirlik'in 
ihracatını planlı

değişim ve dönü 
şüm çalışmalarıyla 
her geçen gün 
daha iyi noktalara 
taşıdıklarını kayde
den Asa, ”2015 yılı 
itibariyle ihraca 
timiz 6 bin tonlara 
ulaşmıştır. Yıl 
sonunda İse 
ihracatımızı 6 bin 
500 tonlara taşımayı 
hedeflemekteyiz. 
Bundan sonra da 
hedefimiz, daha çok 
ihracat yaparak, 
ülkemize döviz gir
disi sağlamak ve 
Marmarabirlik'i bir 
dünya markası 
haline getirmektir" 
ifadelerini kullandı. 
Başkan Asa, 
2 yıl Önce konumlan 
dırdıkları MB marka 

sının Avrupa yapılan 
masının tamamlan 
dığını ve Marmara- 
blrlik'e duyulan 
güvenden dolayı MB 
markası ile yapılan 
ihracatın da her 
geçen yıl arttığını 
vurgulayarak, 
"Hedefimiz 2016 
yılında sadece MB 
markası ile bin ton 
ihracat yapmaktır" 
dedi.

BAKAN'DAN 
REKLAM 
FİLMİNE ÖVGÜ 
Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, 
ödül töreninde 
Başkan Asa'yı 
Marmarabirlik'in 
#birlikolursak temalı 
yeni reklam filmin
den dolayı tebrik 
etti. Zeybekci, 
birlik beraberlik 
mesajı veren 
reklam filmini çok 
beğendiğini ifade 
etti. Başkan Asa da 
"Reklam filmimizle 
ilgili aldığımız tebrik
ler, gerek senaryo 
suyla gerekse ver 
diği mesajlarla ne 
kadar doğru bir 
karar aldığımızı 
göstermektedir" 
diye konuştu.

Ramazan coşkusu başlıyor
Gemlik Belediye
sinin organize ettiği 
geleneksel Ramazan 
Ayı Şenlikler 
Programı belli oldu. 
Ramazan Ruhuna 
Uyguri Kaliteli 
Programlarla son 
yıllarda adından 
övgüyle bahset 
tiren Gemlik 
Belediyesi, bu yıl 
da çok sayıda pro
grama imza atacak. 
İskele Meydanı 
Festival Alanında bir 
ay sürecek olan Dini 
Kitaplar Fuarı ile bir
likte renklenen Ra
mazan Ayı Program 
lan Kapsamında çok 
sayıda Tasavvuf 
Musikisi ve İlahi 
Sanatçısı sahne ala
cak. Semazen gös
terimi, Tiyatro ve 
Çocuklara yönelik 

animasyonlar 
Ramazan ayı 
boyunca Gemliklil
erle buluşacak. 
Kültürel ve Sanatsal 
gösterimler bu yıl, 
Kumla, Kurşunlu, 
Umurbey gibi eski 
beldelerde de 
sahnelenecek. 
Gemlik Belediye- 
si’nin Geleneksel 
Sokak İftarları 9 
Haziran Perşembe 
Günü Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Fatih 
Sokakta başla 
yacak. 11 Haziran 
Cumartesi Günü 
Umurbey, 13 Haziran 
Pazartesi Günü Hisar 
Mahallesi Niyazi Bey 
Cami önü, 14 Hazi
ran Salı Günü de 
Osmaniye Mahallesi 
iftar organ izas 
yonları, çeşitli

kültürel etkinliklerle 
desteklenecek.
Sokak İftarları 
15 Haziran Çarşam 
ba Balıkpazarı Ma
hallesi, 16 Haziran 
Perşembe Hamidiye 
Mahallesi Eren 
Sokak, 21 Haziran 
Sah Günü Cumhuri 
yet mahallesi, 22 
Haziran Çarşamba 
Kurşunlu, 23 Haziran 
Perşembe günü de 
Eşref Dinçer Ma
hallesi Mevlana 
Camii önünde devam 
edecek. 28 Haziran 
Salı günü Gemlik 
Belediyesinin 
BORUSAN A.Ş. ile 
ortak organize ettiği 
geleneksel sokak 
iftarı yine İskele 
Meydanı Festival 
alanında gerçek 
leşecek.

Gemlik Belediye
si’nin halkla iç içe 
olduğu sokak 
iftarları 29 Haziran 
Çarşamba günü 
Hamidiye Mahallesi 
iftar Programı ve 2 
Temmuz Cumartesi 
akşamı da Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi 
Meslek Sokak iftarı 
ile son bulacak. 
10 Haziran Cuma 
Akşamı İskele 
Meydanı Festival 
alanında Karagöz- 
Hacivat gösterimi ile 
başlayacak sosyal 
ve kültürel program
lar, 11 Haziran 
Cumartesi Günü Ge
leneksel Sokak İftarı 
sonrasında Umurbey 
Abdullah Fehmi Or
taokulu Bahçesinde 
Leyla ile Mecnun 
oyunu ile sürecek.

15 Haziran 
Çarşamba Akşamı 
Roman Kültürü 
Araştırma ve 
Yardımlaşma 
Derneği Tasavvuf 
Musikisi Konseri 
Gemliklilerle birlikte 
olacak. 17 Haziran 
Cuma Günü Hüseyin 
Goncagül Tiyatrosu 
Çocuk Oyunu ile 
hem çocukların hem 
de yetişkinleri 
güldürecek. Yine 18 
Haziran Cumartesi 
Akşamı Aşuk ile 
Maşuk Orta Oyunu 
bir kez daha Ra
mazan Ayının rengi 
olacak. 24 Haziran 
Cuma Akşamı Sinan 
Topçu, 25 Haziran 
Cumartesi akşamı da 
Bayram Büyükoruç 
Tasavvuf Musikisi 
Konserleri Gem

liklileri coşturacak. 
22 Haziran 
Çarşamba Kurşunlu, 
23 Haziran Perşembe 
Kumla, 24 Haziran 
Cuma Umurbey’de 
sahnelenecek 
tiyatrolar, 25 Hazi- 
ran’da da Gemlik’te 
Ramazan Ruhuna 
uygun programların 
diğer renkleri olacak. 
26 Haziran Pazar 
Akşamı da “Yedi 
Köyün Yargıcı” 
isimli çocuk oyunu 
U.Ü. Gemlik 
Yerleşkesi Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
Tiyatro Grubu 
tarafından sahne
lenecek. 1 Temmuz 
Cuma Akşamı da 
Kadir Gecesi özel 
programı organize 
edilecek.
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Orhangazi’de feci kaza! TIR traktörü biçti
Orhangazide bir 
TIR'ın şerit ihlali 
yaptığı Öne sürülen 
traktöre çarpması 
sonucu 5 kişi yara 
lahdi. Çok sayıda 
ağacı parçalayan 
TIR, 100 metre 
sürüklendikten 
sonra durabildi. 
Kaza gece Orhan 
gazi-İznik karayolu, 
Boyalıca mahallesi

yakınlarında mey
dana geldi. Alkollü 
olduğu belirlenen 
A.A. idaresindeki 
41 H 0592 plakalı 
traktör, Boyalıca 
istikametine seyir 
halindeyken kontrol 
den çıkarak şerit 
ihlali yaptı. Karşı 
şeride geçen traktöre 
bu esnada karşı 
yönden gelmekte

Suat S. idaresindeki siz TIR çarptı. 
34 KA plakalı dorse- Kontrolden çıkan

TIR yolun solunda 
bulunan zeytinliğe 
daldı. Yaklaşık 100 
metre sürüklenen 
TIR ağaçlara çarparak 
durabildi.

4 KİŞİ YARALANDI 
Kaza sonrasında 
traktör sürücüsü 
A.A. İle birlikte TIR 
da bulunan sürücü 
Suat Sezgin, Haşan

Gençtoğ, Yaşar 
Erkurt, Sami Demir 
taş yaralandı.
Olay yerine çağrılan 
ambulanslarla 
Orhangazi ve İznik 
Devlet Hastanelerine 
kaldırılan yaralılar 
buralarda tedavi 
altına alınırken, 
jandarma ekipleri 
kaza ile ilgili soruş 
turma başlattı.

Erkek Pitbull'u öldürüp dişisini kaçırdılar
Bursa'da akıllara 
durgunluk veren bir 
hırsızlık olayı yaşan 
dı. Sahibinin Cuma 
namazına gitmesini 
fırsat bilen hırsızlar, 
erkek köpeği suyuna 
zehir katıp öldürdü, 
8-10 yavru beklenen 
hamile dişi Pitbull 
köpeğini ise çalıp 
kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre, olay Yıldırım 
Zeyniler Mahalle

sinde meydana 
geldi. Tarlasındaki 
kiraz ve fasulyelere 
ayılar tarafından 
zarar gelmemesi 
için iki Pitbull cinsi 
köpek besleyen 
Ramazan Akpınar 
Cuma namazına 
gitti. Bunu fırsat 
bilen hırsızlar, 
bahçeye girerek 
önce erkek köpeği 
suyuna zehir katarak 
öldürdü. Ardından

hamile olduğu bildi 
rilen dişi köpeği 
çalan hırsızlar, 
kayıplara karıştı.

Hamile olan dişi 
köpeğini çalmak için 
erkek köpeğin zehir 
lendiğini ifade eden

Ramazan Akpınar, 
"Cuma namazı 
saatinde yukarıda 
çoban arkadaşlar 
köpekleri burada 
canlı görmüşler. 
Ondan sonra köpek 
lere yemek vermeye 
geldiğimde erkek 
olan köpeğin ölüsünü 
buldum. Suyuna zehir 
atmışlar. Dişi köpe 
ğim de hamileydi, 
herhalde onu çalmak 
için yapmışlar. Ben

de köpeğimi buraya 
gömdüm. Bu köpeği 
öldürmeleri insanlık 
vahşeti. Hırsızlar 
gece büyük ihtimalle 
burada kalmışlar ki 
köpekler çok bağır 
mış. Kilidi açıp her
halde burada kalmış 
lar. Dişi köpeğimden 
8-10 yavru bekliyor
dum. Yavru köpekle 
rin tanesini bin 500 
liradan satıyorlar" 
dedi.

2 yasındaki çocuğun feci sonu
İnegöl de bir apart 
manın 5'nci katında 
ki dairenin pencere 
sinden düşen 2 
yaşındaki çocuk 
hayatını kaybetti. 
İnegölde bir apart 
manın 5'nci katında 
ki dairenin pencere 
sinden düşen 2 
yaşındaki çocuk 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgilere 
göre, Yeniceköy 
mahallesi Mahmut 
Kuşcan caddesinde

Osmangazide, 
kamyonetin çarptığı 
5 yaşındaki Suriyeli 
çocuk hayatını kay
betti. Alınan bilgiye 
göre, Küçükbalıklı 
Mahallesi 4. Konak 
Sokağında Ersin 
G'nin (21) kullandığı 
16 BRU 98 plakalı 
kamyonet, sokakta 
arkadaşlarıyla oy

meydana geldi.
Suriyeli ailenin kiralık 
olarak tuttuğu daire 
de eşyalarını düzenle 
diği sırada, 2 yaşın 
daki bebekleri Kerem 

nayan Suriyeli Isra Kamyonetin altında
Razzuk’a çarptı. kalan Razzuk, ağır

Elmuhammed, iddi
aya göre kanepe 
üzerine basarak 
çıktığı pencereden 
düştü. Kafa üstü 
beton zemine düşe 

rek ağır yaralanan 
Kerem, özel otomo
bille İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisine getirildi. 
Küçük çocuk, 
burada yapılan 
müdahalelere 
rağmen hayatını 
kaybetti. Kerem 
Elmuhammed' in 
cesedi İnegöl Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırılırken, olayla 
ilgili tahkikat 
başlatıldı.

yaralandı. Sürücü 
tarafından Bursa 
Dr. Ayten Bozkaya 
Spastik Çocuklar 
Hastanesi ve 
Rehabilitasyon 
Merkezine götürülen 
Razzuk, burada 
müdahaleye rağmen 
kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü 
gözaltına aldı.

MM

İstanbul'da bir 
matbaada bastırdığı 
sahte paraları 
Bursa'da piyasaya 
sürmek isteyen iki 
kişi gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, polis, geçtiği 
miz yıl Nisan ayında 
36 bin lira sahte 
parayı klozete 
atarken yakalanan 
ve çıkarıldığı mah 
kemece adli kont 
rolle serbest bırakı 
lan C.K (28) isimli 
kişinin yeniden 
Bursa'ya sahte para 
getireceği ihbarını 
aldı. C.K.'nın Osman 
gazi Çarşamba 
Mahallesi'ndeki 
evini tespit eden 
ekipler, eve operas 

yon düzenledi. 
Operasyonda C.K. 
ve sevgilisi olduğu 
iddia edilen S.Ö.(33) 
isimli bayan gözaltı 
na alındı. Evde yapı 
lan aramalarda 
8 bin lira sahte 
banknot ele geçi 
rildi. İki şüpheli, 
emniyetteki ifadele 
rinin ardından adli 
yeye sevk edildi. 
Evde yapılan ara
malarda 38 adet 200, 
584 adet 50 ve 5 
adet 20 liralık bank 
not, toplamda 36 bin 
900 lira değerinde 
para ele geçirilmiş 
ve Zanlı C.K. çıka 
rıldığı mahkemece 
adli kontrol şartıyla 
serbest bırakılmıştı.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

KADIN KURULUŞLARI NEREDE?
Bunun bir ayağı da başkanlık sistemidir. 
Gündemle ilgili konuşmalarda Başbakan, konu 
ların üstünden geçerken, asıl ağırlıklı konuşma 
yı Cumhurbaşkanına bırakıyor.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kürsü 
alışkanlığından, konuşmaya başladığında sus
mak bilmiyordu.
Yani Cumhurbaşkanının önüne geçiyordu. 
Sonucunu hep birlikte gördük.
Artık Davutoğlu’da, Bülent Arınç gibi azledilen 
diğer bakanlar gibi bir köşede zamanla unutu
lacak, unutturulacak.
Son günlerde gündemde neler vardı?
Başta Alman Federal parlamentosunun 1915 
yılında OsmanlI’nın Ermenilere uyguladığı 
zorunlu göçü, SOYKIRIM olarak kabul etmesi 
olayı ve bunun üzerine yapılan konuşmalarda 
kullanılan sözcükleri anımsayın.
İşte son olarak yaptığı doğum kontrol ve kürtaj 
olaylarıyla ilgili konuşma.
“Zürriyetimizi arttıracağız, neslimizi çoğa İta 
cağız. Nüfus planlamasıymış, doğum kon 
trolüymüş, hiçbir Müslüman aile böyle bir 
anlayışın içinde olamaz.
Rabbim ne diyorsa, sevgili Peygamber ne di 
yorsa biz o yolda gideceğiz”
Buyurun anneler, neredesiniz?
Cumhurbaşkanı sizin yatak odanıza yine girdi. 
Bundan önce de kadınlara seslenerek 3 çocuk 
doğurmalarını istemişti.
Hatta bunu yapanlara teşvik olması için para 
da verilmeye başlamıştı.
Laik bir ülkenin Cumhurbaşkanı, dini kurallarla 
ülkeyi yönetmek istiyor.
Kafaları zaten bu. Ama sandıktan aldıkları 
oylar, ülkenin çoğunluğuna hakimiyeti sağla 
mıyor.
Sağladıkları an, bilin ki gençliklerinde aldıkları 
siyasi İslamcı doktrin ile ülkeyi Kur’an hüküm
lerine göre yöneteceklerdir.
Bunun yolunu hazırlıyorlar.
Yani, hedefleri şeriat ddvıetıaır.
Bunu birden yapamayacaklarını bildiklerin 
den, yavaş, yavaş getiriyorlar.
Zaman içinde Cumu gününün tatil edilmesi, 
milli eğitimdeki eğitim programlarının buna 
göre düzenlenmesi gelecektir.
TÜRGEV’in 20. yılı kuruluş toplantısındaki 
konuşmasının bir bölümünde bunu saklamı
yor.
“ Buralarda yeni nesillere aşılanacak bilincin, 
verilecek eğitimin içeriği konusunda da çok 
ciddi çalışma yapılması, emek verilmesi şart. 
Bir; itikadı noktada çok sağlam olacağız. Bizim 
itikadımız, bizim imanımızı kimse terziye çıkara 
mayacak kadar sağlam kılacağız. Ahlakta 
örnek gençlik, inanıyorum ki TÜRGEV’İN 
yetiştirdiği, yurtların da kalan gençler olacak. 
İbadetinde inanıyorum ki taviz vermeyen bir 
gençlik olacak ve dört; muamelatta inanıyorum 
ki sağlam bir gençlik olacak. Bunu başardığı 
mız anda sizde de çok farklı bir nesil tevarüs 
edecektir. Bunun için yeni dönemi okul yap
maktan ziyade, Milli Eğitim Bakanımla da önce 
konuştum, şimdiki Milli Eğitim Bakanımla da 
onu konuşacağım, okul müfredatının içeriğine 
yoğunlaşma dönemi olarak ilan ettik.!” 
Senin kaç çocuk doğuracağına karışan bir 
akıla kadın kuruluşlannın sesi çıkacak mı 
acaba?

MfiRKALARINMflÖftZASlElİTMODflftCILDI
Gemlik’in tanınmış 
zeytin markaların 
dan Güngör Zeytin
cilik Güngör AVM 
de açtığı yeni 
mağazasında 
dünyanın tanınmış 
giyim markalarını 
Gemlik’e getirdi. 
Güngör AVM giriş 
katında Cuma günü 
Elit Moda mağaza 
mn açılışına Emin 
ve Atıl Güngör 
kardeşlerin yanı 
sıra, Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Ticaret ve 
Sanayi Odası Baş 
kanı Kemal Akıt, 
Ticaret Borsası 
Başkanı Özden

İsmi Mut CımMelIhMUi

Borusan Holding 
Onursal Başkanı 
Merhum Asım 
Kocabıyık adına 
ilçe merkezinde 
yapımı devam eden 
Asım Kocabıyık 
Camiinde ilk 
namaz kılındı.
16 Temmuz 2014 
tarihinde temeli 
atılan Asım 
Kocabıyık Camii İs
tanbul Nusretiye 
Cami mimarisinden 
esinlenerek proje
lendirilerek 
yapımına

“GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ’NCE ONAYL110/09/2015 
TARİHLİ S 0076303 SAYILI ATR DOLAŞIM BELGEMİZ ZAYİ 

olmuştur, hükümsüzdür.” 
MİDAL KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Çakır, GTSO Mec 
lis Başkanı Paşa 
Ağdemir, GTSO 
Yönetim Kurulu 
üyeleri ve davetliler 
katıldı. Açılışta 
konuşan mağaza 
sorumlusu Yusuf 
Erat; Gemlik’e dün 
ya çapında 

başlanmış, iki 
minareli camiinin 
iç düzenlemeleri 
tamamlanmış, 
kalan eksikliklerin 
ise bir kaç ay 
içinde giderilerek 
camiinin ibadet 
resmi olarak 
açılışının yapılacağı 
bildirilmişti. 
Ramazan ayının 
başlaması ne
deniyle önceki 
akşam Asım 
Kocabıyık 
Camiinde teravih 
namazıyla ilk 

tanınmış markalar 
olan Mavi, Lufian, 
US Polo, Jack Jo 
nes, Pierre Cardin, 
Jakemen, Campion 
Maraton Sport 
ürünleri başta 
olmak üzere bir 
çok seçkin marka 
giysilerinin 

ibadete başlandı. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
ve Büyükşehir 
Belediyesi Encü
men üyesi .Ercan 
Barutçuoğlu’nun 
İmamlık yaptığı 
teravih namazına 
Gemlikliler ilgi 
gösterdi.
Caminin dış cephe 
düzenlemesi ve 
çevre düzen
lemesinin de 
önümüzdeki ay
larda tamamlana 
cağı belirtildi.

getirdiklerini 
söyledi.
Daha sonra 
mağaza gezilerek 
satışa sunulan 
ürünler konuklar 
ca dikkatlice 
incelendi. Gezi 
ardından konuklara 
ikramda bulunuldu.

Merhum Asım 
Kocabıyık'ın adını 
taşıyacak olan cami 
3.400 metrekarelik 
alanın 900 me
trekaresine inşa 
edilecek, geri kalan 
2.600 metrekarelik 
alan ise meydan ve 
yeşil alan olarak 
Gemlik Belediyesi 
tarafından hizmete 
sunulacak. Gem- 
lik'in en büyük 
camisi olacak Gem
lik Asım Kocabıyık 
Cami 1.500 kişi ka
pasitesine sahip.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
inan TAMER

MERHABA ONBİR AYIN SULTANI, MERHABA I
Hoş geldin Ya 

Şehri- Ramazan !
Merhaba onbir 

ayın sultanı, mer
haba !
Kalplerin arındığı, 

ibadetin arttığı, 
yüce Allah’ın mer
hametine sığınıldı 
ğı mübarek ay.
Bu ayda bir başka 

dır Müslüman.
Şendir, neşelidir, 
başarmanın 
mutluluğuyla 
yumuşar yürekler.

Artan beş vakit 
namaz edaları, tera 
vihler, mukabele 
ler, sahurlar ve 
Yüce Allah’ın ödü 
lüne mazhar olu
nacak oruçlar.
Maddi ve manevi 

zenginliktir Ra
mazan. Zengin iftar 
sofraları maddi 
berekettir.
Sabır, manevi 

zenginliktir. Aynı 
insan, 17 dakika 
olsun vazgeçeme 

diği alışkanlıkların 
dan, 17 saat sıcağa 
rağmen dayanır 
açlığa, susuzluğa. 
Gem vurur şehevi 
arzularına, 
Yaradanın rızasını 
kazanmak için.
Ya sabırla iftar 

sofralarında ezanı, 
iftar topunun 
atılmasını bekleyiş. 
Çeşit çeşit nimet 
ler, uzanamayan 
eller. Hazların en 
büyüğü. Başarma

nın mutluluğu.
Hangi ziyafet verir 

böylesi sevinci.
Çok şükür uzun 

yıllar tattık bu 
hazzı, yaşadık 
sevinci.
Yaradana sonsuz 

hamd olsun.
Milyonlarca Müs

lüman yazında 
kışında zevkle, 
şevkle yaşıyor, 
yaşatıyor Mübarek 
Ramazan’ı.
Dünya var olduk 

ça, bizden sonraki 
nesiller de ihya 
edecekler bu kut
sal ayı.
Yaşayacaklar 
başarmanın mutlu 
luğunu.
Zalimler, zulme

denler, din kardeşi 
nin canına kıyan 
lar, kanlarını akıtan 
lar, vazgeçinl

Yaradanın affetme 
yeceği, asla Müslü- 
mana yakışmayan, 
asla İslam’da ol
mayan, masum 
insanların canına 
kıyma, yerinden 
yurdundan etme, 
insanları acılara 
garketme, öksüz, 
yetim bırakma fiil
lerinizden, zorba 
lıktan tövbe edin. 
Ramazana erişildi 
şükür. Af ve mağfi 
ret ayı. Yakarın Al
lah’a, pişmanlık 
duyun, affedilmeyi 
dileyin.
Bitsin acı, ıstırap, 

çile. Kutlansın en 
iyi şekilde Müba 
rek ay Ramazan ve 
daha sonraki 
yaşam.
Kavuşalım Bayra 

ma. Neşe ile mutlu
lukla. İnşallah.

Tutulsun eller, 
sarılsın coşku ile 
bedenler, kucakla 
şılsın, gönüllerde 
açsın sevgi çiçek
leri.
Sevgi çiçeklerini 

sulayacaktır Allah’ 
ın rahmeti.
O merhametlidir, 

esirgemez kulun
dan Yeter ki O’ na 
yönel. Yasakla 
rından kaçın. Kurtu 
luşa er, af dile.
Merhaba onbir 

ayın sultanı, mer
haba!
Hoş geldin Müba 

rek Ramazan.
Dünya var olduk 

ça yolunu hep göz 
ieyecek İslam 
alemi.
Sana kavuşma 

özlemi ile...
Rahmet ve 

bereketini umarak.

SİNEKİE MÜCADEIE FİlOSU GÖREVE BAŞlflDI
Bursa Büyükşehir Be 
tediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğüne Bağlı 
Veteriner Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü ekip
leri, Gemlik Belediye 
si ile ortaklaşa, dev 
araç filosuyla birlikte 

başta sivri sinek ve 
karasinek olmak üze 
re, haşeratla mücade
lesine başladı. Bu yıl 
araç filosundaki artış 
ile dikkat çeken Sağlık 
İşleri Müdürlüğü bir
imleri, yenilenen ve 

büyüyen ekiplerle bir
likte yaz aylarına yöne 
lik hazırlıklarını tamam 
ladılar. Belediye Baş 
kan Yardımcısı Kadir 
Erol, Belediye Meclis 
Üyeleri Fehmi Aslan 
ve Bayram Polat’ın

yanı sıra Veteriner Hiz 
metleri Şube Müdürü 
Barbaros Cihangir ve 
Belediye Sağlık İşleri 
Müdürü Sabri Em- 
re’nin katıldığı törenle, 
araç ve ekipmanlar 
kamuoyuna tanıtıldı.

4-2. kifbh tecrübemiz ile 
hizmetinizdeki

MATBAACILIK YAYINCILIK REKLAMCILIKOI^

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP # 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR # 

CİLT YAPIMI # 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA • 

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ # 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA# 

İstiklal Cad .Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 
Tel: O 224 513 96 83
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Gemlik Belediyesi 
Yaz Spor 
Okulları başlıyor. 
“Geleceğin 
Yıldızları Buradan 
Çıkıyor** sloganıyla 
yola çıkan Gemlik 
Belediye Spor 
Yönetimi, 12 ayrı 
branşta sporcu 
yetiştirmek İçin 
programını tamam 
ladı. Gemlik Beledi 
ye Spor Başkanı 
Hulusi Gandar 
başvuruların Sosyal 
Yaşam Merkezin* 
deki Kulüp Merkezi 
ne yapıldığını be* 
lirterek, yaz süresin 
ce 1500 öğrenciye 
eğitim ve öğretim 
vermeyi hedefledik* 
lerini söyledi. 
Futbol, Karate,. 
Judo, Güreş, Atle- 
tizm, Yüzme, Kort 
Tenisi, Masa Tenisi, 
Satranç, Moto Kros, 
Badminton ve Biat- 
lon kategorilerinde 
uzman antrenörler 
eşliğinde hizmet 
vereceklerini 
kaydeden Gemlik

Belediye Spor Baş 
kanı Hulusi Gandar, 
20 Mayıs’ta başla 
yan kayıtların 11 
Temmuz Pazartesi 
Akşamına kadar 
süreceğini açıkladı. 
Hulusi Gandar, 
“Çok sayıda spor 
cuya 12 kategoride 
eğitim ve öğretim 
vermenin mutlulu 
ğunu yaşıyoruz. 
Gemlik Belediye

Spor olarak zor 
bir işi severek 
gerçekleştiriyoruz. 
Bize bu imkân 
ları tanıyan, kulübü 
müzün onursal 
başkanı Belediye 
Başkanımız Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
ediyoruz. 2003, 
2010 doğumlu tüm 
çocuklarımızı külü 
bümüze bekliyoruz" 
dedi.

lüîlmıMrilıliı

Gemlik Belediye 
Spor Kulübü Yüzme 
Kategorisi Sporcu 
lan Malzemelerine 
kavuştular. 2004- 
2009 doğumlular 
arasında eğitim ve 
öğretim gören 50 
yüzücüye malzeme 
leri Belediye Başka 
m Refik Yılmaz ve 
Kulüp Başkanı Hu
lusi Gandar tarafın 
dan takdim edildi. 
Park Tesislerinde 
organize edilen 
malzeme teslim 
törenine minik 
yüzücüler ve aileleri 

katıldı. Belediye 
Meclis Üyeleri 
Ercan Barutçuoğlu 
ve Bayram Polat’ın 
yanı sıra Kulüp Yö
neticisi Metin Ar- 
slan, Yüzme Öğret 
menleri Erdoğan 
Kaya ve Hayrettin 
Öz’ün de yer aldığı 
törende yüzücü 
aileleri ve minik 
sporcularla sohbet 
eden Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, Ramazan Ayla 
rım kutlayıp, bere 
ket ve huzur ge
tirmesini temenni 

etti. Körfez kıyı 
sındaki Gemlik’te 
bugüne kadar ihmal 
edilmiş olan ya da 
yeterli ilgiden mah 
rum bırakılan yüz 
me sporlarını 
yeniden canlan 
dırmanın mutlulu 
ğunu yaşadıklarını 
ifade eden 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
çocuklarını spora 
teşvik eden aile 
lere de teşekkür 
ederek, minik 
yüzücülere de 
başarılar diledi.

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 58f 00 05

KAYNAKÇI ARANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapân fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri 
ooıumunoen mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası olan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

Kaynakçılar aramaktayız.

LM AVI ~TEp] 
0 224 514 04 00

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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MasaiiMiiiWsimıısı HınlmimlmM
Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarları 
Konfederasyonu 
(TESK) Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, tüke 
ficilerin ramazan 
ayında alacağı 
üründen önce 
alışveriş yapacağı 
esnafı iyi tespit 
etmesi gerektiğini 
belirtti. Bu ayda 
güvenilir ürünlerin 
tüketilmesinin 
önemine işaret 
eden Palandöken, 
söz konusu dönem 
de merdiven altı 
tatlı, şekerleme, 
şarküteri ürün

lerinin arttığına 
dikkat çekti. 
Palandöken, 
"Tüm halkımızı bir 
kez daha uyarıyo 
ruz. Bilhassa rama 
zan ayında artan 
merdiven altı üreti 
len gıda ürünlerini 

kesinlikle almayın 
ve yol kenarında 
araç arkalarında 
satılan 'köyden 
getirdim, organik' 
dedikleri ürünlerden 
uzak durun. Olması 
gereken fiyatın altın 
da satılan ürüne 

şüpheyle yaklaşılma 
lıdır. Salam, sucuk, 
sosis, kavurma ve 
kaşar peyniri gibi 
ürünlerde tağşiş 
olayları yaşandığını 
görüyoruz. Kaliteli 
çeviziçi 45-50 lira, 
Antep Fıstığı 
tozunun kilosu 
70-80 lira iken 5-10 
liraya baklava 
olmaz. Maalesef 
mübarek Ramazan 
ayında insan sağlı 
gına zararlı işlerle 
uğraşan, 3 kuruşa 
müdahale eden bu 
tür fırsatçı insanları 
anlamak mümkün 
değil" dedi.

Yapılacak yasa 
değişikliğiyle, İn 
san sağlığını tehli 
keye sokan ürünler 
imha edilecek. Tak
lit ve tağşişi! ürün
lerle ilgili cezalar 
artırılacak. Düzen
leme, 5996 sayılı 
Veteriner Hizmet
leri, Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem Kanu 
nu’nda yapılacak. 
Bu kanunun yaptı 
rımlarlâ ilgili 40. 
maddesinde yapıla 
cak değişiklikle, 
“Kişi lerin hayatını 
Ve sağlığını tehlik
eye düşürecek’ 
şekilde üretilmiş 
gıdalar bakanlık 
gözetiminde imha 
edilecek veya etti 

rilecek. Sorumlusu 
tarafından imha 
edilmeyen gıdalar 
ise Bakanlık tara 
fından imha edile
cek veya ettirile
cek. Yaptırım bu 
nunla da sinirli 
kalmayacak. Ürün
leri üretenler veya 
piyasaya arz eden
lere yüz bin TL ida 
ri para cezası verile 
cek, işyerleri de bir 
yıl süreyle faaliyet
ten men edilecek. 
Ürünleri üretenler 
veya piyasaya 
arz edenler için 
Cumhuriyet 
Savcılığı’nâ suç 
duyurusunda bu
lunma uygulaması 
da sürecek.

ELEMANIAR ARANIYOR
FORKLİFTVE BOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR

02245247524 - 05301488083
m

 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN VASIFSIZ

- - - - - - - - - -  ELEMANLAR ARANIYOR■ VERONA MERMER 
TEL:5142021

^gemport
G^l'ık tjepo-sim:‘İ|leth'feleri 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),

035 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, 

fO 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.

MEYDAN KUZÖ ÇEVİRME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

05322328041

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

0SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Maaşlara aylık 100 TL kesinli geliyor!
Çalışanlar için 
zorunlu bireysel 
emeklilik, 250 ve 
üzeri çalışanı olan 
kamu ve özel tüm 
işletmelerden başla 
yacak. Çalışanların 
maaşlarından her ay 
100 lira kesilecek. 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek'in, 
son yaptığı açıklama 
ile tüm çalışanları, 
Bireysel Emeklilik 
Sistemine (BES) 
dahil edecek 'oto 
matik katıhm'ın 
detayları netleşmeye 
başladı. 45 yaş altı 
tüm çalışanlar, 
işverenleri tarafın 
dan, zorunlu olarak

BES'e dahil edilecek. 
Çalışanlardan her ay 
100 lira kesilecek ve 
bu paralar kişilerin 
kendi adlarına açıla 
cak bireysel hesap 
larda tutularak, 
emeklilik fonlarında 
değerlendirilecek. 
Çalışanlar isterlerse, 
6 ay sonra sistem
den çıkabilecek. 
Çıkarken de hem 
kendi yatırdıkları 
paraları hem de ge
tirisini alabilecek. 
Yani, sisteme giriş 
zorunlu, ancak çıkış 
serbest olacak. 
Otomatik katılım 
uygulaması, 250 kişi 
ve üzeri çalışanı

olan; kamu ve özel 
tüm işletmelerden 
başlayacak ki, birkaç 
ay öncesine kadar 
bu, 50 ve üzeri işlet 
melerdi. İşverenden 
herhangi bir kesinti 
yapılmayacak yani, 
işveren sisteme 
katkıda bulunmaya

cak. Devlet ise, sis
temi teşvik etmek 
için bir katkıda bulu
nacak, ancak bu 
katkının, bugünkü 
gibi yüzde 25 olup 
olmayacağı henüz 
net değil. Hangi 
oranda olursa olsun 
mevcut bireysel 

emeklilikte olduğu 
gibi kişilerin hesabı 
na devlet katkısı 
aylık olarak yatma 
yacak; belli dönem 
sonunda örneğin, bir 
yıl ya da iki yıl sonra 
hesaba geçecek. 
Tabi uygulama 
hemen başlamaya 
cak. Mehmet 
Şimşek'in açıklama 
sına göre, önce Eko 
nomi Koordinasyon 
Kurulunda değerlen 
dirilecek, ardından 
yasal altyapısı oluş 
turulacak ve 2017nin 
başında başlayacak. 
Genel görüş, uygula 
manın 13 milyon 
çalışanı kapsayacağı 

yönünde. 2016'nın 
ilk üç aylık verilerine 
göre, Sosyal Güven
lik Kurumu'na (SGK), 
kayıtlı 13,9 milyona 
yakın zorunlu sigor 
tali var. 250 ve üzeri 
işyeri dediğinizde; 
yine SGK'nın verile 
rine göre, 3 milyona 
yakın çalışandan 
bahsediyoruz. Eğer, 
'otomatik katılım 
50 kişi ve üzeri 
çalışanı olan işletme 
lerden başlayacak' 
derseniz, bu da 6 
milyona yakın çalı 
şan anlamına geli 
yor. Yani, ciddi bir 
kesim BES'e katılmış 
olacak.

Hicarette yüzde 31lik büyüme Otomotivle son 3 yılın rekoru
Türkiye'nin e-ticaret 
sektöründe iyi bir 
büyüme yakaladığı 
m dile getiren ETID 
Başkanı Orhun, 
buna rağmen sektö 
rün hala yatırımcıla 
ra aç olduğuna dik 
kat çekti. Elektronik 
Ticaret İşletmecileri 
Derneği (ETID) 
Başkanı Hakan 
Orhun, Türkiye'nin 
e-ticaret hacminin 
2015'te bir önceki 
yıla kıyasla yüzde 
31 oranında büyü 
yerek 24,7 milyar 
lira olarak gerçek 
leştiğini söyledi. 
Türkiye'nin sektör 
de büyük potan
siyeli olduğunun 
altını çizen Orhun, 
e-ticaret sektörün 
de iyi bir gelişme

kaydedildiğini ve 
büyümenin artarak 
devam edeceğini 
kaydetti. Orhun, 
"İyi büyüyoruz 
ancak hala gidecek 
yolumuz ve büyük 
potansiyelimiz var. 
Sektör kırılımlarma 
baktığımızda en 
yüksek büyüme 
hızının çok kanallı 
perakendecilerden 
geldiği görülüyor. 
Türkiye Bilişim Sana 
yicileri Derneği'nin 

(TÜBISAD) 2015 
e-ticaret raporuna 
göre, şirket sayısı 
nın bu yıl 272'den 
385'e çıkmasına 
rağmen bu kınlımın 
ivmesi geçen sene 
ye göre azalmış 
durumda. Kısacası 
perakendeciler 
sitelerini yayına 
geçirmişler ancak 
henüz tam online 
odaklanmadan söz 
etmek mümkün 
değil" dedi.

Türkiye ihracatının 
lideri otomotiv 
endüstrisi, geçen 
Mayıs ayında, son 
3 yılın aylık bazdaki 
en yüksek ihracat 
artışına ulaştı. 
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracat 
çılan Birliği (OİB) 
verilerine göre 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
34 artışla yaklaşık 
2 milyar dolar ihra
cat yapan sektörün, 
son 4 aylık ihracatı 
da ortalama 2 milyar 
doların üzerine çıktı. 
OİB verilerine göre 
ülke grubunda en 
büyük pazar olan 
AB'ye ihracat yüzde 
43 artarken, alter
natif pazarlardan 
Amerika ülkelerine 
yüzde 33 arttı. Sek

törün en büyük paza 
rı Almanya'ya ihra
cat yüzde 24 artar 
ken. İtalya'ya yüzde 
98 ve Fransa'ya 
yüzde 76 arttı. Bu 
ülkelere ihracat 
performansında, 
binek otomobiller ve 
eşya taşımaya mah
sus motorlu taşıt 
larda yüzde 200'e 
varan oranlarda 
artış etkili oldu. 
Türkiye ihracatının 
lider sektörü otomo
tiv endüstrisi, yükse 
liş grafiğini sürdür 
düğü Mayıs'ta Tem
muz 2013 tarihinden 

itibaren aylık bazda 
ki en yüksek ihracat 
artış oranına ulaştı. 
Uludağ utomotiv 
Endüstrisi İhracat 
çılan Birliği (OİB) 
verilerine göre, 
otomotiv sektörü 
nün Mayıs ayı ihra 
çatı geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 34 artarak 
1 milyar 983 milyon 
dolar oldu. Türkiye 
ihracatından yüzde 
18 pay alan sektö 
rün son dört aylık 
ihracatı ortalama 
2 milyar doların 
üzerine çıktı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOrO*

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM ~

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 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Böl. Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR________

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 5 145 21-182
Yazı İşi. Md. f 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

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

Akcan Petrol »13107©
MAR-PET »13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 4»
Beyza Petrol 513 01 03

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

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

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

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5497 

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)

IHIİIIİIEHIM
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...

AlametJ Kıyamet:
11:15-14:00-19:00-21:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT İNŞAAT
-| 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

I’’*- ’’

w
4

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

www.yigitinsaatgemlik.com

W

Pustu -MeşrıM-Çerez

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

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

MILTON
k. DÜĞÜN SALONU

İnternetten Canlı fyym- Sahne - Işıkyösterisi E 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler I 

www.gemllkmllton.com I 
facebook/mlltondugun | 

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

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemllkmllton.com
plus.google.com/miltondugun
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Yıldırım Holding’e bağlı Gemlik Gübre A.Ş. ve Eti Krom A.Ş. 2015 yılında 
en fazla yatırım sağlayan ilk 20 firma arasına girdi

MtttMtaınA nıiNiHnıııni

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

/J Güne Bakış

ÖLÜMLEBURUN,BURUNAYA$AIIİIAK
Türkiye artık tam bir Orta Doğu 

ülkesi oldu.
Büyük şehirlerde yaşamak 

yürek ister.
Ölümün nereden, hangi saatte 

geleceği hiç belli değil.
Hele bir de polis ve askeri 

araçlarının çevresinde bulunmak 
bir numaralı tehlike.

Dev. Syf. 4’te

Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu 
üyesi ve Genel Müdür Mehmet Yıldırım, Yıldı 
rım Holding kuruluşlarından Gemlik Gübre 
Sanayi A.Ş. ve Eti Krom A.Ş. 2015 yılının ihra
cat ve yatırımlarıyla Türkiye’de ilk 500 firma 
arasına girdiğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

Bursa’nın büyük marketler zinciri 
ŞAYPA’nın sahibi Hıdır Sayh (59) dün 
akşam saatlerinde evinde silahıyla 
intihar etti.
İlçemizde de mağazaları bulunan 
Şaypa’nın Yönetim Kurulu Başkanı’nın 
intiharı şaşkınlık yarattı.
Şaypa A.Ş.’den yapılan yazılı açıklama 
da, "Şirketimizin Yönetim Kurulu Başka 
nı Sayın Hıdır Sayh, bu akşam saat 
19.00 sularında hayatını kaybetmiştir. 
Bir süreden beri sağlık sorunlarıyla 
boğuşan büyüğümüzün kaybından 
ailesi ve Şaypa çalışanları olarak derin 
bir üzüntü içerisindeyiz. Acımız büyük
tür." dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MASA TENİSİ

SU SPORLARI

8 HAZİRAN İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

TİYATRO

SATRANÇ

ÖZEL "yenibifcfykeri HA SINin 1,23. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT
i AYJC"WN*I* <AW. SINIFIMA lAnMASSMTİHİUfflE W A * MÜZİK JİMNASTİK

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL VOLeybol BİWÎSAYAR
-AKTİVİTELERİMİZ: basketbol halkoyunlariEğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı 

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş 
derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

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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Yıldırım Holding’e bağlı Gemlik Gübre A.Ş. ve Eti Krom A.Ş. 2015 yılında 
en fazla yatırım sağlayan ilk 20 firma arasına girdi

Gemlik Gübre ihracatta ih 500 firma arasiDda

Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu 
üyesi ve Genel Müdür Mehmet Yıldırım

İlçemizde bulunan 
Yıldırım Holding 
kuruluşlarından 
Gemlik Gübre 
Sanayi A.Ş. ve Eti 
Krom A.Ş. 2015 
yılının ihracat ve 
yatırımlarıyla Tür 
kiye’de ilk 500 firma 
arasına girdi. 
Gemlik Gübre 
Sanayi A.Ş. Yönetim 
Kurulu üyesi Meh 
met Yıldırım, gaze 

temize yaptığı 
açıklamada, Türki 
ye’de dev firmaların 
arasında Gemlik 
Gübre Sanayi A.Ş. 
nin 2015 yılı içinde 
ilk yatırım sağlayan 
ilk 2Ö firma arasında 
yer almalarından 
dolayı gurur 
duyduklarını söyledi. 
Yıldırım, bu dönem 
de 100 milyon 944 
bin 517 dolarlık ihra

cat gerçekleştirdik 
lerini ayrıca aynı 
yıl içinde 266 milyon 
895 bin 354 liralık 
yatırım yaptıklarını 
söyledi.
Gemlik Gübre’nin
üretimde ve pazarla
mada, yatırımda 
her geçen gün ileri 
gittiğini söyleyen 
Yıldırım, geçtiğimiz 
yıl kuramlarının 
vergi rekortmeni

olduklarını da 
hatırlattı.

GELİŞEREK 
BÜYÜYORUZ

Yıldırım Holding’e 
bağlı şirketlerin 
büyüyerek 
Türkiye’nin önde 
gelen sanayi 
kuruluşları arasında 
yer almaya devam 
ederken, Holdinge 

bağlı Eti Krom A.Ş. 
nin ise 2014 yılında 
159 milyon 839 bin 
665 dolar, 2015 
yılında ise 114 mil 
yon 528 bin 193 
dolar ihracaat 
gerçekleştirdiği ve 
ilk 2015 yılı genel 
sıralamasında 125. 
2015 sektör sıralama 
sında 5. liği elde 
ettiği öğrenildi.
Yıldırım Holdingin

gübre, madencilik 
gemi yapımcılığı, 
liman işletme 
ciliği, kimyacılık, 
enerji sektörü, 
armatörlük, gemi 
inşaat işleri 
gibi değişik 
dallarda 35 firma 
bulunmaktadır. 
Holdingde 23 bin 
kişi istihdam 
edilmektedir.

Harika Çedik Bursa birincisi oldu
Gemport Gemlik 
Anadolu Lisesi 
Öğrencisi Harika 
Çedik, Kompozis 
yonda Bursa İl 
Birincisi olarak 600 
liralık ödülünde 
sahibi oldu 
Türkiye Yeşilay 
Derneği Bursa 
Şubesi, öğrencileri 
bağımlılığın zararları 
konusunda bilinçlen 
dirmek amacıyla 
düzenlediği ‘Sağlıklı 
Nesil Sağlıklı Gele
cek’ temalı kompo 
zisyon yarışmada 
Gemlik Gemport Ana 
dolu Lisesi öğrencisi 
Harika Çedik II birin
cisi oldu
Türkiye Yeşilay Der 
neği Bursa Şubesi, 
resim, şiir, kompo 
zisyon, karikatür ve 

afiş kategorisinde 
düzenlediği yarışma 
larda dereceye giren 
öğrencileri çeşitli 
hediyelerle ödül
lendirdi. Bursa’nın 
17 ilçesindeki okul 
larda 181 öğrencinin 
eserleriyle katıldığı 
yarışmada, 13 öğren 
ci ödüllerin sahibi 
oldu.
Lise öğrencileri arası 
yapılan kompozis 
yon yarışmasında 
ilçemiz okullarından 
Gemport Anadolu 
Lisesi 10/C sınıfı 
öğrencisi Harika 
Çedik il birinciliği 
elde etti. Türk dili ve 
Edb dersi öğretmeni 
Gülen Eşgüder'le 
birlikte Merinos 
Kültür Merkezinde 
yapılan törende

plaket ve 600 liralık 
ödülünü alan Çedik 
elde ettiği başarıdan 
dolayı çok memnun 
olduğunu ifade etti.

Çedik, 'Okuluma, 
öğretmenlerime ve 
aileme çok teşekkür 
ediyorum' diye 
konuştu

Yeşilay Bursa Şube 
Başkanı Dr. Serhat 
Yamalı törende 
yaptığı konuşmada 
gençlerin sigara ve 

alkol gibi birçok 
farklı kötü 
alışkanlığının 
olduğuna işaret 
ederek, 'Bunların 
giderilmesi nokta 
sında özellikle 
büyüklere önemli 
görevler düştüyor' 
dedi. Bursa 
Büyükşehir Bele 
diye Başkan 
Yardımcısı 
Abdullah 
Karadağ ise, 
“Kötü insanlann 
tuzağına düşmemek 
gerekiyor. Bir sefer
den bir şey olmaz 
dememek gerekiyor. 
Gereken yardımı da 
Yeşilay'ın yapacağını 
biliyorum. Türki 
ye’nin geleceği bu 
gençlerdir" diye 
konuştu.

z’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Araç takla attı burnu hile kanamadı!
Bursa'dâ meydana 
gelen kazada sürü 
cünün direksiyon 
hâkimiyetini kaybet 
tiği kamyonet ana 
yolda ters döndü.
Sürücü kazayı 
burnu bile kana
madan atlattı.
Edinilen bilgiye 

göre, İzmir Yolu 
Sırameşeler 
Mahalle 
si yakınlarında 
mevkinde meydana 
geldi. İzmir yönüne 
seyreden Mehmet 
Emin B. yönetimin
deki 16LC62 
plakalı kamyonet 

havanın yağışlı ve 
yolun kaygan 
olması nedeniyle 
direksiyon hakimi 
yetini kaybederek 
sağ refüje vurarak 
takla attı. Meydana 
gelen kazada kendi 
imkanlarıyla araç
tan çıkan sürücü

Mehmet B. olay 
yerine gelen 112 
Acil Servis ekibi 
tarafından ayakta 
tedavi edilirken 
kazayı sadece sol 
omzundaki sıyrıkla 
atlattı. Kazayla ilgili 
polis tahkikat 
başlattı.

Balkonda hint keneviri yetiştirdi!
Nilüfer de polis ekip
leri, hintkenevirl 
yetiştirildiği ihbarı 
yapılan eve baskın 
düzenledi. Evin 
balkonunda saksıda 
yetiştirilen 3 kök 
hint keneviri ele 
geçirilirken, ev sahibi 
K.Y. gözaltına alındı.

Nilüfer Görükle Ma
hallesinde bir evde 
hint keneviri yetişti 
rlldiği ihbarını alan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Nilüfer 
Suç Önleme ve Araş 
tırma Büro Amirliği 
ekipleri, eve operas 
yon düzenledi.

Operasyonda ev 
sahibi 29 yaşındaki 
K.Y. gözaltına alındı. 
Yapılan aramalarda, 
evin balkonunda 
saksılara ekilmiş, 
boyları 40 ile 60 
santimetre arasında 
değişen 3 kök hint 
keneviri ele geçirildi.

Şüpheli K.Y.’nin, 
saksıların dışarıdan 
gözükmemesi için, 
balkon demirlerini 
boş çuvallarla 
kaplaması dikkat 
lerden kaçmadı. 
K.Y., emniyetteki 
ifadesinin ardından 
adliyeye sevk edildi.

Ramazan ılatfulu çalarlıen kalp krizi geçirdi
Mustafakemalpaşa 
da 55 yaşındaki Birol 
Bakü, sahur öncesi 
Ramazan davulu 
çalarken geçirdiği 
kalp krizi sonucu 
yaşamını yitirdi. 
Mustafakemalpaşa 
Taşköprü Mahalle
sinde yıllardan bu 
yana sahurda davul 
çalan Birol Bakü, 
işlettiği köy kahve 
sini kapattıktan 
sonra davulunu 
alarak mahalleliyi

Evrahetistiımeyecalısırkenhayatınıkaylıetii
Evrak taşıyan 18 
yaşındaki kurye, 
motosikleti ile bir 
otomobile arkadan 
çarpması sonucu 
hayatını kaybetti. 
Kaza, Mudanya yolu 
Organize Sanayi 
Metro İstasyonu 
karşısında meydana 
geldi. İddiaya göre, 
Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı'ndaki bir 
firmanın evraklarını 
taşıyan 18 yaşındaki 
Timurhan Kapışkay, 
16 SCU 04 plakalı 
motosikleti ile 
Mudanya istikameti 
ne sağ şeritten seyre 
derken aynı istikame 
tesağa dönüş yap-

sahura kaldırmak 
için sokakları 
dolaşmaya başladı. 
Kalp rahatsızlığı bu

mak isteyen Muhittin 
Yurtsever idaresinde 
ki 19 RE 108 plakalı 
otomobile arkadan 
çarptı. Takılı olan 
kaskına rağmen başı 
na aldığı darbe neti 
cesi ağır yaralanan 
Kapışkay, 112 
ambulansıyla I idini 
dığı Uludağ Üniver

lunan ve daha önce 
de iki kez kalp krizi 
geçirdiği bildirilen 
Birol Bakü, bir süre 
sonra fenalaşınca 
kahveye dönmek 
isterken işyerinin 
önünde yere yığıldı. 
Bakü'nün cesedi 
sabah namazına 
gidenler tarafından 
bulundu. Ailesine 
haber verilmesi üze 
rine sağlık ekipleri 
ve polis olay yerine 
geldi. Evli ve 3 çocuk 

sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde 
hayatını kaybetti.

BABASININ İÇİNE 
DOĞMUŞ
Ayakta duramayan 
acılı baba, tekerlekli 
sandalyeye oturtur 
du. Baba Yılmaz 
Kapışkay, oğlunun 

babası Bakü'nün 
cesedi cumhuriyet 
savcısının kesin 
ölüm nedenin belir
lenmesi için otopsi 
yapılmak üzere 
Bursa Adli Tıp Kuru- 
mu'na kaldırıldı. 
Daha öncede iki kez 
kalp krizi geçirdiği 
belirtilen Bürol 
Bakü'nün cenazesi, 
ikindide kılınacak 
namaz ardından 
mahalle mezarlığında 
toprağa verilecek.

18 yaşına girer 
girmez ehliyet aldığı 
m, yine aynı motosik
letle denize gittiğini, 
içine bir sıkıntı düştü 
ğünü, gün boyu kaza 
haberi gelir mi diye 
endişelendiğini anlat 
tı. Tek çocuğu olan 
Timurhan ile birlikte 
yaşadığı öğrenilen 
acılı baba, "Oğlum 
daha çok gençtin, 
babanı bırakıp ner
eye gittin. Sen benim 
neşe kaynağımdın. 
Evimin neşesiydin. 
Şimdi benimle kim 
ilgilenecek" diyerek 
gözyaşı döktü.
Polis kazayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Sahte polisten 
25 hin liralık vurgun!

Harmancık'ta ikamet 
eden A.A., kendisini 
polis olarak tanıtan 
şahsa inanarak, 
25 bin lirasını 
kaptırdı. Edinilen 
bilgiye göre, A.A.’yı 
arayan bir kişi ken
disini polis olarak 
tanıttı. Şüpheliler, 
A.A.’ya, “İsmin terör 
olaylarına karıştı. 
Hesabındaki paraları 
kullanmış olabilirler.

Kavşaktaki kaza 
ucuz atlatıldı
İnegöl'e yolcu 
taşıyan midibüs, 
Kestal Kavşağı'nda 
kırmızı ışıkta geçme 
ye çalıştığı öne 
sürülen Cemil 
Bozkurt’un kullan 
dığı otomobile 
çarptı. Çarpma 
anında yol kenarın 
daki elektrik

Biz hesabındaki 
paraları kontrol 
edeceğiz” dedi, 
Bunun üzerine 
paniğe kapılan 
A.A., 25 bin lirayı 
dolandırıcıların 
hesabına yatırdı. 
Bir süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan A.A., poli 
se müracaat etti. 
Polisin, olaylaalakalı 
tahkikatı sürüyor.

direğininde devril 
diği kazada, özel 
otomobil büyük 
hasar gördü. 
Otomobil sürücüsü 
ile midibüsteki 
yolcular kazayı 
hafif yaralı atlattı. 
Midibüsteki yolcu
lar, başka bir araçla 
İnegöl'e götürüldü.
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Kadri GÜLER
kadri_guler(g)hotmail. com

Güne Bakış

ÖLÜMLE BURUN, BURUNA YAŞAMAK
Dün, İstanbul Fatih Veznecilerde 
polis otosu geçerken patlatılan 
bomba yüklü araç 11 can daha aldı, 
36 kişide yaralandı.
Terörün Büyükşehirlere yayılması 
bekleniyordu.
Türkiye’nin Suriye politikası başımıza 
büyük belalar açtı, açmaya devam 
edecek.
Bir yandan PKK ve yan kuruluşları, 
dinci IŞİD, öte yandan DHKP-C.
10 Haziran’dan bu yana 10 bomba 
patlamış.
Terör kurbanları, Kıbrıs çıkarmasın 
dan daha fazla.
Cumhurbaşkanının imzaladığı 
“Dokunulmazlıkların kaldırılması” 
yasa tasarısından sonra Kürtleri par
lamento dışına itecek bir politika 
terörü daha da tırmandıracak.
Bence büyüklerimiz, kadınların kaç 
çocuk doğuracağına karışacaklarına, 
neslini çoğaltmaya uğraşacaklarına, 
terörsüz aldıkları ülkeyi, bu beladan 
kurtarsınlar.
Ölümle burun, buruna yaşamak iste 
miyoruz.

GEMLİK GÜBRE’NİN BAŞARISI...
Bir zamanlar siyasilerin arpalığı olan 
Gemlik Gübre Fabrikası, rekordan 
rekora koşuyor.
Beğenelim veya beğenmeyelim, 
Yıldırım Holding, işletmecilikte fark 
yaratıyor.
Fabrika aynı fabrika, ek bir tesis 
yapılmadı.(liman hariç)
Hatta denize atılan kimyasallı sular, 
20 bin dolarlık bir yatırımla geriye 
kazandırılarak, çevre korundu.
İstanbul Ticaret Odası’nın verilerine 
göre, Yıldırım Holding’in Gemlik 
Gübre A.Ş firması ile Eti Krom A.Ş. 
firması, Türkiye ihracat ve yatırım 
yapan ilk 500 firma arasına girdi. 
Gemlik Gübre geçtiğimiz yılın Bursa 
vergi rdKOftmeriı drâu.
Yıldırım Holding, 15 yılda görülmemiş 
büyüme gösterdi.
Türkiye’nin en önemli ulusal firmaları 
arasında yer aldı.
Hele limancılıkta ve madencilikte, 
uluslararası üne kavuştu.
İş Bankası’ndan GEMPORT’u aldıktan 
sonra, yaptığı yatırımlarla kapasite 
sini büyüttü.
Gemlik Gübre rıhtımına yaptıkları 
yatırımla bölgenin bir numaralı limanı 
haline geliyorlar.
Bu büyümenin meyvelerinin çalışan 
larına ve Gemlik’e de yansımasını 
bekliyoruz.

3 hakim gitti,2 yeni hakim atandı...

MKİM «E SftlICIlftBIN VtBİ OtĞİSTİ
Hakimler ve 
Savcıların önceki 
gün yayınlanan Yaz 
kararnamesi ile 
Gemlik’te görev 
yapan 2 savcı ile 
3 hakimin yerleri 
değiştirildi.
Kararnameye 
göre, ilçemizin 
sevilen hakim
lerinden 1. Asliye 
Ceza Mahkemesi 
Hakimi Levent 
Dağdeviren, 
Bursa Hakimliğine, 
2. Asliye Ceza 
Mahkemesi 
Hakimi Yaşar 
Sarcan, Bursa 
Hakimliğine, 1. 
Asliye Hukuku 
Mahkemesi Hakimi 
Mehmet Kumak, 
İstanbul Bakirköy

Hakimliğine 
atandı.
Gemlik Cumhuriyet 
Savcılarından 
Ömer Oğuzhan 
Acar, Kahraman 
Maraş Cumhuriyet

Savcılığına, 
Cumhuriyet Savcısı 
Ersin Yalçın Ankara 
Batı Cumhuriyet 
savcılığına atandı. 
GELEN HAKİMLER 
Gemlik Hakimlik

lerinden boşalan 
yerlere ise: 
Zara Hakimi Onur 
İnan ve Malkara 
Hakimi Esma 
Cambeyaz Şengül 
atandı.

Okulların 
kapanmasıyla 
başlayacak olan 
yaz sezonu ne
deniyle Küçük 
Kumla sahilinde 
devam eden 
çalışmalar sürüyor. 
Kumla da BUSKİ 
tarafından su, 
yağmur suyu 
bağlantıları

sürerken, As-Ka 
tarafından da 
doğalgaz boru 
döşeme hizmetleri 
devam ediyor. 
Öte yandan 2015 
yılı haziran ayında 
başlayan Kumla 
Sahilleri düzenleme 
çalışmaları ise 
tamamlanmadığı 
görülüyor.

Kumla sahillerinde 
yer yer kum 
yığınları ve düzen
sizlik geçtiğimiz 
pazar günü havanın 
güzel olması ne
deniyle denize 
girenlere sıkıntılı 
anlar yaşattı. 
Öte yandan alt yapı 
çalışmaları tamam
lanan yerlerde

parke taşı döşeme 
çalışmaları da 
devam ederken, 
30 Haziran tarihine 
kadar çalışmaların 
tamamlanmasının 
mümkün olmadığı 
görülüyor.
Kumlalılar 
çalışmaların 
hızlandırılmasını 
istiyorlar.

GEMLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ’NDEN ALMIŞ 
OLDUĞUM DİPLOMAMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

ADEM SARICA
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t W Mi WıWıwıllı BursalI Yazılım Firması 
AmerikaYolçusu

Türkiye Gürcüleri 
tarafından organize 
edilen ve artık ge
leneksel hale gelen 
Gürcü Şenliği Hay
dariye de yapıldı. 
Şenliğe farklı il 
ve ilçelerden 
katılımcılar ilgi 
gösterdi.
Şenliğe AK Parti 
Bursa Milletvekili 
İsmail Aydın, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gürcis 
tan’ın Ankara Büyük 
elçisi İrakli Koplatad 
ze ve eşi, Gürcistan 
Diaspora Bakanlığı 
Daire Başkanı Temur 
Tartaraşvili de katıldı 
Yapılan 
konuşmalarda, iki 
ülke arasındaki 
komşuluk ve iyi 
ilişkilerin ulaştığı 
düzeye vurgu ya
parak 26 Mayıs 
bağımsızlık günü 
anısına yapılan bu 
şenliği ve Gürcis
tan’ın bağımsızlık 
gününü kutladılar, 
Türkiye Gürcülerinin

Türkiye’ye katkılarını yetkililerin de 
dile getirerek kendileri gibi buralı
Gürcistanlı kardeşleri ile gurur

duymakta haklı 
oldukları belirtildi. 
On altı kişiden 
oluşan Gürcü 
Şenliğini organi 
zasyon komitesi 
adına açıklama 
yapan Haydariye 
Köyü Gürcü Kültür 
Derneği Başkanı 
Ayhan Aslan 
Akhvlediani, şenliğe 
ilgi gösterip uzaktan 
ve yakından gelen 
herkese, sahne alan
lara, Gürcü dernek
leri yöneticilerine, 
Milletvekili İsmail 
Aydın’a, Gürcistan 
Ankara Büyükelçisi 
İrakli Koplatadze’ 
ye, Diaspora 
Bakanlığı temsilcisi 
Daire Baş kanı 
Temur Tartaraş 
vili’ye, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a, 
Gürcistan genç 
elçisi Sopio 
Tskrialaşvili ve 
Gürcü öğrencilere 
teşekkür etti.

Bursa'da bir yazılım firması, çocuklar için 
geliştirdiği kodlamasal uygulamasını 
tanıtmak üzere ABD'nin başkenti Wash- 
ington DC'de düzenlenecek 'National 
Maker Faire' fuarına davet edildi. 
Firma tarafından geliştirilen ve miniklerin 
kendi hayal güçlerini kullanarak hikayeler, 
oyunlar ve animasyonlar yapabileceği 
uygulama 28 Nisan tarihinde Apple 
Store'da yayına girmişti. Çocuklar 
tarafından büyük ilgi gören ve katılım 
gösterdiği fuarlarda en çok ziyaret edilen 
stantlar arasında yer alan kodlamasal 
uygulaması 18-19 Haziran 2016 tarihinde 
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 
başkenti VVashington DC'de bulunan 
Colombia Üniversitesi'nde düzenlenecek 
'National Maker Faire' fuarında Bursa'yı ve 
Türkiye'yi temsil edecek.
ABD'de gerçekleştirilecek fuara Bursa'dan 
katılacak ilk firma olduklarını belirten 
Firma Genel Müdürü Mustafa Bahadır 
Şahin, kodlamasal uygulamasının daha 
önce 5. Bursa Bilim Şenliği fuarında da 
yer aldığını ve çocuklar tarafından büyük 
ilgi gördüğünü söyledi. Amerika'daki 
fuarda farklı uluslar tarafından geliştirilen 
uygulamaların yer alacağını, bir Bursalı 
yazılım firması olarak da orada bulana 
cakları için gururlu olduklarını dile getiren 
Şahin, "Bursa'dan çıkan bir uygulamayı 
ABD'de tanıtma şansı bulacağız. Önümüz 
deki dönem içerisinde Türkiye'de bir 
tanıtım turu düzenlemeyi ve öğrencilerle 
birlikte "Kodlamasal Atölye" çalışmalarına 
başlamayı düşünüyoruz" dedi. 
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Senli! HiH EHb Oertea 
teMlaıe hra telim

2015-2016 Öğretim 
Yılı III. Dönem 
(Yaz Kursu) 
Destekleme ve 
Yetiştirme Kursları 
(DYK) başvuruları 
başladı. Gemlik 
Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 
son başvurunun 
12 Haziran 2016 
tarihi mesai bitimi 
ne kadar olup lise 

mezunu öğrencilere 
duyurulduğu 
belirtildi.
Kurs başvurusu 
yapmak isteyen 
lise mezunu 
öğrencilerin lise 
diploması fo
tokopisi ile birlikte 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğüne 
başvurmaları 
gerekmekte olduğu 
açıklandı.
Kurslar, 20 Haziran

2016 tarihinde 
başlayacak olup 
10 Eylül 2016 
tarihinde sona 
erecek
Ayrıntılı Bilgi İçin: 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
Web adresi: 
http://gemlikhem. 
meb.k12.tr/
Telefon : 
(0224)513 18 46 
e-posta : 
135122@meb.k12.tr

YÖK, öğrencinin 
eğitim gördüğü 
fakültede ‘for
masyon’ ala
bilmesini 
değerlendirecek. 
Yükseköğretim Ku
rulu (YÖK), 
Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan’ın 
pedagojik formas 
yonun bir yila 
yayılacak şekilde 
fakültelerde ver
ilmesi yönündeki 
önerisi üzerine 
çalışmaya başladı. 
Formasyon için 
sadece eğitim fakül
telerinin kontenjan 
açması nedeniyle 
mezunların bir 
bölümü eğitim ala
biliyordu. YÖK, for
masyon eğitiminin 
ilahiyat ve fenede- 
biyat fakültelerinde 
de verilebilmesi için 
bilimsel çalışma 
yapacak. Üniver
sitelerin fen-ede- 
biyat ve ilahiyat 
fakülteleri 
mezunlarının 
öğretmen ola
bilmelerine imkân 
tanıyan “pedagojik

formasyon” eğitimi, 
geçen yıl yapılan 
düzenlemeyle 
müfredata dahil 
edilmişti. Geçen yıl 
ilk kez öğrenciler, 
formasyonu 
henüz üniver 
sitede okurken 
almaya başladı. 
Öğretmenliklerde 
okuyan öğrenciler, 
formasyon eğitimini 
ya yıl içinde müfre
data ekleyerek ya 
da yaz okullarında 
alabildi.

KONTENJAN 
SORUNU 
Formasyon için 
sadece eğitim fakül
teleri kontenjan 
açabiliyor. Bu ne
denle mezunların 
bir kısmı eğitim ala
biliyor. Ankara

Üniversitesi’nde 
pedagojik for
masyon üzerinde 
çalışan Prof. Dr. 
Cemal Tosun, “Son 
sınıf öğrencileri ve 
mezunlar eğitim 
fakültelerinde 
açılan kontenjan
larla eğitim ala
biliyor. Şu anki 
uygulamada 
öğrenciler hem yıl 
içinde hem de 
mezuniyet sonrası 
1 yıl formasyon ala
biliyor. ‘Formasyon 
yıl içine yedirilsin’ 
önerisiyle şunu 
anlıyoruz: İlahiyat 
fakülteleri for
masyon verile 
cek öğrenci 
kontenjanını kendi 
belirlesin ve eğitim 
bu fakültelerde 
verilsin” dedi? *

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: 0 224 586 00 05

KAYNAKÇI ABANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapân’Tabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri 
ooıumunaen mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası olan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

Kaynakçılar aramaktayız.

I 1 ,8, A,.. .» ş

O 224 514 04 00
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

http://gemlikhem
meb.k12.tr/
mailto:135122@meb.k12.tr
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Bursa ila yol durumu

Özel Gemlik 
Haşan Çetin Temel 
Lisesi korosu 
konser verdi. 
Geçtiğimiz günlerde 
Cumhuriyet İlkokulu 
Konser Salonunda 
verilen konseri 
Şef Mehmet 
Taşpınar yönetti. 
Müzik Öğretmeni 
Mehmet Taşpınar’ın 
yetiştirdiği koronun 
yanında, keman, 
piyano, gitardan 
oluşan orkestra da 
beğeni topladı. 
Sunuculuğunu 
Dilek Taşpınar’ın 
yaptığı konserin

birinci bölümünde 
gitar grubu, keman 
grubu, piyano 
grubu koro eşli 
ğinde birbirinden 
güzel parçalar

seslendirirken, 
Türkçe ve İngilizce 
parçalara yer 
verildi. İkinci 
bölümde ise keman 
grupları ve koro 

tarafından eserler 
seslendirildi. Kon
serin son bölü 
münde ise Barış 
Manço şarkılarına 
yer verildi.

Bursa şehirler 
arası Ve şehir içi 
güzergahlarda yapı 
lan çalışmalar ne
deniyle alternatif 
trafik güzergahları 
yeniden düzen
lendi.
-GEBZE-ORHAN 
GAZUBURSA 
Otoyol İnşaat 
Yapım Çalışmaları 
Nedeniyle Bursa- 
Yalova Yolunda 
Bazı Kesimlerde 
Trafik Servis Yolun
dan Kontrollü 
Olarak 
Sağlanmaktadır.
-KARAYOLLARI 14. 
Bölge Müdürlü 
ğü'nce, Inegöl- 
Bozöyük Ayrımı 
Domaniç Yolunda 
Şanat Yapıları Ve 
Üst Yapı Çalışma 

lan Yapdığından 
Oylat Ayrımına 
Kadar 6750 Mt.'LİK 
Kesiminde Trafik 
Servis Yolundan 
Sağlanmaktadır. 
-BURSA- 
YENİŞEHİR Kesimi 
Hızlı Tren İnşaatı işi 
Çalışmaları Nedeni 
İle Bursa-Yalova 
Yolunda Bazı Kes
imlerde Trafik 
Servis Yolundan 
Kontrollü Olarak 
Sağlanmaktadır. 
-OSMANGAZİ ilçesi 
Hürriyet Mahallesi 
Kadızade Rumi 
Caddesi (1. Hüüri 
yet Caddesi) Üzerin 
de Yol İşleri Şube 
Müdürlüğü'nün 
Çalışması Nedeni 
İle Şerit Daraltma 
Uygulanmaktadır.

ELEMAN LflB ABANIYOR
FORKLİFTVE BOBCAT 

OPERATÖRLERİ ARANIYOR

02245247524- 05301488083
■

 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN VASIFSIZ

- - - - - - - - - -  ELEMANLAR ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

gemport
" GjiHİBi Lîrnâ|*»e Deoouım.i İşl..ı neleri A.Ş

GE NTFORTJyTer m i nâ ITrâ ktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilkozellimanCGemport, yemlimani için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
üperaYorüısYınâam edecek.

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

O En az'lise mezunu (Tercihen İflakine, TVlotor, IVlekatromk, 
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! ylı beneyıniiı,
O Tercihen ağır vasıta veya İş makinası kütlanmış olmak, 
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlik'te ikamet eden/edebUecek, 
O Vardiyalı çalışabilecek, 
O Erkek âdaytar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

ilgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

MEYDAN KUZU ÇEVİRME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

05322328041
KAŞ€D€ BUN YOK

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
û SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkortezgazetesi.com

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikkortezgazetesi.com
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408 hin memur emeklisine müjde
Hükümet emeklilerin 
merakla beklediği 
tasarıyı Meclis'e 
sevk etti. Tasarı, 
ikramiyesini "30 
yıllık hizmet süresi" 
kısıtlamasıyla alan
lara ek ödeme yapıl 
masını öngörüyor. 
7 bin 500 liraya 
kadar olan ödemeler 
3 ay içinde yapıla 
cak. Hükümet, yüz 
binlerce memur 
emeklisi ve yakınını 
ilgilendiren önemli 
bir düzenlemeyi 
Meclis'e şevketti.
Yasa tasarısı, 
memurların emekli 

ikramiyesinde esas 
alınan hizmet süresi 
hesabındaki 30 yıllık 
üst sınır nedeniyle 
hak kaybı olanlara 
yeni imkan getiriyor. 
Tasarıya göre, 
7 Ocak 2015'ten 
önce emekli olan 
memurlara ve emekli 
ikramiyesi almadan 
hayatını kaybeden
lerin dul ve yetimle 
rine ek ödeme 
yapılacak. Bu kap
samda olup çalışma 
süresi 30 yıldan fazla 
olanlar, fazladan 
çalıştıkları her yıl 
için ilave ikramiye

içinde başvuracak..alacak. Emekli 
ikramiyesinde esas 
alınan hizmet 
süresinde 30 yıllık 
üst sınırın kaldırılma 
sıyla yeni hak sahibi 
olanlar, yasanın 
yürürlüğe girmesin
den sonraki bir yıl

İLK AŞAMADA 7 BİN 
500 LİRA
Hak sahibi olan 
memur emeklisi ve 
yakınlarına, 7 bin 
500 lira'ya kadar 
olan ödemeler 3 ay 

içinde yapılacak. 
İkramiyenin 7 bin 
500 lira üstündeki 
kısmı ise yasal 
faiziyle birlikte bir 
sonraki yılın aynı 
ayında ödenecek.

2 MİLYAR LİRAYI 
BULACAK

Bu kapsamdaki 
ödemeler, toplamda 
2 milyar lirayı bula
cak. Ödemenin 1.1 
milyar lirası 2016'da, 
900 milyon lira ana 
para ve 80 milyon 
İira faizi ise 2017'de 
tamamlanacak.

YETERLİLİK 
BELGESİNE 
ERTELEME 
Tasarı, inşaat başta 
olmak üzere birçok 
sektörde çalışanlara 
getirilen "mesleki 
yeterlilik belgesi" 
zorunluluğunu da 
erteliyor. Mesleki 
yeterlilik belgesi 
olmayanların çalış 
masını engelleyen 
düzenleme, 31 Aralık 
2016'ya kadar erte
leniyor. Bakanlar 
Kurulu'na, erteleme 
süresini bir yıl 
uzatma yetkisi de 
veriliyor.

İşgücü maliyeti endeksi arttı
Saatlik işgücü 
maliyeti endeksi, 
bu yılın ilk çeyre 
ğinde bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 
12,2 arttı. Saatlik 
işgücü maliyeti 
endeksi, bu yılın 
ilk çeyreğinde bir 
önceki çeyreğe 
göre yüzde 12,2 
yükseldi. Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2016 Ocak- 
Msart dönemine 
ilişkin "İşgücü 
Maliyeti Endeksi"ni 
açıkladı. Buna göre, 
mevsim ve takvim 
etkilerinden arındı 
nlmış saatlik işgücü 
maliyeti endeksi, 
yılın ilk çeyreğinde, 
bir önceki çeyreğe 
göre yüzde 12,2 
artış gösterdi.
Endeks, sanayi sek

töründe yüzde 9,3, 
inşaat sektörün 
de yüzde 11,8 ve 
hizmet sektöründe 
yüzde 14,1 arttı. 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırıl 
mış saatlik işgücü 
maliyet endeksinde 
en yüksek artış 25,1 
idari destek hizmet
leri faaliyetlerinde 
görüldü.

Saatlik kazanç 
endeksi 
Ücretli çalışana 

yapılan düzenli ve 
düzensiz ödemeler 
deki saatlik değişi 
min göstergesi olan 
mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırıl 
mış saatlik kazanç 
endeksi yılın ilk 
çeyreğinde, bir önce 
ki çeyreğe göre yüz 
de 12,1 yükseldi. 
Endeks değerlerin 
deki artış oranları 
sanayi sektöründe 
yüzde 9,2, inşaat 
sektöründe yüzde 
10,3 ve hizmet sek

töründe yüzde 14,1 
olarak gerçekleşti. 
Söz konusu endek
ste en yüksek artış 
yüzde 26,4 ile idari 
destek hizmetleri 
faaliyetleri sektörün 
de gerçekleşti.

Saatlik kazanç dışı 
işgücü maliyeti 
endeksi
İşverenin yaptığı 
sosyal güvenlik, 
ihbar ve kıdem 
tazminatı ödemele 
rindeki saat başı 
değişimin gösterge 
si olan mevsim ve 
takvim etkilerinden 
arındırılmış saatlik 
kazanç dışı işgücü 
maliyeti endeksi, 
bu yılın ilk çeyre 
ğinde bir önceki 
çeyreğe göre 
yüzde 16,6 arttı.

En hiiyük sanayi 
kurulusu belli oldM

stanbul Sanayi 
Odası'nın (ISO) 
"Türkiye'nin 500 
Büyük Sanayi 
Kuruluşu" 2015 yılı 
araştırması sonuç 
larında ilk sırayı 
geçmiş yıllarda 
olduğu gibi yine 
Türkiye Petrol 
Rafinerileri AŞ 
(TÜPRAŞ) aldı. 
"Türkiye'nin 500 
Büyük Sanayi Kuru 
luşu" 2015 yılı araş 

firmasının sonuçları 
ISO Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal 
Bahçıvan tarafından 
açıklandı. TÜPRAŞ 
üretimden satışlar 
da 35 milyar 437 
milyon lira ile birin 
ci olurken, listede 
14 milyar 732 mil 
yon lira ile Ford 
Otomotiv ikinci, 
9 milyar 998 milyon 
lira ile Arçelik üçün 
cü sırada yer aldı.

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

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

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

ULAŞIM 513 15 07

DENİZ UÇAâl 
p«g*sut AkmlB Seyahat 
METRO
Aydın Turlun 
SOzer Turlun
Kanbsrogiu-Essdsş 
Anıtur
Kamil Koç____________

012 OO 20

014 03 02
013 12 12
013 20 77

014 40 40
012 O1 03

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Kast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokıy Tomografi
Acıbadem

513 10 68
513 55 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 04

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
513 '5 21-182 
51: 5 21-111

İniz 185

DENİZ OTOBÜSÜ

OTOBÜS

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

VAPÜB- FERİROT
Yalova (226)814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 013 10 79
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 13 40
Beyza Petrol ______ 013 01 03

Gemlik KBrfez
eiHLİK'İN İlk oOnlOk 1İTMİ «KIITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 5498 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacıhk-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal 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
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GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE

GÜZEL ANLARINIZI
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

REZERVASYONUM»

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN

r#sfy -MeşrıM-Çerez
riıjanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikak Masası - Volkan yösterisi

2016 y ıh
BAŞLAMIŞTIR

Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 
www.gemllkmilton.com
facebook/mlitondugun

plus.google.com/mlltondugun
Hükümet Konagi karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

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


ÜSTÜN KALİTELİ

[kavlakDOĞANIN HÂZİNESİ II

Natural Sızma
Zeytin Yağı KAVLAK

www.kavlak.com.tr SADECE
— NaturelSızıma
Zeytinyağı ,

Sipariş 
Hattı 444 68 80

GemlikKorfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

9 Haziran 2016 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com__________________50 Kr.

Kampanya Stoklarla Sınırlıdır.

Özel Aykent Ortaokulu öğrencisi TEOG’da birinci oldu

MMİIIImIM
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

HAMİYE, GÜRCÜ EMĞİNİ ANI» 
Geçtiğimiz hafta sonu yani ramazan 

öncesi Muratoba ve Haydariye Mahal
lelerinde Köy etkinlikleri vardı.

Haydariye’de ki Gürcü etkinlikleri bu 
yıl geçmiş yıllarda yapılan kur’an okun 
ması ve pilav dağıtılması gibi olmadı.

Haydariyelilerin Gürcistan’dan gelen 
konukları vardı.

Etkinlik Türkiye Gürcüleri’nin temsilci
lerini bir araya getirdi.

Bugüne kadar Gemlik’te ki gürcü köy
leri arasında böyle bir etkinlik ilk kez 
■düzenlendi. Dev Syf 4’te.__  

Gemlik Özel Avkent Ortaokulu 8/B sınıfı 
öğrencisi Süheyla Sevimli, 27-28 Nisan gün
lerinde yapılan TEOG ikinci sınavında sorulan 
120 sorunun tamamını doğru yanıtladı.
Okul Müdürü Ahmet Cevdet İsler, öğrenci 
lerinin Türkiye genelinde tam puan alan 
öğrenciler arasına girmesinden büyük mutlu
luk duyduğunu belirterek, kendisini, öğret 
menlerini ve ailesini kutladı. Süheyla Sevim- 
li’nin bütün soruları doğru olarak yapması 
okulda arkadaşları arasında da ilgi uyandırdı.

ISO, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu-2015” Araştırmasını Açıkladı 

MIMİBİftlillllİMl 
İstanbul Sanayi Odası’nın (ISO) 1968 
yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği, 
sanayinin devler ligini belirleyen “Türki 
ye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2015” 
araştırmasının sonuçları açıklandı. 2’de

Türkiye Kızılay Derneği Gemlik Şubesi’nin 
Orhan gazi Caddesinde şube merkezinde 
ramazan ayında başlayan sıcak yemek 
dağıtımında 450 aileye her gün üç kap 
değişik yemek dağıtılıyor. Sayfa 2’de

ÖZEL bir ctykrııt ile lıtılrllrriııiu dûgm

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı 

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş 
derslerinin yam sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

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

SOSYAL
MÜZİK 
MASA TENİSİ 

VOLEYBOL

JİMNASTİK 
TİYATRO 
BİLGİSAYAR

AKTIVITELERIMIZ: BASKETBOL HALK OYUNLARI
SU SPORLARI SATRANÇ

I
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
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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ISO, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2015” Araştırmasını Açıkladı

Geınlilı TSO üyesi 8 tir ma 500 liik listede
İstanbul Sanayi 
Odası’nın (İSO) 
1968 yılından bu 
yana aralıksız 
gerçekleştirdiği, 
sanayinin devler 
ligini belirleyen 
“Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi 
Kuruluşu-2015” 
araştırmasının 
sonuçları açıklandı. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan 
yapılan açıklamada, 
oda üyelerinden 
8 kuruluşun 
bulunduğu listede 
Borusan grubundan 
iki ayrı şirket ön 
sıralarda yerini 
alırken, Bursa Beton

ise 486. oldu. 
İSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan 
tarafından basın 
toplantısında 
açıklanan Türki 
ye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu- 
2015 araştırmasına 
göre, sanayinin 
zirvesinde üretimden 
satışlarda 35 milyar 
437 milyon TL ile 
Tüpraş yer aldı. 
Listede ikinci 
sırada 14 milyar 
732 milyon TL ile 
Ford Otomotiv, 
üçüncü sırada 
9 milyar 998 milyon 
TL ile Arçelik yer

aldı.
Gemlik Ticaret ve 
sanayi Odasına bağlı

merkez ve şubeleri 
bulunan ve ilk 500'e 
giren GTSO üyeleri

ve sıralamaları şu 
şekilde gerçekleşti.

28 - Borçelik Çelik

San. Tic. A.Ş. 
48 - Borusan 
Mannesmânn Boru 
San. ve Tic. A.Ş. 
178 -Aunde Teknik 
Tekstil San. ve 
Tic. A.Ş. 
196 - Gemlik 
Gübre Sanayii A.Ş. 
361 - Leoni Kablo 
ve Teknolojileri 
San. ve Tic. Ltd. Şti. 
382 - S.S. Marmara 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 
424 - Yazaki VViring 
Technologies 
Türkiye Elektrik 
Sistemleri San. 
ve Tic. Ltd. Şti. 
486 - Bursa Beton 
San. ve Tic. A.Ş.

Kızılay’dan 450 kişiye sıcak yemek
Türkiye Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şubesi, ramazan 
ayında geleneksel 
sıcak yemek 
dağıtmaya başladı. 
Türkiye Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nin Orhan 
gazi Caddesinde 
şube merkezinde 
ramazan ayında 
başlayan sıcak 
yemek dağıtımında 
450 aileye her 
gün üç kap değişik 
yemek dağıtılıyor. 
Türkiye Kızılay 
Derneği Gemlik

Şube Başkanı 
Gökhan Özler, daha 
önceki yıllardan 
ve kendi tespitle 
rine göre muhtaç 
olduklarını bildikleri 
kişilere şube 
merkezinde pişirilen 
sıcak yemekleri 
dağıttıklarını söyledi. 
Özler, Gemlik 
Kızılay Derneğinin 
hayırsever 
vatandaşların 
destekleriyle 
yıllardır gelenek 
haline getirdiği bu 
hizmetin devam 
ettirileceğini,

derneğe her türlü 
gıda maddesi ve 
nakti yardımları 
kabul ettiklerini 
belirterek, bugüne 
kadar desteklerini 
esirgemeyen kurum, 
kuruluş ve kişilere 
teşekkür etti.
Türkiye Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nde 
üyelerinde yemek 
dağıtım işinde 
gönüllü olarak 
hizmet verdiklerini 
belirten Özler, 
yardımların 
süreceğini söyledi.

IM0 Bursa'dan deprem gerçeği
inşaat Mühendisleri 
Odası (İMO) Bursa 
Şubesi Yönetim Ku
rulu Başkanı 
Mehmet Albayrak, 7 
Haziran 2016 tari
hinde Bursa’nın 
Gürsu ilçesi’nde 
yaşanan 4.4 (Mw) 
şiddetindeki sarsıntı 
mn ardından kent 
gündemine yeniden 
giren deprem 
gerçeğine dikkat 
çekti. Başkan Al

bayrak tarafından 
yapılan açıklamada, 
yaşanan acıların 
tekrarlanmaması için 
gerekli önlemlerin 
bir an önce alınması, 
Türkiye ve Bursa’nın 
deprem gerçeğinin 
unutulmaması is
tendi.
İMO Bursa Şube 
Başkanı Mehmet Al
bayrak tarafından 
yapılan açıklama şu 
şekilde:

"Türkiye, bir deprem 
ülkesi olduğunu ne 
yazık ki sadece 17 
Ağustos 1999 Mar
mara Depremi ve 
yakın zamanda 
yaşadığımız 23 Ekim 
2011 Van De- 
premi’nin yıl dönüm
lerinde hatırlamak 
tadır. Binlerce 
insanımızın yaşamını 
yitirdiği, yaralandığı, 
yapıların yerle bir 
olduğu, ülke

ekonomisinin büyük 
zarar gördüğü Mar
mara Depremi’nin 
17’nci yıl dönümüne 
yaklaştığımız bu ay
larda merkez üssü 
Bursa’nın Gürsu 
İlçesi olan ve 11.5 
kilometre derinlikte 
7 Haziran 2016 
sabahı meydana 
gelen 4.4(Mw) 
büyüklüğündeki 
sarsıntı bu yıl bize 
deprem gerçeğini 

biraz daha 
erken hatırlattı. 
İMO Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu 
olarak görüyoruz 
ki, ülkemizde hala 
depremin ardından 
yaşanacak felaketle 
re karşı yeterli ön
lemler alınmamış, 
halkın deprem 
konusunda yeterli 
bilinci oluşturulma 
mıştır. Kaçınılmaz 
depremin ardından 

gelecek yıkımla 
yaşanacak can 
kayıplarının ne 
yazık ki hiçbir 
geri dönüşü olma 
yacaktır. Ülkemizin 
yüzde 66’sı 1’nci ve 
2’nci derecede de
prem bölgesinde 
yer almaktadır. Bu 
yüzden depremden 
kaçış olmadığını 
belirtiyor, ‘Sarsılalım 
ama yıkılmayalım’ 
diyoruz."

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.coin

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coin
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Polisi görünce naniğe kamilli
Polisin düzenlediği 
uyuşturucu operas 
yonunda, paniğe 
kapılan bir kişi uyuş 
turucuyu tuvalete 
dökerek Üzerine sİ* 
fonu çekti. Tuvaletin 
kenarlarında uyuştu 
rucuların kaldığı 
görülürken, gözaltına 
alınan zanlılardan biri 
tutuklandı. Edinilen 
bilgiye göre, Uyuştu 
rucu ile Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, uyuşturucu

madde kullanımı, 
temini ve ticaretini 
önlemeye, suça 
karışan şahısların 
suç unsurları ile bir
likte yakalanabilmesi 
için operasyon 
gerçekleştirildi.
Yıldırım Anadolu 
Mahallesi ve civarın 
da gerçekleştirilen 
dört ayrı operasyon 
da, S.T. (24), M.A.A.
(26), I.Ö (38), İ.K. (27), 
S.İ. (35), E.T (20), R.K. 
(21), S.Ö. (18), S.A.

(33), H.S. (22) ve
R.A.'nın (23) üzerinde 
yapılan aramalarda 9 
adet çıkı halinde 2.6 
gram sentetik kanno

binoid elde edildi. 
Bu şahıslara uyuş 
turucu sattığı tespit 
edilen G.Y., K.K., N.Y. 
İ.A., N.K. isimli

şahıslar Anadolu 
Mahallesi'nde 
yakalandı. Şüphelile 
rin ikametlerinde 
yapılan aramada ise 
toplamda 6.9 gram 
sentetik kannobinoid 
ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYU 
TUVALETE ATTI 
Öte yandan polisin 
yaptığı operasyon
daki bir fotoğraf ise 
dikkat çekti. 
Şüphelinin polisin 

gelmesi ile panik 
oldu ve uyuşturucu 
tuvalete atıp, üzerine 
de sifonu çekti.
Sifonun çekilmesine 
rağmen tuvaletin 
kenarlarında uyuştu 
rucunun kaldığı 
görüldü. Şüpheli G.Y. 
(13), K.K. (52), İ.A.
(23) ile N.K. (13) 
'uyuşturucu madde 
ticareti yapmak' 
suçundan adliyeye 
sevk edildi. Şüpheli 
lerden İ.A. tutuklandı.

5 milyonluk 'inşaat' dolandırıcılığa
Bursa'da, kendilerini 
bir İnşaat firmasının 
sahibi olarak tanıtıp, 
fotoğraflarını çektik
leri daireleri internet 
üzerinden satarak 
çok sayıda vatandaşı 
5 milyon lira dolan 
dırdıkları belirlenen 
3 kişi, gözaltına 
alındı. Alınan bilgiye 
göre, ev almak 
isteyen S.G, internet
ten satılık ev aramaya 
başladı. Nilüfer de 
inşaat halindeki bir 
sitede satılık olduğu 
belirtilen daireyi 
beğenen S.G, inter

netteki iletişim bilgi
lerini kullanarak, 
kendisini inşaat 
firmasının sahibi 
olarak tanıtan bir 
kişiyle irtibat kurdu. 
S.G, kendisine inşaatı 
gezdiren A.T. (41) ile 
daireyi satın almak 
için 225 bin lira 
karşılığında anlaştı. 
F.Ü. ile Osmangazi 
deki ofiste sözleşme 
imzalayan S.G, para 
nın 128 bin lirasını 
şüphelilere verdi. 
Daha sonra satın 
aldığı daireyi gezmek 
için gittiği inşatın

güvenliğinden sorum 
lu kişiyle konuşan 
S.G, durumdan 
şüphelendi. Bekçiden 
aldığı numarayla 
inşaatın gerçek sahi 
bi S.Y'yi arayan S.G, 
dolandırıldığını anla 

yınca polise haber 
verdi. II Emniyet 
Müdürlüğü Yankesici
lik ve Dolandırıcılık 
Büro Amirliği ekipleri 
yaptıkları çalışma 
sonucunda F.Ü. (32), 
S.K. (42) ve A.T'nin 

(41) Osmangazi de 
bir büro tuttuğunu 
belirledi. Nilüfer de 
inşaat halindeki 
binaların fotoğrafla 
rını çekip, bir internet 
sitesinde yayınladığı 
tespit edilen şüpheli 
lerden S.K'nin 
müşterilere kendisini 
inşaat firmalarının 
patronuymuş gibi 
tanıttığı, emlakçı F.Ü. 
ve A.T'nin de binaları 
dolandırdıkları kişile 
re binaları gezdirdik
leri ortaya çıktı. Çok 
sayıda vatandaşı 
yaklaşık 2 yılda 5 mil 

yon lira dolandır 
dıkları belirlenen 
şüphelilerden S.K, 
emniyetteki işlem 
lerinin ardından 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklandı. 
F.Ü. ve A.T. ise 
işlemlerinin tamam 
lanmasının ardından 
adliyeye sevk edildi. 
Bu arada, şüpheli 
lerin daha önce 
birçok kez aynı suç 
lamayla gözaltına 
alındıkları ancak 
resmi sözleşme 
yaptıkları için serbest 
kaldıkları öğrenildi.

IglıhİMrt Yol Itenarınıla iiiirüiien yayaları ezdi
İnegöl de bir kişi, 
çalıştığı kafenin 
önünde pompalı 
tüfekle kendi vurarak 
ağır yaralandı. Edini 
len bilgiye göre, 
Bursa-Ankara kara 
yolu üzerinde 
faaliyet gösteren 
kafede çalışan İlker 
E. (32), mesai arka 
daşları ile oturduğu 
sırada, “Biraz işim 
var, geleceğim" 
diyerek arkadaşları 
nın yanından ayrılıp 
aracına yöneldi.

KAFE GİRİŞİNDE 
TETİĞE BASTI 
Aracının bagajındaki 
pompalı tüfeği alıp 
geri dönen genç,

eşinin de bulunduğu 
kafeye girdi; İlker 
E., mesai arkadaşla 
rımn gözleri önünde 
çenesine dayadığı 
pompalı tüfeğin 
tetiğine basarak 
ateşledi. Ağır yarala 
nan genç adam, olay 
yerine gelen 112 
ambulansı tarafından 
İnegöl Devlet Has
tanesine getirildi.

Yüzünden yaralanan 
şahıs, İnegöl Devlet 
Hastanesindeki 
müdahalenin ardın 
dan Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesine sevk 
edildi.Jandarma 
ekipleri tarafından 
olay yerinde incele 
me yaptı, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Otomobil sürücüsü, 
aniden yola çıkan 
kamyonete çarpma
mak için direksiyo 
nu kırınca, yol kena 
rında yürümekte 
olan 2 kişiyi araba 
nın altına aldı. 
Olay, Osmangazi 
Veysel Karani 
Mahallesi İnönü 
Caddesi'nde meyda 
na geldi. M.K. idare 
sindeki 16 CYT 
plakalı otomobil 
İnönü Caddesinde 
seyir halindeydi. 
M.K. ara sokaktan 
bir anda yola fırlayan 
F.Ö yönetimindeki 
16 E plakalı kamyo
nete çarpmamak 
için direksiyonu

kaldırıma kırdı. 
Kaldırımda yürüyen 
İ.D. ve M.D. çifti 
otomobilin altında 
kaldı. Otomobil 10 
metre sonra durabil 
di. Ortalık bir anda 
savaş alanına döner 
ken, çevredeki 
vatandaşlar yardıma 

koştu. Olay yerine 
çağrılan 112 Acil 
Servis ekipleri, oto
mobil sürücüsü ve 
iki yayayı Bursa 
Devlet Hastanesine 
kaldırdı. Olay yerine 
gelen polis ekipleri 
kazayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Kamil lUmıı iHıerslteHe mili Kas aeUsme
Bursa'da 'paralel Kültür ve Eğitir' Vak
yapı' operasyonları fı'na atanan ka /um
kapsamında Uludağ görevine başlıyor.

Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı Kaçak 
çılık Terör ve Örgütlü 

Suçları Soruşturma 
Bürosu tarafından 
yürütülmekte olan 
soruşturma dosyası 
kapsamında, Uludağ 
Kültür ve Eğitim Vak 

fı'na Bursa 1. Asliye 
Hukuk Mahkemesinin 
3 Haziran 2016 tarihli 
karan ile kayyum 
ataması yapıldı.
Orhangazi Üniversite 

si de yaptığı açıklama 
ile kayyum ataması 
nın üniversite ile ilgili 
olmadığını, vakfa 
kayyum atandığını 
duyurmuştu.
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Güne Bakış
Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Avcı, meclis üyeleri Ersin Kahraman 

ve Cemal Kurt, Gemlik'ten giden gıda yardımlarını Gürcistan’daki 
yoksul ailelere elleriyle dağıttılar

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

HAYDARİYE, GÜRCÜ EKLİĞİNİ ANIMI
Bula namımı Gflıtisıan'a ulaşn

Gürcü kökenli Türk vatandaşlarının bir araya 
gelerek ana vatanlarındaki durumu da 
değerlendirmeleri, Gürcistan’ın bağımsızlığını 
kazanmasının 25. yılının kutlamaları bence 
anlamlı. Bu, Gürcü milletçiliğinin tohumlarının 
atılması anlamına geliyor.
Haydariye Köyü’nde 1969-1973 yılları arasında 
4 yıl öğretmenlik yaptım.
O köyün kalkınması için öncü oldum, Kalkınma 
Kooperatifi kurdum, hiçbir motorlu aracı olma 
yan köye traktör, harman makinaları, ziraat 
aletleri aldık, tüketim mağazası açtık, köy 
gençleriyle kurduğumuz tiyatro topluluğu 
Cahit Atay’ın “Ormanda” ve “Pusuda” oyun 
larını oynadık. Kazandığımız para ile Okula 
Atatürk büstü diktik, arıcılık kursları açtık... 
Nacaklı Deresi’ne, Alabalık yetiştiriciliği projesi 
yaptık ama hayata geçiremedik.
Sonuçta, Haydariyeli Kooperatiflerini sahip 
çıkmadı.
Traktörü ve harman makinalarını sattı. 
Kooperatif binası için aldığım demir, çimento 
ve kum Cami onarımında kullanıldı.
Bence, bunun nedeni köydeki ekonomik yapıyı 
sağlayan tek gelirin orman ürünü olan odun 
ticaretiydi.
Kimileri de kooperatifin gelişmesini çıkarlarına 
zarar vereceği için istemedi.
Dağ köylerinde odunculuk yeterince karın 
doyurmuyor. Ancak, kaçak odun satışı ile bir 
nebze idare ediliyordu. Kimileri de dikimi 
yasak olan hint keneviri ekip bunun ticaretini 
yapıyordu.
Odun kaçakçılığını ise Gemlik’te ki ve Bursa’da 
ki Odun depo sahipleri yürütüyordu.
Köylüye borç para veriyorlar, odunu, piyasa 
fiyatının yarısına alıyorlardı. Kamyonlara 
sarılan odunlar için hazırlanan sevk irsaliyeleri 
ne tarih ve saat yazılmıyor, yolda orman koru 
ma memuru olmazsa, o Kamyon depoya kaçak 
odun getirmiş oluyordu. Memurlar tek, tük 
kontrole çıkıyorlardı.
Bunun karşılığında ise Gemlik’te ki Orman 
Şefliğindeki memurlara ve Küçük Kumla ve 
Hayûaıiye’âe göreViı orman memuı'ıarı, 
kamyon başına rüşvet alıyorlardı.
Bu yıllarca böyle gitti. Hala devam ediyor mu 
bilmiyorum.
Sonra, köy yakınlarında orman kalmadı.
Bugün Haydariye’de ormancılık eskisi kadar 
etkin değil.
Haydariye’nin güzelim ovası ise Haydariyeli 
olmayanların eline geçmeye başladı. 
Dışarıdan gelenler bu arazileri satın alarak, 
kendilerine çiftlik evi yapıyorlar. Yakında Hay- 
dariyelilerin nüfusu Kumlahlar gibi azınlıkta 
kalırsa şaşmayın.
Haydariye’de 4 mevsimi doyasıya yaşayabi 
lirsiniz. Temiz havasıyla giderek yeni keşfe 
dilen bir turizm bölgesi oluyor.
Bu konudaki anılarımı anlatsam bu köşe 
almaz.
Haydariye de Gürcü milliyetçiliğini yapan bir 
kişi vardı. Rahmetli İsmail Hakkı Aslan.
O ölmeden, Gürcistan hayaliyle yaşadı ve 
sağken Gürcistan’a giderek akrabalarıyla 
buluştu.
Türkiye’ye OsmanlI döneminde göç eden Gür
cüler, Türkler ile çoğu geldikleri yerler gibi 
ormanlık arazilerde yerleşmişler ve Türkler ile 
kaynaşmışlardır.
Son yıllarda Türkiye Gürcülerinin bir çatı 
altında toplanması dikkat çekici.
Gürcü halkı, Türkiye topraklarına geldiğinde 
bir yörede değil, dağınık yerlere yerleştirilmiş. 
Türkiye Gürcüleri konusunda geniş araştırma 
laryok.
Bu konuda akademisyenler ve siyasiler araş 
tırma yapmalı.
Haydariye Gürcü Şenliği bana eskileri 
anımsattı.

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin aldığı 
kararla Gürcistan’a 
ramazan ayı 
kapsamında gıda 
yardımı TIR’ı 
Bakü’ye vardı. 
Gemlik Belediye 
Meclisinin gürcü 
kökenli 3 üyesi, 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Ersin 
Kahraman ve 
Cemal Kurt yardım 
lan dağıtmak üzere 
Gürcistan’a gitti. 
Burada, yardım 
dağıtılacak yoksul 
köylere Gemlik’ten 
götürdükleri gıda 
maddelerini 
belediye meclis 
üyeleri kendileri 
dağıtarak, yardımla 
rı muhtaç ailelere 
verdiler.
Hamidiye köyü 
kökenli olan AKP li 
meclis üyesi Ersin 
Kahraman, Gürcis
tan dan Türkiye ye 
göçetmeyen akraba 
larının yaşadığı 
köye giderek 
onları bularak, has
ret giderdiler.
Gürcistan'ın yoksul 
yerlerindeki duru
mun kötü olduğunu 
belirten meclis 
üyeleri, Gemlik’ten 
gönderilen gıda 
yardımları nede 
niyle ailelerin 
kendilerine teşek 
kür ettiklerini 
söylediler.
Birçok akrabala 
rının Rus zulmün
den kaçarak 
Türkiye ye göç 
ettiklerini, kendi
lerinin Ata yadigar! 
toprakları terk 
edemedikleri, 
için buralarda 
yaşamlarını zorda 
olsa sürdürdük

lerini söylediler. 
Gemlik Belediye 
meclis üyeleri

yardımları dağıttık 
tan sonra Gürcis
tan’da incelemeler

de bulunduktan 
sonra Türkiye’ye 
dönecekler.

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğüne ait 16160400EX034845 

beyanname numaralı 26/04/2016 tarihli GÜMRÜK ÇIKIŞ 
BEYANNAMESİ (GÇB) kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

ANDA MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Marn silildi ti iiııttâl i
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan inşaatına geçtiği 
miz yıl başlanan 
ancak hukuki süreç 
ve itirazlar nedeniyle 
geciken Mudanya 
sahil projesi imalat 
çalışmaları, yenile
nen ihalenin ardın 
dan tekrar başladı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al- 
tepe, Mütareke evi 
ile Mudanya iskelesi 
arasında düzenleme 
çalışmalarının hızla 
devam ettiğini, Ra
mazan Bayramı’n 
dan sonra ise deniz 
içi imalatlara başla 
nacağını kaydetti. 
Her alanda marka 
kent olabilmek için 
Bursa’nın sahip 
olduğu tüm değerleri 
en iyi şekilde kul
lanan Büyükşehir 
Belediyesi, kentin 
turizm pastasından 
aldığı payı 
artırabilmek için 
kültür turizmi ve 
dağ turizminin 
ardından sahil tu 
rizmi çalışmalarına

da hız verdi.
Gemlik, Mudanya ve 
Karacabey Boğazı’nı 
da içine alan 
yaklaşık 110 kilo 
metrelik sahil 
bandını her bölgenin 
yapısına özel pro 
jelerle turizme aç
maya hazırlanan 
Büyükşehir 
Belediyesi, bu 
doğrultusunda en 
önemli çalışmayı 
Mudanya sahilinde 
geçtiğimiz yıl 
başlatmıştı. Ancak 
ihaleye yapılan 
itirazlar ve ardından 
yaşanan hukuki 
süreç yüzünden 
ilçe için hayati 
önem taşıyan 
projede gecikme 
yaşanmıştı. 
İhaleyi yenileyen

Büyükşehir 
Belediyesi, yeni 
müteahhitle 
çalışmaların startını 
hemen verdi. 
Çalışmalar ara 
vermeden sürecek 
Sahil düzenleme 
çalışmalarını 
yerinde inceleyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’nın 
‘turizm kenti’, 
‘sahil kenti’ 
olması yolundaki 
yatırımlarının tüm 
sahillerde hızla 
sürdüğünü söyledi. 
Bu amaçla 1/ 50 
binlik planları 
tamamladıklarını 
ifade eden Başkan 
Altepe, “Biryandan 
uygulama planları 
yaparken bir

yandan da hazır 
tüm noktalarda da 
imalatlarımıza 
başladık. Hukuki 
süreç ve itirazlar 
dan dolayı proje 
aksamıştı. Yeni 
ihale yapmak zorun 
da kaldığımız pro
jede yeni müteah 
hitle yolumuza 
devam ediyoruz. 
Mudanya’nın güzel 
bir sahile kavuş 
ması için 4 koldan 
çalışmalarımız 
sürecek. Mütareke 
binası ile Mudanya 
iskelesi arasında 
çalışmalar devam 
ediyor. Düzen 
leme çalışmaları, 
kaplama çalışmaları 
sürüyor. Bayram 
dan sonra deniz 
içi imalatlar ve 
kazıkların çakıl 
ması başlayacak. 
Seri şekilde ara 
vermeden çalışıp, 
bu yaz sonu 
Mudanya’yı 
güzel bir sahile 
kavuşturmak 
istiyoruz” diye 
konuştu.

Bursa Atatürk 
Stadı'nda yıkım 

haşlıyor!
Ekipler emektar stadın yıkımı öncesi açıla 
cak ihale için oluşturulacak teknik şartna 
menin hazırlık larına başladı. Atatürk 
Stadı’nın tarihi bölümüne kazma vurularak 
stadın beton ve demir yoğunluğu tespit 
edildi. Bir devrin sonuna gelindi. Bursa ve 
Bursaspor için bir stattan daha fazla 
anlam içeren, acı tatlı birçok olaya şahitlik 
eden emektar Atatürk Stadı’nın yıkımı için 
çahşmala ra başlandı. Yeşil Beyazlı takı 
mın sayısız başarıya imza attığı, 16 Mayıs 
2010’da Şampiyon luk Kupası’m havaya 
kaldırdığı, Şampiyon lar Ligi maçlarına ev 
sahipliği yaptığı tari hi Atatürk Stadı’nın 
yıkımı için oluşturu lacak teknik şartna 
menin ön çalışma sının startı verildi. 
Ekipler Atatürk Stadı’na gelerek önce in
celeme yaptı, ardından da ilk kaz mayı 
vurdu. Kulla mm hakkı Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nda olan Atatürk Stadı’ndaki 
beton ve demirlerden alınan numune 
işlemi tamamlandı. Bundan sonra emektar 
stadın yıkımı için açılacak ihale öncesi 
teknik şartname oluşturulacak. Çalışma 
nın 1950’de kullanılmaya başlanılan tarihi 
kapalı tribün bölü münden başlaması 
dikkat çekti. Takımla rın stada giriş yaptı 
ğı, soyunma odaları nın bulunduğu, çıkış 
tünelinin yer aldığı bölümlerde kolon ve 
kirişlerin bir bölümü yıkılarak Atatürk 
Stadı’ndaki beton ile demir yoğunluğu 
tespit edildi.

.©
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42- yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

MATBAACILIK YAYINCILIK
— .Mrı,KOTASYON VETAOTM

FATURA e 
SEVK İRSALİYESİ e 

TAŞIMA İRSALİYESİ S 
GİDER MAKBUZU « 

TAHSİLAT MAKBUZU S 
DAVETİYE e 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN e 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR ® 

CİLT YAPIMI e 
İLAN & REKLAM # 
PLAKET & KUPA S

MADALYA e 
NİKAH ŞEKERİ e 
BEBEK ŞEKERİ e 

HEDİYELİK EŞYA • 

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 
Tel: 0224 513 96 83
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Eylül Misali Gemlik Lisesi 47. mezunlarını «erili
Tarık TANIŞ

RUH VE TEN 
yakamozlar gibi sevişirken 
ruh ve ten 
kaçıp gidiyorsun bazen kendinden 
zor muhabbetler kalıyor geriye 
boşluğundaki mahzende 
İçinle konuşuyorsun 
İçin susuyor 
inadına 
ıssızlık doluyor şarap misali sarnıçları 
hayalin 
sarhoş oluyorsun 
başı boşluğun ayakları dolanıyor 
dilini peltekleştirirken makamlar 
şarkı oluyorsun geceye ay seni 
söylüyor seni dinliyor kayıp yıldızlar 
ellerini uzatıyorsun gökyüzüne ellerin 
yanıyor eski bir güneş artığından 
düşüyorsun yine kış masallarına düş 
oluyorsun 
üşüyorsun göçebe serçeler gibi 
ağaç kovuklarına sığınıyor ölün 
ölüyorsun kendi mateminle 
karanlık eşarp bağlanıyor ihtiyar ağaç 
dalına yaprak yerine 
hazan döküyor hüznün mor bahçelere 
poyraz süpürüyor denizin tam 
göbeğine 
yakamozlar gibi sevişirken 
ruh ve ten 
kaçıp gidiyorsun bazen kendinden 
zor muhabbetler kalıyor geriye 
boşluğundaki mahzende 
içinle konuşuyorsun 
için susuyor 
inadına-,,*

Gemlik Lisesi 
47. ve son 
mezunlarını verdi. 
1937'de Gemlik 
ortaokulu olarak 
açılan 1965 yılında 
liseye dönüşerek 
Gemlik Lisesi olarak 
eğitimine devam 
eden ve 2013 te 
Anadolu Lisesi 
statüsüne kavuşan 
Gemport Gemlik 
Anadolu Lisesinin 
son lise sınıfları da 
önceki gün düzenle
nen mezuniyet töre 
niyle mezun oldular. 
Böylece 51 yıllık 
Gemlik Lisesi 47.ve 
son mezunlarını da 
vermiş oldu.
Mezuniyet töreninde 
okul birincisi Didem 
Demir bir konuşma 
yaparak arkadaşları 
ve okulunu çok özle 
yeceğini söyledi. 
Bayrak ve flama 
devir teslimi sonra 
sında Okulu ilk üç 
derecede bitiren öğ 
rencilere mezuniyet 
belgeleri verildi.
Okul birincisi Didem 
Demir'e Mezuniyet 
belgesini okul

müdür yardımcısı 
Şuayb Serdaroğlu, 
Okul İkincisi Miray 
Küçük ve okul üçün 
cüsü Alican Demir'e 
de Okul Müdür yar 
dımcısı Haşan Kara
batak verdi. Okul 
birincisinin mezu
niyet kütüğüne pla 
ka çakması sonra 
sında 8 şube ve 180 
öğrenciden oluşan 
son sınıflar sınıf 
öğretmenlerinden 

mezuniyet aldılar. 
Mezuniyet bel
gelerinin alınmasın 
dan sonra müzik ve 
konfetiler eşliğinde 
havaya kep fırlatan 
Gemlik Lisesin son 
sınıfları mezuniyet 
sevincini arkadaşla 
rı, aileleri ve öğret 
menleriyle paylaş 
tılar. Tören sonrası 
okul bahçesinde 
yaklaşık 2 saat 
kadar gönüllerince 

eğelenen öğrenciler 
Gemlik Lisesinin 
son mezunları ola 
rak mezun olmanın 
gururunu yaşadılar. 
Gemport Gemlik 
Anadolu Lisesinde 
bu yilki son sınıfla 
rında mezun olma 
sıyla birlikte lise 
bölümü kapanarak 
bundan sonraki 
bütün sınıflar Ana 
dolu Lisesi öğrenci 
si olacak.

ÜRETİM ELEMANI
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

25-35 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN MADEN 
MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ VEYA 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
TEKNİK 

YÜKSEKOKUL YA DA 
TEKNİK LİSE MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması rica olunur.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: 0 224 586 90 05

KAYNAKÇI ARANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri 
bölümünden mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası oıan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

Kaynakçılar aramaktayız.

0 224514 04 00
Z YALOVA ARMUTLU BÖLGESİNDE AÇILAN

YENİ TERMAL OTELDE 8 SAATLİK SİSTEMDEQ ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

S BAY - BAYAN TEMİZLİK VE ÖZEL GÜVENLİK 
PERSONELİ ALINACAKTIR.

İM MAAŞ + YEMEK + SERVİS + İSTEĞE BAĞLI KONAKLAMA

w 05071796965Ömer Bey
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Amerika’nın ünlü 
Forbes dergisinin 
bugün açıklanan 
'Dünyanın En 
Güçlü 100 Kadını” 
sıralamasında 
Türkiye’den sadece 
Güler Sabancı 
64. sırada yer 
alırken Almanya 
Başbakanı Angela 
Merkel birinci 
sırada yer alarak 
dünyanın en güçlü 
kadını unvanını 
2016 yılında da 
korudu. Girebilmek 
için kadınların 
bulundukları alan
larda güç, para, 
medyada görünür

lük gibi kriterlerin 
birlikte değerlendiril 
diği Forbes’in 
listesinde Almanya 
Başbakanı 2016 
yılında da aldığı bu 
ünvanla ard arda 

yedinci kez 
Dünya’nın en 
güçlü kadını oldu. 
Forbes’in 2016 yılı 
listesinin ilk 10 
sırasını Angela 
Merkel, ABD

Başkan adayı 
Hillary Clinton, 
Amerika Merkez 
Bankası Başkanı 
Janet Yellen, Bili 
Gates’in eşi Melinda 
Gates, General 
Motors CEO’su 
Marry Barra, IMF 
Başkanı Christine 
Lagerde, Facebook 
şeflerinden Sheryl 
Sandberg, Youtube 
CEO’su Susan 
VVojcicki, Hevvlett 
Packart Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Meg VVhitman, 
Santander Group 
Başkanı Ana Patri- 
cia Botin paylaştı.

Türkiye İhracâtının 
lideri otomotiv 
endüstrisi, mayısta 
son 3 yılın aylık 
bazdaki en yüksek 
İhracat artışına 
ulaştı. Türkiye 
ihracatının lideri 
otomotiv endüst 
risi, mayısta son 
3 yılın aylık bazda 
ki en yüksek îhra& 
cat artışına ulaştı, 
İhracat, mayıs 
ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 34 artışla 
yaklaşık 2 milyar 
dolar oldu.Sektö 
rün en büyük 
pazarı Almanya'ya 
ihracat yüzde 24 
artarken, İtalya'da 
yüzde 98 ve Fran 

sa'da yüzde 76 
oranlarına ulaşıldı. 
Bu ülkelere ihracat 
performansında, 
binek otomobiller 
ve eşya taşımaya 
mahsus motorlu 
taşıtlarda yüzde 
200'e varan orâh^- 
larda artış etkili 
oldu. Otomotiv 
Endüstrisi İhracat 
çılan Birliğinin 
(OİB) mayıs ayı 
ihracat raporuna 
göre, otomotiv 
endüstrisi, yükseliş 
grafiğini sürdür 
düğü mayısta, 
Temmuz 2013 târi
hinden itibaren 
aylık bazdaki en 
yüksek ihracât 
artış oranına ulaştı.

ELEMANLAB ABANIYOR
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ ÖN SAHA 

SATIŞ ELEMANI ARANIYOR 
SHELLBEYZAPETROUSercanÖzılemir)

gemport
OeıfiBkaMaK'vc^beıkT/ınİl^levfıeleriA.S. ‘

GEMPORT“35”Te r m i nâ l~Trâ kt:ör 
Operatörü istihdam edecek!

Turkiye’hiriTlk: özel'limanCGemport, yem'limani için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
üperaYörü "ısYfrıâam 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, "Mekatromk, 
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 deney ırriiı,
O Tercihen ağır vasıta veya İş makinası kukanmış olmak, 
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlikle ikamet eden/edebilecek, 
O Vardiyalı çalışabilecek, 
O Erkek âdayfar için askerfik'ile ilişiği bulunmayan.

İlgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine ııetmeıen rica olunur.

llllllllllll FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
[[MİM bay-BAYAN VASIFSIZ

ELEMANLAR ARANIYOR

■ 7“
HM KUZU ÇİIİRHE

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

0 532 232 80 41

KAŞEDE BfKUNKKVOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez» www.gemlikkortezgazetesi.com

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikkortezgazetesi.com
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'Dünya ekonomisi ciddi bir durgunluğa girebilir'
Dünya Bankası 
Kalkınma Beklenti* 
leri Grubu Direktörü 
Köse, küresel ekono 
minin risklerin yük 
seldiği bir dönemde 
yavaşlamaya devam 
etmesinin kırılgan 
tıkları artırdığını 
belirterek, "Eğer 
dünya ekonomisi 
yeniden büyük bir 
şokla karşılaşırsa 
ciddi bir durgunluk 
dönemine girebilir." 
dedi.Dünya Bankası 
Kalkınma Beklenti
leri Grubu Direktörü 
Ayhan Köse, Dünya 
Bankasının "Küresel

Ekonomik Beklen
tiler" raporunun 
yayımlanmasının 
ardından soruları 
yanıtladı. Dünya 
Bankasının bu yılkı 
küresel büyüme 
beklentisini yüzde 
2,9'dan yüzde 2,4'e 
düşürdüğünü anım 
satan Köse, aşağı 
yönlü revizyonda 
dünya ekonomisinin 
son 6 ayda bekle
nenden daha yavaş 
büyümesinin etkili 
olduğunu bildirdi. 
Köse, zayıf büyü
menin önemli neden
lerinden birinin,

dünya ekonomisinin 
2007-2009 yıllarında 
yaşanan finansal 
krizin etkilerinden 
hala kurtulamaması 
olduğunu vurgula
yarak, "Dünya eko 
nomisi ne yazık ki 

hala finansal krizin 
etkilerinden kurtul
maya çalışıyor ancak 
bu esnada emtia 
fiyatlarındaki sert 
düşüş gibi başka 
şoklarla karşılaşıyor. 
Bir yandan krizle 

birlikte gelen çok 
büyük borç yükü var 
ve bu yük birçok 
ülkede hala tüketim 
ve yatırımları olum
suz etkiliyor bir 
yandan ekonomiyi 
hareketlendirmek 
için uygulayabilece 
ğimiz mali ve parasal 
politikalar için elve 
rişli alan çok daral 
dı." değerlendirme 
sinde bulundu. Dün 
ya Bankası Kalkınma 
Beklentileri Grubu, 
Ayhan Köse, küresel 
ekonomi, dünya 
ekonomisi, Geçen 
sene yüzde 2,4'e geri 

leyerek 2009'dan 
bu yana en düşük 
performansını 
kaydeden küresel 
ekonominin bu yıl 
da bu seviyede 
genişlemesini kaygı 
verici olarak nitelen 
diren Köse, "Küresel 
ekonomi yüzde 
2,4 büyüyor ve bu 
düşük bir perfor
mans. Dünya ekono 
misinin, aşağı yönlü 
risklerin süratle 
arttığı bir dönemde 
bu kadar düşük 
hızda büyümesi, onu 
çok daha kırılgan 
hale getiriyor.” dedi.

MUMşnal
2016 yılı Ocak-Nisan 
ayı döneminde, 
bireysel kredi veya 
kredi kartı borcun
dan dolayı yasal tak
ibe girenlerin sayısı 
yüzde 2 azal 
dı. Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB) Risk 
Merkezi Raporuna 
göre, bireysel kredi 
veya kredi kartı 
borcundan dolayı 
yasal takibe giren
lerin sayısı, yılın ilk 
dört ayında geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 2 azala 
rak 498 bin kişi 
oldu. TBB Risk 
Merkezinin, bu yılın 
Ocak-Nisan dönemi 
ni kapsayan "Nega 
tif Nitelikli Bireysel 
Kredi ve Kredi Kartı 
Nisan 2016 Raporu" 
yayımlandı.

Rapora göre, birey
sel kredi veya kredi 
kartı borcundan 
dolayı yasal takibe 
girenlerin sayısı, 
yılın ilk dört ayında 
geçen yılın aynı 
dönemine göre yüz 
de 2 azalarak 498 
bin kişi oldu. Aynı 
yıl içinde birden 
fazla kaydı bulunan 
kişilerin tekilleştir*! 
lerek sayılmasıyla 
hazırlanan veriler; 
Ocak-Nisan 2016 

döneminde, bireysel 
kredi borcundan 
dolayı yasal takibe 
alınan kişi sayısının, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 10 artarak, 
259 bin kişiye 
ulaştığını gösterdi. 
Bireysel kredi kartı 
borcundan dolayı 
yasal takibe intikal 
etmiş kişi sayısı ise 
aynı dönemde 
yüzde 8 azalarak 
359 bin oldu.

Emeklilik için yaşı 
bekleyen Bağ-Kur'lu 
nun sadece sağlık 
primi ödemesi 
gündemde. Bu da 
100 liranın altında 
bir rakam olacak. 
Ekonominin omur 
gası niteliğindeki 
esnaf ve sanatkâr
lar; istihdama da 
büyük katkı sağlı 
yor. Türkiye'de 1.8 
milyon esnaf 
faaliyet gösteriyor. 
Esnafının tamamı 
Bağ-Kur'lu ve her 
ay Sosyal Güvenlik 
Kurumu'na (SGK) 
prim ödemek zorun 
da. Ancak Ocak 
ayında asgari ücre 
te yapılan yüzde 
30'luk zam, esnafın 
ödediği Bağ-Kur 
primini de artırdı. 
En düşük Bağ-Kur 
primi 1 Ocak'tan 
geçerli olmak

üzere 128 lira arta 
rak 568 liraya fırladı. 
Emeklilik için yaşı 
bekleyen Bağ- 
Kur'lunun sadece 
sağlık primi ödeme 
si gündemde. Bu da 
100 liranın altında 
bir rakam olacak. 
Yaşı bekleyen çok 1 
Ekim 2008 sonrasın 
da çalışma süresi 
arttıkça bağlanacak 
emekli aylıklarının 
düştüğüne dikkat 
çeken Esnaf ve 
Sanatkarları Konfe 
derasyonu (TESK)

Başkanı Bendevi 
Palandöken şöyle 
dedi: "Bu kapsamda 
çok fazla esnaf var. 
Prim gün sayısı 
dolmuş ancak 
emeklilik için yaş 
şartının dolmasını 
bekleyen esnaf 
vergi kaydı açık 
olduğu sürede 
hem yaşlılık sigorta 
sı, hem Genel 
Sağlık Sigortası 
hem de kısa vadeli 
sigorta kollarına 
ödeme yapmayı 
sürdürüyor."

‘Gemlik Körfez’ www.gem I i kkorfezgazetesi .com
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GEREKLİ TELEFÖNIRH
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110

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

RESMİ DRİBELEB DENİZ OTOBİIsT

METRO
Süzer Turizm

TAKSİLER

E

PımukMle 
DENİZ UÇ AÖI

ULAŞIM

HASTANELER

280 44 44

kal 51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

Sahil Dev. Haat.

Tomokay Tomografi

517 34 oo
513 23 29
513 10 68

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. 
ilçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.
İŞ-KUR___________

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

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

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
51345 20

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

544 30 60
(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

VAPUR -FERİBOT
Yalova

Eskihlsar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası Oto
büs Terminali

261 5400 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

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

514 57 96
513 23 25

513 45 21-182 
5 5 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70

Gemlik Körfez
OEMLİK’İN İLK OONLOK SİYASİ OAZITIIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5499 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacıhk-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cacf. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GUHİKSlIEUÜİİllklI

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.gem
mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT İNŞAAT
-1 987

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

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

IB
Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 

Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 
www.yigitinsaatgemlik.com

MILTON
DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ
Pasta -Meşrubat-Çerez

Pignnist +DjPerfümi‘ins 
8nten Sandalge Gigcfimıe 
Nifak Masası - Voifan gösterisi

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

internetten Canlı fygın- Sahne - fakgösterisi 
» Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmllton.com 
facebook/mlltondugun

plus.google.com/miltondugun 
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 

Tel : 513 10 71 GEMLİK

BAŞLAMIŞTIR

azetesi.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlikmllton.com
plus.google.com/miltondugun
azetesi.com


Karacaali ve Narlı Mahallesi’ndeki zeytinlikler satışa çıktı.
I II I II

IHIHIMN
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

KURŞUN ATMAK...
Nihayet gelinen nokta o kadar ileri 

gitti ki, şehit cenazesinde ana muha 
lef et partisi Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun üzerine kurşun da 
attılar.

Türk siyaset tarihinde çirkin olaylar 
saymakla bitmez.

Rahmetli İsmet İnönü de bir zamanlar 
Uşak’ta taşlanmış, Deniz Baykal’a 
Van’da yumurtalı saldırı düzenlenmiş 
ti. Kılıçdaroğlu’na daha öncede yumur 
ta atılmıştı.__________ Dev. Syf. 4’te

Gemlik Belediyesi’ne köylerden geçen 
taşınmazların satışı devam ediyor.
Satışlar bugün saat 9.oo da, Katırh 
Mahal leşinde ~2 zeytinliğin satışı ile 
başlayacak. Daha sonra, Narlı Ma
hallesinde değişik 18 adet zeytinlik ve 
bir adet bahçe sıra ile satışa açık arttır 
ma usulü ile satılacak. Satışlar, Belediye 
Encümeni huzurunda Kent Konseyi Sa
lonunda yapılacak., Haberi sayfa 2’de

Ramazan Ayının vazgeçilmezi Ramazan pi
deleri ne kadar sağlıklı ve hijyenik koşul 
larda üretildiğini denetlemek için Gemlik 
Belediyesi Zabıta Ekipleri, Gemlik'teki 
fırınları denetledi. Haberi sayfa 2’de

Son günlerde 
tırmanan terör 
saldırılarına tepki 
gösteren Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, “Tür 
kiye bu karanlık 
güçlere hiçbir za 
man boyun eğme

miş, eğmeye 
çektir” dedi. 7’de

Ramazan Bayramı 
tatilinin süresi 
belli oldu.
Kamu çalışanları 
4 Temmuz pazarte 
si yarım gün, 8 
Temmuz cuma 
günü tam gün 
idari izinli 
sayılacak.

Karar ile bayram 
tatili 9 güne çıktı. 
Turizmciler, 
kararının erken 
açıklanmasıyla 
yerli turistin 
önceden tatil 
programı yapa 
bileceği belirtildi. 
Haberi sayfa 8’de

10 HAZİRAN 
2016 CUMA

İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

03:2000:2613:1017:0620:4122:20

ÖZEL ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAATAVV ü MT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE, 1 IKIL 11 A MÜZİK JİMNASTİK

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL "0“™ S™
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı A |f TV VTTVT VD Tlf Î7e RACKFTRHT w Af K nviTNf ARÎ

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş AR 11V11 LLÜ/KiMlZls BASIUs'TBOL HALK OYUNLARI
derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır SU SPORLARI SATRANÇ

'Dcaeycvidc faocbuMuvfr de çtrfdcty eğitim dtytoıe evi yaduı o£cdu%...

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

mailto:uler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Karacaali ve Narlı Mahallesi’ndeki zeytinlikler satışa çıktı.

BE1EBİYE MÜLKLERİ BUGÜN SATILIYOR
Gemlik Belediyesi’ne 
köylerden geçen 
taşınmazların satışı 
devam ediyor.
Satışlar bugün 
saat 9.oo da, 
Katırh Mahallesinde 
2 zeytinliğin satışı 

ile başlayacak. 
Daha sonra, Narh 
Mahallesinde değişik 
18 adet zeytinlik ve 
bir adet bahçe sıra 
ile satışa açık arttır 
ma usulü ile 
satılacak.

Zeytinliklerden 
9 tanesinin Narlı 
Köyü’ndeki geleneğe 
göre, düğünlerde 
köy muhtarlıklarına 
hediye edilen 
25 ile 130 metrekare 
büyüklüklerindeki 

bir veya birkaç 
ağaçlık yerler 
oluşturuyor. 
Satılacak taşınmaz 
lar içinde en büyük 
parça Katırh 
Köyü'nde 5193.65 
metrekarelik

zeytinlik 75.ooo lirâ 
tahmini bedel ile, 
tapuda Narh Köyüne 
kayıtlı 4861.96 
metrekare 
büyüklüğündeki 
zeytinlik, 150 bin lira 
tahmini bedelle ile

Encümen 
huturundu Kent 
Konseyi Salonunda 
satılacak.
49 m2 lik zeytinlik
lerin tahmini bedeli 
100 lira olarak 
açıklandı.
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Ramazan pidelerine sıkı denetim
Ramazan Ayının 
vazgeçilmezi Ra
mazan pideleri 
ne kadar sağhkh 
ve hijyenik koşul 
larda üretildiğini 
denetlemek için 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Ekipleri, 
Gemlik'teki fırınları 
denetledi.
Yapılan denetim 
lerde pidelerin 
gramajından fırının 
temizliğine kadar 
birçok konu titizlikle 
incelendi.
Zabıta Müdürü Erol 
bütün, GemıTk Ye 
fırınların düzenli 
olarak denetlen 
diğini, insan odaklı 
hizmet anlayışıyla 
çalışan Gemlik

Büyükşehir ve G e mİ i k zabıtası Kumla sah i İlinde
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Gemlik Zabıta 
Müdürlüğü 
Ekiplerinin 
Sahillere yönelik 
işbirliği kapsa 
mında yürüttükleri 
çalışmalar 
Kumla’dan 
start aldı.
Yaz aylarında 
nüfusu 100 bine 
yaklaşan Küçük 
Kumla Mahallesin 
de, sahillerin 15 
Eylül tarihine kadar 
trafiğe kapatılması 
sonrasında cad
denin giriş ve 
çıkışları Zabıta

Belediyesi'nin vatan 
daşların sağlıklı, 
hijyen ve gramaj 
kurallarına uygun 
pide tüketebilmesi 
için fırınları denet

Müdürlüğü Ekiple 
rince yapılacak. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanlığı 
yetkisinde 
yapılacak olan 
çalışmalar 
kapsamında ayrıca 
işyeri işgalleri, 
seyyar satıcıların 
mevzuat dışı 
çalışmaları, kayık ve 
teknelerin yasal 
konumları ve 
reklam panoları gibi 
konular da denetim 
kapsamında 
olacak. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü

(ediklerini belirtti. 
Erol Bütün, ‘‘Ayrıca 
düzenli periyotlarda 
yapılan denetimlerde 
pidelerin üretildiği 
ortamdan, gramajı

Ekiplerinin de 
lojistik destek 
vereceği çalış 
malar kapsamında 
esnaf denetimleri, 
gıda ürünü satan 
firmaların kont 
rolleri gibi 
çalışmalar da 
yapılacak. 
Tatilcilerin daha 
sağlıklı ortamda 
ve huzur içinde 
tatil yapmaları 
hedeflenen uygula
mada, sahillerin 
trafik yönünden 
denetimi konu 
sunda da duyarlı 
uygulamalar 
yapılacak.

na, hijyen kurallarına 
uygun olup olma 
dığına kadar bir çok 
konu Gemlik Beledi 
yesi Zabıta Ekipleri 
tarafından titizlikle

Terör oiayt 
önlentnes 
huzur vem 
İstanbul Af 
İzmir girişte 
yapılan arar 
sonbiryNa 
kişinin $cqı 
yapıtt. rr

Trafik etap» 
150bin İP, 
IbinTMIlı

denetlenmektedir 
dedi.
Zabıta ekiplerince 
yapılan denetimde 
Gemlik'te bulunan 
fırınlar tek tek

incelendi.
Yapılan denetimler 
sonucunda fırınlarda 
bazı eksikliklere 
rastlanırken, 
büyük çoğunluğu 
nun kurallara tam 
anlamıyla uyduğu 
gözlendi.
Ayrıca temiz ve 
sağlıklı pide üreten 
fırın sahiplerine de 
teşekkür edildi.
Zabıta Ekipleri 
tüketicilere Gem
lik'teki fırınlardan 
gönül rahatlığıyla 
pidelerini alabile 
çekleri mesajını 
verirken, dene 
timlerin devam 
edeceğini de 
söyledi.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

o SAATTE TESLİM EDİLİR

m 
ihı 
h 
ter 
Os 
İst 
sil

Birfe 
küfür 
ettiğiı 
şikap 
Yıldım 
kızık M 
meyda 
Edinile 
baba R 
EAan 
maçıkt 
büyüm 
danoğl 
küfür el

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK îeoritlha
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Simitçinin çalman şemsiyesi polisin Hasını yaktı!
Bursa’dâ belediyenin 
tahsis ettiği yerdeki 
tezgahta simit satan 
Necip özyaşar, geçen 
ocak ayında çalınan 
şemsiyesinin bulun 
ması için gerekli 
çalışmanın yapmadı 
ğı, güvenlik kamerası 
kayıtlarını incelenme 
dlği iddiasıyla polis 
ler hakkında suç 
duyurusunda bulun 
du. Komiser yardımcı 
sı K.K.S. ile polis 
memuru H.K. hakkın 
da Ağır Ceza Mahke 
mesi'nde 'görevi 
ihmal' suçlamasıyla 
2 yıla kadar hapis is* 
temiyle dava açıldı. 
Osmangazi Metro 
İstasyonu girişinde 
simit ve börek satan

Necip özyaşar, tezga 
hım yazın güneşten, 
kışın ise yağmurdan 
koruyan büyük boy 
şemsiye aldı, özya 
şar, 80 liraya aldığı 
şemsiyeyi akşamları 
eve giderken 
çalınmasın diye zin
cirle arabasının 
kenarına kilitliyor. 
Ancak şemsiye geçen 
ocak ayında çalındı. 
Polis merkezine 
giderek şikayetçi olan 
Necip özyaşar şemsi 
yesinin benzerini 
yakınında bulunan 
ayakkabı boyacılığı 
yapan Suriye uyruklu 
Abdulkadir M.'de 
gördü. Cep telefonu 
ile bunu görüntüle 
yen Özyaşar, soruş

turmayı sürdüren 
polislere şemsiyesi 
nin bu kişide olduğu 
nu iddia etti. İfadesi 
alınan Suriyeli M. ise, 
"Ben bu şemsiyeyi 
aylar önce tanımadı 
ğım bir kişiden 60 li
raya aldım" deyince 
serbest bırakıldı.
Polisler yaptıkları 
çalışma sonunda 
şemsiye hırsızlığı ile 

ilgili hazırladıkları 
evrakı geçen şubat 
ayında 'faili meçhul' 
olarak adliyeye teslim 
ettiler.

POLİSLERE DAVA 
Simitçi Necip Özya 
şar, şemsiyesi bulun 
mayınca polisin 
soruşturmayı gereği 
gibi yapmadığını, 
tezgahın bulunduğu I 

yeri gören Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si kameralarının ve 
diğer güvenlik karne 
rası görüntülerinin 
ısrarla söylemesine 
karşın incelenmediği 
gerekçesiyle polisler 
hakkında suç duyu
rusunda bulundu. 
Özyaşar'ın şikayeti 
üzerine komiser 
yardımcısı komiser 
yardımcısı K.K.S. ile 
polis memuru H.K. 
hakkında 23 Şubat 
günü yapılan suç 
duyurusu üzerine 
savcılık soruşturma 
başlattı. İfadeleri 
alınan polisler "İş 
yoğunluğu nedeniyle 
kamera görüntülerine 
bakamadık" dedi.

Sonradan yapılan 
araştırmada ise 
Mobese kameraları 
nın tezgahın bulundu 
ğu yeri görmediği, 
Büyükşehir Belediye
sine ait kameraların 
kayıtlarının ise 25 
gün içinde silindiği 
için olay günü görün
tülerine ulaşılamadı. 
Soruşturmayı tamam
layan savcı komiser 
yardımcısı K.K.S. ile 
polis memuru H.K. 
hakkında Bursa 7'nci 
Ağır Ceza Mahkeme
sinde dava açtı. Polis 
lerin, 'görevi ihmal' 
suçlamasıyla 2 yıla 
kadar hapis istemiyle 
önümüzdeki günlerde 
yargılanmalarına 
başlanacak.

Kendisine 
küfreden oğlundan 

şikayetçi oldu
Bir kişi kendisine 
küfür ettiğini iddia 
ettiği oğlundan 
şikayetçi oldu. Olay, 
Yıldırım Değirmenli 
kızık Mahallesi’nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 
baba R.A. ile oğlu 
E.A. arasında tartış 
ma çıktı. Tartışmanın 
büyümesinin ardın 
dan oğlu, babasına 
küfür etti. Bunun üze

rlne Ertuğrulgazi 
Polis Merkezi Amirli 
ğine giden R.A.,

şikayetçi oldu.
Polis, olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Gemlik KSrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

imilrtlllllllllllllllrtlllll
İnegöl de bir ilkokul 
öğrencisinin çatapat 
ve mantar tabanca 
sında kullanılan 
barutlu mantar ile 
yaptığı karışımın 
patlaması sonucun 
da yüzünde ve kafa 
sında yanıklar oluş 
tu. Bayramlarda 
çocukların en büyük 
ve en tehlikeli oyun 
cağı olan mantar 
tabancası, çatapat, 
kızkaçıran gibi 
patlayıcılar tehlike 
saçmaya devam 
ediyor. Yasak olma 
sına rağmen rahat 
lıkla satışı yapılan 
patlayıcılar en son 
İnegöl’de bir çocu 
ğun hayatını karar 
tıyordu. İkamet ettik
leri Mesudiye Ma

hallesi Ferik Sokak 
ta oyun oynayan 7 
yaşındaki ilkokul 
öğrencisi İbrahim D., 
çatapat ve mantar 
tabancasında kulla 
nılan barutlu man
tarla tehlikeli bir 
deneme yaptı. İki 
patlayıcıyı bir taşın 
üstüne üst üste 
koyan çocuk, yakın

mesafeden patlat
maya çalıştı. İbrahim 
D., eline aldığı taşla 
patlayıcılara var 
gücüyle vururken, 
patlayıcılar büyük 
bir gürültü ile patla 
dı. Patlayıcılardan 
çıkan alevlerin ara 
sında kalan İbrahim 
in boynu ve yüzü 
nün tamamı ile 
saçlarının bir kısmı 
yandı. Yaralanan 
çocuk bağırarak 
yardım istedi. İbra 
him, ailesi tarafından 
araçla İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne getiril 
di. Boynu ile yüzün 
de birinci derece 
yanıklar oluşan 
çocuğun kafasına ve 
boynuna kadar özel 
sargılama yapıldı.

Terörle mücadele kapsamında 306 hin İlişi sorgulandı
Terör olaylarının 
önlenmesi, halkın 
huzur ve refahı için 
İstanbul, Ankara, 
İzmir girişlerinde 
yapılan aramalarda 
son bir yılda 306 bin 
kişinin sorgulanması 
yapıldı, aranan 702 
kişi gözaltına alındı. 
Trafik ekipleri ise 
150 bin 167 araçtan 
8 bin 708'i hakkında 
cezai işlem uyguladı. 
Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü, 

kent merkezinde 
güvenlik açıklarıyla 
ilgili Teleferik, 
Otobüs Terminali, 
Büyükşehir Beledi 
yesi, ilçe belediyeleri 
ve alışveriş merkez
lerine de uyarı yazısı 
gönderdi. Bursa 
II Emniyet Müdür 
lüğü ile Jandarma 
Komutanlığı ekip
lerinin, il genelinde 
koordineli çalışmaları 
devam ediyor.
Bursa’da 3 nol ıda 
24 saat uygulama

yapan polis ve jandar 
ma ekipleri şüpheli 
şahıslara geçit vermi 
yor. Izmir-lstanbul ve 
Ankara yolunda 
günde ortalama bine

yakın aracı kontrol 
eden polis ekipleri, 
sürücüleri aşağıya 
indiriyor. Ardından 
aracın içerisini ve 
sürücünün üzerini

arayan ekipler, şahsın 
kimliğini sorgulatıyor. 
Yapılan incelemelerin 
ardından sürücü, 
yoluna devam ediyor. 
Ayrıca uygulama 
noktasının 300 metre 
ilerisinde bekleyen 
diğer ekipler ise sürü 
cülerin durmaması 
durumunda yola 
kapan atmak için 
hazırda bekliyor.
JANDARMA 
BÜYÜK, POLİS 
KÜÇÜK ARAÇLARI 
DURDURUYOR

Öte yandan, İzmir- 
İstanbul ve Ankara 
yolunda jandarma 
ile koordineli çalışan 
polis ekipleri otomo
bil ve kamyonetleri 
durduruyor. Jandar 
ma ise yaptığı uygu 
lamalarda trafiğin 
rahat akması açısın 
dan kamyon ile 
TIR’ları kontrol 
ediyor. Jandarma ile 
polisin koordinas 
yonlu çalışması saye 
sinde yolda trafik 
sıkıntısı yaşanmıyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

KURSUN ATMAK.,.
AKP’nin yanlış Suriye politikası ve terörü 
bitirmek için PKK ile masaya oturup, 
Açılım Süreci projelerini başlatıp, sonunu 
getirememesi terörü azdırdı.
Her gün çatışmalarda şehit haberleri 
geliyor.
Büyük kentlerde canlı bomba ve bomba 
yüklü araçların patlatılmasıyla meydana 
gelen ölümlerin sonu gelmiyor.
Nerede bomba patlayacak veya canlı 
bomba kendini havaya uçuracak belli 
değil.
Son olayda 11 vatandaşımız daha can 
verdi.
Şehit cenaze törenleri bitmek bilmiyor. 
Televizyonların en önemli haberleri 
arasında.
İstanbul Veznecilerde meydana gelen 
patlamada şehit düşen polislerin Fatih 
Camiindeki cenaze töreninde CHP Genel 
Başkanı bir kısım vatandaş tarafından 
protesto edildikten sonra, şehit polisin 
dayısı Kıhçdaroğlu’nun üzerine kurşun 
atıyor.
Kurşun bırakmak veya atmak, ölümle 
tehdittir.
Cenaze namazında protesto edilecek en 
son kişidir Kıhçdaroğlu.

| Polislerimizin şehit edilmesinde ana 
| muhalefet partisinin ne gibi sorumluluğu 

olur?
Ülkeyi ana muhalefet partisi mi yönetiyor? 
Ana muhalefet terörü mü teşvik ediyor?
Hayır.
Ama bazı provokatörler ana muhalefet 
partisi Genel Başkanına saldırıyor.
Şehit edilen her askerimizin ve polisimizin 
şehit olmasının sorumlusu her ne kadar 
terör örgütleriyse, bunları önleyemeyen ve 
iktidarları döneminde uyguladıkları yanlış 
politikalar nedeniyle iktidar partisi AKP’dir. 
Bunu görememek kör olmaktır.
Ankara polisi, Kılıçdaroğlu’na ‘şehit 
cenazesine gitmeyin diye uyarmış.
Demek istihbarat, binlerinin Kıhçdaroğlu’ 
na saldıracağını biliyor.
Öyleyse önlemini al, siz devletsiniz. 
Kurşun atan kişinin elektronik posta 
adresindeki sitesinde silah fotoğrafları 
ortada. Bu kişinin AKP ile bağları da 
meydanda, bu provokatörler ne elde etmek 
istiyor?
Bunu ortaya çıkaracak olan polistir, MIT’tir. 
Şimdi de Kıhçdaroğlu’nun koruma sayısı 
iki katına, 12’ye çıkarılmış. Suikast 
şüphesi varmış.
Hoppala!
Muhalefetteki siyasetçi ordu gibi koruma 
ile mi gezecek?
Bu ülkede, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın 
arkasında orduyla gezen korumaları var. 
Bir kente gittiklerinde hayat duruyor.
Yollar kapatılıyor, her köşe başına asker 
poiis dikiliyor, trafik feice uğruyor.
Eğer o gün o kentte işiniz varsa yandınız. 
Sonuç olarak iktidarın başarısız terör 
sonlandırma siyasetinin faturası muhale
fete çıkarılmak isteniyor.
Bu gidiş bana DP dönemini anımsattı.
İyi bir gidiş değil bu.
Bu ülkeye ne oldu?
Nereye gidiyoruz.
Bunun cevabını verecekler belli.

B Belediye Başkanı, Ramazan Programını muhtarlara verdiği yemekle başladı

İlk iftar muhtarlara «erildi

Gemlik Beledi 
yesi’nin 2016 yılı 
Ramazan ayı etkin
likleri kapsamında 
ilk iftar yemeği 
muhtarlara verildi. 
Park Sosyal Tesis
lerinde düzenlenen 
yemeğe Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Özel Kalem Müdürü 
Halil İbrahim Atış, 
Sosyal ve Kültür

İşleri Müdürü Hü 
şeyin Turhan ile 
birlikte Muhtarlar 
katıldı.
Gemlik'te, proje, 
hizmet ve yatırım 
ların eksiksiz ve 
sorunsuz çözülme 
si için muhtarlarla 
olan olumlu işbirliği 
sürecine değinen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, güçlü 
yerel yönetim, 
güzel diyaloglar, 
işbirliği ve değişen

YSKErdoğan’ın 
diplomasıyla ilgili 

kararını verdi!

YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
üniversite diplomasının incelenmesi 
için yaphan'oaşvuruyu re ö ödül.
Yüksek Seçim Kurulu, eski hakim Ömer 
Faruk Eminağaoğlu'nun, Cumhurbaş 
kanı Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplo 
masının incelenmesi için yaptığı 
başvuruyu reddetti.

KfiŞCM IKKl€NI€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Gemlik anlayışında 
gösterdikleri per
formans nedeniyle 
muhtarlara teşek 
kür etti.
Başkan Ramazan 
ayında, Türk Mil
letine, Gemliklilere, 
huzur, bereket ve 
birlik ve beraberlik 
dileklerini iletti.
Ramazan ayı 
sosyal ve kültürel 
programları İle 
mahalle ve köyden 
mahalle statüsüne

dönüşen bölgelerin 
kısa, orta ve uzun 
vadeli projeleri 
konusunda da 
sohbet eden Bele 
diye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediyenin 
sokak İftarları 
konusunda da 
bundan Önce oldu 
ğu gibi bundan 
sonra da muhtar 
ların desteğini 
beklediklerini 
sözlerine ekledi.

Üğretmeııleriıı Seminer 
Tarihleri helli oldu

2016 - 2017 eğitim öğretim yılı takvimi 
MEB tarafından açıklandı. Bu takvime 
Öğren öğretmenlerin seminer tarihleri ne 
zaman?
Geçen dönem 28 Eylül'de olan Öğretmen 
Seminerinin bu dönem ne zaman olacağı 
belli oldu. Konuyla ilgili henüz Milli Eğitim 
Bakanlığından resmi bir açıklama gelmez 
ken 17 Eylül'de açılacak okulların öğret 
men seminerler tarihlerini de değiş 
tireceğe Ön görülüyor. İlerleyen günlerde 
MEB tarafından resmi bir açıklama gele
cek. 19 Eylül 2016'de başlayacak olan 
2016-2017 eğitim öğretim yılı 9 Haziran 
2017'de sona erecek. Okulöncesi-İlköğre 
tim Öğretmenleri Mesleki Çalışma (Semi
ner) Konularının bazıları:
• Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi 
Eğitim ve ilköğretim Kurumlan 
Yönetmeliği (Son Değişiklik)
• Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi 
Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Çocuk 
Kulüpleri Yönergesi
• Okul öncesi, ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıf 
öğrencilerinin okula uyumları

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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MBUftKıc'Biafclıra'tarasaBcat
Koç Holding ve 
Tofaş’m Yönetim Ku
rulu Başkanlığını 
yapan merhum 
Mustafa V. Koç'un 
adını taşıyan Spor 
Salonu Bursa’da 
hizmete açıldı. 5 bin 
800 metrekarelik 
alana kurulu tesis 
binlerce sporcuya 
hizmet verecek. 
Açılışa Koç Holding 
Şeref Başkanı 
Rahmi Koç ve Koç 
Holding Yönetim Ku
rulu Başkanı Ömer 
Koç da katıldı. 
Bursa’ya ve Türkiye 
sporuna katkı 
sağlamak amacıyla 
inşa edilen ve Koç 
Holding Yönetim Ku
rulu Başkanlığını 
yürüttüğü sırada 
geçirdiği kalp krizi 
sonucu 21 Ocak tari
hinde vefat eden 
Mustafa Koç’un 
adının verildiği spor 
salonunun açılışı 
gerçekleştirildi. 
Toplam 5 bin 800 
metrekarelik 
kullanım alanı 
içerisinde 3 basket

bol sahası bulunan 
tesis, spor salonu, 
fitness merkezi, 
fuaye alanı, 
soyunma odaları, re
habilitasyon alanı ve 
ofisler ile birlikte 6 
ana bölümden 
oluşuyor. Parke ve 
potaları NBA 
standartlarını 
taşıyan spor salo
nunun, toplam saha 
alanı ise 2.600 me
trekare. Spor salo
nunda sahalar 
perdeler ile 
ayrılabilirken, 
gerektiğinde voley
bol, masa tenisi gibi 
farklı spor dalları 
için de 
kullanılabiliyor. 
TOFAŞ fabrikasında 
düzenlenen ‘Mustafa 
V. Koç Spor Salonu’ 

açılış törenine Koç 
Holding Şeref 
Başkanı Rahmi Koç, 
Koç Holding ve 
Tofaş Yönetim Ku
rulu Başkanı Ömer 
Koç, Tofaş CEO’su 
Cengiz Eroldu ve 
Türkiye Basketbol 
Federasyonu 
Asbaşkanı Efe 
Aydan, Tofaş Spor 
Kulübü Başkanı 
Okan Baş’ın yanı 
sıra Bursa Garnizon 
ve Jandarma Bölge 
Komutanı Tümgen
eral Seyfullah Saldık 
ve davetliler katıldı. 
“TOFAŞ’I ÇOK 
BÜYÜK BAŞARILAR 
BEKLİYOR” 
Törende açılış 
konuşmasını yapan 
Tofaş Spor Kulübü 
Başkanı Okan Baş,

Temellerini Şubat 
2015’te attığımız 
salonumuzun 
açılmasını sabırla 
bekledik. Yıl 
boyunca özveri 
ile tempoyu hiç 
düşünmeden 
mücadele eden 
takımımızı 
kutlamak istiyorum. 
Önümüzdeki 
sezon Süper Lig’de 
Tofaş’ı çok büyük 
başarılar bekliyor. 
Sezonun başında 
Mustafa Bey ile 
karşılaştığımızda 
maçlara gelmeyi çok 
istiyordu. Bugünleri 
görebilseydi çok 
gurur duyacaktı. 
Spor salonumuzun 
Mustafa Koç ismini 
taşıyacak olması 
büyük anlam ifade 
ediyor. Tesisimiz 
yalnızca spor 
kulübümüze değil, 
yerel spor kulüpler
imize de hizmet 
verecek.
Çalışanlarımızın 
çocukları da hafta 
sonları tesisten fay
dalanabilecek" dedi

Gölyazı, Kültür 
turizmine

Kazandırılacak
Uludağ Üniversitesi öncülüğünde 
yürütülen çalışmaların sonunda Gölyazı, 
kültür turizminin uğrak noktalarından biri 
haline gelecek.
Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru ve Genel 
Sekreter Prof. Dr. İsmail Sağlam, üniver
site öncülüğünde yürütülen arkeolojik 
çalışma bölgelerini ziyaret ediyor.
Yönetim, ilk ziyaretlerini Gölyazı’da 
devam eden temizlik, çevre düzenlemesi 
ve arkeopark projesi çalışmalarının 
yürütüldüğü arkeolojik alana yaptı.
Gölyazı Mahallesi’nde Arkeoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin’in 
danışmanlığında devam eden arkeolojik 
çalışma alanını ziyaret eden üniversite yö
neticileri, ziyaret esnasında havadan 
görüntüleme çalışmalarına da katılarak 
detaylı bilgi aldılar. Ziyaretçilere 
çalışmalar bölge ve çalışmalar hakkında 
açıklamalarda bulunan UÜ Arkeoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, “Gölyazı aynı zamanda tarihi eser
leri ile de çok önemlidir. Yerleşimin altında 
bulunan antik kent Apollonia am Rhyn- 
dakos (Kocasu’nun Yanındaki Apollonia) 
olarak literatüre geçmiştir. İlk olarak İ.Ö. 5. 
yüzyıl olarak düşünülse de genel kanı İ.Ö. 
2. yüzyılın ortalarına doğru kurulmuş 
olduğudur. 2016 yılı çalışmaları antik 
kente de ismini veren Apollon’un tapınağı 
mn bulunduğu Kız Ada üzerinde 
başlamıştır.” dedi

Z|_2_ yıllık. tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

FATURA e
SEVK İRSALİYESİ O 

TAŞIMA İRSALİYESİ e 
GİDER MAKBUZU ® 

TAHSİLAT MAKBUZU O 
DAVETİYE e

TAKVİM & KİTAP e 
DERGİ & İLAN > 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR e 

CİLT YAPIMI e 
İLAN & REKLAM < 
PLAKET & KUPA >

MADALYA e 
NİKAH ŞEKERİ e 
BEBEK ŞEKERİ e 

HEDİYELİK EŞYA >

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5IA GEMLİK
Tel: 0 224 513 96 83
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Sön günlerde 
tırmanan terör 
saldırılarına tepki 
gösteren Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, 
“Türkiye bu karanlık 
güçlere hiçbir za 
man boyun eğme 
mis, eğmeye 
çektir" dedi. 
Geçirdiğimiz 
sürecin birlik ve 
beraberlik süreci 
oldu ğunu belirten 
Akıt, açıklamasında 
şu görüşlere yer 
verdi: “Türkiye çok 
zorlu süreçlerden 
geçiyor. Terör 
odakları birlik ve 
beraberliğimize, 
güvenliğimize canı 
miza ve malımıza 
kastetmeye devam 
ediyor. Gencecik 
evlatlarımız bu hain 
saldırılarda hayat 
larını kaybediyorlar. 
Terör, eylemlerini 
haklı gösterecek 
gerekçe ne olursa 
olsun başta insanla 
rın yaşama hakkı 
olmak üzere, temel 
hak ve özgürlüklerin

kısıtlanmasına 
yöneliktir, devlete 
karşı çıkmadır. 
Terör ve Terörizm, 
ekonomik, sosyal, 
teknolojik ve kültü 
rel gelişmelerinin 
önündeki en büyük 
engel niteliğindedir. 
Ülkemizdeki terör 
eylemlerinin tek bir 
amacı vardır. 
Toplumsal huzuru
muzu bozmak, 
gelişen ekonomi 
mize engel olmak ve 
Türkiye’nin önünü 
kesmektir. Elbette ki 

hiçbir zaman 
amaçlarına ulaşama 
yacaklar. Tarihte 
olduğu gibi Türkiye 
bu karanlık güçlere 
hiçbir zaman 
boyun eğmemiş, 
eğmeyecektir. 
Bu coğrafya bin
lerce yıl farklı 
görüşlere, farklı 
toplumlara ana 
yurtluk etmiştir. 
Yapılan bu terör 
eylemleri, binlerce 
yıldır bu topraklarda 
bir arada, kardeşçe, 
omuz omuza

yaşamış insanları 
elbette ki birbirinde 
ayıramayacak, bi
lakis daha güçlü 
bağlarla bir birine 
kenetleyecektir.

İçinde 
bulunduğumuz 
dönemde teröre 
karşı birlik, 
beraberlik ve 
sağduyu içinde 
ortak hareket 
etmek her za
mankinden daha 
da büyük önem 
taşımaktadır. 
Ülkemizdeki 
huzur ve istikrar 
ortamını hedef 
alan bu tür terör 
saldırılarının 
bir daha 
yaşanmamasını 
diliyor, saldırılarda 
hayatını kay be 
den askerimize, 
polisimize, 
vatandaşlarımıza 
Allah'tan rahmet, 
yakınlarına Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
ne ve tüm mil
letimize başsağ 
lığı, yaralılara 
acil şifalar 
diliyoruz”

Güney 
Marmara'nın En 

Büyük Kalp namar 
Hastanesi Geliyor
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, 
bölgesel nitelikte hizmet verecek olan 
Yüksek İhtisas Kardiyovasküler Cerrahi 
Merkezi'nin inşaatının hızlı bir şekilde 
ilerlediğini söyledi.
Bursa II Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, 
yapımı devam eden Yüksek İhtisas Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Kardiyovasküler 
Cerrahi Binası hakkında açıklamalarda bu
lundu. Kamuoyunda 'Eski Fakülte' olarak 
da bilinen Yüksek İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Kardiyovasküler Cer
rahi Ek Hizmet Binası'nın deprem 
yönetmeliğine göre ekonomik ömrünü 
tamamladığını dile getiren Dr. Akan, "Bu 
yüzden bu merkezimiz yerine daha 
çağdaş bir kardiyovasküler merkezi 
yapma ihtiyacı doğdu. Bunu da yine 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde 
ek hizmet binası şeklinde yapmayı uygun 
gördük." dedi.
Hastanenin toplamda 283 yatak kapasite
sine sahip olacağının bilgisini veren Dr. 
Akan, "Toplamda 40 bin metrekare alana 
sahip olacak yeni Kardiyovasküler Cerrahi 
Ek Hizmet Binası'nda 32 poliklinik odası 
ve 6 ameliyat odası olacak. Binamız son 
teknoloji ile yapılmakta, yangın ve deprem 
yönetmeliği açısından (sismik izolatör) en 
son teknolojiler kullanılmaktadır. Şu an 
için fiziki olarak yüzde 43'ü tamamlanan 
hastanemizi en geç 2017 başında hizmete 
açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

ÜRETİM ELEMANI
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

25-35 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN MADEN 
MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ VEYA 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
TEKNİK 

YÜKSEKOKUL YA DA 
TEKNİK LİSE MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

KAYNAKÇI ARANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri 
bölümünden mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası oıan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

Kaynakçılar aramaktayız.

0 224 514 04 00

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması rica olunur.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA

Tel: 0 224 58f 00 05

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

05071796965Ömer Bey



10 Haziran 2016 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 8

Bayram tatil süresi belli oldu
Ramazan Bayramı 
tatilinin süresi 
belli oldu. Kamu 
çalışanları 4 Tem
muz pazartesi 
yarım gün, 8 Tem
muz cuma günü 
tam gün idari izinli 
sayılacak. Karar ile 
bayram tatili 9 güne 
çıktı. Başbakanlık 
Basın Müşavirliği'n 
den yapılan açıkla 
ma şöyle: "Sayın 
Başbakanımız 
Binali Yıldırım, 
Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında 
çalışanların 4 Tem
muz Pazartesi günü 
yarım gün ve 8 Tem

muz Cuma günü 
tam gün izinli 
sayılmasına ilişkin 
yazıyı imzalamıştır. 
Buna göre, kurum 
yöneticilerince 
gerekli tedbirlerin 
alınarak hizmetlerin 
aksatılmaması,. 
zorunlu hizmetlerin 
yürütülmesi için as

gari seviyede 
elemanbulundurulm 
ası kaydıyla, kamu 
kurum ve kuruluşla 
rındaki tüm çalışan 
lar, Ramazan Bayra 
mı'nın arefesi 4 
Temmuz Pazartesi 
günü yarım gün ve 
8 Temmuz Cuma 
günü tam gün idari 

izinli sayılacaklar 
dır.” Rusya krizi 
nedeniyle zor gün 
ler turizmciler, 
Ramazan Bayramı 
tatili kararının erken 
açıklanmasıyla yerli 
turistin önceden 
tatil programı yap 
abileceğini belirtmiş 
lerdi. 2016 yılı Rama 
zan Bayramı, arefe 
günü ile 4 Temmuz 
Pazartesi günü 
(Yarım gün tatil) 
başlayacak. 5 Tem* 
muz Sah, 6 Temmuz 
Çarşamba, 7 Tem
muz Perşembe 
günü ise 1-2-3'üncü 
günler kutlanacak.'

Busııa: İthalatı tiimiiüle 
yasaklamayacağız

Rusya Tarım Ürün
leri Denetim Ajansı 
Başkanı Sergey 
Dankvert, Türkiye- 
den sebze ve 
meyve ithalatını 
tümüyle yasaklama 
niyetinde olmadık 
larını açıkladı.
Rusya Tarım Ürün
leri Denetim Ajarisl 
(Rosselhoznadzor) 
Başkanı Sergey 
Dankvert, "Rusya 
nın böyle bir şey 
planlamadığını! 
Kendimize öyle 
bir görev belirleme 
dik. Tehditleri 
değerlendirerek 
hareket etme göre 

vini belirledik. Eğer 
(bitki sağlığı konu 
sunda)yeni tehdit 
ler tespit edilirse o 
zaman bakarız" 
dedi. Türkiye'den 
çok sayıda gıda 
ürünü ihraç ettik
lerini belirten 
Rosselhoznadzor 
Başkanı, "Neden 
daha sıkı olalım? 
Çalışmamız gerek" 
diye kaydetti. 
Dankvert, haliha 
zırda Türkiye'den 
limon ve greyfurt 
olmak üzere 
sadece birkaç 
meyve türü ithal 
edildiğini hatırlattı.

ELEMANLAR ARANI YOR
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ ÖN SAHA 

SATIŞ ELEMANI ARANIYOR 
SHELL BEYZA PETROUSercan Özdemir)

■ 

mini 
nıınıı ivil

FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN VASIFSIZ 

ELEMANLAR ARANIYOR
VERONA MERMER

TEL:5142021 ]
gemport

nıHt İŞM-OSr A ..s. ■ » M

GE MPORTJSTe r m i n â FTr â kt:ö r 
Operatörü istihdam edecek!

Turkiye’hiri'îlk özellimanrGemport, yehilimani için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü 'ıstfnâam eâecek.

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

O En az Tise mezunu (Tercihen TClakıne, "Motor, IVlekatromk, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),.

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip, 
0 Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

minimum t ylı beneyırriiı,
0 Tercihen ağır vasıta veya "iş makinası kullanmış olmak,
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlikte ikamet eden/edebılecek,
O Vardiyalı çalışabilecek,
O Erkek adaylar için askerlik'ile ilişiği bulunmayan.

İlgilenen adayların özgeçmişlerini hr@gemport.com.tr 
adresine ııetrhe'ıerı rica olunur.

MEYDAN KUZU ÇEMİRME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

05322328041
KAŞÖM BflflM YOK

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

“Gemlik

mailto:hr@gemport.com.tr
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Borcunu ödeyemeyen ona Koşuyor!
TBF, kart sahip* 
lerinin borçlarım 
çevirebilmek için 
bireysel kredilere 
yüklenmek zorunda 
kaldığı uyarısında 
bulundu
Tüketici Birliği 
Federasyonu (TBF) 
Genel Başkanı 
Mehmet Bülent 
Deniz, kredi kartı 
limitlerinin dolması 
ya da nakit kullanı 
ma kapanması ne* 
deniyle, kart sahip* 
lerinin borçlarını 

çevirebilmek için 
bireysel kredilere 
yüklenmek zorunda 
kaldığı uyarısında 
bulundu.
Türkiye Bankalar 
Birliği’nin (TBB) 
Nisan dönemi, nega 
tif nitelikli bireysel 
kredi ve kredi kartı 
verilerini değerlen 
diren Deniz, "Kredi 
kartında gidecek yer 
kalmadı; tüketici 
nakit krediye 
yöneldi" dedi ve ek
ledi: "TBB Nisan ver

ilerine göre; bireysel 
kredi borcundan 
dolayı yasal takibe 
düşenlerin sayısında 
yüzde on artış, birey
sel kredi kartı borcu 
nedeniyle yasal tak
ibe düşenlerin 
sayısında yüzde 
sekiz azalma var. 
Bireysel kredi kulla 
nanlarının hemen 
hemen tamamı, aynı 
zamanda bireysel 
kredi kartı kullanı 
cısıdır. Bu nedenle 
bireysel kredi bor

cunu ödemeyenlerin 
sayısındaki artış ne
deniyle, kredi kartı 
borcunu ödemeyen
lerin sayısında 
azalmayı olumlu 
olarak değerlen 
dirmek olanağı yok
tur. Bu veri; tüketici
lerin kredi kartlarının 
limitlerini doldur 
dukları, kart borcu
nun bir takvim yılı 
içinde birkaç kez 
ödenmemiş olması 
nedeniyle nakit 
çekimi ve alışveriş 

işlemlerine kapatılan 
kartların borçlarının 
ödenmesi ve yaşam 
sal gereksinimlerini 
karşılamak için 
bankalardan nakit 
bireysel kredi 
kullanımına yönel 
dikleri ve maalesef 
kredi borçlarının da 
ödenemediğini or
taya koyuyor." 
TBF’nin 2011 yılın 
dan bu yana banka 
borçlarındaki artışa 
dikkat çektiğini vur
gulayan Deniz, "Son 

açıklanan veriler, 
hane halkı borç 
stokunun çevrilemez 
bir seviyeye gelmek 
üzere olduğu 
sinyalini vermekte
dir. Bu seviyeye 
gelinmesi duru
munda, finans sek
törü başta olmak 
üzere tüm ekonomik 
sistem ve zaten 
tehdit altında bulu
nan toplumsal barış 
ve huzur olumsuz 
etkilenecektir" 
uyarısında bulundu.

Mersi tatili aelivor Tek kaybeden vatandaş
Vergi Konseyi'nin 
2003 yılında günde 
me getirdiği 'vergi 
tatili* stratejik yatı 
rımlar İçin devreye 
giriyor. Ekonomi 
Bakanı Nihat Zey
bekti, "Stratejik 
yatırımlar için firma 
lann arazi, liman, 
yol, 20 yıllık elektrik 
fiyatı, tüm vergilere 
10-20 yıllık tatil gibi 
ne talepleri varsa 
karşılayacağız" 
dedi. Türkiye'nin 
bazı alanlarda kendi 
dev şirketini yarat
mak için sektöre 
başkalarının girişiy 
le ilgili koruma ön
lemleri de alacak 
larını dile getirerek, 
"Dünya kendi dev
lerini yaratmak için 
böyle yapmış, biz de 
demir-çelik, diğer

cevherler, petro-kim 
ya. elektrikli elektro 
nik cihazlar rüzgâr 
santrali gibi alanlar 
da böyle yapacağız" 
diye konuştu. Bakan 
Zeybekci'nin açıkla 
maları iş dünyasın 
da da olumlu algılan 
dı. İşadamları strate
jik yatırımların bu 
planlamayla çekile 
bileceğini belirtir 
ken, "Türkiye'de dev 
ölçekli sanayi şirket 
lerine ihtiyaç var. Bu 

kararlar yatırımcıyı 
pozitif etkiler. Geç 
miş dönemlerde 
açıklanan yatırım 
teşvikleri büyük 
şirketlerden yeterin 
ce ilgi görmemişti. 
Daha uzun vadeler 
de verilecek teşvik 
ler dünya devlerinin 
dikkatini çeker.
Dolayısıyla bu vergi 
tatili uygulaması 
hayata geçirilirse 
çok doğru bir adım 
olur" diyor.

Bu yılın ilk 4 ayında 
elde edilen 140 mil
yar liralık vergi gelir
lerinin 34 milyarı 
ÖTV. 41 milyarı ise 
KDV gelirlerinden 
oluşuyor. Devlet 
vergi gelirlerinin 
yüzde 7’sini siga 
radan elde ediyor. 
Sigarada vergi oranı 
yüzde 84’e çıkıyor. 
Buna rağmen siga 
racılar koydukları 
sermayenin yüzde 
60’ını 1 yılda geri 
alıyor. Maliye’nin 
vergi gelirlerini 
artırmak için hızlı 
tüketim maddele 
rine getirdiği Özel 
Tüketim Vergisi ve 
KDV’ye ne kadar 
güvendiğini hepimiz 
biliyoruz. Bu yılın 
ilk 4 ayında elde 
edilen 140 milyar 
liralık vergi gelirleri 
nin 34 milyarı ÖTV.

41 milyarı ise KDV 
gelirlerinden oluşu 
yor. Yani vergi gelir
lerinin yüzde 53'ünu 
bu iki kalem oluştu 
ruyor. ÖTV içinde 
en dikkat çeken 
kalem ise sigara ve 
alkolden alınan 
vergi. Çünkü bu iki 
kalemde otomatik 
vergi zammı söz 
konusu. Her 6 ayda 
bir otomatik zam ile 
hem vergiler hem de 
doğal olarak bu 
ürünlerin fiyatı artı 
yor. Devlet geçen yıl

389 milyar liralık 
verginin yüzde 7'si 
ni yani 27 milyarı 
sigaradan elde etti. 
Sigarada vergi o 
kadar yüksek ki 
bazı sigaralarda 
vergi oranı yüzde 
84’e kadar çıkıyor. 
Rakam olarak 
söylersek 8 liralık 
sigaranın 6.69 lirası 
vergi olarak alınıyor. 
Yılın ilk 4 ayında 
sigaradan alınan 
vergi de böylece 
9.3 milyar liraya 
çıkmış durumda.

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

Pamukkale 
DENİZ UCAâl

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

ULAŞIM

HASTANELER

Tomokıy Tomografi

TAKSİLER

Davlat Hastanesi 
Sahil Dav. Haat

513 18 21
513 24 87
513 32 40
513 23 24
517 33 94

Körfez Tekel 
Çıner Tekel 
Güven Tekel 
Gemlik Tekel 
Manastır Tekel

RESMİ DAİRELER*
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 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

DENİZ OTOBÜSÎT
121
186

513 45 03
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 77 73
513 18 46
513 71 66

513 45 21-23
51345 20

514 57 96
513 23 25 

5*3 45 21-182 
f 145 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

(226)811 13 23

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

513 29 29

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

MAR-PET
Tuncay Otogaz

Gemlik Karfez
OEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ OAZtTESİ

lillInlHliM
VENÜS SİNEMASI

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 5460 
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 Cacf Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

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...

1:00-12:30-15:30-17:15...
Alamet i Kıyamet: 

:15-14:00-19:00-21:00...

5133321

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


GemlikKSrfez

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE

GÜZEL ANLARINIZI
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

DUGUN SALONU

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN

fysfy -Meşrmt- Çerez
Piıjunist +DjPerfor^iiins
S'ntenSantâlge Giıriimıe REZERVASYONLARIMIZ
NikühMüsüsı - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Cnnh Ynıpn- Snhne - Işıkgösterisi
Servis ve ekiptnnnhr - Sürprizgösteriler fK.

www.gemlikmllton.com
facebook/miltondugun

plus.google.com/mlltondugun 13^^
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
TEL : 513 10 71 GEMLİK

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


ÜSTÜN KALİTELİ

Kavlak

90
Kurul us: 197,

11 Haziran 2016 Cumartesi 50 Kr.

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

www.gemlikkorfezgazetesi.com

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran Özel Aykent 
öğrencisi Süheyla Sevimli’yi kutladı

t*
BŞSBSimas?CİLT YAPIMI - REKLAM - MADALYA • KUPA ■ PLAKET

www.kavlak.com.tr

44468 80

Natural Sızma
Zeytin Yağı

SADECE
NaturelSızıma

Zeytinyağı

Kampanya Stoklarla Sınırlıdır

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

Tel : O 224 S13 96 83

HiİbMMİİİ

«g Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

SABAHLARI GEMLİKLİMÂNINABAKMAK...
Sabahları erken kalkıp, evimin 

terasından Umurbey’den Gemlik’e 
kuş bakışı baktığımda ilçenin her 
yanını görebiliyorum.

Her sabah önce Gemlik Körfezi’ne 
bakarım.

Körfezde demirli gemiler bana 
ekonominin durumunu anlatır. Eğer 
gemilerin sayısı fazlaysa, ekonomik 
hareketlilik iyi gidiyor derim.

Dev. Syf. 4’te

Hamidiye Mahallesi Gazhane Caddesi’nde dün 
saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, 
park halindeki 16 ZC 424 plakalı Renault marka 
özel araç yandı. Haberi sayfa 2’de

27-28 Nisan tarihlerinde yapılan TEOG 2. 
Dönem sınavında 120 soruyu doğru ce
vaplayarak Türkiye birincisi olan Özel 
Aykent Ortaokulu öğrencisi Süheyla Se
vimli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Duran tarafından ödüllendirildi. 4’de

jj yi vjn a u İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

ÖZEL ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT
A YIC FNT 4’5’6’71 SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE 

A JL MÜZİK JİMNASTİK

SOSYALİLKÖĞRETİM 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

MASA TENİSİ 
VOLEYBOL

AKTİVİTELERİMİZ: basketbol
r SU SPORLARI

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.kavlak.com.tr
mailto:uler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Parfc MİM araç yandı
Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Cadde- 
si’nde dün saat 
10.30 sıralarında 
meydana gelen 
olayda, park 
halindeki araç 
yandı.
Gazhane Cadde
sinde bulunan 
bir iş yeri önüne 
malzeme almak 
için park eden 
16 ZC 424 plakalı 
araç alev alarak 
yanmaya başladı. 
Gürkan Aydınh’ya 
ait olduğu öğre 
nilen aracın bir 
arkadaşı tarafından 
kullanıldığı aracın 
park halinde 
yanması nedeni 
ile yangın

çağrıldığı belirtildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi itfaiyesi 
olay yerine gelerek

müdahalesiyle araç 
kısa sürede 
söndürüldü. 
Renault marka

özel araç yangın 
nedeniyle 
kullanılamaz 
hale geldi.

tüpleri ile yeniden yanmaya
müdahale edildiği başlaması nedeniyle
ancak aracın itfaiye ekipleri

Sahte içki imalatçılarına 30 ıııl hapis
Küçük Kumla Mahallesi geçtiğimiz yıl sonunda polis ekiplerinin yaptığı 

baskında kaçak içki imal edilen depoda yapılan aramada yüzlerce kaçak içki 
şişesi, sahte bandrol, sahte mühürler ve kapaklar ele geçirilmişti.

Kumla Mahalle
sinde yapılan 
sahte içki operas 
yonundan gözaltına 
alınan zanlılara 
30 yıl 9 ay hapis 
cezası verildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Gemlik'te 
geçtiğimiz yıl 
sonunda Kumla’da 
polis ekipleri 
tarafından 
yapılan operas 
yonla, çok sayıda

kaçak içki, içki 
yapımında 
kullanılan 
malzeme, sahte 
bandrol, şişe ve 
sahte mühürlü 
kapaklar ele 
geçirilmişti.
İstanbul bağlantılı 
olan ve hemen 
her çeşit içkinin 
sahtesinin yapıl 
dığı imalathanede 
iş üzerinde 
yakalanan A.K.,

Ş.B. ve Y.K. 
tutuklanmıştı. 
Gemlik 1. Asliye 
Ceza Mahkeme
sinde son kez 
hakim karşısına 
çıkan 3 tutukluya 
30 yıl, 9 ay, 66 gün 
hapis cezasına 
verildi. Hakim, 
zanlıların tahliye 
talebi de redde 
dilerek tutukluluk 
hallerinin devamına 
karar verdi.

Mudanya'dan İmralı’ya yeni iskele
PKK terör örgütü 
elebaşı Abdullah 
Öcalan'ın 1999 
yılında yakalanıp 
getirildiği İmralı 
Adası'nda ömür 
boyu hapis cezasına 
çarptırılmasından 
sonra, İmralı ile 
deniz ulaşımını 
sağlayan Mudanya 
İskelesi'nin yerine 
4 milyon liralık 
harcamayla yenisi 
yapılıyor. 
Büyükşehir Beledi 
yesi, Bursa Jan

darma Bölge Komu 
tanlığı'nın isteği ü 
zerine devam eden 
Mudanya Sahil Pro
jesi Kapsa mı'nda, 
İmralı Cezaevi Mü 
dürlüğü'nün de 
bulunduğu adliye 
binasının hemen 
yanındaki askeriyeye 
ait araziye modern 
bir iskele yapıyor. 
Denizin içersinde 75 
metre uzunluğunda 
12 ton ağırlığında 
yük taşıyan 
kamyonların da

geçeceği özel bir 
platform oluşturul 
duktan sonra, L 
şeklinde 65 metrelik 
iskele inşaa edile
cek. Sahil Güvenlik'e 
ait dört botun da 

rahatlıkla demirle 
yeceği 140 metre 
uzunluğundaki 
iskelenin ihalesi 
Temmuz ayının ilk 
haftasında 
gerçekleşecek ve 

yıl sonuna kadar 
tamamlanacak. 
Yeni iskelede Sahil 
Güvenlik ve imrah ile 
irtibatı sağlayan jan
darmaya ait binalar 
bulunacak. Böylece

İmralı’ya gitmek 
isteyenlerin kimlik 
kontrolleri, retina 
taramaları, üst ara 
maları buradan ya 
pılacak. Yeni iske
lenin hizmete 
girmesiyle Abdullah 
Öcalan'ın yakalan 
masından sonra 
İmralı ile deniz irtiba 
tını sağladığı için 
17 yıldır halka açık 
olmayan iskele 
jandarma tarafından 
belediyeye teslim 
edilecek.
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Mahkemeden Internet saMima ibretlik cem
İnternette kendini 
futbolcu olarak 
tanıtıp çıplak fotoğ 
raflarını elde ettiği 
yaşı küçük kızlara 
şantaj yapan 
Tunahan K., 6 yıl 
hapse mahkûm 
edildi. Hâkim, 
‘pişmanlık belirtisi 
yok’ dediği sanığa 
üst sınırdan ceza 
verdi. İnternet sapığı 
Tunahan K.'nin 6 yıl 
hapse çarptırılma 
sına neden olan olay 
3 yıl Önce meydana 
geldi. Olay tarihinde 
16 yaşında Öğrenci 
olan A.O., Facebook 
ta gezinirken Tolga

Saygılı'ya yanlışlıkla 
arkadaşlık istediği 
yolladı. Karşı taraf 
isteği anında kabul 
ederken, A.O mesaj 
atarak isteğin yan 
lışlıkla telefonun 
donması sonucu 
gittiğini söyledi. 
Tolga Saygılı sahte 
ismini kullanan 
Tunahan K. ise ( 23) 
tanışmak istediğini 
yazdı. Kendini Eskişe 
hirsporlu futbolcu 
Tolga Saygılı diye 
tanıtıp Antalya'da 
idmanda oldukları 
yalarum söyledi.
Uzun uğraşlar veren 
Tunahan K., A.O.'nun

telefon numarasını 
ele geçirdi. Bir süre 
karşılıklı mesajlaş 
tılar. Küçük kızdan 
önce normal sonra 
iç çamaşırlı fotoğ 
raflar isteyen Tuna
han K., fotoğraflara 
fotomontaj yaparak 

A.O. adına bir Face
book hesabı açtı ve 
cep telefonu numa' 
rası dahil birçok 
bilgisini burada 
paylaştı. Kara, bu 
hesabı kullanarak 
şantaja başladı ve 
kızdan çıplak fotoğraf 

göndermesini, aksi 
halde her şeyi aile
sine anlatacağı tehdi 
dinde bulundu.
Son olarak Kocaeli'n 
de maçta olduğunu, 
maçı izlemeye gelme 
si halinde fotoğrafları 
sileceğini söyleyince 
A.O. 16 Mayıs 2Öİ3'te 
polise şikâyette bu
lundu.

FOTOĞRAFLARI 
ARŞİV YAPMIŞ 
Soruşturma kapsa 
mında Bursa Orhan 
gazi'de yaşayan 
Tunahan K.'nin 
bilgisayarına el 
konuldu. Bilgisayar 

dan çok sayıda 
çocuk yaştaki 
kızlara ait görüntü ' 
ler çıktı. Tunahan K. 
hakkında ’müsteh 
cen görüntü üreti
minde çocukların 
kullanılması, bu 
görüntülerin yayım 
lanması, şantaj" 
suçlarından dava 
açıldı. Yargılama 
sonucunda, sanığın 
duruşmalar esnasın 
da.hiçbir pişmanlık 
yaşamadığına dikkat 
çeken mahkeme, 
sanığı iki suçtan 
suçlu bularak toplam 
6 yıl hapis cezasına 
çarptırdı.

Me Manmış 
halde bulundu

Ka>ın kadından haher alınamıyor
Orhangazi'nin 
Hürriyet Mahallesin
deki bir apartman 
dairesinde bıçaklan 
mış halde bulunan 
Orhan Özlük (54) 
yoğun bakımda 
yaşamını kaybetti. 
Yalnız başına yaşa 
yan Orhan Özlük, 
komşuları tarafından 
fark edilince önce 
ilçe Devlet Hastane
sine kaldırılmış, 
daha sonra Bursa'ya

ISİD operasyonu:
Hutuklama

Bursa İl Jandarma 
Komutanlığinca, 
yasa dışı terör örgü 
tü IŞİD’e eleman 
temin ettiği iddiasıy 
la gözaltına alınan 
3 şüpheliden Z.Ö.Y. 
tutuklanırken, 2 kişi 
tutuksuz yargılan 
mak üzere serbest 
bırakıldı. Yapılan 
ihbarı değerlendiren 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı, terör 
örgütü IŞİD’e ele
man temin ettikleri 
iddiasıyla Z.Ö.Y.

‘Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazete®öflİ

sevk edilmişti. 
Polis, sır cinayetle 
ilgili geniş çaplı 
araştırma başlattı.

(29), L.C. (27) ve 
A.B.'yi (39) gözaltına 
aldı. Şüphelilerih 
evlerinde yapılan 
aramada hard disk, 
2 dizüstü bilgisayar 
ve CD'ler ele geçir
ildi. Sorgulamaları 
yapılan 3 kişi 
'Terör örgütü üyesi 
olmak' suçundan 
adliyeye çıkartıldı. 
Şüphelilerden 
Z.O.Y. tutuklanırken, 
2 kişi tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

Bursa'da evinden 
çıkan ve bir daha 
dönmeyen 62 
yaşındaki Fatma 
Yoğun için arama 
çalışması başlatıldı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Osmangazi Çaybaşı 
Mahaliesi’nde yaşa 
yan Fatma Yoğun, 
öğle saatlerinde evin
den ayrıldı. Gün boyu 
kendisinden haber 
alınamayan yaşlı 
kadını bulmak için

Mim çıkısı birbirine girdiler!
İnegölde cami avlu 
sunda işlenen cina 
yetin zanlısının yargı 
lanmasına başlandı. 
İlk duruşma sonrasın 
da maktul yakınları, 
cezaevi aracına 
bindirildiği sırada 
şahsa saldırdı. Jan
darma ve Emniyet 
ekipleri öfkeli kala 
balığı güçlükle yatış 
tirdi. 16 Nisan 2016 
tarihinde Malazgirt 
Camii avlusunda 
meydana gelen 
olayda, Dilaver E, 
iddiaya göre cami 
avlusunda bulunan 
tuvaletlerin kapalı 
olmasına sinirlendi. 
Dilaver E., sabah 
namazı için camiye 
gelen 46 yaşındaki 
Esfendiyar Girgin’e 
tuvaletlerin neden 
kapalı olduğunu

yakınları çalışma 
başlattı. Arama 
çalışmalarından 
sonuç alamayan 
yakınları, durumu

AFAD, Nilüfer Arama 
Kurtarma (NAK) ve 
Jandarma Arama 
Kurtarma (JAK) tim
lerine haber verdi.

sordu. Girgin, "İçerde 
tadilat var. Ondan 
kapalıdır" demesi 
üzerine sinirlenen 
şahıs, etrafa ve Gir
gin’e küfürler savur
maya başladı. Bunun 
üzerine iki şahıs ara 
sında tartışma çıktı. 
Dilaver E., üzerinden 
çıkardığı bıçakla evli 
ve 12 çocuk babası 
olan Esfendiyar Gir
gini kalbinden iki 
kez bıçakladı. Esfen 
diyar Girgin, Devlet

Hastanesinde yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen hayatını kay 
betmişti. Esfendiyar 
Girginin ölümüne 
neden olan sanık 
Dilaver E.’nin İnegöl 
Ağır Ceza Mahkeme 
sinde yargılanmasına 
başlandı. Davanın 
bitmesinin ardından 
müşteki yakınları 
duruşma salonundan 
tahliye edildiler. 
Adliye bahçesine 
çıkan müşteki yakın

AFAD, NAK ve JAK 
timlerinden oluşan 
yaklaşık 50 kişilik 
ekip geniş çaplı 
arama başlattı. 
Ayrıca NAK'a ait 
helikopter kamera 
ile tepeden de 
arama yapılıyor. 
Aile yakınları, gören
lerin 156 jandarma, 
155 polis veya 
0532 321 95 14 
numaralı telefonları 
aramalarını istedi.

ları, tutuklu sanığa, 
jandarma ekipleri 
nezaretinde Cezaevi 
aracına bindirilirken 
saldırmaya çalıştılar. 
Saldırı, jandarma 
ekipleri tarafından 
önlenirken, öfkeli 
yakınlar, sanığın oldu 
ğu araca yakınlaş 
mak için jandarma 
ekipleri ve emniyet 
ekiplerinin üzerine 
yürüdüler. Jandarma 
ekipleri silahlarını 
çekmelerine rağmen 
dağılmayan kalabalık 
daha da öfkelenince 
devreye emniyet ekip 
leri girdi. Emniyet ve 
Jandarma ekipleri ile 
öfkeli kalabalık ara 
sında arbede yaşan 
dı. Yoğun uğraşlar 
sonucunda kalabalık 
adliye çevresinden 
uzaklaştırıldı.
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İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran Özel Aykent öğrencisi Süheyla Sevimli’yi kutladı

TEOG birincisi ödüllendirildi
kadri_guler@hotmail. com

SABAHLAMGEMLİKLİMANINABfflAK...
Yoksa, frene basılmış, derim kendi 
kendime.
Günlerdir Gemlik Körfezi’nde adeta gemi 
yok.
Limana yanaşmış olanlar dışında, bu 
sabah 3 gemi demirliydi Körfezde. 
Eyvah! dedim. İşler durgun.
Merak edip Google amcayı tıklayıp, 
Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nün 2016 yılı 
ihracat ve ithalat istatistiklerine bir göz 
atayım dedim.
2016 yılı verileri yüklenmemiş.
Peki dedim 2015 de durum neymiş.
Ay, ay vermişler ithalat ve ihracat 
sonuçlarını.
Şöyle söyleyeyim, 2015 yılı sonunda 12 
aylık ithalat girdisi; 8 milyar 083 milyon 
040 bin,738 dolar.
İhracatımız ise; 8 milyar, 315 milyon, 297 
bin 453 dolar.
2015 yılında Gemlik limanından yurt 
dışına satılan mal, aldığımızdan biraz fazla 
olmuş.
Bu sevindirici.
Çünkü, Türkiye’nin sıkıntısı, ihracatının 
ithalattan az olmasından kaynaklanması. 
Yani dışarıdan çok mal alıyoruz, ama buna 
karşılık daha az mal satıyoruz.
Bu da döviz bazında açık vermemize 
neden oluyor.
Demek, Gemlik limanından ihraç edilen 
mallar ithal edilenden 232 milyon 256 bin 
715 dolar fazla.
2016 verileri elimizde yok.
Ama bu yıl geçen yıla göre sevindirici bir 
görünüm dracağını sanmıyorum.
Türkiye’nin Suriye politikası, terörün 
büyükşehirlere kadar yayılması, bombala 
ma olayları, Rus uçağının düşürülmesi 
sonucu Rusya ile ilişkilerin bozulması 
ekonomiyi de etkiliyor.
Öte yanda 3 liraya dayanmış dolar, sanayi 
cinin belini büküyor.
Peki dedim.
Devlet ithalat ve ihracattan ne kadar gelir 
elde etmiş.
O da var istatistiklerde.
2015 yılında Gümrük Vergisi olarak 280 
miyar, 632 milyon, 823 bin, 14 lira gelir 
elde edilmiş.
KDV geliri olarak ise; 2 milyar, 552 milyon, 
701 bin, 457 lira...
Bunlar devletin kazandıkları.
Bir de liman hizmeti veren firmalar, gelen 
ve giden malları taşıyan nakliye firmaları, 
bu sektörde çalışan gümrükçü, şoför, 
işadamı, büro çalışanları, gemi adamlarını 
düşünürseniz, limandaki hareketliliğin 
ekonomik boyuttan çok büyür. 
2016 yılı kötü başladı, kötü gidiyor. 
Piyasalar yine durgun. Para hareketi 
tüketici mağazalarında gözlenirken, diğer 
sektörlerde nakit hareketi yavaşladı. 
Tahsilatlar gecikiyor, borçların ödenme 
sinde zorlanılıyor.
Ekonomi ile siyaset iç içedir.
Eğer siz siyaseti düzgün yönetemezseniz, 
ülkede huzur ve güven yoksa, ekonomi 
de tepe taklak geriler.
Arkadan gelsin iflaslar ve işsizlik. 
Gemlik Körfezi’ne Umurbey ‘den bakıp, 
limandaki gemileri görerek vardığım 
sonuç bu. 

27-28 Nisan tarih
lerinde yapılan 
TEOG 2. Dönem 
sınavında 120 
soruyu doğru ce
vaplayarak Türkiye 
birincisi olan özel 
Aykent Ortaokulu 
öğrencisi Süheyla 
Sevimli, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran 
tarafından 
ödüllendirildi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran ve İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan Özel Aykent 
Ortaokulunu ziyaret 
ederek, Süheyla 
Sevimli'yi ailesini 
ve başarısında 
emeği geçen 
öğretmenlerini

MMMUMnn
İstanbul Üniver
sitesi Mühendislik 
Fakültesi Jeoloji 
Mühendisliği Bö 
lüm Başkanı Prof. 
Dr. Şener Üşümez 
soy, İzmir ve Bur- 
sa'da meydana 
gelen ve vatandaş 
larda büyük paniğe 
neden olan dep 
remlerle ilgili çarpı 
cı açıklamalar yaptı. 
Meslektaşları 
tarafından yapılan, 
büyük depremleri 
çağrıştıran demeç
lerin ile yorumların 
yanlış olduğuna 
dikkat çeken 
Üşümezsoy, "İzmir 
ve Bursa havza 
sında, bölgeyi ve 
bölgedeki deprem 
riski olan fayları 
bilmeden açıklama 
lar yapıp, manşet 
lerde yer buluyor. 
Bursa havzasında 
olan deprem

tebrik edip 
teşekkürlerini iletti. 
TEOG birincisi 
Süheyla Sevimli 
başarısını düzenli,

planlı ve disiplinli 
çalışmasına 
borçlu olduğunu 
belirterek kendisini 
her zaman

destekleyen 
ailesine ve 
öğretmenlerine 
teşekkür 
etti.

hakkında Kuzey 
Anadolu fayının 
güney kolunda olan 
yanal atımlı bir fay 
olduğu ileri 
sürülmektedir. 
Oysa bu tamamen 
yanlıştır. Bu de
prem Uludağ fayı
nın önündeki havza 
da çöküntüyle olu
şan çöküntü fayları 
ile bağlantılıdır.
1855 yılında olan iki 
deprem Uludağ'ın 
batısında ve 
doğusunda olan 

faylarla İlişkidedir. 
Marmara denizin
deki Kuzey 
Anadolu fayındaki 
depremsellik yanal 
atımlı faylarla 
bağlantılıdır. 
Imrah güneyinden 
Bandırma'dan 
geçen fay sistemi 
ile bağlantısı söz 
konusudur. Kuzey 
Anadolu fayı ile 
bağlantılı büyük de
premleri çağrıştıran 
demeçler, yorumlar 
yanlıştır, bağlantısı 

yoktur" dedi. 
Prof. Dr. Şener 
Üşümezsoy, şöyle 
devam etti: 
"İzmir konusunda 
da daha önce 
söylediğim gibi; 
Balçova'dan başla 
yarak, Narhdere'ye 
doğru giden fay 
hattındaki kırıl may 
la gerçekleşmişti. 
İlgili tarihsel 
kayıtları da ortaya 
koymuştuk.
Kuzey Ege’deki fay 
sistemi güneyde 
kinin stresini 
kısmen boşaltmak 
tadır.
Bu düşey atımlı 
fay sistemidir. 
Bunlarda büyüklük 
genelde 6,5-7 ara 
sında kalmakta dır. 
Daha sık ama bir
birine paralel şekil 
de çökmeyle olu 
şan bir depremsel
lik vardır.”

K AŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
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İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Antalya'ya tayini 
çıkan Vali Münir 
Karaloğlu, Bursa 
protokolü ve vatan 
daşlarla vedalaştı. 
Vali Karaloğlu, 
“Antalya’ya gidiyo
rum ama yüreğimin 
bir parçası Bursa’ 
da kalacak” dedi. 
Cumhurbaşkanı 
tarafından imzala 
nan valiler karama 
meşine göre Bursa 
Valisi Münir Karal 
oğlu Antalya Valili 
ği'ne getirilirken, 
Bursa'nın yeni Valisi 
İzzettin Küçük oldu. 
Tarihi Heykel Valilik 
Binası’nda Bursa 
protokolü ile bulu 
şan Vali Karaloğlu 
ve eşi Sevim Karal 
oğlu, herkes ile 
tek tek vedalaştı. 
Kendilerini uğurla 
maya gelenlere 
teşekkür eden Vali 
Karaloğlu, “Bur
sa ’da güzel bir 3 yıl 
geçirdik. Ekip ruhu 
ile Bursa’da güzel 
şeylere imza attık. 
Şimdi ise Antalya’ya

gidiyoruz. Hep 
söylüyorum; yüreği 
min bir parçası 
Bursa’da kalacak. 
Bizler çalıştığımız 
bölgeleri kolay kolay 
unutmayız. Belki 
Bursa’ya vali olarak 
veda ediyorum. 
Ama insan olarak 
veda etmiyorum.
Yüreğim, gönlüm 
Bursa’da kalmaya 
devam edecek.
Burada edindiğimiz 
dostluklar, biz yaşa 
dıkça yaşamaya da 
devam edecek.
Göstermiş olduğu 
nuz vefaya ve yakın 
lığa şahsım, eşim ve 
ailem adına çok 
teşekkür ediyorum.

Antalya’da açık bir 
kapınızın oldu 
ğunu bir evinizin 
olduğunu her birini 
zin bilmesini isti 
yorum. Tekrar 
haklarınızı helal 
edin” dedi.Daha 
sonra Valilik 
binasından ayrılan 
Vali Karaloğlu ve eşi 
uzun süre dışarıda 
onları bekleyen 
vatandaşlarla 
vedalaştı. Sevim 
Karaloğlu, arabaya 
bindikten sonra 
gözyaşlarını 
tutamadı. Vali Karal 
oğlu Bursa’dan ayrıl 
madan önce Emir 
Sultan Hazretleri'nin 
kabrini ziyaret etti.

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, yapılan 
aylık tahmin 
değerlendirmelerine 
göre, hava sıcaklık 
larının önümüzdeki 
haftanın ilk günleri 
ülke genelinde 6-12 
derece arasında 
artmasının beklen 
diğini duyurdu. 
Meteoroloji’den 
yapılan açıklamada, 
hava sıcaklığının 
hafta sonu ve 
önümüzdeki 
haftanın ilk günleri 
ülke genelinde 6-12 
derece arasında 
artmasının, Doğu 
Anadolu’nun doğu 
su dışında tüm 
yurtta en yüksek 
sıcaklıkların 30 
derece ve üzerine 
çıkmasının beklen 
diği belirtilirken, Ra
mazan ayıyla birlikte 
hafta başından 
itibaren azalarak 
mevsim normalleri 
civarında, ülkenin iç 
kesimlerinde yer yer 
normallerinin 3-5 

derece altında seyre 
den hava sıcaklık 
larının; hafta sonu 
ve pazartesi günü 
ülke genelinde, sah 
günü ise Doğu böl
gelerde artmaya 
devam edeceğinin 
tahmin edildiği 
bildirildi.
Hava sıcaklıklarının 
artacağı duyurulan 
açıklamada, Haziran 
ayının 11’i ile 15’i 
arasını kapsayan 
meteorolojik 
değerlendirmeye 
ilişkin şu tahmin 
yer aldı: "Yurdumuz 
Akdeniz bölgesi ile 
Doğu Anadolu’nun 
doğusunda mey
dana gelecek mevzi 
sağanak yağışların, 
diğer bölgelerimiz 
ise genellikle parçalı 
ve az bulutlu 
havanın etkisinde 
bulunacaktır. Yurdu
muzun 14 Haziran 
Salı günü batı böl
gelerimizden 
itibaren serin ve 
yağışlı bir sitemin 

etkisine girmesi 
bekleniyor. Yükse
len ve mevsim nor
mallerinin üzerine 
çıkan hava 
sıcaklıklarının 14 
Haziran Sah günü 
yağışlı sistemle 
birlikte batı böl
gelerimizde, 15 
Haziran Çarşamba 
günü kuzey ve iç 
kesimlerde, 
16 Haziran 
Perşembe günü 
ise Doğu bölgele 
rimizde 4-8 derece 
azalacağı tahmin 
ediliyor." 
Meteoroloji yetk
ililerinden edinilen 
bilgiye göre Bur- 
sa'da pazar günü 
sıcaklıklar 6 derece 
birden artarak 32 
derece, pazartesi 
günü ise 34 derece 
olacak. Sah günü 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı 
havanın etkisini 
göstereceği Bur
sa’da sıcaklık 31 
derece olacak.

’*'■ ■ ■

tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

I matbaacilikyayincilik
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Hasıalık w zararlı ile kollekffl mücadele
Başkan Asa, Bursa 
il Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü 
olarak atanan Cey* 
lan’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette 
hastalıklarla mü
cadele ve bölge 
deki zeytin ağacı 
sayısının tespiti 
konularında teknik 
işbirliği yapılmasına 
karar verileli.
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
göreve yeni atanan 
Bursa İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürü Ömer 
Ceylan'ı makamında 
ziyaret etti. Ceylan'a 
çalışmalarında 
başarılar dileyen 
Asa, ziyarette bölge 
üreticisinin 
karşılaştığı 
sıkıntıları 
değerlendirdi. 
Başkan Asa, 
bölgede rekolte

tahminlerinin 
doğru bir şekilde 
yapılabilmesi için 
güncel ağaç 
sayısının tespit 
edilmesi gerektiğine 
işaret ederek, bu 
konuda İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ile ortak 
çalışma yapmaya 
hazır olduklarını 

söyledi. Asa, doğru 
rekolte tahmini 
yapılmasının hasat 
öncesinde sektöre 
büyük katkı 
sağlayacağına 
dikkat çekti.

TEKNİK İŞBİRLİĞİ 
YAPILACAK 
Üreticinin belirli 
dönemlerde hastalık 

ve zararlı ile mü
cadele ettiğini be
lirten Asa, 
"Bölgelerin ekolojik 
koşulları göz önüne 
alınarak entegre 
zirai mücadelenin 
daha etkin ve 
zamanında 
yapılabilmesi için 
tuzak sayılarının 
artırılması gerek

mektedir. Alınan bu 
önlemler, üreticiler
imizin minimum za
yiatla üretim 
yapmalarını 
sağlayacaktır. Zirai 
mücadelede tuzak 
sayılarının 
artırılması 
konusunda, Mar
marabirlik ile kuru- 
munuz arasında 
teknik işbirliği 
yapılabilir" diye 
konuştu. Başkan 
Asa, Ceylan'a 
geçtiğimiz şubat 
ayında sektörün 
sorunlarını çözmek 
amacıyla kurulan 
Zeytin Üreticileri ve 
Sanayicileri Derneği 
(ZEYDER) hakkında 
da bilgi verdi.

ZEYDER'E ÜYE 
OLDU
Başkan Asa'nın zi
yaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile 
getiren Ömer Ceylan 
ise "Tarımsal an

lamda bölgemiz 
adına yapılabilecek 
ne varsa taşın altına 
elimizi koymaya 
hazırız. Üreticinin 
kuruluşu Marmara
birlik ile gerek 
hastalık ve zararlı ile 
mücadelede 
gerekse bölgedeki 
zeytin ağacı 
sayısının belirlen
mesi konularında 
işbirliği yapmak, 
üreticilerimizin 
yararına olacaktır. 
Marmarabirlik ile 
ortak çalışma 
yapmaktan bizler 
de büyük mem
nuniyet duyaca 
ğız" ifadelerini 
kullandı.
Ziyaretin sonunda 
ZEYDER’e üyelik 
müracaatı yapan 
Ceylan, dernek 
çalışmalarına da 
her zaman destek 
vermeye hazır 
olduklarını sözlerine 
ekledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gem 1 i kkorfezgazetesi.com

ÜRETİM ELEMANI
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

ZS-TCYAŞ'AKKSl, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN MADEN 
MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ VEYA 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
TEKNİK 

YÜKSEKOKUL YA DA 
TEKNİK LİSE MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

KAYNAKÇIARANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapân tabrıkamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri 
ooıumunoen mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası' olan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

Kaynakçılar aramaktayız.

MAVITEC
0 224 514 04 00

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması rica olunur.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: O 224 58 00 05

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

http://www.gem
kkorfezgazetesi.com
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Prim borcu olanlar dikkat! Vergi mükellefi sayısı marsta aitti
SGK’ya prim borcu 
olanlar tedavi 
hizmeti alamıyor. 
Halen 11 milyar 
liraya yakın Genel 
Sağlık Sigortası 
prim borcu bulunan 
sigortalıların sağlık 
hakkı 20 gün sonra 
doluyor. Bağ-Kur 
ve Genel Sağlık 
Sigor tası (GSS) 
prim borcu bulu
nanlara 1 Ekim 
2015 tarihinde geçi 
ci olarak sağlanan 
tedavi hizmetlerin 
den yararlanma 
süresi 30 Haziran 
da sona erecek. Bu 
tarihe kadar tedavi 
olanlar, borçları

I____XI
dikkate alınmadan 
kamuya ait hastane 
lerde sağlık hizme 
tinden yararlanabi 
lecek. Prim borcu 
bulunan 4.5 milyon 
GSS’li ile yüz bin
lerce Bağ-Kur’lu, 30 
Haziran’dan sonra 
tedavi hizmetinden 
yararlanamayacak. 
Ancak bu süre içe 
risinde gelir testi 

yaptırıp borçlarını 
takside bağladıkları 
takdirde tedavi hak 
lan devam edecek. 
Türkiye genelinde, 
25 yaşından büyük 
olup bir işte çalış 
madiği ve geliri 
olmadığı halde 
Genel Sağlık Sigor 
talisi olarak tescili 
yapılan kişi sayısı 
5 milyon 113 bin.

Türkiye'de faal 
vergi mükellefi 
sayısı, mayısta 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
3 artarak, 10 milyon 
170 bin 478'e çıktı. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı, vergi 
mükelleflerine 
ilişkin istatistikleri 
yayımladı. Buna 
göre, geçen yıl 
mayısta 1 milyon 
813 bin 395 olan 
gelir vergisi mükel 
lefi sayısı, 1 milyon 
811 bin 487'ye geri 
lerken, gelir stopajı 
mükellef sayısı ise 
2 milyon 514 bin 
403'ten 2 milyon

581 bin 192'ye, 
kurumlar vergisi 
mükellef sayısı 683 
bin 626'dan 713 bin 
482'ye, KDV faal 
mükellef sayısı 2 
milyon 410 bin 415 
ten 2 milyon 472 bin 
165'e, gayrimen 
kul sermaye iradı 
faal mükellef sayısı 
1 milyon 708 bin 
382'den 1 milyon

832 bin 163'e, basit 
usulde vergilen 
dirilen faal mükellef 
sayısı ise 743 bin 
877'den 759 bin 
989'a yükseldi. 
BöyleCe söz konu 
su dönemde toplam 
faal mükellef sayısı 
yüzde 3 artışla, 9 
milyon 874 bin 
98'den 10 milyon 
170 bin 478'e çıktı.

ELEMANLAR ARANIYOR
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ ÖN SAHA 

SATIŞ ELEMANI ARANIYOR 
SHElLBEYZflPETROLISercanÖzdemir]

tinillll 10 FABRİKAMIZDA çalişacak 
■ BAY - BAYAN VASIFSIZB B ELEMANLAR ARANIYOR

■ "3““
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 edecek.

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, 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.

MEYDİN KUZU ÇEIIİRME
GEMLİK BURSA YOLUNDA OLAN 

İŞYERİMİZDE ÇALIŞACAK 
BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ve 
BAY GARSON ARANIYOR

0 532 232 80 41

KftŞSDt BEKIM YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0,224) 513 96 83 GEMLİK,
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Emeklinin gözü kulağı promosyonda
Milyonlarca emekli, 
aylıkları karşılığında 
belli bir miktar 
promosyon alabil 
mek için SGK ile 
bankalar arasında 
yürütülen pazarlığın 
sonucunu bekliyor. 
Asgari ücretin bin 
300 liraya yükseltil 
mesi, emekli aylık 
larına zam yapılması 
ve ticari faaliyette 
bulunan emekliler
den Sosyal Güvenlik 
Destek Primi kesin
tisinin kaldırılması 
gibi seçim sürecin
deki vaatlerini haya

ta geçiren hükümet, 
emeklilere aylıkları 
karşılığında banka 
promosyonu verilme 
si için de çalışma 
larını sürdürüyor. 
Bu kapsamda SGK 
yetkilileri, Bankalar 
Birliği ile kamu ve 
özel banka yöneti 
çileriyle görüşmeler 
yaparken, milyon
larca emekli yürütü 
len pazarlığın sonu
cunu merakla bekli 
yor.
"Bir an önce 
görüşmeler netice- 
lendirilmeli”

TÜED Genel Başkanı 
Kazım Ergün, yaptığı 
açıklamada, emekli 
lere aylıkları karşılı

ğında banka pro
mosyonu verilmesi 
talebini yaklaşık 10 
yıldır her platformda

dile getirdiklerini be
lirtti. Promosyon 
taleplerinin sonuçlan 
ması için atılan 
adımları ve yapılan 
görüşmeleri mem
nuniyetle karşıladık 
larını ifade eden 
Ergün, şöyle konuş 
tu: "Yetkililerin pro
mosyon vaadinin 
üzerinden yaklaşık 
7 ay geçti. Her vaadi 
yerine getiren hükü 
metin bu vaadini de 
hayata geçirmesini 
istiyoruz. Herkes 
üzerine düşen sorum 
tuluğu yapmalı,

bankalar da artık 
ayak sürümeyi bırak 
malı. Kimseden 
hakketmediğimiz 
bir şeyi talep etmi 
yoruz. Çalışanlara 
verilen banka 
promosyonunun 
emeklilere de veril 
meşini istiyoruz. 
Buradan gelecek 
para, geçinmekte 
zorlanan emeklileri 
miz için çok önemli 
olduğundan bir an 
önce görüşmeler 
neticelendirilmeli 
ve emeklilerimizle 
paylaşılmalı." dedi.

Cari açılı azaldı Büyüme rakamları açıklanılı
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası veri 
lerine göre, cari 
işlemler açığı, nisan 
da geçen yılın aynı 
ayına göre 900 mil 
yon dolar azalarak 
2 milyar 956 milyon 
dolar düzeyinde 
gerçekleşti. Cari 
işlemler açığı, nisan 
da geçen yılın aynı 
ayına göre 900 mil 
yon dolar azalarak 
2 milyar 956 milyon 
dolar düzeyinde 
gerçekleşti. On iki 
aylık cari işlemler 
açığı ise 28 milyar 
580 milyon dolar 
oldu. Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB), 
Nisan 2016 dönem
ine ilişkin ödemeler 
dengesi verilerini 
açıkladı. Buna göre,

nisanda cari işlem 
ler açığı, geçen yılın 
aynı ayına göre 900 
milyon dolar azalışla 
2 milyar 956 milyon 
dolar seviyesinde 
gerçekleşti. Böylece 
oniki aylık cari işlem 
ler açığı 28 milyar 
580 milyon dolar 
düzeyine geriledi. 
Bu gelişmede öde 
meler dengesi tablo
sundaki dış ticaret 
açığının bir önceki 

yılın aynı ayına göre 
643 milyon dolar 
azalışla 2 milyar 
929 milyon dolara 
ve birincil gelir 
dengesi açığının 
343 milyon dolar 
düşüşle 1 milyar 
185 milyon dolara 
gerilemesi etkili 
oldu. Öte yandan, 
hizmetler dengesi 
344 milyon dolar 
azalışla 847 milyon 
dolara indi.

Türkiye ekonomisi 
ilk çeyrekte yüzde 
4,8 büyüdü. Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÜİK), yılın ilk 
çeyreğine (ocak- 
mart) ilişkin Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYH) verilerini 
açıkladı. Buna göre, 
üretim yöntemiyle 
GSYH, yılın ilk 
çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre, sabit fiyatlarla 
yüzde 4,8'lik artışla 
31 milyar 679 milyon 
lira, cari fiyatlarla 
yüzde 12,5'lik artış 
la 499 milyar 315 
milyon lira oldu. 
Tarım sektörünü 
oluşturan faaliyet
lerin toplam katma 
değeri, yılın ilk 
çeyreğinde geçen 
yılın aynı çeyreğine 
göre, sabit fiyatlarla 
yüzde 2,7'lik artışla

1 milyar 447 milyon 
lira, cari fiyatlarla 
yüzde 8,6'lık artışla 
18 milyar 937 milyon 
lira olarak gerçek 
leşti. Sanayi sektö 
rünü oluşturan 
faaliyetlerin top 
lam katma değeri, 
ocak-mart dönemin 
de geçen yılın aynı 
dönemine göre sabit 
fiyatlarla yüzde 
5,9'luk artışla 10 
milyar 785 milyon 
lira, cari fiyatlarla 

ise yüzde 12,3'lük 
artışla 120 milyar 
354 milyon lira oldu. 
Hizmet sektörünü 
oluşturan faaliyet
lerin toplam katma 
değeri, söz konusu 
dönemde sabit 
fiyatlarla yüzde 
5,1 artışla 19 milyar 
884 milyon liraya, 
cari fiyatlarla da 
yüzde 12,5 artışla 
301 milyar 633 
milyon liraya 
yükseldi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER BENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM

Telefon Arıza 121*
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
llçeTanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 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. 513 23 94

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

OTOBÜS
K Şehirlerarası Oto- 261 54 00 

büs Terminali (18 Hat)

BAĞITICILAB
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59*
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol e13 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 613 16 46
Beyza Petrol s*i3 01 03

R 
E

Pamukkals 512 OO 2 5
DENİZ UÇAĞI 513 55 13
Pagasus Akmls Sayahal 014 83 62
METRO 813 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzar Turizm 612 1O 72
Kanberoftlu-Esadaç 614 46 48
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

H HASTANELER

B 
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Devlet Hastanesi $17 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

________ TAKSİLER_________
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40

ı Gemlik Taksi 513 23 24
* Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 5' 45 21-182
Yazı İşi. Md. 5 45 ..1-111
Su Arıza alnız 185

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK aONLOK SİYASİ »»ZITI1I

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5461 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lEHllMlUİ
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...

ikngry Birds (2d Türkçe): 
11:00-12:30-15:30-17:15...

Alamet i Kıyamet: 
1:15-14:00-19:00-21:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Yasaklama işçinin başına patladı. Fabrikada çalışan bin işçiye bugün ücretsiz izin verilecek

MIIMMİllM
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ggGüne Bakış
| Kadri GÜLER

ı jd kadri_guler@hotmail.com

BOMBA İŞÇİYE Mİ PATLAYACAK?

Amonyum Nitrat ve Amonyum Sülfat 
gübre ile, PKK’lı teröristlerin bom ba 
imal ederek, polis ve askerlerimi zi 
şehit etmesi üzerine, hükümet güb re 
üretimini yasakladı.

Gübre olmadan tarım olmaz.
Üretici toprağa istediği gübreyi vere 

mezse ürün alamaz.
Bir de bu işten ekmek yiyen binler ce 

insan var.
Birden bire gübre üretimini yasak

lamak, mantıklı bir iş değil.4

Teröristlerin patlayıcı olarak Nitrat gübresi 
kullanılmasının yasaklanması üzerine Gemlik 
Gübre Sanayi A.Ş. patlamayan nitrat gübre 
üretti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
terör olaylarında patlayıcı maddelerin güç 
lendirmesinde kullanılan nitrat içeren gübre 
lerin satış ve sevkıyatını yasaklamasının ardın 
dan gübre fabrikaları kapılarına kilit vurmaya 
hazırlanıyordu. Haberi sayfa 2’de

ATUAYnill
MENDERESDEYAKA1ANDI

Türkiye’yi 15 gündür öldürdüğü kişilerle 
meşgul eden Gemlik kökenli katil Atalay 
Filiz, dün İzmir’e bağlı Menderes ilçesin de 
bir minibüs içinde bir vatandaşın duyarlılı ğı 
sonucu yakalandı. Kendisinden şüphele 
nildiğini farkedince başka minibüse binen 
Filiz daha fazla kaçmayı başaramadı. 4’de

13 HAZİRAN İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 
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ÖZEL ana SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT

BAYKENT
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

4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İN6İLİZCE
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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Yasaklama işçinin başına patladı. Fabrikada çalışan bin işçiye bugün ücretsiz izin verilecek

M fctfiMumfc îıımıGürhan ÇETİNKAYA 
gurhancetinkaya@gmail.com

Muhammed Ali...
An gibi uçar kelebek gibi sokardın... 
Bizim kahramanımız olmuştun.
Gece yarıları kalkıyor senin rakibinin 

yüzüne indirdiğin yumruklarınla 
dünyaya kafa tutuyorduk.

Nakavt ettiğin zaman gurur tellerimiz 
titriyordu.

Soyadın “Klay” dı ama adın 
Muhammed Ali’ydi ya...

Bizdendin.
İçimizdendin.
Senin rakibin kim olursa olsun nefret 

ederdik.
Hele o Joe Frazier yok mu o Joe Fra- 

zier günahımız kadar sevmezdik.
Irkçılığın kralını yapan ABD’de zen

cilere bayrak olmuştun.
Özgüvenlerini yükseltmiştin.
Kimbilir belki de senin açtığın yol 

kızının diploma törenini önceleyerek ce
nazene katılmayan Obama’ya da ışık 
tutmuştur.

Muhammed Ali Clay...
Adının önüne yanına arkasına ek

lenecek o denli nitelik var ki saymakla 
bitmez...

Dünya Şampiyonu...
Mücadeleci...
Yardımsever...
Protest...
İyi insan...
Sen hep ezilenlerin yanında oldun...
Suçlandın...
Ötelendin...
Bedelini de ödedin...
"VietnamlIlar bana hiçbir kötülük 

yapmadılar ki onlarla savaşayım" diy
erek Vietnam Savaşı'na gitmediğin için 5 
yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına 
çarptırıldın.

Lisansın ve pasaportun elinden alındı. 
Asla teslim olmadın...
Hep dik durdun...
Hep dik durduğun için de naaşın 

ringlerdeki rakiplerinin ve ABD’ye 
başkanlık yapan beyazların omuzlarında 
taşındı.

Çünkü sen rekabeti sadece ringle 
sınırlı tutardın.

Çünkü sen ırkçılık yapmazdın.
Işıklar içinde yat...
Huzur içinde uyu...
Acıdır ki...
öehoıiı Trepgurünahafraın...
Onurlandırdın...
Ama senin cenazene katılmak için AB

D’ye koşar adım giden zat-ı şahaneleri 
sınırı aşan istekleri yüzünden refüze 
olunca...

Her ne kadar yüzde 49’umuzun değilse 
de Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Cumhurbaşkanı olduğu için

Bize reva olmayan bu muameleye 
maruz kaldığımız için;

Çok üzüldük...
İncindik...
nem*de rier aâıhi dizi onurlandıran 

gururlandıran senin cenazende...
Bu da bize kaderimizin bir oyunu olsa 

gerek.

mm ABONE OLDUNUZ MU?
MıHıW»nw ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Teröristlerin patlayıcı 
olarak Nitrat gübresi 
kullanılmasının 
yasaklanması üzerine 
Gemlik Gübre Sanayi 
A.Ş. patlamayan 
nitrat gübre üretti. 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı 
terör olaylarında 
patlayıcı maddelerin 
güçlendirmesinde 
kullanılan nitrat 
içeren gübrelerin 
satış ve sevkıyatını 
yasaklamasının 
ardından gübre fabri 
kalan kapılarına kilit 
vurmaya hazırlanı 
yordu.

PATLAMA 
ORANI SIFIR 
Türkiye’nin en 
büyük gübre üretici
lerinden Gemlik 
Gübre Sanayi A.Ş. 
yetkilileri, yasağın 
ardından hız verdik
leri Ar-Ge çalışma 
larını tamamlayarak 
patlama oranı sıfır 
oı'an gübre üretti. 
Bakanlık onayını 
sunulacak örneklerin 
onay almaması duru
munda bin kişinin 
çalıştığı fabrika 
kapılarını kapatacak. 
Gıda Tarım ve Hay 
vancıhk Bakanlığı’nın 
yasaklama kararı 
ardından çıkmaza 
giren gübre fabrika 
lan, üretime ara 
verme kararı alırken, 
konuya ilişkin 
açıklamada bulunan 
Gemlik Gübre Sanayi 
A.Ş. Pazarlama ve 
Satış Genel Koordi
natörü Bilal Yüksel, 
Türkiye ve dünyada 
en fazla kullanılan 
gübre çeşidinin 
amonyum nitratlı 
gübreler olduğuna 
dikkati çekti. 
"Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı 
ğı'nın bize ilettiği 
karar netice sinde 
tüm nitratlı gübrelerin 
satış ve şevki 
durdurulmuştur." 
diyen Yüksel, 
“Amonyum nitratlı 
gübre tüm dünya ve 
Türkiye’de en çok 
tüketilen gübre 
türüdür. Türkiye’de 5 
milyon 500 bin ton 
gübre tüketiminin 
yaklaşık 2 milyon 
tonunu amonyum 
nitratlı ve kalsiyum 
amonyum nitratlı 
gübreler oluşturuyor. 
Terör örgütleri nin 
maalesef özellikle 

amonyum nitratlı 
gübreleri 200 kilo
gram ile 1 ton 500 
kilograma kadar olan 
patlayıcı olarak 
kullandığı görülmek
tedir. Ne yazık ki bu 
tarz kullanımı mev
cuttur. Türkiye’de şu 
an uygulanan mevzu 
at Avrupa standart 
/arındadır. Bu da azot 
oranı yüzde 28 ve 
üzerinde olan amon 
yum nitratların patla
maya dayanıklılık tes
tine tabi tutulma sının 
istenmesidir. Yüzde 
28’in altında amon 
yum nitrat içeren 
azotlu gübrelerin her 
hangi bir patlamaya 
dayanım testi isten
memektedir. Çünkü 
yüzde 28 ve altı ora 
nında amonyum ni
trat içeren gübrelerin 
patlama riski yoktur. 
Ancak, konu çok has
sas olduğu için 
bakanlığımız maale
sef içerisindeki amon 
yum nitrat oranına 
bakmadan tüm 
amonyum nitratların 
satış ve şevkini 
yasaklamıştır” dedi.

DEPOLAR DOLU, 
İHRACAT BİLE 
YASAK

Şu anda tüm fabri 
kaların durma 
noktasına geldiğini 
kaydeden Bilal Yük
sel, “Fabrikalar satış 
ve sevk yapamadığı 
için tüm depolar dolu 
durumdadır. Tüm 
ürünleri yeddi emine 
aldıkları için her 
hangi bir ihracat ve 
satış söz konusu 
değildir. Dolayısıyla 
fabrikalar kapanma 
noktasındadır. 
Önümüzdeki gün
lerde de büyük bir 
ihtimalle faaliyetleri 
mizi durduracağız. 
Sektörde yaklaşık 
5-6 bin kişi bu işte 
çalışıyor. Aileleriyle 
birlikte 15-20 bin 
kişiyi buluyor. 
Hatta onlarla birlikte 
etkileşim içerisinde 
bulunan onbinlerce 
kişi zarar görecektir. 
Sanayicimiz, dolayı 
sıyla da çiftçimiz çok 
büyük zarar görecek
tir. Çünkü çiftçi amon 
yum nitratlı gübre 
kullanmadığı takdirde 
ürün rekoltelerinde 
çok büyük düşüşler 
yaşanmaktadır. 
En acil olarak bu 

mevsimde pamuk 
üreticileri bu durum
dan olumsuz etkile 
necektir. Pamuk 
rekoltesi mutlaka 
düşecektir. Domino 
etkisiyle bu tüm 
ürünlere yansıyacak 
tır” dedi.

PATLAMA ORANI 
SIFIR GÜBRE 
GELİŞTİRDİLER

Türkiye’de gübre üre
timi yapan tesisler
den biri olarak 
patlayıcılık etkenini 
ortadan kesin olarak 
kaldırmak için çalış 
ma yürüttüklerini dile 
getiren Yüksel, 
“Ar-Ge ekibimiz 
hummalı bir çalışma 
içerisindedir. Labo
ratuar testlerimizi 
gerçekleştiriyoruz. 
Ortaya çok iyi 
sonuçlar çıktığını 
düşünüyoruz. Pat
lama oranı sıfır 
olan yeni bit ıırün 
geliştirdik. Azot oranı 
yüzde 20’lere kadar *■. 
çekilmiş bir ürün 
geliştirdik. İçerisin
deki diğer katkı 
maddeleri ile birlikte 
patlama olayı tama
men ortadan 
kaldırılmıştır.
Çiftçimiz eskiden 
amonyum nitratlı 
gübreden 1 ton 
kullanıyorsa, yeni 
ürünümüzden 
yaklaşık 2 ton kulla
narak aynı maliyete 
üretim yapabilecek
ler. Çiftçi cebinden 
fazla para çıkmadan 
amonyum nitrat ve 
kalsiyum nitrat 
türevini tekrar 
toprağa verebilecek
tir. Ancak bu yeni 
ürünümüzün bakanlık 
tarafından onaylanma 
sı gerekiyor. 
Bakanlıktan bu 
konuya dair çok acil 
destek ve çözüm 
bekliyoruz. Bakanlık 
onayladık tan sonra 
bu ürünlerin 15-20 
gün içerisinde 
pamuğa verilmesi 
gerekiyor. Eğer öner
imiz destek görmez 
ve onaylanmazsa 
maalesef yerine 
konabilecek bir alter
natif ürün yok. Mut
laka amonyum 
nitratın yerine onun 
türevleri olan hem 
amonyum hem de 
nitrat azotu içeren 
ürünler koymak 
zorundayız. Bu 

gerçekleşmediği 
takdirde çiftçimiz ve 
sanayicimiz çıkmaza 
girecektir. Fabrikalar 
kapanmaya kadar 
gidecektir” şeklinde 
konuştu.

PAZARTESİ GÜNÜ 
KİLİT VURULACAK

Gemlik'teki fabrika da 
günlük bin 800 ton 
yüzde 26 azot içeren 
can gübresi üretildi 
ğini anlatan Gemlik 
Gübre Sanayi Üretim 
Müdürü Gökşen 
Toprak, “Bakanlığın 
aldığı karar sonu
cunda satış ve 
sevkıyat yasaklandı 
ğından dolayı 
fabrikamız Pazartesi 
gününden itibaren 
üretime ara verecek. 
Bunun sonucunda 
yaklaşık bin işçimizi 
ücretsiz izne çıkar 
mak zorunda kalaca 
ğız. Ürettiğimiz gübre 
patlayıcı özelliği ol- 
ntayan can gübresi 
olmasına rağmen bu 
karar üzücüdür. 
İçerisinde yüzde 25 
kalsiyum karbonat 
içeren amonyum ni
trat çözeltisi vardır. 
Patlayıcı sınıfında 
değildir” dedi.

ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Çiftçiler için muadil 
bir ürün ürettikleri 
nin müjdesini veren 
Yıldırım Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Rıza 
Yıldırım, “Bugün 
itibari ile bakanlığı 
mız ve çiftçilerimize 
müjdeli haberi 
vermek istiyorum. 
Gübre olarak patla 
tıl ması mümkün 
olmayan 21 oranın 
da ki azot ile yeni 
ürünümüzü 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığımızın 
onayına sunacağız. 
Onaylanması halinde 
çiftçilerimizin 
mağduriyetini derhal 
ortadan kaldıracağız. 
Tarım bir ülkenin 
her şeyi demektir. 
Tarım olmazsa 
ekonominin çarklan 
dönmez. Konuyla il
gili bakanlığımızdan 
çok acil destek 
bekliyoruz. Aksi 
takdirde fabrikamızı 
kapatmak duru
munda kalacağız” 
şeklinde konuştu.

mailto:gurhancetinkaya@gmail.com
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İki kadına dehşeti yaşattı
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2 kadın evlerine 
giderken, arkasından 
yaklaşan bir kişi 
tarafından darp 
edildi. Ardından 
vergi müfettişi oldu 
ğu öğrenilen kadının 
400 lira ile cep tele 
fonunu alan şüpheli, 
polisin yaptı ğı ope 
rasyonla yakalandı. 
Olay, Nilüfer Ataevler 
Mahallesi’nde mey

dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, vergi 
müfettişliği yapan 
E.N. (30) ile öğrenci 
arkadaşı G.A. (29) 
Ataevler Metro İstas 
yonu’nda indikten 
sonra evlerine doğru 
yürümeye başladı. 
Bu sırada karanlıkta 
kadınların arkasından 
yaklaşan bir kişi 
E.N.’nin kolundaki çantayı almak istedi. Kadınların direnmesn

üzerine şüpheli şahıs, 
E.N. ile G.A.’yı darp 
etti. Ardından E.N. 
nin çantasını alan 
şüpheli olay yerin’- 
den kaçarak uzak 
laştı. E.N. ile G.A., 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Gasp Büro Amirliği’ni 
arayarak, konuyu 
bildirdi. Gasp Büro

Amirliği ekipleri, 
yaptıkları çalışma 
lar sonucunda 
şüphelinin E.E. (28) 
olduğunu tespit etti. 
İkametinde gözaltına 
alınan E.Ey olay 
sırasında alkollü 
olduğunu ve ne 
yaptığını hatırlamadı 
ğını ifade etti. E.E., 
işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi.

Cocuğıımu zehirlettin diyerek gasp elti
Osmangazide, mar
ketten satın aldığı 
kavurma nedeniyle 
çocuğunun zehirlen 
eliğini iddia ederek, 
iş yeri sahibinden 
bıçak tehdidiyle para 
gasp eden kişi yaka 
landı. Alınan bilgiye 
göre, Zeki K. (34), 
Küplüpınar Mahalle
sindeki Arif A'ya (34) 
ait markete giderek 
paketlenmiş kavurma

aldı. Bir süre sonra 
markete dönen Zeki 
A, aldığı kavurmadan 
oğlunun zehirlen 
diğini söyleyip 
market sahibinden 
kavurmanın parasını 
iade etmesini istedi. 
Bunun üzerine mar
ket sahibi Arif A. 
kavurmanın bedeli 
olan 17 lirayı Zeki 
K'ye iade etti. Bir gün 
sonra tekrar elinde

bıçakla markete gelen iddia ettiği çocuğunu 
Zeki K. zehirlendiğini hastaneye yatırdığını,

masraflar için 900 lira 
daha istedi. Arif A, 
şüpheliye 500 lira 
daha verdi. Parayı , 
aldıktan sonra 
yeniden iş yerine 
gelen Zeki K. bu kez 
4 bin lira daha talep 
etti. Şüpheliye, parayı 
vermeyi kabul ettiğini 
ancak bir süre sonra 
yeniden gelmesini 
söyleyen Arif A, du
rumu polise bildirdi.

Markette önlem alan 
İl Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi Gasp 
Büro Amirliği ekipleri, 
parayı almak için 
gelen Zeki K'yi gözal . 
tına aldı. Ekipler, 
yaptıkları araştırmada 
şüphelinin çocuğunu 
zehirlenme nedeniyle 
doktora götürmedi 
ğini belirledi. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

Miılilıiis tamyonete carpii: 19 ııaralı

Osmangazide 
kaçak olarak avla 
nan balıkları satma 
ya çalışan kişinin 
arabasına el konul 
du. Edinilen bilgiye 
göre, Osmangazi 
Hürriyet Mahalle 
sinde meydana 
gelen olayda; nere
den avlandığı belli 
olmayan, yasadışı 
avlanmış sazan ve 
yayın balığı yavruları 
ele geçirildi. 15 Mart- 
15 Haziran tarihleri 
arasında avlanması 

yasak olan balıkları 
tutarak satmaya 
çalışan kişi kaçarak 
gözden kayboldu. 
Ele geçirilen balıklar 
Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Şube Müdür 
lüğünce sayı ve 
boyutları tutanak 
la kayıt altına alındı. 
Yapılan ölçümlerde 
en büyüğü 52 cm 
olan 38 yayın balığı 
ve 3 adet sazan balı 
ğı hayvanat bahçesi 
ne yem olarak kulla 
nılması için verildi.

Bursa-Ankara kara 
yolu İnegöl Kalburt 
mevkinde, içerisin 
de 30 yolcu bulunan 
midibüsün kapalı 
kasa kamyonete 
arkadan çarpması 
neticesinde ikisi 
ağır 19 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl'den 
Bursa istikametine 
seyir halinde olan, 
Mehmet Akın yöne 
timindeki 26 AG 848 
plakalı kapalı kasa 
kamyonet, önüne 
çıkan yavru köpeğe 
çarpmamak için fren 
yaptı. Aniden duran 
kapalı kasa kamyo
nete, arkasında 
seyir halinde olan 
İnegöl'e bağlı 
Akıncılar Mahallesi 
Muhtarı Hayrettin 
Akın yönetimindeki 
İnegöl'den Akıncılar 
Mahallesi'ne yolcu 
götüren 16 KCC 25

plakalı midibüs 
çarptı. Kontrolden 
çıkan araçlar orta re- 
füje çıkıp, ağaçları 
devirdikten sonra 
elektrik direğine 
çarparak durabildiler.

CAN PAZARI 
YAŞANDI 
Kaza sonucunda 
midibüsteki 19 kişi 
yaralandı. Ön koltuk 
ta oturan 10 yaşında 
ki Ecrin Kızılarslan 
ve midibüs şoförü 
Hayrettin Akın araç 
içerisinde sıkıştılar.

Sıkışan yaralılar kaza 
yerine gelen İnegöl 
İtfaiyesi Arama Kur
tarma ekipleri tarafın 
dan kurtarıldılar.
Kazada yaralanan 
kamyonet sürücüsü 
Mehmet Akın ile 
yanında bulunan 
Abdullah Alındı, 
midibüs sürücüsü 
Hayrettin Akın, 
midibüste yolcu 
olarak bulunan Ecrin 
Kızılarslan, Ahmet 
Uysal (55), Oğuzhan 
Beki (20), Yücel Beki 
(50), Oktay Acar (18), 

Metin Durgut (47), 
Halil Erencan (70), 
Durdiye Erencan 
(68), Ayşegül Duran 
(43), İbrahim Atan 
(69), Sakin Ayaz (42), 
Davut Kızılarslan (6), 
Sevda Kızılarslan 
(28), Yakup Güngör 
mez (64), Mürvet Şen 
(38) ve Tuba Can (32) 
112 Acil Servis ambu 
lanslarındaki sağlık 
ekipleri tarafından 
kaza yerinde yapılan 
ilk müdahalenin 
ardından özel otomo
biller ve 112 Acil 
Servis ambulansları 
ile İnegöl Devlet Has
tanesi Acil Servisine 
getirilerek tedavi 
altına alındılar. 
Yaralılardan Ecrin ve 
Davut Kızılarslan'ın 
sağlık durumlarının 
ciddiyetini koruduğu 
bildirilirken, araçlar 
çekici yardımı ile 
yoldan kaldırıldılar.

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

luıırılıbHnEu
BOMBA İSÇİYE Mİ PATLAYACAK?

Gübre satışlarını sıkı denetime aldırmak 
veya başka önlemler almak gerekirdi.
Türkiye’nin en büyük gübre fabrikalarından 
biri Gemlik’te.
Gemlik Gübre 1970’li yıllarda devlet tara 
fından kurdurulduğunda, ‘Ortadoğu ve 
Balkanların en büyük gübre fabrikasını ku
ruyoruz’ diye öğünüyorduk.
O günlerde devlet ekonomik dar boğazda 
olmasına karşın, Gemlik Gübrenin 
kurulmasına büvjik Daralar verildi. 
Ama, kullanılırken de hep siyasilerin 
arpalığı oldu, hep zarar ettirildi.
Kamu yatırımlarının satılması politikaları 
sonunda ise özelleştirildi.
Gemlik Gübre’yi alan Yıldırım grubu, 
fabrikayı verimli hale getirdi.
Hatta, üretim ve satış başarısı sonucu, 
Bursa Verai^Rekortmeni oldular.
Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu içine 
girdiler.
Hükümetin gübre üretimini yasaklaması, 
ister istemez Gemlik Gübrenin üretimi 
durdurması demektir.
Gemlik Gübreden bine yakın kişi ekmek 
yiyor.
Deogiardaki malında satılmasının 
yasaklanması, ihracata bile izin \ er
itmemesi İşverenin başka yola sevk etmiş, 
fabrikadan yapılan açıklamada, Gemlik 
Gübre AR - GE çalışmalarını genişleterek, 
“Patlamayan Gübre" üretmişler.
Patlamayan Gübre’yi Gıda Tarım , Hayvancı 
lık Bakanlığı’na götürmüşler. Eğer bu gübre 
üretimine izin verilirse, amonyum oranı az 
olan bu gübre iki katı kullanılarak gübre 
teröre hizmet etmeyecek. Böylece yasak 
kalkmış olacak.
Yok, izin verilmezse, o zaman iş kötü. 
Bugün, Gemlik Gübre işçisine ÜCRETSİZ 
izin verecek.
Amonyum bombası bu kez işçinin başına 
patlayacak..
Bakanlığın patlamayan gübreyi analiz et
tirip, doğruluğunu bilimsel olarak ortaya 
koyup, hemen üretimine izin vermeli.
Yoksa binlerce kişi bu yüzden evine aş 
götüremeyecek.
Vebali de devletin başına patlayacak. 
ATALAY FİLİZ YAKALANDI
‘Allah insana hayırlı evlat versin’ derler. 
Babanız subayda olsa, profesör de olsa, 
ülkenin en zengin işadamı da olsanız, ünlü 
siyasi de olsanız, çocuklarınızdan birinin 
yanlış işler yapması aileyi bitirir.
Onca emek, onca çaba sonucu beklenti 
boşa çıkar.
Kötüler hep eğitimsizlerden çıkmaz. Kimi 
de eğitimlilerden çıkar. En iyi okullarda 
okusalar da, birkaç dil bilseler de, ruhsal 
bozukluklar kendilerinin de, ailesinin de, 
başkalarının da hayatını karartır.
Atalay Filiz, Gemlik kökenli güzel bir ailenin 
oğlu olmasına karşın, yaptıkları iddia edilen 
olaylar onaylanamaz.
Günlerdir Türkiye’yi meraka boğan kovala
maca artık sona erdi.
Atalay Filiz, dün yakalandı.
Şimdi yargı karşısına çıkıyor.
İşlediği günahları bakalım nasıl anlatacak. 
Gerçekleri yargılama aşamasında birlikte 
öğreneceğiz.

Türkiye’yi 15 
gündür öldürdüğü 
kişilerle meşgul 
eden Gemlik 
kökenli katil Atalay 
Filiz, dün İzmir’e 
bağlı Menderes 
ilçesinde bir 
minibüs içinde 
yakalandı.
Tuzla’da 
27 Mayıs günü 
tarih öğretmeni 
Fatma Kayıkçı’yı, 
2013 yılında da 
Tümgeneral 
Haşan Hüseyin 
Demirarslan’ın 
TÜBİTAK’ta çalışan 
oğlu Göktuğ 
Demirarslan ile 
Rus sevgilisi Elena 
Radchikova’yı 
Ankara’da öldür 
düğü iddiasıyla 
aranan Atalay 
Filiz’in, izine son 
olarak İzmir de 
rastlanmıştı.
Polis tarafından 
Yunan adalarına 
kaçma ihtimali 
üzerine İzmir in 
bütün ilçelerinde 
polis aramaları 
arttırmış, MİT ve 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü ise 
Atalay Filiz’in 
yakalanması 
için özel tim 
görevlendirmişti. 
Bu arada basın 
cinayet haberine 
her gün yer vere 
rek, zanlının yaka 
lanması için ka
muoyu yaratmıştı. 
Öte yandan 
vatandaşlardan da 
yardım istenmiş, 
zanlıyı görenlerin 
polis veya jandar
maya hemen haber 
vermesi istenmişti. 
29 Mayıs’ta İzmir’e 
gelen Filiz’in, 
Buca’da bir kafeter 
yada 4 saat kaldığı, 
ardından bir üniver
site öğrencisinin 
evinde 30 ve 31 
Mayıs geceleri 
kaldığı ortaya çıktı. 
Görüntülerin tele
vizyonlarda yayın 
(anmasından sonra 
durumu fark eden 
kafeterya sahibi ile 
üniversite öğrenci 
sinin verdiği 
bilgiler doğrultu 
sunda, polisin 
araştırmalarına da 
yön verildi.
Dün sabah Atalay 
Filiz'! minibüste

gördüğünü 
söyleyen bir vatan 
daşın ihbarı üzerine 
harekete geçen 
polis, Atalay Filiz’! 
İzmir’in Menderes 
llçesi’nde, GÜmül 
dür'den bindiği 
minibüste yakaladı. 
Filiz’in kimlik kont 
rolü yapan polise 
sahte kimlik verdiği 
ancak polisin fotoğ 
raflarından tanıdığı 
Atalay Filiz'i gözaltı 
na alarak İlçe Em
niyet Müdürlüğüne 
götürdüğü belirtildi. 
Burada yapılan 
parmak izi inceleme 
sinde gözaltındaki 
kişinin Atalay Filiz 
olduğu kesinleşti.

GEMLİKLİ MÜDÜR 
BİLGİ VERDİ

Atalay Filiz in yaka 
lanması üzerine 
Gemlik kökenli 
İzmir Emniyet Müdü 
rü Celal Uzunkaya 
Atalay Filiz’in yaka 
(anmasıyla ilgili şu 
açıklamaları yaptı: 
“Atalay Filiz sabah 
7.30 sularında Gü 
müldür ilçemizde 
yakalandı. Mayıs 
ayının son günlerin 
de ilimize geldiğine 
ilişkin bir takım bil
giler kamuoyuyla 
paylaşılan Atalay 
Filiz’in ayın 27'sin 
de İstanbul'da işle 
nen 3. cinayetten 
sonra ilimize geldi 
ği, Buca ilçesinde 
bir internet kafede 
3.5-4 saat bazı 
temaslar kurduğu, 
özellikle bu temas 
lar içinde konakla 
ma yeri için arayış 
lar içinde olduğu 
tespit edildi.

Ayın 27'si ile 30'u 
arası arasındaki 
süreçte, 31'ine 
kadar İzmir’de 
olduğunu öğreniyo 
ruz. 29'u Yeşilyurt' 
ta bir bekar evinde 
kalıyor, sonra 29-30 
Buca’da kaldıktan 
sonra 31 Mayıs 
sabahı il merkezin
den ayrılıyor.
Bu geçen süre 
içerisinde ilk bil
giler çerçevesinde 
daha önce babası 
nın görevi nedeniy 
le İzmir'i tanıyor ol
maktan kaynaklı, 
Gümüldür Özdere 
bölgesinde kaldığı 
anlaşılıyor. . 
Gümüldür Özdere' 
de birkaç gün pan
siyonlarda, birkaç 
gün arazi, sahiller 
ormanda kalmış. 
Geçmişte doğada 
barınma, doğa 
şartlarına uyum 
sağlama konusun
daki becerileri ne
deniyle yemek içme 
ihtiyacını doğadan 
karşıladığı, dışarıy 
la temas kurmadığı 
anlaşılıyor. Gümül 
dür-lzmir seferi 
yapan bir minibüste 
bir vatandaşın Ata
lay Filiz'e benzerliği 
nedeniyle ihbarda 
bulunması üzerine 
arkadaşlarımız isti 
kamet üzerinde 
noktalar oiuşturu 
yor. Kendisinden 
şüphelenildiğinden 
şüphelendiği için 
minibüsü terk edip 
başka bir minibüse 
geçiyor. Duyarlı 
vatandaş ikinci 
minibüse bindiği 
bilgisini de em
niyete bildiriyor. 
Tüm araçlar üzerin 

de kapama ve 
uygulama yapmak 
üzerine şahıs 
minibüs içerisinde 
alınıyor.
Duyarlı bir toplum 
tablosu ortaya 
koyan tüm vatan 
daşlanmıza 
teşekkür ediyorum. 
Şahsın yakalanma, 
sında vatandaşla 
rımızın duyarlılığı 
son derece önem 
arz eden bir sonuç 
ortaya çıkarmıştır.”

ÜZERİNDEN 
ÇIKANLAR 
ŞOKE ETTİ

Üzerinden kendi 
adına düzenlenmiş, 
eski bir pasaport 
çıktı.
23.11.2011 yılında 
Endonezya'ya 
gitmiş. Kendi adına 
gerçek kimliği var. 
4 adet kendi fotoğ 
rafı olan başkaları 
adına sahte kimlik 
var. Kendi fotoğ ’ 
rafı ve değişik 
vatandaşların 
fotoğrafı olan 3 
adet sahte ehliyet, 
farklı isimler adına 
14 adet açık, 
aktif faal kredi 
kartları var.
Üzerinde 2 adet 
avcı, komando 
bıçağı var. 
Biber gazı, 10 bin 
lira üzerinde 
Türk parası, 3500 
euro, bir Fransız 
vatandaşının 
vatandaşlık belgesi 
var.
Yaşam malzemeleri 
var.
Atalay Filiz in 
babası emekli Hava 
Albay’ı Ilhan Filiz, 
Gemlikli.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Şaypa AŞ'da Hıdır 
Şaylı'nın vefatı ile 
boşalan Yönetim 
Kurulu Başkanlığı 
koltuğuna Yusuf 
Şaylı oturdu. 1971 
doğumlu olan Yusuf 
Şaylı, genel müdür 
ve yönetim kurulu 
başkan vekili olarak 
görev yapıyordu. 
Aile fertlerinin ortak 
kararıyla Yönetim 
Kurulu Başkanı 
seçilen Yusuf Şaylı, 
"Türkiye ve Bursa 
perakende sektö 
ründe 90 yıllık bir 
tecrübeyle yoluna 
devam eden Şaypa, 
başarı çıtasını her 
geçen gün daha 
yukarı taşımaktadır. 
Bugün 80 mağaza 
mız ve 2 bin 500 
çalışanımız ile sek
törümüzün lokomo
tifiyiz" dedi. Peraken 
de sektöründe bu 
denli önemli bir 
paya sahip olan ve 
ulusal manada 
Bursa'yı başarıyla

temsil eden bir 
şirketin ve ailenin 
mensubu olmaktan 
gurur duyduğunu 
ifade eden Şaylı, 
Şaypa'nın, sektörde 
örnek olarak göster
ilen başarılı perfor 
mansının artarak 
devam edeceğini 
belirtti.

"DAHA İLERİYE 
GÖTÜRECEĞİZ" 
Yusuf Şaylı, açıkla 
masını şöyle sürdür 
dü: "Sevgili amca 
mız Hıdır Şaylı'nın 
aramızdan çok 
erken ve zamansız 
ayrılmasının acısını 

yaşarken, kendisinin 
ortaya koymuş oldu 
ğu misyonu da daha 
ileriye götürmeyi bir 
sorumluluk olarak 
gördüğümü ifade 
etmek istiyorum. 
Bu vesile ile kendi 
sini bir kez daha 
rahmetle anıyorum. 
Bursa'da kazanıp, 
kazandıklarıyla yine 
Bursa'da yatırım 
yapan, bu şehirle, 
bu ülkeyle birlikte 
büyüyen bir şirket 
olarak, önümüzdeki 
dönemde de Bursa 
nın lokomotif şirket 
lerinden biri olmayı 
sürdüreceğiz." dedi.

^arsa-Uludan'da 
Ramazan ayılara Yaradı
Bursa'da Ramazan 
Ayı'nda Uludağ'da 
çadır kuran 
vatandaşlar iftar ve 
sahur'da yedikleri 
yemeklerden arta 
kalan yiyecekler 
Ayılar tarafından 
tüketiliyor. 
Bursa'da Ramazan 
Ayı'nda Uludağ'da 
çadır kuran 
vatandaşlar iftar ve 
sahur'da yedikleri 
yemeklerden arta 
kalan yiyecekler 
Ayılar tarafından 
tüketiliyor. 
Türkiye'nin gözde 
turizm merkez
lerinden Uludağ'da 
Ramazan ayını 
geçirmek isteyen 
vatandaşlar 
tarafından Sarıalan 
mevkiinde çok 
sayıda çadır ku
ruldu. iftar ve 
Sahur'da yemek
lerini yiyen 
vatandaşlar arta

kalan yiyeceklerini 
çöp konteynırlarına 
bırakıyorlar. Or
manda yaşayan ve 
yiyecek bulmakta 
zorluk çeken Ayılar 
ise çöpe atılan yiye
cekleri yiyerek 
besleniyorlar.
Oteller bölgesine iki 
kilometre uzaklıktaki 
Sarıalan bölgesine 
zaman zaman inen 
anne ayı ve üç 
yavrusu tekrar

vatandaşlar 
tarafından cep 
telefonlarıyla görün
tülendiler. Restoran
lardan 25 metre 
kadar uzakta ve 
binaların ışıklarının 
yanmasına rağmen 
konteynerleri 
devirerek atıklarla 
beslenen ayılar 
yiyecekleri tükettik
ten sonra tekrar 
ormanlık alana 
dönüyorlar.
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Mehmetçiğin yemeği Gemlik'le ait milini
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi Gıda 
Kontrol ve 
Araştırma Merkezi 
Başkanlığı, Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
için satın alınacak 
her türlü gıda ve 
içecek örneklerini 
mikrobiyolojik, 
kimyasal, toksiko 
lojik, serolojik, 
histolojik gibi ana 
tizlere tabi tutuluyor. 
Mehmetçiğin 
sağlığının emanet 
edildiği Türkiye 
Akreditasyon 
Kurumu tarafından 
da tescilli olan 
Gıda Kontrol ve 
Araştırma Merkez- 
i'nin Başkanı Vete 
riner Hekim Albay 
Eren Altıntaş, 
çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Albay 
Altıntaş, "Türk 
Silahlı Kuvvetleri

için alımı yapılan 
tüm gıdaların nu
munelerini biz 
burada detaylı 
inceliyoruz. Biz 
'Olur' verirsek 
ancak o alım 
yapılıyor. Gıda 
maddelerinin 
içersinde 'ağır 
metal', 'bakteri' ve 

'katkı maddeleri' 
tespit edersek 
olumsuz rapor 
veriyoruz" dedi. 
Türk Silahlı Kuvvet
leri için satın 
alınan her türlü gıda 
ürünü, Gemlik teki 
Askeri Veterinerlik 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi'ne bağlı

Gıda Kontrol ve 
Araştırma 
Merkezi (GKAM) 
Başkanlığı 
laboratuarlarında 
titizlikle 
denetleniyor. 
Bursa, Eskişehir, 
Kütahya ile 
Balıkesir’in Erdek 
ve Bandırma 

ilçeleri, Yalo 
va'nın yanı sıra, 
Türkiye’nin her 
yerinden bulu 
nan kışlalardan 
gelen su ve gıda 
numuneleri mikro
biyolojik, kimyasal, 
toksikolojik, sero 
lojik, histolojik 
analizlerinden 
geçiriliyor. Analiz 
lerden sonra 
hazırlanan rapor
larda, ağır metal, 
bakteri, katkı 
maddeleri 
araştırılıyor.

ORDUYA ALINAN 
TÜM GIDALAR 
ANALİZLERE TABİ 
TUTULUYOR

Tüm birlik ve ku- 
rumlara, hijyen 
kontrol ile denetim 
hizmetleri verdik
lerini belirten 
Gıda Kontrol ve

Araştırma 
Merkezi Başkanı 
Veteriner 
Hekim Albay 
Eren Altıntaş, şöyle 
konuştu: 
"Yaptığımız bu 
faaliyetlerle, birlik 
personelinin 
gıda güvenliği 
sağlayarak çok 
hassas bir görevi 
yerine getiriyo 
ruz. Laboratuarları 
mızda, Türk Silahlı 
Kuvvetleri için 
alımı yapılan tüm 
gıdaların, ilgili 
yasal mevzuatlar 
çerçevesinde 
analizlerini 
yapmaktayız. 
Bu kapsamda 
laboratuarlarımızda, 
mikrobiyolojik, 
kimyasal, toksi 
kolojik, serolojik 
ve histolojik 
analizleri gerçekleş 
tirmekteyiz."

Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ÜRETİM ELEMANI
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

Z5-'35 YAŞ AKASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN MADEN 
MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ VEYA 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
TEKNİK 

YÜKSEKOKUL YA DA 
TEKNİK LİSE MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması rica olunur.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel : O 224 58f 00 05

KAYNAKÇt ABANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapân tabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri' 
ooıumunoen mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen Kaynakçı sertifikası olan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

Kaynakçılar aramaktayız.

MAVITEC
0 224 514 04 00

YALOVA ARMUTLU BÖLGESİNDE AÇILAN
YENİ TERMAL OTELDE 8 SAATLİK SİSTEMDE I 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE
BAY ■ BAYAN TEMİZLİK VE ÖZEL GÜVENLİK I 

PtRSONELİ ALINACAK ı İR. . 
MAAŞ + YEMEK + SERVİS + İSTEĞE BAĞLI KONAKLAMA I

0 507179 69 65 Ömer Bey |

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Başbakan Yardım 
cısı Şimşek, bölge 
deki jeopolitik ger 
ginliklere ve küresel 
ekonomideki zayıf 
seyre rağmen, 
Türkiye ekonomi 
sinin güçlü büyüme 
performansını 
devam ettirdiğini 
belirtti. Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
bu yılın ilk çeyreği 
ne ilişkin büyüme 
rakamlarını değer 
lendirdi.Türkiye 
ekonomisinin yılın 
ilk çeyreğinde ge 
çen yılın aynı çeyre

ğine göre yüzde 4,8 
büyüdüğünü hatır 
latan Şimşek, mev 
sim ve takvim etki 
sinden arındırılmış 
verilerle GSYH büyü 
meşinin, bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 
0,8 olarak gerçekleş 
tiğini belirtti. Şim 
şek,şunları kaydetti: 
"Bu dönemde özel 
sektör harcamaları 

büyümeye 4,7 yüz 
de puan katkı sağlar 
ken kamu sektörü 
harcamalarının kat 
kışı 1,2 yüzde puan 
düzeyinde gerçek 
leşmiştir. 2016 
yılının ilk çeyreğin 
de büyümeye iç 
talep 6,4 yüzde 
puan katkı sağlamış 
tır. Ticaret ortakları 
mızdaki zayıf talep 

ve çevre ülkelerde 
yaşanan sorunlar 
sebebiyle net dış 
talep 1,5 yüzde 
puan negatif katkıy 
la büyümeyi sınır 
landırmıştır. Türkiye 
ekonomisi kapsamlı 
yapısal reform ajan 
dasıyla uygulanan 
politikalar sayesin 
de yüksek istihdam 
yaratmaya devam 
etmektedir. Küresel 
krizden bugüne 
kadar toplam 6,9 
milyon kişiye, son 
bir yılda ise 880 bin 
kişiye yeni istihdam 
imkanı sağlanmış 
tır." dedi.

WhalsApıı'a mesai 
alıntılama özelliği geliyor
Menüye eklenen 
yanıt ikonuna ben
zeyen ok ise kulla 
maların söz konu 
su mesajı alıntıla 
masını ve doğru 
dan bu mesaja 
yanıt verilmesini 
sağlıyor. Her gün 
milyonlarca kişi 
tarafından kullanı 
lan ve pek çok kişi 
tarafından "olmaz 
sa olmaz" şeklinde 
nitelenen bir uygu 
lamanın pek geliş 
memesi tuhaf karşı 
lansa da, bu durum 
yakında değişecek 
gibi gözüküyor.

YENİ ÖZELLİK

Hali hazırda bir 
VVhatsApp mesajı 
mn üstüne u2ün 
süre basıldığında 
mesajı yıldızlamak, 
silmek, iletmek 
veya kopyalamak 
mümkün oluyor. 
Beta versiyonla bir
likte bu menüye ek
lenen yanıt ikonuna 
benzeyen ok ise 
kullanıcıların söz 
konusu mesajı 
alıntılamasını ve 
doğrudan bu mesa 
ja yanıt verilmesini 
sağlıyor.

gemport
GenaliK tindin v* Oojpidina İşlet meleri AŞ.

GEMPORT 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal ıraKtor 
Operatörü istihdam eaeceK.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli olarak 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapılıca**»’'

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, 
J Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

minimum 1 yıl deneyimli,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak, 
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, propmmıerı 

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

O 532 232 80 41

KRŞCDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel Z (0,224) 513 96 83 GEMLİK

mailto:hr@gemport.com.tr
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FONA DEVLET DE 
KATKI VERECEK

İşçiye işsiz kaldığın 
da gerekli şartları 
taşıması halinde 
maaş ödeniyor, 
ödeme işsizlik 
Sigortası Fonu'n 
dan yapılıyor. 
Benzer fon sistemi 
esnaf için de kuru 
lacak. Böylece 
dükka mm belirli 
nedenlerden dolayı 
kapatmak zorunda 
kalan esna fa bin 
300 liraya varan 
ödeme yapılacak. 
İşsiz kalan işçi ye 

belli şartlarda 
çalışmadığı dönem 
de geçimine katkı 
sağlamak için 659- 
1318 lira arasında 
değişen tutarlarda 
'işsizlik parası' öde 
niyor. işsizlik parası 
devletin kasasından 
çıkmıyor, 'İşsizlik 
sigortası Fonu'n 
dan karşılanıyor. 
Yani daha önce 
işçiden alınarak bir 
havuzda toplanan 
paradan ödeniyor. 
10 aya kadar öde

nen bu maaş 
yetmese de yeni bir 
iş bulana kadar işçi 
için önemli bir 
güvence.

ESNAFA EK SÜRE

TESK Başkanı 
Bendevi Palandö 
ken, "Esnaf dükkan 

kapanınca açıkta 
kalıyor. Dükkanı 
kapanan esnaf ve 
sanatkara yeni bir iş 
kurana kadar ya da 
iş bulana kadar bir 
süre ödenek veril 
meli" dedi.

Esnafın talebi üzeri 
ne harekete geçen 
Maliye ve Çalışma 
Bakanlıkları farklı 
seçenekleri masaya 

yatırmış durumda. 
Buna göre, esnafın 
ödediği Bağ-Kur 
sigorta priminden 
yüzde 2 işsizlik 
sigortası primi keşi 
lecek. Devlet de 
buna belli oranda 
katkı sağlayacak. 
Normalde işsizlik 
sigortası için SSK'lı 
bir çalışanın aylık 
brüt kazancı üzerin 
den yüzde 1, işveren 
yüzde 2, devlet de 
yüzde 1 oranında 
prim ödüyor.

Turizme 9 gün dopingi
Yılın ilk 4 ayında 
düşen yabancı 
turist sayısıyla 
sarsılan turizm 
sektörüne moral 
‘bayram’dan geldi. 
Bayram tatilinin 9 
güne çıkmasıyla 
turizmin yaralarım 
yerli turistin sarma 
sı bekleniyor. Yılın 
başından itibaren 
yabancı turist 
sayısında keskin 
düşüşlerle karşıla 
şan turizm sektörü, 
9 güne uzayan 
bayram tatiliyle 
moral buldu. Turizm
ciler, bu haberle 
birlikte yılın ikinci 
yarısına destekle 
gireceklerini belir 
terek, yabancı 
turistin açtığı yarayı 
yerli turistle kapata 
caklarına vurgu

yaptı. Sektör, yerli 
turistin bayram 
tatilinden yararlan 
ması için fiyatları 
da düşük tutarken, 
turlara da ilginin 
artacağı belirtiliyor. 
Türkiye’ye gelen 
yabancı turist sayısı 
ocak ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
6.4 azalarak 1 mil 
yon 170 bin 333 
olurken, şubat 
ayında geçen yılın 

aynı ayına göre 
yüzde 10.32’lik bir 
azalışla 1 milyon 
240 bin 633 olarak 
gerçekleşmişti. 
Turist sayısı mart 
ayında ise 2006 
yılının ekim ayından 
bu yana en büyük 
düşüşü kaydederek, 
yüzde 12.84 oranın 
da azaldı. Yılın ilk 
üç ayında Türkiye’ye 
gelen yabancı ziya 
retçi sayısı yüzde 
10.3 azalışla 4.06

milyon kişi oldu. 
Nisanda gelen 
yabancı ziyaretçi 
sayısı yüzde 28’lik 
düşüşle 1.7 milyona 
inerken bu kayıp ise 
17 yıl aradan sonra 
gerçekleşen en 
büyük düşüş olarak 
kayıtlara geçti. 
Rus turistteki kayıp 
yüzde 79 olurken 
Alman turistteki 
kayıp yüzde 21, 
İngiliz turistteki 
kayıp ise yüzde 
14’ü aştı. Türkiye 
Otelciler Birliği 
(TÜROB) Başkanı 
Timur Bayındır, 
erken rezervasyon 
ların yapıldığını 
ancak yaz ortasında 
9 günlük ek bir tati 
lin özellikle sahillere 
hareket getireceğini 
dile getirdi.

IIIMeııılahaMıftliılli'
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türki 
ye'nin ilk çeyrekte, 25 AB üyesinin tama 
mından daha hızlı büyüdüğünü belirtti. 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yazılı 
açıklamasında, 2016 yılı ilk çeyrek büyüme 
verilerini değerlendirdi. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜIK) tarafından açıklanan veri 
lere göre Türkiye ekonomicinin 2016 yılı 
mn birinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdü 
ğünü ifade edenZeybekci, Orta Vadeli 
Program'da 2016 sonu öngörüsü olarak 
yer alan yüzde 4,5’in üzerinde olan bu 
oranın, ülkenin son 14 yıldır geçirmekte 
olduğu dönüşümün ne kadar sağlam bir 
ekonomik temele sahip olduğuna işaret 
ettiğini kaydetti. Bu başarının hükümetin 
kararlılıkla uyguladığı reformlarla, makro 
ekonomik hedefler doğrultusunda oluştu 
rulan politikalarla ve dünyanın dört bir 
yanına açılmaktan hiçbir zaman imtina et
meyen cesur ihracatçıların, sanayicilerin 
ve müteşebbislerin alın terleriyle tescil 
lendiğini vurgulayan Zeybekci, hem geliş 
miş hem de gelişmekte olan ülkelerin ciddi 
sorunlar yaşadığı 2015'in ardından bu yılın 
ilk çeyreğinde de dünya genelinde benzer 
sorunların devam ettiğini aktardı.

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

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

ULAŞIM

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz . 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 544 17 00
Akcan Petrol 513 1O 7O
MAR-PET S13 3O33
Tuncay Otogaz 0-13 -16 4 s
Boyza Potrol 313 01 oj

R 
E

Pamukkale 012 OO 20
DENİZ UÇAOl 61 3 66 1 3
Pagasu» Akmls Seyahat 614 83 82
METRO «13 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
Süzar Turizm 012 1O 72
Kanbarogiu-Eaadaş 014 40 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 O1 03

H HASTANELER

B 
E 
R 
I

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Seğ.OcaOı 613 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

________ TAKSİLER_________
Körfez Tekel 513 18 21
Çınar Tekel 513 24 67
Güven Tekel 513 32 40
Gemlik Tekel 513 23 24

1 Manaatır Taksi 517 33 94

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51 ’ 45 21-182
Yazı İşi. Md. 5 45 21-111
Su Arıza rainiz 185

Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK SONlOK SİYASİ OAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5462 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

i»iİiiİieiiiM
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): 
1:00-12:30-15:30-17:15...

Alamet i Kıyamet: 
:15-14:00-19:00-21:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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SEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYAIİ GAZETE!

1 987

T-».

pius.google.com/miltondugun

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE

GÜZEL ANLARINIZI
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

MILTON
DUGUN SALONU

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN

-Meşrubut-Çerez 2016 yılıriunnist +Djrerf(jmiüns
Snten Sunfahje Gi gelirine REZERVASYONLARIMIZ
Nifak Masası - Voifan gösterisi BAŞLAMIŞTIR 

ıfae-Işıkaösterisi "internetten Cnnh ^iıpn- Snfae - Işıkaösterisi 
Servis ve eiçipmnninr - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmilton.com
facebook/miltondugun

Hükümet Konagi karşisi
Tel : 513 10 71 GEMLİK

pius.google.com/miltondugun
http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlikmilton.com
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Yıldırım, Gemlik 
kuramadığı tesisi İzmit 
Dil İskelesi’nde satın 

alıyor... 

■ 
■■ 
»İH

Menderes ’de yakalanan Atalay Filiz, Savcılıkça 5 saat sorgusunda cinayetleri işlediğini kabul etti.

İle cinayeti ile itiraf etli
^^Güne Bakış

FİLİM SONA ERDİ...
Günlerdir Türkiye ‘nin gündeminden 

inmeyen Atalay Filiz’in yakalanması, 
takipçileri rahatlattı.

Kafalarındaki katilin cinayetleri nasıl 
işledikleri öğrenildi.

Bundan sonra detaylar gelecek, eski 
heyecan kalmayacak.

Sonra bu olay da diğerleri gibi unutu
lacak.

Nasıl Yiğit Bekçe ve arkadaşlarının 
işlediği cinayetler unutulduysa, bu olay 
da unutulacak.

Unutmayan bir tek ailesi olacak.
—Onlar, bu acıvı hep yasayacaklar.

Türkiye’nin gün
demine günlerdir 
bomba gibi oturan 
Gemlik kökenli 
Atalay Filiz’in yaka 
lanmasından sonra 
dün emniyette 5 
saat süren ifade 
sinde Fatma 
Kayıkcı’nın kendine 
adıyla hitap edince 
kimliğini öğren 
diği için öldürdü 
ğünü söyledi. 
Filiz, arkadaşı 
Göktuğ ve Elena’yı 
ise Rus arkadaşı 
Olga’nın kaybolma 
sı üzerine sürekli 
kendini sorumlu 
tuttukları için

öldürdüğünü 
söyledi.
Atalay Filiz, ailesi 
nin gönderdiği avu 
katı kabul etmeye 
rek, barodan 
avukat istedi. Üç 
cinayeti kabul 
eden Filiz, Olga’nın 
kaybolmasıyla

ilgisi olmadığını 
ifade etti. Filiz, 
savcılık ifadesin
den sonra tasarla
yarak adam öldür 
mek ve nitelikli 
yağma suçlarından 
tutuklanması is
temiyle mahkeme 
sevk edildi.

Yıldırım Holdinge 
bağlı YILPORT A.Ş. 
A tipi Gümrük Ant 
reposu olan Solven 
taş A.Ş. yi satın 
alıyor. Yılport, bir 
süre önce de 
Portekiz ve Ekva
tor’da yeni limanlar 
alarak, sektörde 
lider olma yolunda 
ilerlemesini sürdür 
müştü. Sayfa 4’de

ÖZEL 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’nın uyguladığı 

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş 
derslerinin yam sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

SOSYAL
MÜZİK 
MASA TENİSİ 
VOLEYBOL

AKTIVITELERIMIZ: BA™0L
SU SPORLARI

JİMNASTİK
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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MarmarabirI ik ISO 500'fle 36 sıra binlen yükseldi
Marmarabirlik, sanayi devlerinin başı çektiği ISO 500 listesinde, karlılık sıralamasında 150, 

öz kaynak sıralamasında 182'nci oldu. Üretimden satışlarda ise bir önceki yıla göre yüzde 20’lik 
büyüme gösteren Marmarabirlik, 36 basamak birden yükselerek 382'nci sırada yer aldı.

Dünyanın en büyük 
sofralık siyah zeytin 
üreticisi Marmara 
birlik, zeytin ve 
zeytinyağı sektö 
ründeki ihracat 
şampiyonluğunu, 
ISO 500 listesindeki 
yükselişi ile 
taçlandırdı.
Son 6 yıldır ürün alım 
ve satış rakamlarıyla 
öz kaynak, ciro ve 
karlılık açısından 
yukan doğru çıkış 
yakalayan Marmara
birlik, İstanbul 
Sanayi Odası’nın 
(ISO) 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu 
araştırmasının 
sonuçlarına göre, 
2015 yılında da 
sanayinin devleri

arasındaki yükse 
lişini sürdürdü. Mar
marabirlik, Ford Oto- 
san ve Tüpraş gibi 
devlerin yarıştığı list
ede, karlılıkta 50 mi
lyon TL ile 150, öz 
kaynakta 265 milyon 
TL ile 182'nci sırada 
yer alırken, üretimden 
satışlarda ise 304 mi
lyon TL ile bir önceki 
yıla göre 36 basamak 
birden yükselerek 
382'nci sıraya 
yerleşti.

GIDA FİRMALARINI 
GERİDE BIRAKTI

Marmarabirlik, aynı 
zamanda 2015 yılında 
öz kaynak ve satış 
karlılığı ile ISO 500

listesindeki gıda 
firmaları ortalamasını 
da geride bıraktı. ISO 
500 listesindeki gıda 
firmalarının ortalama

satış karlılığı oranı 
yüzde 5,8 olurken, 
Marmarabirlik’in satış 
karlılığı yüzde 15,9 
olarak gerçekleşti.

Gıda firmalarının orta
lama öz kaynak 
karlılığı yüzde 16,9, 
Marmarabirlik’in öz 
kaynak karlılığı da 
yüzde 18,9 oldu. Mar
marabirlik, İSO 500 
Büyük Sanayi 
Kuruluşu 
sıralamasında ihra
catta ise 302'nci 
sırada yer aldı.

"BİRLİK OLDUK, 
BAŞARDIK" 
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
Marmarabirlik’in 
Türkiye’nin en 
büyük sanayi 
kuruluşlarından 
oluşan ISO 500 lis
tesinde yer almasının

gurur verici olduğunu 
belirterek, “32 bin 
ortağın güç birliğiyle 
her yıl daha fazla 
büyüyen Marmarabir
lik’in elde ettiği bu 
başarı, ortaklarımız ve 
kooperatiflerimiz için 
gurur kaynağıdır. 
Marmarabirlik, bir 
üretici kuruluşunun 
birlik olunduğunda 
neler yapılabileceğini 
en güzel şekilde 
göstermiştir. Gücünü 
8 kooperatifi ve 
32 bin ortağının 
birlik beraberliğinden 
alan Marmara 
birlik, kazandığı 
bu başarılarla 
ortaklarının yanında 
olmaya devam ede
cektik’ diye konuştu.

Zeytin Festivali Çalışma Gruhu 2. Festival için toplandı
Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Kent 
Konseyi’nin Gemlik 
Kaymakamlığı’nın 
yanı sıra. Sivil 
Toplum Örgütleri, 
Muhtarlıklar, Kamu 
ve Özel Kurum ve 
Kuruluşlar ile birlikte 
organize ettiği Zeytin 
Festivali Çalışma 
Grubu toplandı. 
Geçtiğimiz yıl 
4-8 Kasım tarihleri 
arasında yapılan ve 
büyük ilgi gören Ge
leneksel Gemlik 
Zeytini Festivali, 
“Zeytinin Başkenti 
Gemlik” temalı olarak 
bu yıl ikinci kez 
yapılacak.

Gemlik Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim, Başkan

Yardımcısı Ahmet 
Çakmak ve Genel 
Sekreteri Mehmet

Çelik, yürütme kurulu 
üyeleri ile bir toplantı 
yaptı. Geçtiğimiz yıl

yapılan birinci 
uluslararası Zeytin 
Festivali ile ilgili 
görseller slayt gös 
terimle bir kez daha 
masaya yatırıldı. 
Eksikliklerin yanı 
sıra, sıkışıklığa neden 
olan bazı program
larda toplantıda 
değerlendirmeye 
alındı. Toplantıda 
Uluslararası Gemlik 
Zeytin Festivalinin 
21-23 Ekim veya 
28-30 Ekim tarihleri 
arasında yapılması 
konusundaki 
görüşler değerlen 
dirmeye alındı. 
Yaklaşık iki saat 
süren toplantıda,

program taslağı 
konusunda prensip 
anlaşmasına varıldı. 
Çalışma grubunun 
çeşitli istişare 
toplantılarının 
ardından, bir ay 
içinde festival 
tarihini ve 
programlan 
saptaması bekleniyor. 
Gemlik Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim, bu yıl da ilçeye 
yakışan bir festival 
adına titiz çalışma 
yürüttüklerini be
lirterek, her kesimi 
kapsayan güzel bir 
organizasyon için ilk 
adımı attıklarını 
söyledi.

Ramazan ayı etkinlikleri sürüyor
Gemlik Belediyesi’nin 
2016 yılı Ramazan Ayı 
özel Programlan tüm 
coşkusuyla devam 
ediyor. Geleneksel 
Mahalle İftarlarını 
Muhtarları ağırlayarak 
başlatan Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, 
Hamidiye Mahallesi 
Eren Sokak ve Umur 
bey Mahallelerinde 
düzenlenen sokak 
iftarları ile devam et
tirdi. Geleneksel 
Sokak İftarları, yine

bir başka gelenek 
olan Ramazan Ayı 
Şenlikleri ile devam 
etti. İskele Meydanı 
Festival Alanında Ra

mazan Ayının vazge 
çilmezi Gölge Oyunu 
ile Gemlik’e renk 
katan Üstat Tayfun 
özeren, “Hacivat-

Karagöz” oyunu ile 
ayakta alkışlandı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Tiyatro 
Ekibi adına sahne

alan özeren, özellikle 
Gemlikli çocukların 
gönlünde taht kurma 
yı başardı.
Umurbey’de organize

edilen sokak iftarı 
sonrasında Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si Tiyatro Ekibi, 
Yeşilçam tadındaki 
“Leyla ile Mecnun” 
isimli oyun ile 
Umurbey halkını mest 
etti. Geçtiğimiz yıl da 
Gemlik halkı ile 
buluşan oyun, büyük 
beğeni topladı. Abdul
lah Fehmi Ortaoku
lunda sahnelenen 
oyun ayakta 
alkışlandı.
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Sır cinayetin katil zanlısı »akalanın
Orhangazi de geçtiği 
mlz salı günü meyda 
na gelen olayda 
bıçaklanan ve kaldırıl 
dığı hastanede 2 gün
lük yaşam savaşına 
yenilerek hayatını 
kaybeden Orhan 
Özlük’ün katil zanlısı, 
özlük’ün kamyonu ile 
otostopla yoldan 
aldığı genç bir adam 
çıktı. İnegöl'de 

yakalanan katil 
zanlısı, Orhangazi 
Adllyesinde hakim 
karşısına çıkarıldı. 
Katil zanlısı adliyeye 
çıkarıldığı sırada ken
disini görüntüleyen 
gazetecilere 
saldırmak istedi. 
Orhangazi’de Hür
riyet Mahallesindeki 
bir apartman dairesin 
de geçtiğimiz sah 

akşamı bıçaklanan ve 
kaldırıldığı hastanede 
yaşamını yitiren 
Orhan özlük’ün katil 
zanlısı İnegöl'de yaka 
landı. Hürriyet Ma
hallesindeki birapart 
man dairesinde 
geçtiğimiz salı günü 
akşamı bıçaklanarak 
öldürülen Orhan 
Özlük’ün (54) katili 
Mahsun Eliüstün (18)

İnegöl'de yakalandı. 
Mahsun Eliüstün’ün 
olay günü Yalova’dan 
Bursa’ya gitmek içinH 
otostop yaptığı ve 
kamyoncu olan Or 
han Özlük’ün kamyo 
nuna bindikten sonra 
Orhangazi’de Öz 
lük’ün evine birlikte 
geldikleri belirlendi. 
Evde henüz belirlene
meyen bir nedenle 

tartışma çıkınca Mah
sun Eliüstün’ün Or 
han özlük’ü bıçakla 
dığı ve ortadan kay 
bolduğu kaydedildi, 
negöl’de gözaltına 
alınan Mahsun Eliüs 
tün daha sonra Orhan 
gazi Emniyet Müdürl 
üğü’ne getirildi. Bu
rada sorguya alınan 
Mahsun Eliüstün’ün 
olay gecesi evde 

tartıştıklarını daha 
sonra Orhan Özlük’ü 
bıçakladığını itiraf 
ettiği kaydedildi. 
Orhangazi Emniyet 
Müdürlüğü’ndeki 
ifadesi tamamlanan 
cinayet zanlısı Mah
sun Eliüstün, daha 
sonra sağlık kontrolü 
ne ve oradan da Or 
hangazi Adliyesine 
götürüldü.

Boks antrenörü genç feci kazada can verdi
Bursa’da 29 yaşın 
daki boks antrenörü, 
otobanda sürat moto
sikletiyle bariyerlere 
çarpıp öldü. Kazadan 
4 saat önce otobanda 
motosikletiyle birlikte 
çektirdiği fotoğrafı 
paylaşan genç bok
sörün arkadaşlarının 
"Allah’a emanet ol, 
kendine dikkat" 
şeklinde yazdıkları 
yorumlar dikkat çekti. 
Edinilen bilgiye göre,

Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi’n 
deki bir kimya 
fabrikasında çalışan 
ve aynı zamanda 
profesyonel boks 
antrenörü olan 29 
yaşındaki Levent 
Kütük, dün öğle saat
lerinde kendisi gibi 
hız tutkunu motorcu 
arkadaşlarıyla birlikte 
toplu halde tura çıktı. 
Kocaeli ve Karamur 
sel’e giden motorlu

grup Altın ova Mev 
ki'inde yeni açılan 
Bursa-İstanbul

otobanından da geçti. 
Dönüş yolunda 
Demirtaş Mahallesi'n-

deki evine gitmek için 
otobanda gruptan 
ayrılan Levent Kütük, 
otobanın Ovakça 
bağlantısında virajı 
alamayarak demir 
bariyerlere çarptı. 
Hızla savrulan moto
sikletin üzerinden 
düşen Kütük, olay 
yerinde can 
verdi.Yoldan geçen 
sürücülerin ihbar 
etmesi üzerine kaza 
yerine gelen 112 

ekipleri yapılan 
kontrolün 
ardındanLevent 
Kütük'ün öldüğünü 
belirledi. Kazadan 
haberdar olan 
gencin yakınları ve 
arkadaşları olay 
yerine akın etti. B 
ekar olan Kütük'ün 
öldüğü ne inan 
mayan arka daşları. 
şah damarını kontrol 
edip nabzının atıp 
atmadığına baktı.

Feci kaza: 2 tilii Immuiı ctsıli imiHiımı
Kaza, Mustafake 
malpaşa Terminali 
girişinde meydana 
geldi. Bir fabrikada 
işçi olarak çalışan 
Veysel Tosun, başka 
bir fabrikada çalışan 
arkadaşı E. Şeref 
Malgır'ı da alarak 
otomobiliyle 
dolaşmaya çıktı. 
Tosun, ehliyeti 
olmasına rağmen 
araç kullanamayan 
arkadaşını eğitim 
vermek için otomo
bilinin sürücü 
koltuğuna oturttu. E. 
Şeref Malgır yöneti
mindeki arkadaşına 
ait 16 BFP 70 plakalı 

otomobil, Bursa 
yönüne giderken, 
terminale dönen 
Vasfi Yunçtuğ 
yönetimindeki 
kamyona çarptı. 
Kazada ağır 
yaralanan Veysel 
Tosun ve E. Şeref 
Malgır, kaldırıldıkları 
Mustafakemalpaşa 
Devlet Hastane- 
si’nde yapılan müda
haleye rağmen 
kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü 
Vasfi Yunçtuğ 
gözaltına alınarak 
kazayla ilgili 
soruşturmaya 
başlandı.

Arnavutköy'de 
geçtiğimiz cumartesi 
günü kaybolan 
gencin cesedi 
Sazlıdere bara 
jında bulundu. 
Cumartesi günü 
Arnavutköy'deki 
evinden çıkan ve 
bir daha haber 
alınamayan 17 
yaşındaki Ahmet 
Demirtaş’ı yakınları 
kayıp olarak polise 
bildirdi.
Ahmet Demirtaş’ı 
bulmak için İstanbul 
Çocuk Şube Müdürlü 
ğü ve Arnavutköy 
Çocuk Büro ekipleri 
aramalara başladı.

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
M AT B A A CILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Arama çalışmaları 
devam ederken, Ar
navutköy Sazlıdere 
barajı civarında 
balıkçılar bir cep tele
fonu bulup polise 
teslim etti. Cep tele

fonunda yapılan in
celemede telefonun 
Ahmet Demirtaş'a 
ait olduğu belirlen
ince polis ekipleri ' ‘ 
aramaları baraj 
çevresinde yoğun 

laştırdı. Demirtaş'ın 
baraja girmiş olma 
ihtimaline karşı olay 
yerine dalgıçlar 
çağrıldı. Barajda 
bir süre arama yapan 
dalgıç polisler 
Ahmet Demirtaş'ın 
cesedine ulaştı.
Dalgıç polisler 
cesedi kıyıya çıkar 
dığı sırada Demir 
taş'ın yakınları sinir 
krizi geçirdi. Ahmet 
Demirtaş'ın cesedi 
ölüm sebebinin belir
lenmesi için Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırıldı. Polisin 
olayla ilgili soruş 
turması sürüyor.

‘Gemlik Mârfez9 www.gem I i kkorfezgazetes i. com

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

FİLİM SONA ERDİ...
EMİR UZUNOĞLU’NDAN AÇIKLAMA 
“Koruyamadığımız Markalar Kafoğlu, Alem
dar, Bereket Pak Sabunlan” başlıklı, 3 
Mayıs günlü köşe yazıma, Kafoğlu 
Sabunlan’nın sahiplerinden torunun oğlu 
Emir Kafoğlu biri açıklama göndermiş.
Yazımda, Gemlik’in marka değeri olan bu 
sabunların bugün artık kalmadığını, bir za
manlar bu sabunlar Gemlik’in adeta sim
gesi olduğunu yazmıştım.
Kafoğlu sabunlarının markasının ise 
Eskişehir de bir firma tarafından 
kullanılmakta olduğunu, ailenin bu 
markaya sahip çıkmadığını yazamıştım. 
Emir Kafoğlu, gönderdiği açıklamasında, 
yazımda adı geçen taklitçi firma ile hukuk 
mücadelelerinin devam ettiğini belirterek, 6 
sayfalık açıklamasında “Kafoğlu” 
markasının Türk Patent Enstütüsü’nce, 
markanın “Erdal Uzun oğlu ve Emir 
Uzunoğlu” adına 2010/51750 sayı ile tescilli 
olduğunu belirtiyor.
Bu konuda, taklitçi firmaya Kamil Kafoğlu 
mirasçısı olarak Erdal Uzunoğlu, Bursa 3. 
Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açmış. 
Emir Uzunoğlu’nun belirttiğine göre, “Takl
itçi firmanın hukuken sabun üretmesi yasa 
dışıdır, sabunları toplatmak için mahkeme 
kararının kesinleşmesi gerekmektedir.” de
niliyor.
Emir Uzunoğlu’nun hassasiyetine sevin
dim.
Bir ailenin ve Gemlik’in önemli markasının, 
başkalarını tarafından haksız ve hukuksuz 
o'ıara'K 'Kdiıanfıması üzücüydü.
İlçemizde ileride kurulacak olan bir Kent 
Müzesi’nde Kafoğlu Sabunları mutlaka yer 
alacaktır.
Bu konuda yazdığım yazıdan sonra, 
firmanın eski murahhas üyesi İnan Tamer 
ağabeyim, sevgili eşi Gülşen Hanım’ın 
gözü gibi sakladığı, piyasada bulunmayan 
eski Kafoğlu sabunlarından yeşil, beyaz 
birer kalıp sabun getirdi.
Bunların Bursa Kent Müzesine verilmesini 
istedi.
Gemlik’te yeri belli olan, eski Başkan 
Mehmet Turgut’un restorasyon yaptırdığı 
Papaz’ıh Evi olarak bilenen tarihi bina, 
maalesef Belediye Başkanı Refik Yılmaz 
tarafından önce Kız İmam Hatip Okulu, 
sonra da Kur’an Kursu'na verildi.
Oysa, Kız İmam Hatip Okulu ve Kur’an Kur
suna başka yerlerde yer verilebilirdi.
Yılmaz’ın Kent kültürüne gösterdiği bu ilgi 
göz yaşartıcı.
Bursa dan sonra İnegöl ve Karacabey 
ilçelerinde Kent Müzesi yıllar önce kuruldu. 
Bizde ise, bu konuda bir hareketlilik 
görülmüyor.
Bu kentin geçmişini bilmeyenler, geleceğe 
bir şey bırakamazlar, yalnız beton yığınlar 
bırakırlar.
Emir Uzunoğlu’nun, Kafoğlu Markası ’na 
sahip çıkmadıkları için, yazdığım görüşümü 
geri alıyorum.
Kentleri yarınlara taşıyan, 
unutulmamalarını sağlayan o kentin marka 
olmuş değerleridir.
O değerler, kentlerin değerini de yükseltir. 
Aaloğıu, 'oö/ıe 'dır ma fKaydı.
O markayı, Gemlik’in bir yerlerinde 
yaşatmalıyız.

Yıldırım, Gemlik kuramadığı tesisi İzmit Dil Iskelesi’nde satın alıyor...

tllPIIISIlITCmilim
Yıldırım Holdinge 
bağlı YILPORT A.Ş. 
A tipi Gümrük Ant 
reposu olan Solven 
taş A.Ş. yi satın 
alıyor.
Bloomberg Nevvs'e 
haberine göre, Yıl 
port A.Ş. Solven 
taş’ın kimyasal ve 
petrokimyasal de
polama ve limanına 
200 milyon dolar
dan daha fazla 
değer biçen bir 
anlaşma ile devr 
alacağı öğrenildi. 
İzmit Dil İskelesinde 
bulunan Solventaş, 
Türkiye’nin önde 
gelen dökme 
kimyasal antrepola 
rımn önde gelen
lerinden biri olup 
1967 yılında ku
ruldu. Rusya Orta 
Asya ülkeleri Orta 
Doğu ve Balkanlara 
kolay ulaşım içini 
uygun bir noktada

bulunması ile 
dikkat çekiyor. 
Yılport’un söz 
konusu satın alma 
ile ilgili sağlanacak 
kredi bir Türk Ban 
kası tarafından fi
nanse edilecek. 
Yıldırım Holding, 
daha önce kimyasal 
depolama hizmet
leri için Gemlik 
Gübre Sanayi A.Ş.

sınırları İçinde 
yapılanmaya 
gitmek İstemiş, 
bu konuda Gemlik 
Belediyesi, 
Bursa Büyükşehir 
belediyesi ve sivil 
toplum kuruluşları 
karşı çıkması üze 
rlne projeyi erte 
lenmişti. Yılport 
daha önce de Dil 
Iskelesi’nde Gemlik

kökenli Alemdar 
ailesine ait, Alem
dar A.Ş. nin limanı 
satın alarak bünye
sine katmıştı.
Yılport, bir süre 
önce de Portekiz 
ve Ekvator’da 
yeni limanlar 
alarak, sektörde 
lider olma yolunda 
ilerleme sini 
sürdürmüştü.

MAGDER Bursa 
Şubesi üyeleri, 
yoğun istek 
üzerine beden dili 
ve etkili iletişim 
semineri yapıldı. 
İletişim Eğitmeni 
Yelda Baykız 
tarafından verilen 
seminer ilgi gördü. 
İletişim Eğitmeni 
Yelda Baykız,

yaptığı konuşmada, 
bu tür eğitimlerin 
her geçen gün daha 
çok İlgi gördüğünü, 
toplum İçinde birey 
ler arası ilişkinin 
oldukça önemli 
olduğunu söyledi. 
“İlk İzlenim, duruş, 
davranış, konuşma 
ile bir bütünlük 
oluşturarak daha

etkili ietlşlm 
kurmayı öğretiyo 
ruz” diyen 
Baykız, “Jest ve 
mimiklerin gerek 
siz değil, ahenkli 
bir şekilde 
yansımasından 
bahsediyoruz. ” 
dedi.
Seminerin sonunda 
katılımcılara

sertifikaları 
verilirken, 
MAGDER Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yusuf Yumru ve 
Etkinlik Sorumlusu 
Maksude Coşkun 
tarafından 
İletişim Eğitmeni 
Yelda Baykız’a 
teşekkür plaketi 
verdiler.

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

DÛN YEDİĞİN HURMALAR GELİR KABA 
ETİNİ TIRMALAR

Sayın Gemlikliler;
Geçen hafta 

Perşembe akşamı 
Gemlik’ten yirmiyedi 
kişilik bir grup ile 
Doğu Antalya tu
runa çıktım.

Konaklamamızı iki 
gün boyunca Alanya 
merkezde bir otelde 
yaptık. Akşamları da 
tur programımız bit
tikten sonra dışarı 
çıkıp etrafı turladık.

Esnaf kan 
ağlıyordu. Sokak
larda Alanya’nın 
eski kalabalık halin
den eser yoktu. 
Askerliğini Alanya 
merkezde turizm 

jandarması olarak 
yapmış biri ve 
lisanslı bir turist 
rehberi olarak 
Alanya’nın sezonda 
ne derece kalabalık 
olduğunu çok iyi 
bilirim.

Dün ofisimde 
çalışırken bir haber 
okudum.

Alanya esnafı tu 
rist duasına çıkmış. 
Hemen gözümün 
önüne otelden ilk 
akşam dolaşmak 
için çıktığımda 
alışveriş yaptığım 
amca ve ikinci gün 
motorsiklet kirala
mak için gittiğim 

seyahat acentası 
işletmecisi 
meslektaşım geldi. 
Kendisi de rehber 
olunca mevzu 
derinleşti haliyle. 
Oradan buradan 
derken, ‘Sezon nasıl 
gidiyor’ diye sor
dum..

Güldü, geçti. ‘Ne 
sezonu sayın 
meslektaşım Sezon 
gelmedi ki gitsin’ 
dedi. Bir an için 
sorduğum sorudan 
utandım. ‘Birçok 
arkadaş daha seya
hat acentasını 
açamadı ki’ dedi.

Uzatmayayım, hem 

iç hem dış poli
tikada yapılan 
yanlışlıklar ve tutar 
sızhklar ülke turiz 
mini bu hale getirdi.

Mustafa Kemal, 
seneler önce, 
‘Yurtta Sulh, Ci
handa Sulh' 
politikasını boşu 
boşuna milli 
politikamız yapmaya 
çalışmamıştı. 
Bir bildiği vardı 
elbet.

Artık, diyecek bir 
şey yok. Ülkenin du
rumu ortada. Allah 
bizi yönetenleri, par
don yönetemeyen
leri ıslah etsin. Sen 
komşu ülkelerin iç 
işlerine karışır, silah 
desteği sağlar, terör 
örgütleri ile işbirliği 
yaparsan, içeri de 
kendi vatandaşlarını 
öteleştirir, 
tahahütler verir, sen 
alevi, sen sünni, sen 
yezidi, sen bilmem 
ne dersen durum bu 
hale gelir.,

Yani dün yediğin 
ar’ge,ir kaba 

etim tırmalar...

Meteoroloji'den 
Kritil imarı

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, yurdun 
batı kesimlerinde 
yerel kuvvetli 
yağış beklendiğini 
duyurdu 
Meteoroloji'den 
yapılan açıklamada, 
kuvvetli yağışların 
gök gürültülü sağa 
nak şeklinde mey
dana gelebileceği 
belirtilerek, şöyle 
denildi: "Yapılan son 
değerlendirmelere 
göre; (Sah) Trakya, 
Marmara'nın güneyi 
(Balıkesir, Çanakka 
le'nin güneyi, Bursa 
ve Bilecik), Kuzey ve

Kıyı Ege (İzmir, 
Aydın, Muğla, Man
isa, Uşak ve Kü
tahya) ile Eskişehir 
ve Bolu çevrelerinde 
yerel olarak kuvvetli 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağış beklendi 
ğinden meydana 
gelebilecek olum 
suzluklara (su 
baskını, yıldırım, 
yağış anında 
kuvvetli rüzgar, 
yerel dolu yağışı, 
Kıyı Ege'de hortum 
riski) karşı dikkatli 
ve tedbirli olunmalı 
dır."

t ww
Fezgazetesi.com

4^. yıftıh tecrübemiz i[e 
hizmetinizdeyiz....

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU * 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP * 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR * 

CİLT YAPIMI * 
İLAN & REKLAM * 
PLAKET & KUPA • 

MADALYA * 
NİKAH ŞEKERİ * 
BEBEK ŞEKERİ* 

HEDİYELİK EŞYA* 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 

Tel: O 224 513 96 83

Fezgazetesi.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Nasıl da aranıyor...

Hamdolsun Hazi- Şefik’in çay bahçe- Ve de Karacaali geçecek olanı
ran ayına eriştik. sine eş dost ve nin sembolü hatırlatıyordu
Mübarek Ramaza arkadaşları bir maskotu Abdullah Kendisini en çok
nın da ilk günleri. göreyim istedim. Gürek hakkın rah seven yardım
Haziran yaz ayı. Öğle sonrası idi. metine kavuşmuştu edenin ödülü

Geçtiğimiz pazar Ramazanın etkisi bir yıl önce. Abdullah’ın değiş
günü öğle sonrası ile köylülerde bir Rahmetli Abdullah mez sözleriydi.
yazlığımızın durgunluk vardı. nasıl da aranıyor. , Eski muhtar
bulunduğu 40 yıldır Karacaali de Onsuz köy İbrahim Mete en
yazlarımızı Karacaali Tarım ve mahsumlaşmış çok nasibini alandı.
geçirdiğimiz Kara- Balıkçılık ile adeta. Şakalaşma, Arasının hiç te iyi
caali’ye gittik. geçinir. neşe kaybolmuş. olmadığı, her
Evi silip, süpüre Balık av yasağı Neşe kaynağıydı sözünün battığı

lim toparlayalım vardı ama, zeytin 0. “Hey ala Sela”
istedik. liklerin sulama, ot O’na takılmayan deyimi ile öl dediği
Pazartesi günü de temizleme, zirai yoktu. hemşehrisi hakkın

Karacaali de kaldık. mücadele uğraşları Alınan cevap, rahmetine kavuştu
Ramazanın ilk köylülerimizin küfür ya da “Hey ğun da yağmura
günü. yorgunluğu yüz ala sela” yani öle rağmen mezarlığa
Şöyle öğle sonrası lerinden davranışla ceksin demek is ilk önce o koştu,

bir çıkayım kahvele rından belli idi. tiyor orta parma hocanın duasına
rin önüne, Çınaraltı Bir durgunluk, bir ğını iterek her katılarak affını
Gazinosu ile suskunluk hakimdi. ölenin başından istedi.

Üzgün, takılmalara 
cevap vermeden 
döndü mezarlıktan
Abdullah’ın her 

davranışı şakalaş 
manın aracı, O’nun 
her sözü şakalaş 
maya katılımdı.
Kişiyi dikkate 

almaktı.
Ölümünde 

Belediye 
Başkanımızın parti 
başkanları ve yö
neticileri diğer 
köylerden Gem
lik’ten, Bursa’dan 
her sınıf insanın 
onu son yolculu 
ğunda yalnız 
bırakmadı.
Cidden mahsun 

laştı Karacaali 
sakinleri, biz 
yazlıkçı hemşehri 
leri Abdullahımızı 
özlemle arıyoruz. 
Rahmetle anıyoruz 
kendisini.
Abdullah Kara

caali simgesidir. 
Sakinlerin sevgili
sidir.
Başındaki korucu 

şapkası, dudakların 
da düdük bir büstü 
dikilsin köyün mü
nasip bir köşesine.
Sayın Recep Al- 

tepe, büyükşehir 
belediye başkanı 
mız, inanıyorum ki 
siz biz karacaalile 
rin arzularını 
gerçekleştirerek 
çok sevdiğimiz 
Abdullah’ı gelecek 
kuşakları tanıt 
maya vesile olur
sunuz. O’nu 
ölümsüzleş 
tirirsiniz sizin de 
hemşehrinizdir.
Bu hizmetinizi 

Karacaaliler olarak 
bekliyor, 
gerçekleştireceğini 
ze inanıyorum, 
Bursa’nın sembolü 
kişisi Ayten’i 
yaşattığınız gibi.
Abdullah!
Bu kez hediyemiz 

sunduğumuz 
Fatihalara, sana 
rahat uyu 
gönüllerde 
yaşıyorsun.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ÜRETİM ELEMANI
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

25-35 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN MADEN 
MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ VEYA 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
TEKNİK 

YÜKSEKOKUL YA DA 
TEKNİK LİSE MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması rica olunur. 

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: O 224 58f 00 05

VEFAT VE TEŞEKKÜR 
AİLEMİZİN DİREĞİ, DEĞERLİ İNSAN 

ORHAN TIRPAN’I
KAYBETTİK.

RAHATSIZLIĞI SIRASINDA 
DESTEKLERİNİ ESİRGEMEYEN 

MUAMMER AĞIM GEMLİK 
DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ, 

3. KAT DAHİLİYE SERVİSİ, 
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ DOKTOR 

VE HEMŞİRELERİNE, KAT GÖREVLİLERİNE, 
HASTANE PERSONELİNE VE 

GEMLİK AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATINA, 
ÖZELLİKLE ÜMRAN HANIM VE 

BELEDİYE BAŞKANI REFİK YILMAZ’A 
CENAZEMİZE KATILAN EŞ, DOST VE 

AKRABALARIMIZA TEŞEKKÜRÜ 
BORÇ BİLİRİZ.

EŞİ OKŞAN TIRPAN 
ÇOCUKLARI: ÖZLEM - MURAT TIRPAN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dı$ ticaret endeksleri açıklandı
Türkiye’nin ihracat 
ve ithalat birim 
değer endeksi 
Mayıs'ta azaldı 
İhracat birim 
değer endeksi, 
nisanda yıllık bazda 
yüzde 5,1, ithalat 
birim değer endeksi 
de yüzde 12,7 
azaldı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
nisan ayına ilişkin 
dış ticaret endek
slerini açıkladı. 
Buna göre, ihracat 
birim değer endeksi 
nisanda geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 5,1 geriledi. 
Endeks geçen yılın 
aynı ayına göre, 
gıda, içecek ve 
tütünde yüzde 10,4, 
ham maddelerde 
(yakıt hariç) yüzde 
8,8, yakıtlarda 
yüzde 31 ve imalat 
(gıda, içecek, tütün

hariç) sanayisinde 
yüzde 3,3 azaldı. 
İthalat birim değer 
endeksi, nisanda 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
12,7 geriledi.
Endeks geçen yılın 
aynı ayına göre 
gıda, içecek ve 
tütünde yüzde 8,3, 
ham maddelerde 
(yakıt hariç) yüzde 
17,2, yakıtlarda 

yüzde 37,5 ve 
imalat (gıda, içecek, 
tütün hariç) 
sanayinde yüzde 
5,4 düşüş gösterdi. 
İhracat miktar 
endeksi yüzde 
5,4 azaldı 
İhracat miktar 
endeksi nisanda 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
5,4 azaldı. Endeks 
geçen yılın aynı 

ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde 
yüzde 4,8, ham 
maddelerde (yakıt 
hariç) yüzde 15 ve 
imalat (gıda, içecek, 
tütün hariç) 
sanayinde yüzde 
3,1 artarken, 
yakıtlarda yüzde 
10,3 azalış gösterdi 
İthalat miktar en
deksi nisanda 
geçen yılın aynı 

ayına göre yüzde 1 
arttı. Endeks değeri 
geçen yılın aynı 
ayına göre gıda, 
içecek ve tütünde 
yüzde 12,4, ham 
maddelerde (yakıt 
hariç) yüzde 8,9 ve 
yakıtlarda yüzde 5,9 
artarken, imalat 
(gıda, İçecek, tütün 
hariç) sanayisinde 
yüzde 3,7 azaldı. 
İhracat ve ithalat 
miktar endeksleri 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre, mart ayında 
134,9 olan ihracat 
miktar endeksi 
yüzde 3,1 azalarak, 
nisanda 130,6'ya 
geriledi. Takvim etk
ilerinden 
arındırılmış seriye 
göre ise Nisan 
2015'te 140 olan 
ihracat miktar en
deksi, yüzde 5,4 

azalarak, Nisan 
2016'da 132,4 oldu. 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre, mart ayında 
135,4 olan ithalat 
miktar endeksi 
yüzde 6 azalarak, 
nisanda 127,3 oldu. 
Takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre ise Nisan 
2015'te 126,3 olan 
ithalat miktar en
deksi yüzde 
1 artarak Nisan 
2016'da 
127,5'e çıktı.
İhracat birim değer 
endeksinin ithalat 
birim değer endek
sine bölünmesiyle 
hesaplanan ve 
geçen yılın aynı 
ayında 105,4 olan 
dış ticaret haddi, 
nisanda 114,6 
düzeyinde 
gerçekleşti.

gemport
Geinîfk Liman '/e Dep^RfrtıalşetmeleHA.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 ıraKtor 
Operatörü istihdam edeceK.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli olarak 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapıl^caKtır.

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip, 
O Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

minimum 1 yıl deneyimli,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak, 
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, proP|em|er> 

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.

KAYNAKÇI ABANIYOR
Gemlik'te fâaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri 
bölümünden mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası oıan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

Kaynakçılar aramaktayız.

MAVITEC
0 224 514 04 00

™
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

eSİKS
Mil

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gıdada taklit ve tağşiş cezaları ağırlaşıyor
Bakan Çelik, taklit ve 
tağşiş uygu la ma la 
rina dönük yaptırım 
ların yeniden belir
lenmesiyle ilgili 
yasal düzenleme 
yapılacağı 
müjdesini verdi. 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, taklit ve 
tağşiş uygulamala 
nna dönük 
yaptırımların 
yeniden belirlen
mesiyle ilgili yasal 
düzenlemeyi en kısa 
zamanda Meclis gün
demine getirecek
lerini belirterek, "Bu 

düzenleme ile insan 
sağlığını tehlikeye 
sokan gıda ürün
lerini üretenler veya 
piyasaya arz eden
lere 100 bin lira idari 
para cezası verile
cek, iş yerleri de 1 yıl 
süreyle faaliyetten 
men edilecek." dedi. 
Açıklamada, 2015'te 
gıda üretim, satış ve 
toplu tüketim yerler
ine, yaklaşık 735 bin 
denetim yapıldığını 
ifade ederek, 92 iş 
yeri için savcılığa 
suç duyurusunda 
bulunulduğunu ve 
toplam 65 milyon 68 

bin 814 lira idari 
para cezası 
kesildiğini kaydetti. 
Bu yılın mayıs ayı 
itibarıyla ise 355 bin 
denetim yapıldığına 
dikkati çeken Çelik, 
4 bin 958 idari para 
cezası uygulandığını, 
48 iş yeri için 
savcılığa suç duyu
rusunda bulunul 
duğunu bildirdi. 
Çelik, bütün bunların 
yanında son 4 yılda 
taklit ve tağşiş 
yapan 418 firmanın 
818 parti ürününü 
kamuoyuna ifşa et
tiklerini dile getire 

rek, "Ama gördük ki 
yaptırımlar yetersiz. 
17 kez ifşa ettiğimiz 
firmanın yüzü 
kızarmıyor, 18'inci 
kez aynı şeyi 
yapıyor." ifadesini 
kullandı.
İnsan sağlığı söz 
konusuysa akan 
suların duracağını 
belirten Çelik, bu 
amaçla yaptırımları 
artırmaya dönük 
yasal düzenlemeyi 
en kısa zamanda 
Meclis gündemine 
getireceklerini 
vurguladı. Bu düzen
leme ile cezaların 

artırılacağına işaret 
eden Çelik, şunları 
kaydetti: "Yaptırım 
bununla da sınırlı 
kalmayacak. İnsan 
sağlığını tehlikeye 
sokan gıda ürün
lerini üretenler veya 
piyasaya arz eden
lere 100 bin lira idari 
para cezası verile
cek, iş yerleri de 1 yıl 
süreyle faaliyetten 
men edilecek. Gıda 
kodeksine uygun 
üretilmeyen ve insan 
sağlığını tehlikeye 
sokan ve risk 
oluşturan ürünlerde 
imha edilecek.

Gıdada taklit ve 
tağşiş yapanlara 
verilen para cezası 
şu anda 15 bin 466 
lira. Yeni düzenleme 
ile taklit ve tağşiş 
yapanlara verilecek 
cezalar 20 bin liraya 
çıkarılacak. Eğer 
taklit ve tağşiş 
fiili 1 yıl içinde 
tekrarlanırsa ceza 
100 bin lira olacak 
ve ayrıca iş yerinin 
faaliyeti 3 ay durdu
rulacak. Fiil 1 yıl 
içinde üçüncü kez 
tekrarlanırsa idari 
para cezası 10 kat 
artacak,”

OimııMı Mlit fani sil lısiıı »irawinıe$lıiile
Yerli sanayi ürünü 
eşdeğer parça 
kullanımının yolunu 
açan ve yetkili 
servislerde sistemi 
kökten değiştirecek 
yeni taslak bayileri 
korkuttu.
Taslak 2 yıl olan 
feshi ihbar süresinin 
yanı sıra bayilik ip
talinde gerekçe 
gösterme 
zorunluluğunu da 
kaldınyor. Otomotiv 
Yetkili Satıcıları 

» Derneği (OYDER), 
iki kez Ankara'ya 
giderek Rekabet Ku
rumu (RK) ile 
görüştü.
Dünya gazetesinde 
yer alan habere 
göre; İntifa sözleş 
meleri ile ilgili 
değişiklikler, akar 
yakıt sektöründe

deprem etkisi yarat 
mıştı. Yüzlerce ista
syon dağıtıcı 
değiştirmiş, milyon
luk transferler 
konuşulmuştu... 
Benzer bir olayın 
otomotivde 
yaşanması ihtimali 
var. RK'nın 
tartışmaya açtığı 
taslağı, ana dağıtıcı 
firmalarla bayileri 
arasındaki sözleşme 
lerde anlaşmaların 
en az 5 yıl olması, 

belirsiz süreli anlaş 
malarda ise feshi 
ihbar süresinin her 
iki taraf için de en az 
2 yıl olması koşulları 
nı, ayrıca “bayilik ip
talinde gerekçe 
gösterme zorunlulu 
ğunu” kaldırıyor. Bu 
durum OYDER'i 
harekete geçirdi. 
Taslak ulaştıktan 
sonra iki kez Reka
bet Kurumu’nun 
kapısını çalan 
OYDER, eski

koşulların korun 
masını istedi.
2005/4 sayılı eski 
tebliğde, "feshin ob
jektif gerekçeleri 
içerecek biçimde 
yazılı yapılması, 
sağlayıcı ile dağıtıcı 
veya yetkili servis 
arasındaki 
anlaşmanın, en az 5 
yıl süreli olması, be
lirsiz bir süre için 
yapılması halinde 
feshi ihbar süresinin 
her iki taraf için de 
en az 2 yıl olması..." 
gibi koşullar vardı. 
Yeni taslakta bunlar 
yok. OYDER 
Başkanı Alp Gülan, 
“İki kere RK'yı zi
yaret ettik. Taslakta 
bayilerin sağlayıcıy 
la ilişkilerini geriye 
götüren düzenleme 
var.” dedi

Piyasalarda belirsizliklerin artmasıyla 
güvenli liman konumundaki altın 1.278 
dolarla bir ayın zirvesine çıktı.
Altın fiyatları bugün dört haftanın zirvesini 
görmelerinin ardından yatay bir seviye 
izlerken, bu hafta gerçekleşecek kritik 
merkez bankası toplantıları öncesi Asya 
borsalarındaki düşüşten de destek buldu. 
Piyasalarda belirsizliklerin artmasıyla 
güvenli liman konumundaki altın 1.278 
dolarla bir ayın zirvesini gördü.
Spot altının ons fiyatı bugün çok 
değişmeyerek 1,273.95 dolardan işlem 
gördü.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gramı 120,10 TL; çeyrek altın ise 
199,76 TL’den işlem görüyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

_________ ULAŞIM_________
Famukkale *12 oo 2 a
DEMİZ UÇAöl »13 •» 13
Fegasua Akmla Seyahat 114 03 e 2
METRO 013 12 12
Aydın Turfam 313 20 77
SOzar Turfam 312 1O 72
Kantoaragiudiaadaç 314 43 40
Anıt ur 314 47 71
Kamil Koç 812 O1 33

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haat. 513 23 29
Mer.Sa9.Ocağı 613 10 68
Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

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________

DENİZ OTOBİİSÎT

Körfez Taksi 013 18 21
Çınar Taksi 013 24 67
Güven Taksi 013 32 40
Gemlik Taksi 013 23 24
Manastır Taksi 017 33 94

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95

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

BELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51 45 21-182
Yazı İşi. Md. 5 45 21-111
Su Arıza /alnız 185

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (220) 363 43 19
Eeklhlaar (262) 655 60 31

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz
Milangaz 
Habaşgaz
Yeni Likltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Bevza Petrol

013 29 29
013 12 95
013 16 37
013 70 08
013 88 43
013 22 09
013 40 46
013 60 00
014 09 81
013 80 00
014 88 70
014 17 00

Gemlik KHrfez
0 E M L i K' İH İLK OONIÛK »İYMİ OEZETMİ_________

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 5463 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ı»ılısl«ııM
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): 
1:00-12:30-15:30-17:15...

Alamet i Kıyamet: 
:15-14:00-19:00-21:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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Piyanist +DjPerfcfnnans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Vclkanyösterisi

YİĞİT İNŞAAT
“1 987

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

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

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

www.yiqitinsaatgemlik.com

MiLTON
k. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Tuştu -Meşrubat-Çerez

REZERVASYONLARIMIZ
BAŞLAMIŞTIR

facebook/miltondugun 
plus.google.com/miltondugun

Hükümet Konaği karşisi n 
Tel ; 513 10 71 GEMLİK L

http://www.yiqitinsaatgemlik.com
plus.google.com/miltondugun
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TİH^İI ’iT M?Jon LİYESİ ' ?ŞIMA İRS"jYE1Sİ • 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 8315 Haziran 2016 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MıMlnıM Altyapı 
çalışmaları 

sürüyor

GÖK DELİNDİ...
Gökyüzünde sanki tanrıların savaş

ları var.
Yaz ortasında gün boyu yağan 

yağmur, onların göz yaşlarımı mı ne?
Bir duruyor, bir yağıyor, durmak 

bilmiyor.
Caddeler bir anda yağmur sularıyla 

oluyor, mazgallardan sular dışarıya 
fırlıyor.

Akşam saatlerinde pazardan dönen 
yaşlısı, genci saçak altlarında ıslanma
mak için bekliyorlar. Dev. 4’de

İlçemizin çeşitli yerlerine bırakılan hurda araçlar dikkat 
çekiyor. Çarşı Deresinin değişik yerlerine ve çevresine 
bırakılan kullanılmaz haldeki araçlar, aylarca bırakıl 
dığryerden kaldırılmıyor. Haberi sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir Belediye
si’ne bağlı BUSKİ tarafından 
ilçemizin değişik mahalle ve 
sokaklannda yürütülen alt 
yapı çalışmaları devam 
ediyor. Haberi sayfa 2’de

ÖZEL "yhdbbr^kenfiU ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT 
J| A YKVNT 15,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE 
ZVAlIHıilil MÜZİK .. jİmnast'k

SOSYAL :
. . . . VOLEYBOL BİLGİSAYAR

AKTİVİTELERİMİZ: basketbol halkoyunlari
SU SPORLARI SATRANÇ

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

MASA TENİSİ TİYATRO

SATRANÇ

‘Detteyûıdc ûacbuMicvfr (te tütene yaûat öyd o&dcfy..

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


15Haziran 2016 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 2

ainiM)i calısmalan süriiıor
ANAÇEV ETKİNLİKLERİ

ANAÇEV- Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 
Gemlik Şubesi’nin geleneksel iftar yemek
lerinin ilki 13 Haziran Pazartesi gecesi 
Bursa Kültürpark’taki Dörtler 
Lokantasında verildi.

Bilindiği gibi ANAÇEV, maddi imkanı 
dar ailelerin üniversite öğrenimi gören 
gençlerine maddi katkı sağlamak için 
kurulmuş bir eğitim vakfı.

ANAÇEV’in Gemlik Şubesinde kendini 
eğitime adamış yıllarca öğretmenlik görev
lerinde binlerce öğrenci yetiştirmiş ve 
emekli olmuş öğretmenler. Eğitimli, çağ 
daş bir Türk gençliğinin yetişmesi için 
Anaçev Vakfı Gemlik Şubesinin çalışma 
sına gönül vermiş vatandaşlarımızın 
maddi katkıları artarak devam ediyor. Vakıf 
çalışmalarının bir diğer başarısı bu etkin
liklerle eski dostları bir araya getirerek, in
sanlara sosyalleşme imkanı sağlaması.

Bu nedenle Dörtler Lokantasında 
düzenlenen iftar yemeğine büyük katılım 
oldu. Dörtler Lokantasının hizmeti ve 
sunduğu menü gerçekten adına yakışır 
şekilde dörtdörtlüktü.

İşletme sorumlulukları ile hizmet veren
leri kutlarım. Bol çeşitli iftariyelikler, çoban 
salatası, hele hele nefis tandır kebabı ve 
güllâç tâtlisi sınırsız meşrubat ve çay 
ikramı. Zengin sofra, gönlü ganilerin 
ikramları ve pırıl pırıl tertemiz bir mutfak 
ve sosyal tesisler. İnsanın dost ve misafir
lerini en iyi şekilde ağırlayabileceği bir 
tesis. Allah iş rastlığı versin, ANAÇEV 
vakfı yöneticilerinin yüzlerini güldürdüler, 
katılımcıları memnun bıraktılar. İşletme 
sahiplerinin de gönülden dilerim yüzleri 
gülsün.

Daha çok öğrenciye el uzatabilmek için 
didinip duran ANAÇEV Gemlik Şubesini 
Yönetim Kurulu Başkanı Meziyet TUNALI 
başta olmak üzere kutlarım.

Bir vefa örneği sergilediler.
Vakfın kuruluşundan beri özgüvenli ile 

çalışan maddi manevi desteklerini esirge
meyen eğitim gönüllüsü eczacı Mualla 
LOSTAR’ı geçmiş hizmetlerinden ötürü bir 
plaket sunumu ile onurlandırdılar.

ANAÇEV Gemlik Şubesi’nin geleneksel 
ikinci iftar yemeği 27 Haziran’da Bursa 
Sukaypark tesislerinde verilecek.

Düzenlenen ikinci iftar yemeğine daha 
da büyük bir katılım umuluyor.

Görüldüğü gibi mübarek Ramazan 
ayının son on günü içinde veriliyor iftar 
yemeği.

Ramazan ayının son on günü İslam 
aleminin inanışına göre cehennem 
azabından arınma günleri.

Katılımla Vakfa verilecek onur ve maddi 
katkı fitre, zekat ve oruç kefareti diğer za
manlara göre daha bir önemli hayır olacak. 
Zira dinimizce hayrın en büyüğü insana 
yapılan yatırımdır.

ANAÇEV işte bunun sağlanması için 
uğraş veriyor.

Halktan ilçede kurulu ticari ve sanayi 
kuruluşlardan maddi destek bekliyor.

Tutalım bizlere uzatılan elleri güldürelim 
beraberce insanımızın yüzlerini.

Yaratalım geleceğin aydın gençlerini 
kalkınmış Türkiye’yi, elele gönül gönüle 
hep birlikte.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ne bağlı 
BUSKI tarafından 
ilçemizin değişik ma
halle ve sokaklarında 
yürütülen alt 
yapı çalışmaları 
devam ediyor. 
Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Cadde- 
si’nde yürütülen alt

yapı çalışmalarında 
müteahhit fırına 
tarafından kanali 
zasyon ve atık su 
boruları aynı anda 
yenileniyor.
Ağır giden çalışmalar 
nedeniyle işyerlerinin 
yoğun olduğu sokak
larda trafiğin ke
silmesi ve araçların

işyerleri önüne gire
memesi zaman 
zaman sorunlara 
neden oluyor.
Kazı çalışmaları 
sırasında evsel 
kanalizasyon 
bağlantıları ve 
su borularının 
patlaması da 
kısa süreli de

olsa evlerde ve 
işyerlerinde 
sorunlar yaratıyor. 
Gemlik’te yaklaşık 
1 yıldır devam eden 
alt yapı yenileme 
çalışmaları 
Umurbey ve 
Küçük Kumla 
mahallelerinde de 
sürdürülüyor.

fientlik Meıkeıi inşaatı Imlanılı
Bursa Gençlik 
Hizmetleri Ve-Spor İl 
Müdürlüğü tarafından 
ilçemize kazandırıla 
cak olan Gençlik 
Merkezi inşaatı 
hızlandı.
Gemlik Belediyesi 
tarafından Sosyal 
Yaşam Merkezi 
karşısında Bursa 
Gençlik Hizmetleri Ve 
Spor İl Müdürlüğü’ne 
verilen yaklaşık 3 
dönümlük arsada 
yapılacak olan 
Gençlik Merkezi 
gecikmeye karşın 
ihalesinden sonra 
müteahhit firmanın 
yer teslimi alarak 
çalışmalara başla 
masıyla inşaat hız 
kazandı.
Geçtiğimiz gün 
lerde temel katının 
beton işlerinin

tamamlanmasından 
sonra önümüzdeki 
günlerde de 
ikinci katın yapım 
çalışmalarına 
başlanacağı 
öğrenildi.
Belediye karşısında 
yürütülen inşaat 
çalışmaları sırasında

yürütücü firmanın 
inşaat alanına inşaat 
bilgilerini içeren 
asması gerekli 
tabelayı asmaması 
inşaat maliyeti 
konusunda ve ne 
zaman biteceği 
konusunda halkın 
bilgi edinmesini

engelliyor. 
Gençlik Merkezi 
inşaatının 
tamamlanması 
ardından Gemlikli 
gençlere yönelik 
modem bir 
gençlik merkezi 
binasına kavuşul 
muş olunacak
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Kamyonetin çarptığı bebek arabasındaki 10 aylık Hira öldü
Bursa'da 21 yaşın 
daki kadın sürücünün 
direksiyon hakimi 
yetini kaybettiği 
kamyonet ile çarpıp 
ölümüne sebep 
olduğu 10 aylık Hira 
bebekten geriye aile
siyle birlikte çekilmiş 
gülen yüzlü fotoğ 
rafları kaldı. Olaydan 
sonra gözaltına alı 
nan Mimarlık Fakül
tesi öğrencisi kamyo
net sürücüsü Selin D. 

ifadesinde "Ne oldu 
ğunu anlamadım. 
Hakimiyetimi kaybet
tim" dediği öğrenildi. 
Olay sırasında Hira 
bebekle birlikte yara 
lanan teyzesinin ise 
sağlık durumunun iyi 
olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, 
olay dün gece merkez 
Nilüfer ilçesi Ahmet 
Yesevi Mahallesi 
Bahar sokakta mey- 
dana geldi. 3 yıllık 

evli olan Samet 
Genar ile Ayşe Genar 
çiftinin 10 aylık kızları 
Hira'yı, teyzesi Emine 
Caner (35) hava 
alması için bebek 
arasına koyup 
kapının önüne 
çıkardı. Bu sırada iki 
ev ileride oturan 
dedesine iftar için 
gelen 21 yaşındaki 
Selin D. kendisine ait 
16 EU 497 plakalı 
kamyonetle sokağa 

aniden giriş yaptı. 
Kontrolden çıkan 
kamyonet kapı 
önünde bulunan 
teyze Emine Caner ile 
minik Hira'nın 
içerisinde olduğu 
bebek arabasına 
çarptı. Ağır yaralanan 
10 aylık bebek, aile 
yakınları tarafından 
özel hastaneye götü 
rülse de burada 
yapılan tüm müdahal- 
eye rağmen kurtarı 

lamadı. 112 ambulan 
sıyla Mudanya Devlet 
Hastanesi'ne kaldın 
lan Teyze Emine 
Caner'in ise sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
10 aylıkken hayatını 
kaybeden Hira 
bebeğin Ahmet Ye
sevi Mahallesi Bahar 
sokaktaki evine ateş 
düştü. Minik bebeğin 
dedesi Bekir Genar, 
olayı komşulardan 

duyduğu kadar 
bildiğini belirterek, 
"Dünyamız yıkıldı. 
Kazayı yapan sürücü 
de bu sokağın insanı, 
iki ev yanımızda 
dedesi oturuyor. 
Direksiyon hakimi 
yetini kaybetmiş, 
duramamış bizim 
kızla toruna vurmuş. 
Hastaneye götürdük, 
ama kurtaramadık 
yavrumu." diye 
konuştu.

Koca mahalleyi ayağa Kaldıran kavga!
Bursa'da bir Roman 
vatandaş ile aynı ma
halleden başka bir 
vatandaş arasında 
çıkan kavgaya tüm 
mahalle dahil oldu. 
Yüzlerce mahalleli 
sokağa dökülünce 
Bursa Emniyeti 
alarma geçti 
Olay, merkez Yıldırım 
ilçesi Demetevier Ma
hallesinde gece saat
lerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye

göre, mahalle sakin
lerinden Uğur Yolgör 
(47) mahallede 
yürüdüğü esnada 
arkasından gelen 
Aziz Çelik(43), 
Yolgör'ün boynuna 
tahta bir sopa ile 
vurdu. Yolgör, hafif 
yaralı olarak Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma Hastane
sine kaldırıldı.
Olayı gören yüzlerce 
mahalleli sokağa

çıkarak Çelık'ı ara- üzerine olay yerine binin destek ekip
maya başladı. İhbar giden bir polis eki çağrısı üzerine Bursa

polisi alarma geçti. 
Aralarında çevik 
kuvvet, yunus, 
güvenlik ve asayiş 
şubeleri ekipleri de 
olan onlarca polis 
olay yerine intikal 
etti. Polis müdürleri 
nin de dahil olduğu 
olayda müdürler ma
halleliyi güçlükle 
sakinleştirdi. Polis 
ekiplerininDeme- 
tevler'deki nöbeti 
sürüyor.

Madde bağımlısı 
dereye düştü

Bursa'da uyuşturucu 
madde kullandığı 
iddia edilen bir 
adam, dengesini 
kaybederek 
dereye düştü 
Merkez Yıldırım 
ilçesindeki Gökdere 
kenarında 
uyuşturucu madde 
kullandığı öne 
sürülen bir adam, 
dengesini kaybed
erek dereye düştü. 
Çevrede bulunan 
vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri, 
şahsı sedye 
yardımıyla dereden 
çıkardı. 112 Acil

Servis ekipleri 
tarafından ilk müda
halesi yapılan şahıs, 
Bursa Devlet Has
tanesine kaldırıldı 
Üzerinden kimlik 
çıkmayan şahsın, 
dere kenarında bulu
nan kapalı bir 
bölümde uyuşturucu 
madde kullandığı 
iddia edildi. Çevre 
sakinleri, aynı yerde 
özellikle gençlerin 
çok fazla uyuştu 
rucu madde 
kullandığını 
belirtirken, 
yetkililerin o böl 
geye önlem almasını 
İstediler. 

Bursa-Ankara karay
olunda İnegöl ilçesi 
Babasultan mevki
inde meydana gelen 
iki ayrı trafik 
kazasında 8 kişi 
yaralandı.
Aynı yerde meydana 
gelen kazaların 
ilkinde aynı otomo
bilde bulunan 
6 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
□öre, Bursa’dan 
İnegöl istikametine 
seyir halinde olan 
T.Ş. yönetimindeki 
16 ZM 717 plakalı 
otomobil, Baba 
sultan mevkiinde 
virajı alamayınca 
yolun sağındaki 
bariyerlerle tarlalık 
alanın arasındaki su 
kanalına girdi. Su 
kanalı boyunca il
erleyen otomobil, 
kanal ortasındaki 
beton arka çarparak 
durabildi.

Kaza sonucunda oto
mobil sürücüsü T.Ş. 
ile otomobilde bulu
nan Ö.Ş. (34), G.Ş. 
(37), E.Ş. (9), Vera 
S.Ş. (4) ve M.Ş. (4) 
yaralandı. Yaralanan 
3’ü çocuk 6 kişi, 
yoldan geçen 
sürücülerin yardımı 
ile araçtan çıkarıl 
dı.
Aynı yerde yaşanan 
diğer kaza İse hatalı 
sollama sonucu 

meydana gelirken 
yaşlı çift ölümden 
döndü. İnegöl’den 
Bursa istikametine 
seyir halinde olan 
60 yaşındaki N.E. 
yönetimindeki 16 
CPC 51 plakalı oto
mobil, Babasultan 
mevkiinde önünde 
seyir halinde olan 
M.K. yönetimin 
deki 16LMT 23 
plakalı otomobili 
sollamak istedi.

Sollama yaptıktan 
sonra sağ şeride 
geçmek isteyen 
N.E. yönetimindeki 
özel otomobile, 
solladığı otomobil 
yandan çarptı. 
Çarpmanın etkisi ile 
kontrolden çıkan 16 
CPC 51 plakalı oto
mobil savrularak 
orta refüjdeki 
ağaçlara çarparak 
durabildi. N.E. ile 
yanında bulunan 
eşi A. E. araç 
içerisinde sıkıştı. 
Kaza yerine sağlık 
ve itfaiye ekipleri 
sevk edilirken, 
sıkışan çift kurtarma 
ekibi tarafından 
kurtarıldı.
Yaralanan çift, 
kaza yerinde 
yapılan ilk müda
halenin ardından 
hastaneye kaldırıldı, 
iki kazayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

‘Gemlik l46rfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

GÖK DELİNDİ...
Yağmur arada öylesine şiddetleniyor ki, 
arabaların silgeçleri suyu silmeye 
yetişemiyor.
Saçak altı bulamayanlar ise koşarak sığına 
cak bir yer bulmanın derdinde.
Mevsim birden değişti, sanki kışa döndük. 
Kış aylarında böylesi yağmur az yağdı. 
Bir yandan bereket, bereket diyor içim. 
İşleri tamamlayıp, biran önce eve gitmenin 
hazırlıklarını tamamlıvpruz.
Yağmurun dinmesini fırsat bilip, acele 
çıkıyoruz işyerinden.
Arabayı Gazhane Caddesinde bulduğum 
boş bir yere çektim. Gazhane Caddesinde 
atık su giderleri ve kanalizasyon boruları 
yenileniyor.
Sokağın yarısı trafiğe kapalı ama ara 
sokaklara girenler geri çıkamıyor.
Trafik işaretleri konmayınca sürücüler 
sıkıntı yaşıyor.
Eve vardığımızda, yağmur ’ Ahmak ıslatan’ 
cinsinden yağmaya devam ediyordu.
Bu vıj tooçak suvlj aüzel dovçju.
Kuraklık ve susuzluk tehlikesi yaşanmaz 
sanırım.
Zeytin üreticisi için sevindirici durum. Bu 
yağmur Temmuz ve Ağustos ortalarında da 
yağarsa bakmayın zeytin üreticisinin 
keyfine.
İftar saati geçip de, televizyon kapma 
savaşlarının başlamasından sonra, Aşk 
Yeniden’i izleyenleri alt kata gönderip, 
Avrupa Kupası maçlarını izleyenler olarak 
Barış’la salona yerleştik.
İzlanda, Portekiz karşılaşması iyi başladı. 
Maç başladı ama, yeniden yağmaya 
başlayan yağmur, çakan şimşekler, tele
vizyonun sinyallerini berbat etkiliyor. TRT 
1 yayından çıkıyor, bir gidiyor, bir geliyor. 
Sizin anlayacağınız maçı doğru dürüst 
izleyemedik.
Dışarıda yağmurun sesi kulaklarımıza 
kadar geliyor. Gökyüzünde çakan 
şimşekler ortalığı aydınlatıyor. Sanki kara 
kıştayız. Yaz ortasında böylesini 
görmedim.
Baktım maçı izleme olanağı yok, oturup 
bugünkü yazımı yazmaya koyuldum.
Evin üdt'KdTinöan 'GeniiİK'KutfotİKişı 
görünüyor.
Daha üç beş satır yazdım yazmadım, 
yağmur çoğaldı.. Şimşekler bir biri ardına 
patlıyor. Gökyüzü savaşında tanrılar tüm 
silahlarını birbirlerine karşı kullanıyorlar. 
Canavarlarının ağızlarından şimşekler 
fışkırtılıyor.
Sonra büyük patlama gerçekleşti.
Alt katta dizi izleyenler, korkularından 
televizyonlarını kapatıp, üst kata kaçtılar. 
Birden elektrikler de kesildi. Gökyüzündeki 
savaş sona mı erdi ne?
Böylesi bir ortamda yazı yazılmaz deyip 
yazmayı erteledim.
Sevgili okurlarım. Gemlik Körfez Gazetesi, 
yarın 43. yayın yılına giriyor.
43 yıldır Gemlik’in sesi, kulağı olmayı 
sürdürüyoruz.
Yarın, yeni bir yayın yılında yine sizlere bir
likte olacağız.

İlçemizin çeşitli 
yerlerine bırakılan 
hurda araçlar 
dikkat çekiyor. 
Çarşı Deresinin 
değişik yerlerine 
ve çevresine 
bırakılan 
kullanılmaz haldeki 
araçlar, aylarca 
bırakıldığı yerden 
kaldırılmıyor.

Camları kırılan 
içleri boşaltılan 
hurda araçların 
bazılarında madde 
bağımlılıların 
kendilerine yer 
yaptığı iddia 
edilirken, çevredeki 
işyeri sahipleri 
araçların çevrede 
görüntü kirlilik 
yarattığı gibi

geceleri de bu 
araçlarda kalanların 
güvenlik açısından 
da tedirginlik 
yarattığı belirtiliyor. 
İlçenin çeşitli 
yerlerinde bırakılan 
ve yıllarca çürü 
meye terk edilen 
hurda araçların 
belediye tarafından 
toplanarak belirli

bir alana kaldırıl 
ması isteniyor. 
İlçenin değişik 
yerlerinde 
terkedilmiş olarak 
bırakılan araçların 
bulundu ğu ve 
sahiplerinin kim 
olduğu bilinme 
diği için bu 
araçların kaldırıl 
ma sı isteniyor.

Yanmur nün hmm durmaılı
Marmara Bölgesi’ni 
etkisi altına alan 
sağanak yağış 
dün ilçemizde de 
etkisini gösterdi. 
Pazartesi gecesi 
başlayan hafif 
sağanak yağış dün 
gün boyu kesintisiz 
olarak devam etti. 
Sağanak yağmurlar 
öğleden sonra ise 
şiddetli sağanağa 
dönüştü.
Şiddetli sağanak 
yağış nedeniyle Salı 
Pazarı’nda bulunan
lar ve pazardan 
dönenler saçak 
altlarında yağmu 
run şiddetinin 
azalmasını bek
lediler, pazarcı 
esnafının da zor 
anlar yaşadığı 
gözlendi.
Yağmurun

şiddetiyle biriken 
su birikintileri 
loğarlarda 
taşmalara 
neden oldu. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 
yurdun batı kesim

lerinde yerel 
kuvvetli yağış 
beklendiği 
konusunda 
vatandaşlar 
uyarılmıştı. 
Haziran ayı içinde 
devam eden 
yağışlar kuraklık

tehlikesini ortadan 
kaldırırken, zeytin 
bahçelerinin 
yeterli düzeyde su 
alması bu yıl ki 
zeytin üretiminde 
de kalitenin yüksek 
olmasına neden 
olacağı belirtildi.

Gemlik Gümrük Müdürlüğü adına BP Petrollerince Tescil ve onay işlemi 
yapılan 07.06.2016 Tarihli 161604001M036818 sayılı Serbest Dolaşıma Giriş 
Beyannamesine âitTahsilat AlıridfBelgesrZayi olmuştun Hükümsüzdür.
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

SOSYAL YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

Sosyal aktiviteler 
toplumlar) tedavi 
eden ilaçlar gibidir. 
Böyle güzel 
uğraşlarla ilgilen
meyen bireyler 
genelde kararsız 
lıklar yaşar.

Hele bir de ailenin 
iyi ilgilenilmeyen ya 
da sahip çıkılmayan 
bir üyesi ise sonuç 
muhakkak kötü 
olur.

Sorunlu, ülkesine 
ve kendisine ihanet 
eden, üretime kat 
kışı olmayan, 
ailesini hiç düşün 
meyen bu tip insan
lar; başkaları 
tarafından kolaylık 
la kandırılırlar. 
Başkalarına zarar 

verebilirler.
Bünyeyi 

uyuşturan zararlıları 
kullanabilirler.

Halkı sorunlu ol
mayan ülkeler daha 
çok kalkınırlar.

Birinci dünya 
savaşından sonra 
çabuk kalkınan 
ülkeler gereğinin iki 
katı spor tesisleri 
ve sosyal aktivite 
salonları yapan ülke 
lerdir.

Bu sayede refah 
seviyelerinin daha 
çabuk yüksel diğini 
görmüşlerdir.

Gemlikimizde de 
bu görevi karşılıksız 
üstlenmiş bir derne 
ğimiz kurulmuştur. 
Sosyal Yaşamı

Destekleme Derne 
ğ>-

Bir avuç yaşadığı 
şehre aşık insan 
kurmuştur bu 
derneği.
Amaçları yaşa 

dıkları ilçelerine 
karınca kararınca 
katkı sunmak.

Çok boş olan bir 
alanı doldurmaya 
çalışmışlardır.

Gemlik Kayma 
kamlığı, Gemlik 
Belediyesi, Gemlik 
Kent Konseğiyle 
koordineli bir şekil 
de faydalı olmaya 
çalışmaktadırlar.

Bir fidanında 
senin olsun 
kampanyasıyla 
ağaç dikmeye katkı 

yapmışlardır.
Halkımızla bir 

olarak mesire 
alanlarına ağaç 
fidanı dikmişlerdir. 
Böylelikle ağaç 
sevgisi aşılanmaya 
çalışılmıştır.

Gönüllü 
öğrencilere saz ve 
gitar kursları 
tertiplemişlerdir.

Dernek korosu ku
rarak arada bir 
halkımıza müzik 
ziyafeti sunmakta 
dinar.
Amaç boş 
“rmşae&Sağl,k" 

değerlensindir. 
Resim atölyeleri 
oluşturarak genç
lerimize resim 5 

sanatı sevdirilmeye 
çalışılmaktadır.

Kimsesizlere 
yönelik çalışmala 
rında onları da 
sporun ve sanatın 
içine çekme uğraşı 
içerisindedirler.

Piknik, gezi, 
yemek ve mangal 
uğraşlarıyla bu 
çocuklara hayatı 
sevdirme uğraşı 
içerisindedirler.

ÜyUşturu 
kullanımının ve 
teröre destek ver
menin yanlışlığına 
dikkat çekmek için, 
Galatasaray, Bur- 
saspor ve Gemlik’in 
eskiden futbol 
oynamış sporcula 
rını bir araya 
getirmişlerdir.
Veteranlar adı 

altında maçlar 
yapılmıştır.

Halkımızdan 
büyük destek 
görmüşlerdir.

Gene Gemlik’in 
tamamını kapsayan 
belirli bir yaşın 
üzerine çıkmış eski 
futbolcular için ol
gunlar turnuvası 

tertip etmişlerdir. 
Dernek ayrıca eski
den futbol 
oynamış ve 
Gemlik’imizin 
futboluna katkıları 
olan yaşlı 
futbolcularımı 
zı da bir araya 
toplamıştır. 
Kaymakamımızın da 
bulunduğu bu 
toplantıda futbolun 
sorunları masaya 
yatırılmıştır.

Görüyorsunuz ki 
kısa zaman önce 
kurulan bu 
derneğimiz hiç boş 
durmuyor gibi. 
Toplumumuzun 
yararına çok güzel 
organizasyonlar 
gerçekleştiriyorlar. 
Bravo doğrusu. 
Dernek Başkanı 
Şükrü Deviren ve 
yönetim kurulunda 
görev almış 
kardeşlerimizi 
şehrimiz adına kut
luyorum.

Daha nice faydalı 
organizasyon 
gerçekleştirmelerini 
temenni ediyorum.

e4-2_ pıttık tecrübemiz i[( 
hizmetinizdeyiz....

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ S» 

Ü? ~ TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA • 

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ• 

HEDİYELİK EŞYA • 
^lal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 
Tel: O 224 513 96 83
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DGS için 
başvurabildiğini 
ancak bazı adayların

meslek 
yüksekokulları ve 
açıköğretim ön

Dikey Geçiş 
Sınavı'na (DGS) 
başvuru tarihiAtatürk İlkokulu 3. 

ve 4. Sınıflar Drama 
Grubu, danışman 
öğretmenleri Merve 
YILDIZ önderliğinde 
hazırlandıkları "Biz* 
Slz-Onlar" adlı oyun 
la seyircilere kahka 
ha dolu anlar yaşattı. 
Öğretmen, aile ve 
Öğrenci temalı 2 
perdelik oyunun 
büyük bir kısmını 
gözlemlediği bir 
takım durumlardan 
yola çıkarak 

yazdığını belirten 
Merve Yıldız, oyunun 
hem öğretmene, hem 
aileye, hem de 
öğrenciye ayna 
tuttuğunu, bu sebe
ple izleyenlerin hem 
çok eğlendiğini hem 
de bir nevi kendi
lerini izleme şansı 
bulduklarını belirtti. 
Yetenek ve 
performanslarıyla 
seyircilerden yoğun 
alkış alan ve 
oyunlarını 2 gün 

oynayan drama 
grubu öğrencileri, 
İrem Sili, Nefise Nur 
Ege, Melisa Güney, 
Fatma Nur Demir, 
Emine Nehir Dalkaç, 
Sıla Koçeri, Yaren 
Daşlık, Muhammed- 
can Aslankılıç, 
Büşra Yılmaz ve 
Haşan Dursun idare 
tarafından da başarı 
madalyasıyla 
ödüllendirilmenin 
mutluluğunu 
yaşadılar..

20 Haziran günü 
saat 17.00'ye 
kadar uzatıldı. 
Açıklamada, 
şunlar kaydedildi: 
"Anadolu Üniver
sitesi Rektörlü 
ğünün, üniversiteler
ince açıköğretim 
programlarının 
sonuçlarının 14 Hazi
ran 2016'da 
açıklandığını, mezun 
olabilecek durum
daki adayların da 

sınav sonuçları belli 
olmadığı için 
başvuru yapmadığını 
ve 2016-DGS
başvuru tarihlerinin 
sona erdiğini 
belirterek, süre 
uzatımı talep eden 
yazısı, bugünkü 
Yükseköğretim 
Yürütme Kurulu 
toplantısında 
görüşülmüştür. 
2547 sayılı Kanun'un hinin uzatılmasına
7-e maddesi ile karar verilmiştir."

lisans programları 
mezunlarının 
lisans öğrenimine 
devamları hakkında 
yönetmelik uyarınca, 
20 Nisan 2016 tarihli 
Yükseköğretim 
Genel Kurul 
toplantısında 
Yürütme Kuruluna 
verilen yetkiye 
dayanılarak, 2016- 
DGS başvuru tari- z

ÜRETİM ELEMANI
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

25-^5'YAŞARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN MADEN 
MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ VEYA 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
TEKNİK 

YÜKSEKOKUL YA DA 
TEKNİK LİSE MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması rica olunur.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: O 224 58F 00 05

Oda üyelerimizin 2016 yılma ait, 
Yıllık ve munzam aidatlarının 1.
Taksidinin son ödeme tarihi 30
Haziran 2016' dır. Süresi içinde 

Ödenemeyen aidatlara yasal 
gecikme Zammı uygulanmaktadır.

Bu durumdan Ötürü, mağdur 
olmamanız için, Ödemelerinizi

Not: Borçlarınızı Kredi Kartı İle Ödeyebilir, 

Geçmiş Dönem Borçlarınızı Taksitlendirebilirsiniz.

Bilgi İçin: 0224 5131023 (115)

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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BarsalıbiıHannfito'rYansıikliltöreıiffteııitalMii
TOBB Bursa Kadın 
Girişimciler Kuru- 
lu'nun, 'Bir fikrim 
var!' sloganı ile or
ganize ettiği proje 
yarışmasında dere
ceye girenler ödül
lerini aldı.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası çatısı 
altında faaliyetlerini 
sürdüren TOBB 
Bursa Kadın 
Girişimciler Kuru- 
lu'nun 'Bir fikrim 
var!' sloganı ile or
ganize ettiği proje 
yarışması ödül töre
nine Bursa Vali Vek
ili Ergün Güngör de 
katıldı.
Almira Otel'de 
düzenlenen ödül 
töreninde konuşan 
Güngör, "Kadının 
yaratıcılığı erkeğe 
oranla daha fazla 
dır. Çünkü kadının 
ruhunda olasılıklar 
dan olanaklar 
yaratan, her türlü 
kaosu uyuma çe

viren, çok önemsiz 
durumları bile çok 
önemli fırsatlara çe
viren bir özellik 
vardır." dedi.
Devletin son 15 
yılda kadına hak 
ettiği mevkileri 
kazandırma adına 
aldığı kararların çok 
isabetli olduğuna 
vurgu yapan 
Güngör, konuşma 
sına şöyle devam 
etti: "Bugün, kadın 
girişimcilerimizin 
yenilikçi fikirlerine 
yol haritası çizen ve 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odamızın 

çatısı altında 
faaliyete gösteren 
TOBB'un, Bursa 
Kadın Girişimciler 
Kurulu'nun önemli 
bir etkinliği vesilesi 
ile bir araya gelmiş 
bulunmaktayız. 
Günümüzde gerek 
Bursa'nın gerekse 
ülkemizin, bu sa
londa katılımcıla 
rımız arasında 
bulunan güçlü 
öngörülere sahip, 
güçlü kadınlarımıza 
ihtiyacı var. Kadın 
girişimcilerin 
oluşturduğu bu gibi 
kurullar son derece 

önem verdiğimiz 
yapılardır. Çünkü sî
zler, kadın girişimci 
potansiyelinin 
geliştirilmesi 
amacıyla fevkalade 
politikalar belir
lemek, girişimcilik 
kültürünün kadın ve 
gençler arasında 
gelişmesine öncü 
lük etmek, iş kur 
mayı düşünenlerin 
ihtiyaç duyduk lan 
bilgilere ulaşma 
larını sağlamak, 
girişimcilik eğitim 
leri düzenleyerek 
kadınlarımıza yol 
haritası çizmek gibi 

önemli bir misy
onun temsilcilerisi 
niz. Kadın girişimci 
kurullarımızın yara 
tacağı katma değer 
hakikaten büyük 
önem taşımaktadır. 
Sîzlerin ön planda 
olması ve gelecek 
nesillerin de rol 
model olarak sîzleri 
alacak olması or
taya çıkacak siner
jiyi çok daha 
yukarılara çıkaracak 
tır. Son 15 yılda de
vletimizin kadına 
hak ettiği mevkileri 
kazandırma adına 
aldığı kararların ne 
kadar isabetli 
olduğunu hepimiz 
gördük. Salonu
muzda bulunan 
hanımefendilerin 
gerek iş kadını, 
gerek yönetici, 
gerekse girişimci 
bir kadın olarak 
toplumun farklı 
noktalarına dokun 
ması, 'Yeni

Türkiye'nin güçlü 
kadınlarına umut 
vaad aşılaması 
adına oldukça 
önemlidir. Bunu 
başarmak için 
kadına ve erkeğe 
eşit sorumluluklar 
düşmektedir, 
bunun da farkın 
dayız. Kadınları 
mız, öncelikle 
anne olarak, ço 
cuklarını en iyi . 
şekilde yetiştirmek 
suretiyle geleceğin 
neslini inşa etmek 
görevini üstlene 
scekler, sonrasında 
da ekonomik 
hayatın, sosyal 
hayatın, siyasetin 
ve idarenin her 
alanında yer alarak 
bu alanlarda kendi
lerini daha güçlü 
şekilde gösterecek
lerdir. Bizim gerçek
ten güçlü girişimci 
kadınlarımıza 
ihtiyacımız 
var. "dedi

g gemport
GemHk Liman ve Depolama İşletmeleri A.5.

GEMPORT 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal ıraKtor 
Operatörü istihdam gaeceK.

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 iş 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.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

KAYNAKÇI ABANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri 
bölümünden mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası oıan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

Kaynakçılar aramaktayız.

0 224 514 04 00
[IIUIIIIIID FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK lURMlIn BAY - BAYAN VASIFSIZ ■ıilllllllıniı- - - - - - - - - - - ELEMANLAR ARANIYOR

m 'ess?

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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TURSftB Barolar Birliği He anlaştı
özellikle Ruslar 
başta olmak üzere 
Türkiye'ye gelen 
yabancı turist 
sayısında yaşanan 
düşüşler turizm
cilere ağır bir darbe 
vurunca gözler yerli 
turistlere çevrildi. 
Geçtiğimiz hafta 
TÜROFED'in devlet 
memurları için 
hazırladığı 12 ayda 
maaştan kesilmesi 
karşılığında çek ile 
tatil gündemdeki 
yerini korurken, Tür 
kiye Seyahat Acen 
talan Birliği (TUR

SAB), Barolar Birliği 
ile anlaştı. Yaklaşık 
100 bin avukat, TÜR 
SAB üyesi operatör
lerden yüzde 30’a 
varan indirim alacak. 
Tatil yörelerindeki 
durgunluğa son ver
meyi amaçlayan Tür 
kiye Otelciler Fede 
rasyonu (TÜRO 
FED), hazırladığı 
‘Çek ile tatil’ proje 
sini Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na sun 
muştu. Bakanlık ile 
görüşmeler sürerken 
bir indirimli tatil 
fırsatı da Barolar

Birliği üyesi avukat
lar için geldi.
Turizm sektörünü 
canlandırmak adına 
üye sayısı fazla olan 
birlik ve derneklerle 
görüşmelere devam 
ediyor. BU görüş 
melerden ilk sonuç 
alınan Barolar Birliği 
oldu. TÜRSAB ile 
Barolar Birliği ara 
sındaki anlaşma 
gereğince TÜRSAB 
üyesi 60 tur oper
atörü, yaklaşık 100 
bin avukat ve aile
sine yüzde 30'ları 
bulan indirim uygu

layacak.
MEMURA 12 TAKSİT 
FIRSATI BİRKAÇ 
HAFTAYA 
NETLEŞECEK 
TÜRSAB Başkanı 
Başaran Ulusoy, iç 
pazarı canlandırmak 
için yoğun çaba için 
de olduklarını söyle 
di. Ulusoy, "Çok 
üyeye sahip dernek 
ve birliklerle görüş 
melerimiz oldu. Bu 
yönde çalışmaları 
mızın ilk meyvesini 
de Barolar Birliği ile 
yaptığımız anlaşmay 
la aldık. Kampan

yaya katılan TÜR 
SAB üyesi tur opera 
törleri, Barolar Birli 
ği'ne kayıtlı avukat 
ve ailelerine özel in
dirim ve im kânlar 
sunacak" dedi. 
Sayıları yaklaşık 3.5 
milyonu bu lan kamu 
personeli ne yüzde 
30 indirim yapılması 
için de Turizm Ba 
kanlığı'na proje 
sunduklarını hatırla 
tan TÜRSAB Başkanı 
Ulusoy, bir ay içinde 
sonuçlana cağını 
kaydetti. Potansiyel 
oluşturmak için özel 

sektör çalışanlarıyla 
da ortak projeler 
geliştirilebileceğini 
aktaran Ulusoy, "Bü 
yük şirketlerle özel 
anlaşmalar yapabili
riz" ifadelerini kullan 
dı. Bu yıl erken rezer 
vasyon kam panya 
sıyla yapılan rezer- 
vas yonların bir ön 
çeki yıla oranla yüz 
de 25 arttığını akta 
ran Ulusoy, turizm
cinin yaşadığı kaybı 
minimize etmek için 
yoğun çaba sarf et
tiklerini sözlerine 
ekledi.

Kamu kurumlan, 
taşıtlara ilişkin bilgi
leri her ay düzenli 
olarak Maliye 
Bakanlığı’na 
bildirecekler 
Maliye Bakanlığı, 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında 
kullanılmakta olan 
taşıttan yakın göze
time aldı. Kamu 
kurumlan, mülkiyeti 
kendilerine ait veya 
kiraladıkları taşıtlara 
ilişkin bilgileri her 
ay düzenli olarak 
Maliye Bakanlığı’na 
bildirecekler. Maliye 
Bakanlığı, kamuda 
sağlıklı bir taşıt en
vanteri oluşturmak, 
taşıt yönetimi 
sürecinde 
kaynakların etkili, 
ekonomik ve verimli 
kullanılmasını

geliştirilebilecek.sağlamak amacıyla 
Kamu Taşıtları Yöne
tim Bilgi Sistemi 
(TBS) oluşturdu. 
Sistem sayesinde 
kamu taşıtlarının en
vanteri çıkarılacak, 
takibi yapılacak ve 
maliyetleri 
izlenecek. Böylece 
kamu taşıtlarıyla il
gili nasıl tasarruf 
tedbirleri 
uygulanabileceği 
konusunda poli
tikalar

HER AY SİSTEME 
KAYDEDİLECEK

Bakanlıklar, valilik
ler, belediyeler, il 
özel idareleri, 
üniversiteler, üst 
kurullar, döner ser
maye işletmeleri, 
taşra teşkilatları 
dahil olmak üzere 
taşıt envanterine 
ilişkin bilgileri sis
teme her ay düzenli

olarak kaydetmek 
üzere kendi 
bünyelerinde birer 
personel görevlendi
recek. İlk veriler 31 
Temmuz’a kadar 
girilecek. Milli 
Savunma Bakanlığı, 
Emniyet Gen ' 
Müdürlüğü, Milli 
İstihbarat Teşkilatı, 
Jandarma Genel 
Komutanlığı ile 
Sahil Güvenlik 
Komutanhğı’na ait 
taşıtlara ait bilgiler 
ayda bir toplam 
rakam şeklinde 
sisteme girilecek. 
Uçak, helikopter, 
gemi gibi taşıtlar ile 
hizmet alımı 
suretiyle personel 
taşımada kullanılan 
servis araçları uygu
lama dışında tu
tuldu.

Bayram'da toplu 
taşımaya indirim

Ramazan Bayramı'nda İstanbullular toplu 
taşımada yüzde 50 indirimli seyahat ede
cek. Bayramda 5-6-7 Temmuz tarihlerinde 
İstanbul'da metro, metrobüs, İETT, nos
taljik tramvay, teleferik, şehir hatları, özel 
halk otobüslerinde vatandaşlar yüzde 50 
indirimli seyahat edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan 
Bayramı'nda tüm toplu taşıma araçlarında 
yüzde 50 indirim yapılmasına karar verdi. 
IBB Meclisinde ortak önerge ile kabul 
edilen ortak hizmet protokolüne göre.5-6-7 
Temuz tarihlerinde metro, metrobüs, İETT, 
nostaljik tramvay, teleferik, şehir hatları, 
özel halk otobüslerinde vatandaşlar yüzde 
50 indirimli seyahat edecek.
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GEREKLİ TELEFONUM RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 76
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli 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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) S16 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS
K ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00

R 
E

PamukkJte *12 OO 2®
DENİZ UÇAĞI ®13 66 13
Pegasu* Akmlo Seyahat 814 ®3 82
METRO <13 1i 12
Aydın Turizm S1 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanbarogiu-Eaaday S14 4® 40
Anrtur ®14 47 71
Kamil Koç 012 O1 0 3

Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İtçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73

büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58H HASTANELER Halk Eğitim Müd. 513 18 46

İŞ-KUR 513 71 66

B 
E 
R 
i

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. HaaL 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 65
Tomokay Tomografi 513 95 29
Acıbadem 280 44 44
________ TAKSİLER_________
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taka! 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 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 5 145 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Ergaz 513 88 43.
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünlsr Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol _o
MAR-PET sı 3 30 33
Tuncay Otogaz 313 10 4®
Beyza Petrol s 13 O1 03

Gemlik Karfez
OIMLİK’İN İLK OÛNLÛK »İYA3İ 0A2ETE8İ_________

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5464 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GllllllllEliMİl

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

www.yigitinsaatgemlik.com

YAPI MALZEMELERİ LTD. 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

MILTC
L. DÜĞÜN SALONU

Pasta -Meşrubat-Çerez

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

2016yılı
REZERVASYONLARIMIZ

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

İnternetten Canlı )fayın- Sahne - Işıkyösferisi 
r Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemllkmllton.com 
gjL facebook/miltondugun
Uk plus.google.com/mlltondugun
SP HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
> TEL : 513 10 71 GEMLİK

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


ÜSTÜN KALİTELİ

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

JJ Güne Bakış

44. Yıla Girerken
Gemlik Körfez bu sayısıyla 43. yayın 

yılını geride bıraktı.
Sanki bir masal.
Yerel basında 43. yıl sürekli bir ga 

zeteyi yaşatmak, kolay olmasa gerek.
Gemlik Körfez, Gemlik’tç yayın haya 

tına giren ikinci gazete oldu.
Araştırmalarıma göre, OsmanlI döne

minde yayınlanmış bir gazete yok
Gemlik’te. Dev. Sayf.4’de

Kuzey imar planlan 
olarak adlandırılan 
Manastır üstü Küçük 
Kumla arasındaki 
arazilerin imar 
planlan 18 uygula 
malannın tamamla
narak, plancı firma 
tarafından beledi 
yeye teslim edildiği 
öğrenildi. 2010 
yılında yapılan kuzey 
imar planlan Refik 
Yılmaz’ın belediye 
başkanvekili 
seçilmesinden sonra 
rezerve planlarla ele 
alınmış ancak bu 
planlar Anayasa 
mahkemesi tarafın 
dan iptali sonrası 
uygulamaya 
geçilememişti. 
Belediye Meclisinin

aldığı kararla 
kuzey imar planlan 
yeniden ele alınarak, 
İmar Kanununun 
18. maddesine 
göre düzenlenmesi 
için ihaleye çıkarıl 
mıştı. İhaleyi alan 
firmanın çalışma 
lannı tamamlaya 
rak, planları Gemlik 
Belediyesi’ne 
teslim ettiği öğre 
nildi. Kuzey imar 
planları Belediye 
İmar Müdürlüğü 
tarafından ince
lendikten sonra 
Belediye Encüme
nine getirilerek, 
daha sonra da bir 
ay süre ile Gemlik 
Belediyesi’nde 
askıya çıkarılacak.

6 Haziran 1973 tarihinde yayın yaşamına 
başlayan Gemlik Körfez Gazetesi, bu 
sayısıyla 43. yılını geride bırakıyor. 1973- 
2002 yılları arasında haftalık olarak 
yayınlanan Gemlik Körfez Gazetesi, bu tarih 
ten sonra pazar günü dışında günlük olarak 
yayınlanmaya başladı. Gemlik Körfez, 
43yıldır demokrasiden yana, çağdaş, Atatürk 
ilke ve devrimlerine bağlı, tarafsız yayın ilke 
leri ile okurlarıyla buluştu. Gazetemizin bu 
günlere gelmesinde katkı koyanlara ve 
değerli okurlarımıza şükranlarımızı sunarız.

HHAZİRAN İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
A mm

aka SINIFI l,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT
Cl A YICIÎ'MT 4,S,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE
4vZW «W M A MÜZİK JİMNASTİK

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL vo™?* Sar

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı â VTÎVÎTVÎ f Lf TTı RACKFTRAÎ u AT K avttny adî
müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş AK 11V11 uLLlUMlL! bASKh/n,ÜL HALK OYUNLARI

derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır * SU SPORLARI SATRANÇ

ûocbuMucfy ite çağdaş efâûH <wteıtf<4cqtet, <tytene w ifyel odidctfy...

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr
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Dünya Çapında bir Marka haline gelen Marmarabirlik, 

Zeytinin Başkenti Gemlik’te Dev bir Yatırıma imza atacak.
43. Yaşgünümüz

“Gemlik Körfez” Gazetemiz bugün 43. 
yaşına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Zaman su gibi akıp gidiyor.
Kırk iki yıl nasıl geçti, anlamadık 

doğrusu.
İlk sayısının'çıktığı gün daha dün gibi 

belleklerimizde.
Yayın ilkelerinden taviz vermeden, yal

palamadan ve de kıvırmadan, hak ve 
doğru bildiği yolda sürdürdü yayın 
hayatını.

Gemlik Körfez; Atatürk ilke ve devrim- 
lerini, laik cumhuriyeti, sosyal hukuk de
vletini, demokrasiyi, temel hak ve 
özgürlükleri, inançlı ve bilinçli olarak 
savundu, daima savunacak.

Gemlik Körfez Gazetesi terör nerden 
gelirse gelsin; terörü bir insanlık suçu 
olarak görür, lanetler.

Laiklik gereği halkını, dini inançlarına 
saygı gösterir.

Dinin siyasete alet edilmesine karşıdır.
Vatanın bölünmezliğini, bütünlüğünü 

savunur, ırkçılığı reddeder.
Emeği en yüce değer olarak kabul eder, 

sömürülmesine de karşıdır.
Evet, 42 yıldır “Gemlik Körfez” bu 

ilkeler doğrultusunda halkının karşısına 
her sabah çıktı.

İnternet üzerinden Gemlik’in dünyaya 
açılan penceresidir “Gemlik Körfez”.

İlçe ve bölge haberleri ile bilgilendirdi 
toplumu ve gurbetçi hemşehrilerimizi.

Güzel, sorunsuz, gelişmiş bir Gemlik 
için, görüşler sundu.

Eleştirilerde bulundu.
Haklının yanında oldu, hakkı savundu.
Kişilerin ve sorumluluk almış 

görevlilerin özel hayatlarına saygı gös
terdi.

Onur zedeleyici davranışlarda bulunul 
madı. Eleştiriler içtenlikle, iyi niyetle 
yapıldı.

"serbest Kürsü” s'utunıafınroKurıarına 
açtı. Halk Düşünce ve duygularını, yurt içi 
ve dışı intihalarını, tarihi, gerçeklerini 
yazdılar. Bundan sonrada hukuki bir 
sakıncası olmadığı durumda yayın ilkeleri 
ne uyduklarında yazabileceklerdir.

"Şiir Köşesi”n de Gemlikli şair Tarık 
Tanış’ın güzel şiirleri dile geliyor. Genç 
şairlerin yayına layık şiirleri de bu sütunda 
yazılacak, yeni şairlerin yeteneklerini 
sergileyebilmelerine olanak sağlanacaktır.

Tabii ki, Gemlik halkının ilgi ve destek
leri ile.

Hiçbir resmi ilan almadan taşrada bir 
gazetenin 42 yıl ayakta kalma mücade
lesinin ne kadar zor olduğu umarım kabul 
edilmektedir.

O nedenle, Gemlik Körfez’e abone 
olalım, yaşatalım.

Unutmayın, Gemlik Körfez saygı değer 
halkının gözü, kulağı ve dilidir.

Sizler için vardır.
Nice yıllara el ele, gönül gönüle hep bir

likte yek vücut olarak her konuda 
ğuÇıenrhı^ ’^berfıYıkKohef■* ıe..

Gemlik Belediye 
Meclisinin aldığı 
karar ile gerçekleşen 
takas sonrası şu an 
Kamyon Garajının 
bulunduğu 15 
dönümlük alana 
Zeytin İşleme Tesisi 
yapılacak.
Paketleme, Depolama 
ve Sevkiyat 
çalışmalarının da 
gerçekleşeceği 
tesiste, CTP tankı 
sistemi ile (Polyester 
Çam Arıtma Tankı 
İzolasyon Sistemi) 
hijyenik ortamda 
zeytin işleme 
çalışmaları yapılacak. 
Gıda Tüzüğüne 
uygun, zeytinin 
daha çabuk 
olgunlaşacağı, 
kimyasal 
kullanılmayan üretim, 
damak zevkinde 
oılışan üst sı'an 
dardı korumayı 
hedeflerken, 
tüketimi de 
artırmayı amaçlıyor. 
Marmara Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifleri 
Birliği Bursa Yönetim 
Kurulu Başkanı Hi- 
damet Asa, Yönetim 
Kurulu Üyesi Osman 
Bostancı ve 72 Sayılı 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Demir ile birlikte

Kestane Sekeri ha kez Brezilya’da
Bursa’daki bir 
şekerleme firması, 
ürettiği kestane 
şekerini gönderdiği 
ülkeler arasına 
Brezilya’yı da dahil 
etti 
Kestane şekeri 
üreten firmanın 
müdürü Deniz Utku 
özdemir, yaptığı 
açıklamada, mayıs 
ayı başında düzenle
nen Brezilya Gıda 
Fuarı’na (Apaş Feira 
2016) katıldıklarını ve 
dönüşünde de ilk 
siparişi aldıklarını 
söyledi.
Avrupa ve 
Ortadoğu’dan sonra 
Güney Amerika 
ülkesi olan

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
etti. Belediye Meclis 
Üyesi ve aynı za
manda 66 nolu Tır 
Kooperatifi Başkanı 
Fehmi Aslan’ın da 
yer aldığı ziyarette, 
Modern Gemlik 
Zeytin İşleme 
Merkezinin detayları 
masaya yatırıldı. 
“Zeytinin Başkenti 
Gemlik’e böylesi 
önemli ve güzel bir 
yatırımı yapmaktan 
büyük mutluluk 
duyacağız” diye 
konuşan Hidamet 
Asa, Paketleme, De
polama ve Sevkiyat 
çalışmalarının yanı 
sıra en modern sis
temle zeytin 
işlemelerinin bu

Brezilya'ya ilk 
ihracatı gerçekleştir 
diklerini belirten 
özdemir, "Brezilya 
Gıda Fuan'nda 
verimli görüşmeler 
yaptık. Fuar 
süresince yaklaşık 10 
bin kişiye kestane 
şekerini tattırdık. 

tesiste 
gerçekleşeceğini 
müjdeledi. ISO 
500’de Dünyada 380. 
Firma olduklarını, 
kârlılık sıralamasında 
da dünyada 150.
Sıraya yükseldiklerini 
anımsatan Hidamet 
Asa, Marmarabirlik’in 
Zeytinin başkentinde 
de kaliteli işleme ya
pacak olmasının 
anlamına dikkat 
çekti. CTP Tankı Sis
temli, Kimyasal 
kullanılmayan, hi
jyenik, gıda tüzüğüne 
uygun üretimin, tüke
timde aynı damak 
tadını amaçladığını 
vurgulayan Hidamet 
Asa, tesisin sek
tördeki diğer 
işletmelere de örnek 
olacağını söyledi.

Ürünlerimiz bu 
ülkede çok 
beğenildi.
Fuarda yaptığımız 
görüşmeler olumlu 
geçti ve ilk parti 
sipariş geldi." dedi. 
Fransızların ürettiği 
kestane şekerlerinin 
dünya genelinde bir 

Türkiye’nin Yüz Akı 
dünya çapındaki 
marka Marmarabir
lik’in Gemlik’e 
böylesi dev bir 
yatın m yapması ne
deniyle Hidamet Asa 
ve Yönetim Kurulu 
üyelerine teşekkür 
eden Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’da, daha iyi 
şartlarda yapılacak 
ve çağın gereği olan 
üretimin, Gemlik 
Zeytininin marka 
değerini daha da 
artıracağına 
inandığını söyledi. 
Marmarabirlik Gemlik 
Zeytin İşleme Tesisi 
Temelinin proje
lendirme ve ihale 
çalışmalannın 
ardından kısa sürede 
atılacağı ifade edildi.

pazara hakim 
olduğunu vurgu 
layan özdemir, 
"Dünyada gıdayla il
gili yurt dışı fuarlara 
katılarak Bursa 
kestane şekerini 
tüketicilerin 
beğenisine 
sunuyoruz. Fransız 
ürünlerinin aksine 
bizim ürünlerimizde 
şeker oranının düşük 
olması, kestane 
tadının öne çıkması 
olumlu bulunuyor." 
diye konuştu. 
Firmanın genel 
müdürü Mümin 
Akgün de Brezilya'ya 
İlk ihracatı yaptıktan 
için mutlu olduklarını 
söyledi.
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Bursa Terminali'nde sok operasyon!
Bursa'da Uyuşturucu 
ile Mücadele Şube 
Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen op
erasyonda 480 gram 
sentetik uyuşturucu 
metamfetamin mad
desi ele geçirildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Uyuşturu 
cu ile Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından, II 
genelinde uyuşturucu 
madde ticareti yapan 

şahısların tespiti ve 
yakalanmalarına 
yönelik operasyon 
yapıldı.
11 Haziran Cumartesi 
günü Şehirlerarası 
Otobüs Terminalinde 
yapılan operasyonda, 
M.A., S.M., M.Ç.Y. ve 
M.A. İsimli şahıslar 
yakalanarak gözaltına 
alındı. Yapılan ara
malarda, şahıslara 
ait valiz İçerisinde 
zulalanmış halde,

480 gram sentetik 
uyuşturucu 
metamfetamin 
maddesi ele geçirildi. 
Yakalanarak 
gözaltına alınan 
4 şüpheli, 
"Uyuşturucu Madde 
Ticareti Yapmak"* 
suçundan haklarında 
düzenlenen tahki 
kat evrakı ile birlikte 
sevk edildikleri adli 
makamlarca 
tutuklandı.

İftar öncesi bıçaklı sopalı kavga
Bursa’nın merkez 
Yıldırım İlçesi 
Kaplıkaya Mahalle
sinde, iftara 
yetişmek isteyen 
sürücüler arasında 
yol verme tartışması 
kavgaya dönüştü. 
Sürücülerden birinin 
eşinin de aldığı so
payla karıştığı kavga, 
cep telefonuyla 
görüntülendi.
Merkez Yıldırım İlçesi 
Kaplıkaya Mahalle

sinde bulunan 
Kaplıkaya Parkı 
önünde dün akşam 
İftar öncesi iki 
sürücü arasında 
trafikte yol verip 
vermeme yüzünden 
tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede 
karşılıklı hakaretlerle 
kavgaya dönüştü. 
Bir araç sürücüsü 
diöer araç 
sürücüsünün kendi
sine bıçak çektiğini

iddia ederek 
sopayla saldırdı.

çevrede bulunanların kavga sırasında bir 
ayırmak istediği sürücünün eşi de

eline aldığı 
sopayla 
kavgaya katıldı. 
Kavga nedeniyle 
yol ulaşıma 
kapanırken, diğer 
sürücüler buna 
tepki gösterdi. Bir 
kişi tarafından cep 
telefonuyla görün
tülenen kavga, 
sürücülerin 
araçlarına binip 
hareket etmesiyle 
sonlandı.

Taksitle Sızılı Kaldı Süpieli Fakeiten Domates ıe M Çıiü
Bursa'da taksiye 
binip sızan şahsı 
polis ve 112 ekibi de 
uyandırmakta 
güçlük çekti. Sızan 
müşteri, güçlükle 
sedyeye konulup 
hastaneye 
götürüldü.
Bursa'da bir taksiye 
binip sızan şahsı 
polis ve 112 ekibi 
araçtan zor çıkardı. 
Olay, merkez Os- 
mangazi İlçesi Ulu 
Mahallesi Gazcılar 
sokakta bulunan 
Gazcılar Taksi 
Durağı'nda meydana 
geldi. Dün gece 
23.30 sıralarında 
taksi durağına gelen 

bir şahıs 16 T 0175 
plakalı araca binerek 
ön koltukta sızdı 
kaldı. Taksi şoförü 
Metin Mete, müşte 
riye "Sizi nereye 
bırakayım" dedi. 
Fakat cevap alama 
dı. Tekrar sordu yine 
cevap alamadı. 
Bunun üzerine 
bağımlı olduğunu 
düşündüğü genç 
için 112'den yardım 
istedi. Olay yerine 
gelen 112 ve polis 
ekibi, araçta sızan 
müşteri güçlükle 
aracın içinden sed 
yeye alıp ambulans 
la hastaneye 
götürdü.

Bursa'nın merkez Os- 
mangazi ilçesi Kent 
Meydam'nda unutu
lan bir çanta ve 
poşet, çevredekiler 
arasında bomba 
paniği yaşanmasına 
neden oldu.
Bursa'nın merkez Os- 
mangazi ilçesi Kent 
Meydam'nda unutu
lan bir çanta ve 
poşet, çevredekiler 
arasında bomba 
paniği yaşanmasına 
neden oldu. Bomba 
imha ekibinin yaptığı 
incelemede çanta ve 
poşetten, elbise, do
mates, ekmek, peynir 
ve yumurta çıkınca 
çevredekiler rahat 
nefes aldı.
Bursa Kent

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Meydam'nda, kimliği 
belirsiz kişi ya da 
kişiler tarafından 
unutulduğu sanılan 
çanta ve poşet, de
vriye ekipleri 
tarafından fark edildi. 
Polis ekipleri, çevre 

güvenliği alarak 
bomba imha ekibi 
çağırdı. Olay yerine 
gelen bomba imha 
ekibi yaptığı in
celemede çanta ve 
poşette herhangi bir 
düzeneğin

C3
BYEGM

bulunadığını tespit 
etti. Açılan çanta ve 
poşette elbise, duvar 
saati, domates, 
ekmek, peynir ve yu
murta çıkarken, 
çevredekiler rahat bir 
nefes aldı.

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

‘Gemlik I^orfez’ www.gemIikkorfezgazetesi.com

kkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

44.Yıla Girerken
Gemlik’in ilk yazılı gazetesi 1957 yılında Avni 
ve Doğan Malgil kardeşlerin çıkardığı Gemlik 
Gazetesiydi.
Onu izleyen ikinci gazete, 16 Haziran 1973 
günü yayınlanan Gemlik Körfez oldu.
Gemlik Körfez, basımevi olmayan, emanet 
bir matbaada ilk sayısını çıkardı.
Ruşen Özden adlı bir matbaacının kurduğu, 
ama kısa süre işlettiği, sonra da bize

■ devrettiği matbaada, 4 sayfalık bir gazete • 
olarak doğdu.
El dizgisi, sallama Alman malı Viktorya Mar 
ka tipo baskı makinasında, her sayfası katla
narak basılan bir gazeteydi Gemlik Körfez. 
Körfez’in ilk sayından bugün elinizde 
tuttuğunuz son sayısına kadar, her sayısına 
emeğim geçti.
Hiç aksatmadan, 43 yıl bu gazetenin yazarı, 
muhabiri, sorumlu müdürü, sahibi, dağıtıcısı, 
gün geldi baskıcısı oldum.
Bunca yıl Gemlik’in sesi, kulağı ve gözü ol
maya çalıştık.
Büyük bir Gemlik basın arşivi oluşturduk.
Gemlik’in geride kalan 43 yılında yaşananları 
yazarak belgeledik.
Kurulduğu günden bu güne kadar Gemlik 
Körfez’in çıkmasında emeği geçen onlarca 
çalışanımız, gönüllü destekçimiz oldu.
Yazılarıvla bizlerin vşnında oldular.
Bugün bunlardan en kıdemlisi İnan Tamer 
ağabeyimdir.
O, bizi hiç bırakmadı.

I Yollarımız onunla hiç ters düşmedi, ileri yaşı 
na karşın, bir Gemlik sevdalısı olarak hala 
yazmaya devam ediyor.
Yıllardır desteklerini sürdüren diğer dostla 
rımızla birlikte Gemlik’in nabzını tutuyoruz. 
Aramızdan öTûm'ıe ayrfıanıarımız o'ıûu.
Rahmetli Mehmet Cengiz Göral, Ali Aksoy 
gibi...
Bizimle gazeteciliğe başlayan, sonra Bursa 
basınında yoluna devam eden, Necati Kartal, 
İhsan Bölük, Hadi Özsayın gibi arkadaşları 
mız çıktı aramızdan...
Ofset teknolojisi ve bilgisayarla gazete 
hazırlama tekniği ile gazeteciliğe geçtikten 
sonra, Gemlik Körfez’in görülmez kahramanı 
sevgili eşim Serap oldu.
Onsuz Gemlik Körfez’i düşünmek olmaz. 
Gazetelerin bir de bilinmeyen emekçileri, 
oâsKi ûs'taıarı varan? Pek tanınmâzıar.
Gazete, sahibi, muhabiri, yazarları, teknik 
elemanları, baskıcısı ve dağıtıcıyla bir 
bütündür.
Sanal ve elektronik gazeteciliğin her gün 
geliştiği bir ortamda biz zor olanı, basılı 
gazeteciliği yürütürken, bir yandan da elek
tronik gazetecilik yapıyoruz.
Baskı materyallerinin geliştiği, tekniklerin 
her gün yenilendiği günümüzde, eldeki kıt 
olanaklar ile sizlere Gemlik’in ve çevremiz 
deki olayları duyurmaya, yorumlar yapmaya 
çabalıyoruz..
Yerel oas'ınıh tiövıet taYarın'aah tibsteKienme 
diği, büyük gazetelerin resmi ilan pastasın 
dan nemalandığı günümüzde, bizler, zorluk
larla da olsa, 43 yıldır yerel bir gazete 
çıkarmaya çalışıyoruz.
Bize yazılarıyla güç veren arkadaşlarımıza, 
çalışan personelimize, abone olarak ve ilan 
ile destekleyenlere, okurlarımız ve iş 
dünyasına, kurum ve kuruluşlara teşekkürü 
borç biliyorum.
Gemlik Körfez’i götürebildiğimiz yere kadar 
götüreceğiz.
Önümüzde yarım yüzyıla az kaldı.
Sağ olursak onu da birilikte kutlayacağız. 
Hoş geldin 44. yıl.

15 Nisan - 30 
Ağustos tarihleri 
arasında geçerli 
olan denizlerde av 
yasakları sürerken, 
balıkçılar uzun av 
yasağı süresinin 
bitmesini bekli 
yortar. 
İlçemizdeki büyük 
balıkçı teknelerin 
sahipleri yasakların 
başlamasından 
sonra teknelerini 
çektikleri liman

larda tayfaların 
bir kısmına izin 
verirken, bir kısmı 
da gelecek av 
sezonu için 
hazırlık yapıyorlar. 
Teknelerin 
bakım ve onarımı 
sürdürülürken, 
iskelelere bağladık 
lan teknelerdeki 
ağların da onan 
mini yapıyorlar. 
Balıkçılar, 4,5 ay 
süren uzun yasak

süresince balık 
yakalayamadıkları 
için sıkıntılı bir 
dönem geçirdik
lerini, bu arada da 
yeni dönem için 
eksikliklerini 
gidermeye çalıştık 
larını söylüyorlar.

GIRGIR 
YASAKLANDI
Öte yandan, Balıkçı 
Kooperatifleri 
Birliğince, Gıda

Tarım ve Hayvan 
cıhk Bakanlığına 
yapılan başvurular 
sonucu Marmara 
denizinde 12 metre 
nin üzerindeki 
teknelerde gırgır 
ile balık avlanmanın 
da yasaklanması 
büyük tekne 
sahipleri için Mar
mara da artık balık 
avlamanın daha 
da zorlaştığı 
belirtiliyorlar.

Hurteıfli iü mııIM wl

Umurbey Mahallesi 
Akköy Sokak ve 
Ahmet Dallıbey 
Sokaklarında bulu
nan merdivenli 
yolların birinin 
bakımlı olmasına 
karşın diğerinin 
bakımsız olması

mahalle sakinleri 
nin tepkilerine ne 
den oluyor. Akköy 
Sokak ile Ahmet 
Dallıbey Sokağı 
birleştiren merdi
venli yolun uzun za
mandan beri bozuk 
ve çevre deki bitki

örtüsü tarafından 
yer yer kapanması 
bilhassa çocukların 
ve bayanların 
korkuları nedeniyle 
merdivenleri kulla 
namamalarına 
neden oluyor. 
Ahmet Dallıbey

Sokak ile Timurtaş 
paşa Sokağı birleş 
tiren merdivenli 
yolun bakımlı olma 
sı rahat kullanım 
sağlarken, diğer 
merdivenli yolun da 
bakımlı hale geti 
rilmesi isteniyor
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Bursa Ticaret ve 
Sânayi Odası 
(BTSO), Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) ve 
Uluslararası Tahkim 
Hakemleri Kurumu 
(Chartered Institute 
öf Arbitrators) 
arasında imzalanan 
protokol kapsamında 
tahkim hakemlerinin 
eğitimleri Bursa'da 
başladı 
BTSO'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
ticari uyuşmazlık 
larıri yargı yerine al
ternatif çözüm 
yollarıyla sonuçlan 
dirilmesi ve tahkim 
uzmanlarının yetiş 
tirilmesi amacıyla 
mayıs ayında imza
lanan protokolün 
ardından ilk eğitim 
programına 50 kişi 
katıldı.
UÜ Rektör Yardımcı 
sı Prof. Dr. Mehmet 
Yüce, eğitim 
programında yaptığı 
konuşmada, tahkim 
konusunun 
Türkiye'de oldukça 
yeni bir kavram 

olduğunu ve 
toplumda bu tanımın 
yaygınlaşması İçin 
akademik olarak her 
türlü desteği verdik
lerini belirtti.
Yüce, tahkim süre 
cinin yargıdaki iş 
yükünü hafifletmesi 
adına oldukça 
önemli bir adım 
olduğunu ifade etti. 
BTSO Tahkim ve 
Arabuluculuk 
Merkezi Divan Ku
rulu Başkanı avukat 
Irmak Aslan da 
dünya genelinde İn
gilizce verilen tahkim 
hakemliği eğitiminin, 
yapılan İşbirliği pro
tokolünün ardından 
ilk defa Türkçe 
olarak Bursa'da 
başlatıldığını aktardı. 
Ticari uyuşmazlıkla 
rın iş hayatının bir 
parçası olduğuna 
işaret eden Aslan, 
"BTSO liderliğinde 
verilen bu eğitimler, 
alternatif çözüm yön
temlerine yönelik 
farkı ndal ığı artırıyor. 
Kurumun akredite 

eğitim programı 
kapsamında uluslar 
arası tahkim eğitimi 
daha kapsamlı konu
lar ve uygulamalı 
çalışmalarla devam 
edecek. Projemiz 
sadece Bursa'da 
değil diğer bazı 
illerde de ilgi 
görmekte, önümüz 
deki süreçte bu 
eğitimleri Bursa 
dışında da vermeyi 
planlıyoruz." değer 
lendirmesinde bu- * 
lundu. Eski 
Uluslararası Tahkim 
Hakemleri Kurumu 
başkanı ve BTSO 
Tahkim ve Arabulu
culuk Merkezi Divan 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Bennar 
Aydoğdu da 
"Uluslararası 
Tahkime Giriş Eğitim 
Programı" kapsa 
mında katılımcılara 
alternatif çözüm yön
temleri, uluslararası 
ticari tahkimin temel 
özellikleri, tahkim 
anlaşması konuların 
da bilgiler verdi.

Bugünden 
itibaren artacak 

hava sıcaklıklarının, 
Balıkesir'de 39, 
Bursa'da 38, 
Çanakkale'de 
36 ve Yalova'da 
34 dereceye 
yükseleceği 
tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
aldığı bilgiye göre, 
batı bölgelerinden 
başlayarak gelecek 
bir hafta boyunca 
etkisini artıracak 
sıcaklıklar, Güney 
Marmara'da fazla 
hissedilecek. 
Hava sıcaklığının, 
Balıkesir'de uzun 
yıllar ortalamasının 
10 derece üzerine 
çıkarak 39 dere 
ceye, Bursa'da

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ise aynı 
yükselişle 38 
dereceye çıkması 
bekleniyor.
Termometrelerin 
Çanakkale'de 36, 
Bilecik'te 35, 
Yalova, Eskişehir 
ve Kütahya'da ise 
34 dereceyi göster

mesi bekleniyor. 
Sıcak hava 
dalgası nedeniyle 
meydana gelebile
cek olumsuzluk 
lara karşı 
vatandaşların 
dikkatli ve tedbirli 
olması gerekiyor.

*

w

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

E AI matbaacilikyayincilik
^.MH.nCORGA^ONVETANaHH^

FATURA S1 
SEVK İRSALİYESİ e 

TAŞIMA İRSALİYESİ « I 
GİDER MAKBUZU e 

TAHSİLAT MAKBUZU <B 
DAVETİYE S 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN S 

KARTVİZİT & KAŞE S 
EL İLANI & BROŞÜR e 

CİLT YAPIMI e 
İLAN & REKLAM e 
PLAKET & KUPA > 

MADALYA < I 
NİKAH ŞEKERİ e I 
BEBEK ŞEKERİ S I 

HEDİYELİK EŞYA • I 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK I 
Tel: 0 224 513 96 83

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MlHliMl!!
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al-* 
tepe, yeni sezona 
hazırlanan ‘Büyükşe 
hir Stadyumu’nda 
incelemelerde bu
lundu. Başkan Al- 
tepe, kente prestij 
katan stadyumdaki 
saha bakım çalış 
malarıyla ilgili bil
giler vererek, “Bur 
sa’nın yeni değerle 
tinden ‘Büyükşehir 
Stadyumu’, yeni se
zona hazırlanıyor. 
Stadımızı tümüyle 
elden geçiriyor ve 
eksiklerini birer birer 
gideriyoruz. Bursa 
ve Bursaspor’umu 
zun güzel bir sezon 
geçirmesi için her 
türlü hazırlığımızı 
yapıyoruz” dedi. 
Stadyumda müsaba 
katarın yapıldığı 
zeminin önemine 
değinen Başkan Al- 
tepe, “Zeminin en 
güzel şekilde olması 
için elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz. 
Drenaj ve tüm altyapı 
sistemlerimiz en

kaliteli şekilde yapıl 
dı. Ancak tüm tribün
lerinin üzeri kapalı 
olan stadyumumuz 
da biraz, güneşle il
gili sıkıntımız var. 
Sahamız eskisi gibi 
güneşi her yerden 
alamıyor. Özellikle 
güney taraftaki kale 
arkası güneşi pek 
alamıyor. Bu yüzden 
burada güneşin et 
kişini verecek ve 
çimlerin beslenme 
sini sağlayacak suni 
güneşleme sistemi 
cihazlarıyla çimlerin 
bakımını yapıyoruz” 
diye konuştu. 
Başkan Altepe, 
uygulamanın güneş 
etkisi oluşturun

toprağı ısıttığını ifade 
ederek, “Bu sistem 
otomatik sensörleriy 
le toprağın sıcaklığı 
nı ölçüyor ve belli 
dereceye gelinceye 
kadar zemini ısıtıyor. 
Burada güneş ışığını 
suni olarak çimlere 
veriyoruz ve çimler 
beslenmiş oluyor. 
Bu sayede çimlerde 
iste diğimiz kalite 
ve güç sağlanmış 
oluyor” şeklinde 
konuştu.
Başkan Altepe, 
Bursa ve Bursaspor 
için de yeni sezonun 
en güzel ve başarılı 
şekilde geçmesi 
temennisinde bu
lundu.

ÜRETİM ELEMANI
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

Z535YKŞAKKSI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN MADEN 
MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ VEYA 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
TEKNİK 

YÜKSEKOKUL YA DA 
TEKNİK LİSE MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması rica olunur.

EFENDİOGLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: O 224 58 00 05

SINIRLI SORUMLU KURTUL KÖYÜ 
TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN
KOOPERATİFİMİZ YÖNETİM KURULU 14.06.2016 GÜNÜ 

TOPLANARAK 28.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN 
OLAĞAN KONGREDE ALINAN KARARLA KOOPERATİFE 

AİT 848 METREKARE TAŞINMAZIN SATILMASINA VE 
SATIŞ İÇİN NURETTİN DEMİR, ABDULLAH DİNÇ, 
HÜSAMETTİN SEVİM’İN SATIŞ KOMİSYONUNA 

GETİRİLMİŞTİR.

SATILACAK TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE 
ŞATIŞ ŞARTLARI

1- SATILACAK TAŞINMAZ KURTUL MAHALLESİ 4 PAFTA 
1340 PARSEL 848 METREKARE ARSADIR.

2- TAŞINMAZ 1/5000 ÖLÇEKLİ GEMLİK NAZIM PLANINDA 
“KIRSAL YERLEŞİM ALANI” OLARAK TANIMLANAN ALANDA 
KALMAKTADIR. 2,5 KAT İMARLIDIR.

3- İHALEYE GİRECEKLER, İHALE TARİHİNDEN ÖNCE KO
OPERATİF BAŞKANLIĞINA MAKBUZ KARŞILIĞI 5.000 TL TEM
İNAT YATIRMAK ZORUNDADIRLAR.

4- ARSANIN İHALEYE ÇIKIŞ BEDELİ 130.000 TL. DİR .
5- İHALE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE YAPILACAKTIR
6- İHALEYE KATILACAK OLANLARIN 30.06.2016 TARİHİNDE 

SAAT 17.00 DE KURTUL MAHALLESİ KÖY KAHVESİNDE 
HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.

İLAN
GEMLİK KAYMAKAMLIK MAKAMINDAN 

DUYURULUR
Gemlik Kaymakamlık Makamının 04 Ekim 2013 gün ve 4653 

sayılı kararı ile,
A. Kamuya açık olan parklarda, meydanlarda ve piknik / 

mesire alanlarında
B. Devlet yolu, İl Yolu (Karayolu) ve Köy Yollarının 

kenarlarında
C. Deniz kıyısında, Liman ve Barınaklarda,
Ç. Cadde, sokaklar ve köy meydanlarında
D. Vatandaşların yararlandıkları su kaynaklarının başında
E. Kamuya hizmet veren ticarethanelerde ve her türlü 

araçlarda
Açıkta ve araç içerisinde alkollü içeceklerin içilmesi 

yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlar 5326 sayılı Kabahatlar Ka
nunun 32 nci maddesine istinaden para cezası ile 
cezalandırılacaktır.

Cahit IŞIK
Gemlik Kaymakamı
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MiilııfcııııılaHiilıııı FetralFıyailarıniaYeniBir 
arııaJiırkiyettanomisinilor

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Kent Meydanı ile 
Terminal arasında 
ihale ettiği 9,4 
kilometrelik tram
vay hattı projesi 
için yargıdan karar 
çıktı. Danıştay, 
ihaleyi kaybeden 
firmanın itirazı 
nedeniyle durd 
urulan projeye 
Ultra Teknoloji’nin 
devam etmesine 
karar verdi. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Kent Meydanı ile 
Terminal arasında 
ihale ettiği 9,4 
kilometrelik tram
vay hattı projesi 
için Danıştay’dan 
karar çıktı. 
Danıştay, ihaleyi 
kaybeden firmanın 
itirazı nedeniyle 
durdurulan projeye 
Ultra Teknoloji’nin 
devam etmesi

kararını verdi. 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
11 istasyon lu Kent 
Meydanı-Terminal 
T2 hattı projesini 
ihale etmiş, ihaleyi 
kazanan Ultra 
Teknoloji firması 
çalışmalara 
başlamıştı.
Ancak ihaleyi 

kaybeden Öz- 
timurlar firması iti
razda bulunup 
Ankara’da idari 
dava açtı. İhaleyi 
kaybeden firmanın 
idari itirazlarının 
ardından Danıştay 
davayı görüştü. 
Bu sırada 
Büyükşehir 
Belediyesi de 

belirsizlik ne
deniyle inşaatın 
durdurulmasını 
istedi. İhaleyi 
kazanan Ultra 
Teknoloji firması, 
Danıştay’dan 
gelen kararla bir
likte bir an önce 
tramvay projesinin 
yapımına başlamak 
istiyor.

Uluslararası Enerji 
Ajansı (IEA) İcra 
Direktörü Dr. Fatih 
Birol, petrol 
fiyatlarındaki 
düşüşü, ülkelere 
olan etkiler 
açısından üç gruba 
ayırdı. Aynı za
manda Sabancı 
Üniversitesi İstan
bul Uluslararası 
Enerji ve İklim 
Merkezi (IICEC) 
Yönlendirme Ku
rulu Onursal 
Başkanı olan Dr. 
Fatih Birol, 
Türkiye'nin petrol 
fiyatlarındaki 
düşüşten "olumlu" 
etkilenen ülkeler 
arasında 
olduğunu, ancak 
fiyatların uzun 
süre aynı 
kalmayacağı 
düşünülerek ön
lemler alması 

gerektiğine dikkat 
çekti.
İFLASLA KARŞI 
KARŞI OLAN 
ÜLKELER
Negatif açıdan etk
ilenen ülkeler 
arasında Suudi 
Arabistan, Rusya 
ve Birleşik Arap 
Emirlikleri 
olduğunu belirten 
Birol, büyük bir 
kısmı petrol gelir
lerine bağlı olan bu 
ekonomilerde 
zayıflama 
görüldüğünü be
lirtti ve "Fiyatların 
düşüşünden çok 
ciddi zarar gören, 
ikinci gruptaki Ni
jerya, Azerbaycan, 
Venezüella ile bazı 
diğer Afrika 
ülkeleri, şu anda 
iflas durumuyla 
karşı karşıya" 
dedi.

gemport
, Gemlik Liman ve Oepolama 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 ıraKtor 
Operatörü istihdam gaeceK.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli olarak 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapıl^caKtır.

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip, 
O Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

minimum 1 yıl deneyimli,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak, 
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, proPlem|er| 

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.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

KAYNAKÇIABANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri 
bölümünden mezun, 

Gazaltl, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası oıan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

Kaynakçılar aramaktayız..

İVLAVJ TEC
0 224 514 04 00

■
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK

- - - - - - - - - - -  ELEMANLAR ARANIYOR

IHUIIVIIR VERONA MERMER i*™ TEL :514202i

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Suriyelilerin parası Türkiye'de
Suriyelilerin Türki 
ye'deki bankalarda 
yılın ilk çeyreği 
itibarıyla 1 milyar 
199 milyon 632 bin 
liralık mevduatı bu
lunuyor. Son bir 
yıldır gayrimenku 
Ideki karı fark eden 
Suriyeliler, emlakçı 
larla ortak emlak 
alım-satım işlerine 
başladı. 
Ülkelerindeki iç 
savaştan kaçarak 
Türkiye'ye gelen 
Suriyeli sayısındaki 
artışa paralel olarak 
Suriyelilerin

Türkiye'deki 
yatırımları da artıyor. 
Paralarını güvence 
altına almak isteyen 
Suriyelilerin bir 
bölümü de bu 
dönemde Türk 
bankalarını tercih 
ediyor. Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) verilerinden 
derlediği bilgilere 
göre, Suriyelilerin 
Türk bankalarındaki 
mevduat tutarı 
2012'de 311 milyon 
258 bin lira iken, 
2013'te 694 milyon

369 bin lira, 2014'te 
733 milyon 875 bin 
lira ve geçen yıl 
yüzde 63,8'lik artışla 
1 milyar 201 milyon 
987 bin liraya yük
seldi. Suriyelilerin, 
Türk bankalarındaki 
tasarrufları bu yılın 
ilk çeyreği itibarıyla 
da 1 milyar 199 mi
lyon 632 bin TL oldu. 
Suriye Muhalif ve 
Devrimci Güçler 
Ulusal Koalisyonu 
(SMDK) eski Başkanı 
Halid Hoca, 
mevduatlarını Türk 
bankalarına aktaran

Suriyelilerin yanı 
sıra gayrimenkule 
yatırım yapanlar 
olduğunu belirterek, 
Türk vatandaşları 
adına yapılan 
yatırımlar da 
bulunduğunu 
söyledi. Hoca, "Tek 
bir Suriyeli iş adamı, 
Arap Baharı 
çerçevesinde oluşan 
kırılgan ortamdan 
dolayı 300 milyon 
dolarını Türkiye'ye 
getirmişti. Bu 
parayla Türkiye'de 
büyük konsorsiyum
lar ve Türk ortaklarla 

büyük inşaat 
yatırımları yaptı. 
Bunun gibi kaç kişi 
daha var bilmiyo
rum." diye konuştu. 
Hoca, orta ve küçük 
ölçekli Suriyeli iş 
adamlarının getirdiği 
paralarla Türk 
ekonomisine dolaylı 
olarak yansıyan 
yatırımlar olduğunu 
da vurguladı.
"PARASINI 
EMLAKÇIYA TESLİM 
EDEN SURİYELİLER, 
AL-SAT YAPARAK 
KARI BÖLÜŞÜYOR" 
Türkiye'ye ilk gelen

Suriyelilerden zen
gin olanlarında ciddi 
miktarda nakit para 
olduğunu ve Suriye 
lirasında yaşanan 
değer kaybı ne
deniyle bu kişilerin 
birikimlerini dolara 
çevirdiğini söyledi. 
Suriye krizinin başla 
dığı ilk yıl Türkiye'de 
ciddi anlamda döviz 
ticareti oluştuğuna 
dikkati çeken Memiş, 
"Suriye lirası değer 
kaybettiğinde 
karaborsa olarak 
işlem görmeye 
başladı.

Karsılılısız çeke hapis cezası sel i wr!
Yılın ilk dört ayında 
8.4 milyar TL’lik 
çekin karşılıksız 
çıkmasının ardından 
2012 yılında 
kaldırılan ‘karşılıksız 
çeke hapis cezası’ 
düzenlemesi 
yeniden gündeme 
geldi 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, ticari 
hayatı canlandır 
mak, bir ödeme 
aracı olarak 
piyasada çeke olan 
güvenin artırılması 
ve karşılıksız çek 
suiistimallerini önle
mek amacıyla 
hazırladığı çek 
kanun taslağında 
çok önemli düzen
lemeler ve yenilikler 
getiriyor. Adalet 
Bakanlığı ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar

Bırfığrnın (TUBBj 
görüşleri de 
alınarak, 2-yıl 
yürürlükte k*niş 
olan ve 2012 yılında 
kaldırılan 
“karşılıksız çeke 
hapis cezası” 
düzenlemesi geri 
getiriliyor 
DENGE MEKANİZ
MASI KONDU 
Ancak, geçmişteki 
mağduriyetlerin 
tekrar yaşanmaması 
için kanun taslağına 
başka denge

mekanizmaları 
konuldu. Yasanın 
mantığı;
cezalandırmadan 
çok piyasanın 
sağlıklı ve dengeli 
şekilde işlerliğini 
sağlamak, denetimi 
artırarak suiistimal
leri önlemek olarak 
özetleniyor. Taslak, 
ticaret oda ve 
borsalarının, ilgili 
kuramların ve 
bankaların da 
görüşüne açılacak. 
Karşılıksız çek

tutarı, bu yılın dört 
aylık döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
azaldıysa da son 
yıllarda yüksek 
oranda artış kay
detti. 2009 yılında 
23 milyar lira 
dolayında olan 
karşılıksız çek tutarı 
2010’da 13.3 mil
yara, 2011’de 11.5 
milyar liraya kadar 
geriledi. Fakat, 
hapis cezasının 
kalktığı 2012’de 20.9 
milyara tırmandı. 
Çek borçları yüzün
den cezaevinde 
yatan mahkûmların 
yakınları 2012 
yılında karşılıksız 
çekte hapis cezası 
kaldırılana dek 
çeşitli protestolar 
düzenlemişti

Microsoft iinkedin'i 
26 milyar dolar a salın aldı 
Microsoft iş dünyasının Facebook'u olarak 
bilinen Linkedin’i 26.2 milyar dolara satın 
aldı. Böylece sosyal medya ağları alanında 
da rekora imza atıldı.Şirketin CEO’su Jeff 
VVeiner'in CEO olarak görevine devam 
edeceği belirtildi.
Teknoloji devi Microsoft Linkedin’i satın 
aldı. Teknoloji dünyasının gündemine 
bomba gibi düşen bu satın almayla ilgili 
yapılan resmi açıklamaya göre Microsoft. 
Linkedin’i 26 milyar dolar karşılığında 
bünyesine kattı. Anlaşmaya göre Mi
crosoft, Linkedin’e hisse başına 196 dolar 
olmak üzere toplam 26.2 milyar dolar 
ödeyecek.
Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın 
yaptığı duyuruya göre satın alma 
sonrasında Linkedin CEO’su Jeff VVeiner, 
sosyal ağdaki bu görevine devam edecek. 
Gerekli yasal izinlerin alınmasının 
ardından satın alma işleminin bu mali yıl 
içinde tamamlanması bekleniyor. 
Microsoft’un atın alma işlemiyle ilgili 
yaptığı resmi duyuruya göre Linkedin’in 
dünya genelinde 433 milyon kullanıcısı bu
lunuyor. Sosyal ağın bu kullanıcılarının 
105 milyonunu aylık aktif Linkedin 
kullanıcıları oluşturuyor. 
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 1° 28

ULAŞIM

HASTANELER
D.vl.t Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Msr.SaO.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
O rm. Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 51311 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

RELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51? 45 21-182
Yazı İşi. Md. 51 15 21-111
Su Arıza alnız 185

DENİZ OTORÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226181113 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTORÜS
Şehirlerarası Oto 261 5400
büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol S13 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 45
Boyza Petrol 313 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5465 

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)

IEIIİI Silili İM
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: 
1:15-14:00-19:00-21:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT^O İNŞAAT
1 987

YAPI MALZGMELeRÎ 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

MILTON
k. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 0 MK
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA | İM

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN " Mî
GÜZEL ANLARINIZI i II

YAŞATMAK İÇİN VARIZ 4-^ M

fysfa -Meşrubat-Çerez 201 Rvih 
Piımist +DiPerf(jrnwis ® yill
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canlı fyıpn- Sahne - Işıkgösferisi 
Servis ve ekjpManhr - Sürpriz gösteriler 

www.gemlifemilton.com 
faceboofe/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun
Hükümet Konaği karşisi 

, Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlifemilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Eksiklikleri tamamlanan camiinin halıları döşendi

HMlMm
Güne Baİöş

DİN VE SİYASET
Osmanh din devletiydi.
Padişahlar Yavuz Sultan Selim den 

sonra Halife unvanını almışlardı.
Yavuz’un Mısır’ı fethinden sonra, 

Halifelik unvanını taşıyan kutsal 
emanetler İstanbul’a taşındı.

Halifelik Osmanh Hanedanlarına 
geçerek en son Vahdettin ile son 
bulmuştu.

Devamı sayfa 4’de

16 Temmuz 2014 günü düzenlenen törenle 
temeli atılan ve 2 yılda tamamlanan Asım 
Kocabıyık Camii’nin ibadete açılması için 
son noksanlıklar gideriliyor. Yapımı iki yıldır 
devam eden Merkez Asım Kocabıyık Camii 
bugün kılınacak Cuma namazına yetiştiril 
mek için, içine halıları döşendi. Sayfa 4 de

Gemlik Sosyal Güvenlik Merkez Müdür 
lüğü’nce yürütülen "Rehberlik ve Denetim 
Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki II" (KITUP 
II) projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen 
“Snsoyd.Gi'ıypjılik.Elcjsi” t&rfifıka~daiytun 
töreni düzenlendi. Haberi sayfa 2 de

17HAZİRAN
2016 CUMA

İmsak Güneş Öğle ikindi Akşam Yatsı

03:2705:2613:1117:0820:4422:33

ÖZEL "l/tııi bir ctykent ile Iitil t finin iu doğru ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT
A YKFNT 4’5’6’7* SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

A *WAwA^ A MÜZİK JİMNASTİK

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL Sayar
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı 

müîredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş 
derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

AKTİVİTELERİMİZ: basketboe
SU SPORLARI

HALKOYUNLARI
SATRANÇ

‘Deneyivnti faubuMUfy ite çağdaş eğitim dikene en ö$et

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.aykentllkogretim.k12.tr
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Mil elftli SlfflllM İlil
Gemlik Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’nce yürütülen “Rehberlik 

ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki il” (KITUP II) projesi 
kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirli ğiyle gerçekleştirilen 

“Sosyal Güvenlik Elçisi** sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

3573 sayılı yasada 6. değişiklik
3573 sayılı zeytinciliğin ıslahı ve yabani

lerinin aşılanması hakkındaki kanun altıncı 
kez değiştirilmek isteniyormuş.

Buna dair çalışmalar başlatılmış.
Düşünülen değişiklikle 25 dekar altı 

zeytinlikler sanayiye, her türlü imara ve 
maden aramalarına açılacak.

Türkiye de zeytin alanlarının % 80-90 m 25 
dekarın altında olduğu bir gerçek. Değişiklik 
kanunlaştığı takdirde tüm zeytin alanları 
gözden çıkarılacak.

Zeytin tanırımdan geçinen 500 bin aile ve 
on milyon kişi bir noktada açlıkla başbaşa 
kalacak.

Mevcut istatistiklere göre; ülke de toplam 
zeytin ağacı sayısı 167 milyon. 145 milyonu 
ürün olarak 1,1 milyon ton zeytin vermekte, 
üretilen zeytinin 397 bin tonu sofralık zeytin, 
700 milyon yağlık zeytinden 143 bin ton 
zeytinyağı elde edilmiş 2015 yılı rekoltesi 
olarak.

Böylesi milli bir varlığın gözden 
çıkarılması nasıl düşünülebilir.

Zeytin, zeytinyağı önemli bir gıda. Türkiye 
zeytin ithal eden bir ülkemi olacak?

Böylesi bir durumu önleyebilmek için 
Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gömeç ve 
Havran zeytin üreticileri derneklerinin büyük 
bir mücadele verdiklerini başından öğrenmiş 
bulunuyoruz.

Marmarabirlik’in öncülüğünde kurulan 
Zeytin Üreticileri Derneği ile Gemlik, Orhan 
gazi, İznik, Şarköy zeytin üreticileri dernek
lerinin herhangi bir tepki gösterici 
Çcfnşmdıarı ve tepkileri yek.

Marmarabirlik, dünyanın en büyük 
sofralık zeytin olgunlaştırma ticari kuruluşu.

TV reklamlarında Türk toplumuna bu du
rumunu devamlı dite getiriliyor.

İstanbul-Orhangazi, İzmir Otoyolu 
güzergahı değişikliği ile 140 bin zeytin ağacı 
yok edildi. Hiçbir Gemlikliden tıs yok.
Yöreyle tüm ülkeye zarar veren uygula
malara karşı Gemliklilerin tepki göster
memesi kamuoyu oluşturmaması 
Gemliklilere, bizlere hiç yakışmıyor.

. Çoğu Gemliklinin en önemli gelir kaynağı 
zeytin üreticiliği ve de pazarlayıcılığıdır. 
Geleceği karartacak, sosyal sıkıntılar yarata
cak bu önemli konuya duyarsız kalmak 
üzücü çok üzücü.

3572 nolu kanunda yapılacak değişiklikle 
kimileri el oğuşturup sevinecek.

Gemlik Belediyesinin kuzey imar planları 
gerçekleştirme ve uygulaması 
sağlanabilecek. Kuzeydeki zeytinlikler, ar
salara, işyerlerine dönüştürülecek sahipleri 
zengin olma sevinci ile yaşayacak olma 
sevinci ile yaşayacak zenginler sınıfında yer 
alacak.

Beklentilerinin gerçekleştirilmesi ve de
prem tehlikesine dikkat çekmek imar 
planlarını çabuklaştırabilmek için yetkililere 
“Tabutlanmıza depremzedemi 
yazdıracaksınız” diye seslenen arkadaşım 
gözün aydın.

Daireler, bol paralar sizi bizlerden 
uzaklaştırmaz inşallah.

Zenginleşip, dosta ve arkadaş fukarası 
olmamanızı dilerim.

Gemlik Sosyal 
Güvenlik Merkez 
Müdürlüğü’nce, 
Sosyal Güvenlik Ku
rumu Kayıtdışı isti- 
hadamla Mücadele 
Daire Başkanlığı 
tarafından yürütülen 
“Rehberlik ve Dene
tim Yoluyla Kayıtlı 
İstihdamın Teşviki II” 
(KITUP II) projesi 
kapsamında Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirli 
ğiyle, ilçe sınırları 
içerisindeki ilkokul 
3. Sınıf öğrencilerine 
yönelik sosyal 
güvenliğin önemi ve 
kayıtdışı istihdamın 
olumsuz etkileri 
konularında kamu 
bilinci oluşturmak 
amaçlarıyla gerçek 
leşti rilen “Sosyal 
Güvenlik Elçisi” ser
tifika dağıtım töreni 
düzenlendi.
İlçemizde faaliyet 
gösteren 11 Eylül 
İlkokulu, TSO Gazi 
İlkokulu ve Cumhuri 
yet İlkokulu 3. Sınıf 
öğrencilerine, proje 
kapsamında hazırla 
nan çizgi filmler 
izletil irken, yapılan 
sunum sonrası başa 
rı gösteren toplam 
30 öğrenci “Sosyal 
Güvenlik Elçisi” 
seçildi.
11 Eylül llkokulu’nda 
düzenlenen törende 
Kaymakam Cahit Işık, 
kayıtlı istihdamın 
teşvik edilmesi ve

Çevreyi kirleten inşaatlara ceza
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
Ekipleri, çalışmalarını 
sürdüren inşaatlarda 
denetimleri 
sıklaştırdı. Gerekli 
güvenlik önlemlerinin 
alınıp alınmadığı 
konusunda yapılan 
sıkı denetimler, çevre 
kirliği konusundaki 
duyarlılığa da 
dikkat çekiyor. 
İnşaatlardaki 
denetimleri periyodik 
hale getirdiklerini 
ifade eden Zabıta 
Müdürü Erol Bütün, 
görülen eksikliklerin 
firma yetkililerine

sosyal güvenliğin 
öneminin tabana 
yayılarak çocukları 
mızda yaratılan 
farkındahğın çok 
Önemli olduğunu be
lirterek bu önemli 
projeye imza atan 
Sosyal Güvenlik Ku
rumu yetkililerine 
teşekkürlerini iletti. 
Aynı törende, 
konuşan Gemlik 
Sosyal Güvenlik 
Merkez Müdürü 
İbrahim Topçu ise 
kayıtdışı istihdamın 
günümüz Türkiye’si 
nin en önemli 
sorunlarından 
olduğu ve bu 
konunun 
üzerinde önemle 

bildirildiğini, yasal 
uyarıların da daha 
önce yapıldığını ifade 
ederek, buna karşın

bu uyarıları dikkate 
almayan firmalara 
ceza kestiklerini 
söyledi.

durulması gerektiği, 
özellikle bu konuda 
yapılan çalışmaların 
hedef kitlesini 
oluşturan geleceğimi 
zin yadsınamaz 
güvencesi çocukları 
mızın, kamu bilinci 
oluşması hususunun 
gelecek kuşaklara 
aktarımında da bir 
köprü görevi gördü 
ğünü belirterek, 
kurum olarak bu tür 
faaliyetlere devam 
edileceğini belirtti. 
Ayrıca bu yıl Sosyal 
Güvenlik Kurumunca 
uygulanan ve Türki 
ye’yi dolaşarak 
okullarda bilgilendir 
me faaliyetleri yapan 
gezici mobil Sosyal 

Güvenlik Otobüsü 
projesinin ilçemizde 
de uygulanabilmesi 
için gerekli 
temasları 
sağlayacağını 
sözlerine ekleyerek 
çocuklarımıza 
müjdeli haber verdi. 
Düzenlenen törenlere 
Kaymakam Cahit 
Işık, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Gemlik 
Sosyal Güvenlik 
Merkez Müdürü 
İbrahim TOPÇU ile 
sertifika dağıtımı 
yapılan okulların 
müdür ve öğretmen 
leri ile Gemlik Sosyal 
Güvenlik Merkezi 
Personeli katıldı.

Güvenlik ve çevre 
kirliliği konusundaki 
duyarlılıklarını bir kez 
daha yineleyen Gem
lik Belediyesi 
Zabıta Müdürü 
Erol Bütün, 9 inşaat 
firmasına 5326 
sayılı kabahatler 
kanununa göre 
219’ar lira para 
cezası kesildiğini 
açıkladı. Erol Bütün, 
denetimlerin devam 
edeceğini de an
latarak, inşaat 
firmalarını güvenlik 
ve çevre kirliliği 
konusunda duyarlı 
olmaya davet etti.
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Dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Bursa’da VOIB 
sistemi üzerinden 
bankaların 
müşteri hizmetleri 
numaralarını kopyala
yarak aradıklan yü- 
zlerce kişiyi “Banka 
hesap bilgilerinizi 
güncelliyoruz” diye 
rek kandırıp kredi 
ve hesap kartlarını 
boşlattıkları ileri sü 
rülen şebeke çöker
tildi.
Şebeke ile ortak 
çalışan Bursa’daki 
şahıslardan birinin 
para transferi için an
nesinin kart bilgilerini 
kullanması çeteyi 
ele verdi.
VOIB sistemi 

üzerinden bankaların 
müşteri hizmet 
numaralarını kopyala
yarak aradıkları 
şahısların tüm banka 
bilgilerini atarak 
hesaplarını boşaltan 
şebekeye yönelik op
erasyon düzenleyen 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Yankesici
lik ve Dolandırıcılık 
ekipleri düğmeye 
bastı. 36 yaşındaki 
İ.T. isimli kişinin 
kendi bilgisi ol
madan, kredi 
kartından para çekil 
diği ihbarı üzerine 
harekete geçen Bursa 
polisi banka yetkili 
leriyle ortaklaşa

yürüttükleri 
çalışmayla I.T.’nin 
banka kartından çe 
kilen paranın Bur
sa’da yaşayan 63 
yaşındaki Fatma 
K.'ye ait bir başka 
kart hesabına 

yatırıldığını tespit etti. 
Fatma K.’ninadres 
bilgilerine ulaşan 
polis, eve baskın 
düzenledi.
Yaşlı kadının kartını 
oğlu Şükrü K.’nın (33) 
kullandığını 

söylemesi üzerine 
polis ekipleri Şükrü 
K.’yı bir internet 
kafede gözaltına aldı. 
Gözaltına alınan 
Şükrü K.’nın ifadesi 
doğrultusunda ope 
rasyonu genişleten 

Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Yankesici
lik ve Dolandırıcılık 
Büro Amirliği ekipleri 
Şükrü K. İle birlikte 
şebeke için çalıştık 
lan ve şebekeye 
yüzde 15’lik korniş 
yon karşılığı kart bil
gisi temin ettikleri be
lirlenen Osman D.(26) 
ve Ali 0.(27) merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir işhanında büro 
olarak kullandıkları 
yerde gözaltına 
alındı. Emniyetteki 
ifadeleri tamamlanan 
Şükrü K., Ali O. Ve 
Osman D. Dolandı 
rıcılık suçundan 
adliyeye sevk edildi.

Uçuruma yuvarlanan araçta can verdi

Bursa’da, atacak 
verecek meselesi 
yüzünden 2 kişiyi 
kaçırıp, darbettikleri 
iddia edilen 10 şüp 
heli gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Dikkaldırım Mahalle 
sinde 14 Haziran'da 
akşam saatlerinde 
bir otomobilden atta 
dığı belirtilen K.K. 
(33) yaralı halde bir 
mantıcıya sığındı. 
K.K, iş yeri sahibine 
atacak verecek meşe 
leşi yüzünden arka 
daşı A.Y. ile kaçırıl 
dıklarım ve darbe- 
dildiklerini, hareket 
halindeki otomobil 
den atlayarak kurtul 
duğunu söyledi. 
İş yeri sahibinin 
haber vermesi üzeri 
ne olay yerine gelen 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi Gasp 
Büro Amirliği ekip
leri, K.K'nın ifadesini 
aldı. K.K. polise 
verdiği ifadesinde, 
arkadaşı A.Y. ile 
Çekirge Mahallesin 
de yürüdükleri sıra 
da aralarında atacak 
verecek meselesi 
bulunan kişileri tele
fonla arayarak 
görüşme talebinde 
bulunduğunu anlattı. 
Yanlarına gelen 
kişilerin kendilerini 
Uludağ yolundaki bir 
kafeteryaya götür 
düğünü, burada 10 

kişinin kendilerini 
darbettiklerini be
lirten K.K, yeniden 
bin diril dikleri araç
tan hareket halin 
deyken kendisinin 
atladığını, arkada 
şının onlarla 
olduğunu söyledi. 
Polis ekipleri, K.K' 
nin ifadesi doğrul 
tuşunda, Heykel'de 
bulunan bir iş 
hanındaki 
dükkanda S.T. (30), 
K.T. (35), Ü.Ç. (38) ve 
Ö.Y'yi (29) gözaltına 
aldı, iş yerinde 
yapılan aramalarda 
bir'ruhsat sız av ' 
tüfeği de ele geçir
ildi. Ekipler, 
gözaltındaki zanlıla 
rın ifadesinden diğer 
şüphelilerin kiralık 
iki araçta kaçtığı bil
gisine ulaştı.
Araçların kiralan 
diktan şirketlerle irt
ibata geçen ekipler, 
plakalarını belirledik
leri otomobilleri uy 
du üzerinden takibe 
aldı. Şüphelilerin 
bulunduğu otomo
bilin Nilüfer ilçesin 
de seyir halinde 
olduğunu belirleyen 
ekipler, "dur" 
ihtarına uymayan 
aracı kovalamaya 
başladı. Uzun süren 
kovalamacanın 
ardından otom, 'MI, 
Emek Mahalles de 
durduruldu.

Bursa-Orhaneli 
yolunda bir aracın 
uçuruma yuvarlan 
ması sonucu 1 kişi 
hayatını kaybetti, 2 
kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Hakan A. (44) yöneti
mindeki araç, akşam 
saatlerinde Bursa is
tikametinden 
Büyükorhan is
tikametine seyir 
halindeyken Nalınlar 
Mahallesi yakınların 
da sürücüsünün di
reksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
uçuruma yuvarlandı.

Bursa’da korkunç cinayet
Olay, merkez Os
mangazi ilçesi Çırpan 
Mahallesi’nde dün 
saat 17.30 sıralarında 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 
Çırpan Mahallesi’nde 
iş yeri bulunan Lev
ent B., geçtiğimiz 
yılın başında yanında 
kalfa olarak çalışan 
Kadir Ahnca’ya (35) 
bir miktar borç 
para verdi.
Alınca'nın işten 
ayrıldıktan sonra 
aldığı parayı geri öde
memesi sebebiyle ik
ilinin arasında bir ' 
süre husumet 
yaşandı. Son olarak
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Kazayı gören 
vatandaşlar hemen 
yardıma koşarak 
sürücüyü ve yaralıları 
araçtan çıkardı. Olay 
yerine gelen 112 Acil 
Servis ekipleri, 
yaralılara olay

Kadir Alınca'nın, 
Darmstad Cadde- 
si'nde bir oto 
kiralamacıya girdiğini 
gören iş yeri sahibi 
Levent B., şahısla bir 
süre kavga ettikten 
sonra bacağından, 
kolundan ve sırtından 

yerinde ilk müdaha
leyi yaparken sürücü 
Hakan A. yapılan tüm 
müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Diğer 
yaralılar eşi Ayfer A. 
ve babaanne Pembe 
A. (96) ise Bursa 

bıçakladı. 112 ekipleri 
tarafından Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Alınca, 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Cumhuriyet Savcı 
sı'nın yaptığı incele

Çekirge Devlet Has
tanesine kaldırıldı. 
Yaralılardan Pembe 
A.'nın yoğun 
bakımda olduğu 
bildirilirken, Ayfer 
A.'nın ise vücudunun 
birçok yerinde kırık 
olduğu öğrenildi. 
Hayatını kaybeden 
Hakan A.'nın babaan
nesini hastaneden 
doktor kontrolünden 
çıkardığı ve Büyüko
rhan ilçesine 
götürmekte olduğu 
öğrenildi. Jandarma 
kazayla ilgili 
soruşturma başlattı.

menin ardından 
şahsın cesedi Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı. Şüpheli 
Levent B. ise, polis 
tarafından gözaltına 
alındı.
te yandan cinayete 
kurban giden şahsın 
eşi 2 çocuk annesi K. 
A., sosyal medya da 
yaptığı paylaşımda 
yürekleri dağladı. 
K.A., "Canımın içi 
beni bırakmadın, 
sen bırakamazsın. 
Doğacak çocuğu 
muza söz verdik.
Sen ölmedin içimde 
yaşıyorsun.” 
dedi
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DİN VE SİYASET

Eksiklikleri tamamlanan camiinin halıları döşendi

1.Dünya Savaşından sonra işgal edilen 
OsmanlI topraklarında halife olan Padişah 
tutsaktı.

Halifelin İslam dünyasında etkinliği yoktu. 
Gücü kalmadığı gibi, Osmanlı egemenli 
ğindeki müslüman ülke de Halifeye karşı 
başkaldırmıştı. Bir çoğu Hıristiyanlann 
desteği ile bağımsızlığını elde etti.

İşgal altındaki ülke, Mustafa Kemal’in öncü 
lüğünde bağımsızlığını yeniden elde edince, 
OsmanlInın yerine artık Türkiye Cumhuriyeti 
devleti kurulmuştu.

Mustafa Kemal, saltanatı, hilafeti kaldırarak 
din ile devlet işlerini ayırdı.

Buna biz laiklik diyoruz.
Daha sonra eğitimde birlik sağlanması için 

tekkeler, zaviyeler medreseler kaldırıldı, 
şıhhk, şehlik gibi unvanlar yasaklandı.

İslamcı kesim, saltanatın, hilafetin kaldırıl 
masını hiçbir zaman istemedi, kabullenmedi.

Bu durum Mustafa Kemal düşmanlığına 
dönüştü.1950 yılında çok partili düzene 
geçildikten sonra, din ile devlet işleri bir
birine kanştınlmaya başlandı.

Türkçe okunan ezan yeniden Arapçaya 
dönüştürüldü.

DP iktidarı oy avcılığı nedeniyle tarikat ve 
cemaatlerin serbestçe örgütlenmesine 
olanak sağladı.

Demokrat Parti ve ondan sonra kurulan 
tüm sağcı partiler, Cumhuriyetin laiklik 
ilkesini yumuşattılar, din siyaseti yapanlara 
hep göz kırptılar.

Cemaat ve tarikat liderleri meclise sokarak, 
oy avcılığı yaptılar.

Siyasetin bir ayağı din avcılığı oldu.
İnsanların dinsel duyguları istismar edile 

rek oya dönüştürüldü.
200z 'ae Kurüıan ve'ıktfaar öıariAKP’hın 

kurucularının tümü siyasal İslamcı bir kökten 
geliyordu.

AKP siyasi İsla mı açıkça kullanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her siyasi 

konuşması içinde dinsel temalar var.
Siyaseti Allah adıyla paralel götürüyor.
Ankara da yaptırdığı Ak Saray’da her gün 

düzenlediği iftar yemeklerini dinliyorsanız 
kutsal isi amin siyasete nasıl bulaştırdıklarını 
görürsünüz.

Bir yanda Cumhurbaşkanı, öte yandan 
Başbakan iftar yemeklerini dolaşarak, açıkça 
iftar sofralarında siyaset yapıyorlar.

Oruç açma sofrasında, muhalefete çatıyor 
lar, partilerinin propagandasını yapıyorlar.

Sanki seçimi meydanlarındalar.
Milletin parasıyla AKP propagandası 

yapıyorlar.
AKP liderleri cıvık, cıvık din siyaseti 

yapıyorlar.
Sokaklarda kurulan iftar sofraları da açları 

tfeğ'/ı, ’fcumı lx/riraı-ı, *rrMca 'uraçlcdanayar/mrı, 
yine milletin parasıyla ağırlıyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan beri dinin 
siyasete alet edildiği böylesi bir döneme 
görmedi.

Dinci Vakıflara, dernekler, yardım 
kuruluşları, cemaatler, tarikatlar devletin 
içine yerleştirildi.

AKP iktidarı ile kol kola ülkeyi yönetiyorlar.
Vatandaşın kutsal dini inançları siyasete 

alet ediliyor.
Devleti yavaş, yavaş din temelli bir yapı 

içine sokuluyor.
Dindar nesil yetiştireceğiz diyerek, 

yapılanıyorlar.
Bu gidiş nereye varır yaşayarak göreceyiz.

Yapımı iki yıldır 
devam eden Merkez 
Asım Kocabıyık 
Camii bugün kılına 
cak Cuma nama 
zina yetiştirilmek 
için, içine halıları 
döşendi.
16 Temmuz 2014 
günü düzenlenen 
törenle temeli atılan 
ve 2 yılda tamam
lanan Asım Koca 
bıyık Camii’nin iba 
dete açılması için 
son noksanlıklar 
gideriliyor.
Camiinin iç hatları 
nın tamamlanma 
sından sonra önce 
ki gün iç temizliği 
yapıldı.
Kapılardaki noksan 
lıklar ve elektrik 
şebekesinin noksan 
lıklarının düzenlen
mesinden sonra, 
üst kat ile merdi
venlerin mermer 
çalışmalarına 
devam edildi.
Bu gün kılınacak 
olan Cuma namazı 
na yetiştirilmesi 
için cami içinin 
halıları döşendi.

NUSRETİYE 
CAMİİNE 
BENZETİLDİ 
Asım Kocabıyık’ın 
“Benim bu vatana 
borcum var’ sözü 
üzerine, Borusan 
Holding tarafından

saatietFartisinıiengazeiemaıraret
Gazetemizin 
kuruluşunun 43. 
yıldönümü ne
deniyle dün Saadet 
Partisi İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız ile yöneticiler 
gazetemizi ziyaret 
etti.
Gazetemi sahibi 
Serap Güler ile Yaı 
işleri Müdürü Kadri 
Güler i kutlayan 
Saadet Partililer, 
43. yıl süre ile bir 
yerel basının 
sürekli olarak 
yayınlanmasının 
önemine değinerek, 
yerel gazeteler 
demokrasinin 
vazgeçilmezidir, 
dediler. Ziyaret 
sohbet ile devam 
ederken, Saadet

Kocabıyık’ın Cuma 
namazlarını kıldığı 
İstanbul Nusretiye 
Camiinin ana hatları 
esas alınarak proje
lendirilen, Merkez 
Asım Kocabıyık 
Camiinin temel at 
ma töreninde konu 
şan Holding Yöne
tim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Bülent 
Demircioğlu, ‘Biz, 
bugün burada 
o’nun gönül borcu
nun bir taksitini 
ödüyoruz. ” demişti. 
Asım Kocabıyık’ın 
anısını yaşatacak 
olan Merkez Asım 
Kocabıyık Camii, 
3 bin 400 metrekare 
alanın, 900 metreka 

Partisi İlçe Partisi Vakkas Yıldız, Kadri adlı kitap armağan 
İlçe Başkanı Ahmet Güler e ‘Davam’ etti.

resinde inşa edildi. 
1500 kişinin ibadet 
yapacağı camiin alt 
katı İlçe Müftülüğü 
tarafından hizmet 
için kullanılacak. 
Bu bölümde tu
valetler ve abdest 
alınacak erkek ye 
kadın bölümleri yer 
alıyor. Camiinin tüm 
eksikliklerinin Ra
mazan Bayramına 
kadar yetiştirilmesi 
için yoğun çalışma 
lar yürütülüyor. 
Çevre düzenlemesi 
bir taraftan tamam 
tanırken, bir 
taraftan da iç 
mekandaki eksik 
likler gideriliyor. 
Belediye Başkanı

Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ercan 
Barutçuoğlu ve 
meclis üyesi Ersin 
Kahraman, önceki 
gün camideki çalış 
maları yerinde in
celeyerek, eksiklik
lerin giderilmesi 
için talimatlar 
verirken, ramazan 
ayının 2. Cumasının 
yeni camide kılın 
ması için halıların 
döşenmesi emrini 
verdi. Ramazanın 
ilk teravih namazı 
nın kılındığı Merkez 
Asım Kocabıyık 
Camiinde bugün 
Cuma namazı 
kılınacak.
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PasaKonağı'ntfalngilizceöğrenılilef
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
restore edilerek 
kentin kültürel ve 
sosyal yaşamına 
kazandırılan Gemlik 
Paşa Konağı Kültür 
Merkezi, kapılarını 
çocuklara İngilizce 
eğitimi için açtı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Uludağ 
Üniversitesi arasında 
imzalanan protokol 
kapsamında Gemlik 
Paşa Konağı Kültür * 
Merkezi’nde çocuk
lara yönelik 
gerçekleştirilen 
İngilizce eğitimleri 
amamlandı.

Gönüllü öğret 
menler tarafından 
gerçekleştirilen 
ngilizce kursu 

2., 3. ve 4. sınıf 
öğrencileriyle 
gerçekleştirildi. İn
gilizce’yi güncel 
eğitim teknikleriyle 
eğlenerek öğrenen 
çocuklar, 10 hafta 
boyunca verilen 
eğitimlere yoğun bir 
katılım gösterdiler.

Öğrenciler, eğitim 
sayesinde okuldaki 
başarılarını da 
arttırarak velilerinin 
ve öğretmenlerinin 
de takdirini 
topladılar. Eğitimin 
ardından gönüllü 
öğretmenler Bursa 
Büyükşehir

Belediyesi Sosyal 
İşler Şube Müdürü 
Şahin Araf’ı ziyaret 
etti, öğretmenlere 
verdikleri emekler 
için teşekkür eden 
Arat, gönüllü 
eğitmenlere birer 
‘Yeşil Türbe Çinisi’ 
hediye etti.

Gemlik Semerkand 
Kreşi öğrencisi 
minikler, yılsonu 
münasebetiyle 
düzenledikleri 
gösteride ayakta 
alkışlandılar. Yıl 
boyunca aldıkları 
eğitimlerde öğren 
dikleriyle hazırla 
dıkiarı programda; 
davetlilerinin huzu
runda hünerlerini 
sergileme fırsatı 
bulan minikler, ayrı 
ca program sonun 
da diploma heye 
canı da yaşadılar. 
Minik Mehteran gös
terisi ile başlayan 
programda öğrenci 
ler; halk oyunları 
gösterisi de sunar 
larken, şarkılar ve 
ilahiler seslendir 
diler, Kur’an-ı Ke rim

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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okudular. Çanakkale 
Zaferi İle ilgili birde 
küçük tiyatro sah
neleyen miniklerin 
gösterileri büyük 
beğeniyle takip 
ediidi.Programda 
öğrencilere, Sınıf 
öğretmeni Zeynep 
Atalay ve Değerler 

Öğretmeni Zehra 
Sargın tarafından 
diploma ve 
madalyalarıtakdim 
edilirken, kreş 
müdiresi Emine 
Yiğit ise günün 
anısına birer 
başarı plaketi 
verdi.
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Gemlik Belediyesi 
2016 yılı Ramazan 
Ayı Kültürel Prog 
ramları kapsamında 
organize edilen “Ge- 
leneksel Ramazan 
Ayı Şenlikleri” 
devam ediyor. İskele 
Meydanı Festival 
alanında daha önce 
Hacivat-Karagöz Or
taoyunu ile şenlik 
programını başlatan 
Gemlik Belediyesi, 
bu kez Tasavvuf 
Musikisi ile dolu un
utulmaz bir gecenin 
mimarı oldu. Gemlik 
Roman Kültürü 
Araştırma ve Yaşat 
ma Derneği Tasavvuf 
Musikisi Korosu, 
Sokak İftarlarının 

ardından geniş bir 
repertuar ile İskele 
Meydanında sahne* 
aldı. Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Belediye 
Meclis Üyeleri Ercan 
Barutçuoğlu ve Emir 
Kantur’un da izlediği 
Tasavvuf Musikisi ve 
İlahi şöleni ayakta 
alkışlandı. Gem
liklilerinde yoğun ilgi 
gösterdiği konserde, 
Dernek Başkanı 
Ergün 
Taşoğlu’naçiçek 
takdim eden 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gem
liklilerin Ramazan 

aylarını kutlayarak, 
birlik ve beraberlik 
mesajları verdi. Koro 
ile birlikte bir kez 
daha sahne alan ve 
Türk Tasavvuf 
Musikisinin yanı 
sıra seçkin ilahi 
eserleri de koro ile 
birlikte seslendiren 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
ayakta alkışlandı.
Yılmaz, Ramazan 
ayı şenliklerinin 
devam edeceğini 
müjdeledi.
Semazen gösterimi 
ile renklenen 
Tasavvuf Musikisi 
Konseri, gece geç 
saatlere kadar 
devam etti.

Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü Ekiple 
ri’nin ağaçlandırma 
ve çiçeklendirme 
çalışmaları hız 
kesmiyor.
Bir yandan “Okullar 
Hayat Bulsun”- 
projesi kapsamında 
okul çevreleri ve 
bahçelerini 
yenileyen 
ekipler, diğer 
yandan da Mahalle 
Statüsüne dönüşen 
«ski köyler dâhil 
parklarda ve mey
danlarda ağaç ve 

çiçek dikimlerini 
devam ettiriyor. 
Ahmet Dural 
Meydanı, CİUS AVM 
önü ve çevresinin 
yanı sıra, Çevre 
Yolu ve Fen İşleri 
Müdürlüğü 
Kavşağında eş 
zamanlı çalışan 
ekipler, Karanfil, Fe- 
tunya, Acem Halısı, 
Kadife ve Mine 
Çiçeği ekimlerini 
tamamladılar.
Ağaçların bakımının 
ve şekil verilmesinin 
yanı sıra, ilçeyi 
rengârenk çiçeklerle

donatan ekipler, 
daha güzel bir 
Gemlik adına hız 
kesmeyeceklerini 
vurguladılar. 
Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürü Cema 
lettin Uysal, park 
ve bahçelerde 
mevsimlik çiçek 
çalışması projesini 
uyguladıklarını 
ifade ederek, 
renkli ve daha 
güzel görüntülerin 
4 mevsim süre 
ceği müjdesini 
verdi.

ÜRETİM ELEMANI
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

Z535'YAŞ AKASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN MADEN 
MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ VEYA 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
TEKNİK 

YÜKSEKOKUL YA DA 
TEKNİK LİSE MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması rica olunur. 

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: 0 224 58' 00 05

uumıuHra

Gemlik Belediyesi ile 
Hizmet İş Sendikası 
arasında yapılan 
Toplu İş Sözleşme 
Görüşmeleri kapsa 
mında işçilere veril 
mesi taahhüt altına 
alınan Ramazan ayı 
Gıda Erzakları, işçi 
lere teslim edildi.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol, Sendika 
nın işyeri temsilcileri

Recep Yazıcı ve 
Sami Kara başta 
olmak üzere, işçilere 
erzaklarını tek tek 
teslim etti. 105 işçiyi 
kapsayan erzak 
yardımı sırasında 
işçilerle sohbet 
eden Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol, “Marifet 
İltifata Tabidir” 
diyerek, toplu iş 
sözleşmelerinden

doğan hakların 
hayırlı uğurlu 
olmasını diledi. 
Gemlik Belediyesi 
işçilerine ve aileleri 
ne bereket ve barış 
dolu bir ramazan 
ayı temennisinde 
bulunan Kadir Erol, 
iş barışı ve istikrarı 
konusunda büyük 
çaba gösteren 
işçilere ayrıca 
teşekkür etti.

GemlikK
aiMLİK'lM İLK GÜNLÜK IİUIİIMITIIİ

öjg ABONE OLDUNUZ MU?
■——Î ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Anar imanlara doktor anınla w fletiriliyor!
1 Temmuz yürürlüğe 
girecek İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu ile 
bakkallarda, 
ofislerde, apartman
larda hekim bulun
durmak zorunlu 
olacak.
1 Temmuz 2016'da 
yürürlüğe girecek İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu'ndan bah
setti. Evran, bakkal 
larda, ofislerde, 
apartmanlarda 
hekim zorunlulu 
ğunun geleceğini 
belitti. 1 Temmuz 
2016, Türkiye’deki 
iş yerleri için çok 
önemli bir tarihi 
ifade ediyor, 
ş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu’- 
nun işyeri hekimi ve 
iş güvenliği uzmanı 
çalıştırmaya dair 
hükümlerinin 50’den 
az işçi çalıştıran “az 
tehlikeli” işyerlerin 
de uygulanmasına 1 
Temmuz’da 
başlanacak. Yazıp 
çizdik daha önce, 
ama hatırlatmakta 
fayda var. Kanun

diyor ki, ‘isterseniz 
bir kişi çalıştırın, 
yine de bu.yüküm- 
lülükleri yerine ge
tireceksiniz.” 
Yani bakkal da 
olsanız, tek kişilik 
muhasebe bürosu 
da işyeri hekimi ve 
iş güvenliği 
uzmanlığı hizmeti 
satın almak 
zorundasınız. Ka
nunla öte yandan 
küçük işyerlerine iş 
güvenliği ve işyeri 
hekimi istihdam 
etmek yerine, 
“hizmet satın alma” 
hakkı tanınıyor. 
Ki bu hak tanınmasa 
zaten uygulanabilir 
olması mümkün 

değil. Yükümlülük
lerini yerine ge
tirmeyen apartnjan, 
site, bakkal ve 
ofisler dahil ‘az 
tehlikeli iş yeri’ 
olarak tanımlanan 
her yer için ağır 
cezalar gündemde. 
Şöyle ki, risk 
değerlendirmesi 
yaptırmayanlara 5 
bin 859 TL, işyeri 
hekimi ve iş 
güvenliği uzmanı 
görevlendirmeyene 
13 bin 22 lira olmak 
üzere aylık 18 bin 
881 lira para cezası 
söz konusu.
Eczacıbaşı Grubu’- 
nun 2013’te bu 
alanda hizmet ver

mek amacıyla 
kurulmuş bir şirketi 
var. Eczacıbaşı 
OSGB (Ortak Sağlık 
ve Güvenlik Birimi). 
Önce sadece grup 
şirketlerine hizmet 
vermeye başlayan 
şirket sonrasında iş 
alanını genişleterek 
tüm Türkiye’de 
hizmet vermeye 
başlamış. 1 Temmuz 
yaklaşırken, Genel 
Müdür Anıl Suge- 
tiren ile sohbet ettik. 
1 Temmuz’dan sonra 
neler olacak, onları 
konuştuk. Çünkü 
Eczacıbaşı OSGB, 
2013 yılından bu 
yana bu döneme 
hazırlanan ve şu 
anda bu alanda en 
organize olan şirket. 
81 ilde 20 şube ile 
hizmet veriyor.
Sugetiren, 1 Temmuz 
sonrası için 
“Şirketleri tam bir 
kaos bekliyor” diyor. 
Şu nedenden: 
“İnsan kaynakları 
çok sıkıntı 
yaşayacak. Aktif 
SGK’h sayısı 22 mi

lyonun biraz üz
erinde. Bu, 20 bin 
civarında işyeri 
hekimi, 30 bin 
civarında iş 
güvenliği uzmanı 
demek. Bizim bugün 
Türkiye’de 120 bin 
hekimimiz var, 85 
bini kamuda 
çalışıyor, geriye 35- 
40 bin hekim kalıyor. 
Ofis ortamları, banka 
şubeleri, marketler 
gibi çok şubeli 
kuruluşlar en yoğun 
karışıklığın 
yaşanacağı yerler, 
karışıklık olacak. 
İşyeri hekimliği 
sertifikasına sahip 
olduğunu var 
saydığımız durumda 
bile kamuda ol
mayan 35-40 bin 
hekimle bu hizmeti 
Türkiye’de vermek 
mümkün değil. Tale
ple arzi karşılamak 
şu anda çok kolay 
gözükmüyor.” 
UZAKTAN DENETİM 
Sistemin denetleme 
sürecinde de şöyle 
bir kolaylık var. 
Çalışma Bakanlığı 

kendi oluşturduğu 
bir yazılımla tüm 
kuruluşları uzaktan 
izleyebiliyor. Bu 
hizmetin alınıp 
alınmadığını görmek 
için gidip denetim 
yapması gerek 
miyor. SGK sicilleri 
aracılığıyla o 
hizmet alınmış 
mı sistemde 
görülebiliyor. 
Yani “O kadar 
işyeri içinde 
denetim sırası 
bana gelmez” 
diye bir rahatlık söz 
konusu değil. 
Eczacıbaşı OSGB 
ocak ayından bu 
yana 120 yeni işyeri 
hekimi ve iş 
güvenliği uzmanını 
işe almış. Şu anda 
çalışan sayısı 350. 
Pek çok banka ve 
uluslararası şirkete 
hizmet vermeye 
başlamışlar. Anıl 
Sugetiren, tüm 
Türkiye’ye yayılmış 
bir hizmeti yönettik
leri için denetle 
meleri de uzaktan 
yaptıklarını anlatıyor

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 ıraKtor 
Operatörü istihdam efUeceK.

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, 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 hr@gemport.com.tr 
adresine iletmeleri rica olunur.

KAYNAKÇI ARANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri 
bölümünden mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası oıan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

Kaynakçılar aramaktayız.

0 224 514 04 00

™
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

BAY - BAYAN VASIFSIZ
- - - - - - - - - - - ELEMANLAR ARANIYOR■I

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Eczanelerde yeni dönem!
Eczacılar ve 
Eczaneler Hakkında 
Kanun'da yapılan 
düzenlemeyle bazı 
eczanelerin ikinci 
eczacı çalıştırması 
zorunlu hale 
gelecek.
Eczacılar ve 
Eczaneler Hakkında 
Kanun'da yapılan 
düzenlemeyle, 
reçete ve cirosuha 
göre belirlenen bazı 
eczanelerin ikinci 
eczacı çalıştırması 
zorunluluğu getir
ilmesini değerlen 
diren Türk Eczacıları 
Birliği (TEB) Başkanı 
Erdoğan Çolak, 
uygulamanın hizmet 

kalitesini artıracağını 
söyledi.
TEB Başkanı Erdo 
ğan Çolak, eczacıla 
rın sağlık, ilaç ve 
eczacılık hizmeti 
sunmalarının yanı 
sıra, verdikleri 
hizmetlerin kalitesi 
nin artırılmasını, 
sürekliliğini, güvenli, 
etkili ve kaliteli tıbbi 
ürünlere ve kaliteli 
sağlık hizmetlerine 
erişimi, hastaların te
daviye uyum göster
melerini, yanlış ilaç 
ve doz seçimi sonu 
cu yaşanan sıkıntılar 
ile ilaç-ilaç, ilaç- 
besin etkileşim leri 
nin, ilaç advers etki

lerinin, akılcı olma 
yan ilaç kullanım 
larının önüne geçil 
mesi amacı ile 
hastaların bilinçlen 
dirilmesinde etkin 
olmayı, doğru, uy 
gun dozda ve yeterli 
süre ile ilaç 
kullanımı konusunda 
hekimler ile işbirliği 
içinde bulunulmasını 
ve verdikleri 
hizmetin kalitesinin 
artırılmasını sağla 
makla da yükümlü 
kişiler olduklarını 
ifade etti.
Yeni bir düzenle
meyle reçete ve ciro
suna göre bazı ecza 
nelerin ikinci eczacı 

çalıştırması zorunlu 
luğu getirildiğini be
lirten Çolak, 
"Eczacılık sermayeyi 
temel alan ticari bir 
faaliyet değil, aksine 
niteliği temel alan 
kamusal bir mesleki 
faaliyettir. Eczacılık, 
eczanede bulunduru
lan ürünlerle ilgili 
hizmetleri sunmak, 
toplumun bu 
hizmetlerden en iyi 
şekilde yararlan 
masına yardımcı 
olmak, ilaçlardan 
öngörülen yarar ile 
elde edilen yararı 
değerlendirerek te
davi kalitesini 
arttırmaya yönelik 

faaliyetlerde 
bulunmaktır. 6197 
sayılı Eczacılar ve 
Eczaneler Hakkında 
Kanun'da yapılan 
düzenlemeyle reçete 
ve cirosuna göre be
lirlenen bazı 
eczanelerin ikinci 
eczacı çalıştırması 
zorunluluğu da 
vatandaşın aldığı 
sağlık hizmetlerinin 
kalitesini artırmaya 
yönelik çabaların bir 
ürünüdür. Tüm 
dünyada olduğu gibi 
son 10 yılda ülke 
mizde de eczanel
erde çalışan person
elin niteliği giderek 
artmaktadır. Gerek

Türk Eczacıları 
Birliği ile Eczacılık 
Akademisi’nin 
Avrupa Birliği 
destekli eczane 
çalışanları eğitimleri, 
gerekse Milli Eğitim 
ve Sağlık 
Bakanlıkları ile bir
likte yaptığımız 
eczane teknisyenliği 
eğitimleri ve gerekse 
eczacılık fakül
teleriyle yaptığımız 
çalışmaların sonucu 
olarak 2 yıllık eczane 
hizmetleri teknikerli 
ği meslek okullarının 
açılması tüm bu 
çalışmaların hazırlık 
aşamasını oluştur 
muştur" dedi

ilinti k ııilıın iisiııiıılımıııiMliMII II II

Hükümet, GSS prim 
sistemini değiştir 
mek için harekete 
geçti. Buna göre; 65, 
197 ve 395 lira olan 
üçlü sistem 
kaldırılacak. 65 lira 
altında tek bir prim 
ödeme tutarı belir
lenecek.
Hükümet GSS 
kapsamında bulu
nan 3 milyon kişinin 
primlerini düşürecek 
bir çalışma 
başlatıyor. Buna 
göre okumayan, 
çalışmayan ve aile 
içindeki geliri asgari 
ücretin üçte birini 
aşanlardan alınan 
GSS primlerinde 
sadeleşmeye gidile
cek. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik

Bakanı Süleyman 
Soylu, 65 TL, 195 TL 
ve 395 TL olarak 
uygulanan GSS 
primlerinin 
tekleştirileceğini 
açıkladı.
Tekleştirilecek prim 
tutarının en alt oran 
olan 65 liranın 
altında olacağını dile 
getiren Soylu "Bu 
önemli bir adım ama 
bu adımın peşinden 
bunu güçlendirecek 
önemli değişiklikler 
de geliyor" dedi. 
Soylu, 65 liranın 
altında olacak prim 
tutarıyla, kapsam
daki kişilerin genel 
sağlık sigortasından 
daha iyi istifade et
tirilmesinin 
hedeflendiğini

açıkladı. Tekleşen 
prim sistemiyle bir
likte prim borçlu 
sayısının azalması 
bekleniyor. Bakan 
Soylu, tahsilat ka
biliyetinin çok az 
düzeyde olduğunu 
ifade ederek, 
"Ortalaması yüzde 6. 
Bu bizim açımızdan 
da problemli ve 
sürdürülebilir değil" 
tespitini yaptı. Genel 
Sağlık 
Sigortası'ndaki yeni 
düzenlemeyi 
açıklayan Bakan 
Soylu "Özellikle 
GSS'de yaklaşık 10 
milyon 50 bin aktif 
sigortalı olmayıp, 
aynı zamanda aktif 
sigortalının 
yükümlülüğünde bu-

lunmayan ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu'- 
nun (SGK) kendi 
kriterleriyle 
belirlediği, prim
lerinin de buna göre 
oluştuğu bir kitle 
var. Bizim C1 
dediğimin Yeşil 
Kartlılardan oluşan 
7 milyon 300 bin kişi 
bulunuyor. Bir de 
asgari ücretin belirli 
bir bölümü, onun 
üstü ve onun daha 
üstü olan gelir 
skalasına göre 
belirlenen bir sağlık 
sistemimiz var. 
Burada prim 
tekleştirmesine 
çalışıyoruz. Bu 
durum 2 milyon 900 
bini aşkın insanı il
gilendiriyor" dedi.

Turizmciye 
Erken Sürpriz

Rusya ile yaşanan uçak krizi ve terör 
saldırılarının ardından zor günler geçiren 
turizm sektöründe, erken rezervasyonlar 
yüzleri güldürdü. 4.2 milyon kişi erken rez
ervasyon yaptırdı. İç turizmde bir 
hareketlenme yaşandığını kaydeden 
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği 
(TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, bu du
rumu erken rezervasyonların ortaya 
koyduğunu söyledi. 2009 yılında başlatılan 
erken rezervasyon kampanyasına ilk yıl 
300 bin vatandaşın katıldığını anımsatan 
Ulusoy, "Kampanyadan yararlanan 
vatandaşlarımızın sayısı 2012 yılında 2 mi
lyona, 2013'te 2.5 milyona, 2014 yılında 3 
milyona yükseldi. 2015 yılında iç pazarda 
erken rezervasyon kampanyasından yarar
lanan tüketicilerin sayısı ise 3.5 milyon 
oldu. Bu yıl da erken rezervasyon 
kampanyasıyla 4.2 milyon vatandaşımızın 
tatile çıkacağını söyleyebiliriz" dedi.
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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)

VENÜS SİNEMASI 
warcraft(3d tiirkçe): 
M»», 
hayvanlar şehri (türkçe 
tnldtîı.M 
16:1M8:30-21:45..

lota seansı'/:fı> 
M:0M6M:45...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAM İNAT PARKE 

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

m* <
"• -"M 1

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

www.yigitinsaatgemlik.com t

Pasta -Meşrubat-Çerez

BAŞLAMIŞTIR

MILTON
k. DÜĞÜN SALONU

İnternetten Canh \fypn- Sahne - Işık gösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler

A www.gemllkmllton.com
gk facebook/miltondugun
Ul plus.google.com/mlltondugun
P HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
> Tel : 513 10 71 GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

201 öyılı
REZERVASYONLARIMIZ

Piyanist +DjPerformans 
Saten Sanda^e Giydirme 
Nikah Masası - Volkan yösterisi

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


ÜSTÜN KALİTELİ

IRKAVLAkJ
www.kavlak.com.tr

Sipariş ]
Hattı | 444 68 80

Kampanya Stoklarla Sınırlıdır.

SADECE

16.90

KAVLAK
— NaturelSızıma
Zeytinyağı

GemlikKfirfez
|Kur<ıluş:1973

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

CİLT YAPIMI • REKLAM - MADALYA ■ KUPA ■ PLAKET

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
18 Haziran 2016 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

Tel : O 224 513 96 83

nkmiiHiinı Haydi çocuklar 
yaz tatiline...

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

BU ACELE NİYE?
Merhum Asım Kocabıytk anısına, Boru- 

san Holding tarafından ilçemiz merkezi 
ne yaptırılan Merkez Asım Kocabıyık 
Camii, tamamlanmadan ibadete açıldı.

Bu acele niye?
Bunu sormak gerekiyor.
Caminin temeli 2014 yılında törenle 

atıldı. Bütün noksanlıkları tamamlan 
diktan sonra da yine görkemli bir tören 
le caminin açılışı yapılabilirdi.

Bu yapılmadı. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Mal Müdür 
lüğü sınırları içinde 
bulunan 3 taşın 
maz ma! 15 Hazi
ran 2016 Çarşamba 
günü Gemlik Mal 
Müdürlüğü makam 
odasında açık 
arttırma suretiyle 
satışa çıkarıldı. 
Satışa çıkan taşın 
mazlardan Umur 
bey Mahallesi, 155 
ada, 8 pafta da bu
lunan 2 bin 366.38 
metrekarelik imar 
planında Konut 
Dışı Kentsel Çalış 
ma Alanı olarak 
görülen arsa, 292 
bin lira tahmini 
bedel ile satışa 
çıkarılan arsa 
alıcı buldu.

Kurşunlu Mahalle 
sindeki 7 bin 333, 
08 metrekarelik 
Spor Tesisi Alanı, 
1 milyon 856 bin 
lira tahmini bedel 
ile satışa çıkarak 
alıcı buldu. Küçük 
Kumla Mahallesini 
Kurudere mevkiin 
de bulunan bin 
163 metrekare bağ, 
466 bin lira tah 
mini değer ile 
satışa çıktı. Ancak 
bu mal satılamadı. 
Öğrenildiğine 
göre, satışı yapılan 
2 taşınmaz 
malın Bakanlıkça 
satışının onanma 
sından sonra 
tapu işlemleri 
başlatılacak.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisel
erde eğitim gören 17 milyon 588 bin 958 
öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline 
başladı. Öğrenciler yıl boyunca emek
lerinin karşılığı olan karnelerini aldıktan 
sonra yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline 
dün başladı. Haberi sayfa 4’de
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Öğrencilere sağlıklı yasam iciııMlet öıliilii
YASAK, YASAK SAVMAK 

OLMAMALIDIR

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, terör 
olaylarında patlayıcı maddelerin güçlendiril 
meşinde kullanıldığı gerekçesi ile nitrat 
içeren gübrelerin satış ve sevkiyatını 
yasaklamış.

12 kg lık LPG gaz tüplerinin satışını yapan 
bayilere, tüpün kimlere satıldığını, tüplere 
konulacak karekortlarla kontrol edilmesi 
yükümlülüğü getirilmiş bulunuyor.

Geç alınmış bir önlem olsa da olası terör 
faaliyetinin azaltabilecek önemli bir girişim.

Son bir yıl içinde amonyum nitratla 
güçlendirilmiş gübre ile binden fazla güven
lik görevlimiz şehit oldu.

Gerçekte nitratlı gübreler Türkiye ve 
dünyada en fazla kullanılan bir gübre türü...

Yasak sonucu Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. 
patlayıcı olmayan gübre imalatına yönelmiş. 
% 28 oranının altında ozon ihtiva eden 
amonyum nitratlı gübrelerin patlama riski 
olmadığı Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. yetkili 
lerine ifade ediliyor ve bunun sonucu % 20 
ozonlu amonyum nitratlı gübrenin bazı katkı 
maddeleri ile birlikte patlama olayı tamamen 
ortadan kaldırıldığı iddia edilmekte.

Umarım başarılmıştır.
Bu formül ile üretilen gübrenin kullanılma 

oranlarının % 100 artacağını yani 1 ton yeri 
ne 2 ton kullanılacağı fakat fiyatı geri çekile 
rek çiftçinin cebinden fazla para çıkmadan 
topraklann gübreleneceği de ifade edilmekte 
ye bakanlıktan onay beklenmektedir. 
İnşallah başarıları kanıtlanır suikastlar ön
lenir, kan akmaz, canlar yanmaz, analar 
ağlamaz.

Pekii, depoların tamamen dolu olduğu 
söylenen patlayabilen amonyum nitratlı 
gübreler ne olacak?

Bu 'Konu 'orr 'dfığı pay’ıaşımı yo'K.
Tekrar satışına izin mi verilecek ve nasıl.
Toplum aydınlatılmalı, endişeler gideril 

melidir.
Devlete düşen önemli görev koyduğu 

yasağı deldirmemek, sık sık kontrollerle pat
layabilen mevcut stokların denetimini 
yapmaktır.

Tabii 12 kg ve üstü LPG tüplerin akı
betinin de konulan yasak ta baştan sağma 
olmamalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı 
Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığı arasında 
yapılan protokol ile 
“Sağlıklı Beslenme ve 
Hareketli Yaşam 
Programı” çerçevesin 
de ilkokul öğrencile 
rinden sonra Or
taokul öğrencilerine 
32 adet bisiklet 
törenle takdim edildi. 
Gemlik Özdilek 
Cevdet-Aynur Mayruk 
Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesinde 
gerçekleştirilen pro
grama İlçe Kaymaka 
mı Cahit Işık, Beledi 
ye Başkanı Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Meh 
met Duran, Şube 
Müdürü Burhan İnan, 
okul müdürleri ile 
öğrenci ve veliler 
katıldı. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran konuş

Har mar ahirim llr-6e sirteti kuruyor
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Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
satışları artırmak ve 
sürdürülebilir karlılık 
sağlamak amacıyla 
Ar-Ge faaliyetlerine 
büyük önem verdik
lerini kaydetti. Asa, 
"Önümüzdeki süreçte 
Marmarabirlik 
bünyesinde akredite 
laboratuara sahip bir 
Ar-Ge şirketi kurmayı 
hedefliyoruz" dedi. 
Başka Asa, 
dünyadaki kurumsal 
firmaların Ar-Ge 
yatırımları sayesinde 
büyüdüğüne işaret 
ederek, hızla değişen 
tüketici beklentilerini 
karşılamanın ancak 
Ar-Ge faaliyetleri ile 
mümkün olabile 
ceğini vurguladı.
AR-GE 
ÇALIŞMALARI 
SATIŞLARA YANSIDI 
Marmarabirlik'in son 
yıllarda tüketici 
alışkanlıklarını 
yeniden gözden 
geçirdiğini ifade eden 
Asa, "Ülke genelinde 
sofralık zeytin tüke
timi arttıkça, tüketici 
tercihlerinin de değiş 
tiğini görmekteyiz. 
Uzun yıllar tek tip 
siyah salamura zey 
tin üretimi yaparak 
faaliyet gösteren 
Marmarabirlik, 2010' 
da kurulan Ar-Ge 
departmanının

masında, toplum için 
aslolan sağlıklı birey, 
sağlıklı aile ve sağlıklı 
nesilleri yetiştirmek 
olduğunu, fiziksteT 
aktivitelerin gençlerin 
bedensel gelişiminde 
önemli olduğumPr;? 
ifade ederek, karne
lerden sonra sportif 
etkinliklere ağırlık < 
verilmesi gerektiğini, 
okullarımızın spor 
salonlarından ya&V. 
okulları etkinliklerirf 
de buralardan istifade 

çalışmaları neticç, 
sinde, yüzde 2, 5 tut 
oranına sahip gold, 
kuru sele ve soslp 
yeşil zeytin ile >, v 
zeytinli çikolata gibi 
yeni ürünleri ürûri.' 
gamına eklemiştir. 
Aynı zamanda bu 
süreçte Marmşrabfr- 
lik ürün çeşitleri yŞ 
arasına yeşil zeytih . 
türevleri de eklen / 
miştir. Bu dururp, 
hem satışlarımıza: 
hem de marka 
imajımıza olumlu ■ fy- 
katkı sağlamış; Mar- • 
marabirlik'in satış * 
miktan, 2015 yılında 
37 bin tonlara çıkmış 
tır. Bu bağlam da 20 
Nisan 2016'da yâpk . 
lan Genel Kurul'da, 
Marmarabirlik bünye 
sinde bir Ar-Ge * 
şirketi kurulmaiıoa 
karar verilmiştir" , 
diye konuştu. * ’SÎ; 
Başkan Asa, şirketin 
kurulması lçin, 
hazırlıklara 

etmek gerektiğini 
söyleyerek öğrenci 
leri tebrik etti.
Başkan Yılmaz 
yaptığı konuşmada 
Öğrenci lerin bisiklet 
kullanma alışkanlığı 
mn beden eğitimine 
ve gelişimine büyük 
katkı sağladığını be
lirterek öğrencileri 
tebrik etti ve başarılı 
bir tatil dönemi 
geçirmelerini diledi. 
İlçe Kaymakamı Cahit 
Işık konuşmasında, 

başladıklarını ve 
KOSGEB'in Ar-Ge 
konusunda verdiği 

' destekleri araştır 
dıklarını belirterek, 
Ar-Ge şirketini KOS- 
GEB hibe desteği ile 
kurmayı planladık 
tarım söyledi.
ZEYTİN TÜKETİMİNİ 
ARTIRACAK
Ar-Ge şirketinin, 

' çocuklara ve gençle 
:• re Zeytin tüketme 
alışkanlığı kazandır 
makarnacıyla 
çalışmalar yapacağı 

• riı ve uzun vadede 
ülke genelindeki kişi 
başı zeytin tüketi
minin artırılmasına 
da katkı sağlayaca 
ğım kaydeden Asa, 
kurulacak şirketin 
faaliyetlerini şöyle 

"anlattı: 
"Ar-Ge şirketimizde, 
Marmarabirlik'in ürün 
çeşitliliğinin artınlma 
'sı, ürün raf ömrünün 
uzatılması, ortalama 
yüzde 20'lerde olan 

öğrencilerin tatile 
girdiği bu günlerde 
böyle bir ödüle layık 
görülen öğrencileri 
tebrik ederek, 
bisikleti dikkatli 
kullanmalarını istedi. 
Program sonunda 
öğrencilere bisiklet
leri teslim edildikten 
sonra Kaymakam Işık 
ve Belediye Başkanı 
Yılmaz okul bahçe 
sinde öğrencilerle 
birlikte bisiklet turu 
yaptı.

fire oranlannın mini
mum seviyeye 
çekilmesi, tuz 
oranının düşürülmesi 
ve iade oranlannın 
yok denecek se
viyelere çekilmesi 
gibi konulara çözüm 
aranacak, bu konu
larda çalışmalar 
yürütülecektir.

ORTAKLAR 
İÇİN YENİ BİR 
KAZANÇ 
Aynı zamanda kısa 
sürede doğru analiz
leri yapmak üzere 
akredite bir laborat
uar kurulacak olup, 
sektörün lideri 
olarak laboratuann 
diğer firmalara da 
hizmet vermesi 
planlanmaktadır. 
Laboratuann, zeytin 
ve zeytinyağı analiz
leri konusunda 
ulusal ve uluslar 
arası platformda 
akredite olması 
hedeflenmektedir. 
Ayrıca ortaklanmıza 
üretimle ilgili konu
larda destek verile
cek, kooperatifleri 
miz için çeşitli 
Ar-Ge projeleri 
hazırlanacaktır.
Kısaca yeni kurula
cak Ar-Ge şirketi, 
hem sektörün hem 
de Marmarabirlik'in 
geleceği için önemli 
bir kazanım 
olacaktır."
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

BU ACELE NİYE?

ASIM KOCABIYIK CAMİİNDE 
İLK CUMA NAMAZI KILINDI

Caminin tamamlanması ramazan ayına yetiştiril 
mesi düşünülüyor olabilir. Ama yetişmedi.

Buna karşın, ramazan ayının ilk teravih namazı, 
Merkez Solaksubaşı Camiinden alınan yer örtüleri 
yere serilerek kılındı. Caminin tamamlanması için be
lirli bir süreye ihtiyaç olduğu belli.

Geçtiğimiz günlerde ben de merak edip yapılan 
camii gezdim.. İç hatları tamamlanmış, mihrabı, hutbe 
okunan minberi ve vaaz verilen kürsüsü beyaz mer
merden yapılmış.

Çok da hoş olmuş.
İç pencereleri Selçuklu mimarisi ve renkli vitraya 

yapılmış. Işık düzeni çok güzel.
pencerelerden süzülen ışıkla iç mekan ışıl, ışıl..
1500 kişilik camiin kubbeleri 4 ana sütun üzerine 

oturtulmuş.. Sütunların çevresi renkli parlak mer
merle kaplı. Dışarıdan süzen ışıklar, bu mermerlerle 
bütünleşince, içeriye yansıyan şavk, insana iç 
rahatlığı veriyor. Vitraylı pencerelere kadar yükselen 
sütunlarla aynı renk mermerler uyumlu.

Dış kapılar ahşap ve ahşap görünümlü kapmadan 
yapılmış.

Bence, kapılar oyma işçilikti ahşap olsaydı, daha 
bir ağırlık verirdi camiiye. Biraz hafif kaçmış.

Dış kapıdan girişten sağa döndüğünüzde, bir üst 
kata çıkıyorsunuz.

Bayanların ibadet yeri olan bu bölüm mahfil.
Mahfilden caminin içine baktığınızda, bir daha 

güzel görünüyor iç mekan.
Duvarlarda yazılan hatlar birbiriyle ahenkli.
Arapça bilmiyorum, kimseye de sormadım ama, 

sanınm Allahın adları yazıyordu duvarda.
Sonra yanlış yazmayayım diye, camide ilk imamlık 

görevini yapan belediye başkanvekili Ercan 
! iarutçuoğlu'nu telefonla aradım.

Tahminimde yanılmamışım. Allahın 99 adını olan 
Esma-üIHüsna imiş yazılar. Barutçuoğlu’nun 
belirttiğine göre, duvarlarda bulunan ayetlerde ise 
“Rabbımiz bizi namaz kılanlardan eyle, “Allah him
meti dilediğine verir. Kime himmet verirse ona büyük 
bir hayır verilir demektir. ” yazılan varmış.

Alt kata girmedim ama burada bay bayan tuvalet
leri, abdest alınacak yerler, duşlar, Müftülük için 
büyük salon ayrıca odalar bulunuyormuş.

Onları da gezeceğim.
Merkez Asım Kocabıyık Camii rahmetlinin Cuma 

namazlannı kıldığı İstanbul’daki Nusretiye Camiinden 
esinlenerek yapılmış.

Gemlik’te ilk kez çift minareli bir camiimiz oldu.
İki minare arasına asılan mahya caminin bütününe 

bir güzellik katmış.
Dış mekan daha düzenlenmemiş. Dıştan camiye 

bakıldığında pencerelerin bir bölümünün Selçuklu 
mimarisinde yapılmasına karşın, alt kısımlarının plas
tikten ve dikdörtgen oluşu bütünlüğü bozuyor.

Sanırım bu pencerelere dıştan giydirme 
yapılacakmış.

Caminin tamamlanmayan bir bölümü ise şadırvanı. 
Dış boyası, yeşillendirilmesi, çevresinin duvarları. 
Sizin anlayacağınız bir kaç aylık işi daha var 

caminin.
Bunlar da tamamlandığında, merhum Asım 

Kocabıyık’ın adına yakışacak bir eser ortaya çıkacak.
Yukarıda da belirttiğim gibi keşke ibadet açılmada 

acele edilmeseydi.
Bitmeyen camiye imam ve müezzin kadrosu da 

atanamadığından şimdilik önüne gelen namaz 
kıldırıyor.

Bu da uygun değil. Bir sorun da Solaksubaşı Camii 
yıkılacağına göre, buradaki imam ve müezzinin yeni 
camiye verilip verilmeyeceği konusu.

Bana gelen bilgilere göre yeni camiye yeni kadro 
verdirteceklermış.

Sonuç olarak ilçemize yapımı tartışmalı da olsa 
ihtiyaç olan bir merkez camiinin açılışı için aceleci 
davranılmamak, her şey usulüne göre yapmalı derim.

Yapımına 2014 
yılında başlanan 
Merkez Asım 
Kocabıyık Camiinde 
dün ilk Cuma 
namazı kılınırken, 
ilk Cuma hutbesini 
de İlçe Müftüsü 
Muammer 
Turan yaptı. 
İç düzenlemesi 
yapılan ve halıları 
önceki gün döşe 
nen Merkez Asım 
Kocabıyık Camiinde 
Cuma namazı 
kılınması için hum 
malı bir çalışma 
gözlendi. 
Temizlik çalışma 
larının tamamlanma 
sından sonra özel

yaptırılan iç mekan 
halıları döşendi. 
Çevre düzen (emele 
ri ile binanın dış 
cephe boyası ve 
şadırvanının da 
tamamlanmasından 
sonra caminin

resmi kabulü 
yapılacak.
Dün kılınan ilk 
Cuma namazına 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet

Avcı, belediye 
meclis üyeleri, sivil 
toplum kuruluş 
temsilcileri, bazı 
muhtarlar, dernek 
yöneticileri ve az 
sayıda vatandaş 
katıldı.

Haydi çocuklar tatile
Okul öncesi, 
ilkokul, ortaokul ve 
liselerde eğitim 
gören 17 milyon 
588 bin 958 öğrenci 
karnelerini alarak 
yaz tatiline başladı. 
2015-2016 eğitim- 
öğretim yılının sona 
ermesi dolayısıyla 
Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz, Anka 
ra'da karne dağıtım 
törenine katıldı, 
öğrenciler yıl 
boyunca emek
lerinin karşılığı olan 
karnelerini aldıktan 
sonra yaklaşık 3 ay 
sürecek yaz tatiline 
başladı. Mezun 
olacak ilkokul, or
taokul ve lise son 
sınıf öğrencilerini 
kayıt maratonu bek
liyor. Ortaokulların 
8. sınıflarında 
okuyan öğrencilerin 
girdiği merkezi 
ortak sınavlara göre 
yerleştirme yapıla 
cak okulların

kontenjanları, 29 
Haziran'da ilan 
edilecek. 8. sınıf 
yerleştirmeye esas 
puanlar, 29 Hazi
ran'da duyurulacak, 
öğrenciler, 15-25 
Temmuz arasında 
okul tercihlerini ya
pabilecek. Tercih 
sonuçları 8 Ağus 
tos'ta açıklanacak. 
Üniversite için 
ter dökecekler 
Lise mezunları yaz 
tatiline başlamadan 
önce üniversiteye 
girebilmek için ter

dökecek. 2016 
LYS'ye 1 milyon 73 
bin 18 aday başvur 
du. Lisans Yerleştir 
me Sınavları (LYS) 
81 il merkezi ve 
Lefkoşa'da yapıla 
cak. LYS-4 18 Hazi
ran Cumartesi;
LYS-1 19 Haziran 
Pazar; LYS-2 ve 
LYS-5 25 Haziran 
Cumartesi ve LYS-3 
26 Haziran Pazar 
günü gerçekleşti 
rilecek.
2016-2017 eğitim- 
öğretim yılının İlk

zili, Kurban 
Bayramı'ndan 
sonra 19 Eylül 
Pazartesi günü 
çalacak ve 
ilk dönem 
20 Ocak 2017 
Cuma günü sona 
erecek.
Yarıyıl tatilinin 
ardından dersler, 
6 Şubat 2017 
Pazartesi günü 
başlayacak, 
9 Haziran 2017 
Cuma günü 
öğrenciler yaz 
tatiline girecek.
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

KİTAPLARDAN KORKAN BELEDİYENİN ADIDIR; GEMLİK BELEDİYESİ

Merhaba Sayın 
Gemlikliler;
Öncelikle şunu 

belirtmek isterim ki 
bu yazımı Gemlik 
Körfez Gazetesi 
köşe yazarı veya 
turizmci kimliğimle 
değil, Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı olarak 
kaleme alıyorum.
Bundan yaklaşık 

bir ay önce 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi yönetimi 
olarak, Gemlik’in 
farklı yedi nokta 
sına açık hava 
kütüphaneleri 
koymak için yola 
çıktık.
Öncelikle bizlere 

destek veren 
büyük şirketler ile 
üyelerimizi ziyaret 
ederek gerekli 
maddi ve manevi 
desteği sağladık.

Bu destekler ile 
ilk olarak dört adet 
kitaplık yaptırdık. 
Üyelerimizden 
gelen kitap bağış 
lan ile de kütüpha 
nelerimizin içini ki
taplar ile doldur
duk.

Daha sonra Gem
lik Kaymakamlığı 
ve Gemlik Belediye 
si’ne dilekçeler 
vererek talebimizi 
ilettik.

Kaymakamlık 
makamından da 
talebimiz Belediye 
Başkanlığına 

iletildi. Belediye 
miz Kültür 
Müdürlüğü’nden 
ise kendilerinin de 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 
“Oku Getir” is
minde bir kam 
panya yürüttük
lerini ve Gem
lik’teki birkaç 
okul bahçesine 
kütüphaneler 
koyacaklarını, 
bu nedenle bizim 
belirttiğimiz 
noktalara kütüpha 
nelerimizin 
konulamayacağına 
dair bir yanıt aldık.

Bu cevap ve tu
tuma şaşırdık 
desek yalan olur. 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Yönetim 

Kurulu olarak 
böyle bir yanıta 
zaten hazırdık ve 
ikinci bir plan 
olarak kütüphane 
lerimizi özel sek
töre ait mekanlara 
koymayı planladık.
Kısmet olursa bu 

hafta içinde bir 
adet Karacaali, bir 
adet Umurbey, bir 
adet Kurşunlu ve 
bir adet Narh 
Mahallelerinde özel 
sektöre ait nokta
lara kütüphanele 
rimizi yerleştire 
ceğiz.

Kalan üç adet 
kütüphaneyi ise 
daha sonra Gem
lik’te belirlediğimiz 
uygun noktalara 
yerleştirmeyi 

öngörmekteyiz. 
Burada özellikle 
değinmek istedi 
ğim nokta, Gemlik 
Belediyesi’nin 
“Oku Getir” 
projesinin 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin 
projesini sanal 
alemde ve Gem
lik’in farklı 
mekanlarında 
afişler ile duyur
duktan hemen 
sonra gündeme 
gelmesidir.
Yani “Oku Getir” 

projesi çalıntı bir 
projedir ve Gemlik 
Belediyesi bu tutu
muyla kitaplardan 
ve insanların 
aydınlanmasından 
korkan bir 
belediyedir.
Çünkü bizim pro

jemiz sadece 
çocuklara yönelik 
değildir. Projemiz 
kapsamında 
kütüphanelerim
izde kutsal 
kitabımız Kuran’ı 
Kerim meali, 
yetişkin roman ve 
kitapları, Atatürk 
İnkılaplarına dair 
kitaplar mevcuttur.

Eğer Belediyemiz 
iyi niyetli olsaydı, 
bu projede bizlere 
yardımcı olur ve 
yer gösterirdi.

Onlar içinde 
Atatürk’ün geçtiği 
hiçbir projede yer 
almak istemezler. 
Atatürk ismi onları 
son derece 
rahatsız eder.
Aslında en çok 
merak ettiğim 
nokta şu;
Ölüsünden bu 

kadar korktukları 
Atatürk yaşıyor 
olsa ne yaparlardı?

Gemlik Belediyesi 
şunu çok iyi 
bilmeli ki; şartlar 
ne olursa olsun 
Atamızı ve devrim- 
lerini asla ve asla 
unutturamayacak- 
lar ve güneşi 
balçıkla 
sıyayamayacaklar.

Ümidinizi asla yi
tirmeyiniz.

Şunu unutmayınız 
ki; Gerektiğinde 
hepimiz Şanlı Türk 
Milleti’nin bir neferi 
ve hepimiz Mustafa 
Kemal’in Asker
leriyiz..

ÜRETİM ELEMANI
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

ZS-'&'YAŞ AKASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN MADEN 
MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ VEYA 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
TEKNİK 

YÜKSEKOKUL YA DA 
TEKNİK LİSE MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması rica olunur. 

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: O 224 58f 00 05

BİL'de ikinci protokol

Özel Atakent Has
tanesi ardından Özel 
Yalova Hastanesi- 
Uzmanlar ile de pro
tokol imzalayan Bil 
Okulları Orhangazi 
Kampüsü, ailesine 
dahil olanları eğitim 
- öğretimin dışında 
sağlıkta da yalnız 
bırakmıyor.
Bil Okulları

Orhangazi Kampüsü 
Müdürü Ahmet 
Şayim Başuğur, 
Özel Yalova Has
tanesi ile imzalanan 
protokol ile alakalı 
bilgi verirken 
‘Kampüsümüzde 
öğrencilerimiz 
başta olmak üzere 
velilerimiz ve 
onların birinci

dereceden yakınları 
ile öğretmenleri 
miz ve çalışanları 
mız bu protokol 
ile Özel Yalova 
Hastanesi’nde 
röntgen, 
tahlil, muayene 
gibi hizmetlerden 
indirimli yararlan
abilecekler.’ diye 
konuştu.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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İşçilere 1 yıllık ücret devletten
IŞKUR’dan alınan 
işçi için, maaş ve 
prim teşviki 1 yıla 
uzatılınca, program, 
şirketlerin istih
damda yeni 
gözdesi oldu. 
Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR), işsizlerin 
mesleki niteliklerini 
artırmak, 
okullarından yeni 
mezun olan genç
lerin işverenlere 
kendilerini 
tanıtmalarını 
sağlamak için 2009 
yılından beri işbaşı 
eğitim programı 
düzenliyor. Program 
sayesinde işveren, 

riske girmeden işe 
alacağı kişiyi önce
den tanıma olanağı 
elde ediyor.
Programın sonunda, 
ihbar ve kıdem 
tazminatı ödemek 
zorunda kalmadan 
beğenmediği işçiyle 
yollarını ayırıyor. 
Programa katılan 
“genç" işçiyi 
beğenip işe alırsa bu 
kez 42 aya kadar 
varan sürelerle 
işveren primi 
teşviklerinden 
yararlanıyor. 
Habertürk'ün haber
ine göre işbaşı 
eğitim programından 

yararlanan şirketler 
arasında küçüklerin 
dışında büyük 
grupların, beyaz 
eşya ve otomotiv 
gibi şirketlerin de 
bulunduğu belir
tiliyor.
Programa başvuran 
işveren sayısı her ay 
artıyor. Geçen yılın 4 
ayında 12 bin 4 adet 
işbaşı eğitim 
programı 
gerçekleştirilirken, 
bu yılın aynı döne
mindeki program 
sayısı 64 bin 95'e 
ulaştı. Program 
başına çalışan sayısı 
ortalama 2 kişi oldu.

Ücret devletten 
İhtiyaç duyulan 
pozisyon için 
İŞKUR'a başvurup 
eleman alabildikleri 
gibi, kendi seçtikleri 
kişileri de 
başlatabiliyorlar. 
İşverenlerce her 
pozisyon için İşbaşı 
Eğitim Programı 
açılabiliyor. Depo 
görevlisinden 
tezgâhtara, muhase
beciden noter kâtib
ine kadar farklı 
alanlarda eleman 
ihtiyacı bu yolla 
karşılanabiliyor. 
İşbaşı eğitim 
programına 

katılanlara 24 aylık 
dönem içerisinde fi
ilen çalışılan 320 
güne kadar (tatil 
günleriyle birlikte bir 
yıl boyunca) İŞKUR 
tarafından günlük 50 
lira ücret ödeniyor. 
Aylık net ücret bin 
300 TL'ye ulaşıyor 
Programa katılan 
kişilerin iş kazası ve 
meslek hastalığı ile 
Genel Sağlık 
Sigortası (GSS) 
primleri de İŞKUR 
tarafından 
karşılanıyor. 
Programdan yarar
lanabilmek için 
İŞKUR'a kayıtlı ve 

işsiz olmak 
gerekiyor. Ancak iki 
yıllık ön lisans dahil 
olmak üzere üniver
site öğrencileri de 
programdan 
yararlanabiliyor. 
Zorunlu stajını 
işbaşı eğitim 
programı ile yapan 
üniversite 
öğrencileri, hem 
mesleki deneyim 
elde ederek işverene 
kendini tanıtabiliyor, 
hem de para kazan
abiliyorlar. Program
dan yararlanacak 
işverenin en az 2 
işçisinin olması 
gerekiyor.

Kola içen «ergi öleııecei!
ABD'nin Phiiadei- 
phia kentinde 
içecek endüstri 
sinin milyonlarca 
dolarlık engelleme 
çabalarına karşın, 
gazlı ve şekerli 
içeceklere vergi 
getirildi.
Philadelphia "kola 
vergisi" adı verilen 
vergiyi uygulayan ilk 
büyük ABD kenti 
olacak.

90 MİLYON DOLAR 
KAYNAK

Taraftarları, verginin 
kentin 1,5 milyon 
sakininin sağlığına 
yararlı olacağını 
söylüyor, 
karşıtlarıysa küçük

işletmeler ve yoksul 
kesimleri vuracağını 
savunuyor. BBC'de 
yer alan habere 
göre, verginin gele
cek Ocak ayında 
yürürlüğe konması

ve bu yolla gelecek 
yıl 90 milyon dolar 
kaynak elde 
edilmesi bekleniyor.

1 LİTRE İÇİN 
35 SENT

Yeni uygulamada 
litre başına 35 sent 
vergi alınacak. 
Dağıtımcılar tüm 
şekerli ve yapay 
yollarla 
tatlandırılmış 
içecekler için 
vergi ödeyecek. 
Vergi yükünü 
tüketiciye yansıtıp 
yansıtmama 
konusunda ise 
serbest olacaklar. 
Kola vergisi 
girişimleri ABD'nin 
30'dan fazla 
eyaletinde 
başarısız 
olmuştu. Sadece 
California'nın 
Berkeley kentinde 
benzer bir vergi 
alınıyor.

Petrol dünya 
lideri belli oldu

Dünyada petrol üretimi geçen yıl bir 
önceki yıla göre yüzde 3,2 artışla 4 milyar 
361 milyon 900 bin ton oldu.
Dünyadaki toplam petrol üretiminin yüzde 
13'ünü Suudi Arabistan üstlenirken, en 
fazla tüketim de yüzde 19,7 ile ABD'de 
gerçekleşti.
Türkiye'de ise petrol tüketimi geçen yıl bir 
önceki yıla kıyasla yüzde 12,5 artışla 38 
milyon 800 bin tona ulaştı. Böylece 
dünyadaki petrol tüketiminin yüzde 0,9'u 
Türkiye'de gerçekleşti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKli TEIEFONIAR RESMİ DAİr’eEER DENİZ OTOBÜSİr

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

ULAŞIM

HASTANELER

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 18 46
513 71 66

Tomokay Tomografi Santral
Başkanlık

51345 21-23
513 45 20

TAKSİLER
Körfez Tekel 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

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

51457 96
513 23 25 

513 45 21-182 
5 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı <
Yalova
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

(226) 811 13 23

VAPUB - FEBİBOT

Topçular 
Eskihisaı

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
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 00
514 88 70
514 17 00

Gemlik Körfez
OEMLİK’İN İLK OÛNlOK SİYASİ OAZETtSİ

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-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Câcf Bora' Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IfflllIlllEIlMO

VENÜS SİNEMASI
warcraft(3d türkçe):

hayvanlar şehri (türkçe 
hılılıa)):Wa

koIni seansfrîıl
14M30M

5133321

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


İNŞAAT

BAŞLAMIŞTIRNifak Mastısı - Vöifan gösterisi

YAPI MALZGMGLGRI LTD. ŞTI.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

internetten Canh fyıpn- Snkne - Işık gösterisi
Servis ve ekipmnfar - Sürpriz gösteriler

g, www.gemllkmllton.com
Hk facebook/mlltondugun

plus.google.com/miltondugun
R HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI

Tel : 513 10 71 GEMLİK

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

www.yigitinsaatgemlik.com

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE Q
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA İi <

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN ' İM
GÜZEL ANLARINIZI £ ||.

YAŞATMAK İÇİN VARIZ M

-MeşrıM- Çerez 2(14 fi«ılı
Piunnist +Di'PerfGrmnns ylll
Süten Snnfalne Giudirnıe REZERVASYONLARIMIZ

MILTON
k. DÜĞÜN SALONU

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


GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

20 Haziran 2016 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Polis, Zabıta ve Ambulans dışındaki araçlar sahile giremeyecekmiş...

MMİMKIİIİİIMIIIIII!
Kadri GÜLER
kâdri_guler@hotmâil.com

i Güne Bakış

BİR PAZAR YAZISI...
Yağışlı ve serin Haziran günleri yerini 

bunaltıcı sıcaklara bıraktı.
Bir yanda ramazan ayının getirdiği 

uğrevi durum, diğer yanda sıcakların 
bunaltısı...

Sıcaklar yeni başladı diyebilirsiniz ama 
meteorolojinin belirttiğine göre bu yaz 
sıcaklar geçmiş yıllara göre çok fazla 
olacakmış.

Kendimizi şimdiden sıcaklara 
uyarlamamız gerekiyor. Devamı 4’de

Turizm sezonunun 
başlamasıyla yeni 
uygulama ilgili 
sahilin gezi yoluna 
yıllardır gelen servis 
araçlarına yasak 
getirildiği belirtiliyor. 
Kumla esnafının 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, geçmiş 
yıllarda Gemlik Bele 
diyesinin denetimin 
de olan Kumla sahil 
yolunun, Büyükşehir 
Belediye Meclisi kara 
rıyla, Bursa Büyükşe 
hir Belediyesine geç 
tiği ve bu sezon sahi 
le servis araçlarının 
sokulmayacağı 
bildirildiği belirtildi. 
Gemlik Belediyesine 
giden servis sahip
leri şok bir haber 
ile karşılaştı.

Küçük Kumla sahi
line mal getiren 
araçlara, eskiden 
ücret karşılığı sahile 
girişlerinde verilen 
Serbest Giriş 
kartlarının bu yıl 
verilemeyeceğinin 
bildirildiği, Küçük 
Kumla sahilinin 
sorumluğunun 
Büyükşehir Belediye 
si’ne geçtiği

öğrenildi. Polis, 
Zabıta ve Ambulans 
dışında sahile araç 
girmesinin yasak 
landığını öğrenen 
esnaf ve servis 
firmaları olaya 
tepki posterdiler. 

KİRLİLİĞİ VAR 
Olayla ilgili olarak 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Encümen

üyesi Ercan Barutçu 
oğlu, Kumla sahil 
yolu ile Abdullah 
Aslan Caddesinin 
bakım ve düzenleme 
görevinin bundan 
sonra Bursa Büyük 
şehir Belediyesince 
yerine getirileceği, 
sahile servis araçla 
rının sokulmaması 
gibi bir durumun 
olamayacağını, 
belli saatlerde eski
den olduğu gibi 
yasak getirilebile 
ceğini söyledi. 
Barutçuoğlu, 
yetki konusunda 
şimdilik tam bir 
mutabakatın sağlan 
madiği, önümüzdeki 
günlerde her şeyin 
netleşeceğini 
belirtti.

ÖZEL um SINIF] 1,2,3. SINIFLADI HAFTADA 6 SAAT
4,5,6,?. SMFLAHA HAFTADA 8 SUT İNGİLİZCE

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI
Eğitim ve öğretim yık boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı 

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş 
derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

MÜZİK

SOSYAL MASA TENİSİ
. . . . VOLEYBOL

AKTIVITELERIMIZ: basketbol
SU SPORLARI

JİMNASTİK 
TİYATRO 
BİLGİSAYAR 

HALKOYUNLARI 
SATRANÇ

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
hotm%25c3%25a2il.com
wuvw.aykentilkogretim.k12.tr
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Gürhan ÇETİNKAYA
gurhancetinkaya@gmail.com

44’lük delikanlı
Hem de her daim muhalif olarak yerel 

gazetecilikte 44 yıl’ı devirmek... İnanç, 
özveri, dirençle olanaklıdır ancak...

Gemlik Körfez Gazetesi de 44 yıldır 
yılmadan, yorulmadan, inatla, inançla 
ama en çok da özveriyle ayakta duruyor.

En büyük destek kuşkusuz Gemlik 
halkından...

Okuyarak, ilan vererek sahip çıkıyor 
gazetesine...

Bizler için önemli bir liman olan 
gazetemizin kaptanı Kadri Ağabey’i, 
Çarkçıbaşı Serap Kardeşimi kutluyorum.

Gemimizi her daim güvenle açık deniz 
lerde tuttukları için...

BUSİAD...
Geçtiğimiz hafta içinde BUSİAD ge

leneksel iftarını gerçekleştirdi.
Konuk ise önemli bir din adamı Prof.

Dr. Mustafa Çağrıcı idi.
İki doğru yan yana gelince nitelikli bir 

iftar sohbetinde önemli bilgilere eriştik...
Barış ve huzura giden yolun taşlarının 

bilim ve akılla döşendiğini,
Türk halkının huzuru, mutluluğu ve 

refahı için Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün işaret ettiği “Yurtta sulh ci
handa sulh” ilkesi ile dış politikaların

Bilim ve akıldan sapıhrsa gerilemenin 
başlayacağını,

Osmanhnın çöküşünde bilim ve akıldan 
sapmanın dtaen dıöugunu,

Kuran’ın evrensel bir kitap olduğunu, 
İslam dininin ise tüm çağlara ve tüm 
çağların ihtiyaçlarına hitap ettiğini 
öğrendik.

Onuncu Yıl Marşı...

Yayın organlarından yansıyan bir haber 
gelinen noktayı çok net biçimde 
açıklamaktadır.

Bolu Milli Eğitim Müdürü “10. Yıl 
Marşı’nın okullarda söylenmesini 
yasakladı.”

Oysa;
1923-1933 Türkiye Cumhuriyeti’nin 

aydınlandığı, güçlendiği, köklü devrim- 
ierin gerçekleştiği dönemdir.

O marşı yasaklamak aydınlıktan 
korkmaktır.

Liselilerin eşitlik, özgürlük, laiklik 
çağrıları...

Ama gençler var ya gençler ülkenin 
gerçek sahipleri...

Anadolu’nun bir köşesinde çaktıkları 
kıvılcım her köşesine dalga dalga 
yayılıyor.

Korkusuzca, yan yana, omuz omuza 
gelen liseli gençler gericiliğe, ilkesizliğe, 
karanlığa, pervasızlığa dur diyorlar.

Liselilerin yüreklice çıkışı;
“Türk genci, inkılâpların ve rejimin 

sahibi ve bekçisidir diye başlayan ve 
İşte benim anladığım Türk genci ve Türk 
gençliği...” diye biten Mustafa Kemal 
AtâturkuriBursa* Nüikü nu anımsattı.

Anlaşılan o ki Atatürk’ün Cumhuriyeti 
emanet ettiği gençler, hiçbir zaman 
pabucu Cumhuriyet düşmanlarına 
bırakmayacak.

Plan, 1 ay süreyle askıda kalacak...

EMMin
Yılan hikayesine 
dönen Kuzey Planları 
olarak adlandırılan 
Küçük Kumla’ya 
doğru imara açılan 
yeni alanların 1/1000 
ölçekli uygulama 
imar planları bugün 
Belediye Binasında 
askıya çıkarılıyor. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından

18 uygulamasının 
yapılması için ihaleye 
çıkarılan ve uzun 
zamandır üzerinde 
çalışan planlar 
geçtiğimiz hafta 
Belediye Başkan 
lığına teslim edilmişti. 
Belediye Şehircilik 
ve İmar Müdürlüğü 
Teknik elemanlarının 
incelediği planlar,

daha sonra 
Çarşamba günü 
yapılan encümen 
toplantısında 
askıya çıkarılma 
kararı alındı. 
Öğrenildiğine göre 
bugün, Şehircilik ve 
İmar Müdürlüğü 
binasının 
önündeki pencerede 
askıya çıkarılacak

olan Kuzey 
Planlan, 
1 ay süreyle 
askıda kalacak. 
Askı süresi 
içinde planların 
bulunduğu 
alanda mülkleri 
olanlar, planlan 
inceleyerek 
gerektiğinde itiraz 
edebilecekler.

I V II II _ IJ II

İlçemizde meydana 
gelen acı olayda, 
Musa Aydın adındaki 
7 yaşındaki küçük 
çocuk, bisikletiyle 
servis aracının 
çarpması sonucu 
yaşamını yitirdi. 
Olay, cumartesi 
günü saat 20.oo 
sıralarında Ahmet 
Süren Meydanı’nda 
meydana geldi. 
Haşan D. adlı
sürücünün kullandığı 
16 S 7110 plakalı 
servis aracı, Taş 
köprüden dönüş 
yaptığı sırada

kavşakta bisikletiyle 
dolaşan Musa 
Aydın’a çarptı.
Çarpma sonucu ağır 
yaralanan küçük

Musa, olay yerine 
gelen ambulansla 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.

Hastanede küçük 
çocuk tüm çabalara 
karşın kurtarılamadı. 
Olayı duyan 
Musa’nın ailesi 
çocuklarının 
ölümüne inanamadı. 
Servis sürücüsü 
olaydan sonra 
gözaltına alındı. 
Musa Aydın’ın 
cenazesi dün 
Merkez Sulaksubaşı 
Camiinde kılınan
öğle namazından 
sonra ilçe mezarlığın 
da toprağa verildi. 
Olay ilçede 
üzüntü yarattı.

Mercedes elektrik direğine çarparak durabildi.

mıusnı m nnuı ırtHlıoı

Gemlik Manastır 
yolunda aşırı 
hızlı araç 
kullananların 
kazaları bitmiyor. 
Önceki gün 
Kumla Gemlik 
arasında 
araç süren bir 
sürücü, direksi 
yon hakimiyetini 
kaybedince 
Günaydın Sitesi 
karşısındaki 
elektrik direğine 
çarparak durabildi.

Kazada Mercedes 
araç büyük

hasar görürken, 
sürücüsü başından

yaralandı.
Kaza sonrası 
sıkışan sürücüyü, 
çevreden 
yardıma gelenler 
kurtararak 
araçtan çıkardı. 
Ambulansın 
gelmesiyle 
yaralı sürücü 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.
Polis olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

mailto:gurhancetinkaya@gmail.com
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50 hin liralık vurgun yaptı ama kaçamadı!
Bursa’da kendisini 
polis olarak tanıtan 
23 yaşındaki I.I., iddi
aya göre telefonla 
aradığı 52 yaşındaki 
Ayşenur Başköylü’yü 
telefonla dolandırarak 
50 bin lira değerinde 
para ve ziynet 
eşyasını aldı.
Şüphelenen kadının 
polise haber vermesi 
üzerine, zanlı verilen 
eşkal bilgileriyle saç 
şeklinden yakalandı. 
Bursa’nın Merkez 
Nilüfer ilçesi Esen- 
tepe Mahallesi’nde 
Ayşenur Başköylü’yü 
cep telefonunundan 
arayan bir kişi, ken
disin polis olarak

tanıtarak, bir 
kuyumcu soygununa 
kimlik bilgilerinin 
karıştığını söyledi. 
Sahte polis, 
Başköylü'den, in
celeme yaptıktan 
sonra iade etmek 
üzere evdeki para ve 
altınları kendisine 
teslim etmesini istedi. 
Paniğe kapılan 
Ayşenur Başköylü, 
evde bulunan 10 bin 
lira nakit parayı ve 40 
bin lira değerinde 
altını poşete koyarak 
sahte polisin yön
lendirmesi ile Esen- 
tepe Mahalle 
Muhtarlığı'nın hemen 
yanındaki duvarın

kenarına bıraktı. YAKALADI

POLİS, SAÇINDAN Daha sonra buradan

uzaklaşan Başköylü, 
bir binanın arkasına 
saklanarak altın ve 
paraları gerçekten 
polislerin alıp 
almayacağını görmek 
için bekledi. Bu 
sırada poşeti esmer 
tenli, saçlarının 
kenarı kısa, önleri ise 
uzun olan bir kişinin 
aldığını gören 
Başköylü, 
dolandırıldığını 
anlayınca polise 
haber verdi.
Kısa sürede belirtilen 
adrese gelen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği Ekipleri

zanlıyı yolda 
yürürken saçlarından 
tanıyıp durmasını 
istedi. Kaçan zanlı 
kısa süren 
kovalamacanın 
ardından yakalandı. 
Adının İ.l. olduğu 
öğrenilen zanlının, 
dolandırıcılık 
suçundan kaydı 
bulunduğu ortaya 
çıktı. Suçlamayı 
reddeden zanlının 
üzerine çalınan altın 
ve paralar buluna 
madı. Sorgulaması 
yapılan İ.İ., ifadesi 
alındıktan sonra 
dolandırıcılık suçun
dan adilyeye 
çıkartılacak.

Nişan alışverişi 
faciaya döndü

Av tüfehi kalbine dayayıp intihar eni

Bursa’da menfeze 
düşüp alev alan 
minibüsteki 5 
kişiden 2'si yanarak 
can verdi, 3 kişi ağır 
yaralı halele hasta 
neye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
Balıkesir yolu 
Mustafakemalpaşa 
ilçesi yakınlarındaki 
Taşköprü mevkiinde 
meydana gelen 
kazada, Tuğrul 
Çelik(55) yönetimin
deki 45 TA 1798 
plakalı minibüs, 
sürücünün direk
siyon hâkimiyetini 
kaybetmesi üzerine 
takla atıp iki yol 
arasındaki menfeze 
düştü. Hurdaya 
dönen araç alev 
alarak yanmaya 
başladı. Sürücü 
Tuğrul Çelik(55) ile 
birlikte, I.Tayfur 
Çel i k(28), Süleyman, 
Çelik(55), Ayşe 
Çelik(48) ve Zübeyde 
unsal (54) yanan 
araçta sıkıştı.
Olayı gören diğer 
sürücülerin haber 
vermesi üzerine 
Mustafakemalpaşa 
İtfaiye ekipleri 

hemen olay yerine 
geldi. Ancak yapılan 
söndürme 
çalışmalarına 
rağmen Ayşe Çelik 
ve Zübeyde Önsal 
olay yerinde 
yanarak can verdi.

NİŞAN 
ALIŞVERİŞİNDEN 
DÖNÜYORLARDI 
Yanan minibüsten 
ağır yaralı halde 
kurtarılan sürücü 
Tuğrul Çelik, I.Tayfur 
Çelik ve Süleyman 
Çelik’in ise 
durumlarının cid
diyetini koruduğu 
öğrenildi. Hayatını 
kaybeden Ayşe 
Çelik ve Zübeyde 
Onsal’ın cenazeleri 
Mustafakemal 
paşa Devlet has
tanesi morguna 
kaldırıldı.
Manisa’da ikamet 
ettikleri öğrenilen 
kazazedelerin, 
Bursa’ya nişan 
alışverişine gittikleri 
ve kazanın dönüş 
yolunda meydana 
geldiği iddia edildi. 
Jandarma, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Bursa’nın merkez 
Nilüfer İlçesi’nde, 
akciğer kanseri 
olduğu bildirilen 74 
yaşındaki Mustafa 
Madan, geçirdiği 
bunalım sonucu 
kalbine dayadığı av 
tüfeğini ateşleyerek 
intihar etti.
Olay, merkez Nilüfer

Traktör altında can verdi
Bursa’nın direksiyon 
hakimiyetini kaybe 
derek çukura düşen 
traktörün altında 
kalan adam hayatını 
kaybetti.
Olay, Yenişehir ilçesi 
Çiçeközü köyünde 
meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 
16 UE 127 plakalı 
traktörünü yıkadıktan 
sonra köy dışında 
ıhlamur toplayan ve

DSİ Binasında »angın naniği!
Bursa’nın merkez 
Yıldırım İlçesi’nde bu
lunan Devlet Su İşleri 
(DSİ) 11’inci Şube 
Müdürlüğü’nün 
çatısında henüz belir
lenemeyen nedenle 
yangın çıktı. İtfaiye 
ekiplerinin kısa 
sürede gelerek müda

İlçesi Yaylacık Ma
hallesinde meydana 
geldi. Dördüncü 
safha akciğer kanseri 
olduğu delil titeıı evli 
3 çocuk 5 torun sahi 
bi Mustafa Madan, 
ailesi tarlaya çalış 
maya gittiği sırada, 
evinin bahçesinde 
kalbine dayadığı av

dönüş yoluna geçen 
60 yaşındaki Recep 
Dursun direksiyon

hakimiyetini kaybe 
derek sulama kanalı 
için açılan çukura

hale ettiği yangın 
diğer binalara 
sıçramadan 
söndürüldü.
Merkez Yıldırım ilçesi 
Ankarayolu Cad- 
desi’nde bulunan 
DSİ 11’inci 
Müdürlüğü’nün iki 
katlı binasının 

tüfeğini ateşleyerek 
intihar etti.
Silah sesmi duyan 
komşuları, evin 
bahçesine gıraıgınae 
Madan'ı kanlar 
içerisinde buldu.
Komşularının ihbarı 
üzerine gelen 112 
Acil Servis ve polis 
ekipleri geldi. 112 

çatısında henüz 
belirlenemeyen bir 
sebepten dolayı 
yangın çıktı. 
Bu sırada nöbet 
kulübesinde oturan 
güvenlik görevlisi du
rumu fark ederek it
faiye ekiplerine haber 
verdi. Olay yerine 

ekibinin yaptığı 
kontrolde. Madan’ın 
olay yerinde öldüğü 
belirlendi. Cumhu 
rıyeı savcısının 
yaptığı incelemenin 
ardından Madan'ın. 
cesedi otopsi yapıl 
mak üzere Bursa 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı.

düştü. Takla atan 
traktörün altında 
kalan yaşlı adam 
olay yerinde hayatını 
kaybetti. Evli ve iki 
çocuk babası Recep 
Dursun, olay yerine 
gelen Cumhuriyet 
Savcısı ve 
Jandarma’nın 
inceleme lerinin 
ardından, Çiçeközü 
köyünde toprağa 
verildi.

gelen itfaiye ekipleri, 
merdivenle çatıya 
çıkarak yangını kısa 
sürede kontrol 
altına aldı.
itfaiye ekiplerinin 
çalışması sonu 
cunda söndürülen 
yangının çıkış 
nedeni araştırılıyor
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

BİR PAZAR YAZISI...
Pazar günleri benim için özel bir gün.
Gazete hazırlığına kadar geçen zamanı 

kendime ayırıyorum.
Dün, babalar günüydü, ben de çocuklarımla 

birlikte babalar gününü evimizin yan bahçe 
sinde domates, salatalık ve biber fideleri ekerek 
geçirdim.

Önce bahçenin çapalanması, sonra dikim 
ocakla rının hazırlanması ve fideleri dikilmesi 
oldukça zamanımızı aldı. Bu yıl geçtiğimiz yıla 
göre daha çok domates ve biber fidesi diktik.

Bir aksilik olmazsa, bir ay sonra kendi 
ürünümüzü bahçemizden soframıza getireceğiz.

Tamamen doğal ürünler yiyeceğiz.
Öğleden sonra ki zamanınızı Küçük Kumla 

daki yazlığımıza ayırdık.
Çocuklar günün yorgunluğunu havuz keyfiyle 

noktalamak istedi, biz de onları kırmadık.
Bahaneyle yazlığı da temizlemiş olduk.
Kumla’ya gidilir de Kumla dan haber yapılmaz 

mı? I
Tabii yapılır.
Kumla yaza hazırlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları daha 

bitme miş. Sahile Mudanya taraflarından getir
ilen tuhaf bir kum dökülüyor. Bu kum yoksa 
çamur mu belli değil.

Dün sıcaktan bunalan BursalIlar Kumla’ya 
adeta akın etmişler.

Ramazan, mamazan dinleyen yok. Herkes 
gönlünce giriyor denize ve serinliyor. Sahil 
düzenlemesi geçen yıl başladı ama daha tam 
olarak bitmiş değil.

Kıyılara gelen aileler yine kumsala dağılıp, 
bildikleri gibi yerleşip güneşleniyor ve denize 
giriyor.

Ama, görüntü ilkel.
Kum lalı esnaf beni gördüğünde, bir sorunu 

varsa gazetede yazirmasım isYfyor.
Bugün gazetemizin başlığında da görüldüğü 

gibi, sezon tam olarak başlamadan, servis 
araçlarının işyerlerine ürün getirmesinin 
yasaklandığı konuşuluyor.

Bu yıl Kumla’nın ana yollarının bakımı ve 
gözetimi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne de
vredildi.

Servis sürücüleri Gemlik Belediyesi’ne gittik
lerinde, 2 aylık dönem için Serbest Giriş Kartı 
almak istediklerinde sürprizle karşılaşıyorlar.

Kendilerine, bu yıl bu işi Büyükşehir 
Belediyesinin ilgi alanına yapacağı belirtiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire 
Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Şube Başkanı 
Selahattin Dinç’i arayanlar ise ikinci şoku 
yaşıyorlar.

Belirtildiğine göre, Şube Müdürü bu yıl sahile 
servis araçlarının giremeyeceğini söylüyor.
Gerekçe olarak da 29.07.2011 tarihli UKOME 
KURULU kararı hatırlatılıyor.

Bu kararla sıralanan cadde ve sokakların araç 
trafiğine kapatıldığından söz ediliyor.

İyi de, 2011 den sonra servis araçları esnafın 
kapısına kadar gidip, mal indirip, işleri bitince 
çıkıp gidiyorlardı. Bu yıl bunun yasaklanması 
sanırım bir yetki karmaşa?' oımaıı.

Belediye Meclis üyesi ve Büyükşehir Belediye 
Encümen üyesi Ercan Barutçuoğlu böyle bir 
şeyin olamayacağını söylüyor ama, servis 
sahipleri Serbest Giriş Kartı alamıyor.

Bu konunun düzeltilmesi gerekir.
Yanlış hesap Bağdat’tan döner sözü 

unutulmamalı.
Şube Müdürünün üzerinde de Büyükşehir 

Belediyesi’nin Başkanı var unutulmasın.

PAZAR GÜNÜ HAVA ISISI 35 DERECEYE YÜKSELDİ...

SICAKTAN BUNAIANLAB 
DENİZDE SERİNLEDİ

Haziran ayının 
yağmurlu ve serin 
günleri geride kalır 
ken, giderek yükse
len sıcaklardan 
bunalanlar, kendini 
sulara bırakarak 
serinliyor.
Dün, Bursa’da hava 
ısısı bir an 35 dere
ceye kadar yük
seldi. Sıcaktan 
bunalanlar, Kumla 
ve Kurşunlu sahil
lerine akın etti. 
Ramazanın olma 
sına aldırmayan 
sıcaktan bunalan
lar, tehlike levhala 
rının da bulunduğu

yerlerde denize 
girmekten 
çekinmediler. 
Günübirlik Kumlaya 
gelen tatilciler, 
deniz kenarlarında 
soyunanlar, serin

sularda denizin 
keyfini çıkardılar. 
Tatilciler, 
denizi kıyılarına 
serdikleri örtülerde 
konaklayarak, 
gününü

güneşlenerek ve 
denize girerek 
geçirdiler. 
Gemlik’te dün 
hava ısısı en 
yüksek 30 
derece oldu.

ADD’den nazetemize ziyaret
Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şube Başkan1 ıansu 
Erçevik ve yönetim Kurulu 
üyeleri, gazetemizin 44. yayın 
yılına başlaması nedeniyle 
gazetemizi ziyaret ederek, 
Yazı İşleri Müdürü Kaan 
Güler’e yayın yaşafnm aa 
başarılar dilediler.

TEŞEKKÜR
GAZETEMİZ 

“GEMLİK KÖRFEZ”İN 
44. YAYIN YAŞAMINA BAŞLAMASI 

NEDENİYLE 
GAZETEMİZ BÜROSUNA GELEREK 

BİZLERİ ZİYARET EDENLERE, 
ÇİÇEK GÖNDERME 

NEZAKETİNDE BULUNANLARA, 
ELEKTRONİK POSTA, FACEBOOK VE 

TELEFONLA ARAYAN OKUYUCULARIMIZA, 
RESMİ KURUM VE KURULUŞ 

YÖNETİCİLERİNE, 
EŞ, DOST VE ARKADAŞLARIMIZA 
TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİZ.

GEMLİK KÖRFEZ



GemlikKHrfez
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le ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

Sayın Gemlikliler 
Son yirmi yılda 

ilçemizin ve bölge 
mizin bir adım dahi 
ileri gidemediğini, 
hatta ve hatta eko 
nomik ve sosyal 
birçok alanda gerile 
diğıni gözlemek
teyim. Gemlik’te 
yaşayan bir birey 
olarak başta bele 
diye yönetiminin, 
daha sonra ticaret 
örgütlerinin ve sivil 
toplum kuruluşla 
rının günü kurtaran 
küçük anlamsız pro
jelerden ziyade 
Gemlik’e hatta ve 
hatta tüm bölgeye 
değer katacak pro
jelere yönelmeleri 
gerektiğini düşünü 
yorum. Artık 
)elediye, ticaret 
örgütleri, siyasi 
parti örgütleri ve

PROJELER... (1) 
sivil toplum örgüt
leri körler sağırlar 
birbirlerini ağırlar 
yaklaşımını bırak 
malı ve Gemlik için 
gerçekten suya 
sabuna dokunan 
projelere imza 
atmalıdır.. İlçemizde 
yapılan bunca yanlı 
şa rağmen muhale
fet sesini neden 
yeteri kadar çıkar 
mıyor veya çıkara 
mıyor. Birçok yanlış 
olay ayyuka çıkmış 
ken muhalefet parti
leri neden bunu 
gazeteler yoluyla 
veya toplantılar, 
mitingler yoluyla 
duyurmuyor. Bir 
oyundur senelerdir 
oynanıp duruyor. 
Bunda kaybeden 
tabi ki bu örgütlerin 
başındaki kişiler 
değil Gemlik ve

Gemlikli oluyor. 
Artvin’den seneler 
önce bu güzel il 
çeye göçmüş bir 
ailenin çocuğu 
olarak Gemlik için 
içim sızlıyor. Ülke 
sınırları içerisinde 
denize kıyısı olup 
bu denli bahnaz ve 
kapalı bir başka ilçe 
olduğunu düşünmü 
yorum. Ama hala 
birşeyler yapılabilir. 
Yeter ki cepten 
ziyade halk ve Gem
lik için çalışılmak is
tensin. Bu nedenle 
Gemlik’in kalkın 
ması ve dışarıda 
daha çok tanınması 
için geliştirmiş 
olduğum projeleri 
gazete aracılığıyla 
sizlerle paylaşmak 
istedim.

Şimdi bu adam da 
kim diyeceksiniz.

Siz sormadan ben 
kısaca kendimi 
tanıtayım. 1981 
Bursa doğumlu 
olup aslen Artvin
liyim. Hani demokra 
tik mücadelesini 
kazanan ve herkese 
demokrasi veren 
Cerattepe etek
lerindeki onurlu 
şehirden.T.C Kültür 
ve Turizm Bakanlı 
ğı’ndan lisanslı İn
gilizce turist re
hberiyim, Burtvin 
Seyahat Acentası 
işletmecisiylm, 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şube Başkamyım 
ve Uludağ Önlver- « 
sitesi İznik Meslek 
Yüksek Okulu Tur
izm Rehberliği 
Bölümü Öğretim 
elemanıyım. 
Sakarya üniver
sitesi işletme yük-

sitesi İşletme 

İlişkiler önlisans

Aşağıda

gerçekleştirildiği 
takdirde sadece 
Gemlik değil tüm 
bölgenin katkına 
cağı projeleri tane 
tane paylaşaca ğım. 
Bu projelerin 
tamamı şahsıma ait 
olup herhangi bir 
yerden etkilenil 
memİştir. Kaldı ki 
beni tanıyanlar bu 
projelerin tarafım 
dan neredeyse iki 
yıldır gündeme 
getirildiğini çok iyi 
bilirler.

İZNİK ve ULUA
BAT AMPHİBUS 
PROJESİ

Amphia Bus, Avru
pa’da birçok ülkede 
(Hollanda, İngiltere, 
Macaristan) haliha 
zırda turizmde kulla 
nılmakta olup hem 
karada hem suda 
gidebilen bir otobüs 
türüdür. Seyahat 
Acentası İşletmecisi 
ve Profesyonel Tu 
rist Rehberi olarak 
İznik ve Uluabat 
Gölleri’nde işletile 
cek bir Amphia 
Bus’in bu desti- 
nasyonlardaki turist 
sayısını ciddi an
lamda etki ley ece 
ğini ve cazibe yara 
tacağına inanıyo 
rum. Özellikle İznik

gibi dört medeni 
yete başkentlik 
yapmış ve tamamen 
büyük bir açık hava 
müzesi görünüm 
deki kenti bir araç 
ile gezip aynı araç
tan inmeden İznik 
Gölü’nü de gezmek 
insanlara çok cazip 
gelecektir Ve bu 
olay Türkiye’de bir 
ilk olacaktır. Ayrıca, 
Bursa gibi Osman 
lı’ya başkentlik, 
yapmış bir kenti 
gezdikten sonra ■ 
hemen 22 kilometre 

' yakınındaki Uluabat 
Gölü’nde aynı araç 
ile bir mehtap turu 
yapmak yerli ve 
yabancı turistler 
için çok cazip öla- 
cak tır ve yerli, 
yabancı tüm tur ope 
ratörlerinin bölgeye 
talebine neden 
olacaktır.

Bu otobüsler 
yurtdışından ithal 
edilebileceği gibi 
Bursa’mızdaki 
Güleryüz Cobra, 
Tezeller gibi otobüs 
fabrikaları ile Gem
lik’teki Simena Yat 
Fabrikası’mn ortak 
çalışmasıyla da 
kolaylıkla 
üretilebilir.

Devamı yarın...

e

FATURA

PLAKET & KUPA •
MADALYA •

42_ tecrübemiz i[ 
hizmetinizdeyiz

MATBAACILIK YAYINCILIK RB^MCIUKORGAN^VE^H^,

SEVK İRSALİYESİ O
TAŞIMA İRSALİYESİ •

GİDER MAKBUZU e
TAHSİLAT MAKBUZU •

DAVETİYE e
TAKVİM & KİTAP •

DERGİ & İLAN •
KARTVİZİT & KAŞE •

EL İLANI & BROŞÜR •
CİLT YAPIMI •

İLAN & REKLAM •

NİKAH ŞEKERİ •
BEBEK ŞEKERİ > 

HEDİYELİK EŞYA 
^'klal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 

Tel: O 224 513 96 83
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Asıl sıcaklar şimdi geliyor
Haziran ayının ikinci 
haftasında etkili olma 
ya başlayan aşırı 
sıcaklar Meteorolo- 
ji'nin tahminlerine gö 
re artarak etkili ol
maya devam edecek. 
Haziran ayının ilk 
haftalarında mevsim 
normallerinde seyre
den hava sıcaklıkları 
ikinci haftaya girilme 
siyle birlikte artış 
gösterdi. Türkiye 
geçtiğimiz çarşamba 
gününden itibaren 
sıcak hava dalgası 
mn etkisine girerek 
mevsim normalleri 
nin üzerinde seyre
den sıcaklık dere
celeriyle kavrulmaya 
başladı.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan son değerlen 
dirmelere göre, 
Türkiye'nin doğu 
kesimleri parçalı yer 
yer çok bulutlu ola
cak. Doğu Karadeniz, 
Doğu Anadolu'nun 
kuzey ve doğusu, 
Güneydoğu Anado 
lu'nun kuzey ve doğu 
su ile Şanlıurfa ve

geldi.Ordu çevreleri, Sam
sun, Tokat, Malatya 
ve Sivas'ın doğu ilçe 
lerinln sağanak ve 
gök gürültülü sağa 
nak yağışlı, diğer 
yerlerin az bulutlu ve 
açık geçmesi bek
leniyor. Hava sıcak 
lığının batı bölgeler 
de 2 ile 6 derece 
artması beklenirken, 
doğu bölgelerde 
önemli bir değişik 
liğin olması beklen
miyor.

MEVSİM 
NORMALLERİNİN 
9 DERECE ÜZERİ 

Rüzgarın genellikle 
kuzeyli yönlerden 
hafif ara sıra orta 
kuvvette, Ege 
Kıyıları, Orta ve 
Doğu Akdeniz'in iç 
kesimleri, Batı Ka
radeniz Kıyıları, İç 
Anadolu'nun iç ve 
doğu kesimleri, 
Doğu Anadolu'nun 
güneyi, Güneydoğu 
Anadolu'nun kuzey 
ve batı kesimlerinde 
kuvvetlice esmesi 
bekleniyor.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
kuvvetli sıcak 
hava dalgası uyarısı 

"TEDBİRLİ 
OLMAKTA 
FAYDA VAR" 
Özellikle Marmara, 
Ege, Akdeniz, Batı 
Karadeniz ile İç 
Anadolu'nun 
batısında beklenen 
sıcak hava 
dalgası sebebi ile, 
mevsim normal
lerinin 5 ila 9 de 
rece üzerinde, 
meydana gelebi 
lecek olumsuzluklara 
karşı vatandaşların 
dikkatli ve tedbirli 
olması istendi.

İnO’davaz 
tarifesi başlıyor
İstanbul Deniz Oto
büsleri işletmeleri, 
bazı seferlerin 
sayılarının artırıldığı 
ve yeni hatların 
eklendiği yaz tarife
sine başlıyor.
İDO yaz tarifesine 
başlıyor. Fiyatlar 
ve seferlerde 
değişiklik yapıldı.

18 EYLÜL'E 
KADAR SÜRECEK

İDO'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
okulların açılış ve 
kapanış tarihleri, 
Ramazan ve Kurban 
Bayramı tatilleriyle 
mevsimin yoğunlu 
ğu dikkate alınarak 
düzenlenen yaz 
tarifesi seferleri, 
18 Eylül'e kadar 
devam edecek.

SEFER SAYISI 12'YE 
ÇIKARILDI 
Tüm hatların 
planlaması tatil 

yoğunluğuna göre 
oluşturulurken, 
büyük rağbet gören 
Yenikapı-Bandırma 
ve Yenikapı-Bursa 
hızlı feribot 
hatlarında, karşılıklı 
sefer sayısı 12'ye 
çıkarıldı.

75 DAKİKADA 
BİR SEFER 
Pendik-Yalova 
hattında da sefer 
sayıları artırılırken, 
06.00-12.00 ve 
14.00-22.45 saat 
leri arasında 75 
dakikada bir sefer 
düzenlenecek.
KARŞILIK SEFER 
SAYISI 26 OLDU 
Yolculardan gelen 
yoğun talep 
doğrultusunda 
Yenikapı-Yalova 
hatlındaki hızlı 
feribot seferlerinin 
sayısı da yaz düzen
lemesi kapsamında 
karşılıklı olarak 
26'ya yükseltildi.

ÜRETİM ELEMANI
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

25-35 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN MADEN 
MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ VEYA 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
TEKNİK 

YÜKSEKOKUL YA DA 
TEKNİK LİSE MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması rica olunur. 

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.

Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA
Tel: 0 224 58r 00 05

2016 LYS1 yapılılı
Binlerce üniversite 
hayali kuran öğren 
cinin girmiş olduğu 
2016 yılı LYS-1 
sınavı yapıldı. Sınav 
çıkışı öğrenciler 
hemen sınavda çıkan 
Matematik sorularını 
arasa da soruların 
ÖSYM resmi sitesi 
osym.gov.tr dışında 
bir yerde yayınlan 
ması yasak.
19 Haziran 2016 tari
hinde yapılan Lisans 
Yerleştirme Sınavı-1 
(Matematik) ardından 
LYS sınavları önü 
müzdeki hafta da 
yapılarak tamam
lanacak. Gelecek 
hafta 25 Haziran 2016 
Cumartesi günü 
Lisans Yerleştirme 
Sınavı-2 (Fen Bilim
leri) ve Lisans Yerleş 
tirme Sınavı-5 
(Yabancı Dil)

sınavları yapılacak 
ken 26 haziran 2016 
Pazar günü ise 
Lisans Yerleştirme 
Sınavı-3 (Edebiyat- 
Coğrafya) sınavı 
yapılarak LYS sınav 
dönemi de 2016 yılı 
tamamlanacak ve 
öğrencileri üniversi 
teye yerleşme

heyecanı saracak. 
ÖSYM, LYS-4 Sosyal 
Bilimler Soru ve 
Cevap Anahtarları 
Hakkında Duyuru 
Yayımladı 
ÖSYM, LYS-1 Mate 
matik-Geometri Soru 
ve Cevap Anahtarları 
Hakkında Duyuru 
Yayımladı

GemlikK ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

osym.gov.tr
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7 tane daha aeliyor! 300 bin araç geçecek
İstanbul'a 29 km 
uzunluğunda 7 
bağımsız tünel 
yapılacak. 
İstanbul'un en 
önemli sorunların 
biri olan trafiği ra
hatlamak için şehrin 
ana arteleri E-5 ve E- 
6’yı bağlayacak bir
birinden bağımsız 6 
tünelin yanı sıra, 
Sarıyer Kilyos kara 
yoluna da bir tünel 
inşa edilecek.

TÜNELLERİN 
TOPLAM 
UZUNLUĞU 29 KM 
OLACAK

İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde 
Büyükkcjekmece- 
Esenyurt-Avcılar- 
Kücjikcjekmece- 
Bahcplievler-Bayra- 
mpaşp-Kağithane 
Karayolu Tünelleri 
ve Sarıyer Kilyos 
Karayolu Tüneli Pro
jesine ilişkin 1/5000 
ve 1/1000 olcjekli 
plan teklifi oy 
çokluğuyla kabul

METRO YAPILMALIedildi. E-5 ve E-6 
karayollarını 
bağlayarak İstanbul 
trafiğinin 
rahatlatılmasının 
amaçlandığı 
Büyükçpkmece- 
Esenyurt-Avcılar- 
Kücpkcpkmece- 
Bahcjelievler-Bayra- 
mpasp-Kağlthane 
Karayolu 
Tühelleri’nin 23 km 
uzunluğunda olması 
ve projenin 2.5 mil
yar liraya mal olması 
öngörülüyor.

SARIYER’E DE 6 KM 
UZUNLUĞUNDA 
TÜNEL GELİYOR

Öte yandan Sarıyer 
trafiğine çözüm 
olması için de 
Sarıyer Kilyos 
Karayolu Tüneli pro
jesi yapılacak. Bu 
tünelin uzunluğu da 
6 km olacak.

CHP: İSTANBUL’UN 
TRAFİK SORUNU 
TÜNELLERLE 
ÇÖZÜLEMEZ,

İstanbul’un trafik 
sorunun karayolu ve 
lastik tekerlekli 
araçlara yönelik 
çözümlerle 
sonlandırılamayacağ 
ını savunan CHP 
grubu, aynı hatta 
metro sistemi 
yapılması gerektiğini 
belirterek, oylamada 
‘red’ oyu kullandı. 
CHP adına şöz alan 
İBB Meclis Üyesi 
Gökan Zeybek, “23 

km uzunluğundaki 
karayolları tünelleri 
İstanbul’un ulaşım 
meselesini, lâstik 
tekerlekli araçlarla 
çözme anlayışımıza 
yeni bir yük getire
cektir. Kısa vadede 
olumlu sonuçlar 
doğursa bile uzun 
vadede hiçbir 
şekilde İstanbul’un 
sorununu 
çözmeyecektir” 
diye konuştu. 
Proje için ilgili 
kurumların 
görüşlerinin 
alınmadığını ve 
bağlayacak 
bağlantı yolları 
için gerekli planlama 
mn yapılmadığını 
savunan Zeybek, 
“1,5 milyon insanın 
kullandığı güzer
gahta metro hattının 
daha faydalı 
olacağına 
inanıyorum. İstan
bul’da her bir ma
hallede metro durağı 
bulunmaz ise 
yaşadığımız zorluk
lar devam edecektir”

dedi.

AK PARTİ: GÜNDE 
300 BİN ARAÇ 
GEÇECEK

CHP’nin 
eleştirilerine yanıt 
veren AK Parti 
Meclis üyesi Ulaşım 
ve Trafik Komisyonu 
Başkanı Mahmut 
Yeter 23 km 
uzunluğundaki 
tünel maliyetinin ■ 
2.5 milyar lira 
olacağını söyledi. 
Metronun kilometre 
maliyetinin 50 mi
lyon dolar olduğunu 
hatırlatan Yeter, 
Büyukçpkmece- 
Esenyurt-Avcılar- 
Kücpkçpkmece- 
Bahcplievler-Bayram 
paşp-Kaglthane 
Karayolu 
Tü'nelleri’nden 
günde 300 bin 
aracın geçmesinin 
beklendiğini, bu 
hatta zaten 2 tane 
metro hattının 
bulunduğunu 
ifade etti.

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 ıraKtor 
Operatörü istihdam gdeceıc.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli olarak 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapıl^caKtır.

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip, 

^.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^mıerı 

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.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

KAYNAKÇI ARANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri 
bölümünden mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası oıan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

Kaynakçılar aramaktayız.

MAVITEC
0 224 514 04 00

■UR
IHI

FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY ■ BAYAN VASIFSIZ 

ELEMANLAR ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


20 Haziran 2016 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 9

'Bayramda 100'de 100 doluluk hayal'
Akdeniz ve Ege'deki 
otellerin doluluk 
oranının bayramda 
yüzde 80 olması bek
leniyor.
Bakanlar Kurulu’nun 
9 gün olarak ilan 
ettiği Ramazan 
Bayramı tatilinde Ak
deniz ve Ege sahil
lerindeki otellerde 
tahmin edilen dolu
luk oranı yüzde 80 
olarak açıklandı. En 
çok satış yapılan 
paket gün sayısı 
ortalaması ise 5 gün. 
Bakanlar Kurulu’nun 
bu yıl Ramazan 
Bayramı tatili 
süresini 9 güne 

çıkaran karan 
yaklaşık 1 ay önce 
açıklaması, en kötü 
dönemini yaşayan 
turizm sektöründe iç 
pazar hareketliliğini 
artırdı. Sektör temsil
cileri bayram döne
minde ağırlıklı 4- 7 
gün aralığındaki 
paket satışlarıyla 
doluluk oranlarının 
yüzde 80’i bulacağını 
açıkladı.
'YÜZDE 100 
DOLULUK 
BEKLEMEK HAYAL* 
Turizmde bu yıl 
yaşanan 
sıkıntılardan 
bahseden Kundu

Turizm Yatırımcıları 
Birliği (KUYAB) 
Başkan Yardımcısı 
ve IC Otelleri Yöne
tim Kurulu üyesi Ab
dullah Keleş de, 
bayram tatilinin 9 
gün olarak ve erken 
açıklanmasının çok 
önemli avantaj 
olduğunu söyledi. 
Okulların tatil olması 
ve Ramazan sonrası 
futbol şampiyona 
sının da bitmesiyle 
yurtiçinde önemli 
miktarda rezer
vasyon bekledik
lerini belirten Keleş 
şöyle konuştu: 
"Otellerde bayramda 

bütün bölgeyi 
değerlendirirsek, 
belki bazı tesisler 
tam dolacak bazı 
tesisler çok düşük 
dolulukla geçirecek 
ama ortalama yüzde 
60-65 gibi bir doluluk 
gerçekleşeceği 
gözüküyor. Ama bu 
dönemde yüzde 100 
doluluk hayal, onu 
beklememek lazım. 
Antalya’ya İstanbul 
ve Ankara’dan tar
ifeli seferlerde 
bayram döneminde 
artış olacak.
'ORTALAMA 5 GÜN' 
Tatilin uzatılmasının 
erken ilan 

edilmesinin sektör 
açısından çok 
olumlu bir gelişme 
olduğunu belirten 
Profesyonel Otel Yö
neticileri Derneği 
(POYD) Başkanı Ali 
Kızıldağ ise şu 
değerlendirmeyi 
yaptı. "Tahminimiz, 
otelden otele 
değişmekle beraber 
Akdeniz’de bölge 
ortalamasının yüzde 
80’lere çıkabileceği, 
ancak bu yüzde 80’i 
9 gün için 
konuşamayız. 
Muhtemelen en 
yoğun olarak 5 gün
lük paketler daha 

çok satılacaktır. 4- 7 
gün arası. Ağırlıklı 
ortalama 5 gün tah
min ediyorum. 5 
günlük yüzde 80’leri 
bulabileceğini tah
min ediyorum." 
'ORAN YÜZDE 50-60' 
İç turizmdeki talep 
oranında geçen 
yıllara göre ciddi 
artış sözkonusu 
olduğunu belirten 
’tatil.com’ Akdeniz 
Bölge Müdürü Emre 
Önen de "Geçen 
yıllara göre artış 
yüzde 50- 60’larda. 
Akdeniz bölgesi yine 
talep olarak liderliği 
üstleniyor." dedi.

Mili mİMIhHlllM İtil
"BP Dünya Enerji İs
tatistikleri Ra- 
poru'na" göre, 
küresel doğaigaz 
ticareti geçen yıl bir 
önceki yıla göre 
yaklaşık yüzde 4 
artışla 704 milyar 
metreküpe ulaştı. 
Raporda, 
Türkiye'nin, Rusya 
ve Cezayir'den yük
sek miktarda 
doğaigaz ve LNG 
satın aldığı belirtildi. 
Türkiye geçen yıl 
boru batlarıyla 
doğaigaz ticaretinde 
Avrupa ülkeleri 
içinde Almanya ve 
İtalya'nın ardından 
üçüncü sırada yer 
aldı. Almanya geçen 
yıl 104 milyar me

treküple Avrupa'da 
en fazla boru gazı 
ithal eden ülke oldu. 
İtalya 50 milyar me
treküple Avrupa'da 
ikinci en fazla boru 
gazı ithalatı yapan 
ülke olurken, 
Türkiye ise 39,7 mil
yar metreküple 
üçüncü sırda yer 
aldı.

Türkiye'yi 35,9 mil
yar metreküple 
Fransa ve 30,2 mil
yar metreküple Hol
landa izledi.
LNG'de de üçüncü 
Avrupa'da en fazla 
LNG ithalatı yapan 
ülke 13 milyar me
treküple İspanya 
olurken, onu 12,8 
milyar metreküple

Birleşik Krallık 
izledi. Türkiye de 
geçen yıl toplam 7 
milyar 500 milyon 
metreküple Avru
pa'da en fazla LNG 
ithal eden üçüncü 
ülke oldu.
Türkiye'yi 6,6 milyar 
metreküple Fransa 
ve 6 milyar metre 
küple İtalya takip 
etti. Türkiye'nin 
boru hatları 
aracılığıyla doğaigaz 
satın almada en çok 
tercih ettiği ülke 
26,6 milyar metrekü
ple Rusya olurken, 
LNG ithalatında en 
çok tercih edilen 
ülke ise 3,8 milyar 
metreküple Cezayir 
olarak kaydedildi.

ithalatta'Cin'önlemi
Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan 
ithalatta haksız rekabetin önlenmesine 
ilişkin tebliğler Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Buna göre bir yerli üretici, Çin 
menşeli "muhtelif mafsal halkalı zincirler 
ve akşamı" (transmisyon zincirleri ve 
akşamları) için ton başına bin 200 dolar 
olarak uygulanan damping önleminin 
devam ettirilmesi talebinde bulundu. 
Soruşturma sonucunda, önlemin yürürlük
ten kalkması halinde dampingin ve zararın 
devamı veya yeniden meydana gelmesinin 
muhtemel olduğu gerekçesiyle dampinge 
karşı önlemin mevcut haliyle devam 
edilmesi kararlaştırıldı.
Petlas ise Çin menşeli ağır vasıta dış 
lastikleri (hafif ticari araç dış lastikleri 
hariç), zirai araç dış lastikleri, iş makinesi 
dış lastikleri için uygulanmakta olan ön
lemin sona ermesi halinde ortaya 
çıkabilecek olumsuzlar nedeniyle nihai 
gözden geçirme soruşturması açılmasını 
talep etti.
Başvuru üzerine, nihai gözden geçirme 
soruşturması açılmasına ve soruşturma 
sonuçlanıncaya kadar mevcut önlemin 
devam ettirilmesine karar verildi.
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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 Mûd. 513 10 2B

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 518 12 12
Yalova (22e) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94

VAPUB - FEBİBBT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eakihlaar (262) 655 60 31

OTOBÜS
ULAŞIM

Famukkale 612 OO 20
DENİZ UÇAĞI 113 •• 13
Psflssus Akmls S«yahst B14 R3 02
METRO 413 12 12
Aydın Turlun 013 20 77
SOur Turtam 012 1O 72
Kanbsrogiu-Ssadaş 014 40 40
Anrtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0103

HASTANELER

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

________DAÖITICILAH________
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00.
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 543 80 00
Akçagaz 544 es 70
Totalgaz 544 47 00

Davlat Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocsğı 513 10 55
Tomoksy Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Takal 513 24 67
Güvsn Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Mansstır Tsksl 517 33 94

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 5 ' 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

Akcan Petrol
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay otogaz 013 1e 49
Beyza Petrol 5130103

Gemlik KErfez
OIMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ 6AZITESİ

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 
istiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

MMlM
VENÜS SİNEMASI 

warcraft(3d tiirkçe): 
»w», 
hayvanlar şehri (türkçe 
hW)):Vı» 
1ft15-U:30-2H5_.

Kohıuseansı^îıfJlı- 
14:00-16:30-21:45...

5133321

http://www.gem
kkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT (^ İNŞAAT

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

Zfetâ -Meşrubat-Çerez

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Piyanist +Dj Performans 
Siiten Sandalı)e Giydirme 
Nikah Masası - Votkan yösterisi

İnternetten Canlı fyym- Snhne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmilton.com 
facebook/mlltondugun 

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

MILTONJ
L. DÜĞÜN SALONU t

2016yılı
REZERVASYONLARIMIZ

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Hattı |

Natural Sızma
Zeytin Yağı
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KUZEY PLAHLARI 
ASKISI BUGUNE KALDI

Kampanya Stoklarla Sınırlıdır.

Kumla sahiline 
servis araçları 

girecek
HU Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

j^J^Güne Bakış

MHP’DE SON TANGO

Millivetcj Hşreket Partisi’ndeki kana
maya devam ediyor.

Bir yanda statükoyu korumak isteyen 
Genel Merkez ve ekibi, diğer yanda par
tide değişim isteyenler...

MHP’de avlardı/ süren, bu aerairjlik 
muhaliflerini tüzük değişikliği için kurul
tay toplamak için imza toplamasıyla 
başladı. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi 
tarafından imara 
açılan Küçük Kumla 
Gemlik arasındaki 
Kuzey Planlan olarak 
adlandırılan planların 
İmar yasasının 18. 
Maddesine göre

lanarak askıya çıkarıl 
ması bir gün gecikti. 
Kuzey İmar planlannın 
askıya çıkarılması 
için dün Belediy e 
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğün de yoğun 
çalışma yapıldı.

uygulamalan tamam- Haberi sayfa 2’de

Küçük Kumla 
sahillerinin ana 
yollarının Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi’ne bağlan 
ması sonucu or
taya çıkan sahilde 
ki işyerlerine 
malzeme götüren 
servis araçlarının 
girişlerine izin 
verilmemesi 
konusundaki 
açıklamaların 
yanlış anlamadan 
meydana geldiği 
belirtildi 
Gazetemizi arayan 
UKOME Ulaşım 
Koordinasyon 
Şube Müdürü Se- 
lahattin Dinç,

işyerlerine mal 
götürecek olan 
araçların sahil 
şeridinde yasak
lan masının söz 
konusu olmadığı 
nı, servis sözün
den okul öğrenci 
lerini taşıyan okul 
servisleri anlaşıl 
dığı için bu 
araçların sahile 
girmesine izin 
verilmeyeceğinin 
söylendiğini be
lirtti. Dinç, eski
den olduğu gibi 
belirli saatlerde 
mal taşıyan 
araçların işyerleri 
ne servis yapabile 
ceğini söyledi.

ü

ÖZEL ANA sının |(2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT IM YK17NT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE
X"» • İJI 1 A MÜZİK JİMNASTİK

SOSYAL MASA TENİSİ
. . . . VOLEYBOL

AKTIVITELERIMIZ: basketbol
SU SPORLARI

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

TİYATRO 
BİLGİSAYAR 
HALKOYUNLARI 
SATRANÇ

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

http://www.kavlak.com.tr
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Proje Koordinatörü Prof. Nurcan Meral Özel, Marmara'yı yerden, uzay ve denizden incelediklerini söyledi

‘îaüniiiliiğüiııleıleprenıüretecelıenenihirilıiıııirar
Kandilli Rasathanesi, 
Adalar fayında en 
çok 7 büyüklüğünde 
deprem üretecek 
enerji biriktiğini 
açıkladı.
Deprem, tsunami 
ve heyelan gibi 
doğal felaketlerin 
tehlike analizlerinin 
sonteknolojiler 
kullanılarak yapılması 
ve risk azâltımı için 
Avrupa Birliği'nin 
5.9 milyonEuro'luk 
fonuyla hayata 
geçirilen ve 42 ay 
süren Marmara 
Süpersite (MARSİte) 
Projesi tamamlandı. 
Yapılan çalışmalar 
ve elde edilen 
bulgular Boğaziçi 
Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü'nde yapılan 

bir toplantıyla 
açıklandı.
Araştırma çerçeve 
sinde Tekirdağ 
Şarköy'de kurulan 
Derin Kuyu Sistemi, 
yerin 150 metre altına 
doğrudan fayın içine 
yerleştirilerek anlık 
yer hareketlerini ve 
faylar üzerindeki 
gerilmelerini aynı 
anda hassas olarak 
sürekli izleyerek 
çok küçük sistemleri 
bile saptayabilecek.

ÇOKSEGMENT 
AZ ENERJİ 
Proje Koordinatörü 
Prof. Nurcan Meral 
Özel, proje sayesinde 
Marmara Bölgesi'nin 
AB nezdinde öncelikli 
olarak izlenmesi 
gereken üç bölgeden 
biri olarak tanımlan

dığını söyleyerek 
elde edilen önemli 
sonuçları
özetle şöyle anlattı: 
"Avrupa'dan 21 En
stitü Marmara'yı in
celedi. Üç buçuk yıl 
veri topladık. Bu süre 
içinde 33 bilimsel 
yayın çıktı. Marma 
ra'yı yerden, uzay ve 
denizden inceledik. 
72 farklı termal kay
nak, soğuk göl ve 

kaynaklardan 120 
örnek toplandı. 500 
analitik tanımlama 
yapıldı. Gazlann çıkış 
lan izlendi. Kabuk 
deformasyonlan 
Marmara'daki fayın ge 
rilmeleri sürekli izlen 
di. İstanbul'u etkile 
yen yeryüzü değişim 
leri sorgulandı. Ne 
ticede Marmara'daki 
fayın tek segmentten 
oluşmadığı ve her

değişik segmentin 
farklı etkili farklı 
depremler üretebile 
ceği sonucuna ulaş 
tık. Bu da tek seğmen 
tin oluşturacağından 
daha düşük enerjili 
deprem demek."

İKİ METRELİK 
DALGALAR
Özel şöyle devam etti: 
"Gerçek zamanlı 
deprem ve tsunami 
tehlikelerinin belir 
lenmesi üzerine de 
çalışıldı. 16 noktada 
GPS istasyonlan 
yenilendi. Depremden 
hemen sonra kaynak 
parametrelerini en 
doğru şekilde belirle 
yerek hazırlık senar 
yolan oluşturduk. 
Marmara'da dalga 
yükseklikleri maksi
mum 2 metre civanna 

çıkabilir. İlk dalga 
vanş zamanı 15 
dakikadan az. 
Tsunami erken uyan 
sisteminin deprem 
uyan sistemine 
entegre olması ve 
yurttaşlann bilinç 
lendirilmeleri 
gerekiyor. Bununla 
beraber Avcılarda 
heyelan izleme 
altyapısı kuruldu. 
Burada ve Beylikdü 
zü'ndeki kaymanın 
önemsenmesi 
gerekiyor.
Adalar civannda 
4 ayrı fay seg- 
mentinde bulduğu 
muz 2.5-3.7'ye 
kadar çıkan yer 
değiştirmelerin 
en fazla 7 büyük 
lüğünde depremler 
üretebileceğini 
gösteriyor."

KUZEY PLANLARI ASKISI BUGÜNE KALDI
Gemlik Belediyesi 
tarafından imara 
açılan Küçük Kumla 
Gemlik arasındaki 
Kuzey Planlan olarak 
adlandırılan planların 
İmar yasasının 18. 
Maddesine göre 
uygulamaları tamam
lanarak askıya 
çıkarılması bir 
gün gecikti.

Cuma günü 
yapılan encümen 
toplantısında ele 
alınan ve askıya 
çıkanlması 
kararlaştırılan Kuzey 
İmar planlarının 
askıya çıkarılması 
için dün Belediye 
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünde yoğun 
çalışma yapıldı.

Çalışmalara karşın 
askı işlemleri 
tamamlanamadı. 
Belediye İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü 
yetkilileri planların 
askıya saat 16.30’a 
kadar yetiştirmeye 
çalışacaklarını 
belirtirken, bu saate 
kadar yetişmeyen 
planların Sah 

sabahı askıya 
çıkarılacağı açıklandı.

600 DÖNÜM ARAZİ 
İMARA AÇILIYOR 
2011 yılında Fatih 
Mehmet Güler’in 
Belediye Başkanlığı 
döneminde 
hazırlanan kuzey İmar 
planları 2 etapta ele 
alınıyor.

Küçük Kumla Ma
hallesi sınırından, 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’nin 
doğu bölümlerine 
kadar olan ilk 
etabın 1/1000 
ölçekli planlara 
göre 18 uygulaması 
tamamlanarak imara 
açılacak parseller 
belirlendi.

Kuzey planlarının 
2. Bölümü ise 
Muammer Ağım 
Hastanesinden 
aşağı bölümünü 
kapsıyor.
Bu bölümde bazı 
alanların SİT bölge
sine girmesi ne
deniyle bu planlar 
daha sonra ele 
alınacak

ESHAF ODASIHDAİS6BTOİÜ6İ SEMİHEBİ
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
ve BİLGEMED İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
firması ile esnaf ve 
sanatkarlara yönelik 
İş Güvenliği semineri 
düzenlendi.
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail Beki, 

işyerlerinde bir ve 
birden daha fazla 
işçi çalıştıranların 
mutlaka İşyeri 
Hekimi ve İş 
Güvenliği Uzmanı 
bulundurmak 
zorunda olduğunu 
hatırlatarak, 
bu konuda 
Oda Lokalinde

22 Haziran 2016 
Çarşamba günü 
saat 13.oo ile 15.oo 
arasında yapıla 
cağını söyledi. 
Beki, iş güvenliği 
yasasının bir ve 
daha çok işçi 
çalıştıranların 
mutlaka işyeri 
hekimi ve iş

güvenliği uzmanı 
bulundurmasının 
zorunlu olduğuna 
dikkat çekerek, 
bugüne kadar bu 
eksikliklerini tamam
lamayan esnaf 
ve sanatkarın 
bilgilendirme 
toplantısına 
katılmasını istedi.

KAŞCDG BGKLGMCK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR
AJANS

MATBAACILIK - -VZWINd»_IK - F?F=KI AMCILIK____________

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
________ Tel : (0 224) 513 96 83 GEMLİKJ
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Bacaya bağlanan hamak ölüm netimi
Bursa'da bir 
yaşındaki bebek, bir 
ucu bacaya bağlı 
hamakta sallanırken, 
çöken bacanın 
üzerine devrilmesi 
sonucu hayatını 
kaybetti. Aile fertleri 
İse acı haberi 
alınca gözyaşlarına 
boğuldu.
Olay, merkez Os* 
mangazl İlçesi Tuna 
Mahallesinde mey* 
dana geldi. Fabrika 
işçisi Mustafa ve ev 

hanımı Muazzez 
çiftinin 1 yaşındaki 
çocukları Rıza 
Dolmacı geçtiğimiz 
günlerde sünnet 
oldu. Anne Muazzez 
bebeğinin yatması ve 
vakit geçirmesi İçin 
çatı katında baca İle 
kolon arasına bir 
hamak kurdu. 
Hamağın bir ucunu 
taşıyan baca sallan 
manın da eskisiyle 
çöktü.
Rıza bebek, çöken

bacanın parçaları yaralandı. 112 ekipleri dahalenin ardından
altında kalarak ağır - olay yerindeki ilk mü- Dolmacı'yı Yüksek

ihtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastane
sine götürdü. Ağır 
yaralı bebek tüm mü
dahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Rıza 
bebeğin hayatını kay
betmesinin ardından 
tekrar eve gelen 
Dolmacı çiftinin 
feryatları ise yürekleri 
dağladı.
Cumhuriyet Savcılığı 
olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Bursa-lstanbul
Yolunda Trafik 

çilesi

l$ kazasında korkunç son

Okulların kapanması 
ve yaz sezonunun 
açılmasıyla tatil böl
gelerine gitmek için 
yollara düşen 
BursalI vatandaşlar, 
trafik çilesi yaşadı. 
İstanbul yolundaki 
üst geçit yapım 
çalışması sebebiyle 
yolun daralması me
trelerce araç 
kuyruğu oluşturdu. 
Bursa-lstanbul yolu 
Engürücük mevkiin- 
deki üst geçit yapım 
çalışması sebebiyle 
trafik akışının tek 

KfiŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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şeritten verilmesi 
sürücülere zor anlar 
yaşatıyor. Daralma 
sebebiyle Ovaakça 
mevkiine kadar 
metrelerce araç 
kuyruğu oluştu. 
Okulların kapan 
ması ve yaz sezo
nunun açılmasıyla 
tatil bölgelerine git
mek için yollara 
düşen vatandaşlar, 
38 dereceyi bulan 
sıcaklıkta yaşa 
dıkları trafik 
çilesine isyan 
etti

Bursa'da inşaattan 
düşen Azerbaycan 
uyruklu işçi, hayatını 
kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım 
ilçesi Fidyekızık

CnıiHiM ıtııii miıiM tan itim
Karacabey llçe- 

si'nde, Susurluk 
çayına giren 16 
yaşındaki Berkan 
Demirtaş boğuldu. 
Karacabey'in Yolağzı 
Köyü'nde oturan 
Berkan Demirtaş, bir

Kala tatara canısiılari 7 ııaralı
Orhangazi İlçesi 
yakınlarında, iki oto
mobilin çarpışması 
sonucu meydana 
gelen kazada 7 kişi 
yaralandı 
Kaza, sabaha karşı 
saat 03.00 sıralarında 
Keramet Mahallesi 
yakınlarında mey
dana geldi. AK Parti 
Orhangazi İlçe 
Başkanı Mustafa 
Kaya’nın kardeşi, 
aynı zamanda 112 
Acil Servis ambulansı 
şoförü olan Yusuf 
Kaya (35) yönetimin
deki 16 VY 461 plakalı 
otomobil, İznik’ten 
Orhangazi yönüne . 
giderken Keramet 
Mahallesi Ilıca 
Kavşağı'nda karşı 
Könden gelen ve 

avşağa aniden giriş 
yapmaya çalıştığı 
iddia edilen Bedrettin

Mahallesi Bursa 
Caddesi'nde 
bir inşaatta çalışan 
mermer ustası 
Azerbaycan uyruklu 
Niyazi Murtazalioğlu 
Aliyev (39), denge 

arkadaşı ile birlikte 
serinlemek için köy 
yakınlarından geçen 
Susurluk Çayı'na 
girdi. Akıntıya kapılan 
Demirtaş, çayda kay
bolunca, arkadaşı du
rumu jandarmaya 

özer’in (35) 
kullandığı 16 V 3916 
plakalı otomobil ile 
kafa kafaya çarpıştı, 
azada, Yusuf Kaya ile 
birlikte, eşi Nuriye 
Kaya (33) ve 
çocukları Mustafa 
Kerem Kaya (7) ile 
Melike Nur Kaya (2.5) 
İle akrabası Gülhanım 

sini kaybederek 
7'nci kattan.düştü. 
Ağır yaralanan 
Aliyev, 112 Acil 
Servis ekipleri 
tarafından kaldırıldığı 
Şevket Yılmaz Eğitim 

bildirdi.
Olay yerine gelen 
Yalova Deniz Polisi, 
Jandarma ve Arama 
Kurtarma Ekipleri 
kurtarma çalışması 
başlattı. Deniz polisi 
dalgıçlar kısa sürede

Kaya (35) ve diğer 
otomobilin sürücüsü 
Bedrettin Özer ile 
aynı araçta bulunan 
Arif özer hafif 
yaralandı.
Yaralılar ambu
lanslarla Orhangazi 
ve Gemlik Devlet has
tanelerine kaldırılarak 
burada tedavi altına 

ve Araştırma 
Hastanesinde 
müdahaleye rağmen 
kurtarılamadı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

gencin cansız bede
nine ulaştı. Sudan 
çıkarılan Berkan 
Demirtaş'ın cesedi 
Bursa Adli Tıp Kuru- 
mu'na gönderildi. 
Soruşturma 
sürdürülüyor.

alınırken, yaralılardan 
hayati tehlikesi 
olanın bulunmadığı 
belirlendi. Kazayı 
haber alan AK Parti 
Orhangazi ilçe 
Başkanı Mustafa 
Kaya, sahur vakti 
hastaneye gelerek 
yakınları ile ilgili bilgi 
aldı



21 Haziran 2016 Salı Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
31 öğrenci keplerini havaya atarak okullarına veda etti.

ÖZH AVKE NT11MUDNURINI VERDİ
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

MHP’DE SON TANGO
Yeterli imza toplanınca, başta genel başkan 

Devlet Bahçeli beklemedikleri bu girişime 
sert çıktı.

Öylesine sert çıktı ki, muhalif liderlerini 
Fettiıllahçı bile ilan etti.

Yetmedi, muhalifleri destekleyen il ve ilçe 
yönetimlerini görevden aldılar.

Genel Merkez muhalifleri asi ilan etti.
Yıllarca birlikte siyaset yapanlar, sorun . 

koltuk olunca birden değiştiler.
Olay bir iç savaşa dönüştü.
Hukuki yoldan parti tüzüğüne uyarak kurul

tay toplamak isteyenler, yargı yoluyla Pazar 
günü tüzük kurultayını yaptılar.

Parti tüzüğünü değiştirdiler.
Değiştirdiler ama kurultaya damgasını 

vuran Meral Akşener, birlikte hareket ettikleri 
Koray AydınSinan Öğan, Ümit Özdağ kurul
tayda değiştirilen tüzük maddeleri karşısında 
bir emrivaki ile karşılaştılar. Bu da muhalif 
lerin birbirine düşeceğinin göstergesidir.

MHP de muhalefet aralarında anlaşıp, 10 
Temmuz günü yapılacak kurultayda bir genel 
başkan adayı çıkaramazlarsa, MHP de 
siyasette sonlarının geldiği demektir bu.

Kurultayın en önemli kazanımı ise olağan 
üstü kurultaylarda seçim yapılamaz maddesi 
değiştirildi. Bir de 10 Temmuz gunu geneı' 
Merkezin yapacağı kurultaya katılma kararı 
alındı. Yıllarca siyaset yapıp, partisini iktidar 
yapamayan liderler gidicidir.

Siyasette başarı iktidara gelmekle ölçülür.
Bugün MHP’de ve ana muhalefet partisi 

CHP de sıkıntıların yaşanması, başarısızlıkla 
sonuçlanan seçimlerdir.

MHP de muhaliflerin tepkisi, partinin oy 
kaybetmesindedir.

Yakında CHP’de de kazan kaynamaya 
başlar şaşırmayalım.

Türkiye de milliyetçi oyların azalması, 
AKP’ye yaramaktadır.

Erdoğan ve stratisyenleri, MHP’yi küçültme 
politikaları başarı ile yürütüyor.

Tüm bunlar yaşanırken, Gemlik MHP’nin 
hiçbir şey olmuyormuş gibi suskun durması 
dikkat çekiyor.

MHP Gemlik örgütü Genel Merkezci 
bilindiği için, gelişmeleri izlemekle yetiniyor.

10 Temmuz günlü kurultayda tavırları da 
belli. Genel Merkez yanında durmaya devam 
edecekler.

Gemlik’in ilk ve 
tek özel ilköğretim 
okulu Aykent, 
bu yıl 14. 
mezunlarını verdi. 
Okul salonunda 
yapılan mezuniyet 
törenine, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
okul müdürleri, 
öğrenci velileri 
katıldıfar.
Mezuniyet törenin 
de konuşan Okul 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, 
eğitimin uzun ve 
yorucu bir süreç 
olduğuna dikkat 
çekerek, önlerinde 
ortaöğretim ve 
yükseköğretimden 
oluşan yorucu bir 
sürecin bulundu 
ğunu söyledi. 
İşler, öğrencile 
rinden yaşamları 
boyunca sürekli 
okumalarını, bilimin 
en doğru yol gös
terici olduğu bilinci 
ile kendilerini çağın 
gerisinde bırakma 
malarını istedi. 
“Sadece kendi 
mutluluğunuzun 
değil, toplumun da 
mutluluğu için 
çalışın” diyen 
Ahmet Cevdet İşler, 
öğrencilerden 
araştırıcı ve yaratıcı 
olmalarını istedi. 
2016 TEOG 2. sınav 
larında Süheyla 
Sevimli adlı 
öğrencilerinin 120 
sorunun tamamını 
cevaplayarak tam 
puan alarak, Gemlik 
ve Türkiye birincisi 
olduğunu hatırlatan 
İşler, “Bu başarıda 
öğrencimizin, 
öğretmenlerimizin,

KUMLA SAHİLİNE
SERVİSLER GİRECEKLER
Dünkü gazetemizde yer alan manşet haberi 

mizde, Küçük Kumla sahillerinde işyerlerine 
mal götüren araçlara geçiş izni verilmeyeceği 
haberine yer veriliyordu.

Bunda bir yanlışlık olacağını yazmıştım. 
Dediğim de oldu.
UKOME Ulaşım Koordinasyon Şube 

Müdürü Selahattin Dinç, dün beni telefonla 
arayarak, karanın yanlış anlaşıldığı, kendini 
arayanların servis aracı sözünü kullan 
masıyla okul servislerinin kast edildiğinin 
anlaşıldığını, mal götürüp getiren araçların 
eskiden olduğu gibi yine belli saatlerde 

i hizmetlerini yürüteceklerini söyledi.
Sizin anlayacağınız, yanlış hesap 

Bağdat’tan döndü.

İftar yerine öğrencilere yardım yaptılar
Eğitim Bir Sen 
Gemlik Temsilciliği 
bu sene üyelerine 
yönelik iftar yemeği 
vermek yerine ilçe 
miz ilk ve orta okul 
larında eğitim öğre 
tim gören 100 ye 
tim ve yoksul öğ 
renciye 50.00 TL 
olmak üzere top 
lamda 5.000TL lik 
yardımda bulun 
mayı tercih etti. 
Eğitim Bir Sen

öğrencimizin ailesi 
nin, okulumuzun 
etkisi büyüktür. 
Emeği geçenlere 
tefekkür ediyo
rum.” dedi...
“Öğrencileri kendi 
ilgi ve yetenek ve 
kabiliyetlerine göre 
yetiştiriyoruz” 
diyen İşler, 
“Okulumuzda 
yaptığımız sosyal 
kültürel ve 
sportif etkinliklerle 
öğrencilerimizin 
bu yönlerini de 
geliştiriyor ve or
taya çıkarıyoruz” 
şeklinde konuştu. 
Okul Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 
okul ile ilgili olarak 
yaptığı açıklamada, 
okulun başarılarla 
dolu geçmişi 
olduğunu, eğitim - 
öğretim hayatına ilk

Gemlik Temsilcisi 
Halil Gemici, “İftarı < 
mız bayram olsun1 
projesi kapsamında 
hayırsever ve üyele 
rin katkısıyla 5000 
TL topladıklarını 
ifade ederek 'topla 
nan bu parayı 
İlkokul ve Ortaokul 
larındaki yetim ve 
muhtaç öğrencilere 
bayram harçlığı 
dağıtılması Sendika 
mız Yönetimi tara 

günkü heyecanla 
devam ettiğini be
lirterek, şunları 
söyledi:
“Sön günlerde ka
muoyunda okulu
muzla ilgili olarak 
değişik olumsuz 
söylentiler bilerek 
çıkarılmaktadır. 
Mevcut, deneyimli 
ve başarılı öğret 
men kadromuz ve 
aramıza katılacak 
yeni öğretmenlerle, 
2016-2017 eğitim ve 
öğretim yılında da 
başarı çıtamızı 
daha da yukarılara 
çıkararak çalışma 
larımıza devam 
edeceğiz. ” 
İlçe Milli Eğitim 
Müdür Mehmet 
Duran ise konuşma 
sında, Öğrencileri 
ve ailelerini kutla
yarak teşekkür etti.

fından kararlaş tırıl 
mıştır.Toplanan bu 
Beş bin liralık 
yardımı İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve Gemlik Örgün - 
Yaygın Eğitimi 
Destekleme Derne 
ği aracılığıyla llko 
kul ve Ortaokullar
daki Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
belirleyeceği 100 
öğrenciye 50.00 
TL’lik nakdi yardım

Başarının okul aile 
ve öğrenci işbirliği 
ile sağlanabile 
ceğini söyledi. 
Duran, Türkiye 
birincisi olan 
Süheyla Sevimli’yi 
ve ailesini ayrıca 
kutlayarak 
başarılar diledi. 
TEOG sınavları so
nunda Gemlik’in 
Bursa’nın 17 
ilçemiz içinde 2. 
sırada olduğuna 
dikkat çekti. 
Konuşmalardan 
sonra okul dönem 
birincisi Süheyla 
Sevimli yaş 
kütüğüne plaket 
çakarak yaptığı 
konuşmada 
öğretmenlerine 
ve ailesine 
teşekkür etti. 
Daha sonra 
Süheyla Sevimli’ye 
TEOG birinci 
olması nedeniyle 
okul yönetimi 
tarafından note- 
book armağan 
edildi.
Öğrencilerin 
keplerini havaya 
fırlatarak okullarına 
veda etmesinden 
sonra, bahçede son 
defa arkadaşlarıyla 
eğlendiler.

yapılması şartıyla 
toplanan miktarı 
ilgili derneğe 
veriyoruz' diye 
konuştu.
Yapılan bağışı 
kabul eden ve çok 
teşekkür eden İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran'da 
Eğitim Bir Sen 
yönetimi ve katkıda 
bulunan üye ve 
hayırseverleri 
tebrik etti
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

Dünden devam 
GEMLİK KRU- 

VAZİYER LİMANI 
PROJESİ

Kruvaziyer Limanı 
organize turlar ile 
seyahat eden kişile. 
rin taşındığı yolcu 
gemilerinin (kru
vaziyer gemilerin) 
bağlandığı, günün 
teknolojisine uygun 
yolcu gemisine hiz 
met vermek amacıy 
la liman hizmetleri 
nin (elektrik, jenera 
tör, su, telefon, in
ternet ve benzeri 
teknik bağlantı 
noktaları ve hatları 
nın) sağlandığı, yol
cularla ilgili güm
rüklü alan hizmetle 
rinin görüldüğü, 
ülke tanıtımı ve 
imajını üst seviyeye

PROJELER... (2) 
çıkaracak turizm 
amaçlı (yeme-içme 
tesisleri, alışveriş 
merkezleri, haber 
leşme ve ulaştır 
maya yönelik ünite 
ler, danışma, enfor
masyon ve banka 
hizmetleri, konak 
lama üniteleri, ofis 
binalar) fonksiyon
lara sahip olup, kru
vaziyer gemilerin 
yanaşmasına ve 
yolcuları indirmeye 
müsait deniz yapıla 
rı ve yan tesislerinin 
yer aldığı limandır.

Kruvaziyer Endüst 
risinde bir uğrak 
limanı bölgesinin 
tarihi ve kültürü bu 
liman bölgesinin en 
önemli kaynakla 
rından biridir. Tarihi 
açıdan önemli bir 

yere sahip ve tarihi 
değerlerini koru
yarak o dönemleri 
yansıtan etkin bir 
sunumla birlikte tu 
ristlerin ziyaretine 
açık olan uğrak 
limanları dünya 
çapında tanınırhhğa 
sahip turizmin 
yoğun olduğu böl
gelerdir. Bununla 
birlikte popüler ve 
başarılı bölgeler; 
liman bölgesi alanla 
nnda yaşayan yerel 
halkın kültürel 
değerlerini yitirme
den devam ettire
bilen ve bunu turist 
leri çekebilecek bir 
motif unsuru olarak 
işleyen yaşam 
alanlarıdır.

Gemlik'in, hristyan 
lığın 3.Kutsal Kenti,

Anadolu'nun İlk 
Türk Başkenti,4 
medeniyete başkent 
lik etmiş Anadolu'
daki tek yerleşim 
olan Iznik'e 50 Km 
mesafede olusu, 
OsmanlI'nın İlk 
Başkenti Bursa'ya 
35 Km mesafede 
oluşu, ülkemizin en 
büyük kış turizmi 
merkezi Uludağ'a 80 
Km mesafede 
oluşu, Cumalıkızık, 
Gölyazı, 
Eskikaraağaç, Misi, 
Saidabat ve Trilye 
gibi tarihi köylere 
olan yakınlığı, 
Yalova gibi kaplıca 
lan ile ünlü bir 
kente sadece 35 Km 
mesafede oluşu 
kentimizi kruvaziyer 
turizmi açısından 
değerli kılacak ve 
çevresine göre 
avantajlı hale getire
cektir.

Kruvaziyer Endüst 
risinde bir uğrak 
limanı bölgesinin 
tarihi ve kültürü bu 
liman bölgesinin en 
önemli kaynakların 
dan biridir. Tarihi 
açıdan önemli bir 
yere sahip ve tarihi 

değerlerini koru
yarak o dönemleri 
yansıtan etkin bir 
sunumla birlikte 
turistlerin ziyaretine 
açık olan uğrak 
limanları dünya 
çapında tanımrlılığa 
sahip turizmin 
yoğun olduğu böl
gelerdir. Bununla 
birlikte popüler ve 
başarılı bölgeler; 
liman bölgesi 
alanlarında yaşayan 
yerel halkın kültürel 
değerlerini yitirme
den devam ettire
bilen ve bunu turist 
leri çekebilecek bîr 
motif unsuru olarak 
İşleyen yaşam 
alanlarıdır. Bu pro
jenin lojistik merke 
zi Gemlik olup en 
büyük faydayı İznik 
İlçesi sağlayacak 
tır. İznik’in dini ve 
kültürel yönü 
yabancı turistler 
için cazip 
kılınacak ve 
yabancı turistlerin 
bölgeyi ziyareti 
sağlanacaktır.

GEMLİK ZEYTİN 
ve ZEYTİN YAĞI 
MÜZESİ:

KÜÇÜKKUYU 
ÖRNEĞİ

Bundan on, onbeş 
yıl önceye kadar 
zeytinin başkenti 
olarak bilinen 
Gemlik farklı neden
ler ile bu ünvanını 
çevre ilçelere hatta 
ve hatta Manisa 
Akhisar ile 
Balıkesir Edremit 
ve Ayvalık ilçelerine 
kaptırmış 
durumdadır.

Gemlik’in zey
tininin marka 
imajını güçlendir 
mek adına Gemlik 
Köyleri’nden 
toplanacak eski 
ve yeni zeytin 
toplama, sıkma, 
budama gibi zeytin 
üretimi ve diğer 
safhalarında 
kullanılan malzeme 
ler ile çok kısa 
sürede bir zeytin ve 
zeytinyağı müzesi 
kurulabilir.

Bu müze kuru
lurken de Çanakka 
le’nin Ayvacık İlçe- 
si’nin Küçükkuyu 
Beldesi’ndeki özel 
müze örnek 
alınabilir.

Devamı yarın

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

FATURA <
SEVK İRSALİYESİ 0 

1 TAŞIMA İRSALİYESİ 0
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE S 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA 0

MADALYA 0 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA0

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK
Tel: 0224 513 96 83
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Gemlik Belediye- 
si’nin 2016 yılı Ra
mazan Ayı Etkinlikle 
ri hız kesmiyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Tiyatro 
Ekibi, Ramazan 
aylarının vazgeçilme 
zi Ortaoyunu ile 
Gemliklilerin karşısı 
na çıktı. İskele Meyda 
nı Festival alanında 
ilçe halkına kahkaha 
dolu bir gece yaşa 
tan Tiyatro Ekibi, 
Güldürürken düşün 
dürmeyi başardı. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, oyun sonunda 
ekibe çiçek takdim 
ederken, Ramazan 
Ayı Kültürel Etkinlik
lerinin yanı sıra 
sokak iftarlarının da 
devam edeceğini 
söyledi.

ekibe dâhil olarak 
sahne almanın 
coşkusunu yaşadılar. 
Gemlik Belediye- 
si’nin hediyelerini de 
çocuklara dağıtan 
Hüseyin Goncagül ve 
ekibi Karagöz 
tiplemesinin espri
leriyle de çocukları 
kahkahaya boğdu. 
Milli Manevi değerle 
rin de eğitici ve 
öğretici sorularla 
çocuklara aktarıldığı 
oyun ayakta alkışlan

MEHTERAN 
GÖSTERİSİ 
İskele Meydanı
Festival Alanında 
Organize edilen 
etkinliğe Gemlikliler 
ilgi gösterdi.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı’nın da izlediği 
konserde, seçkin 
mehter marşlarının 
yanı sıra, tasavvuf 
musikisi eserleri ve 
milli türküleri de 
başarıyla seslendiren

GONCAGÜL 
TİYATROSU 
Hüseyin Goncagül 
Tiyatrosu ile güzel 
bir gece geçiren 
çocuklar, hem tiyatro 
izlediler, hem de

Mehteran Takımı 
ayakta alkışlandı. 
Konser bitiminde 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Mehteran Başı 
Şaban Gülşen ve 
minik mehterana 
çiçek takdim etti. 
Şaban Gülşen’de 
çiçeğini, minik 
mehteranları 
yetiştiren eğitimci 
Abdullah Atalay’a 
takdim etti. Yaklaşık 
bir saat süren konser 
büyük ilgi gördü.
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Bursa Kapalı Çarşı 
esnafı pazartesi 
günleri, kazançlı bir 
hafta geçirmek için 
topluca dua edecek. 
Bugün ilki yapılan 
dua İl Müftüsü 
Prof.Dr. Mehmet 
Emin Ay tarafından 
okundu.
Bursa Tarihi Çarşılar 
ve Hanlar Birliği 
Başkanı Muhsin 
Özyıldırım, esnafın 
haftaya pazartesi 
günleri Kozahan'ın 
girişinde yapılacak 
toplu dua töreni ile 
alışverişe başlaması 
için yeni bir etkinlik 
başlattı. Bugün 
yapılan "Çarşı 
Duası" İl Müftüsü 
Mehmet Emin Ay'ın 
duaları okuması ile 
başladı. Burada 
konuşma yapan İl 
Müftüsü Mehmet

Emin Ay, Bursa'nın 
kuruluşundan 
günümüze kadar 
esnafın sabahları 
işyerlerini açmadan 
önce dua 
okuduklarını 
söyledi. Esnafın Al
lah'tan bolluk ve 
bereket istediğini 
belirten Ay, "Esnaf 
bu geleneğin 
sürdürülmesini 
istedi. Müftülük 
olarak yapmış 
olduğumuz 
araştırmalar sonu
cunda böyle bir dua 
metni oluşturuldu. 
Bugün bu duayı sî
zlerle paylaşmış 
olacağız. Bundan 
sonra da bu dua, 
inşaallah 
Bursamızda, 
çarşılarımızda 
sabahleyin 
yapılacaktır." dedi.

ÜRETİM ELEMANI
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
TERCİHEN MADEN 

MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ VEYA 
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 

TEKNİK 
f YÜKSEKOKUL YA DA 

TEKNİK LİSE MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması rica olunur.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA

Tel : 0 224 58 ' 05

Bursa Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Süleyman 
Şahin, önemli pro
jelerin hayata geçir
ildi ği Bursa'ya 4 yıl 
da 215 milyon liralık 
yatırım yapıldığını 
ifade etti.
Şahin, yaptığı 
açıklamada, Gençlik 
ve Spor Bakanı Akif 
Çağatay Kılıç tarafın 
dan başlatılan spor 
da tesisleşmede 
Bursa'nın önemli 
yatırımlar aldığını 
söyledi.
İlde birçok vizyon 
projenin başlatıldığı 
nı ve yatırımların 
hayata geçirildiğini 
dile getiren Şahin, 
bunlardan en önem
lisinin ise 45 bin 
seyirci kapasiteli 
Büyükşehir Belediye

Gemlik K&fez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ 

Stadı'na Cumhurbaş 
kanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın talimatı 
ve Gençlik ve Spor 
Bakanlığı aracılığıyla 
50 milyon liralık bir 
desteğin sağlanması 
olduğunu anlattı. 
Şahin, son 4 yılda 
Bursa'nın spor 
yatırımlarında aslan 
payı alan illerden 
olduğunu vurgula
yarak, şöyle konuş 
tu: "Bursa'ya bu 
dönemde yaklaşık 
215 milyon liralık 
yatırım yapıldı.
Yıllarca Bursa'nın 
özlemini çektiği 
uluslararası nitelikli 
ve 7 bin 500 seyirci 
kapasiteli Nilüfer 
Tofaş Spor Salonu ve 
5 bin kişilik Cengiz 
Gollü Voleybol Sa
lonu, bu süreçte 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

hizmete girdi. 
Bu tesisler 
sayesinde kent, 
birçok uluslara 
rası ve ulusal 
organizasyona ev 
sahipliği yapabilir 
hale geldi. Bu 
yatırımların 
meyveleri hemen 
alındı ve gelecekte 
de alınmaya devam 
edecek."
Bakan Kılıç'ın destek 
ve talimatlarıyla 
Bursa'da yeni nesil 
spor ve gençlik 
tesislerinin 
başlatıldığına dikkati 
çeken Şahin, bu 
kapsamda 
Türkiye’nin ikinci 
Bursa'nın ilk atletizm 
salonunun yapı 
mına 20 milyon 
lira yatırımla 
başlandığını aktardı
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‘ Bayramda Biletsiz Yolcu Kalmayacak"
Tüm Otobüsçüler 
Federasyonu Genel 
Sekreteri Nusret 
Ertürk, 9 günlük Ra
mazan Bayramı 
süresince yolcuların 
bilet konusunda 
mağdur olmaya 
cağını belirterek, 
"Otobüs firmaları ek 
sefer yapacak, 
yoğunluğu ortadan 
kaldıracak." dedi. 
Ertürk, yolcu 
taşımacılığı sektörü 
olarak bayram 
öncesi en yoğun 
günleri yaşadıklarını 
söyledi.
Bütün sefer, hat ve 
güzergah planlama 
larının önceden 
hazırlandığını, 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığının da 
yoğunluk yaşanma 
ması için önceden 
tedbir aldığını 
hatırlatan Ertürk, 
"Ek sefer yapılabile 
cek B2 ve D2 yetki 
belgeli işletmelerin 
araçlarını da 
kullanabileceğiz. 
Bakanlık bunu 20 
gün önceden ilan

ettiği için şimdi 
bütün işletmeler 
tedbirlerini alacak. 
9 günlük bayram 
süresince yolcuları 
mız bilet konusunda 
mağdur olmayacak. 
Otobüs firmaları ek 
sefer yapacak, 
yoğunluğu ortadan 
kaldıracak." dedi 
"İrtibatı 
koparmasınlar" 
Son güne kalan 
vatandaşların da 
herhangi bir 
mağduriyet yaşa 
mayacağını aktaran 
Ertürk, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Mevcut seferlerim
ize ilaveten ek sefer 
düzenliyoruz ama bu 
ek seferler talep 

doğrultusunda 
düzenleniyor. Onun 
için vatandaşlarımız 
geldikleri anda 
hemen bilet bulma 
şansları olmayabilir 
ama talebin 
yoğunlaşması duru
munda gidecekleri 
yere belki 1-2 saat 
sonra otobüs bula
bilirler. Mutlaka ku
rumsal işletmelere 
gelip, müracaat et
tiklerinde satış 
görevlileri ilave sefer 
açılıp açılmaya 
cağıyla ilgili bilgi 
verirler. İrtibatı 
kopartmasınlar, 
işletmeleri dolaş 
sınlar, bir işletme ol
mazsa diğerinde ola
bilir. Onun için biz 

bu yoğunluğu 
karşılayabilecek tüm 
hazırlıklarımızı sek
tör olarak yaptık, şu 
anda bekliyoruz." 
Otobüs biletlerini 
kurumsal 
işletmelerden alın 
Bayram öncesi oto
büs biletlerine 
yoğun talep 
olduğunu anlatan 
Ertürk, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Tatilin de 9 güne 
çıkartılmış olması 
olumlu. Şu anda 
'bilet taleplerini 
karşılayamıyoruz.' 
gibi bir durum söz 
konusu değil ama 
biz özellikle 
vatandaşlarımıza 
son güne

bırakmamalarını 
tavsiye ediyoruz. 
Vatandaşlarımız erk
enden biletlerini 
alsınlar, tüm seferler 
şu anda müsait ama 
bazı hatlarda İlave 
seferlerle bu 
yoğunluğu ortadan 
kaldırırız. Zaten 
bayramlarda seferler 
hep tek yönlü 
oluyor. Batıdan 
doğuya seferler ola
cak. Bayram dönü 
şünde de tam tersi 
şekilde bir yoğun 
luk bekliyoruz." 
Ertürk, otobüs bilet
lerinin yolcu termi
nali ve kurumsal 
işletmelerden 
alınması gerektiğini 
vurgulayarak, termi
nal dışından hareket 
eden kaçak ve kor
san işletmelerle 
seyahat etmenin 
yol ve can emniyeti 
açısından risk 
taşıyabileceğini 
dile getirdi. 
İnsanların mağdu 
riyet yaşayabildiğini, 
gece geç saatte 
otobüslerinin 
geldiğini, kendisine 

muhatap 
bulamadığını 
anlatan Ertürk, 
"Vatandaşlarımız 
bilet alırken, 
'Efendim siz o gün 
gelin, otobüsümüz 
otogarın dışından 
veya şu mahalden 
kalkacak.' diyen 
görevlilere kesinlikle 
itibar etmesin, 
onlardan bilet 
almasın. Mutlaka 
kurumsal 
İşletmelerden 
biletlerini alsınlar. 
Bizler toplu ulaşımı 
tavsiye ediyoruz." 
şeklinde konuştu. 
Otobüs bilet 
fiyatlarında herhangi 
bir artış olmadığını, 
geçen yılkı fiyatların 
aynen devam ettiğini 
bildiren Ertürk, 
"yüzer-gezer" bir 
fiyat politikası 
gütmediklerini, 
fırsatçılık yapmadık 
larını ve vatandaş 
ların Bakanlık 
tarafından onay
lanan liste fiyatların 
dan biletlerini 
alabileceğini dile 
getirdi.

gemport
Gemlik Liman ve Depolama işler melet i 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 ıraKtor 
Operatörü istihdam e?aeceK.

istihdam 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, iş Makinaları bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör iş 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.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

KAYMAKÇI ARANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapan fabrikamız 
İçin aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri 
bölümünden mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası oıan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

Kaynakçılar aramaktayız.

MAVITEC
0 224 514 04 00

El Ellim İD FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAKtıınu «S1 1 ELEMANLAR ARANIYOR

IH VERONA MERMER
TEL: 514 20 21

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Deırtei memur lan isten atılabilecek
Terörle mücadele 
kapsamında devlet 
memurlarına tanınan 
yargı güvencesi 
kalkıyor.
Yeni düzenlemelerle 
birlikte illegal yapılar 
la bağlantılı isimler 
memuriyetten atıla 
cak ve bir daha me 
mur olamayacaklar. 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın, "657 
değiştirilmediği 
sürece bu iş çözül 
mez" diye 'değiştirin' 
talimatını verdiği De
vlet Memurları Ka- 
nunu'nda önemli 
çalışmalar 

yürütüldüğü ortaya 
İlıktı. Adalet ve 
çişleri bakanlıkla 

rınca yürütülen 
çalışma ile 657 sayılı 
Devlet Memurları Ka- 
nunu'ndaki disiplin 
hukukuna ilişkin 
madde yeniden 
düzenlenirken, 
memura yönelik 
yargı güvencesi zırhı 
kaldırılıyor.
Devlet Memurları Ka- 
nunu'nda yapılacak 
düzenleme ile ka
muda tespit edilen 
kriptolar temizlene 
cek, memuriyetten 
çıkarılacak. Bu kap
samda yapılan

tespitler ve atılacak 
adımlar şöyle:

MİLLİ GÜVENLİK 
VURGUSU
Milli güvenliği tehli 
keye sokacak eylem, 
işlemlerde bulunanın 
işine son verilecek. 
Terör örgütü, legal 
görünüm altında ille
gal faaliyet yürüten 
yapılarla ilişki kuran, 
eylem birliği içinde 
olan bir kamu 
çalışanı kalmayacak. 
Kamu imkan ve 
kaynaklarını bu 
örgütlere 
kullandıranlar, 
propagandasını

yapanların işine son 
verilecek.

MEMURLUK 
ŞARTLARI DİSİPLİN 
MADDESİ
Memurluk şartlarını 
düzenleyen madde 
ile disiplin hukukuna 
ilişkin maddenin 
yeniden düzenlen
mesi öngörülüyor. 
Buna göre paralel 
yapı gibi illegal 
yapılarla ilişkisi olan 
kişiler kamuda hiçbir 
görevde yer alama 
yacak.

DÖNÜŞÜ OLMAYAN 
İHRAÇ

İçişleri Bakanlığı'nca 
terör bağlantıları 
tespit edilen ihraç 
edilecek. İdari yargı 
kararıyla geri dönüş 
kapısı kapanacak.

İŞ GARANTİSİ 
BİTİYOR 
Özel sektörde 
olduğu gibi işini 
doğru yapmayanın 
meslek hayatı bite
cek, iş garantisi ol
mayacak.
TERÖR BAĞLANTISI 
VURGUSU
Yasada, terör örgüt
leri ile bağlantılı 
kişilerin devlet

memuru olmayacağı 
açıkça ortaya konu
lacak.

UZMANLARIN 
ÖZLÜK HAKLARI 
İYİLEŞTİRİLECEK

Kamuda uzman 
kadrosunda çalışan 
personelin özlük 
hakları 
iyileştirilecek.

DOĞU'YA KIDEMLİ 
PERSONEL

Kıdemli personelin 
az gelişmiş bölgel
erde görev yapması 
teşvik edilecek.

Emetiilerin Tenim ammeMesa
Buna göre memur- 
emeklileri %5, SSK 
ve Bağ-Kur 
emeklileri de 6 aylık 
enflasyon farkı 
kadar zam alacak. 
Temmuz ayı emekli 
ve memurlar için 
zam ayı olarak 
biliniyor. 11 milyon 
emeklinin maaşı 
Temmuz'da artacak. 
Aynı zamanda 
memurlar da 
zamlarını bu ayda 
alacak. Memur 
emeklileri toplu 
sözleşme 
kapsamında yüzde 5 
zam alacak.SSK ve 
Bağ-Kur emeklileri 
de bu yılın ilk 6 aylık 
döneminde 
gerçekleşen en
flasyon oranında

zam alacak. SSK ve 
Bağ-Kur emeklileri 
zam oranını, memur 
emeklileri ise en
flasyon farkı alıp 
almayacağını 
öğrenmek için 4 
Temmuz'u bekliyor. 
Bu tarihte 
açıklanacak en
flasyon verileriyle 
herşey netleşecek, 
ve 6 aylık enflasyon 
verisi ortaya çıkmış 
olacak. Ancak ilk 5 

aylık enflasyon veri
leri, ipuçlarını 
veriyor. Ocak-Mayıs 
enflasyonu yüzde 
3.15 çıktı. Bunun 
üzerine Haziran en
flasyonu eklenecek. 
Takvim'in haberine 
göre, uzmanlar bu 
veri ışığında, ilk 6 
aylık enflasyonun 
yani emeklilerin 
zammının yüzde 4 
civarında çıkma ihti
malini yüksek bu

luyor. İlk 6 aylık en- • 
flasyon yüzde 4 
çıkarsa, SSK ve 
Bağ-Kur 
emeklilerinin maaşı 
35 ile 152 lira 
arasında artacak.

YÜZDE 4 FARKI 
En düşük emekli 
aylığı halen 874 
lira 19 kuruş. 
Eğer Temmuz artışı 
yüzde 4 olursa, bu 
maaş 34 lira 96 
kuruş artışla 909 lira 
15 kuruşa çıkacak. 
Şu an 3 bin 814 lira 
olan en yüksek 
maaş da bu du
rumda 3 bin 966 li
raya ulaşacak. Bu 
maaşta yüzde 4’lük 
zamla 152 lira yük
selme yaşanacak.

MhlaftiıııllsMWı!
Hazine, sigorta şirketlerinin son 10 yılda 7 
milyar İira zarar etmesi üzerine harekete 
geçti. Sigortada son 1 yıldır zorunlu trafik 
sigortası neredeyse tek gündem. 
Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre 
sektör son 10 yılda 7 milyar lira zarar ed
ince şirketlerde sermaye erimeye başladı. 
Bunun üzerine yüzde 132’ye kadar çıkan 
oranda zamma başvuran şirketleri durdur
mak için Hazine Müsteşarlığı yasal düzen
lemeye gitti.
Buna göre kusurlu sürücüye tazminat 
ödenmemesi ve ödenecek tazminatların da 
düzenli ve öngörülebilir bir tabloya göre 
ödenmesi yasal güvenceye alındı. Yasal 
düzenleme sonucu fiyatlar biraz aşağı 
geldi ancak istenilen düşüş sağlanamadı. 
Çünkü sigorta şirketleri sermayelerinin 
eridiğini belirterek fiyat indirimlerinde yeni 
sermaye ihtiyaçlarının daha da artacağını 
ilettiler. İşte sigorta şirketlerinin ser
mayesini yaklaşık 5 milyar lira rahatlatacak 
düzenleme bu nedenle devreye sokuldu. 
Şimdi adım adım düzenlemenin ne 
olduğunu anlamaya çalışalım. Sigorta 
şirketleri gelecekteki muhtemel hasar 
ödemeleri için gelirlerinin bir kısmını 
karşılık olarak ayırıyor.
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5469 

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 ye Basım Yeri : 
GÜLZER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
warcraft(3d türkçe):

hayvanlar şehri (lürkçe 
bıhha)]:WW

Kohaı$ean$rz:'l'ı> 
14:00-16:30-21:45...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.corp
mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT İNŞAAT
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YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
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ggGüne Bakış
Kadri GÜLER

v i L X kadri_guler@hotmail.com

KUZEY PLANLARI VE BİZİM SOKAK...

Kuzey Planları diye adlandırılan 1/1000 
ölçekli Gemlik- Küçük Kumla Mahallesi 
sınırına kadar olan bölgenin 18. Madde 
ye göre imar uygulamalarının yapılması 
tamamlanarak planlar askıya çıktı.

Kuzey planlarının hikayesi uzun.
Bu planlar, Bursa Büyükşehir Beledi 

yesi’nin 1/5000 ölçeki imar planlarında 
bulunuyordu. Devamı sayfa 4’de

Kuzey planları 
sonunda 

askıya çıttı

Gemlik Kent Meydanı Kapsamında Yıkımı 
yapılan binaların olduğu bölgeye yönelik çok 
amaçlı çalışmalar devam ediyor. Eski Pazar Cad
desi Girişi, yapımı tamamlanan Asım Kocabıyık 
Camii Çevresi ve Şehit Mehmetçik Sokak giri 
şindeki trafiği rahatlatmak isteyen Gemlik Bele 
diyesi, Dereboyu ve Sosyal Yaşam Merkezi civa 
nndan bu bölgeye gelen araçlar için kestirme yol 
yapıyor. Haberi sayfa 2’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 1/5000 
ölçekli imar planlarında Küçük Kumla Gemlik 
arasında kalan ve yaklaşık 600 dönüm yeri 
imara açılan Kuzey Planlan adı verilen planlar 
5 yıl gecikmeyle uygulamaya konulmak için 
dün askıya çıkarıldı. Haberi sayfa 2’de
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Kuzey planları sonunda askıya çıktı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
1/5000 ölçekli imar 
planlarında Küçük 
Kumla Gemlik 
arasında kalan ve 
yaklaşık 600 dönüm 
yeri imara açılan 
Kuzey Planları adı 
verilen planlar 5 yıl 
gecikmeyle uygula
maya konulmak için 
dün askıya çıkarıldı. 
Gemlik Belediyesi • 
Şehircilik ve 
İmar Müdürlüğü 
girişindeki 
camekanda askıya 
çıkarılan planlara 
dün büyük ilgi vardı.

Bu bölgede arazileri 
olan zeytin üretici
leri, planlarda 
yerlerinin imar 
durumlarını görmek 
için Belediyeye 
akın ettiler.
Küçük Kumla 
Hasanağa Kampı 
üzerlerinden 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesinin 
doğusuna kadar 
olan birinci etap 
planları kapsayan 
planlar askıda 
bir ay süre 
ile kalacak.
Planlara itirazı 
olan yer sahipleri,

Belediye Başkan 
lığına itirazda 
bulunabilecekler. 
İtirazlar, Belediye

Encümeni tarafın 
dan değerlendiril 
dikten sonra 
kesinleşecek.

İtirazlar üzerine razı 
olmayanlar ise İdari 
Mahkemede dava 
açabilecekler.

Ancak, bu durumda 
planların gecikmesi 
söz konusu 
olacağından 2017 
yılında uygulamaya 
girecek yeni imar 
yönetmenliği ile tüm 
mülk sahiplerinin 
kaybının olacağını 
belirtiliyor.
Dün yerlerini bul
mak için planlan 
inceleyen arazi 

-sahiplerinin 
kiminin sevindiği 
görülürken, 
kimileri de yer
lerinde yapılan 
değişikiliğe tepki 
gösterdiler.

Miusılla Halı
Gemlik’in sahil Ma
hallelerinde İnşaat 
Yasakları Başladı.
15 Haziran 15 Eylül 
tarihlerini kapsaya
cak olan yasaklar 
konusunda denetim
lerde artınldı. Bele 
diye Meclisi kararı 
uyarınca Kurşunlu, 
Küçük Kumla,

Büyük Kumla, Kara- 
caali ve Narlı Mahal
lelerinde 15 Eylül 
tarihine kadar her
hangi bir inşaat çalış 
ması yapılamayacak. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, inşaatlara 
yönelik periyodik 
denetimlerin yaz

boyunca süreceğini 
belirterek, ilgili 
firmalar ve 
vatandaşlardan da 
konu hakkında 
duyarlılık bekledik 
lerini söyledi. Bütün, 
yasağa uymayan 
lara karşı ağır para 
cezaları uygulana 
cağını vurguladı.

Meydana alternatif yol açılıyor
Gemlik Kent Meydanı 
Kapsamında Yıkımı 
yapılan binaların 
olduğu bölgeye 
yönelik çok 
amaçlı çalışmalar 
devam ediyor. 
Eski Pazar Caddesi 
Girişi, yapımı tamam
lanan Asım Kocabıyık 
Camii Çevresi ve 
Şehit Mehmetçik So 
kak girişindeki trafiği 
rahatlatmak isteyen 
Gemlik Belediyesi, 
Dereboyu ve Sosyal 
Yaşam Merkezi civa 
rından bu bölgeye 
gelen araçlar için 
kestirme yol yapıyor. 
Dere boyu istikame 
tinden gelen araçlar 
bundan böyle Asil 
Han, Eski Pazar 
Caddesi girişi, Asım 
Kocabıyık Camii ve 
CİUS AVM önünden 
dolaşmak zorunda 
kalmayacak. Kent 
Meydanı Projesi 

kapsamında yıkılan 
Minibüs eski garajın 
daki bölgede, Dere 
boyundan gelen 
araçları Ahmet 
Dural Meydanı’na 
çıkaracak yol çalış 
ması tamamlanmak 
üzere.
Çalışmaları yerinde 
inceleyen Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, yıkımı yapılan 
binaların olduğu 
bölgeye kent estetiği 
ne uygun yeşillendir 
me ve çevre düzen
lemesi çalışmaları 
yaptıklarını, ayrıca 3 
metre genişliğinde bir 
yol yaparak, şehir içi 
trafiğine de nefes al 
dıracaklarını söyledi. 
Dere boyu mevkiin
den gelen araçların 
bundan sonra direk 
olarak Ahmet Dural 
Meydanı ve İstiklal 
Caddesine bağlana 
cağını ifade eden

Refik Yılmaz, hem 
şehir içi trafiğin 
rahatlayacağını 
hem de araçlar için 
zaman ve ekonomik 
fayda sağlanacağını 
söyledi.
Eski sistemde Asım 
Kocabıyık Camii ve 
çevresi başta olmak 
üzere, eski Pazar 
Caddesi girişi, 
CİUS AVM önü ve 

çevresinde trafik 
kargaşası yaşandığını 
hatırlatan Refik Yıl 
maz, yeşil alanlı, kent 
estetiğine uygun yeni 
yolun hayırlı uğurlu 
olmasını diledi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, görevde 
bulunduğu son 
4 yıl içinde şehir içi 
alternatif yollar konu 
sunda ilçeye önemli 

yatırımlar kazandırdı. 
Eski Atamer yolunun 
genişletilmesi, 
Umurbey Mahalle 
yollarının alt yapısıyla 
birlikte genişletilerek, 
hem İstanbul 
yönünde hem de 
Sanayi Bölgesi 
yönünde yenilenmesi 
gibi çalışmaların yanı 
sıra Cumhuriyet Ma
hallesinde de önemli 

alternatif yol 
çalışmalarını tamam 
lamıştı. Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ayrıca,' 
Özdilek Terminal böl
gesinde köprü 
genişletilmesi ve al
ternatif yol çalışması 
yaparak ilçe trafiğinin 
rahatlaması 
konusunda önemli bir 
hizmete imza atmıştı. 
Mahalle statüsüne 
dönüşen eski köy 
yollarında da 
genişleme, düzen 
leme ve alternatif 
yol çalışmalarına 
önemli projeler 
üreten Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Karacaali - 
Narlı Köy yolun 
da, Karacaali 
çıkışında da 
genişleme çalışma 
larını geçtiğimiz 
aylarda tamamla 
mıştı.
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Bursa'da fötr şapkalı hırsız alarmı!
Bursa'da, 
sürücüsünün kapısını 
açık bıraktığı yolcu 
minibüsüne giren fötr 
şapkalı bir kişi, vites 
kutusunun yanında 
bulunan yaklaşık 500 
lirayı alarak kaçtı. 
Olay araçtaki güven* 
lik kamerasına 
yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım 
ilçesi Ankarayolu 
Caddesi Arabayatağı

Mahallesi’nde mey* 
dana geldi. Yavuzse- 
İİm-Santral Garaj 
hattında 16 M 0333 
plakalı minibüste 
şoför olarak çalışan 
24 yaşındaki 
Muhammed Turan, 
yolcuları indirdikten 
sonra, tatlı almak için 
bir markete girdi. 
Bu sırada Turan’ın 
minibüsün kapısını 
açık bırakmasını

fırsat bilen fötr 
şapkalı 20

yaşlarındaki bir kişi, 
minibüsün yanına

geldi. Şüpheli, 
şoför kapısını açıp, 
vites kutusunun 
yanında bulunan 
yaklaşık 500 lirayı 
aldıktan sonra kapıyı 
kapatıp uzaklaştı. 
Olay, tatlıyı aldıktan 
sonra minibüsüne 
binen Muhammed 
Turan’ın, paraları 
yerinde göreme 
yince araç içer 
sindeki güvenlik

kamerasını 
izlemesi sonucu 
ortaya çıktı. 
Polise haber 
veren Turan, 
"Benzer hırsızlık 
olayları arkadaşla 
rımın başına da 
geldi" dedi. 
Polis güvenlik 
kamerasını izle 
yerek, şüpheliyi 
yakalamak için 
çalışma başlattı.

Bursa'daM 
korkunç Kazada 
ölü sayısı arttı

Organları ile 5 lıishıe umut oldu

Bursa’da menfeze 
düşüp alev alan 
minibüsteki ölü 
sayısı 4’e yükseldi. 
Kaza, 18 Haziran 
Cumartesi günü 
Bursa-Balıkesir yolu 
Mustafakemalpaşa 
ilçesi yakınların 
daki Taşköprü 
mevkiinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Tuğrul Çelik 
(55) idaresindeki 45 
TA 1798 plakalı 
minibüs, 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi üzerine 
takla atıp iki yol 
arasındaki menfeze 
düştü.
Hurdaya dönen araç 
alev alarak yanmaya 
başladı. Sürücü 
Tuğrul Çelik (55) ile 
birlikte Î.Tayfur Çelik 
(28), Süleyman, 
Çelik (55), Ayşe 
Çelik (48) ve 
Zübeyde önsal (54) 
yanan araçta sıkıştı. 
Olayı gören diğer 

sürücülerin haber 
vermesi üzerine 
Mustafakemalpaşa 
itfaiye ekipleri 
hemen olay yerine 
geldi. Ancak 
yapılan söndürme 
çalışmalarına 
rağmen Ayşe Çelik 
ve Zübeyde Önsal 
olay yerinde ya
narak can verdi.

ÖLÜ SAYISI 4’E 
YÜKSELDİ

Öte yandan nişan 
alışverişinden 
döndükleri 
öğrenilen aileden 
Tuğrul Çelik, 
Î.Tayfur Çelik ve 

Süleyman Çelik 
çeşitli hastanelere 
kaldırıldı. Uludağ 
Üniversitesi'nde 
tedavi altında 
olan Tuğrul Çelik 
ve İzmir'de tedavi 
gören Süleyman 
Çelik yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı.

Bursa'nırı İnegöl 
ilçesinde geçirdiği 
beyin kanaması ne
deniyle sevk edildiği 
İnegöl Devlet Has
tanesinde beyin 
ölümü gerçekleşen 
adam, organları ile 
beş hastaya umut 
oldu. 53 yaşındaki 
Alaattin B.'nin 
ailesinin bağışladığı 
organlardan iki 
böbrek, bir karaciğer 
ve iki korneası 
uzman ekipler 
tarafından alınarak, 
nakil için Bursa'ya 
götürüldü.
İnegöl'deki ikametin 
de geçirdiği beyin 
kanaması sonucu İn
egöl Devlet Hastane
sine kaldırılan 53 
yaşındaki Alaattin B., 
bütün çabalara 
rağmen sabah saat
lerinde hayatını kay
betti. Ailesi tarafın 
dan Alaattin B.'nin 
organları bağışlanır 
ken, durum İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Organ Bağış Koordi
natörü tarafından, 
Acıbadem ve Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi 
Organ Bağış 
Koordinatörlüğüne 
bildirildi. Bu haberle 
birlikte zamanla yarış 
başladı. Bursa'dan 
özel donanımlı araçla 
İnegöl'e gelen

KAŞCDG A€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

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

ekipler, bağışlanan 
organları almak için 
kolları sıvadı.
İnegöl Devlet Has- 
tanesi'nin ameliy
athanesinde Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi 
Organ Bağış ekibi 
Uzman Rafet Oklaz, 
Op. Dr. Özgen Işık, 
Acıbadem Hastanesi 
Organ Nakil Koordi
natörü Dr. Salih Gül- 
ten ve Op. Dr.
Mahmut Danışoğlu 
ile İnegöl Devlet Has
tanesi Başhekim 
Yardımcısı Turgut 
Coşkun, İnegöl De
vlet Hastanesi Organ 
Bağış Koordinatörü 
Sevda Durmuş ve 
Devlet Hastanesi 
uzman sağlıkçılardan 
oluşan ekip 
tarafından yaklaşık 4 
saat süren operas 

yonla organlar alındı. 
Operasyon öncesi 
bilgi veren İnegöl De
vlet Hastanesi 
Başhekim Yardımcısı 
Turgut Coşkun, 
"Hastamız 53 yaşın 
da. Beyin kanaması 
nedeniyle hastanem
ize getirilen ve tüm 
müdahalelere 
rağmen kurtarılanla 
yan hastamızın 
yakınlarına organ 
bağışı konusu 
anlatıldı. Yakınları da 
organ bağışında 
bulunmayı kabul 
ettiler. Yoğun ve hızlı 
çalışma sonucunda 
vefat eden hastamızı 
organ bağışına 
hazırlayıp, Bursa'daki 
ekiplere haber ver 
dik. Ekipler şu an 
itibariyle operasyona 
hazırlar. Karaciğer, 
böbrekler ve korne 

alar alınacak. Şuan 5 
organ alınacak gibi 
görünüyor. Duruma 
göre sayı artabilir. 
Yaklaşık 4 saat süre
cek bir operasyon 
olacak." dedi.
Vatandaşlara organ 
bağışında bulunmayı 
öneren Coşkun, 
"Çok yüce bir 
davranış. İki insanı 
diyalizden, 3 hastayı 
da ölümden kurtara
cak organlar. 
Hastamızın yakın 
larına minnettarız" 
ifadelerini kullandı. 
Başarı ile alınan or
ganlar, organ 
bekleyen hastalara 
nakledilmek üzere 
özel korumalı kutu
lara konularak 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ve 
Acıbadem Hastane- 
si'ne götürüldü

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

^Gemlik www. çj em I i kkorfezg azetesi.com
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Güne Bakış Otoparklar düzene girdi
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

KUZEY PLANLARI VE BİZİM SOKAK...

Gemlik Belediyesi’nden de geçen planların 
tam uygulama planları yapacakken, beledi 
yede yönetim el değiştirdi.

Yeni yönetim, Gemlik imar planlarını dağ 
tara doğru çıkarmak düşüncesindeydi.

Rezerve alan diye bilinen bu bölgenin plan 
lan yapılırken, Kuzey Planları da bu kapsam 
da ele alındı. Bu da Kumla ya doğru yeni 
imar alanlannın asılmasını oegiktirdı.

Anayasa Mahkemesi’ne açılan dava sonucu 
rezerve alanların imara açılması yasaklanınca 
Kuzev Planları vçniden ele alındı.

Bu planların 18. madde uygulamasının için 
ihalesi edildi. Uygulama planları tamamlandı. 
Dün de askıya çıkarıldı.

Kuzevplanlarının birinci bölae uvgyla 
masını bekleyen yüzlerce aile, dün Belediye 
ye koştu. Herkesin elinde fotoğraf makinası, 
planlarda yerinin durumunu bulup, fotoğraf 
larını çektiler.

Kimi mutluydu, kimi kızgın. Kızgınların tu
tumu itirazlar şeklinde Belediyeye ne denli 
yansıyacak yakında öğreneceğiz.

Yaojlasçnanın vşojlmaması ogreken ova 
bölgesinde yer kalmayınca, kuzey planları 
müteahhitlerin imdadına vejisti.

Son yıllarda bankacılık siteminin de desteği 
sonucu, inşaat satışları arttı. Bankalara 
borçlanan vatandaş, kira öder gibi konut 
sahibi olabiliyor. Bu da müteahhitlerin işini 
kolavlastırıvpr. pas^avşn konutlar eşbuk 
tamamlanıyor. Kuzey P/anfarının başına bir 
»eyler gelmezse, bir ay sonra uygulama 
Haşlayacak. Ama bundan önce yeni duruma 
göre tapular çıkacak. Zeytinlik veya tarlalar, 
yani araziler, arsa tapusuna dönüşecek.

Sonra müteahhitlerle yapılacak anlaşmalar 
ile bu bölgede inşaatlar yükselecek.

Bu konuda bir sıkıntıdan söz ediliyor. Arsa 
ve imar konulan benim alanım dışında 
olduğu için biraz geriyim.

Öğrendiğime göre, imar yönetmenliklerinde 
yapılan değişikliklerle, binalardaki daire ala 
nında sayılmayan, balkon ve merdiven boş 
hıklarının 2017 yılı başından sonra daire 
içinde alınacağı, böylece devletin daha fazla 
vergi alma imkanının doğacağı belirtiliyor.

Onun için, arsa sahiplerinin yılbaşından 
önce müteahhitlerle anlaşma yapıp, yerleri 
nin inşaat ruhsatının alınması gerekiyormuş.

Bu zor bir durum. Zaman çok daraldı.
Eğer yönetmenliğin uygulaması uzatılmaz 

sa, birçok kişi bundan dolayı zarar görecek.

BİZİM SOKAK...
Bizim gazetenin bürosunun ve matbaamızın 

bulunduğu sokağın adı, rahmetli eski şendi 
kaçı ve köşe yazarı Emin Bora’nın soyadın 
dan geliyor. Bora Sokak, Gemlik’in Merkezi 
olan Ahmet Dural Meydam’nın İstiklal Cadde
sine doğru ilk sokağıdır. Bu sokak Gemlik’in 
en bakımsız sokaklarından biridir.

Sokağın başında bir otelin bulunmasına 
karşın, başta kaldırımları olmak üzere rezil 
bir durumdadır. Biz, 16 yıldır bu sokakta 
bulunmamıza karşın, bu sokağa bir hizmete 
gelmedi. BUSKİ Gazhane Caddesinde yer altı 
yağmur ve kanalizasyon boruları döşeme 
çalışmaları kapsamında bir çalışma yürütü 
itiyordu..

ran bağlantılar için bizim sokağa girdiler. 
Kazı çalışmaları bizim işyerini biraz geçti.

Dün, Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve 
Başkan Yardımcısı Vedat Büyükgölcigezli 
sokağı ziyaret etti. Ben geldiğimde, müteah
hit firmanın işini durdurduğu ve bir tartışma 
yaşandığını gördüm.

Meğer, müteahhit firma, kazılan yerlere 
döktüğü mıcırın kalitesi düşükmüş.

Çoğunluğu toprak olan mıcır karışımını 
gören başkan, duruma müdahale etti ve

USKİ'yi aradı. Yapılan temas sonucu 
topraklı mıcır kaldırıldı, yerine sadece mıcır 
olan malzeme geldi ve döküldü.

Başkan Yılmaz, "Bu işin kontrolü biz de 
değil, daha öncede bu tür olaylar yaşandı. 
Biz bunlarımı takip edeceğiz’rdlye yakındı.

Sonuçta, olan milletin parasınaoluyor. 
BUSKİ ilgilileri, İş İhaleyi yapmakla ış bit
miyor. önemli olan yapılanı kontrol edip, mil
letin parasını korumaktır.

Gemlik Kulüpler 
Birliği tarafından 
işletilecek olan 
otoparklar, yeniden 
düzene girdi. 
Otoparklarda, 
zemin düzenle 
mesi de yapıldı. 
Gemlik Kulüpler 
Birliği Başkanı 
İbrahim Baki, 
yaptığı açıklamada, 
kulüplerin yaşama 
sı için sürekli gelire 
ihtiyaç olduğunu 
vurgulayarak; 
"Gemlik’te bulunan 
spor kulüplerine, 
Gemlik tarihinin 
en büyük desteği, 
otoparkların kulüp 
lere gelir olarak 
verilmesi ile 
sağlanmış oldu. 
Bu anlamda 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz başta 
olmak üzere Gemlik 
Belediyesi ve

Belediye Meclisine 
teşekkür ediyorum. 
Otopark yerleri 
daha önce ücret
sizdi. Bugün İse 
verilen sembolik 
ücretler, çocukları 
mızın geleceği adı 
na etkili ve önemli 
olacak. Daha çok 
çocuğumuz spor 
yapabilecek ve 
zararlı alışkan

tıklardan uzak 
duracak. Bu 
nedenle, küçük 
maddiyattan çekin
memeli ve çocuk 
larımızın geleceği 
adına otoparkları 
sahiplenmeliyiz" 
dedi.
Otoparkların 
ücreti şu şekilde; 
1-4 saat arası 5 lira, 
4 saatten sonra her

saat 1 lira, 
Aylık 07.00-19.00 
arası 70 lira, aylık 
24 saat 90 lira, 
Yıllık 07.00 -19.00 
arası 800 lira, 24 
saat 1000 lira. 
Belediye İskele 
Meydanında 
bulunan yeni 
tuvaletin de 
işletmesini Kulüpler 
Birliğine verdi.

MlııOiiııifıltnııisılîıreltüıiitestd
Türkiye Emekliler 
Derneği, hayır 
severlerin bağış 
larıyla ve derneğin 
katkılarıyla alınan 
ramazan erzak 
larını dernek üyesi 
muhtaç ailelere 
dağıttılar.
Dernek Başkanı 
Ömer Şimşek 
gazetemize 
yaptığı açııklama, 
"Üyelerimize 
imkanlar dahilinde 
yardım ediyoruz, 
etmeye de devam 
edeceğiz. Burdan 
derneğimize 
üye olmayan vatan 
daşlara sesleniyo

rum. Derneğimiz 
yarı kamu yara 
rina bir dernek 
olup burada saya

mayacağımız 
faaliyetlerde 
bulunmaktadır. 
Derneğimize

yapacağınız 
bağışlar yoksul 
üyelerimize 
ulaştırıyoruz." dedi.

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce aşağıda sayı ve tarihleri 
belirtilen statü belgeleri zayi olmuştur. Hükümsüzdür. 

16/10/2012 TARİH 20579 SAYILI STATÜ 
03/07/2012 TARİH 12953 SAYILI STATÜ 

28/12/2012 TARİH 25939 VE 25940 SATILI STATÜ 
06/11/2012 TARİH VE 21963 SAYILI STATÜ 
02/08/2012 TARİH VE 15103 SAYILI STATÜ

CDP TEKSTİL KOLL.ŞTİ. ERTUĞRULARI KONMAZ VE ORTAĞI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİNDEN ALDIĞIM 
ÖĞRENCİ KİMLİK KARTIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

EGEMEN DELİORMAN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

Dünden devam 
GÖLYAZI,GEM- 

LİKjORHANGAZİ, 
İZNİK BALIKÇILIK 
MÜZELERİ

Nilüfer Gölyazı 
Mahallesi, Gemlik, 
Orhangazi ve İznik 
İlçeleri’nin zeytin 
üretimi ve sanayi
den sonra en büyük 
gelirlerinden biri 
balıkçılıktır. Gem
lik’te deniz 
balıkçılığı Gölyazı, 
Orhangazi ve 
znik’te İse tatlı su 
balıkçılığı yapılmak 
tadır. Özellikle 
henüz bir müzesi 
dahi bulunmayan 
Gemlik ve Orhanga 
zi İlçeleri için bir 
balıkçılık müzesi 
kaçınılmazdır. 
Balıkçılıkla uğraşan

1

PROJELER... (3) 
ailelerden gerekli 
malzemeler 
kolaylıkla toplana 
bilir. Diğer taraftan 
bu müzenin İznik 
veya Gölyazı’da 
açılması Iznik’e ve . 
Uluabat’a gelen 
yerli ve yabancı tu 
ristler için farklı bir 
seçenek olabilir.

GEMLİK TERSANE 
ve DENİZCİLİK 
MÜZESİ PROJESİ

Gemlik’in denizci
lik tarihi eskilere 
dayanmaktadır, 
ortaçağdaki adi 
Kius (Cius)’tur. 
Bursa civarında ku
rulan en eski kent 
olup, kuruluşu 
M.O.XII. yüzyılda 
Argonotlara kadar 
gitmektedir. 
Herodot’un ünlü

Tarih’inde bölgeden 
söz edilen tek kent 
budur. Gemlik, 1333 
yılında Kara 
Timurtaş Paşa’nın 
gayretiyle fetih 
edilmiştir. Gemlik 
sözcüğü, Gemilik, 
yani gemilerin ya 
naştığı ve gemi 
üretildiği bir yer 
anlamından gel 
miştir. 1087 yılında 
Ebul Kasım Gemlik’i 
ele geçirip burada 
donanma yaptırdığı 
için bu adı aldığı 
söylenmektedir. 
1097 yılında birinci 
Haçlı orduları İznik'i 
kuşatmaya geldik
leri zaman Gemlik 
körfezinden ve 
arazisinden fay
dalan mışlardır. 
1204 yılındaki 

dördüncü Haçlı se
ferlerinde Haçlılar 
İstanbul'u zapt et
tiklerinde, iç
lerinden kumandan 
Balduin'i kendiler
ine ilk kral olarak 
seçmişlerdir. Bu 
kralda kumandan 
larından ileri gelen 
şövalyelerini İzmit, 
Erdek ve Gemlik 
gibi yerlere 
atamıştır. İstanbul'u 
terk eden Rumlar 
İznik'te toplanarak 
bir Rum İmparator 
luğu kurmuşlardır.

Gemlik eskiden 
beri İznik'in iskelesi 
olduğu için Rumlar 
burayı almak 
istemişler ve bunun 
için karadan ve 
denizden Gemlik’i 
kuşatmaya karar 
vermişlerdir.
Yaptıkları hazırlıklar 
sonucunda Gem
lik e saldırmışlar ve 
ele geçirmişlerdir 
fakat ellerinde fazla 
tutamamışlardır. 
Zira İstanbul' da bu- 
Bizan?kÇİ!°rdu,arı 
Bizans kralının 
yardım çağrısı üze 
rıne Gemlik kör
fezine gelmiş ve

şehri kuşatma altına aradaki “I” harfinin 
kaldırılması sonu-almışlardır.

1 Nisan 1207 tari
hinde İznik Rum de
vletiyle Frenk 
Bizans İmparatorlu 
ğunun donanmaları 
ve askerleri çarpış 
malar ve Bizans 
Frenk Donanması 
savaşı kazanmıştır. 
OsmanlIlar Gemlik’i 
fethettikleri zaman 
Gemlik gemi 
imalathaneleriyle 
doluydu. Güzel 
manzarası ve hazır 
halde bulunan 
imalathaneler 
OsmanlIları burada 
çalışmaları için 
daha da heveslen 
dirmiştir. 
OsmanlInın eline 
geçinceye kadar 
KİOS veya KİVO- 
TOS gibi isimler 
taşıyan Gemlik 
bundan sonra 
GEMİLİK adını 
alarak, tarihte bu 
güne kadar kullanı 
lan hakiki unvanını 
almıştır. Gemlik'e 
ait sicillerde ve 
fermanlarda umu
miyetle ilçenin ismi 
Gemilik olarak 
yazılmış, zamanla

cunda şu anki Gem
lik ismini almıştır.

OsmanlIlar Gemlik 
tersanesinde ilk 
önce küçük gemiler 
inşa etmişlerdir. 
Fakat Balkanlara 
geçtikten sonra 
deniz savaşlarıyla 
karşılaşmaları 
kuvvetli deniz ordu 
larına sahip olmala 
rı gerektiğini düşün 
dürmüş,, bu suretle 
Gemlik, İzmit, Geli
bolu’daki tersaneler 
yeniden çalıştırıl 
maya başlanmıştır. 
Akdeniz ve Karade 
niz savaşlarında 
ihtiyaç duyuldukça 
Gemlik tersanesin 
de dayanıklı gemiler 
yapılmıştır. Fakat 
Balkanlara geçtik
ten sonra deniz 
savaşlarıyla 
karşılaşmaları 
kuvvetli deniz 
ordularına sahip 
olmaları gerektiğini 
düşündürmüş, bu 
suretle Gemlik, 
İzmit, Gelibolu’daki 
tersaneler yeniden 
çalıştırılmaya baş 
lanmıştır. Dev.yarın

4-2_ yıtfrh tecrübemiz i [e 
hizmetinizdeyiz

MATBAACILIK YAYINCILIK

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ ® 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU ® 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA • 

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ• 

HEDİYELİK EŞYA • 
ktiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 

Tel; o 224 513 96 83

t
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29 Hazlran'da 
Yerleştirmeye Esas 
Puanımı (YEP) 
yayınlanacak. Aynı 
tarihte Tercihe Esas 
Kontenjan Tabloları 
da yayınlanacak. 
Yerleştirmeye Esas 
Puan belgenizde; 
Yerleştirmeye Esas 
puanınız, Türkiye 
Yüzdelik Diliminiz ve 
bulunduğunuz İldeki 
yüzdelik diliminiz 
yer alacak.
Tercihe esas konten
jan tabloları altı ayrı 
okul türüne göre 
yayınlanacak.
TABLO-1 : Fen 
Liseleri ve Sosyal 
Bilimler Liseleri 
TABLO-2 : Anadolu 
Liseleri
TABLO-3 : Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Liseleri 
TABLO-4 : Çok 
Programlı Anadolu 
Liseleri
TABLO-5 : Anadolu 
İmam Hatip Liseleri 
TABLO-6 :YEP 
sonucuna göre 
öğrenci alan özel

okullar.
Yayınlanacak tablo
lardaki okullar İllere 
göre sıralı olacak ve 
okulların bir önceki 
yıl birinci yerleştirme 
döneminde aldığı en 
son öğrencinin yüz 
delik dilimini ve pua 
mm da gösterecek. 
Tercihlerinizi sadece 
merkezi tercih ve 
yerleştirme sistemi 
ile öğrenci alan okul 
lardan yana kullana. 
caksanız;
15 Haziran tarihine 
kadar öncelikle ter
cih listenizde yer ver
meyi düşündüğünüz 
okul türüne ait tablo 
lan seçiniz. Seçtiği 
niz okul türlerinden 
girmeyi en çok iste 
diğiniz okullar listesi 
oluşturunuz, ön lis 
tenizde istediğiniz 
kadar çok okula yer 
verebilirsiniz. Oluş 
turduğunuz listede 
seçtiğiniz okullann 
yanına okulun bir 
önceki yıla ait pua 
mm ve yüzdelik dili
mini yazınız.

Oluşturduğunuz 
listeyi okul türlerine 
göre değil, puan 
veya yüzdelik dilim
ine göre en yüksek 
puanlıdan en düşük 
puanlı okula doğru 
karma olarak sırala 
yınız. Tercih listeniz 
de 25 okula yer 
verebileceksiniz. 
Oluşturduğunuz 
sıralamada, puanına 
veya yüzdelik dilim
inize denk okulu 20. 
tercihiniz olarak 
işaretleyiniz.
Son beş tercihinizi 
kendi puanınızdan 
başlayarak 10 puan 
kadar alta inecek 
şekilde seçiniz. 
19. tercihinizden 1. 
tercihinize kadar 
olan okulları belirli 
puan aralıklarına 
dikkat ederek list
enizi tamamlayınız. 
Listenizi oluşturur 
ken aynı puan gru 
bundaki okullardan 
evinize daha yakın 
olanı tercih ediniz. 
Tercih işlemleri 
başlamadan 15 Tem

muz tarihine kadar 
oluşturduğunuz list
edeki okulları ziyaret 
ederek seçtiğiniz 
okulları yerinde 
gezip görünüz. 
Tercihinizi merkezi 
sistem ortak sınav 
larının tamamını 
veya bir kısmını 
özel okullardan 
yana kullanacak 
sanız;
Sadece 05-06-07 
Temmuz tarihlerinde 
Ramazan Bayramı 
tatili yapabilecek 
siniz. Sizin için 30 
Haziran -14 Temmuz 
tarihleri arasında 
uygulanacak kayıt 
takvimi önemli.
özel okullara kayıt 
işlemleri için önce 
özel okullar taban 
puan ilan ediyor. 
Sizin puanınız oku
lun ilan ettiği taban 
puana denk veya 
daha yüksekse o 
okula ön kayıt yaptı 
rıyorsunuz. (Puanı 
nızın tuttuğu birden 
çok okula ön kayıt 
yaptırabilirsiniz.)

Bursa Çileni 
Yerini Cevize 

Bırakıyor

Bursa'nın Keleş 
ilçesindeki köylerde 
zahmetli olan ve ver
imi azalan çileğin 
yerini ceviz alıyor. 
Bursa'nın Keleş 
ilçesinde ve köy
lerinde daha önceki 
yıllar çilek yetiştiren 
çiftçiler, cevize 
yöneldi. Çileğin 
bakımları ağır 
olması ve artan 
maliyetlerden dolayı 
üretiminden 
vazgeçen çiftçiler, 
ceviz üretmek için 
harekete geçti.

Çiftçilikle yapan 56 
yaşındaki Ekrem 
Yalçın, "Bundan 10 
yıl önce köyümüzde 
günlük 20 ton çilek 
kamyonlara yük
leniyordu. Bugün 
ise 2 ton çilek 
kamyonlara anca 
yükleniyor. Bun 
ların başlıca sebebi 
ise gençlerin 
büyükşehirlere göç 
etmesidir. Zahmetli 
olan çilekten 
vazgeçip 270 adet 
ceviz ağacı diktim" 
diye konuştu.

ÜRETİM ELEMANI
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

25-35 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN MADEN 
MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ VEYA 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
TEKNİK 

YÜKSEKOKUL YA DA 
TEKNİK LİSE MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması rica olunur. 

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: 0 224 586 00 05

Oda üyelerimizin 2016 yılma ait, 
Yıllık ve munzam aidatlarının 1.
Taksidinin son ödeme tarihi 30
Haziran 2016' dır. Süresi içinde 

Ödenemeyen aidatlara yasal 
gecikme Zammı uygulanmaktadır.

Bu durumdan Ötürü, mağdur 
olmamanız için, Ödemelerinizi

Not: Borçlarınızı Kredi Kartı İle Ödeyebilir, 
Geçmiş Dönem Borçlarınızı Taksitlendirebilirsiniz.

Bilgi İçin: 0224 5131023 (115)

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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İznik ıfiinyaya açılıyor MnZİMlBIlMH
Bursa’nın Unesco 
Dünya Mirası olma 
yolunda emin 
adımlar ile ilerleyen 
ilçesi İznik, 
muhteşem doğası, 
bereketli toprakları 
ve yüzlerce yıllık 
tarihi ile 'İznik’i 
Keşfet' sloganıyla 
dünyaya açılıyor. 
İznik’i Keşfet 
sloganı ile ilçenin 
A’dan Z’ye tüm tar
ihi, doğal ve kültürel 
zenginliklerini 
yansıtan fotoğraflar 
Unesco Dünya 
Mirası ve Home of 
Turkey konseptinde 
hazırlanarak başta 
'İznik’i Keşfet' 
sosyal medya 
hesapları olmak 
üzere ilgili kurum ve 
kuruluşların yanı 
sıra tüm dünyaya 
gönderiliyor. İznik 
İçesi, dünyada 

eşine az rastlanan 
ve bütünüyle "açık 
hava müzesi" olan 
tarihi ve antik bir 
şehirdir. Yaz kış 
demeden, adeta

bereket saçan 
verimli toprağı, 
kendine özgü iklimi 
ve doğal güzelliği 
nedeniyle, tarihin 
her döneminde 
insanlığın ilgi 
odaklarından biri 
haline gelmiştir. Bu 
özelliği ile 2014 
yılında başlatılan. , 
çalışmalar ile Un
esco Dünya Mirası 
Geçici listesine 
girmeyi başarmış, 
asil liste için ise 
çalışmaları devam 
etmektedir.
İznik’in dünya

mirası olma 
yolunda ki 
sürecinde en önemli 
safhası olarak ise 
İznik’! Keşfet 
sloganıyla Sosyal 
Medya 
başta olmak 
üzere birçok alanda 
yapılan çalışmalar 
gösterilmektedir. 
Bu çalışmalar 
önümüzdeki gün
lerde aktif hale 
gelecek olan 
www.iznikikes
fet.com web sitesi 
ile daha da 
gelişecektir.”

Bursa firması Kuark 
Dijitalin çocuklar 
için geliştirdiği 
Kodlamasal 
uygulaması ABD'de 
gerçekleştirilen 
‘National Maker 
Faire* fuarında 
minikler tarafından 
yoğun ilgi gördü. 
Çocukların 
gelişimlerine 
katkıda bulunmak 
için sosyal proje 
olarak Bursa’da 
hayata geçirilen 
‘Kodlamasal* 
Amerika Birleşik De' 
vletleri'nde çocuk
larla buluştu. 
Kuark Dijital 
firması tarafından 
geliştirilen ve 
miniklerin kendi 
hayal güçlerini kul
lanarak hikayeler, 
oyunlar ve animas 
yonlar yapabildiği 
uygulama ABD'nin 
başkenti VVashing- 
ton DC’de bulunan 
Columbia Üniver
sitesinde 18-19 
Haziran 2016 tarih
lerinde düzenlenen

National Maker 
Faire’ fuarında 
Bursa’yı ve TÜrki 
ye'yi temsil etti.

2 GÜNDE 
50 BİN ZİYARETÇİ

Yaklaşık 300 
yabancı firmanın 
katıldığı fuarda 
Türkiye'den yer alan 
tek projenin Kodla
masal olduğunu be
lirten Kuark Dijital 
Genel Müdürü 
Mustafa Bahadır 
Şahin, “Fuarı iki gün 
içerisinde yaklaşık 
50 bin kişi ziyaret 
etti. Geliştirdiğimiz 

uygulama da 
yoğun ilgi gördü. 
ABD'de yaşayan 
vatandaşlarımız 
Türk bayrağını 
görünce biraz 
şaşkınlık 
yaşadılar açıkçası. 
Geleceğimiz olan 
çocuklarımızın 
sağlıklı gelişimi 
için bilim ve 
teknoloji üzerine 
çok güzel bir 
etkinlik.
Bursa'dan çıkan 
bir uygulamayı 
burada miniklerle 
buluşturmak bizim 
için de gurur 
verici oldu” dedi.

< gemport
Gemlik Liman ve Depo amâ İşletmeleri A.Ş.

GE IVIPORT-35_Ter m i nârTrâkför 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı T5 yeriiTerminâlTrâktöru için'35~Terminâl~Trâkför 
üperaYörü ısYfnâam eöece'K.

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

O En az'lise mezunu "(Tercihen "Ma'klne, "Motor, "Me'katronık, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör iş Makinası kullanma sertifikasına sahip, 
O Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

minimum 1 yıl deneyimli,
O Tercihen ağır vasıta veya İş maklnası "kullanmış olmak, 
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

andiız ebdohen, soruıtf ıılııİK sdriloı,
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.

‘Gemlik Körfez’ www.gemiikkortezgazetesi.com

KAYNAKÇI ARANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapân tabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri 
Doıumunaen mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası olan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

Kaynakçılar aramaktayız.

MAVITEC 
0224 514 04 00

İMİ
■I

FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN VASIFSIZ 

ELEMANLAR ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL5142021

http://www.iznikikesfet.com
mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemiikkortezgazetesi.com
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»ergi daireleri ftanram taiilinfle mesai yanacak
Vergi daireleri, 9 
güne uzayan bayram 
tatilinde, 4 Temmuz 
Pazartesi yarım gün, 
8 Temmuz Cuma 
günü ise tam gün 
açık olacak.
Gelir İdaresi 
Başkanlığının (GİB) 
internet sitesinde 
yayımlanan duyu
ruda, Başbakanlığın 
talimatıyla kurum yö

neticileri tarafından 
gerekli tedbirlerin 
alınarak hizmetlerin 
aksatılmaması, 
zorunlu hizmetlerin 
yürütülmesi için as
gari seviyede ele
man bulundurulması 
kaydıyla, kamu 
kurum ve 
kuruluşlarındaki 
çalışanların 4 Tem
muz Pazartesi günü 

yarım gün, 8 Tem
muz Cuma günü 
tam gün idari izinli 
sayılmalarının 
uygun görüldüğü 
hatırlatıldı. 
Duyuruda, vergi 
dairelerinin
4 Temmuz'da yarım 
gün, 8 Temmuz'da 
ise tam gün açık 
bulundurulacağı 
bildirildi.

Kayıp yüzde 60'a ulaştı
ATSO Başkanı 
Davut Çetin, 
"Turist sayısındaki 
5.5 aylık düşüş 
yüzde 45, günlük 
olarak kaybımız 
yüz de 60'a 
yaklaştı" dedi. 
ATSO Haziran Ayı 
Olağan Meclis 
Toplantısı, Meclis 
Salonunda 
gerçekleştirildi. 
ATSO Başkanı Davut 
Çetin toplantıda, son 
günlerde Antalya'da 
meydana gelen 
orman yangınlarına 
dikkat çekerek, 
"Bu yangınların bir 
kısmı, ormanlık böl
gelerde gelişigüzel 
atılan cam şişelerin 
mercek gibi yüksek 
ısı ve ateş 
yapmasından 
kaynaklanıyor. Hem 
bu davranışları 
önlemek hem de 
yangınlara hızlı mü
dahale için altyapı 
kurmamız gerekiyor.

Umarım büyük fe
laketlerle karşılaş 
madan bu sıcakları 
atlatırız" dedi.
”2,5 MİLYON RUS 
TURİST 
GELECEĞİNİ 
SÖYLÜYORLARDI" 
Turizmde yaşanan 
sıkıntıları Aralık 
ayından bu yana an
latmaya çalıştıklarını 
ifade eden Çetin, 
"Aralık ayında 
krizin boyutunun 
8-9 milyar dolara 
çıkabileceğini 
yazdığımızda 
bazı kurumlar 
inanmamıştı. Şubat 
ayma geldiğimizde 
yetkililer Rus turist

lerin mutlaka gelme 
ye devam edeceğini, 
2,5 milyon Rus turist 
geleceğini 
söylüyorlardı. Bu
rada bir noktayı vur
gulamak istiyorum. 
Gerek uçak desteği, 
gerekse turizmde 
kredi erteleme 
desteği elbette 
önemli desteklerdi. 
Ancak, yaşadığımız 
kriz karşısında çok 
daha dinamik 
olunmalıydı, uygula
malar daha erken 
başlamalıydı" 
diye konuştu.
Geçen yıl Haziran 
ayında Antalya'ya 
dış hatlardan gelen 

uçak sayısının 8 bin 
olduğunu hatırlatan 
Çetin, "Bu yıl Hazi
ran ayının birinci 
yarısında bin 800 
civarında uçak 
geldi. Turist 
sayısındaki 5.5 
aylık düşüş yüzde 
45, ama son 
günlerde, günlük 
olarak kaybı 
mız yüzde 
60'a yaklaştı. 
Fiyatlarımız zaten 
dip yapmış du
rumda. Antalya'nın 
döviz ve gelir kaybı 
Türkiye ekonomisini 
etkileyecek boyuta 
geliyor. Turizmde 
bizim kadar zorlanan 
başka yer ve bölge 
yok. Ege bölgesi iç 
turizme çalıştığı için 
orada bizdeki kadar 
sorun olmadı.
Biz de özellikle Rus 
ya'ya bağlanmış yer
ler ve oteller büyük 
sıkıntı yaşıyor" 
şeklinde konuştu.

Memurlara 
maaş kütüğü' 
uygulaması

Maaş Kütüğü' adı verilen sistem ile mil 
yonlarca memurun tüm maaş ve özlük 
haklarına ilişkin bilgiler tek çatı altında 
toplanıyor.
Memur maaşlarında 'maaş kutügu' adı ve 
rilen uygulamaya geçiliyor ve memurlara 
ilişkin maaş, özlük hakları gibi bilgiler tek 
bir çatı altında toplanıyor 
İnsan faktörünün azaltılacağı sistemde 
sicil numarasının girilmesi halinde tüm 
veriler elektronik ortamda gelecek. 
Bakanlıklar arasında dereceler arasında 
da farklı girişlerin önüne geçilmesinin 
hedeflendiği sistemin önemli bir bölümü 
gerçekleştirildi.
'Kamu Personeli Maaş Kütüğü' 
oluşturulmasının hedeflendiği ve bu hede
flerin önemli bir bölümünün 
gerçekleştirildiğine dikkat çeken Maliye 
Bakanlığı kaynakları, devletin istihdam 
ettiği tüm memurların özlük bilgilerinin 
sistemde elektronik ortamda 
görülebileceğini belirtiliyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 105
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 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 84
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 88

Bursa 258 77 84
Mudanya $44 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

K 
R 
E

ULAŞIM
Psmukksls 612 OO 26
DENİZ UÇ AĞI 513 65 13
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turtam 613 20 77
SOsar Turizm 612 1O 72
Kanbarogiu-Eaadaş 514 46 45
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58'
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol -13 1O 7O
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 -ıe 45
Boyza Petrol 513 O1 03

n HASTANELER

B 
E 
R 
i

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. F ’3 45 21-182
Yazı İşi. Md. 3 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK CONLOX SİYASİ 8AZETI1I

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5470 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lElllllllElilllİ

VENÜS SİNEMASI
warcraft(3dterkçe):

hayvanlar şehri (terkçe 
Mıa]|:WW 
16:15-18:30-21:45...

Kohusean$rz:îıfJlı-

5133321

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


YİĞİT

GemlikKHrfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

İNŞAAT

fysfy -Meşrubat-Çerez
20'iJSyio

IOEWASraORIK
BAŞLANIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZİNİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

İnternetten Canlı fyyın- Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmllton.com 
facebook/mlltondugun

JL plus.google.com/mlltondugun
P HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI p
K Tel : 513 10 71 GEMLİK

Piyanist +DjPerformans 
Saten Sandalye Giydirme K
Nikah Masası - Volkan yösterisi

1 987

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

MİLTON
k. DÜĞÜN GALONU

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


Kurallara uymayan pazar esnafına bir hafta tezgah açmak yasak

mimi Mit tm
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Pazarcıya ilginç ceza...
Zabıta görevlileri Sah Pazan’nda tezgah 

açan, kurallara ve yasalara uymadığı 
gerekçesiyle, bir pazarcı esnafın cezalan- 
dınlmasını isteyerek Encümene başvur-du.

Belediye Encümeni bu esnafın bir hafta 
süreyle tezgah açmama cezası verirken, bir 
de esnafa para cezası kesti.

Bu ilginç ceza uygulandı, esnafın tezgah 
açtığı yere bir de tabela dikildi.

Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, Yasalara 
ve Kurallara uymayan bir esnafa ilginç bir ceza verdi. 
Salı Pazarında esnaflık yapan vatan daşı daha önce 
yasalara ve kurallara uyma konusunda uyaran Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri, uyarıları dikkate almayan esnafa 
Encümen kararıyla hem para cezası kesti, hem de bir 
hafta tezgâh açmama cezası verdi. Haberi 2’de

İmi» 
Mil 
ıiıımıı
Türkiye Odalar ve 

Borsalar Biriiği’hin 
destek verdiği 
yardımlar, Gemlik 
Ticaret Borsası 
meclis üyeleri, 
personeli ve borsa 
üyeleri aracılığı 
ile ihtiyaç sahibi 
ailelere ulaştırıl! 
yor. Gemlik Ticaret 
Borsası tarafından 
Ramazan ayı 
nedeniyle yaklaşık 
670 aileye gıda 
erzak paketi 
dağıtımı yapıldı. 
Haberi sayfa 2’de

HEMyaz 
dönemi 
kursları 
başlıyor
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü tarafın 
dan yaz dönemi 
Bilgisayar, 
Bilgisayarlı 
Muhasebe ve İn
gilizce Kursları 
başlatılacak. 
Ağustos ayının 
son haftası sona 
erecek olan kurs 
lar sabah saat 
09.00 ile 12.15 
arasında hafta içi 
günlük 4 ders 
olarak verilecek.
Sayfa 2’de

ÖZEL "tytnibir dhılmııl iltlırdollniıdicr doğru"

UKOGRETIM 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

JİMNASTİK

TİYATRO

ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA BAHADA 6 SAAT 
4,5,6,7. SINIFLARA HARADA 8 SAAT İNGİLİZCE

MÜZİK 
MASA TENİSİSOSYAL

. . . . VOLEYBOL BİLGİSAYAR
AKTİVİTELERİMİZ: »asketbol halkoyunlari

SU SPORLARI SATRANÇ

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
vuww.aykentilkogretim.k12.tr
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Borsa'dan 670 aileye gıda yardımı
Gemlik Ticaret 
Borsası Ramazan 
ayı nedeniyle 
yaklaşık 670 aileye 
gıda erzak paketi 
dağıttı. Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği ’nin destek 
verdiği yardımlar, 
Gemlik Ticaret 
Borsası meclis 
üyeleri, personeli ve 
borsa üyeleri 
aracılığı ile ihtiyaç 
sahibi ailelere 
ulaştırılıyor. 
Ramazan ayının

yardımlaşma ve 
paylaşım ayı 
olduğuna vurgu 
yapan Gemlik 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Özden 
Çakır, “İhtiyaç 
sahiplerine yardım 
etmek bizim 
toplumumuz için 
kutsal bir görevdir. 
Bizlerde Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği tarafından 
sağlanan destek 
kapsamında

hazırlanan ve bir 
ailenin temel 
yemeklik 
ihtiyaçlarından 
oluşan erzak 
paketlerini meclis 
üyelerimiz ve 
borsa üyelerimizin 
vasıtasıyla ihtiyaç 
sahibi ailelere 
ulaştırmak için 
hassas bir çalışma 
yürütüyoruz. 
Allah herkesin 
yaptığı yardımları 
kabul etsin” 
dedi.

Zabıtadan kurala uymayan 
pazar esnafına ilginç ceza
Gemlik Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü Ekipleri, Yasalara ve 
Kurallara uymayan bir esnafa 
ilginç bir ceza verdi.
Salı Pazarında esnaflık yapan 
vatandaşı daha önce yasalara 
ve kurallara uyma konusunda 
uyaran Zabıta Müdürlüğü ekip
leri, uyanlan dikkate almayan 
esnafa hem para cezası kesti 
hem de bir hafta tezgâh 
açmama cezası verdi.
Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürü 
Erol Bütün, tezgâh arkasına

araç koymak, kendi alanı 
dışında da tezgâh açıp, haksız 
rekabet yapma, Zabıta 
Memurlarına karşı koyma ve 
Pazar kurallarına riayet etmeme 
suçlarından daha önce uyanlan 
pazarcının, Belediye Encümeni 
Kararı sonrasında bu cezaya 
uğradığını söyledi. Pazarcı 
esnafından yasa ve kurallar 
konusunda duyarlılık bekle 
diklerini ifade eden Bütün, 
denetimlerin devam edeceğini 
sözlerine ekledi.

HEM yaz dönemi kursları başlıyor
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından yaz döne 
mi Bilgisayar, 
Bilgisayarlı Muhase 
be ve İngilizce 
Kursları 
başlatılacak.
Kurslar, 23 Haziran 
tarihinde itibaren 
başlayacak olup 

kurs kayıtları 
devam ediyor. 
Ağustos ayının son 
haftası sona erecek 
olan kurslar sabah 
saat 09.00 ile 12:15 
arasında gerçekleş 
tirileceği, iş başvu 
rularında geçerli 
olan Bilgisayar ve 
Muhasebe

Kurslarında alınan 
belgeler MEB onaylı 
olup kurs bitiminde 
başarılı olanlar 
için hemen 
düzenlenebildiği 
belirtildi.
Hafta içi günlük 4 
ders olarak uygu
lanacak kurslara 
katılmak isteyen

lerin şahsen Gemlik 
Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
ğüne başvuruda 
bulunmaları 
gerekiyor.
Kurslara katılmak 
için son başvuru 
tarihi ise 25 Haziran 
mesai bitimine 
kadar yapılacak.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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



23 Haziran 2016 Perşembe Gemlik KMrfez Sayfa 3

Katil zanlısının son pişmanlığı fayda etmedi!
Bursa'da 12 yıl önce 
2 bilezik yüzünden 
işlenen cinayetin, 
sahte kimlikle 
kendine yeniden bir 
hayat kuran zanlısı, 
Asayiş Şube Müdürlü 
ğü ekiplerinin 
dosyayı yeniden 
açmasıyla tutuklandı. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım İlçesi 
Sıracevizler Mahalle* 
sl'nde oturan bir

çocuk annesi Havva 
öksüzoğlu komşusu 
Murat K. tarafından 
boğazından bıçakla 
narak öldürüldü.
Zanlı, 2 bileziği 
kuyumcuya satıp 
kayıplara karıştı. 
Kuyumcunun ifadesi 
ve şahsın ortadan 
kaybolması üzerine 
olayı Murat K.'nın 
gerçekleştir diği 
tespit edildi.

kayıplara karışan 
Murat K. sahte kim
likle kendisine yeni

2004 yılının Temmuz 
ayında işlenen 
cinayetin ardından

bir hayat kurdu. 
Dosya ise faili firar 
olarak tozlu raflara 
kaldırıldı. Cinayet 
Masası dedektifleri, 
eski olaylarla ilgili 
dosyaları 2 ay önce 
yeniden açtı. Murat 
K.'nın akrabalarına 
ulaşıldı. Onların 
ifadeleri ve 
bağlantılarından 
Murat K.'ya ulaşıldı. 
Şahsın Tekirdağ'ın

Şarköy ilçesinde 
elektrikçilik 
yaptığı belirlendi. 
Kendisine sahte 
kimlikle yeni bir 
hayat kuran 
Murat K. karşısında 
cinayet masası 
dedektiflerini 
görünce büyük 
şok yaşadı. Olayı 
kendisi bile unutan 
Murat K. pişmanlığını 
dile getirdi.

amcasını Ö Idürdiiğü
ddia Edilen Sanık

Konuştu
Bariyere çarpan kamyonet can aldı!

Bursa'da amcasını 
öldürdüğü iddia 
edilen sanık, 
"Ç.D.'ye doğru 
hamle yapınca 
babam beni tuttu, 
silah da yere doğru 
ateş aldı. Eğer 
benim silahımdan 
çıkan mermiyle 
amcam ölmüşse, 
cezama razıyım. 
Ama kasıtlı 
öldürmedim. O 
benim en sevdiğim 
amcamdı" dedi. 
Amcasını taban
cayla öldürdüğü 
iddia edilen T.O.'nün 
duruşması Bursa 2. 
Ağır Ceza Mahkeme
sinde başladı. 17 
Aralık 2015 
Perşembe günü 
merkez Yıldırım 
ilçesi Hacivat Ma
hallesinde meydana 
gelen olayda iddiaya 
göre, T.ö. (26) ile 
eniştesi Ç.A. 
arasında tartışma 
çıktı. Yeğeni T.ö.'yü 
sakinleştirmeye 
çalışan Selçuk özçi- 
men kargaşada ateş 
alan silahtan çıkan 
kurşunla başından 
ağır yaralandı. Ağır 
yaralı olarak Bursa 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan Özçimen, 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı. 
"O BENİM EN 
SEVDİĞİM AM
CAMDI"
Sanık T.Ö., duruşma 
da amcasını kasıtlı 
öldürmediğini iddia 
ederek, "Olay 
sırasında eniştem 
Ç.D. İle kavga ettik.

Babam ikimize de 
vurarak, bizi ayırdı. 
O sırada Ç.D.'ye 
doğru hamle 
yapınca babam beni 
tuttu, silah da yere 
doğru ateş aldı. 
Eğer amcam benim 
silahımdan çıkan 
mermiyle ölmüşse, 
cezama razıyım. 
Ama kasıtlı 
öldürmedim. Ben
den önce de orada 
kardeşim tüfekle 
ateş etmişti. O 
benim en sevdiğim 
amcamdı” 
açıklamasını yaptı.

"PARA HIRSINDAN 
KAVGA ETTİLER"

Sanık T.Ö. ile ile eşi 
Selçuk Özçimen'in 
aralarının 3 yıldır 
bozuk olduğunu 
söyleyen Filiz Özçi
men, "Olay günü, 
sokakta kavga eden 
yeğenine 
ayrılmalarını 
söyledi. T.ö. de, 
'Sen ne 
karışıyorsun?' diy
erek amcasına ateş 
etti, şikayetçiyim. 
Eğer kastı 
olmasaydı, 
amcasının 
vurulduğu eve 
neden girmedi? 
Tanju, eniştesiyle 
uyuşturucu dağıtma 
kavgasına girdi. 
Para hırsından 
kavga ettiler. Daha 
önce de 10 sene 
hapiste yattı. Ama 
akıllanmadı. Bunu 
salarsanız 
başkasının da canını 
yakar" diye konuştu

Bursa'nın merkez Os- 
mangazi ilçesinde 
meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi 
hayatını kaybetti, 2 
kişi de yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Dobruca-mkaya 
bağlantı yolunda 
Talat Rençber'in (55) 
kullandığı 55 AP 399 
plakalı kamyonet, 
virajlı yolda direk
siyon hakimiyetini 
kaybederek 
bariyere çarptı.
Kazada, araç

“Koltuğa çarptım silah patladı”
Bursa'da geçen yıl 
Kasım ayında, kavga 
eden 45 yaşındaki 
Zekeriya Tek ile 
kahve işleten 47 
yaşındaki Doğan 
Kahriman'ı 
barıştırmak isterken 
çıkan tartışmada, 
Kahriman'ı 
öldürdüğü iddia 
edilen 28 yaşındaki 
Yılmaz Çetin'in, 
Bursa 6'ncı Ağır 
Ceza Mahkemesi'n- 
deki yargılan 
masına başlandı. 
Merkez Osmangazi 
İlçesi Hocahasan 
Mahallesi’nde geçen 
yıl 25 Kasım'daki 
olay, Yılmaz Çetin'in, 
arkadaşı olan kahve 
işleten Doğan Kahri
man ile kavga eden 
Zekeriya Tek'i 
barıştırmak isterken 
meydana geldi. 
Zekeriya Tek'i 
yanına alan Çetin, 
Kahriman'ın kahve
sine gitti. İddiaya

sürücüsü Rençber ve Dilber Çubukçu (50)
araçta bulunan Basri 
Çubukçu (52) ile 

göre buna sinirlenen 
Kahriman, "Sen bu 
adımı neden 
getiriyorsun benim 
yanıma? Onunla 
barışmak, konuşmak 
istemiyorum" 
diyerek Çetin'e 
çıkıştı. Zekeriya 
Tek'in ayrılmasının 
ardıdan bu kez ikili 
arasında çıkan 
tartışma kavgaya 
dönüşünce 
ruhsatsız tabancası 

,nı çıkartan Yılmaz 
Çetin, 4 el ateş etti. 
Kurşunlardan birinin

yaralandı.
Çevredeki vatandaş 

göğsüne isabet 
ettiği Doğun Kahri
man ağır yaralı 
olarak kaldırıldığı 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'nde 
yaşamını yitirdi. 
Olay sonrası 
yakalanan Yılmaz 
Çetin tutuklanırken, 
Zekeriya Tek ise 
tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Hakkında Bursa 6. 
Ağır Ceza Mahkeme- 
si’nde 'adam 
öldürmek* suçundan 

ların haber vermesi 
üzerine olay 
yerine gelen 
sağlık ekipleri, 
yaralıları Çekirge 
Devlet Hastanesine 
kaldırdı.
Burada yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen Basri 
Çubukçu 
kurtarılamazken 
Talat Rençber ve 
Dilber Çubukçu'nun 
sağlık durumla 
nnın iyi olduğu 
öğrenildi.

ömür boyu hapis 
cezası istemiyle 
dava açılan 
Yılmaz Çetin’in 
yargılanmasına 
başlandı. 
Savunmasında 
üzgün olduğunu 
söyleyen Yılmaz 
Çetin, "Ben . 
Doğan'ın kahve
hanesinde çalıştım. 
Bana sigara parası 
verirdi. Olay günü 
nasıl oldu bilmi 
yorum. Bir anda 
tartışma çıktı. 
Geri geri çekilirken 
koltuğa çarptım. 
Elimdeki silah 
patladı. Çok 
üzgünüm" dedi. 
Mahkeme heyeti, 
evrakın beklenmesi 
için ileri bir tarihe 
ertelerken 
duruşmaya 
gelmeyen ve 
ifadesi alınamayan 
Zekeriya Tek hakkın 
da ise yakalama 
kararı çıkardı.

^Gemlik www. gemlik ko rfezgazetes i. com
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Kadri GÜLER

Güne Bakış
kadri_guler@hotmail.com

Pazarcıya ilginç ceza...

lOnıttttiMııV

Böyle bir uygulamayı yıllar önce 
değişik bir biçimde uygulamıştı Be- 
lidiye.

O günkü uygulama daha da ilginçti.
Kendisine ayrılan yerin kirasını öde

meyen esnafın, gelecek haftalar 
tezah açmaması için, bulunduğu yere 
büyük blok beton konuyordu.
Bu uygulamayı ilkel bulduk ve haber 

yapmıştık.
Belediye bu uygulama üzerine eleş

tiriler almış, Bursa basını da pazarcı 
nın cezalandırmasını haber yapmıştı.
Şimdiki uyglama, kira borçundan 

değil, pazarcının yasalara ve kural
lara uymamasından veriliyor.

Pazarcının tezgahının bulunduğu 
yere, kütle beton değil, bir tabela 
asılarak, bu cezanın nedenini halkla 
paylaşıyor.

Herhalde bu ceza ilk kez uygulanı 
yor.

Bakalım Esnaf Odası bu konda 
pazarcının yanında mı olacak, yoksa 
Belediye’nin mi?

Daha önceki örneğinde kira ödeye
meyen kiracının yanında olan Oda, 
Belediyelerin pazar kurulan alanlarda 
kira değil, ‘işgaliye bedeli’ alacağı 
için dava açmış ve kazanmıştı.

O günden sonra, pazarlarda kira 
uygulaması kaldırfiûı.
Belediyeler Yasası’ndaki hükümler 

uygulanıyor şimdi.
Söz pazarcıdan ve pazardan açılmış 

ken, büyük paralar harcanarak yaptı
rılan Gemlik Kapalı Pazarı’nın neden 
açılmadığını sormak gerekiyor.

Belediye ne bekliyor?
Aylardır Kapalı Pazar Yeri’nin nasıl 

düzenleneceği, nasıl kiraya verileceği 
veya satılacağı çözüme kavuşturula 
madı mı?

900’e yakın pazarcı esnafının tezgah 
açtığı Gemlik pazarlarında, 400 kişilik 
pazar yerini devre mülk gibi pazarcı 
ya satmak istiyormuş belediye.

Hem de tapu vererek değil, belli bir 
süre için.

Sıkıntı burada mı?
Belediye 20 milyon liranın üzerinde 

yatırım yaptığı Pazar yerini, kiraya mı 
verecek, yoksa müteahhitin daire 
sattığı gibi, pazarcıya bu yerleri sata
cak mı?

Gemlik halkının parasıyla yapılan, 
ve büyük bedeller ödenen pazar 
yerinin biran önce açılması gerekir.

Sorun neyse çözülmeli, gerekirse 
Kapalı Pazar Yeri geçici olarak 
açılarak, vatandaş da esnaf da rahat 
etmelidir.

Kullanılmayan pazar yerinin dış 
davarları tekmelenerek yıkılmaya 
başladı bile. Tapu Müdürlüğü girişi 
karşısına bakarsanız, durumun vaha
metini görürsünüz.

Gemlik Belediye 
encümen kararıyla 
ilçe içinde firmalara 
ait el broşürlerinin 
dağıtılmasının 
yasaklanmasına 
karşın bazı yerel 
gazeteler bu yasağı 
ek adı altında 
broşür basarak 
dağıtarak yapıyor. 
Apartman girişleri 
ne, işyerlerinin 
kapılarına bırakılan 
broşürler çevreye 
de dağılarak kötü 
görüntülerin 
çıkmasına ve çevre 
kirliliğine neden 
olması ve belediye 
encümeni kirliliği 
önlemek amacıyla 
basılı broşür 
dağıtımına yasak 
getirmişti.
Yasağa uymayan 
ve apartman 
girişlerine bırakılan 
broşür firmalarına 
belediye zabıta 
ekipleri tarafından 
tesbit edilerek tutu* 
lan tutanaklar 
sonucu encümen 
kararıyla ciddi 
para cezaları 
kesiliyordu. 
İlçemizde bulunan 
BÎM ve A101 
mağaza 
işletmelerine ait

tanıtım broşürle 
rlnin dağıtıla 
maması üzerine, 
buna ilçemizde 
bulunan yerel 
gazeteler ek adı
altında gazete ile 
birlikte verilmeyen 
ve her biri en 
az 5 bin adet 
olan broşürlerin 
dağıtımına 
devam ediliyor. 
Gazetelerinde 
çıkan eski haber* 
lerin yeniden ön 
sayfalara konularak 
kalan sayfalara İse 
tüketici firmaların 
reklamları yer 
alıyor.

W

Toı rıttıı ı cır lastan1» tabMı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
tarafından Gem
lik’te yapılan alt 
yapı çalışmalarında 
müteahhit firmanın 
kapatıcı malzeme 
olarak kullandığı 
topraklı mıcırı 
gören Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, olaya 
müdahale 
ederek müteahhit 
firmayı uyardı, 
BUSKİ’yi ara 
yarak ihalede 
kullanılması 
gereken malze
menin kullanılma 
dığını bildirdi, 
önceki gün, İstiklal 
Caddesi Bora 
Sokakta BUSKİ’ye 
ait kanalizasyon ve 
yağmur giderlerini 
yapan müteahhit 
firmanın

çalışmalarını 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgöl- 
cigezll ile inceleyen 
Yılmaz, döşenecek 
boruların üzerini 
örtmek için getir
tilen topraklı mıcırı 
görünce tepki 
gösterdi.
Bu malzemenin

ucuz bir malzeme 
olduğunu söyleyen 
Başkan Yılmaz, 
BUSKİ ilgililerini 
arayarak durumu 
bildirdi, yapılan 
çalışmaların sıkı 
olarak denetlen
mesini istedi. Daha 
önce de başka bir 
yerde aynı durumla

karşılaştığını 
belirten Yılmaz, 
“BUSKİ’nin dene
tim işini de mi 
biz yapacağız” 
dedi. Topraklı 
mıcır kaldırılarak 
yerine yenisi 
getirilerek 
çalışmalara 
devam edildi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GEMLİK GÖÇ 
MÜZESİ PROJESİ

Gemlik ilçe 
merkezi ve köy
lerinde özellikle 
Girit ve Rumeli göç-

GEMLİK AVUKAT 
MEHMET CENGİZ 
GÖRAL HUKUK ve 
GAZETECİLİK 
MÜZESİ

Tansu ERÇEVİK
Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 

Profesyonel Turist Rehberi

Dünden devam

Akdeniz ve 
Karadeniz 
savaşlarında ihtiyaç 
duyuldukça Gemlik 
tersanesinde 
dayanıklı gemiler 
yapılmıştır.

1877'de III.Selim 
tarafından 
OsmanlIların 15. ter
sanesi olarak kuru
lan Gemlik'te 76 
toplu (Beşartuma) 
kalyonu yapılmıştır. 
Fatih ve Kanuni'nin 
Akdeniz’de 
kazandığı deniz 
zaferlerine Gemlik 
tersanesinin de 
hizmetleri olmuştur. 
Daha sonraları

ÇELEBİ MİSALİ

PROJELER... (4) 
Osmanhda her 
alanda olduğu gibi 
Gemlik tersanesine 
de bakılamamış ve 
bataklık haline 
gelmiştir.

Yakın zamana 
kadar bataklık 
halinde duran Gem
lik Tersanesi 
Cumhuriyet döne
minde kurulan Suni 
ipek fabrikası ile 
yeniden sanayi 
merkezi olmuştur.

Yukarıda 
değindiğimiz tarihi 
geçmişi nedeniyle 
Gemlik’te kurulacak 
bir tersane ve 
denizcilik müzesi 
bölgenin turizmine 
ciddi katkılar

sağlayacaktır.
Bu müze projesi 

gerçekleştirirken de 
İstanbul Deniz 
Müzesi başta olmak 
üzere ülkemizin 
farklı yörelerindeki 
deniz müzeleri 
örnek alınabilir.

Avukat Mehmet 
Cengiz Göral 1946 
Gemlik Adliye Köyü 
Doğumlu olup 3 
Temmuz 1979 günü 
hain bir saldırı 
sonucu öldürülmüş 

olan bir 
hukukçu,şair ve 
gazetecidir.

11 Aralık 1977’de 
yapılan yerel seçim
lerde CHP’nin 
Bursa Belediyesini 
kazanmasına 
önemli katkıları 
olmuştur.

Bursa’da 1975 
yılında başlayan ve 
giderek tırmanan 
terör olayları süre 
cinde öldürülen bir 
gencin babası adına 
müdahil vekili 
olarak girdiği bir 
davadan çekilmesi 
için tehdit edildi.

Sol görüşlü ve 
demokrat kimliğiyle 
her türlü tehdide 
karşın hukuk 
savaşını sürdürdü 
ve bu nedenle 
eylemli sağ kesimin 
hedefi haline geldi.

Ölümle tehdit 
edildi.

Bursa Borusu 11 
Mayıs 1979 gün ve 
321 sayılı yazıyla 
can güvenliğinin 
sağlanmasını istedi 

Ne var ki, bu yaz, ' 

öldürülmesini en
gelleyemedi.

3 Temmuz 1979 
günü hain bir saldırı 
sonucu hayatını 
kaybetti.

Rahmetli 
avukatımız adına 
Gemlik Merkezde 
bir hukuk ve gazete
cilik müzesi kurula
bilir.

Müze hayata 
geçirirken de Gem
lik’te bulunan 
Uludağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesin
den destek sağlana 
bileceği gibi müze 
bizzat hukuk fakül
tesi içine de kurula
bilir.

Böylece müze 
yaşayan bir müze 
statüsü kazanmış 
olmakla birlikte bu 
özelliğiyle bir ilki 
başlatmış olur.

meni ciddi bir nüfus 
bulunmaktadır.

Bu vatandaşla 
rımızın elinde bulu
nan göç ile ilgili fo
toğraf ve 
materyallar topla
narak Gemlik’e bir 
göç müzesi 
kazandırılabilir.

Burada önemli 
nokta müzeyi Gem
lik merkeze değil 
Kumla, Karacaali 
veya Narh Mahalle 
rine kurmaktır.

Böylece bu ma
hallere de turist 
çekilip kalkrnma 
la rina destek 
olunmuş olur.

Bu mahallelerde 
böyle bir müzenin 
kurulabileceği 
birçok iki, üç katlı 
ahşap ev 
bulunmaktadır.

Bu müze kuru
lurken de Gemlik’te 
faliyette bulunan 
Girit ve Rumeli 
Türkleri Kültür ve 
Dayanışma 
Derneği’nden 
destek alınabilir.

Devamı yarın

tecrübemiz i[ 
hizmetinizdeyiz

REKI AMCII IK ORGANİZASYON VETANITIM H^BR,
MATBAACILIK YAYINCILIK

FATURA e 
SEVK İRSALİYESİ < 

TAŞIMA İRSALİYESİ 0 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE S 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE > 
EL İLANI & BROŞÜR O 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM e 
PLAKET & KUPA < 

MADALYA > 
NİKAH ŞEKERİ < 
BEBEK ŞEKERİ > 

HEDİYELİK EŞYA > 
^iklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 
Tel; O 224 513 96 83



23 Haziran 2016 Perşembe Gemlik KMrfez Sayfa 7

Eylül Misali
I Tarık TANIŞ 
o/ de olsun....

Siz
uyansın Ölüler 
sûr aşkına 
kûn diye doğsun sabah 
kûn feyekûn 
karışsın yer ve gök 
kırılınca ömür ve ecelin kadranları 
fîrdevs'e varsın 
varsın da yıkansın 
aşkın güvercin göğsü zamanları 
maviler açsın gökyüzünde 
mavi aksın bulutlar 
ıslansın boş mezar çukurları 
zencefiller çizsin kederin meczup 
alınlarını 
kem sesleri göm gecenin ey sahibi 
doğur mabedinde geceyi öldürüp 
sabahın o ılık şerbetini 
ve doldur ibriklere 
dudak artıklarından sarkan mor üzüm 
tanelerini 
ol de olsun artık 
kûn feyekûn 
uyansın ölüler 
sûr aşkına ...

Dojo Karate Spor 
Kulübü’nde yapılan 
64 Sporcunun ile bir 
kuşak terfi sınavı 
başarı ile sonuçladı.' 
Dojo Karate Spor 
Kulübü Antrenörü 
Gökhan Özler,

“Sporcularımın 
hepsini tebrik ediyo
rum. Her zaman, 
her konuda başarılı 
olmalarını temenni 
ediyorum. Yardımcım 
oğlum Göktay Özler 
kızım yağmur

Özler ile birlikte 
velilerimizin desteği 
ile bir çok başarıya 
imza atacağız.” dedi. 
Özler, sporda Gem- 
lik’in adını 
duyurduklarını, 
çocukları, gençleri

spora yön
lendirilmesi 
gerektiğini belirtti. 
Özler, bir üst kuşağa 
geçen 64 
sporcusunu kutla
yarak, başarılarının 
devamını diledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ÜRETİM ELEMANI
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

Z535'YAŞ AKASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN MADEN 
MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ VEYA 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
TEKNİK 

YÜKSEKOKUL YA DA 
TEKNİK LİSE MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

Şubatla başlıyor!

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması rica olunur.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA

Tel: O 224 58C 00 05

Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz, ilk 
sözleşmeli öğretmen 
aliminin gelecek yılın 
şubat ayında 
yapılacağını bildirdi. 
Bakan Yılmaz, 
yaptığı açıklamada, 
bir dönem sözleşme 
li öğretmen alımı 
yapıldığını ancak bu 
öğretmenlerin daha 
sonra kadroya 
alındığını anımsattı.

5 YILIN SONUNDA 
KADRO
Bakan Yılmaz, şu bil
gileri paylaştı: 
"Açıklar var, bu 
açıkları kapatmak 
için sözleşmeli 
öğretmen sistemini 
yeniden getireceğiz. 
Diyeceğiz ki 
'Sözleşmeli 
öğretmende aile 
ataması, öğretmenin 
olduğu yere yapılır'. 
Aile birleştirmesini 
sözleşmeli 
öğretmenin olduğu 
yerde yapacağız. 
Sözleşmeli 
öğretmeni 5 yıl

süresince 
getireceğiz.
5 yılın sonunda 
performansına 
bakılarak bu 
öğretmenleri 
kadroya alacağız, 
3 yıl da kadrolu 
olarak çalışacak 8 
yıl. 8 yıldan sonra 
artık Türkiye'nin 
dört bir tarafı kendi 
tercihine göre 
serbesttir diyeceğiz. 
Yılmaz, Milli Eğitim 
Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri 
Hakkında Kanun 
Hükmünde Karar
name ile Bazı 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair

Kanun Tasarısı'na, 
sözleşmeli öğretmen 
alımına ilişkin madde 
koyacaklarını 
bildirdi.

İLK ALIM ŞUBATTA 
"Uygulamaya ne 
zaman başlanacağı" 
sorusu üzerine 
Yılmaz, "İlk 
sözleşmeli öğretmen 
alimim şubatta 
yapacağız." 
dedi.Yılmaz, 250 
engelli öğretmen 
alımı yapılacağının 
anımsatılması 
üzerine de bu 
sayının da 
artırılacağını, muhte 
melen 400-500'e 
çıkaracaklarını 
belirtti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yaiıancrva konul şansında Tiirtiııe'tle üçüncü
inşaat Müteahhitleri 
Sanayici ve İş 
adamları Derneği 
(İMSİAD) Başkanı 
Namık Ziya 
Mescioğlu ve yöne
tim kurulu üyeleri, 
Vali İzettin Küçük’e 
hayırlı olsun zi
yaretinde bulundu. 
Valiler Kararnamesi 
ile Şanlıurfa Valiliği 
görevinden Bursa 
Valiliği görevine 
atanan İzettin 
Küçük’ü Heykel’de 
bulunan Tarihi 
Valilik Binası’ndaki 
makamında ziyaret 
eden İMSİAD heyeti 
kendi çalışmaları 
hakkında bilgi 
verdi.
Bursa’daki gayri
menkul satışı ve 
inşaat sektörünün 
gidişatı hakkında 
Vali Küçük’e bilgiler 
veren Mescioğlu, 
“Bursa özelinde sek
törümüz gidişat

bakımından iyi kon
umda diyebiliriz.
İnanıyoruz ki sizlerin 
de destekleri ve 
katkılarıyla birlikte 
şehrimizde inşaat ve 
gayrimenkul sek
törünün parlayan 
yıldızı daha da 
parlayacak” dedi.

Bursa’nın, 
Türkiye’nin en büyük 
gayrimenkul 
fuarlarından birisine 
ev sahipliği yapan 
şehir olduğunu 
hatırlatan Mescioğlu, 
“Bu fuarımızı 
inşallah sizlerin 
destekleriyle daha 

da geliştireceğiz ve 
ileriye taşıyacağız. 
BTSO’nun 
öncülüğünde hayata 
geçirdiğimiz 
fuarımızla adeta 
Bursa’nın inşaat 
sektöründeki tüm 
potansiyeli görücüye 
çıkıyor. Bursa Gayri

menkul Fuarı sek
törümüze, halkımıza 
ve Bursamıza önemli 
bir katma değer 
sağlamaktadır” 
diye konuştu.
Yabancıya konut 
satışı bakımından 
Bursa’nın, İstanbul 
ve Antalya’nın 
ardından üçüncü 
sırada yer aldığına 
dikkat çeken 
N. Ziya Mescioğlu, 
“Yabancıya konut- 
satışı bakımından 
geçtiğimiz yılı, bin 
501 rakamı ile 
kapattık. Burada en 
büyük paya Ku
veytliler sahip. Ku
veytliye mal satmak 
zordur derler ama 
biz o zoru başardık, 
şimdi sırada Su- 
udilere satmak var. 
Suudi Arabistan’dan 
konut alan sayısı 
istediğimiz seviyede 
değil. Bizim arzumuz 
ve isteğimiz İstanbul 

ve Antalya’nın da 
önüne geçmek. 
Bunun için de siz
lerin desteklerine 
ihtiyacımız vat3’ 
şeklinde konuştu. 
Vali İzettin 
Küçük de, Bursa’nın 
değerlerinin ve 
Bursa’daki 
potansiyelin iyi 
anlatılacağı kısa 
filmler hazırlanıp 
Arap ülkelerinde 
tanıtım çalışmaları 
yürütülebileceğini 
söyledi. Küçük, “Bu 
bölgede Bursa 
tanıtım atağı 
yapalım. Kısa tanıtım 
filmleri hazırlayalım, 
görseller yapalım. 
Bunu beraberce ya
pabiliriz. Hatta 
oradan bir akil ve 
kanaat önder
lerinden oluşan bir 
heyeti burada 
ağırlayabilir, onlara 
Bursa’yı tanıtabiliriz” 
dedi.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

t® 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 ıraKtor 
Operatörü istihdam gaeceK.

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, iş 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.

‘Gemlik Körfez’..... www.gemlikkorfezgazetesi.com

KAYNAKÇI ARANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri 
bölümünden mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası oıan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

Kaynakçılar aramaktayız.

MAVITEC
O 224 514 04 00

™
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

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

VERONA MERMER 
TEL:5142021

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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408 bin memur emeklisine üzücü haber
408 bin memur 
emeklisinin tazminat 
farklarını almak 
amacıyla beklediği 
yasa tasarısının 
Meclis görüşmeleri 
ertelendi.
Komisyon süreci 
tamamlanan ve 
Genel Kurul’da bu 
hafta gündeme 
alınması planlanan 
tasarı Ramazan 
Bayramı’ndan son
raya bırakıldı. AK

Parti yönetiminin 
yaptığı programa 
göre bu hafta TSK 
Personel Yasası 
değişikliği ile Ürdün 
ile kalkınma 
işbirliğini öngören 
uluslararası sözleş 
me görüşülecek. 
Meclis Genel Ku- 
rulu’nun gelecek 
hafta da yüksek 
yargının yeniden 
yapılan dırılmasına 
ilişkin tasarıyı

görüşmesi ve bu 
düzenlemenin çıkarıl 
masının ardından 
bayram tatiline 
girmesi öngörülüyor. 
Genel Kurul’da AK 
Parti’nin, çalışma 
günleri ve gündeme 
ilişkin önerisi kabul 
edildi. 30 yıldan fazla 
çalışması bulunan 
408 bin memur 
emeklisinin eksik 
tazminat miktarla 
rımn ödenmesi 

amacıyla hazırlanan 
tasarı Meclis’in bay 
ram öncesi günde
minde görünmüyor. 
AK Parti yetkilileri, 
özel olarak bu 
tasarının görüşülme 
yebileceğini, bura 
daki düzenlemelerin 
bayram sonrası 
Meclis’e gelmesi 
beklenen ve hazır 
tıkları süren ekonomi 
torbasına eklenebile 
ceğini belirttiler.

Tasarı, memur 
emeklilerinin 
2 milyar 80 milyon 
lirayı bulan tazminat 
farkların dan ilk dil
imin üç ay içerisinde 
ödenmesini 
öngörüyor. 
Bu kapsamda hak 
eden her bir emek
liye 7 bin 500 lira 
olmak üzere 
toplam 1 milyar 
100 milyon lira 
bu yıl ödenecek.

Kalan 980 
milyon liralık bölüm 
2017 bütçesinde 
gösterilerek 
gelecek yıl v 
erilecek. İktidar 
kaynaklarından 
alınan bilgiye 
göre, ödemeler 
dengesindeki 
ayarlamalara göre 
düzenlemenin son
bahara bırakılma 
olasılığı da bu
lunuyor.

Çikolata devinden fla$ grev açıklaması!
Nestle Türkiye 
Gıda Sanayi, 
Bursa Karacabey 
fabrikasında baş 
latılan greve ilişkin 
açıklama yaptı. 
Nestle Türkiye Gıda 
Sanayi A.Ş tara 
fından, "yapıcı 
yaklaşımlarına 
rağmen toplu iş 
sözleşmesi görüş 
melerinin grev 
kararıyla sonuçlan 
masından üzüntü 
duyulduğu" 
bildirildi.
Nestle Türkiye Gıda 
Sanayi A.Ş'den 
yapılan yazılı açıkla 
mada, firma iieKara- 
cabey fabrikasının 
çalışanlarını temsil 
eden Tek Gıda İş 
Sendikası arasında 
şubat ayından bu 
yana sürdürülen 
toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerinde 
uzlaşma sağlanama 
dığı ve sendikanın 
21 Haziran salı günü 
itibariyle süresiz

olarak işi durdurma 
kararı aldığı 
hatırlatıldı 
Firmanın, faaliyet 
gösterdiği her 
ülkede çalışanlarına 
adil ve piyasa 
koşullarına uygun 
haklar sağladığı, 
çalışanların haklarını 
üst düzeyde 
gözettiği, güvenli ve 
destekleyici bir 
çalışma ortamı 
sunduğu ifade 
edilen açıklamada, 
şunlar kaydedildi: 
"Şirketimiz şubat 
ayından bu yana 
devam eden 
süreçte, sendika 
ile anlaşma ya 
varabilmek için 
ücretlerde enflasyon 

oranının ortalama iki 
katı kadar artış 
teklif etmiştir.
Sektör standartla 
rında verdiğimiz bu 
teklifle Karacabey 
fabrikamızda asgari 
ücret alan tam 
zamanlı personel 
kalmamış ve tam 
zamanlı tüm 
çalışanlar oldukça 
iyi düzeyde sosyal 
haklara sahip 
olmuştur. Ne yazık 
ki, sendika şubat 
ayından beri yapmış 
olduğu maddi tale
plerde geri adım 
atmamıştır."
Yıllar içinde çalışma 
koşullarının 
iyileştirilmesi için 
önemli ilerlemeler

sağlandığı vurgu
lanan açıklamada, 
şu ifadelere yer 
verildi:”Toplu iş 
sözleşmesi 
sürecinin kapsamı 
dışında olmasına 
rağmen bugün 
lerde gündeme 
gelen bu konudaki 
talepleri dikkate 
aldık ve gerekli 
iyileştirmeleri 
hayata geçirmeye 
devam ediyoruz. 
Bu süreçteki yapıcı 
yaklaşımımıza 
rağmen toplu iş 
sözleşmesi görüş 
melerinin grev 
kararıyla sonuçlan 
masından üzüntü 
duyuyoruz. Buna 
karşılık, sendikanın 
üretimin durmasına 
yol açacak bu 
eyleminin fabrika 
mızın sürdürüle 
bilirliğine ve 
rekabet gücüne 
engel teşkil 
edeceğini 
düşünüyoruz."

En pahalı şehir 
halli olılıı

ercer tarafından yapılan 2016 yılı Yaşam 
Maliyeti Araştırması'na göre en pahalı 
şehir belli oldu.
İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı 
firması Mercer'den yapılan açıklamaya 
göre şirketin beş kıtada 209 şehirde 
yapılan Yaşam Maliyeti Araştırması 
sonuçlandı.
100 puana sahip New York'un temel 
alındığı araştırmada, veri toplama 
evresinde dünyada yaşanan doğal afetler, 
ekonomik ve politik dalgalanmalar, döviz 
kurlarındaki hareketlilik, enflasyon ve kon
aklama ücretlerindeki dalgalanmalar 
dikkate alındı.
EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK KENTLER 
Her şehirde konut, ulaşım, yiyecek, giyim, 
ev eşyası ve eğlence dahil olmak üzere 
200'den fazla kalemin karşılaştırmalı 
maliyetlerinin ölçüldüğü araştırma 
sonuçlarına göre, 2016 yılının en pahalı 
şehri Hong Kong, yaşam maliyeti en 
düşük yeri ise Namibya'nın VVindhoek 
kenti oldu.
İLK BEŞ
Listede Hong Kong'un ardından Luanda, 
Zürih ve Singapur en pahalı kentler olarak 
sıralandı. Tokyo ise geçen seneye göre 6 
basamak yükselerek 5. sıraya tırmandı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
f» GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜlı 
E 
M

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.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) S16 12 12
Yalova (22e) an 13 23
İDO İmam Astan
Dinlenme Tes. 513 23 84

513 11 74
VAPUR-FERİDOTKAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 513 13 53L 

i
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Ssvcı Yrd. 
Emniyet Mûd.

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

Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
EaKIhlaar (262) 655 60 31■ 513 10 95

513 37 42 OTOBÜS
K ULAŞIM özel İd. Md.

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00! 
G
C

Pımukkıl» 
DENİZ UÇAÖI

012 OO 26 513 14 14
513 13 64 büs Terminali (18 Hat)

Patjaaua Akmla Seyahat 
METRO
Aydın Turtam
Süzer Turfam
KanberoQlu-Eaada*
Anrtur
Kamil Koç

613 12 12
613 20 77

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

524 85 86
513 10 92

DAĞITICILAR

m 612 1O 72
614 46 40
012 O1 63

513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58IIH 1 HASTANELER! M m

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Haat.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE Ergaz 513 88 43

Mllangaz 513 22 59
Mor.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

51345 21 -23
513 45 20

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81III' 1 TAKSİLER BUSKİ 51457 96 Bütünler Llkltgaz 513 80 00Q

C Körfez Taksi 513 18 21
513 24 87
513 32 40
513 23 24
517 33 94

İtfaiye 
Muhasebe Md.

513 23 25 
51" 45 21-182

Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

5“ 45 21-111 
ı'alnız 185

Akcan Petrol 0131070
MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz 613 16 46
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik KBrfez
. OİMLİK'İN İLK OÛNLOK SİYASİ OAZETESİ

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 
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)

lEIIIIIIIElliHİİ
VENÜS SİNEMASI
warcraft(3dlürkçe):

hayvanlar şehri (tiirkçe 
hlkpm

nota seansı*/: W 
14:00-16:3Û-21:45.„

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

W

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN
GÜZEL ANLARINIZI

riganist +î)j Performans 
Saten Sandalge Gigdirme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

İnternetten Cnnh fygın- 8nhne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekipmnnhr - Sürpriz gösteriler

www.gemlikmllton.com

lEZElOK'MLMMI

1i 987

i İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTI.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK
VITRIFIYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE

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

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

www.yigitinsaatgemhk.com

MILTON
DUGUN SALONU

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

fysfy -Meşnıbıit-Çerez 201 oy ılı
BâŞILMUŞTIIK

facebook/mlltondugun
plus.google.com/mlltondugun

Hükümet Konagi karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikmllton.com
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SEVGİ TOHUMLARI EKEMİYORUZ..
Acı haberler ard, arda geliyor.
Değerli din bilgini Yaşar Nuri Öztürk'ün ölüm haberi 

ardından artık o'nu Gemlikli saydığımız ünlü sinema 
oyuncusu Eşref Kolçak’ın bir tanecik oğlu, Harun 
Kolçak, tedavi gördüğü prostat kanserinin nüksetmesi 
üzerine, kaldırıldığı hastanede ameliyat olması ve yoğun 
bakımda olması, MHP de Oktay Vural'ın görevinden is
tifa ederek, muhaliflerin yanında geçmesi, öte yanda İn
giltere de halkın AB de kalmak mı, çıkmak mı istediğini 
belirleyecek oylamanın sonuçlarının merakla beklenme 
sİ, derken Cumhurbaşkanının yine Türkiye'nin çok sevdi 
ğlses sanatçısı Erol Evgin'i fırçalayan konuşması, MIHI 
takımın Avrupa kupasından elenmesi gündemi meşgul 
eden konular arasında. Devamı sayfa 4’de

Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, Marmara 
sahil şeridinden ve İznik Gölü çevresinden alınan se
zonun ilk numunelerinde, halk sağlığını tehdit ede
cek herhangi bir risk bulunmadı. Kumsaz, Kurşunlu 
Sitelerönü Halk Plajı, Karacaali İzcilik, Küçükkumla 
Orman, Hasanağa Izçilik Kampı, Mudanya'da Kızılay 
Kampı, Burgaz Altınkum, Burgaz, Kumyaka Zeytin 
bağı, Eşkel, Eğerce, Çoşkunöz Halk Plajı, Karacabey, 
Mesudiye, Yeniköy, Malkara, Kurşunlu Halk Plajı, 
İznik Gölü'nde Gollüce, İnciraltı mevki, Orhangazi 
Halk Plajı ve Darka Tatil Köyü'ndeki 24 plajın hep
sinin girilebilir nitelikte olduğu tespit edildi.

Büyükannelerini memleketlerine göndermek 
için Yenişehir Hava alanına götüren Binici 
ailesinin yaptığı kazada yaşama veda eden 
22 yaşındaki Elif Binici dün son yolculuğuna 
uğurlandı. Üniversiteden yeni mezun olduğu 
öğrenilen 22 yaşındaki talihsiz gençin aile
sine taziye ziyaretine gelen İçişleri Bakanı 
Efkan Ala, başsağlığı dileklerinde bulundu. 
Binici, gözyaşları arasında son yolculuğuna 
uğurlandı. Haberi sayfa 2’de

1 ’

ÖZEL "yeni bir dı/luııl ili hıdıflırinke doğru MA 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’nın uyguladığı 

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş 
derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

MÜZİK

SOSYAL MASA TENİSİ
. . . . VOLEYBOL

AKTİVİTELERİMİZ: basketboe
SU SPORLARI

JİMNASTİK
TİYATRO 
BİLGİSAYAR 
HALKOYUNLARI 
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


24 Haziran 2016 Cuma Gemlik KSrfez Sayfa 2

GEMLİKLİ ELİF KAZA KURBANI
Büyükannelerini 
memleketlerine 
göndermek için 
Yenişehir Hava alanı 
na götüren Binici 
Ailesi, Burcun Köyü 
yakınlarında baba 
Mikdat Binici’nin 
kullandığı aracın di
reksiyon hakimiyeti 
ni kaybetmesi 
sonucu tarlaya uçtu. 
Kazada 22 yaşındaki 
Kızları Elif Binici 
hayatını kaybetti. 
Yaşlı annesini Yeni 
şehir Hava Alanı’n 
dan Erzurum’a gön
dermek için yola 
çıkan Binici Ailesi 
nin bulunduğu araç 
kaza yapınca 22 
yaşındaki üniversite 
öğrencisi Fatma 
Binici hayatını kay
betti. Acı haber Gem 
İlkte aile yakınlarını 
yasa boğdu. Binici 
ailesinin acısını 
paylaşmak üzere İç 
İşleri Bakanı Efkan 
Ala ilçemize gelerek 
aileye başsağlığında 
bulundu.
Kaza, önceki gün 
Yenişehir Burcun 
Köyü yakınlarında 
meydana geldi. 
Saat 13.00’da mey
dana gelen kazada, 
ailenin üniversite 
mezunu 22 yaşında 
ki kızlan Elif Binici

(22) hayatını kay
betti. Edinilen bil
giye göre; Gemlik’te 
oturan Binici ailesi 
71 yaşındaki aile 
büyükleri Fatma 
Binici’yi Yenişehir 
Havaalanından 
memleketlerine 
yolcu etmek için 
Yenişehir’e doğru 
yola çıktılar. Baba 
Mikdat Binici’nin 
(52) kullandığı 16 
HM 864 plakalı özel 
oto, sürücünün 
direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesi nedeniyle 
Yenişehir Burcun 
Köyü yakınlarında 
tarlaya devrildi. 
Kazada Üniversite
den yeni mezun 
olduğu öğrenilen 22 
yaşındaki Elif Binici

ağır yaralandı. Talih
siz genç kız Yenişe 
hir Devlet Hastane
si’ndeki tüm müda- 
.halelere .capmpj? 
kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. 
Araç sürücüsü olan 
genç kızın babası 
Mikdat Binici kazayı 
yara almadan atlatır 
ken, araçta bulunan 
10 yaşındaki A. B.

ile Fatma Binici ise 
hafif yaralandı.
Yaralıların durumu
nun iyi olduğu ve 
.h-syo.t* .tfthAikp.lp.rv?.'.*? 
bulunmadığı öğrenil 
di. Kazayla ilgili 
soruşturma sürdü 
rülüyor.

BAKAN ALA 
AİLEYE 
TAZİYEYE GELDİ

İçişleri Bakanı 
Efgan Ala, Yenişehir 
Burcun Köyü’nde 
geçirdiği trafik 
kazasında hayatını 
kaybeden Elif Bini- 
ci'nin ailesine Gem
lik’teki evinde taziye 
ziyaretinde bulundu. 
Gece geç saatlerde 
beraberinde Bursa 
Valisi İzzettin Kü 
çük. Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep Al- 
tepe, AKP il Başkanı 
Cemalettin Torun ile 
Gemlik'e gelen 
Bakan Ala'yı, Gem
lik Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye Başka 
nı Refik Yılmaz, AKP 
İlçe Başkanı Zafer 
Işık ile çok sayıda 
daire müdürü ve 
vatandaş karşıladı.

Acılı Baba Mikdat 
Binici ve ailesine 
başsağlığı dileyen 
Bakan Ala, burada 
bir süre aile ile soh
bet ederek, okunan 
Kur’an-ı Kerimi din
ledi. Bakan Ala ve 
beraberindekiler 
daha sonra taziye 
evinden ayrıldı. 
Genç yaşta trafik 
kazası sonucu 
yaşamını yitiren 
Elif Binici’nin ce
nazesi dün Altıntaş 
Camiinde öğle 
namazından sonra 
kılınan cenaze 
namazı ardından 
gözyaşları arasında 
toprağa verildi. 
Baba Mikdat Binici, 
kızının tabutunun 
başından ayrılmaya 
rak gözyaşları 
döktü. Yakınlan 
babayı tabutunu 
başından güçlükle 
ayırdılar. 
Gemlik’teki 
cenaze törenine 
Kaymakam 
Cahit Işık, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Yardımcısı, İlçe 
Emniyet Müdürü 
siyasi parti ve sivil 
toplum kuruluşla 
nnın temsilcileri ile 
çok sayıda 
vatandaş katıldı.

ESNftF ODASINDA 6ÜVENLİK SEMİNERİ
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası ile 
BİLGEMED İş Sağlığı 
ve Güvenliği firması 
ile yapılan anlaşma 
gereği, Gemlik’te 
iş güvenliği yapma 
yan firmalar kalma 
ması için seminer 
düzenlendi.

Geçtiğimiz gün 
Esnaf ve Sanat 
karlar Odası Lokalin 
de düzenlenen 
seminere katılan 
esnafa konuyla 
ilgili bilgiler verildi. 
Gemlik Esnaf Odası 
Başkanı İsmail Beki, 
yasaya göre 1 işçi

çalıştıranların bile 
İş Güvenliği 
firmalarıyla anlaşma 
yapmak zorunda 
olduğunu, bunu 
yapmayan esnaf 
ve sanatkarların 
büyük cezalar 
ödemek zorunda 
kalacaklarını söyledi.

Açıköğretim okulu öğrencisi ve mezunlarına ait mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi, hizmete özel belge ve
II tamamlama belgelerinin e-devlet üzerinden verilmeye başlandı.

Carenci y e memniııei helıesi enleıılei lanısındM alınacat
Açıköğretim 
öğrencilerine 
ilişkin belge teyidi, 
öğrencilik durumu, 
mezuniyet ve 
askerlik erteleme 
gibi bazı belgelerin 
bazı okullardaki 
açıköğretim 

okulları bilgi yönetim 
sistemleri üzerinden 
verilecek."öğrenciler 
in herhangi bir yere 
bağlı olmadan 
e-devlet kapısından 
mezuniyet belgesi, 
öğrenci belgesi, 
hizmete özel belge 

ve tamamlama 
belgesi gibi en çok 
talep edilen bazı 
belgeler, bu sistem 
üzerinden verilecek. 
Çalışma sonucunda 
bu okul öğrenci ve 
mezunları, resmi 
geçerliliğe sahip 

barkodlu öğrenci 
belgesi ile mezuniyet 
belgesini e-devlet 
kapısı üzerinden 
zaman ve mekândan 
bağımsız olarak 
hızlı ve güvenli bir 
şekilde alacak.
Belgeyi alan

kurumlar da bel
gelerin güvenliğini 
yine e-devlet 
üzerinden 
doğrulayacaklardır. 
Bunun önemi nedir? 
Millî Eğitim Bakanlığı 
açısından ilk defa 
e-devlet

üzerinden belge 
verilecek 
olunmasıdır 
açıköğretim 
okullarına kayıtlı 
öğrencilerin 
güvenli ve hızlı 
şekilde e-devlet 
hizmeti alacak.
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Köy meydanında cinayet!
Bursa'nın İznik 
ilçesinde bir hafta 
arayla baba ve 
oğluna kurşun 
yağdırarak babanın 
Ölümüne oğlunun 
ağır yaralanmasına 
sebep olan katil 
zanlısı her yerde 
aranıyor.
Süleymaniye 
köyünde yaşayan 
M.R. Cemal Salım 
(33) ve Naci Salım 
(65) isimli baba oğula 
bilinmeyen bir neden

den dolayı husumet 
beslemeye başladı. 
Zanlı, geçtiğimiz 
hafta köy meydanın 
da Cemal Salım 
ile karşılaştı.

Aralarındaki husumet 
nedeniyle silahına 
davranan M.R.
Salım’a altı el ateş 
etti. Ağır yaralanan 
genç adam Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
KÖY MEYDANI'NDA

CİNAYET
Cemal Salım’ı vur
duktan sonra firar 
eden M.R. saklandığı 
yerden çıkarak, dün 
akşam iftara yakın bir 
saatte köy 
meydanına indi. Ağır 
yaraladığı genç 
adamın babası Naci 
Salım’ı meydanda 
gören M.R. silahla 
ona da ateş etti.
Vücudunun çeşitli 
yerlerine kurşun isa
bet eden Naci Salım, 

olay yerinde hayatını 
kaybetti. Katil zanlısı 
M.R. olay yerinden 
kaçtı. Baba Salım’ın 
cansız bedeni İznik 
Devlet Hastanesi 
Morgu'na kaldırıldı.

ZANLI HER YERDE 
ARANIYOR 
Bursa'nın İznik 
ilçesinde bir kişinin 
ölümüne sebep 
olduğu iddia edilen 
katil zanlısı genç her 
yerde aranıyor.

Olay yerinden kaçan 
M.R. ise 1 hafta sonra 
saklandığı yerden 
çıkarak, köy 
meydanına geldi. 
Ağır yaraladığı 
genç adamın babası 
N.S. ile karşı karşıya 
gelen M.R., silahına 
sarıldı. M.R.'nin 
silahından çıkan 
kurşunların hedefi 
olan N.S., kanlar 
içinde yere yığıldı. 
Vücudunun çeşitli 
yerlerine kurşun 

isabet eden 60 
yaşında adam, 
olduğu yere yığıldı. 
M.R. olay yerinden 
hızla uzaklaşırken, 
baba N.S. için ise 
112 Acil Servis 
ekipleri seferber 
oldu. Yapılan tüm 
müdahalelere 
rağmen kurtarıla 
mayan N.S.'nin 
cansız bedeni 
İznik Devlet Has
tanesi morguna 
kaldın İdi.

Bursa’da genç bir 
vatandaşın işlettiği 
iplik atölyesi 
tamamen yandı. 
Yangında içerideki 
mallarını kurtarmak 
isteyen Mustafa 
isimli genç itfaiye 
erlerine zorluk 
çıkararak yangın 
mahalline çıplak 
ayakla girmeye 
çalıştı.
Olay Yıldırım ilçesi 
Yunusemre Ma- 

ı hailesi Karpuzcu
Sokak 9 numaralı bi
nada meydana geldi. 
Bursa itfaiyesinin 
müdahalesiyle 
yangın 3 katlı binayı 
sarmadan kısa 
sürede söndürüldü. 
Edinilen bilgilere 
göre sabah 05-20’ 
de Suriye uyruklu 
Mustafa isimli bir 
vatandaşın işlettiği 
iplik aktarma atö
lyesinde henüz se
bebi belirlenemeyen 
bir nedenle çıkan 
yangında içeride bu
lunan ipliklerin ve 
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tezgahların tamamı 
yandı. Yangında 
içerideki mallarını 
kurtarmak isteyen 
Mustafa isimli genç 
itfaiye erlerine 
zorluk çıkararak 
yangın mahalline 
çıplak ayakla 
girmeye çalıştı. 
Ev sahibi Salih K. 
“Ben üst katta 
oturuyorum duman 
ve alevleri görünce 
hemen itfaiyeye 
haber verdik.
Daha 1 ay oldu yeni 
kiralamış ve iş yeri 
açmıştı. Burada 
piyasadan hurda 
iplik topluyor, oriji
nal haline getiriyor 
ve satıyordu” 
dedi.
Çıkan yangında 
sahura kalkıp yeni 
yatmış olan mahal
leli vatandaşlar 
sokağa dökülürken, 
iplik aktarma atölye 
si tamamen kül 
oldu. Polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Göle düşen gene yaşam savası veriyor
Bursa'da İznik 
Gölü'nde balıkçıya 
yardım etmek is
terken sandaldan 
düşen Suriyeli 
genç, kalp 
masajıyla hayata 
döndürüldü. 
Alınan bilgiye 
göre, İznik Gölü'nde 
avlanan balıkçıya 
yardım eden 
Suriyeli Abdülhamit 
Mahmut (20), balık

Kazanın sırrını 'keşif çözecek!
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde 1 kişinin 
öldüğü ve 1 kişinin 
de yaralandığı kaza 
da kimin kusurlu 
olduğunun tespiti ile 
motosikleti hangi 
şahsın kullandığının 
belirlenebilmesi için 
mahkemece olay 
yerinde keşif 
yapılacak.
Olay, 13 Ağustos 
2015 yılında mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Kara
cabey TIGEM hara 
işletmesi karşısında 
Yusuf A. (40), idare 
sindeki 34 DH 5735 
plakalı otomobil, 
sürücüsü belli ol
mayan 16 EHM 95 
plakalı motosiklete 
çarptı. Kazada moto
sikletteki Bahri Ko
caman (29) hayatını 
kaybederken, Vedat 
M. (49) ise ağır yara 
landı. Kazada kusur 
lu oldukları iddia 
edilen Mustafakemal 
paşa ilçesinin 
Yeşilova köyünden 
motosikletle gelen 
Vedat M. ve otomobil 
sürücüsü Yusuf A. 
hakkında, Bursa 7.

ağlarını kontrol 
etmek için sandalla 
açıldı. Ağların

çekildiği sırada san 
dalda dengesini 
kaybeden Mahmut,

Ağır Ceza Mahkeme
sinde 'taksirle ölü 
me ve yaralanmaya 
sebebiyet vermek' 
suçundan 2 ila 15 yıl 
arası hapis cezası is
temiyle dava açıldı. 
2 sanığın yargılanma 
sına devam edilen 
duruşmaya tutuksuz 
yargılanan Yusuf A., 
Vedat M. ile ölen 
Bahri Kocaman'ın 
babası Süleyman, 
yakınları ve 
avukatları katıldı.

"OLAYDA KUSURLU 
OLDUĞUMU 
DÜŞÜNMÜYORUM" 
Sanık Yusuf A., 
"Aydın'dan İstan
bul'a kendi aracımla 
gidiyordum. Tahmi
nen sabah 06.30 
civarında Kara
cabey'deki Tarım 
işletmeleri Genel 
Müdürlüğüne 
(TİGEM) ait hara 
işletmesinin civarına 
geldim. Aniden tali 
yoldan önüme bir 
motosiklet fırladı, 
frene bastım ancak 
kazaya engel olama 
dım. Tahmini hızım 
saatte 105 veya 110 

kilometreydi. 
Kazadan sonra 
hemen motosiklet
ten savrulanlara 
yardıma koştum. 
Çok üzgünüm, 
ancak bu olayda 
kusurlu olduğumu 
düşünmüyorum" 
dedi. Diğer tutuksuz 
sanık Vedat M. ise, 
"Bahri Kocaman'ın 
kullandığı motosik
letin arkasında otu
ruyordum. Motosikle 
ti ben kullanmıyor 
dum. TİGEM'e ait 
harada işe yeni 
başladım. 08.00- 
16.00 mesaisi için 
işe gidiyorduk. 
Bursa-İzmir yoluna 
çıkacağımız sırada, 
yolda giderken 
arkadan bir araba 
çarptı, gerisini 
hatırlamıyorum. 
Zaten yoğun bakım 
da açtım gözümü, 
kalçam hala çatlak, 
tedavilerim devam 
ediyor. Yusuf A.'dan 
şikayet çiyim bir iş 
yapamı yorum, mağ 
durum" dedi 
Vedat M.'nin avukatı 
da, müvekkilinin mo
tosikleti kullanmadı 

suya düştü. Balık 
çılar ve çevredeki 
vatandaşların yardı 
mıyla sudan çıkartı 
lan Mahmut'a kalp 
masajı ve suni tenef
füs yapıldı. Kalbi 
duran Suriyeli genç, 
kalp masajı ile hayata 
döndürüldü.
Mahmut, ambulansa 
Orhangazi Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.

ğına, arkada oturdu 
ğuna dair köyden 
çıkarken gören 
tanıkları bulundu 
ğunu ifade etti.

"ÖLEN ŞAHIS MO
TOSİKLETİN 
ARKASINDAYDI 
Vedat M.'nin 
ifadelerinin ardından 
tekrar söz alan 
Yusuf A., "Ben 
çarptığımda kaputta 
sürüklenen ölen 
şahıstır. Lacivert 
mont ve lacivert 
pantolonundan 
tanıdığım kadarıyla, 
kafasında da şapka 
vardı. Diğer şahıs da 
yaralıydı. Ben ölen 
şahıs motorun 
arkasındaydı diye 
düşündüm 
kıyafetlerinden 
dolayı. Çünkü moto
sikletin arkasındaki 
şahıs kaputun 
üstüne düşüp, frene 
basınca sürüklendi. 
Ölen kişi bu kişiydi. 
Yaralı olan da Vedat 
M.'dir. Dili boğazına 
kaçmıştı, onu çıkar 
dım. Hatta yüzünü 
gördüm" açıklama 
sında bulundu.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MEYDflNDAKİ SflftT KULESINE MftKYftJ

SEVGİ TOHUMLARI EKEMİYORUZ..

Yazımı yazdığım sırada, haber sitelerine, 
TBMM'sinde yine kavga çıktığı, AKP’li vekil 
ter ile HDP’li vekillerin yumruklaştığı haber
leri geliyor.

Zorbalık, TBMM'sinin artık normal bir hal 
a/çfr.

Ülkenin tepesinde halkın temsilcileri birbir- 
leriyle çağdaş bireyler gibi konuşarak ülke 
nin sorunlarını çözemiyorlarsa, siz alttaki 
vatandaştan daha farklı şeyler bekleye
mezsiniz.

Gazete sayfalarını dolduran cinayet haber
leri bitmez bu ülkede.

Zorbalığın, sahtekarlığın, üçkağıtçılığın, 
dolandırıcılığın, kadına şiddetin ve ölüm
lerinin kol gezdiği bir ülke olduk.

Güzel bir haber alıp ulusça sevinelim. Şu 
ramazan ayında yüzümüz gülsün biraz. Hep- 
kavga, hep şiddet, hep azarlama, afra tafra...

Cumhurbaşkanı Erol Evgin 7 aşağılayan 
konuşmasına ne demeli.

“Sen sanatçı olsan ne olur, olmasan ne 
olur?"’

Hadi o zaman sen sanatçı ol derler adama.
Çık sahneye, Erol Evgin gibi şarkılar 

seslendir, besteler yap, sinemada rol al?
Yıllarca beyefendi sanatçı olarak, topluma 

sevgi, kardeşlik, barış şarkıları seslendir de 
görelim.

Yapabilecek misin bakalım.
Ama akademisyenlere fırça, sanatçılara 

fırça, siyasetçiye fırça, komşu devlet adam 
Iarın a fırça fırçacı mısın mübarek...

Bu ülkede neler kaybettik 14 yıldır bir 
düşünün?

Ne birlik, ne kardeşlik, ne komşuluk ne be
raberlik duyguları kaldı.

Birbirimize yabancı olduk.
Çevremde gördüğüm kimsenin yarınına 

karşı bir beklentisi ve umudu kalmadı.
Umutlarını tükettiler ülke insanının.
Bir sevgisizliktir gidiyor.
Sevgi tohumlarını ekmeyi bilemezseniz, nef 

ret biçersiniz.
Türkiye’nin huzura ihtiyacı var.
Tepeden herkese fırça ile ne sevgi tohumu 

ekebilirsiniz, ne de huzur ve barış getire
bilirsiniz.

ZABITANIN İŞİ ZOR
Dün, İstiklal Caddesi’nde yine zabıta ve sey

yar esnaf kavgası vardı.
Tesadüf karşı kaldırımdan geçiyordum.
Dikkat kesildim ne oluyor diye...
Polis, zabıta ve bir el arabası ile kiraz satan 

gençler vardı karşıda.
Bir de kısa boylu adam.
Adam kızmış, bağırıyor, polis adamı 

sakinleştirmeye çalışıyor.
Zabıta görev yapmak istiyor.
Seyyarlar ise köşe başlarında, halkın yoğun 

geçtiği yerlerde olmak istiyorlar hep.
Zabıta ne yapsın.
Bir yandan kovuyor, öte yandan yeniden 

geliyorlar.
Birkaç gün önce yine aynı noktada telefon 

ve aksesuarları satan bir seyyar geldi. 
Zabıtadan şikayet etti.

‘Beni kovuyorlar, başkaları ise satışa 
devam ediyorlar’ diye yakındı. Zabıta yıllardır 
bu seyyar çektiğini ben gözlüyorum.

Küçük esnafın karnı doysun ama, kurallara 
uyarak işini yapsınlar. Her sokak başında tez
gah açarak ekmek kazanmak olmaz. Belediye 
bu kişilere yer de gösterse gitmezler. Hep 
karşılarındakini suçlayarak bir yere varılmaz.

Zabıta tarafsız görevini yaparken, seyyar 
esnaf da köşe başı tutmayacak. Adı üzerinde 
seyyar gibi davranacak.

Yoksa bu kavga bitmez.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile Gem
lik Belediyesi Ahmet 
Dural Meydam’ndaki 
Saat kulesi ve çevre 
sindeki Yunus Balık 
lan heykelleri 
makyajlanıyor. 
Saat Kulesi önün
deki havuzun Beledi 
ye elemanlarınca 
temizlenmesinden 
sonra Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Kent Estetiği Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
ve Gemlik Belediye 
si Temizlik İşleri 
Müdürlüğü dün 
Ahmet Dural Mey 
dam’nda bulunan 
Saat Kulesinin yanla 
rındaki yunus heykel 
lerini Küçük Kumla 
sahilindeki gibi gri 
ve beyaza boyadılar. 
Yunusların boyanma

sından sonra Saat 
Kulesinin çevresin 
de bulunan zeytin 
figürlerin de Bursa 
Kent Estetiği Müdür 
lüğünün 2 sanatçısı 
tarafından boyan

maya başladı. 
Çalışmalar sürerken, 
Belediye başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcügezli 
ve Temizlik İşleri 
Müdürü Ahmet

Dedetürk çalışmaları 
yerinde incelediler. 
Büyükşehir Kent 
Estetiği Şube Müdü 
rü ekip ve teknik 
sorumlularına 
teşekkür ettiler.

66 Nolu Taşıyıcı Kooperatifi Yöneticileri ve üyeleri iftar biraraya geldiler.

Şehii h aazi aileler ini unutmmılar
S.S. 66 Nolu Gemlik 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi yönetici 
ve üyeleri, ramazan 
ayı nedeniyle şehit 
ve gazilerin aileleri 
ile iftar yemeğinde 
bir araya geldiler. 
Önceki akşam Gem
lik Belediyesi Sosyal 
Yaşam Merkezi 
bahçesinde düzenle
nen yemeye Gemlikli 
şehit aileleri ve 
Gemlikli Gaziler 
ile aileleri katıldı- 
Belediye Başkan 
vekili Ercan Barutçu 
oğlu, İlçe Emniyet 
Müdürü Cafer Gün 
doğdu, İlçe Müftüsü 
Muammer Turan, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Esnaf Kefalet Koo 
peratifı yönetim ku

rulu başkanı Mevlut 
Avcı, Müdür Kenan 
Karakaş, siyasi parti 
temsilcileri, sivil 
toplum kuruluş tem

silcileri katıldılar. 
Kuran okunmasının 
ardından Müftü 
Muammer Turan’ın 
yaptığı duadan

sonra iftarlar 
açıldı. Bu arada 
66 Nolu Motorlu 
Taşıyıcılar Koope 
ratifı Başkanı 
Fehmi Aslan yaptığı 
konuşmada “Şehit 
ve gazi aileleri 
bizlerin kardeşidir. 
Onlar bizim bir 
parçamızdır. 
Davetimize 
katıldığınız için 
kooperatifimiz 
adına teşekkür 
ediyoruz. ’’ dedi.

KABACMLİ NİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK
Gemlik Belediyesi, 
Karacaali Mahallesi 
Muhtarlık Binasını 
baştan aşağıya 
yeniliyor.
Muhtarlık binasın 
da bulunan, kahve
hane, berber dükkâ 
nı ve imam evini de 
kapsayan yenileme 
çalışmalarında çatı 
onarımı dâhil 
birçok işin yapılaca 
ğını ifade eden

Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli, 
çalışmaları kısa

sürede tamam laya 
caklarını söyledi. 
Fen işleri Müdürü 
Fatih Köse ve Muh

tar Göksal Noca ile 
birlikte çalışmaları 
yerinde inceleyen 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli, 
meydanda bulunan 
süs havuzu tadilatı 
nın yanı sıra, okul 
önü sahil şeri 
dine de parke taşı 
döşeme çalışma 
sini başlatacakları 
nı belirtti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

Dünden devam 
HAMDI KARA- 
İASAN GEMİSİ’NİN 
(ÜTLIPHANE.MÜZE 
;0K AMAÇLI SA 
.ON ve ULUDAĞ 
JNİVERSİTESİ ile 
KAPILACAK PRO
TOKOL ile LİMAN 
İŞLETMECİLİĞİ 
BÖLÜMÜ ÖĞREN
CİLERİNE STAJ YU
VASINA ÇEVRİLME 
PROJESİ 
(TÜRKİYE’NİN İLK 
YÜZER MÜZESİ)

İlgili gemi Gemlik 
İskelesi’ne bağlı bu
lunan ve senede 
sadece Haziran, 
Temmuz, Ağustos 
ve Eylül aylarında 
Gemlik Büyükada 
arası 25 TL’ye sefer 
yapan atıl bir 
gemidir. Gemi 1980

PROJELER... (5) 
yılında Haliç Ter
sanesinde yapılmış 
ve ismini ülkemizin 
gemi inşa sek
törüne adını altın 
harflerle yazdırmış 
Hamdi Karahasan’- 
dan almıştır. Gemi, 
Burulaş (Bursa 
Ulaşım Toplu Taşım 
İşletmeciliği Turizm 
A.Ş) tarafından İs
tanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
açık teklif usulü 
yapılan ihale ile 
250.000 TL + KDV 
bedel ile satın 
alınmıştır. Bu gemi 
8 ay Gemlik İskele- 
si’nde atıl durumda 
beklemektedir.Bu 
geminin bir bölümü 
nü kütüphaneye, alt 
katını Gemlik Deniz
cilik Müzesi’ne veya
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başka bir spesifik 
müzeye,üst katını 
çok amaçlı salona 
(nikah, düğün, 
yemek) çevirebili- 
riz.Ayrıca Uludağ 
Üniversitesi ile 
imzalanacak pro
tokol ile şimdi liman 
işletmeciliği bölümü 
öğrencileri için 
daha sonra eğer 
Gemlik’te kurulması 
düşünülen Denizci
lik Fakültesi fikri 
gerçekleşirse de 
geleceğin kaptan ve 
makinacılarına staj 
yeri olacak bir irfan 
yuvasına dönüştürü 
lebilir. Ayrıca, 
ülkemiz böylece İlk 
Yüzer yada Yaşayan 
Denizcilik Müze
si’ne kavuşmuş 
olur. Bu değişimin 

en büyük katkısı 
çocukların okuma 
alışkanlığı kazanma 
sı olur. Her çocuk 
en az bir kere böyle 
bir kütüphaneye 
gelmek ister. Bu 
uygulamaların ülke 
mizdeki en güzel 
örneklerini Çankırı’ 
da görebiliriz. 
Çankırı Belediyesi 
uçuş saatini 
doldurmuş bir uçak, 
yüzüş saatini 
doldurmuş bir gemi 
ve rayda kalma saa
tini doldurmuş bir 
lokomotif alarak 
kütüphaneye 
dönüştürmüştür.

İNŞAASI DEVAM 
EDEN GEMLİK 
BÜYÜK KUMLA 
BARAJI ÇEVRESİ 
NİN TURİZME 
AÇILMA PROJESİ

29 Ekim 2016 tari
hine yetiştirile 
bilirse inşası devam 
eden Büyük Kumla 
Barajı’nın açılışı 
yapılacak ve baraj 
sayesinde Gemlik 
ve çevresinin 2045 
yılına kadar su 
ihtiyacı karşılanmış 
olacak. Baraj, Gem
lik için gerçekten 
güzel bir kazanç 

ancak Gemlik is
terse bu kazancı 
ikiye hatta üçe kat
layabilir. Nasıl mı? 
Barajın çevresini 
turizm merkezi ha
line getirerek. 
Bölgede bulunan 
Sudüşen Şelalesi 
yaz aylarında 
halihazırda günde 
ortalama bin turist 
çekebilmektedir.Bu 
turistlerin büyük 
kısmı da arap 
ülkelerinden 
gelmektedir.Peki, 
arap turist neyi 
sever? Suyu ve 
yeşili. Baraj 
çevresinin turizm 
merkezine 
çevrilmesi ile Arap 
Turistler Sudüşen 
Şelalesini gördük
ten sonra yemek
lerini baraj gölü 
çevresindeki 
restaurantlarda ala
bilir ve yemekten 
sonra baraj gölü 
üzerinde küçük bir 
tekne turu yapabilir
ler. Hatta, bu Arap 
grupları yemekten 
sonra otellerine 
dönmeyip baraj 
gölü üzerinde balık 
tutabilirler. Bunun 
haricinde yürüyüş 

yollarında yürüyüş 
yapabilir, bisiklet, 
atv veya jeep 
kiralayıp çevrede 
safari yapabilir ve 
akşam olunca da 
buradaki bun- 
golovvlarda kala
bilirler.

Gelelim yerli tur
istler tarafına. Hafta 
sonları Gemlikliler 
ailelerini alıp baraj 
gölü çevresindeki 
bu restaurantlardan 
yararlanabilir veya 
baraj gölü çevre
sine yerleştirirmiş 
modern piknik 
alanlarında piknik 
yapabilirler. 
Böylece, Gemlik ve 
Gemlikli nefes 
alacak bir yer 
kazanmış olur. Bu 
konuya örnek 
olarak Manavgat 
Barajı (Oymapınar 
değil. Oymapınar’ın 
altındaki barajın adı 
Manavgat 
Barajı’dır), Birecik 
Barajı (Halfeti), Şile 
Darlık Barajı 
(Sakhgöl), Adana ve 
Artvin Borçka 
Barajları’nın çevresi 
gösterilebilir.

Devamı yarın....
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4-2. ynlık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

MATBAACILIK YAYINCILIK
REKLAMCILIK ORGANİZASYON VE TANITIM HİZMETLERİ

FATURA S
JM SEVK İRSALİYESİ S 

TAŞIMA İRSALİYESİ e 
GİDER MAKBUZU e 

TAHSİLAT MAKBUZU ® 
DAVETİYE S 

TAKVİM & KİTAP e 
DERGİ & İLAN S 

KARTVİZİT & KAŞE ® 
EL İLANI & BROŞÜR S 

CİLT YAPIMI e 
İLAN & REKLAM S 
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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ÇOK ÖNEMLİ SORUN GİDERİLMELİDİR

Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Radyoloji Anabilim 
Dalının memografi 
cihazı uzun zaman 
dır arızalı bu
lunuyor.

11 Mart 2016 tari
hinden beri hasta 
bakım ve inceleme 
sİ yapılamıyor.
Muayene ve 

tetkikleri yapan 
memografi uzman 
doktorunu fakülte 
dışı yapılan uygula 

mayı sağlıklı 
bulmadığı, ileride 
sorunlar olabiiece 
ği için kabullenme 
diği başvuruda bu
lunan hastalarca 
ifade ediliyor.
Bu durumda 

hastalar ne yapsın. 
Yüce Allah “Emane 
ti koruyunuz” 
buyuruyor.
Allahın en büyük 

emaneti canlılara 
bağışladığı candır.
Hasta, hasta

yakınları sağlıkları 
ve dertlerine deva 
için çırpınıp du
ruyor.
Eli kolu bağlı 

ileride ilerleyecek 
hastalığın ve ola
bilecek ölümlerin 
sorumlusu kim, 
kimler olacak.
Böyle bir durumda 

sorumlular hiç vic
dan azabı çekmeye 
çekler mi?
Uludağ Üniver

sitesi Tıp Fakültesi 

nin memografi 
cihazı miladını 
doldurmuş.
Sık, sık arıza 

yaptığı başvuran 
hastalar tarafından 
dile getiriliyor.
Bu kez arıza çok 

ciddiymiş.
Mutlaka Uludağ 

Üniversitesi sena 
tosu konunun 
üstünde duruyor
dun
Eskiyi onarmak 

zor ve belki de 
mümkün değil.
Yenisini almak 

için para gerekli 
üniversite SGK. 
verdiği sağlık 
hizmetlerinin para 
sini tahsil edemi 
yor. Sağlık Bakanlı 
ğı bu önemli 
konuya öncelikle el 
atmalı, Uludağ 
Üniversitesini yeni, 

modern bir mamog 
raf i cihazına 
kavuşturmalıdır.
Bursa nın eski 

Sağlık Bakanı Millet 
vekilinin halen 
İçişleri ve Gıda, 
Tarım ve Hayvan 
cıhk Bakanları var. 
Bu duruma el 
almalı, destek ver
melidir.
Sayın Rektör ve 

senato üyeleri 
girişimleri artırmalı, 
sonuca varma uğra 
şı vermelidirler.
Sayın Hüküme

timiz, Sağlık poli
tika sı ile başarılı 
olduklarını her 
vesile ile dile ge
tirmektedir.

Bursa’daki durum 
gözler önünde. 
Başarı bu ise, 
başarısız olmak 
nedir acaba?

Halk, üniversite 
var olan camiye bir 
cami eklemek için 
parayı bulabiliyor. 
Hastaların önemli 
tedavileri için 
gerekli.
Cihaz tedavileri 

için gerekli. Cihaz 
temin edemiyor. 
İnsanların ölümle 
karşılaşmasını 
umursamıyor diye 
yakınıyor.
Haksız da değiller. 
Türkiye’nin 

dördüncü büyük 
ilinde ve de tıpta 
örnek ve başarılı 
bir üniversitede 
hastalar kaderine 
terk edilmiş aylarca 
bekliyor daha ne 
kadar bekleyecek 
bilinmez.
Kabirlerinde otlar 

bitinceye kadar 
herhalde.

Uluslararası Yed'I 
Uelavet 7 Vilayet 
Kısa Film Festivali

Uluslararası Yed'i Velayet 7 Vilayet Kısa Film 
Festivali'nin Bursa çekimleri sona erdi. 
Kültür ve Türizm Bakanlığı Sinema Genel 
Müdürülüğü ve Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odasının (BTSO) destekleriyle bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen festivalin kentteki 
çekimleri, "Ab-ı Hayat" senaryosunun 
canlandırılmasıyla tamamlandı. Senaryo ve 
kısa film olarak iki aşamadan oluşan festi

valde, yurt içi 60, yurt dışından 25 üniversite 
ile uluslararası platformda katılımcılar bu
lunuyor. Festival konusu, içeriği ve yedi 
şehrin yedi velisi temasıyla dünyanın ilk 
tasavvuf filmleri festivali olma özelliğini 
taşıyor. Festivalin Koordinatörü Eda Sürmeli, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa’daki 
çekimleri, bir masalın senaryosunu 
çekerek sonlandırdıklarını söyledi.

ÜRETİM ELEMANI
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

25-'35‘ YAŞ AKASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN MADEN 
MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ VEYA 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
TEKNİK 

YÜKSEKOKUL YA DA 
TEKNİK LİSE MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması rica olunur. 

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: 0 224 586 00 05

Gayrimenkul alım satımında 
eksik harç ödeyenler 5 yıl 
sonra ek tahakkuk yaşıyor

Bursa Vergi Dairesi 
Başkanlığı, şehirde 
2009 ile 2011 
yıllarında tapudaki 
alım satım 
işlemlerinde eksik 
beyanda bulunan 
yaklaşık 40 bin 
kişiye, ilave vergi ve 
ceza tahakkuk ettirdi. 
Yeşil Vergi 
dairesinde 15 memur 
her gün 15 kişiye 
eksik harçtan cezai 
evrak düzenliyor. 
Bursa Yeşil Vergi 
Dairesi Yetk
ililerinden alınan bil
giye göre, 2009 ile 
2011 yılının sonun
daki bütün gayri
menkul satışları 
incelemeye alındı. 
Bankalardan alınan 
ödeme bilgileri ile 
tapudaki alım 
satımda beyan edilen 
rakamlar karşılaş 
tırıldı. Bankadan 
geçen para ile 
tapuda beyan edilen 
rakam arasında fark 
olan bütün vatandaş 
lara tapu harçlarına

yönelik eksik tarhi 
yattan işlem yapıldı. 
Yeşil Vergi Dairesine 
çağrılan vatandaşlar, 
daireye gidip 
yaptıkları gayri
menkul alım satımı 
ile alakalı belgelerle 
rakam 
uyuşmazlığının 
açıklaması isteniyor. 
Eksik tarhiyattan 
gelenlerin büyük 
kısmı, 5 yıl öncesine 
ait alım satımla 
alakalı belge tutma 
dıklarından, aradaki 
fark kadar ilave 
tahakkukla 
karşılaşıyor. Ceza ve 
eksik tarhiyat işlemi 
daha sonra uzlaşma 
usullerine tabi tutu
larak yumuşatılıyor. 
Vatandaşlar, geçen 
4-5 yıllık sürenin ka
nuni faizini de öde 
yerek yaptıkları 
hatalı beyanın ilave 
harcını ödüyorlar. 
2011 yılında 
bankadan 71 bin lira 
para geçen ancak 
tapuda 30 bin lira

işlem bedeli 
gösteren bir kişiye 
ceza ve faiz ile bir
likte uzlaşmadan 
sonra 736 liralık bir 
ilave ödeme çıkıyor. 
Bazı vatandaşlar ise 
emlakçıların be
delinin de havale ile 
gelmesinden dolayı 
çok düşük 3-5 bin 
liralık farklılıkların 
bile vergi dairesi 
tarafından eksik 
tarhiyat kapsa 
mında işleme tabi 
tutulduğunu ifade 
ettiler. Gayrimenkul 

satışı yapan 
firmaların ve 
emlakçıların bu 
konuda kendilerine 
ikazda bulunma 
dığını belirten alıcı 
lar, 100-200 TL gibi 
küçük rakamlar için 
Yeşil Vergi Dairesin 
de saatlerce bek
lemelerinin emlakçı 
ların ve inşaat firma 
larının eksik bilgilen 
dirmesinden 
kaynaklandığını 
söylediler.
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SPOR KÖŞESİ 
Haydar YİĞİT

Gemlik Belediye* 
spor; spor branşları 
içersinde atletizm 
en başarılı 
branşların başında 
geliyor.

İlimizde ve Türkiye 
içersinde yapılan 
müsabakalarda 
kürsüde hep oldu
lar.

İlçemizin adını çok 
iyi temsil ettiler.
Antrenörümüz 

Burhan Gümüş, 
gecesini 
gündüzüne katmış

TARTAN PİST

atletlerimizin başarı 
için var gücüyle 
çalışıyor. Her spor 
branşında olduğu 
olduğu gibi onların 
da ufak tefek 
sıkıntıları var.

Yeniden bakıma 
alınan stat çevre
sine tartan pist is
tiyorlar.

Toprak zemin 
zamanlamalarıyla, 
tartan pist zamanla 
maları arasında 
büyük fark olduğu 
bilinen bir gerçek.

Örnek verecek olur
sak 800 metre 
koyusu toprak ze
minde 2,50 iken tar
tan pistte aynı süre 
2,10’lara düşüyor. 
Sadece 200 metre 
koşusunda fark 40 
saniye cicarında.

Sıkıntılar yetkili 
mercilere anlatılmış 
ve son aşamaya 
gelinmiş gibi 
gözüküyor.

Son zemin ye
nilemeden sorumlu 
müteahhit firma so

rumlusu Muhittin 
İpek biz emir bekli 
yoruz. Bize yapın 
desinler hemen 
yaparız diyor.

Bursa Büyükşehlr 
yetkilileri Gemlik 
Belediyemizden 
komut bekliyor. 
Gemlik Belediye 
mizden ricamız 
evlatlarımızın yarış 
malara daha iyi 
koşullarda hazırlan 
maları için Büyükşe 
hir Belediyemizle 
temasa geçmesidir. 
Sonucu büyük bir 
sabırla bekliyoruz.
Tartan pist 

olduğunda çim 
zemin daha az de
forme olacaktır.

Çim zeminde 
yapılacak bir sürü 
çalışmalar buraya 
kaydırılabilir.

Ayrıca diğer spor 

branşlarının da 
koşu çalışmaları 
burada yapılabilir. 
Ayrıca halkta gelip 
bu pisti kullanarak 
spor yapabilir. 
Gemlik halkının bu 
alana büyük rağbet 
göstereceğine 
inanıyorum.

Böyle bir pist 
Gemlik İçin büyük 
bir eksiklik.

Bir sürü il ve ilçe 
lerde halk için 
yapılmış tartan ve 
kum koşu pistlerine 
şahit olmaktayız.

Hatta çoğu 
ağaçlıklar içersine . 
projelendirilmiştir.

Oksijenli ortam 
oluşsun diye.

Varsın bizim koşu 
pistimiz ağaçsız or
tamda olsun.

Ama muhakkak 
olsun.

Stat zemini 
çevresi koşu pisti 
için ayarlanmış 
gözüküyor.

Dört bir taraftan 
boşluklar 
bırakılmış.

Sizin anlayacağı 
nız ortam hazır. 
Bütün iş bizim 
belediyemize 
kalmış durumda.

Sevgili Belediye 
Başkanımızdan 
bizzat konuyla il
gilenmesini rica 
ediyoruz.

Sporun ve sporcu
nun dostu olduğu 
nu bildiğimiz İçin 
bu ricamızı yaptık. 
Zira kendisi de 
gençlik yıllarında ve 
hala sporla iç içedir. 
Olgunlar futbol 
takımlarımızda 
başarıyla futbol 
oynamaktadır

•«s gemport
»G'etnlik Liman ve Depolama İşleme ctı 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 ıraKtor 
Operatörü istihdam gaeceK.

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

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, iş 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, proPiemierı 

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.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

KAYNAKÇIARANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina İmalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri 
bölümünden mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası oıan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

Kaynakçılar aramaktayız.

MAVITEC
0224 514 04 00

EIEIIIIIIID FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK RU BAY - BAYAN VASIFSIZHHhUIIMII ELEMANLARARAN|yor
IIM VERONA MERMER

TEL: 514 20 21
KAŞGDG B€KL€M€K VOK

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

GOl_ER. a j asm s
MATBAACILIK - V?KVIIMCII IK - F<EKI XKIV1CILIK

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

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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1 Temmuz'da haşlıyor, zorunlu olacak
Temmuz’dan 
itibaren az tehlikeli 
ve 50’den az çalışanı 
olan işyerlerine iş 
güvenliği uzmanı, 
işyeri hekimi 
bulundurma 
zorunluluğu geliyor 
Manavından fırınına, 
pastanecisinden, 
taksicisine, 
mobilyacısından 
giyim eşyası satan
lara kadar bir kişi 
bile çahştırsa bin
lerce işyeri için yeni 

dönem başlıyor.
1 Temmuz'da, on 
binlerce işletmeyi il
gilendiren önemli bir 
uygulama başlıyor. 
Bu tarihten itibaren, 
bir kişi bile çalıştıran 
işyerlerine, iş 
güvenliği uzmanı ve 
işyeri hekimi bulun
durma zorunluluğu 
geliyor.
Konunun detayına 
girmeden önce bir 
özet yapayım. İş 
kazalarını önlemek 

amacıyla 2012 
yılında, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu 
çıkartıldı. Her iş 
yerinde bir iş 
güvenliği uzmanı 
ile işyeri hekimi 
bulundurma 
zorunluluğu getiren 
kanun kapsamında 
da işyerleri; az 
tehlikeli, tehlikeli, 
çok tehlikeli olmak 
üzere üç gruba 
ayrılarak işletmelere, 
zorunlu uygulama 

için geçiş süresi 
tanındı. 50 kişinin 
altında çalışanı olan 
tehlikeli ve çok 
tehlikeli işyerleri 
için hekim ve iş 
güvenliği uzmanı 
istihdam etme 

zorunluluğu, 
2014’ün Ocak ayında 
başladı. Daha açık 
şöyle anlatayım. İş 
yeriniz tehlikeli ya 
da çok tehlikeli 
sınıftaysa ve çalışan 
sayınız da 50’nin 

üstündeyse, iki bu 
çuk yıldır iş güven 
liği uzmanı ile hekim 
istihdam ediyor
sunuz demektir. 
Kanunda öngörülen 
geçiş sürecinin son 
aşaması da 1 Tem- 
muz’da tamamlanı 
yor ve bu tarihten 
itibaren ister kamu 
olsun ister özel, az 
tehlikeli ve 50’den az 
çalışanı olan tüm 
işyerleri için zorun
luluk başlıyor.

Böylece, İş Sağlığı 
ve Güvenliği 
Kanunu da resmen 
uygulama girmiş 
oluyor. Yeni 
uygulama kaç 
işletmeyi ilgilen 
diriyor diye 
baktım. Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu’nun (SGK) 
verilerine göre, bu 
yılın Mart ayında 
toplam işyeri sayısı 
1,7 milyonun biraz 
üzerinde.”

Emekliye çille bayram
Temmuz’da 
maaşlarını zamlı ala
cak olan emekliler, 
son aşamaya geli
nen promosyonda 
anlaşmanın 
sağlanması ile bir 
kez daha bayram 
yapacak...
Temmuz ayı 11 mily
ona yakın emekliye 
tam bir bayram 
yaşatacak. Emekliler 
hem zam hem de 
promosyon ile ek 
gelire kavuşacak. 
Zamlı maaşların Ra
mazan Bayramı 
öncesi verilmesi, 
promosyonunda 
bayrama 
yetiştirilmesi bek
leniyor. Emeklilere 
900 liralık pro
mosyon ödenmesi 
gündemde. Memur 
emeklileri yüzde 5, 
SSK ve Bağ-Kur 
emeklileri de 4 Tem- 

I muz'da açıklanacak 

enflasyon oranına 
göre zam alacak. 
Temmuz ayında SSK 
ve Bağ-Kur 
emeklilerinin maaşı, 
bu yılın ilk 6 aylık 
döneminde 
gerçekleşen en
flasyon kadar 
artırılacak. Zam 
oranı da 4 Tem
muz'da enflasyon 
verilerinin 
açıklanmasıyla belli 
olacak. İlk 5 aylık en
flasyonun yüzde 
3.15 çıkması ne
deniyle, Temmuz 
zammının yüzde 4 
civarında olması 
bekleniyor.
Takvim'in haberine 
göre, yüzde 4 zam 
da SSK ve Bağ-Kur 
emeklilerinin 
maaşında 35 ile 152 
lira arasında artış 
getirecek. Memur 
emeklileri ise Tem
muz'da toplu 

sözleşmede belir
lenen yüzde 5 
zammı alacak. Toplu 
sözleşmede ilk 6 
aylık enflasyonun 
yüzde 6'yı aşması 
halinde, memur 
emeklilerine fark 
verileceği de yer 
alıyor. Ancak şu ana 
kadar oluşan veriler, 
memur emeklilerinin 
enflasyon farkını 
zora sokuyor. Bu 
arada zamlı 
maaşların Ramazan 
Bayramı'ndan 
önce ödeneceği 
belirtiliyor.

PEŞİN ÖDENECEK

Emeklilere ödenecek 
promosyonla ilgili 
çalışmalarda da 
sona yaklaşıldı. Pro
mosyon 
anlaşmasının Ra
mazan Bayramı'na 
yetiştirilmesi bek

leniyor. Eğer bek
lenti gerçekleşirse, 
emekliler 3 yıllık 
dönem için 900 lira 
promosyon elde 
edecek ve bu ödeme 
de Temmuz'da peşin 
olarak yapılacak.

İKRAMİYE 
ERTELENDİ

30 yılın üzerinde 
çalışan 408 bin 
memur emeklisinin, 
tazminat farklarını 
almak için beklediği 
yasa tasarısının 
Meclis görüşmeleri 
Bayram'dan sonraya 
kaldı. Komisyon 
süreci tamamlanan 
ve Genel Kurul’da 
bu hafta gündeme 
alınması planlanan 
tasarı Ramazan 
Bayramı'ndan son
raya bırakıldı. 
Düzenleme torba 
yasaya eklenecek...

Türk savunma 
sanayisinde 

bir ilk
Son yıllarda birçok yerli ürün ve 
mühendislik çalışmasına imza atılan 
savunma sanayisi, ihracat alanında da bu 
başarıların meyvelerini topluyor. 
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve 
Ticaret AŞ (STM) Pakistan Savunma Üre
tim Bakanlığının açtığı denizaltı modern
izasyon ihalesini, denizaltıyı yapan 
Fransız firmaya karşı kazanarak önemli bir 
başarıya imza attı. Türkiye böylece, ilk 
defa denizaltı gibi ileri teknoloji gerektiren 
bir alanda mühendislik ihracatı yapacak. 
Pakistan Deniz Kuvvetlerinin envanterinde 
bulunan Agosta 90B sınıfı denizaltıların 
yarı ömür modernizasyonu amacıyla 
yapılan uluslararası ihalede, bu 
denizaltıları tasarlayıp üreten Fransız fir
maya karşı yarışan STM, ihaleyi kazandı. 
Biri kesin, opsiyonlu 3 denizaltının mo 
dernizasyonunu ilgilendiren anlaşma, 
Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı ile 
STM arasında, Türkiye'nin Pakistan 
Büyükelçiliği ve Savunma Sanayii Müs 
teşarlığı yetkililerinin müşahitliğinde 
Pakistan'ın Rawalpindi şehrinde 
imzalandı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

G
E
M

B
E
R

BEBEKLİ TELEFONLAR RESMİ BAİr’eLER BENİZ OTOBÜSİT
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55

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

METRO

80z«r Turizm 
K«nb«ro0lu*Eaad

DENİZ UÇAĞI

HASTANELER

Sahil Dev. Haet 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

617 34 00
513 23 29

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

BELEDİYE

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
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 77 73
513 18 46
513 71 66

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

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

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

514 57 96
513 23 25 

5" 3 45 21-182 
l 45,1-111

Kainiz 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam

256 77 84
544 30 60

Aslan
Dinlenme Tes.

(226)811 13 23

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

(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 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yani Llkitgaz

Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz 
Akcan Petrol 
MAR-PET

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

Boyza Petrol

Gemlik KHrfez
OtMLİK'İH İLK OONLÛK »İYA8İ 0AIITUİ

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
warcraft(3d türkçe):

hayvanlar şehri (türkçe 
Mıp» 
16:15-18:30-21:45...

Kotaseansı'i:W

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE

GÜZEL ANLARINIZI
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

plus.google.com/miltondugun

DUGUN SALONU

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN

Pustu -Meşrubat-Çerez 2016 vılı
REZERVASYONLARIMIZ

Piyanist +Dj Performans
Saten Sandalye Giydirme w 
Nikak Masası -Volkan yösferisi

İnternetten Canlı fyym- Sahne - Işıkyösterisi 
is ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler 

www.gemllkmilton.com
facebook/miltondugun

Hükümet Konagi karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

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


ÜSTÜN KALİTELİ

OKULLAR CAMİYE Mİ ÇEVRİLİYOR?
Dün okurianmdan gönderilen bir fotoğraf 

beni şaşkına çevirdi.
Bunu da mı yapacaklar dedim Kenaı 

kendime.
Manastırda yeni açılan AH Kütük Ortaokulu 

Müdürü ve öğretmenleri bir proje yapmışlar.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran’ın be

lirtti ğine göre, bayan öğretmenler kız 
öğrencileri yaz tatilinde kuran öğretmek için 
kurs açacaklarmış. Devamı sayfa 4’de

KURSU

Bu da olmaz demeyin, okullar yakında cami olursa şaşmayın!

■«■■■İlil
İ

Ç OKULUMUZDA || 

KURANIKERİM I

fc VERİLECEKTİR I
aU kütü kok taokulu ■

Okulların yaz tatiline girmesinden sonra Cum 
huriyet Mahallesinde bulunan Ali Kütük Or
taokulunda Kur’an Kursu açıldığını bildiren 
afişler Manastır’ın her yanına asıldı. Erciyes 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Ali 
Kütük Ortaokulu Müdürü Faruk Şaşmaz’ın 
okula Müdür olarak atanmasından sonra Gem
lik’te ilk kez Milli Eğitim ’e bağlı bir ortaokulda 
Kuran kursu açıldı. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Belediyesinin geleneksel hale 
getirdiği Ramazan yardımları önümüzdeki 
günlerde dağıtımına başlanacak.
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı, bu 
yıl 2 bin 500 muhtaç kişiye kuru gıda 
yardımı yapacaklannı söyledi. Syf4’de

ÖZEL bir ctyliutf ile hedefi t i'ini^ im sısın 1,2,3. sunun nırrm 6 süt AYK1TNT1 4,5,6,7. S1NIFLAH HAFTADA 8 SAAT İMGİLİZCE
A A MÜZİK

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL
AKTİVİTELERİMİZ: »as™Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı 

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş 
derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır SU SPORLARI

JİMNASTİK 
TİYATRO 
BİLGİSAYAR 

HALKOYUNLARI
SATRANÇ

Tel: 513 50 84 ukMLiK www.ayKentiiKOgretim.Ki4.tr

http://www.ayKentiiKOgretim.Ki4.tr
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Bu da olmaz demeyin, okullar yakında cami olursa şaşmayın!

Mİ KİTTÜK IRlMIKUllI'NIfl KÜMH KURSU açiioi
Okulların yaz tatiline 
girmesinden sonra 
Cumhuriyet Mahalle 
sinde bulunan 
Ali Kütük Ortaoku 
lu’nda Kur’an Kursu 
açıldığını bildiren 
afişler Manastır’ın 
her yanına asıldı. 
Erciyes Üniversitesi 
ilahiyat Fakültesi 
mezunu olan Ali 
Kütük Ortaokulu 
Müdürü Faruk 
Şaşmaz’ın okula 
Müdür olarak 
atanmasından sonra 
Gemlik’te ilk kez 
Milli Eğitim’e bağlı 
bir ortaokulda 
Kuran kursu açıldı. 
Gemlik’te kuran 
kursuları bugüne 
kadar İlçe Müftülü 
ğünce belirlenen 
yerlerde verilmek
teydi.
Yaptığımız araştır 
maya göre, ilçe 
mizde Ali Kütahya 
ve TSO Gazi İlkoku- 
lu’nun yaz aylarında 
binalarından yararla

OKULUMUZDA 
KURANI KERİM 

KURSU 
VERİLECEKTİR 
ALİ KÜTÜK ORTÂOKUL&,

n ildiği, ayrıca 23 
camide ve devamlı 
kullanılan binalarda 
Gemlik Müftülü 
ğü’nce kuran kursu 
açıldığı öğrenildi.

KAYMAKAMLIK 
ONAYLI
KUR’AN KURSU 
PROJESİ 
Bunun yanında 
Manastır’da yeni 
açılan Ali Kütük Or- 
taokulu’nda okul 
yönetimince İlçe

Kaymakamlığı’ndan 
onay alınarak, yaz 
tatilinde eğitim ve 
öğretimin yapılma 
dığı tarihler arasın 
da kız öğrencilerine 
yönelik, bayan 
öğretmenlerin 
vereceği bir proje 
kapsamında Kuran 
Kursu açıldı. 
Manastır daki tüm 
otobüs duraklarına 
“Okulumuzda 
Kuranı Kerim Kursu 
Verilecektir- Ali

Kütük Ortaokulu” 
yazılı A4 kağıda 
yazılar yazılarak 
asıldığı görüldü. 
Geceleri okulda 
ışıkların yandığını 
söyleyen semt 
sakinleri ise, 
"Geç saatlerde 
resmi bir okulda, ne 
yapıldığını merak 
ediyoruz" dediler, 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran gazetemizin 
sorusuna,

Kaymakamlık onaylı 
kuran kursu pro
jesinin başlatıldığını 
doğruladı. 
Ali Kütük Or
taokulumun İlahiyat 
kökenli Müdürü 
Faruk Şaşmaz, 
dün gazetemize 
yayınlanması için 
gönderdiği bir 
makalede, önceki 
gün hayatına kaybe
den Türkiye’nin 
sevilen ilahiyatçısı 
Yaşar Nuri Oztürk 

hakkında aşağıdaki 
görüşlerini 
yazması ise 
tartışmaya yol açtı. 
Şaşmaz yazısında, 
Merhum Yaşar Nuri 
Öztürk’ün cenaze 
namazının kılına 
atayacağını belir
tiyor.
İşte o yazının ilk 
bölümü: 
“BUYRUN CENAZE 
NAMAZINA 
Namaz ve camiyi 
milletimizin, üm
metin, Orta Doğu 
nun başına bir bela 
olarak gören, 
hadisleri yok sayan, 
sadece Kuran 
okumayı yeterli 
gören bir şahıs 
birkaç gün önce 
aramızdan ayrıldı. 
Söylediklerinin ne 
kadar doğru 
olduğunu gittiği 
yerde görecektir. 
Namazı bela olarak 
gören bir kişinin 
namazını kılmak ne 
kadar doğrudur.”

ADD'UEN 4 SEYYAR KÜTÜPHANE YERLERİNE KURULDU
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nce proje
lendirilen seyyar 
kütüphanelerin 
konmaya başladı. 
ADD Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Tansu Erçevik 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, özel 
sektör desteği ile 
projelendirdikleri 
açık alanlarda vatan 
daşların okuması 
için seyyar kütüpha 

neler yerlerini buldu. 
Erçevik yaptığı 
açıklamada, bir 
seyyar kütüphanenin 
Umurbey Sanat ve 
Kültür Derneği 
bahçesine, bir tanesi 
nin Emin Dalkıran 
Kordonu’nda bulu
nan Emekli Assu 
baylar (TEMAD)’ın 
önüne, diğerinin 
Karacaali Mahalle 
si’nde Meydam’na 
bir diğerinin ise 
Kurşunlu Mahallesi 

sahilinde özel 
bir çay bahçesine 
koyduklarını 
söyledi.
Seyyar Kütüpha 
nelerin vatandaştan 
ilgi gördüğünü 
söyleyen Erçevik, 
kütüphanelerin 
içine Atatürk ile 
ilgili kitaplar, kuranı 
kerimin türkçe 
açıklaması, çocuk 
kitapları ve erişkin 
öykü ve romanlar 
bulunuyor.

MlKOMUnillKDlIlU
Gemlik ilçe 
Jandarma 
Komutanlığından 
Diyarbakır’a atanan 
Binbaşı Coşkun 
Çorapçı, ilçemiz 
den ayrılmadan 
önce, veda ziyaret
lerine başladı.
Dün, Gemlik Ticaret 
Borsası’m ziyarete 
eden Çorapçı’yı 
Borsa Meclis

Başkanı Mustafa 
Doğan karşıladı. 
Gemlik'te 
2013 yılı yaz 
döneminde göreve 
başlayan ve bu süre 
içerisinde Binbaşı 
Coşkun Çorapçı 
Gemlik’te görev 
yaptığı süre içinde 
kendilerine her 
zaman destek veren 
Ticaret Borsası

yönetimine 
ve üyelere 
teşekkür etti. 
Görüşmede, Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan, Binbaşı 
Coşkun Çorapçı’ya 
Gemlik’teki yaptığı 
çalışmalarından 
dolayı teşekkür 
etti, yeni görev 
yerinde başarılar 
diledi.
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Uyuşturucu satıcılarına rekor ceza
Bursa'da İki ayrı 
uyuşturucu ticareti 
davası sonuçlandı. 
Mahkeme heyeti, 
uyuşturucu ticareti 
yapmak suçundan 
yargılanan üç sanığa 
toplam 35 yıl hapis 
cezası verdi.
İnegöl ilçesi Orhaniye 
ve Sinanbey mahal
lelerinde uyuşturucu 
ticari yaptıkları iddia 
edilen şahıslar, İn

egöl Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde son 
duruşmalarına 
çıktılar. 12 Mart 2016 
tarihinde Sinanbey 
Mahallesi 1.
Mesudiye Sokaktaki 
bir adrese baskın 
düzenleyen İnegöl 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele ekiplerinin 
evine girdiğini gören

Ömer S., evin çatı 
katına kaçtı.
Emniyet ekiplerinin 
kovalamaca sonucu 
kıskıvrak yakaladığı 
Ömer S.'nin elindeki 
uyuşturucuları 
kaçmaya çalışırken 
ayakkabısının içine 
koyarak evinin 
karşısındaki metruk 
binanın çatısına attığı 
anlaşıldı. Metruk 
binanın çatısına

atılan ayakkabının 
içinden 30’un üz
erinde uyuşturucu 
hap ile içime hazır bir 
miktar esrar maddesi 
ele geçirildi. İfadesi 
alınan Ömer S., 
uyuşturucuları temin 
ettiği kişinin adını 
verdi, bunun üzerine 
Irmak Ç. gözaltına 
alındı.
İnegöl Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde

yargılanan iki şahıs 
hakkında, mahkeme 
heyeti ikinci 
duruşmada kararını 
verdi. Irmak Ç.’ye 
12 yıl 6 ay, Ömer 
S.’ye ise 6 yıl 3 ay 
hapis cezası verildi. 
Öte yandan, 
uyuşturucu satışı 
yapıldığı gerekçe 
siyle Orhaniye Ma- 
hallesi'ndeki bir 
iş yerine emniyet 

ekipleri tarafından 
yapılan baskında 
gözaltına alınan iş 
yeri sahibi M.Y. 
hakkında da karar 
çıktı. İnegöl Ağır 
Ceza Mahke 
mesi'nde yargılanan 
iş yeri sahibine 
birden fazla kişiye 
uyuşturucu 
satmaktan 16 yıl, 
8 ay hapis cezası 
verildi;

acemi hırsız iş basımla
Bursa'da yaşı küçük 
2 çocuktan 5 lira 
gasp eden bir kişi 2 
yıl 1 ay hapis 
cezasına çarptın İdi 
Olay, 16 Mart 2016 
tarihinde merkez 
Osmangazi ilçesi 
Akpınar Mahallesi 
Rumeli Caddesi'nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Sedat B. (18), 
babasına ait otomo
bille gezmeye 
başladı. Bu sırada 
fınndan ekmek al
maya giden yaşları 
küçük ve amca 
çocuklan olduğu 
öğrenilen A.D. (14) 
ile M.D.'yi (15) 
gören Sedat B., 
aracını durdurdu. 
Çocukların yanına 
giden Sedat B., cep
lerindeki parayı 
istedi. Bunun üzer
ine korkan çocuklar
dan A.D. 4, M.D. ise 
1 lirasını şahsa 
verdi. Olayın 
ardından Maşallah 
D., Emek Polis 
Merkezi Amirliği'ne 
giderek şikayetçi 
oldu. Çocukların 
verdiği plaka 
doğrultusunda 
harekete geçen 
polis ekipleri ise, 
Sedat B.'yi evinde 
gözaltına alındı. 
Şüpheli, sevk 
edildiği mahkemece 
tutuklandı.
"BIÇAK VEYA 
KESİCİ ALET 
GÖSTERMEDİM" 
Tutuklu Sedat B.'nin 
davası Bursa 6. Ağı 
Ceza Mahkeme
si'nde devam etti. 
Duruşmaya 
mağdurlardan A.D., 
M.D., yakınları ve 
avukatlar katıldı. 
Sanık Sedat B., 
"Arkadaşlarımla 
babama ait otomo

bille gezerken, 
tanımadığım 2 
kişinin yanında dur
dum. Gençler, 
'benim 3-4 liraya 
ihtiyacım var, verir 
misiniz?' diye sor
dum. Bir tanesi 4, 
diğeri de 1 lira verdi. 
Onlara herhangi bir 
kesici alet ya da 
bıçak göstermedim. 
Çocuklara 
vurmadım" diye 
konuştu.

"KORKTUĞUMUZ 
İÇİN ÜZERİMİZDEKİ 
PARAYI VERDİK" 
A.D. ise, olay günü 
amca oğlu Mert D. 
ile fırına ekmek 
almaya gittiklerini 
ifade ederek, "O 
sırada 16 HT 679 
plakalı bir otomo
bille yanımıza geldi. 
Sanık, 'şimdi ben 
sizi gasp ediyorum. 
Üzerinizde ne 
varsa çıkarıp verin. 
3'e kadar 
sayıyorum, 
çıkarmazsanız 
bıçaklarım' dedi. 
Korktuğumuz için 
üzerimizdeki parayı 
verdik" dedi, 
öte yandan genç
lerin mağduriyeti tu
tuklu sanığı ailesi 
tarafından giderildi. 
Mahkeme heyeti, 
sanığa 'yağma' 
suçundan dolayı ilk 
olarak 5 yıl, sanığın 
iyi halini göz 
önünde bulun
durarak ve 
çocukların şika 
yetçi olmaması 
üzerine cezayı 2 yıl 
1 aya düşürdü. 

Sanığın tutuklu 
bulunduğu süre 
de göz önünde 
bulunduran 
mahkeme heyeti 
gencin tahliyesi ? 
karar verdi.

Bursa'da bir market
ten para çalan hırsız 
güvenlik kamerasına 
yakalandı.
Olay, merkez Nilüfer 
ilçesine bağlı Geçit 
Mahallesi'nde bulu
nan bir markette 
meydana geldi. Mar
ket çalışanlarına 
aldırış etmeden 
kasadan para çalan 
hırsız, bu kadarına 
da pes dedirtti. Mar

Madıle Kullanan Genç Sıcakta Bayıldı
Bursa'da son gün
lerde 35 dereceyi 
bulan sıcak hava 
nemle birlikte 
vatandaşlara zor 
anlar yaşatıyor.

SICAKTA MADDE 
KULLANINCA 
BANKTA BAYILDI

Merkez Yıldırım 
ilçesindeki bir parkta 
35 yaşlarındaki 
genç, iddiaya göre 
madde kullanınca 
bankta bayıldı. 
Hareketsiz kalan 
genci görenler polis 
ve 112'den yardım 
istedi.
Olay yerine gelen 
sağlık görevlileri 
daha önce de aynı 
şekilde hastaneye 
götürdükleri genci 

KRŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELJER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİKMATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

ketin önünde bir 
süre etrafı izleyen 
hırsız daha sonra 
müşteri gibi içeriye 
girdi. Market 
içerisinde de 
çalışanları takip 
eden hırsız boş 
anlarını yakalayıp 
kasada bulunan bin 
200 lirayı çalıp kaçtı. 
Markette bulunan 
güvenlik kameraları 
ise hırsızlık anını

tanıdılar. Hemen mü
dahale edilen şahıs, 
güçlükle ayağa 
kaldırılıp ambulansla 
hastaneye 
götürüldü.

OLDUĞU YERDE 

saniye saniye kay
detti. Kasadaki 
paranın eksik 
olduğunu fark eden 
market sahibi 
polis ekiplerine 
haber verdi.
Polis tarafından in
celenen görün
tülerde ilk olarak 
marketin kapısında 
bekleyen hırsızın 
müşteri gibi içeriye 
girmesi, daha sonra

YIĞILDI 
Öte yandan Bur
sa'da sabah saat
lerinde bir kadın da 
yolda yürürken 
aniden fenalaştı. 
Gençosman 
kavşağında yere 

marketin içerisinde 
dolaşıp çalışanların 
başka işlerle 
uğraştıkları sırada 
kasaya uzanıp Bin 
200 lirayı alıp 
kaçması ve bunları 
yaparken sergilediği 
soğuk kanlı tavırları 
dikkat çekti. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatan polis, 
her yerde genç 
hırsızı arıyor.

düşen genç kadın 
için vatandaşlar 
112'den yardım 
istedi. Sağlık 
ekipleri, fenalaşan 
kadını ambulansla 
hasta 
neye götürdü.
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GüneBakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Kuru erzak kolileri dün Belediye’ye teslim edildi.
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OKULLAR CAMİYE Mİ ÇEVRİLİYOR?
Projeyi Kaymakamlığa sunmuşlar, onaylan 

mış ve uygulama başlamış. Manastır Kumla 
yolundaki otobüs duraklarına asılan duyuru
lar ile öğrenci kayıtları başlamış.

Bir kez, bu durum mevcut mevzuata ve Milli 
Eğitim yasalarına aykırı.

Cumhuriyet okullarını medreseye çevirme 
nin bir adımı olarak görüyorum bu projeyi.

İlahivatcı olan okul müdürü. Gemlik’te bir 
ilki başlatırken, kimin gözüne girmek 
niyetinde? Bugüne kadar hangi okulda kuran 
kursu açıldı?

Kuran kursu açmak görevi okul müdür ve 
öğretmenlerin mi, yoksa Müftülüğün mü?

Tabii ki Müftülüğün.
Dün, Müftülükten öğrendiğime göre, Gem

lik’te yaz tatilinde Kaymakamlık onayı ile 
TSO ve Gazi İlköğretim Okulu ile Kumla Ali 
Kütahya okulunun binasından yararlanılacak. 
Ayrıca merkez ve mahallelerindeki 23 camide 
ayrıca kuran kursu binalarında kuran kursları 
düzenleniyor. Binin üzerinde öğrencinin 
kurslara katıldığı, kayıtların devam ettiği be
lirtildi. Okulların görevi bilimsel araştırmalar 
yapmaktır.

Atatürk öğretmenlere seslenerek; 
“Öğretmenler gelecek nesil sizin eseriniz 
olacaktır” diyor.

İlk ve ortaokulları imam hatip okullarına çe
virmeye kalkarsanız yapılan her uluslararası 
yarışmada rezil olursunuz.

Öğretmenlerin, bula, bula kur’an kursu 
açma projesi mi yapmak akıllarına geldi.

Yaz tatilinde yapacakları başka proje yok 
muydu?

Okullar cami mi ki böyle bir kurs açıyorlar.
Bu görev, okulların değil, Müftülüklerin, din 

adamlarının.
Böyle bir projeyi Kaymakamlık nasıl olur 

verebiliyor?
Sanırım, Cumhurbaşkanının “dindar nesil 

yetiştireceğiz” diyerek yaktığı yeşil ışık 
sonucu böy/e 'oır adım atfıdı.

Eğitimi döneminde seçmeli ders olarak oku
tulan kur’an ve peygamberimizin hayatı 
konuları ders yılı içinde, belirtilen müfredat 
sınırları içinde isteyen öğrencilere öğretildi. 
Kimse müftülükçe açılan kuran kursları için 
bir şey demiyor.

Bu işi okullara sokarsanız işin şekli değişir.
Cumhuriyetin öğretmenleri, okullarda kuran 

kursu açmaz.
Herkes görevini bilmeli.
Adımını ona göre atmalı.
Okul başındaki sayın müdür, dün bize gön 

derdiği ve yayınlanmasını istediği makale 
sinin adı “Buyurun Cenaze Namazına”ydı.

Müdür Faruk Şaşmaz önceki gün vefat eden 
ilahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk’ün cenaze 
namazının kıhnmamasını yazıyordu.

Bir okul müdürün görevi bu tür yazılar yak
mak mıdır?

Sayın Müdür Yaşar Nuri Hoca’nın İslam 
felsefesini beğenmeyebilir.

Bazıları da Nuri Hocanın düşüncelerini 
beğenebilir, o’nu çağdaş ve aydın bir 
dinadamı olarak görebilir.

Bu konu müdür beyin sınırlarını çok aşan 
bir konudur.

Herkes haddini bilmeli.
Yaşar Nuri Hoca’yı eleştireceğine, adam 

gibi çocuklar yetiştirin, TEOG birincileri 
çfKarın da sızıriıe ffifnar eûdiım.___________

Gemlik Belediye- 
si’nin geleneksel 
hale getirdiği Ra
mazan yardımları 
önümüzdeki 
günlerde 
dağıtımına 
başlanacak.
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
ramazan aylarında 
muhtaç kişilere 
dağıtılan kuru 
gıda maddeleri 
için açılan ihaleyi 
Balıkesir de 
bir firma kazanmıştı. 
Firma dün 
Gemlik Belediyesi 
amblemli özel 
kolilere konan 
kuru gıda 
maddelerini 
Gemlik Belediye- 
si’ne getirerek 
teslim etti.
Belediye Başkan 
Yardımcısı
Ahmet Avcı, 
bu yıl 2 bin 500 
muhtaç kişiye 
kuru gıda yardımı 
yapacaklarını 
söyledi.

Cebze-Orhangazl yolu 1 Temmuz da acılıyor
Gebze-Orhangazi- 
İzmir Otoyolu'nun 
yapımı tamamlanan 
Gebze-Orhangazi 
kesimi, 1 Temmuz' 
da trafiğe açılacak 
Karayolları Genel 
Müdürlüğünün 
konuya ilişkin ilanı, 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Buna 
göre, Yap-Işlet-De- 
vret (YİD) modeli ile 
ihale edilen Gebze- 
Orhangazi-İzmir 
Otoyolu (İzmit Kör
fez Geçişi Köprü 
sü/Osmangazi 
Köprüsü ve bağlan 
tı yolları dahil) 
kapsamında yapımı 
tamamlanan Geb 
ze-Orhangazi kes
imi, Gebze Kavşa 
ğı ve Altınova 
Kavşağı, 1 Temmuz 
gece yarısı 
trafiğe açılacak. 
Köprülü kavşaklar, 
ücret toplama 
istasyonları gibi 
belirli yerler ve 
şartlar dışında 
otoyola giriş ve 
çıkış yasak olacak. 
Erişme kontrollü

karayolu olarak 
trafiğe açılan bu 
kesime, yayaların, 
hayvanların, motor
suz araçların, lastik 
tekerlekli traktör
lerin, iş makine 
lerinin ve bisik
letlilerin girişine . 
izin verilmeyecek. 
Bu kesimde 
mecburi asgari hız 
saatte 40, azami hız 
ise saatte 120 kilo
metre olacak. 
Osmangazi 
Köprüsü üzerinde 
ve kav 'klarda du- 
raklarr park 
etme! , ₺ ri dönüş 
yapmak ve geri git
mek yasak olacak. 
Zorunlu hallerde en 
sağdaki emniyet 

şeridinde 
(bankette) 
durulabilecek. 
Tehlikeli ve 
kimyasal madde 
taşıyar araçların 
geçişir, izin ver
ilmeye' k. Otoyola 
cephes julunan 
müesseselerin 
kendi faaliyetlerini 
sürdürdükleri 
binalarına tanıtma 
levhaları koymak 
istemeleri halinde 
Karayolları Genel 
Müdürlüğünden 
izin almaları 
gerekecek 
SEYAHAT SÜRESİ 
DÜŞECEK 
Gebze-Orhangazi- 
Izmir Otoyolu Pro- 
jesi'nin en büyük 

ayağını oluşturan 
Osmangazi 
Köprüsü, 
30 Haziran'da 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan ile 
Başbakan 
Binali Yıldırım'ın 
katılacağı törenle 
hizmete açılacak. 
Böylece Gebze'den 
başlayarak Os
mangazi Köprüsü 
kullanılarak 
Orhangazi'ye kadar 
gidilebilecek.
İstanbul'dan 
Orhangazi'ye 
yaklaşık 3-3,5 saat 
süren seyahat 
süresi, yaklaşık 
45 dakikaya 
düşmüş olacak.
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Yapılan son 
değerlendirmelere 
göre, yurdun 
kuzey ve doğu 
kesimlerin parçalı 
yer yer çok 
bulutlu, Batı 
Karadeniz'in iç 
kesimleri, Orta 
ve Doğu Kara 
deniz, Doğu 
Anadolu'nun 
kuzey ve doğusu 
ile Çankırı, Sivas 
ve Ankara'nın 
kuzey çevrelerinin 
kısa süreli ve yerel 
olmak üzere 
sağanak ve yer yer

gök gürültülü 
sağanak yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor.
Yağışların; 
öğle saatlerinden 
sonra Artvin'in 
doğusu ve 
Ardahan ile Erzu
rum'un kuzeydoğu 
kesimlerinde yerel 
olarak kuvvetli 
olması bekleniyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlü ğü'nden 
alınan tahminlere 
göre, hava 
sıcaklığında 
önemli bir değişik

lik beklenmiyor. 
Kuzey ve doğu 
bölgelerde mevsim 
normallerinin 2 ila 
4 derece; güney, 
iç ve batı kesim
lerde 5 ila 
9 derece üzerinde 
seyredeceği 
tahmin ediliyor. 
Pazar günü yer yer 
sağanak sağanak 
yağışın etkili 
olacağı Bursa'da 
sıcaklık 36 derece. 
Pazartesi günü ise 
gök gürültülü sağa 
nak yağış etkisini 
gösterecek.

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA 

EŞYALI KİRALIK DAİRE 

05353781800

ÜRETİM ELEMANI
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

25-35 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN MADEN 
MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ VEYA 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
TEKNİK 

YÜKSEKOKUL YA DA 
TEKNİK LİSE MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması rica olunur. 

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: 0 224 586 00 05

tSgemport
Gemlik Liman ve Depoama İşletmeleri A.Ş.

GEMKORTZJ5“TerniinârTrâktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı TB yerii*T'erminâl*Trâktörü'için'35-TerminâlTrâktör 
ûperaYörü 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, MekatronTk, 
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 İş makinası "kullanmış olmak,
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

andiız ebdulıen, soruniıdıdk sdriloı,
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.. j

‘Gemlik Körfez’ www.|imîfkkortezgazetesi.com

KAYNAKÇI ARANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapân tabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri 
ooıumunoen mezun, 

Gazaltı, argon," elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası olan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

Kaynakçılar aramaktayız.

0 224 514 04 00
EIHIIIIIIID fabrîkamizda çalişacak 

UIM II BAY -BAYAN VASIFSIZ 
mııınııınıı ELEMANLAR ARAN|Y0R

KM

mailto:hr@gemport.com.tr
im%25c3%25aefkkortezgazetesi.com
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

Dünden devam

GEMLİK ASIM 
KOCABIYIK 
KAMPÜS ALANI 

GİRİŞİNE BURSA 
MİNYATÜRÜ 

PROJESİ 
Gemlik, 

Türkiye’nin en işlek 
karayolları üzerinde 
bulunmaktadır. İs
tanbul’dan Bursa 
veya İzmir istikame
tine giden araçların 
çok büyük bir kısmı 
bu ilçeden geçmek
tedir ancak bu 
durum hala Gemlik 
ve Gemlikli 
tarafından rasyonel 
kullanılamıyor?

Her ne kadar bu 
durum trafik

PROJELER... (6)

yoğunluğu 
bakımından ilk 
bakışta dezavantaj 
gibi görünse de bu 
durumu Gemlik 
avantaja çevirebilir. 
Nasıl mı? Üniver
site kampüs alanı 
ile petrol ofisi 
arasındaki büyük 
alana bir Bursa 
Minyatürü kon
durarak. Neden bu 
alan diye soracak 
olursanız.

Bu alan İstanbul 
istikametin den 
Bursa’ya seyahat 
eden kişiler 
tarafından rahatlıkla 
görülebilir bir nok
tada.

Yapılan Bursa 
Minyatürü birçok 

insanın, özellikle ve 
özelikle seyahat 
acentalarının dikka
tini çeker ve mis
afirlerini Bursa’yı 
gezdirmeden önce 
şehrin konumu ve 
tarihi eserleri 
hususunda bu mi- 
nayatür üzerinden 
bilgilendirebilirler.

Minyatür özellikle 
yerli ve yabancı 
turistleri gezdiren 
rehber meslektaş 
lan m tarafından çok 
rağbet görür.

İşlerini fazlasıyla 
kolaylaştırır ve mi 
safirler Bursa’yı 
çok daha bilinçli 
şekilde gezebilirler.

Bu minyatür İstan
bul Minyatürk’te 

olduğu gibi tüm 
alanı kaplayabile 
ceği gibi Çanakka 
le Seddülbahir 
Köyü Ertuğrul Koy 
veya Çanakkale Ko- 
rdon’da bulunan 
Truva Antik Kenti 
Minyatürü 
örneğindeki gibi 50 
veya 100 metreka 
relik bir camekan 
içinde de olabilir. 
Peki, bunun Gem- 
lik’e faydası ne ola
cak ?

Bildiğiniz gibi çok 
yakın zamanda İs
tanbul İzmir 
Otobanı tamam- ' 
lanacak ve Gemlik 
merkezinden eskiye 
göre daha az araç 
geçecek.

Gemlik merkezi 
daha da geri planda 
kalacak.

Bu minyatür Gem
lik adına bir çekim 
merkezi olacaktır.

Minyatür çevre
sine yapılacak 
küçük ahşap satış 
barakaları ile sebze 
meyve üreticiler
imiz ve zeytin üreti
cilerimiz ürünlerini 
bu barakalarda sa-

tabllecekler.
Son zamanlarda 

popüler olan ör- 
ganik pazar 
konumlandırması 
da bu pazar için 
oturtulursa çok 
daha faydalı bir 
proje gerçekleşmiş 
olun

Bu alan uygun 
değilse bir no lu ko
rdon üzerindeki 
yeşil alan mekan
larda kullanılabilir 
ancak buradaki 
olumsuz yan miny
atürleri daha büyük 
yapma İhtiyacı ola
bilir.
Yine de iyi bir 

aydınlatma İle bu 
alan da anayoldan 
geçenler tarafından 
farkedllebilir.

GEMLİK, 
ORHANGAZİ ve 

İZNİK’E DEVASA 
AdUAPARK

PROJESİ 
Ülkemizde birçok 

noktada belediyeler 
tarafından inşa 
edilmiş aquaparklar 
bulunmaktadır.

İlk olarak aklıma 
çok çok küçük bir 

ilçe olduğu halde 
Antalya’nın Finike 
ilçesi’ndeki Aqua- 
park gelmekte.
Antalya’da 

yaşadığım yıllarda 
âlk sık bu tesise 
gider ve çok uygun 
bir ücret 
karşılığında tesisi 
kullanırdım.

Bu tesislerden 
Gemlik, Orhangazi 
veya İznik’te neden 
olmasın? 
Düşündüğüm aqua- 
park tesisleri Ege 
ve Akdeniz otel
lerinde olan basit 
su kaydırakları gibi 
değil.

Kuşadası’ndaki 
Adaland, Belek’teki 
Troy, Kemer 
Kirİş’deki Planet 
Aquâpark yada 
Alanya’daki Water 
Planet gibi büyük 
tesislerden 
bahsediyorum.

Bu tesisler için 
karada yer yok 
derseniz deniz, 
denizde yer yok 
derseniz göl üzeri 
ne de pekala inşa 
edilebilir.

Devamı var

4-2- tecrübemiz i(e 
hizmetinizdeki

FATURA • 
I SEVK İRSALİYESİ • 
f TAŞIMA İRSALİYESİ • 

GİDER MAKBUZU • 
TAHSİLAT MAKBUZU • 

DAVETİYE e 
TAKVİM & KİTAP @ 

DERGİ & İLAN e I 
KARTVİZİT & KAŞE • 

EL İLANI & BROŞÜR • 
CİLT YAPIMI e 

İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA > I 

MADALYA e I 
NİKAH ŞEKERİ e I 
BEBEK ŞEKERİ • I 

HEDİYELİK EŞYA • I 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 1 
Tel: O 224 513 96 831
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Yaşa takılanlara erken emeklilik müjdesi!
Sigortalı prim gün 
sayısını doldurmuş 
olmasına rağmen 
yas şartını bekleyen 
300 bin çalışana 
müjde.
Sigortalı olarak prim 
gün sayısını 
doldurmuş olmasına 
rağmen yaş şartı ne
deniyle emekli ola
mayan 300 bin 
civarındaki sigor 
talıyla ilgili çalışma 
yeniden başlatıldı.

Emeklilikte yaş 
bekleyenlerin du
rumu Ekonomik Ko
ordinasyon Kurulu 
(EKK) toplantısında 
konuşuldu.
Başbakan Binali 
Yıldırım’ın da, bu 
konuda bir çözüm 
bulunması yönünde 
talimat verdiği ve 
Maliye Bakanlığı ile 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı 
ğı’nın, konuyla ilgili 

çalışma başlattıkları 
öğrenildi.
Çalışanların lehine 
olabilecek şekilde 
bir formül aranacağı 
belirtildi. Düzen
leme, her iki 
bakanlığın çalışması 
nın sonucunda 
yeniden değerlen 
dirmeye alınacak, 
son kararı Başbakan 
Yıldırım verecek. 
FORMÜL ARAYIŞI 
SÜRÜYOR

Emeklilikte yaşa 
takılanların prob
lemi, 8 Eylül 1999 
tarihinde yapılan 
düzenlemeyle ortaya 
çıkmıştı. Daha önce 
sadece prim günü
yü hesabı emeklilikte 
esas alınırken, 
yapılan düzenle
meyle, emeklilik için 
yaş sınırı da konul 
muştu. 8 Eylül 
1999’dan önceki 
sigortalılar için

kademeli geçiş 
sağlanırken, 8 
Eylül’den sonra 
sigortalı olanlar için 
yeni sistem geçerli 
sayıldı. Kademeli 
geçiş, emeklilik 
sürelerini doldurup, 
ancak yaşı tut
mayanlar için 
mağduriyete yol 
açmıştı. 
Daha önceki 
girişimlerde yaş 
şartına takılanlara 

emeklilik imkanının 
verilmesi duru
munda verilecek 
maaşlardan 
kesinti yapılması 
gündeme gelmiş, 
ancak Maliye 
Bakanlığı, emekli- 
çahşan dengesini 
olumsuz etkileyecek 
olmasından dolayı 
yıllar içinde bütçeye 
getireceği yük ne
deniyle karşı 
çıkmıştı.

Bayramda ulaşım ücretsiz! Bu kez «ergi 
alınmayacak

Bayramda köprü ve 
otoyol geçişleri ile 
toplu taşıma ücret
lerine dair karar 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Ramazan Bayramı 
tatilinde 2 Temmuz 
Cumartesi-11 Tem
muz Pazartesi 
arasında otoyollar 
ve boğaz köprü
lerinden geçiş, 5 
Temmuz Sah-7 Tem
muz Perşembe 
arasında ise 
belediyelerin toplu 
taşıma hizmetleri 
ücretsiz olacak. 
Konuya ilişkin 
Bakanlar Kurulu 
kararı, Resmi 
Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, Ramazan 
Bayramı tatili ne
deniyle 2 Temmuz 
2016 Cumartesi saat 
00.00'dan 11 Tem
muz 2016 Pazartesi

saat 07.00'ye kadar 
otoyol ve boğaz 
köprülerinden ücret
siz geçilebilecek. 
Belediyelerle 
bunların kurdukları 
birlik, müessese ve 
işletmelerce 
yürütülen toplu 
taşıma hizmet
lerinden de 5 Tem
muz Salı saat 
00.00'dan 7 Temmuz

Perşembe saat 
24.00'e kadar ücret
siz yararlanılabilir. 
POZANTI - 
ULUKIŞLA DA 
BEDAVA 
Öte yandan Resmi 
Gazete'de 
yayımlanan başka 
bir Bakanlar Kurulu 
kararına göre, devlet 
yolu üst yapı 
çalışmaları ne-

deniyle Kuzey 
Pozantı-Ulukışla 
Eminlik ücret 
toplama istasyonları 
arası otoyol kesimini 
13 Haziran 2016'dan 
itibaren 1 ay süreyle 
kullananlardan ücret 
alınmayacak. Karar, 
13 Haziran 2016 tari
hinden geçerli 
olmak üzere 
yürürlüğe girdi.

TBMM’ye sunulan yeni torba kanun 
tasarısından, vergisiz varlık barışı düzen
lemesi çıktı. Yurtdışındaki para, altın, 
bono, tahvil, hisse senedi gibi varlıklarını 
31 Arahk’a kadar yurda getirecek 
şirketlerden veya gerçek kişilerden hiçbir 
vergi alınmayacak, bu paradan dolayı 
denetim yapılmayacak. Hükümet, 2008, 
2011 ve 2013 yıllarında da varlık barışı ka
nunu çıkarmıştı. Daha önceki varlık 
barışında yüzde 2 oranında vergi ödeme 
koşulu bulunuyordu. Bu kez önceki ka
nunlardan farklı olarak varlık barışı 
sırasında vergi alınmayacak. Türkiye’de 
yaşayan, işletmesi, şirketi olan ama farklı 
nedenlerle yurtdışında da varlıkları bulu
nan kişiler bu varlıklarını rahatlıkla 
Türkiye’ye getirebilecekler 
Düzenleme uyarınca, gerçek kişi ya da 
şirketler, yurtdışında bulunan para, altın, 
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçlarını Türkiye’ye getirmek istediklerini 
31 Aralık 2016’ya kadar Türkiye’deki bir 
banka ya da aracı kuruma bildirecek. 
Önceki varlık barışlarında bildirimler vergi 
dairesine yapılıyordu. Bu kez doğrudan 
bankaya bildirimde bulunulacak. Parasını 
da yıl sonuna kadar getirebilecek. 
Yurtdışındaki alacaklarına ya da taşın 
mazlarına ilişkin yıl sonuna kadar bildi 
rimde bulunanlara da bunun karşılığını ge
tirmek için bir yıllık süre tanınacak.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesLcom
GEREKLİ TELEFONLAR1 RESMİ DAİBELEB DENİZ OTOBÜSÎT

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

İtfaiye 110 Telefon Arıza 121
Polis İmdat 155 UEDAŞ ARIZA 186
Jandarma İmdat 156 UEDAŞ İşletme 513 45 03
Jandarma K. 513 10 55 Statyum 514 00 95
Polis Karakolu 513 18 79 O rm. Böl.Şef. 513 12 86
Gar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt Md. 513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.

513 13 53
513 10 57

Kaymakamlık 513 10 51 Karayolları 513 13 08
C.Savcılığı 513 10 53 Liman Baş. 513 11 33
C.Savcı Yrd. 513 29 54 Mal Müd. 513 10 95
Emniyet Müd. 513 10 28 Nüfus Md. 513 37 42

ULAŞIM Özel İd. Md. 513 15 07
Ramukkale 312 OO 26 Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
DENİZ UÇAĞI Müftülük 513 13 64P«ga*u* A km la Seyahat 
METRO

014 03 02 Gümrük Md. 524 85 86
Aydın Turtam 013 20 77 Ver. Dairesi Md. 513 10 92S O zar Turlcm
Kanbaroftlu-Eaadaf İlçe Tanm Müd. 513 10 45
Anrtur
Kamil Koç 012 O1 03 İlçe Seç. Md. 513 77 73

HASTANELER Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

513 18 46
513 71 86

Dovlet Hastanesi 517 34 00 rm rnl vr
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 08 Santral 513 45 21 -23Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 65 29
280 44 44 Başkanlık 51345 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 513 18 21 İtfaiye 513 23 25
Çınar Taksi 513 24 67 Muhasebe Md. 51? 45 21-182
Güven Taksi 513 32 40 Yazı İşi. Md. 51 15 21-111
Gemlik Tekel 513 23 24 Su Arıza alnız 185
Manastır Taksi 517 33 94

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK OOHLOK SİTMİ «AIlTtlI________

İEHİIİİIEIIMİİ

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habeş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogar
Beyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 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 
ninja kaplumbağalar 

gölgenin içinden(3d türkçe): 
11:30:14:00-16:15- 

18:15-21:45... 
hayvanlar şehri (türkçe 

dublaj): 11:45-14:00- 
16:15-21:45...

korku seansı 2: 
11:30-14:00-16:30-21:45...

5133321

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


GemlikKSrfez

■i «fc

www.yigitinsaatgemlik.com

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE

GÜZEL ANLARINIZI
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Piyanist +Dj Performans
Saten Sandalye Giydirme 
NifakMasası - Vbıfan yester isi

İnternetten Ganh hhym- Sahne - fakgösterisi
Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler

www.tfemllkmllton.com

REZEW1SWIMİIIZ

plus.tfootfie.com/miltondutfun

YİĞİT İNŞAAT
1 987

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

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

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

MİLTON
DUGUN SALONU

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN

fysfy -Meşnıfat-Çerez 201 Syılı

facebook/mlltondutfun

Hükümet konagi karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.tfemllkmllton.com
plus.tfootfie.com/miltondutfun
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Büyükşehir Belediyesinin yaptığı gezi yolu tamamlandı...
50 Kr.

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

Tel : O 224 513 96 83

■■UIMI
Jeolog-Bilim Akademisi Üyesi Prof.
Dr. Naci Görür, açıklamalarda bulundu

“Biriken enerjiyi
Marmara’da olacak

Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmall.com

KUMLA SAHİL GÖZLEMİM

Dün yine bana ayrılan tatil sürem içinde evimin 
bahçesine diktiğim domates, biber ve salatalık fi 
deleriyle geçirdim büyük zamanımı.

Geçtiğimiz hafta fidelerin altına hayvan gübres 
koymuştum, dün ise azotlu gübre serptim.

Sonra suladım. Bu arada, çimler ve çiçekler de 
gübreden nasibini aldılar.

Hava sıcaktı ama bağ bahçe işleri insanı din
lendiriyor. Kendime göre toprakla buluşmam 
beni rahatlatıyor. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı 
tamamlanan gezi yolu mavi renk tonlarına boyanı 
yor. Geçtiğimiz yıl Küçük Kumla sahil düzenleme 
projesi kapsamında yapımına başlanan çalışmalar 
kısmen tamamlandı. Haberi sayfa 2'de

7 veya üzeri deprem 
kocaltacak"

Merkez üssü 
Yalova açıkları 
olan iki 
deprem Marmara 
Bölgesi’ni salladı. 
Uzmanlara göre bu 
sarsıntılar büyük 
deprem için bir 
uyarı niteliğinde. 
Cumartesi sabahı 
8.30 ve 8.40’ta 
Yalova açıklarında 
meydana gelen 
3.0 ve 4.4 
şiddetindeki iki

deprem İstan
bul’da da 
hissedildi.
Jeolog-Bilim 
Akademisi Üyesi 
Prof. Dr. Naci 
Görür, “Büyük 
bir depremin 
beklenildiği yerde 
depremin ayak 
sesini duymak 
son derece 
doğal. Bu deprem 
uyarıyor’’ diyor. 
Haberi sayfa 4’de

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

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

MÜZİK 
MASA TENİSİ

JİMNASTİK 
TİYATROSOSYAL* . . . VOLEYBOL BİLGİSAYAR

AKTİVİTELERİMİZ: »asketbol halkoyunlari
SU SPORLARI SATRANÇ

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

togzctesi.com
mailto:uler@hotmall.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Gürhan ÇETİNKAYA
gurhancetinkaya@gmail.com

Buluşma

Akıl akıl ortak akıl...
Kimi etnik temelli, kimi dinsel referans 

lı, kimi de dizginlenemeyen ekonomik 
hırslardan kaynaklanan savaşlar ne
deniyle insanlar ölüyor, kentler harap 
ediliyor.

Çok eskilerde;
Dayanışma, sevgi, saygı, kardeşlik, 

hoşgörü, iyi niyet, barış yan yana 
vajt.amanın ana unsurları...

Günümüzde;
İngiltere’de doğan Avrupa’da yükselen 

ABD de ise tayfuna dönüşen emperyalist 
rüzgârlar insanlığı bölüyor, parçalıyor, 
yıkıyor.

Peki, neyi amaçlar bu emperyalistler;
Topraklarını genişletmek,
Başka bir ulusu veya toplumu vergiye 

bağlamak,
Başka bir ulus veya toplumun 

topraklarındaki kaynaklarından yararlan
mak,

Başka bir bölgeye kendi kültürünü yay
mak ve oranın halkını köle olarak kullan
mak...

Ne yazık ki...
Yenemedikleri hırsları, dindiremedikleri 

öfkeleri ve kontrolsüz güçleri yüzünden 
insanlıktan uzaklaşan ruhsuz, duygusuz 
et ve kemik yığınları dünyayı biçim
lendirmeye çalışıyor.
Ahlak, din, eğitim, reform, Rönesans 

bu düşünce yapısını değiştirmeye yet
miyor.

Şiddetini giderek arttıran 
Sınıflaşma histerisine tut 

değirmenlerine su boca ediyor.
İnsanlık adına onulmaz yaralar açılıyor.
Ayrışma ve kamplaşmayı körüklüyor.
Elbette ki vahşeti de...

ran rüzgârlar; 
tutulanların

Gazete sayfalarında ve televizyon 
ekranlarında her gün felaket fırtınasına 
yakalanıp canını kurtaramayanlara dair 
en az üç haber var.

Başımıza gelenlerin hemen hemen 
hepsi aslında birbirini tetikleyen sosy
olojik, psikolojik, ekonomik nedenlerden 
kaynaklanıyor.

Çözüm elbette ki var.
Barış kuşkusuz sağlanır.
Ancak;
İnsanoğlu “öz”üne dönerek daha 

doğrusu “insanlıktan nasibini alarak” bu 
sarmalaari Kenaıhi Kurtarabilir.

Ama önce anlamsız mrsıaraan ve 
önyargı’ıaröan arrnmdK gerek.

Elbette atııari oıu'mıû aaımıar var:
Egoizmi genetik yapımızdan silip 

“biz”olmayı içselleştirmeye yönelik 
önemli girişimler var.

Akademik çalışmalar var.
Dinsel söylevler var.
Klinik Psikolog Yalçın Kireççi de 
Yitirdiğimiz değerleri yeniden 

ilişkilerimize döndürmeyi misyon edinen 
savaşsız bir dünya özlemiyle ılimsel ve 
bilimsel çalışmalar yapan bir insan 
dostu...

Kitaplar yazıyor, konferanslar veriyor, 
araştırmalar yapıyor.

Son kitabı lfEn Büyük Emanet 
Muhteşem Akıl “adını taşıyor.(*)

Kitapta mutluluk ve barışı inşa eden 
yapı taşlarının bir olmak ve ortak aklı 
kullanmaktan geçtiğine dair önemli 
ipuçları var.

Okuyun dünyanın ne denli yaşanılabilir 
olduğunu yeniden fark edeceksiniz.

(*) www.ekinyayinevi.com
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Büyükşehir Belediyesinin yaptığı gezi yolu tamamlandı...nriuinm
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan yapımı tamam
lanan gezi 
yolu mavi renk 
tonlarına boyanıyor. 
Geçtiğimiz yıl 
Küçük Kumla sahil 
düzenleme projesi 
kapsamında yapımı 
na başlanan çalışma 
lar kısmen 
tamamlandı.
2015 yılı Haziran 
ayında yaz sezonu 
na bir ay kala başla 
yan sahil düzenleme 
çalışmaları nedeniy 
le Kumla’ya 2 aylığı 
na gelen yazlıkçılar 
kötü bir sezon 
geçirdiler.
Yazlıkçılar.bir yan
dan denize girerken, 
öte yandan sahil 
düzenleme çalışma 
lan devam etti.
Bu kapsamada 
Kumlahların akşam 
saatlerinde gezi yolu 
olarak adlandırılan 
bölüm genişletilerek 
beton kaplama 
yapıldı.
Sahile ise proje
lendirilen düzen
lemeler bugüne 
kadar yapılamadı. 
Proje kapsamında 
duşlar, soyunma 
kabinleri, oturma 
grupları, dinlenme 
yerleri yapılacaktı. 
BUSKİ ise su ve 
kanalizasyon alt

yapısını değiş 
tirirken, Aşka 
Gemlik Doğalgaz 
firması da doğalgaz 
boru hattını çekti. 
Daha sonra bozulan 
anayol beton parke 
ile döşendi.
SAHİL ARAÇ 
TRAFİĞİNE 
KAPATILIYOR 
Küçük Kumla yaz

turizmine girerken, 
İDO, küçük Kumla- 
İstanbul feribot se
ferleri de başladı. 
Öte yandan, 
Küçük Kumla 
sahilinin bugün 
araç trafiğine 
kapatılacağı 
öğrenildi.
İşyerlerine mal 
getiren servis

araçlarına ise sabah 
saat O8.oo ile saat 
11.oo arasında izin 
verildiği, bunun 
sıkıntılara yol
açacağı belirtilirken, 
Küçük Kumla sahil 
esnafı sürenin 
geçmiş yıllarda 
olduğu gibi saat 
18.oo kadar 
uzatılmasını istiyor.

MM Ma Çeşmesi yaplırıyor
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Tansu Erçevik 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
dernek yönetim 
kurulu olarak 
ilçemizin bir ma
hallesinde bir 
çeşme yaptırmak 
istediklerini ve 
çeşmenin adınında 
Ata Çeşmesi 
olacağını bildirdi. 
Ayrıca çeşme 
üzerinde Gemlikli 
şehitlerimizin 
isimlerinin de 
olacağını belirten 
Erçevik, bu çeş

meyi yaptırmak 
istemelerindeki 
amacın kişilerin bu 
çeşmeden su

içerken Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk başta olmak 
üzere Gemlikli

şehitlerimiz ve 
memleketimizin 
bağımsızlığı için 
canını veda eden 
tüm şehitlerimizin 
ruhuna bir dua 
almak olduğunu 
belirtti.
Bu projeden sonra 
da dernek bütçeleri 
dahilinde başta 
Gemlik ve toplum 
yararına projelerinin 
devam edeceğini 
belirten Erçevik, 
tüm Gemliklileri 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği çatısı 
altında birleşmeye 
davet etti.
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Olay

mailto:gurhancetinkaya@gmail.com
http://www.ekinyayinevi.com
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Bankaılan aradıklarını söyleyerek dolandırdılar
Bursa'da dölaridırı 
cılar bankadan 
aradıklarını söyle 
yerek bir kişiyi 
780 lira dolandırdı.

Olay, merkez 
Karacabey İlçesinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 46 
yaşındaki B.D.'yl tele 

fon ile arayan dolan 
dırıcılar bankadan 
aradıklarını ve yeni 
kart göndereceklerini 
belirterek kredi kartı 

numara sini istedi. 
Yeni kart geleceğine 
inanarak dolandın 
cılara kart numarasını 
veren B.D. kredi 

kartından 780 lira 
harcama yapıldığını 
görünce dolandırıl 
dığını anladı. İhbar 
üzerine olay yerine 

gelen polis ekipleri, 
B.D.'nin telefonunu 
incelemeye aldı. 
Olayla ilgili soruş 
turma başlatıldı.

SLiraOasna 
2 Yıl Hapis 

Cezası

Bursa'da, yaşları küçük 2 çocuktan 
zorla 5 lira aldığı iddiasıyla tutuk
lanan 18 yaşındaki Sedat Bilmez, 
yargılandığı mahkemece babasının 
çocuklardan alınan 5 lirayı iade 
etmesi sonucu 2 yıl 1 ay hapis ceza 
sına çarptırıldı. Mahkeme cezaevin 
de 99 gün kalan Bilmezin 
tahliyesine karar verdi. V j

Merkez Osmangazi İlçesi Akpınar 
Mahallesi'nde geçen Mart ayında 
Sedat Bilmez, yolda gördüğü Ali D. 
ve Mert D.'yi bıçaklamakla tehdit 
ederek paralarını istedi. Korkan Ali, 
cebinde bulunan 4 lirayı, Mert ise 1 
lirayı Bilmez'e verdi. Ev giden Ali D. 
yaşadıklarını babası Maşallah D.'ye 
anlattı. Polis merkezine giden

Maşallah D.'nin şikayeti üzerine 
gözaltına alınan Sedat Bilmez 
tutuklandı. Hakkında Bursa 6'cı Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde 'Yağma' suçun
dan 5-10 yıl arasında hapis cezası 
istemiyle dava açılan Sedat Bilmezin 
yargılanmasına başlandı. Yapılan ilk 
duruşmaya babası ile gelen Ali D. 
yaşadıklarını anlattı

MisİiMim 
savasını kaMtti

Zabıta seyyar arasında arbede

Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde ağaca 
çarpan kamyonette 
yaralanan 3 kişiden 
biri olan 14 
yaşındaki genç 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, kaza 
geçtiğimiz gün 
kablo fabrikası 
önünde meydana 
geldi. Mudanya is
tikametine doğru 
aşırı hızla seyrettiği 
iddia edilen 16 DZ 
194 plakalı kamyo
netin sürücüsü 
İbrahim U. (26) di
reksiyon 
hakimiyetini kay
betti.
Orta refüjdeki ağaca 
çarparak duran 
aracın içindeki 
İbrahim U., Suriye 
uyruklu Muhammet 
El M. (24) ve Yusuf 
Uysal (14) kamyo
nette sıkıştı.
Olay yerine gelen 

ıııılrlı lıı liııiı ıhııl mimi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazet*com

itfaiye ekipleri 
tarafından 
sıkıştıkları yerden 
kurtarılan 
yaralılardan İbrahim 
U. Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne, 
Yusuf Üysal ile 
Muhammet El M. ise 
Mudanya Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. Durumu 
ağır olan Uysal daha 
sonra 112 
ambulansıyla Bursa 
Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine sevk 
edildi. 14 yaşındaki 
Yusuf Uysal, gün
lerdir süren ölüm 
kalım savaşına 
yenik düştü. 
Gencin ölümü 
ailesini ve seven
lerini yasa boğdu. 
Uysal'ın cenazesi, 
öğle namazına 
müteakiben Mu
danya'da defnedildi.

Bursa'da Ulucami 
civarında seyyar 
oyuncak satan yaşlı 
adam ile sivil 
zabıtalararasında 
arbede çıktı. 
Zabıtalara direnen 
yaşlı adam, "Yetim 
malı bunlar, ne olur 
yapmayın. Allah’tan 
korkun, Allah rızası 
için yapmayın" 
dedi. Zabıtalar ise 
aynı kişinin uya

Bisifclet hırsuları kameraya takıldı
«-■-ea'da sahibinin DUiöu .---—
namaz kılarken camı 
bahçesine bıraktığı 2 
bin liralık bisikleti 
çalan h(rsi±laf 
güvenlik kamerasına 
yakalandı.
Olay, merkez Nilüfer 
ilçösindb bir camide 
meydana geldi. 
Evinde Sahurühu 
yaptıktan sonra 
sabah namazını 
kllhnak için bisikletle 
yola çıkan 53 
yaşındaki Haşan S. 
camiye gittiğinde 
her zaman olduğu 
gibi bisikletini 
minarenin duvarihâ 
koydu.
Namazdan çıktıktan 
sonra bisikletini 
koyduğu yerde göre
meyen Haşan S. 
cami cemaatine 
haber verdi. Cemaat 
ile uzun bir süre 
bisiklet arayan 
Haşan S. 
bulamayınca camii 
karşısında bulunan 
büfenin güvenlik 
kameralarını in
celedi. Kameralarda 
bisikletinin iki kişi 
tarafından 

rılara rağmen bir 
haftadır Ulucami 
civarına geldiğini 
söyledi.
Olay, dün akşam 
saatlerinde merkez 
Osmangazi ilçesi 
Ulucami’nin batı 
giriş kapısı önünde 
meydana geldi. Ulu’y, 
cami Caddesi üz
erindeki sivil zabıta 
memurlarının, gez- 
erek elinde ışıklı 

çalındığını fark eden 
Haşan S. polise 
hab$r Verdi.
İhbar üzerine Olay 
yerine gelen polis 
ekipleri kamera 
kayıtlarından 17 
yaşlarında oldukları 
belirlenen 2 hırsızın 
önce camiye bitişik 
bir büfeden 2 adet 
şişe su aldığını 
ardından da cami 
minaresine dayalı 
vaziyette bulunan 2 
bin lira değerindeki 
bisikleti çalıp 
kaçtıklarını tespit 
etti. Daha önce 

oyuncaklar satan 
ihtiyar seyyar 
satıcının sattığı 
ürünleri elinden 
almak istemesiyle^ 
cami kapısı önünde 
kısa süreli arbede 
yaşandı. Bağrış 
malar, tarihi Ulucami 
’ye Ramazan ayında 
teravih ibadeti için 
gelen vatandaşları 
korkuttu. - 
Sivil zabıtalar 

böyle bir olay 
yaşamadığını be
lirten Haşan S. ise, 
”Ben sürekli olarak 
bisikletle geziyorum, 
cemaat ve herkes 
beni tanır. Camiye 
girmeden bakkalın 
önünde durdum. 
Sahur öncesi son 
kez su aldım. Su 
içtikten sonra 
bahçeden baktığım 
da iki genç oturuyor
lar. Şüphe lendim 
ama mahallenin 
gençleri olduğunu 
düşün düm. Bisikle
timi minarenin 

tarafından, 
elindeki oyuncak 
ların alınmasına 
karşı koymaya 
çalışan yaşlı seyyar 
satıcı, “Yetim 
malı bunlar, ne olur 
yapmayın, Allah’tan 
korkun. Allah 
rızası için yap 
mayın” diyerek 
zabıta ekiplerine 
karşı mukavemet 
gösterdi 

yanına bıraktım, 
namazı kılmaya 
girdim. Çıktığımda 
bisikleti göremedim. 
Karanlık olduğu için 
kendi çocuklarımı 
aradım ama 
bulamadılar. Herkes 
oruçlu haliyle eve 
gitti, tekrar baktım 
ama göremeyince 
bende eve gittim” 
dedi. Olayla ilgili 
soruşturma başlatan 
polis, güvenlik 
kamerasındaki 2 
hırsızın kimliğini 
tespit etmeye 
çalışıyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

KUMLA SAHİL GÖZLEMİM

Öğleden sonra ise yine çocukların isteği 
ile Kumla ya gittik.

Geçen hafta temizliğini yaptığımız daire 
yaza hazırdı. Çocukların havuz keyfi ye 
rine geldi.

Biz Serap ile sahile giderken hava 
karardı.

Yağmur ha yağdı, ha yağacak.
Akşam saatleriydi gidişimiz, günübirlik 

Kumla’ya gelenler duraklarda otobüs 
bekliyorlar.

Tam bizim geçtiğim an, bir otobüs geldi. 
Kuyrukta bekleyenler birbirlerini 
çiğnercesine doluştular otobüse.

Yolumuz sahildi.
Sitede yapılan konuşmalarda gezi yolu

nun maviye boyandığını duymuştum. 
Merak ediyordum nasıl olduğunu.

Gözlemlerimi sizlerle paylaşmak için.
Çınarlı Gazino önünden geçerken 

Fransa- İskoçya maçı başlamak üzereydi.
Büyük Kumla Mahallesi sınırından, 

Kumla Deresine kadar olan bölüm büyük 
Şehir Belediyesi tarafından Sahil Projesi 
kapsamında geçtiğimiz yıl projelen 
dirilmiş ve yaz sezonu öncesi yapılan 
ihale sonucu müteahhit çalışmalara Hazi
ran ayında başlamıştı.

Biliyorsunuz 2015 yılı yazı bu çalışmalar 
nedeniyle yazlıkçılar kötü bir sezon 
yaşadılar.

Çalışmaların turizm mevsimi olan Tem
muz ve Ağustos aylarında devam etmesi, 
yaz tatili için Kumla’ya gelenlerin tatil 
burnundan gelmişti.

Sonuç olarak sahil yürüme yolu Kumla 
Deresi’ne kadar tamamlanmış.

Bu bölüm sert bir beton kaplamı ile 
kaplanmış ve bir kısma mavinin değişik 
tonlarıyla boyanmış.

Hayatımdan ilk kez bir gezi yolunun es
tetikten yoksun, parke döşenmeden 
beton kaplanıp boyandığını gördüm.

Kumla boyunca kimi dar kimi geniş 
olarak eskisine göre bir yürüyüş bandı 
oluşmuş.

Kumla da ise hiçbir çalışma yapılmamış.
Bu yaz eğer yine yapılaşma devam et

mezse, duşlar, oturma grupları, soyunma 
kabinleri, dinlenme yeri ortada yok.

Sizin anlayacağınız Kumlahlar bu yılda 
beklediklerini bulamadılar.

Alt yapı çalışmaları devam eden araç 
yolunda ise çalışmalar tamamlanmış, su 
ve kanalizasyon şebekesi tamamen 
değişmiş.

Bu Kumla için önemli bir hizmet. Ayrıca, 
doğalgaz şebekesi, geçte olsa sahil şeri 
dinde ana batlarıyla geçirildi.

Yol üzerinin beton parkesi de döşendi.
Bu yıl Kumlah yazlıkçılar, umduklarıyla 

değil, bulduklarıyla idare edecekler.
Büyük proje diye anlatılan yapıların 

hiçbiri özelliği olmadığını gidenlere göre
cektir.

Yürüyüş için beton dökülen alanda 
bisikletler için bir yol ayrılmaması ise 
bence noksanlık.

Kumla yaza başlamış bile.
Ramazan Bayramından sonra sanırım 

siteler dolup taşacak.
İDO İstanbul - Kumla seferleri başlamış. 
Halk Pazarı kapılarını müşterilere açmış. 
Bugün ise sahil yolunun araç trafiğine 

kapatılacağı söyleniyor.
Eksiğiyle, fazlasıyla Kumla yaza hazır.

Jeolog-Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, açıklamalarda bulundu 

‘Birilıen enerlini Marmara'ıla olacalı 
7 neva üzeri flenrem >osaltacair
Merkez üssü Yalova 
açıkları olan iki 
deprem Marmara 
Bölgesi’ni salladı. 
Uzmanlara göre 
bu sarsıntılar büyük 
deprem için bir 
uyarı niteliğinde. 
Cumartesi sabahı 
8.30 ve 8.40’ta 
Yalova açıklarında 
meydana gelen 3.0 
ve 4.4 şiddetindeki 
iki deprem İstan
bul’da da hissedildi. 
Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü 
Bölgesel Deprem- 
Tsunami İzleme ve 
Değerlendirme 
Merkezi, sitesinde 
bir açıklama 
yayınladı.
Buna göre depremin 
merkez üssü 17 
Ağustos 1999 Ko
caeli depreminin 
ınerköz -Ci^tinün 
yanı başında.

4II için 'Kuvvetli Yağış' uyarısı
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, 
Balıkesir, Manisa, 
Bursa ve Çanak 
kale çevrelerinde 
gök gürültülü ve 
kuvvetli sağanak 
yağış beklendiğini 
duyurdu 
Meteoroloji'den 
yapılan açıklamada, 
kuvvetli yağış ne
deniyle su baskını, 
lokal dolu, yıldırım 
ve yağış anında 
kuvvetli rüzgar 
gibi oluşması 
muhtemel risklere 
karşı uyarı yapıla 
rak, şöyle 
denildi: 
"Balıkesir, 
Manisa, Bursa ve 
Çanakkale 
çevrelerinde

Açıklamada 
“Bölgede birkaç 
yılda bir bu tür orta 
şiddette depremler 
meydana geliyor. 
Kuzey Anadolu Fay 
Zonu’nun Batı Mar
mara’dan geçen 
uzantısı, Marmara 
Denizi içinde en 
yoğun deprem 
aktivitnAİnin 
gözlendiği yer 

görülecek 
yağışların; 
Balıkesir il geneli 
ile Bursa'nın batısı, 
Manisa'nın kuzey 
ve Çanakkale'nin 
doğu kesimlerinde 
etkisini artırarak

denildi.
Bilindiği gibi Kuzey 
Anadolu Fay 
Hattı’nın kuzey kolu, 
İzmit Körfezi-Adalar 
açıklarındaki Mar
mara Denizi’nden 
geçip Mürefte- 
Şarköy’e bağlanarak 
Saroz Körfezi’ne 
uzanıyor.

ONCU DEMEJC 

kuvvetli sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağış ve 
lokal c* Mu şeklinde 
devan, itmesi 
beklendiğinden 
yaşanabilecek 
olumsuzluklara

YANLIŞ 
Jeolog-Bİlim 
Akademisi Üyesi 
Prof. Dr. Naci Görür, 
“Büyük bir depremin 
beklenildiği yerde 
depremin ayak 
sesini duymak son 
derece doğal. 
Bu deprem uyarı 
yor” diyor. 1999 
Gölcük ve Düzce 
depremlerinden 
sonra Marmara 
Denizi’nde uluslara 
rası gemiler kulla
narak araştırmalar 
yaptıklarını ve 
alarm verdiklerini 
anlatıyor: “Marmara 
Bölgesi tehdit altına 
girdi. Bu biriken 
enerjiyi, Marmara’da 
olacak 7 veya 
üzeri deprem 
boşaltacak.
Önlem alınması 
için hükümetleri, 
yerel yönetimleri ve 
halkı uyardık.” 

karşı (su baskını, 
lokal dolu, 
yıldırım, yağış 
anında kuvvetli 
rüzgar vb.) 
dikkatli ve tedbirli 
olunması gerek
mektedir.*' -

KRŞ€D€ B€KL€M€K YC" 
KALİTELİ KAŞELER UY JN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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tırmanma yarışları 
düzenlenebilir. 
Özellikle yaz ayla 
rın da çadır turizmi 
yaygınlaştırılabilir.
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Tansu ERÇEVİK
Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 

Profesvojıel Turist Rehberi

ve ÇOK AMAÇLI 
SALONA 
ÇEVRİLME 
PROJESİ

Sayfa 6

FATURA ®

DAVETİYE ®

PLAKET & KUPA®
MADALYA ®

Tel: 0 224 513 96 83

Cumartesi günün
den devam

GEMLİK 
HAYDARİYE, 
ADLİYE ve 
ŞAHİNTEPESİ 
KIRSAL TURİZM 
PROJESİ

Gemlik’in Hay
dariye Köyü, sınır 
lan içerisinde 
bulun durduğu 
Sudüşen Şelalesi 
ile yazın günde or
talama 1000 adet 
Ortadoğu lu Turist 
ağırlamak tadır.

Yapılacak Bun- 
golow tarzı tesisler 
ile bu turistlerin 
Haydariye 
Köyü’nde konakla 
ması kolaylıkla 
sağlanabilir. Ayrıca 
halihazırda inşası 
devam eden Büyük 
Kumla Barajı bitiri 
linçe bu turistlere 
şelale haricinde al
ternatif olarak göl 
çevresinde balık 
tutma, bot turu, 
jeep, bisiklet turu 
gibi imkanlarda 
sağlanabilir. Adliye 
Köyü ise organik 

tarım yapılabilecek 
ilçeye yakın ve her 
türlü imkanın bulun 
duğu bir köydür. 
Buraya yapılacak 
küçük bungolowlar 
ve bungolovvlara 
bitişik planlanan 
tarım arazileri ile 
yerli yabancı turist 
lere organik tarım 
yaptırılabilir. Tur
istlere bir meyve 
veya sebzeyi dikme 
ve yetiştirme zevki 
taddırılabilir.
Şahintepesi 
Köyü’nde ise eski
den olduğu gibi

GEMLİK KÖRFEZİ 
ve İZNİK GÖLÜ’NE 
GEMİ, DENİZALTI 
veya UÇAK BATIR
MAK SURETİYLE 
DALIŞ TURİZMİNE 
AÇMA PROJESİ

Gemlik Körfezi 
veya İznik Gölü için 
Türk Silahlı Kuvvet
lerinden veya 
sivilden emekliye 
ayrılmış bir gemi 
veya denizaltı enka 
zını alıp, körfezde 
batırıp, dalış tu 
rizmine açılabilir. 
Bu illa gemi veya 
denizaltı değil Kaş 
Uluburun’daki gibi 
bir uçak da olabilir.

İZNİK 
GÖLÜ’NDEKİ 
AKŞEMSETTİN 
GEMİSİ’NİN 
RESTAURANT’A

Akşemsettin Gemi 
si Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi 
tarafından alınıp 
Burulaş A.Ş 
altındaki Bursa 
Deniz Otobüsleri 
İşletmesi 
tarafından 
işletilmek üzere İz 
nik Gölü’ne ge
tirirdi. Getirilme 
amacı Orhangazi 
ile İznik arasında . 
yolcu taşımacılığı 
ve tu ristik göl 
turları yapmak 
olarak lanse edildi. 
Lâkin, bu gemi göl 
turları için uygun 
değil. Çünkü, gemi*- 
nln %90’ı kapalı 
alan. Aslında bu 
deniz aracına gemi 
demekte yanlış. Bu 
araç bildiğiniz 
deniz otobüsü. Göl 
turları haricinde

Orhanga zi ile İznik 
arasında yolcu 
taşıyacaktı ama şu 
hesap edilmesi. 
İznik Orhangazi 
arası karayolu ile 
yarım saat veya 
biraz daha az, göl 
yolu ile bir saatten 
fazla.

Bu gibi nedenlerle 
Akşemsettin 
Deniz Otobüs de 
Orhangazi İske
lesi’nde aynı 
Gemlik İskelesi’ne 
bağlı şehir hatları 
vapuru gibi atıl du
rumda duruyor ve 
kullanılamıyor.

Bu deniz oto
büsünün turistik 
bir restauaranta ve 
çok amaçlı balo 
salonuna 
dönüştürülmesi 
ve Orhangazi İske- 
lesi’nden alınıp 
sürekli İznik İskele
sinde bağlı olma 
sında fayda olacağı 
nı düşünmekteyim.

Devamı yarın...

yıllık tecrübemiz: ile 
hizmetinizdeyiz

MATBAACILIK YAYINCILIK
REKLAMCILIK ORGANIZAS^VBT^IT'»^

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
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HUZUREVİ SAĞLAYALIM...

Belediyenin 
yaşam merkezin
den Askerlik Şube 
sinin bulunduğu 
mahalleye taşın 
ması yöneticilerce . 
isteniyormuş.
Devamlı yer 

değiştirmek 
vatandaşa verilen 
zahmet olmuyor 
mu?
Belediyenin 

bulunduğu ma
halde hizmetler 
görülüyor.
Önemli olan önce

likle var olanı 
geliştirmek değil, 
olmayanı edindir 
mek.
Çoğu ilimizden 

büyük bir yerleşim 
durumuna gelmiş 
daha da yoğun göç

alacağı şüphesiz 
bir Gemlik’e bir 
huzur evi 
kazandırmak 
gerekmez mi?
Bu önemli hayırlı 

hizmeti gerçekleşti 
receğini ben dahi 
tüm gelmiş geçmiş 
Belediye Başkan 
adayları seçim 
bildirgelerinde 
vaad etti.
Hadi ben 

kazanamadım.
Benden sonra 

kazanıp hiçbir 
hayır mües sesi 
için olanak olmadı.
Neymiş efendim 

hiçbir Gemlikli 
bakıma muhtaç 
yakınını huzurevine 
vermezmiş.
Her ailenin çoluk 

çocuğu mu var 
geride baksın.
Biliyoruz, duyu 

yoruz, görüyoruz 
evlatları olanların 
evlatlarının düşkün 
anne, baba, kardeş 
terine bakmadık 
larını.
Giritli Haşan amca 

sığındığı bağ ku
lübesinde donarak 
ölmedi mi?
Ömer Polatkan’ın 

Mehmet Kiraz’ın 
merdiven altında 
sokakta cesetleri 
bulunmadı mı?
Sokaklarda yatıp, 

kalkan aç insanlar 
yok mu?
Bir zamanlar Gem- 

lik’in en zengin bir 
ferdi, yanında ırgat 
olanın bakımına 

muhtaç olarak ha 
yata gözlerini 
yummadı mı?
He keza köyleri 

mizde şimdi mahal
lelerimizde gereken 
bakımı olmadığı 
için perişan bir 
hayat sonu ölenler 
olmadı mı?
Bursa 

huzurevinde yaşam 
sürüp aramızdan 
ayrılan kimi Gem
likli hemşehrile 
rimiz yok mu?
Kim temin ede

bilir.
Bizlerin, bizden 

sonraki 
hemşehrilerimizin 
başlarına neler 
gelir?
Oğul, kız bakmaz, 

gelin damat oralı 
olmaz el ayak tut
maz, göz görmez, 
bir kase sıcak çor
baya hasret gıda 
sizlik bakımsızlık, 
perişan bir hayat 
feci bir ölüm.
Acı vermez mi?
Sayın Başkan 

Refik Yılmaz 
kaleme aldığım 
gerçekleri bir 
hatırla, düşün, 
olasılık tanı.

Askerlik Şubesi 
nin bulunduğu yere 
huzurevini 
gerçekleştir.
Tam yeridir.
Ölümsüz bir eser 

olsun.
Atalarımızın 

gerçekleştirdiği 
darülaceze 
darülşafaka vs. gibi 
Benim bildiğim iki 

vatandaş önemli 
katkı da bulunacak
lar bu girişime öne
mini göz önünde 
tutarak.
Umarım halkımızın 

tüccar, sanayicimi 
zin de katkıları ile 
bu hayırlı müesse 
se gerçekleştirilir 
öncülüğünüzle.
Eser ölümsüz 

leştiği gibi sizler de 
ölümsüzleşirsiniz.
Hayırın, hizmetin 

en hayırlısı insana 
yatırımdır.
Hele, hele muhtaç 

kimselere ise...
Yüzlerini 

güldürüp, hayır 
dualarını ahr iseniz.
Huzurlu emin bir 

ömür sürdürür 
sünüz.
Dostane ön görü 

ile

Mudanya- 
Biiyük 

çekmece 
Seferleri 
Başladı

Bursa Deniz Oto
büslerinin (BU 
DO), Mudanya ile 
Büyükçekmece 
arasında yapaca 
ğı deniz otobüsü 
seferleri başladı. 
Mudanya-Büyük 
çekmece hattında 
cuma ve pazar 
günleri karşılıklı 
2 kez düzenlene 
cek seferlerin 
ilkinin başlaması 
nedeniyle Mudan 
ya İskelesi'nde 
tören düzenlendi. 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı 
Recep Altepe, 
törende yaptığı 
konuşmada, BU- 
DO'nun seferlere 
başladığı 
2013'ten beri de 
niz ulaşımının 
iddialı markası 
haline geldiğini 
söyledi.

ÜRETİM ELEMANI
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

25--J5’YAŞ AKASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN MADEN 
MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ VEYA 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
TEKNİK 

YÜKSEKOKUL YA DA 
TEKNİK LİSE MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

LYS'de son viraj

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması rica olunur.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: O 224 586 00 05

Üniversiteye girişte 
ikinci aşama sınavı 
olan Lisans 
Yerleştirme Sınavı 
(LYS) maratonu, 
LYS-2 ve LYS-5 ile 
devam ediyor.
Adayların 18-19 
Haziran'da girdiği 
LYS-1 ve LYS-4'ün 
ardın dan, LYS-2, 
LYS-5, dün de 26 
Haziran Pazar günü 
ise edebiyat- 
coğrafya sınavı 
LYS-3 yapıldı. 
LYS-2,135 dakika 
sürdü. Fizik, kimya 
ve biyoloji sorula 
rımn yer aldığı 
testlerde, 30'ar soru 
bulunacak ve aday

lara 45'er dakika 
cevaplama süresi 
verileli.
Yine aynı gün 
yapılan LYS-5 yaban 
cı dil sınavı ise saat 
14.30'da başladı. 
Tek oturumda 
uygulanacak 
sınavda adaylara 
120 dakika verildi. 
80 sorunun yer 
alacağı 
LYS-5, Almanca, 
Fransızca ve 
İngilizce dillerinde 
gerçekleştirildi.
Yabancı dil 
sınavında her dil 
i Si n ayrı bir soru 
kitapıgı bulunacak. 
Sınavda adaya,

LYS başvurusunda 
bildirdiği yabancı 
dile ait soru 
kitapçığı verilecek. 
26 Haziran Pazar 
günü yapılacak LYS- 
3 ise sabah saat 
10.00'da başladı, tek 
oturumda uygulandı 
ve toplam 120 
dakika sürdü.
LYS-3'te, Türk Dili ve 
Edebiyatı testi ile 
Cografya-1 testi yer 
aldı. Türk Dili ve 
Edebiyatı testinde 
56 soru için 85 
dakika, Cografya-1 
testinde ise 24 soru 
için 35 dakika ce
vaplama süresi 
verildi
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Bursa'da Mayıs Ayında 
4 Bin 318 Konut Satıldı

iımıiMiiiiirtııfM
Bursa'da mayıs 
ayında 4 bin 318 
konut satıldığı 
bildirildi.
TÜİK Bursa Bölge 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya 
göre, il genelinde 
konut satışları 
mayıs ayında, 
geçen yılın aynı 
ayına göre, yüzde 
2,4 oranında 
azalarak 4 bin 318 
adet oldu.

Konutların bin 
925'inin yeni daire, 
2 bin 393'ü ise ik
inci el olduğu ifade 
edildi. Bu dönem 
de satışı yapılan 4 
bin 318 konuttan 
ipotekli satışlar, 
2015'in mayıs 
ayına göre yüzde 
7,5 azalarak bin 
570, diğer satışlar 
ise yüzde 0,7 ar
tarak 2 bin 748 
adet olarak ger 

çekleşti. İpotekli 
satışı yapılan bin 
570 konutun 
751’inin yeni bina, 
819'u nun ise ikinci 
el olduğu açıklan 
dı. Bursa'da, 
yabancı lara mayıs 
ayında 118 konut 
satılır ken, 2016'nın 
ocak-mayıs döne
minde yabancıların 
aldığı toplam konut 
sayısı ise 619 
olduğu öğrenildi

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir esnaf, 
yaklaşan bayram 
öncesi sahte 
paralara karşı 
diğer esnaf 
arkadaşlarını 
uyardı. Geçtiğimiz 
gün bozmak 
için vatandaştan 
aldığı 100 liranın 
daha sonra 
kontrol ettiğinde 
sahte olduğunu 
fark eden Ömer 
Alkış, polise 
giderek 
şikayetçi oldu. 
Edinilen bilgiye 

göre, geçtiğimiz 
gün Ömer Alkış 
isimli esnafın Uzun 
Sokak'taki iş yer
ine gelen bir kişi, 
eşine pazar parası 
vereceğini belirtip 
Alkış'tan elindeki 
100 lirayı 
bozmasını istedi. 
100 lirayı alıp 
yerine bozuk 
para veren Alkış 
daha sonra parayı 
kontrol ettiğinde 
sahte olduğunu 
fark etti. Alkış 
kendisine sahte 
para veren kişi 

hakkında polise 
şikayetçi oldu. 
Ömer Alkış, 
"Sıcağın ve 
orucun etkisi ile 
gaflete düştüm. 
Özellikle bayram 
yaklaşıyor, 
oruç var dikkatli 
olun. Zaten esnaf 
zor günler yaşı 
yor. Bir de bu 
olayla etkilen
mesinler. Bence 
herkes birbirini 
bu sahte para 
konusunda 
uyarırsa bir sorun 
olmaz" dedi.

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA 

EŞYALI KİRALIK DAİRE 

05353781800

j ıa gemport
Gşmiıli ^iman ve Pepo.arııa İşletmeler, 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 ıraKtor 
Operatörü istihdam eaeceK.

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, 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.

KAYNAKÇI ARANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır;

Meslek Liselerinin metal işleri 
bölümünden mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası oıan 
Teknik resim okuyabilen

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

Kaynakçılar aramaktayız.

mavitec 
0 224 514 04 00

™
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

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

■II
KAŞEDE BEKLEMEK YOK

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

5)SAATTE TESLİM EDİLİR

C v LER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 (3EMLIK

mailto:hr@gemport.com.tr
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Yeni dönem başlnıor! ileni wlı ilenelim yok
Torba yasaya 
konulan varlık barışı 
düzenlemesinde 
varlığı yurtdışından 
gönderen ile alanın 
aynı olması gerek
miyor.
TBMM'ye sunulan 
torba kanun 
tasarısında yer alan 
varlık barışı düzen
lemesinde, gerçek 
kişilerin yanı sıra 
şirketlere ait 
varlıklar da başka 
kişilerin nam veya 
hesabına yurda ge
tirilebilecek.
Habertürk'ten Ahmet 
Kıvanç'ın haberine 
göre yurtdışından 
kredi kullanan 
şirketler, dışarıdaki 
varlıklarını fiilen 
yurda sokmadan, 
doğrudan dış kredi
lerini ödemede kul
lanabilecekler.

Böylece aile birey
lerinden veya şirket 
ortaklarından her
hangi birisi adına 
yurtdışında bulunan 
varlıklar getirilebile
cek. Bu işlem ne
deniyle Veraset ve 
İntikal Vergisi öden
meyecek.
Diğer yandan 2008 
yılındaki ilk varlık 
barışında beyan 
ettiği 5.2 milyar 
lirayı getiremeyen 
Ali Türkan ■ 
benzeri durumla 
karşılaşmamak için 
önlem alındı.
Beyan ettiği 
varlıkları, öngörülen 
sürede yurda ge
tirmeyenler, denetim 
muafiyeti hakkından 
yararlanamayacak. 
Bu kişilere 
müfettişler, “Beyan 
ettiğin parayı nere

den buldun, nasıl 
kazandın” diye sora
bilecek.
Varlık barışı ilk defa 
2008 yılındaki küre
sel kriz dolayısıyla 
çıkartıldı. 2011 ve 
2013 yıllarındaki 
varlık barışına ise 
gelişmekte olan 
ülkelere yönelik risk 
iştahının azalması 
gerekçe gösterildi. 
Turizmde son yılların 
en kötü döneminin 
yaşanmasının da 
etkisiyle varlık barışı 
4. defa gündeme 
geldi. 2008’deki 
düzenlemede 
yurtdışından getir
ilen varlıklar için 
yüzde 2, yurtiçinden 
sisteme sokulacak 
varlıklar için de 
yüzde 5 oranında 
vergi öngörüldü. 
Sonraki yıllarda da 

yurtdışından getir
ilen varlıklar için 
yüzde 2 vergi alındı. 
VERGİ VE 
DENETİM YOK 
Öncekilerden farklı 
olarak bu varlık 
barışında hiçbir 
vergi alınmayacak. 
Gerçek ve tüzel 
kişiler yurt dışında 
bulunan para, altın, 
döviz, menkul 
kıymet ve diğer ser
maye piyasası 
araçlarını 31 Aralık 
2016 tarihine kadar 
bankalara ve aracı 
kurumlara beyan 
edecekler. Beyan 
edilen tarihten 
itibaren bir ay 
içerisinde yurda ge
tirecekler. Alacaklar 
ile taşınmazların be
delini yurda ge
tirmek için ise bir yıl 
süre tanınacak.

ÇEKİLEN PARAYA 
MUAFİYET
Şirkete ait parayı 
yurda getirenler is
terlerse sermayeye 
ilave edebilecekler. 
Sermayeye 
eklenmemiş 
varlıkların ortaklar 
tarafından 
işletmeden çek
ilmesi “kâr dağıtımı” 
sayılmayacak. 
Dolayısıyla bu 
paradan dolayı gelir 
ve kurumlar vergisi 
ödemek zorunda 
kalmayacaklar. 
Beyan edilen 
varlıklar nedeniyle 
beyan sahibi kişiler 
ile “nam veya 
hesabına” getirilen 
diğer kişiler 
hakkında hiçbir 
suretle vergi in
celemesi 

yapılamayacak, 
vergi cezası kesile- 
meyecek. Varlıklarını 
yurda getirenler 
hakkında, bundan 
dolayı inceleme, 
soruşturma veya 
kovuşturma 
yapılamayacak.

2008'DEKİ BARIŞTA 
48 MİLYAR BEYAN 
EDİLDİ

2008 yılındaki 
varlık barışı 
uygulamasında
64 bin 567 gerçek ve 
tüzel kişi 28 milyarı 
yurtdışı, 20 milyarı 
da yurtiçi olmak 
üzere 48 milyar 
liralık varlığı sisteme 
sokacağını bildirdi. 
Bu kişiler için 1.6 
milyar lira vergi 
tahakkuk ettirildi.

Çekte önce para, sonra hapis cezası
ÇekKanunu'nda 
yapılacak düzenle
meyle karşılıksız 
çekte önce adli para 
cezası uygulanacak, 
ödenmediği takdirde 
hapis cezasına 
dönüşecek.
Adalet Bakanlığı 
tarafından hazırla 
nan Çek Kanunu ile 
İcra İflas Kanunu'n 
da değişiklik yapıl 
ma sim öngören 
tasarının TBMM'ye 
bugün gönderilmesi 
bekleniyor. Çek ve 
iflas erteleme 
konularında yeni

düzenlemeler hayata 
geçiriliyor. TBMM 
Başkanlığı'na sevk 
edilecek tasarıda 
çekin karşılıksız 
çıkması halinde adli

para cezası 
uygulanması 
öngörülüyor. Adli 
para cezasının öden
memesi halinde de 
bu ceza hapse 

dönüşecek. Ancak 
verilen adli para 
cezası çekte 
karşılıksız kalan mik
tardan daha az ola
mayacak. Çekin 
bedeli ne kadarsa 
adli para cezası da o 
kadar olacak. Çekin 
ödenmesi halinde bu 
adli para cezası or
tadan kalkmış ola
cak. Ödenmemesi 
halinde bu hapis 
cezasına dönüştürü 
lecek. Düzenlemeyle 
hapis cezası ertelen
meyecek, ön ödeme 
kapsamında olmaya

cak, uzlaştırma 
kapsamında olmaya
cak ve hükmün 
açıklanmasının geri 
bırakılması uygulan
mayacak.
Çekle ilgili konu
larda daha önceden 
yargılamalar ceza 
hâkimliklerinde 
yapılırken, yeni 
düzenlemeye göre 
karşılıksız çekin 
yargılanması icra 
hâkimliklerinde 
yapılacak ve usulde 
icra hâkimliklerinin 
tabi olduğu usulün 
dikkate alınacak, bu 

da hızlı bir 
yargılamayı gün
deme getirecek 
Adalet Bakanı 
Bekir Bozdağ, 
"Bu düzenlemelerle 
birlikte itibar 
kaybeden çek, 
bu düzenlemeden 
sonra yeniden 
güvenli bir araç 
haline dönü 
şecek" dedi 
İflas ertelemeyi bir 
yandan şirketler 
kötüye kullanırken, 
hukuk da bu 
kötüye kullanmaya 
açık kapı bırakıyor.

^Gemlik Körfez’ www-gem I i kkorfezgazetesLcom
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ işletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 13 53

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

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

513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07
Pamukkale
DENİZ UÇAĞI
Pegssus Akmls Seyahat 
METRO
Aydın .Tu r İzm
SOzar Turizm 
Kanbarogiu-Eaadaş 
Anrtur
Kamil Koç

612 OO 26 
61 3 65 *1 3 
6*14 33 82
613 12 12 
813 20 77
612 1O 72

612 O1 83

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. HasL

517 34 00
513 23 29

RELEDİYE
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

İtfaiye 
Muhasebe Md. 5 
Yazı İşi. Md. ! 
Su Anza

513 23 25 
145 21-182 

' 45 21-111' 
Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 2S6 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) an 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 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz 
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 29 29 
513 12 95
513 16 37 
513.75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

Gemlik KBrfez
OIBLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ «KZITUİ_________

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5474 

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)

IEIIİIIİİERIGM
VENÜS SİNEMASI 

ninja kaplumbağalar 
gölgenin içinden(3d türkçe): 

11:30:14:00-16:15- 
18:15-21:45... 

hayvanlar şehri (türkçe 
dublaj): 11:45-14:00- 

16:15-21:45...
korku seansı 2: 

11:30-14:00-16:30-21:45...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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İNŞAAT

L

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

GEMLİK KÖRFEZİNİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

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

www.yigitinsaatgemlik.com

2016 yılı 
rezervasyomammz

İnternetten Canlı fygm- Sahne - Işık gösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler 

www.gemllkmllton.com
Rk facebook/miltondugun
UL plus.google.com/mlltondugun
P HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
? Tel : 513 10 71 GEMLİK

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

MfLTON
k DÜĞÜN SALONU

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


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

CİLT YAPIMI - REKLAM ■ MADALYA - KUPA - PLAKET

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
28 Haziran 2016 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

Tel : O 224 513 96 83

Umurbey Merkez Camii çevresinde yapılan kazı sırasında bulunan kalıntı şaşırttı

bm wlıt ıtat am Tonlu 
konut

HAZİRAN YAĞMURLARI

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Haziran ayı yaşantım içinde gördüğüm en 
ıslak ay oldu.

Haziranın ilk haftası yağmurla başladı, sonla 
rina doğru yine yağmurlar devam ediyor.

Yaz gelmeyecek mi diye düşünüyor insan. 
İklimlerdeki değişimler, insanın benliğinde 

de değişime neden oluyor.
Havaların serin gitmesi, en çok oruç 

tutanları sevindiriyordun Ama zeytin üreticisi 
de bu işten mutlular. Devamı sayfa 4’de

Dün, Bursa Müzeler Müdürlüğünden Umurbey’e gelen 
arkeologların gözetiminde Cami çevresinde yapılan kazı 
sırasında bulunan mezar taşı ve lahit olduğu sanılan kalıntılar 
dikkatlice incelendiğinde, bunların yıllar önce Umurbeylilerin 
kullandığı eski meydan çeşmesi olduğu belirlendi. Bunun üze 
rine kazı çalışmalarına devam edildi. Haberi sayfa 4’de

arsası
tapuları 
alındı

Gemlik Belediye 
si’nin Cihattı Ma
hallesi Bölgesinde 
yapacağı toplu 
konuta ait 153 bin 
metrekarelik alan 
Milli Emlak Genel 
Müdürlüğünden 
Gemlik Belediye
sine geçti. Bu 
alanda 970 konut 
inşaa edilecek. 
Haberi sayfa 2’de

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 Bakanlığının uyguladığı 

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş 
derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

SOSYAL
MÜZİK 
MASA TENİSİ 

VOLEYBOL

JİMNASTİK
TİYATRO 
BİLGİSAYAR

AKTIVTTFLF.RIM17.! BASKETBOL HALKOYUNLARI
SU SPORLARI SATRANÇ

Tlestetycudi faubvMuvfr ifa çağdaş etytûn, dtytene ea (yafası öyet ofadafy...

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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MMiacılin ilinti
Gemlik Belediye- 
si’nin Cihatlı Ma
hallesi Bölgesinde 
yapacağı 970 konut
luk çalışmanın önün 
deki engeller bir bir 
kalkıyor. 153 bin 
metrekarelik toplu 
konut alanının ta
pusu önceki gün 
düzenlenen törenle, 
Milli Emlak Genel 
Müdürlüğünden 
Gemlik Belediye
sine geçmiş oldu. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık ve İlçe 
Mal Müdürü Osman 
Şahin’in de yer aldı 
ğı törende Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz tapuyu 
teslim aldı.
Dört yıldır yapılan 
çalışmalar sonucu 
153 bin metrekarelik 
araziyi toplu konut 
alanına kazandırdık 
larını vurgulayan 
Gemlik Belediye

Gemlik Belediye- 
si’nin Mahalle 
Statüsüne dönüşen 
eski Köylerde 
yaptığı hizmet ve 
yatırımlar 
devam ediyor. 
“Şehirlerde ne 
varsa Köylerde 
de o olacak” 
sloganıyla yola 
çıkan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Hamidiye 
Mahallesi Köy 
Konağı yenileme 
çalışmalarının 
yanı sıra Hamidiye 
Gençlik Merkezi 
yapımı için de 
kolları sıvadı. 
Köy Meydanları 
ve spor alanları 
kazandırılmasının 
yanı sıra köy 
yollarının 
genişletilmesi, 
köyler arası 
alternatif yollar 
açılması, köyler 
deki yeşil alan ve 
çocuk parklarının 
sayısının artırılması 
gibi projeleri bir

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’, www.gemlikkorfezgazetesi.corri(<

Başkanı Refik 
Yılmaz, ilk etapta 
225 konut yapılaca 
gîRt, yeni aıâfiCıâ 
etap etap olarak 
toplamda 970 konut 
inşa edileceğini 
söyledi. Projeleri 
tamamlanan toplu 
konut alanının 
yapım ihalesine 
çıkılacağını 
müjdeleyen Refik 
Yılmaz, en geç Eylül 
ayında temel 
atacaklarını söyledi.

bir yaşama geçiren 
Gemlik Belediyesi, 
Köy Konaklarını 
yenileyip, eski 
köylere Gençlik 
Merkezleri de 
oluşturuyor. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz,

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, “Yeni 
Gemlik Toplu 
Konutları ilçemize 
hayırlı uğurlu 
olsun" dedi.
Gemlik Kayma 
kamı Cahit Işık’ta, 
ilçeye hayırlı ve 
uğurlu olmasını 
dileyerek, tapuyu 
Mal Müdürü Osman 
Şahin ile birlikte 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
teslim etti.

Hamidiye Mahallesi 
Köy Konağı ye
nileme 
ve Gençlik 
Merkezi çalışma 
larını bayram 
sonuna kadar 
tamamlayacaklarını 
müjdeledi.

Sağlık Bakanlığı ve 
Milli Eğitim Bakan 
hğı’nın birlikte uygu
lamaya koyduğu, 
“Sağlıklı Beslenme 
ve Hareketli 
Yaşam Programı” 
çerçevesinde 
bisiklet dağıtımları 
devam ediyor.
Daha önce başarılı 
İlkokul Öğrencileri 
ve Ortaokul 
Öğrencilerine bisik
let dağıtan Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, bu kez Lise 
öğrencilerini sevin
dirdi. Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Şube Müdürü 
Burhan İnan ve 
Meclis üyesi Ercan 
Barutçuoğlu’nun da 
katıldığı tören Özdi 
lek Cevdet-Aynur 
Mayruk Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi

Gemlik te uç yıldır 
başarıyla görev 
yapan Jandarma 
Bölük Komutanı 
Binbaşı Coşkun 
Çorapçı, Diyarba 
kır’a tayin oldu. 
Veda turlarına çıkan 
Binbaşı Coşkun 
Çorapçı Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret etti. Görevde 
bulunduğu süreçte 
desteklerini esirge
meyen Belediye 
Başkanı Refik 
Yılr ?z’a teşekkür 
ed' Coşkun Çorap 
çı. ûo/ram öncesin 
de yeni görevine 
başlayacağını kay
detti. Binbaşı 
Coşkun Çorapçı’ya 

bahçesinde yapıldı, 
ilçedeki 10 Lise’ den 
5’er olmak üzere 
toplam 50 başarılı 
öğrenci Bisikletlerini 
protokol üyelerin 
den aldılar. Burada 
bir konuşma yapan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
ilçedeki eğitim ve 
öğretim kalitesine 
dikkat çekerek, 
başka şehir ve ilçel
erdeki liseler yerine 
Gemlik’teki okulların 
tercih edilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Gemlik’teki her okul 
binasını ve her 
sağlık ocağını ye
nileyeceklerini bir 
kez daha tekrarlayan 
Refik Yılmaz, TEOG 
sınavlarında göster
ilen başarıya işaret 
ederek, bu başarının 
devamının lise 
öğrencileriyle üniver 
site sınavlarında da 

ilçeye verdiği 
hizmetlerden dolayı 
teşekkür edip, yeni 
görev yerinde 
başarılar dileyen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
fincan takımı 
hediye etti. Binbaşı 
Coşkun Çorapçı, 
Gemlik Kaymakamı 

tekrarlanmasını 
temenni etti. 
Kaymakam Cahit 
Işık’ta başarılı 
öğrencileri tek tek 
kutlayarak, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın sözlerine 
katıldığını belirtti. 
Gemlik’te eğitim ve 
öğretim kalitesinin 
örnek gösterildiğini 
kaydeden Cahit 
Işık, velilere de 
sesle nerek Gem
lik’teki okul ve 
öğretmen lere 
güvenmelerini 
istedi. Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran’da. Gemlik’in 
TEOG sınavlarında 
Bursa İkincisi 
olduğunu tekrarla
yarak, daha birçok 
sportif, kültürel ve 
sosyal alanda da 
Eğitim ve Öğretim 
düzeyinin zirveyi he 
deflediğini anlattı.

Cahit Işık, Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu ve 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran 
başta olmak 
üzere tüm 
kamu kurum ve 
kuruluşlarına da 
ziyarette bulunarak, 
veda etti.
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Dolandırılırız' korkusuyla kimse gidip parasını almıyor!
Vatandaş, "dolandın 
cı arıyor diye sigor
tadaki 30 milyon 
lirayı almıyor 
Sigortalıların sadece 
bu yıl hayat 
sigortalarında 
unuttuğu para tutarı 
30 milyon liraya 
yaklaşırken, hak 
sahiplerinin çoğu, 
dolandırıldığını sa- 
narak, paralarını 
almak istemiyor. 
Sigorta şirketlerinde 
bu yıl unutulan 30 mi* 
İyon lira, haziran so
nunda "Güvence 
Hesabı"na devrala
cak. Çoğu kişi 
dolandırıldığını sa
narak parasını 
almıyor, sigortacılar 
ise vatandaşı ikna 
edemiyor.
Hayat sigortası satan 

şirketler, her yılın 
ocak ayında, 
paralarını unutan 
sigortalıların listesini 
açıklıyor, ardından 
kişileri 15 Haziran’a 
kadar paralarını 
almaları için mektup 
ve telefonla bil
gilendiriyor.
Haziran sonunda da 
hak sahiplerince 
aranmayan paralar 
sigorta şirketleri 
tarafından Güvence 
Hesabı’na de
vrediliyor. Bu ay so
nunda da şirketler, 
ulaşamadıkları 
sigortalılar nedeniyle 
30 milyon liraya yakın 
parayı, Güvence 
Hesabı’na devrede
cek. Son üç yıl içinde 
de devredilen para 
tutarı, 100 milyon 

lirayı buldu. 
Sigortacıların, hak 
sahiplerine 
ulaşamamalarının 
birkaç nedeni var. 
Birincisi, hayat 
sigortaları 10 yıl ve 
daha uzun süreli sig
ortalar olduğundan 
kişiler poliçe 
yaptırdıklarını un
utuyor. Hem adres 
hem de ulaşım bilgi
lerinin değişikliği ne
deniyle de şirketler, 
sigortalıya 
ulaşamıyor. Bir diğer 
neden ise sigortalı 
kişinin, vefat etmesi 
ve varislerinin sigor
tadan haberdar 
olmaması. Ama asıl 
sorun, son yıllarda 
artan dolandırıcılık 
olayları nedeniyle 
sigorta şirketlerinin, 

hak sahiplerini 
inandıramamaları. 
Çoğu kişi, 
dolandırıldığım sa
narak, hem sigorta 
şirketinin aramalarına 
cevap vermiyor hem 
de parasını almak is
temiyor.
Sigortacılar, hak 
sahiplerini ulaşmak 
için çok 
uğraştıklarını, inter
net sitesinde parasını 
unutan kişilerin isim
lerini yayınladıklarını, 
mektup gönderdik
lerini, telefonla ara 
dıklarım belirterek, 
“Ya ulaşamıyoruz, ya 
da ulaştıklarımızı ikna 
edemiyoruz.
Vatandaş dolandın 
cıhk olaylarından 
öyle korkmuş ki, 
‘böyle bir para 

unutmuş olamam, 
beni dolandırıyor 
sunuz’ deyip, tele
fonu kapatıyor, 
örneğin, bir 
sigortalımız 15 yıl 
önce poliçe 
yaptırmış, sonra 
unutmuş, birikimi 100 
bin liraya kadar 
ulaşmış. Kendisine 
ulaştık ama ikna 
edemedik” diyor. 
"BENİ DOLANDIRI 
YORSUNUZ" 
Sigorta şirketlerinde 
unutulan paraların 
iadesi için son tarih, 
her yılın haziran ayı. 
Bu dönemde de 
dolandırıcılık olayları 
artıyor ve dolandın 
cılar, binlerce kişiyi, 
‘sigorta şirketinden 
arıyoruz, şu kadar 
paranızı unutmuş 

sunuz,’, diyerek 
arıyor. İşin kötüsü, 
sigorta şirketleri 
de aradıkları 
sigortalılardan TC 
kimlik numarasını, 
adresini ve banka 
hesap numarasını 
istiyor. Dolandırıcılar 
da aynı yöntemi 
uyguluyor. Hal böyle 
olunca da sigortacılar 
vatandaşı ikna 
edemiyor, vatandaş 
da sigorta şirketinde 
para unuttuğuna ve 
bu parayı alacağına 
inanmıyor. Sigor 
tacı lar, bu konu 
da yaşadıklarını 
şöyle anlatıyor: 
“Telefonlar arıyo 
ruz, ‘beni dolan 
diriyorsunuz’ 
deyip, suratımıza 
kapatıyorlar”

Tır kmmğunıla helderlıen hayatını taıheni

Bursa’da güvenlik 
kameraları tarafın 
dan saniye saniye 
kaydedilen silahlı 
yaralamanın sanığı, 
Hüsnü Kemal Ö.'nün 
ayaklarına kendisine 
küfür ettiği için, Raif 
D.'ye ise de üzerine 
geldiği için ateş 
ettiğini söyledi.
Olay, geçtiğimiz yıl 
Mayıs ayında 
merkez Osmangazi 
ilçesi Elmasbahçeler 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Turgut 
A. tartıştığı Hüsnü 
Kemal Ö.'yü 
kamından, Raif D.'yi 
de ayağından 
yaraladı. Silahla 
yaralama olayını 
gerçekleştiren 
Turgut A. ise bir 
süre sonra Pendik'te 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Suçunu kabul eden 
Turgut A., sevk 
edildiği adli mer 
çilerce tutuklandı. 
Bursa 4'ncü Ağır 
Ceza Mahkeme
sinde Turgut A.'nın 
yargılanması devam 
ediyor. Olay gününü 
anlatan Turgut A., 

"Bir kahvehaneye 
N.Ç.’ye yardıma 
gittim. İlerleyen 
saatlerde işimi 
bitirdim ve 3 tane 
bira alarak kahveha
nenin karşısında 
içmek istedim. Bu 
sırada arkadaşlarım 
E.P. ile R.E. yanıma 
geldi. Onlara da 
almış olduğum bi
radan ikram ettim. 
Daha sonra E.P. ile 
R.E.’yi bira almaya 
gönderdim. Onlar 
gelene kadar 
S.L.’nin iş yerine 
gidip oturdum. 
Hüsnü Kemal Ö., 
H.L.’nin yanına 
geldi. Hüsnü 
ağabeye selam ver
ince, bana ağır 
küfürler etmeye 
başladı. Sonra tele
fon gelince H.L, 
yanımızdan ayrıldı. 
Ben de oradan 
ayrıldım. Ancak ik
inci kapıdan dışarıya 
çıkarken Hüsnü 
Kemal ö., yanıma 
tekrar gelip bana 
küfür ederek, tekme 
atmaya başladı. 
Aramızda daha 
önceden husuı ît 
yoktu.

Bursa’da aldığı yükü 
Bulgaristan'a 
götüren 52 yaşındaki 
TIR sürücüsü, 
Hamzabeyli Sınır 
Kapısı'nda TIR 
kuyruğunda bek
lerken geçirdiği kalp

ÇMe cımstiı aıiısııılııı iaı inlim söıltf
Bursa'da iki kişiyi 
öldüren ve hakkında 
çifte müebbet iste
nilen sanık ilk kez 
hakim karşısına 
çıktı. Sanık, ölen 
şahıslardan bir 
tanesinin önce ateş 
ettiğini ve ondan 
sonra aracındaki 
pompalı tüfeği 
aldığını ifade ederek, 
"Mermiyi ağzına 
sürdüm. Arka sol 
tarafa ateş ettim. 
Bana ateş etmeye 
devam ettiler.
Öldürme kastım 
yoktu ama ateş 
sonrası aracın 
camları kırıldı ve 
ikisi birden yere 
düştü" dedi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Gökçeören 
köyünde 9 Mart tari
hinde iki ceset 
olduğu ihbarı üzer
ine olay yerine giden 
jandarma ekipleri, 
Erhan Özalp’i 8, 
Sinan Yalçınkaya’yı 
da 4 kurşunla 
öldürülmüş halde 
buldu. Kahvecilik 
yapan Sinan 

krizi sonucu 
hayatını kaybetti. 
Hamzabeyli Sınır 
Kapısı'nda oluşan 4 
kilometrelik TIR 
kuyruğunda 
bekleyen Bulgaris
tan uyruklu Dombra

Yalçınkaya'nın (32), 
geçen yıl eylül 
ayında Kestel ve 
Yıldırım ilçesinde 
birer gün arayla 
cinayete kurban 
giden Serhat Erkibaş 
(31) ve Aşkın Kızılka 
ya’yı (31) öldürdüğü 
iddia edilen tutuklu 
sanık Deniz Yalçın 
kaya’nın (29) ağabe 
yi olduğu ortaya 
çıktı. Maktul Erhan 
Özalp’in ise 
Yalçınkaya’nın 
kardeşinin iki kişiyi 
öldürmesinden 
sonra İstanbul’dan 
Bursa’ya geldiği 
öğrenildi. Orman
daki çifte infazın 
ardından katil zanlısı 
olduğu iddia edilen 
işçi Isa Durak, 
Kahramanmaraş’da 
yakalanarak Bur
sa’ya getirildi. 
Katil zanlısı İsa Du 
rak’ın yargılan 
masına Bursa 4. Ağır 
Ceza Mahkeme
sinde başlandı. 
Duruşmaya ölen 
Yalçınkaya’nın 
cinayetten tutuklu 

sow Dimitriv 
Kyucyukov, sabah 
saatlerinde fenalaştı, 
bunun üzerine 112 
Acil Servis ekip 
lerine bilgi verildi. 
Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri, 

kardeşi Deniz 
Yalçınkaya, Erhan 
Özalp’in yakınları ve 
sanık ile müşteki 
avukatları katıldı.
Sinan Yalçınkaya ve 
Erhan Özalp ile oto 
kiralama işi yapan 
M.T.’nin yanında 
tanıştığını dile ge
tiren İsa Durak, 
“Daha sonra 
arkadaşlığımız il
erledi. Bir süre 
sonra Sinan 
Yalçınkaya’ya bin 
500 lira borç verdim. 
Karşılığında kendisi 
de bana 7.65 milime
trelik silah verdi. Bir 
zaman sonra 2 bin 
500 lira daha verdim. 
Sinan’ın kardeşi bir 
suçtan dolayı ceza
evinde yatıyordu. 
Benden tekrar para 
istedi ve 20 bin lira 
daha verdim” dedi. 
Olay günü Sinan’ın 
kendisini arayarak, 
Beşyol’daki bir 
kahvehaneye 
çağırdığını dile 
getiren Durak, 
“Kahvehaneye 
giderken arkada

Kyucyukov'un kalp 
krizi geçirerek 
hayatını kaybettiğini 
belirledi. Kyucyukov 
cesedi, Trakya 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi 
Morgu'na kaldırıldı 

şım Ş.C. de 
yanımdaydı. Sinan, 
bana 20 bin lira 
ödeme yapacağını 
söylemişti. Çay 
içtikten sonra otur
duk ve ne zaman 
parayı vereceğini 
söyledim. Oda, 
paranın
01.00 sıralarında 
geleceğini söyledi. 
Bende telefonlaşırız 
deyip ayrıldım ve 
arkadaşımı evine 
bıraktım.Gece 
01.00 sıralarında 
kahvehaneye 
geldiğimde 
kapalıydı. Sinan’ı 
aradım ve Orhaneli 
yolunda buluşalım 
dedi. Gökçeören 
köyüne doğru ben 
önden Sinan 
arkadan geliyordu. 
Köyün girişine 
yakın aracı sağa 
çektim. Bana selek
tör yapınca araçtan 
indim. Sinan 
sorduğumda köye 
girmeden bir şeyler 
içelim teklifinde 
bulundu” açıklama 
sında bulundu.
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|iine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

HAZİRAN YAĞMURLARI...
Sevgi tohumlarını ekmesini bilemeyen

lerin, nefret bulutlarının üzerlerine 
gelmesi kaçınmazdır.

Türkiye, bölgesindeki olaylara yanlış 
teşhisi koyunca, tedavi edilmesi gereken 
hastalık vücudu sardı.

Ortadoğu bir cehenneme döndü.
Oysa, bizim Cumhuriyet He birlikte 

dünyaya bakışımız bilhassa komşularıyla 
olan ilişkilerimiz BARIŞ üzerine 
kurulmuştu. “Yurtta barış, dünyada barış” 
diyen bir önderimiz vardı.

Oysa bugün bizi yönetenler, “Yurtta 
kavga, çevrede savaş” naraları attılar.

Suriye’nin iç işlerini karışıp, Büyük 
Ortadoğu projesinin as başkanlığını 
üstlendiler.

Bir haftada Şam’a girip, “Emevi Camiin 
de Cuma namazı kılacağız” diyecek kadar 
işgalci ve yayılmacı bir siyasetin sahibi 
oldular.

Bakın aradan neredeyse 6 yıl geçti. 
Suriyeden, bölgedeki tüm İslam dünya 
sının liderliğine soyunan bizim dünya lid
erimizin her politikası boş çıktı.

İsrail İle Filistin arasındaki bitmek bilme 
yen savaş bölgesine yardım gemimizi 
gönderdik. İsrail, “göndermeyin, vuru
rum" dedi dinlemedik.

Vurdular, 9 insanımızı kaybettik.
İsrail ile ilişkiler askıya alındı.
Diplomatik bağlarımız koptu.
Lavos ta televizyon karşısında İsrail li 

derine “One Munite” çektik.
Dünya liderimizi bu davranışından 

dolayı kahraman ilan ettik.
Türkiye İsrail ilişkilerini askıya aldık.
Ne zamana kadar, düne kadar.
Bir süredir KATİL diye dünyaya Han 

ettiğimiz İsrail He olan ilişkilerimizi 
düzeltiyoruz.

Haydi hayırlısı.
Ne değişti de ilişkiler birden düzelmeye 

başladı.
Katil, cani dediğimiz bir ulus ile 

kardeşlik bağlarını yeniden kuruyoruz.
Suriye ye yerleşen Rus uçağını 

düşürdük.
“Sınırımızdan 1 metre içeri girdiler, 

Uluslararası kuralları çiğnediler, 
bağımsızlık hakkımızı kullandık” dedik.

BirHeri alkış tuttu.
Rusya ile düzgün giden ilişkiler 

bozuldu.
Bu yıl Akdeniz’deki oteller sıkıntıda.

Yabancı turist yerine, yerli turist ile açığın 
kapanmasını umuyorlar.

Dünkü gazetelerde bir yıl önce Antalya 
Caddelerinde Haziran ayındaki kalabalık 
ile yeni çekilen bir fotoğrafa baktım 
cadde bomboş.

Rusya Türkiye’ye turist gönderemediği 
gibi, aldığı narenciyeyi de durdurdu.

Üretici perişan, otelci iflasın eşiğinde.
Demek ki bu iş “One Munite” ve uçak 

düşürmekle olmuyor.
Ekonomi krize doğru gidiyor, çek yasası 

yeniden değiştiriliyor, çevremizde kalma 
yana dostlukların yeniden kazanılmasını 
çalışıyor.

Tüm bunlar yandaş basın ve medya ile 
büyük başarıymış gibi gösteriliyor.

Topluma algı operasyonu yapıyorlar.
Ankara daki sarayıyla, satılık kalem

leriyle, televizyonlarıyla, gazeteleriyle, ce
maat ve tarikatlarıyla, kendilerine bağımlı 
sivili toplum kuruluşlarıyla başarı 
sizliklerini başarıymış gibi göstermek 
çabasındalar.

Millet de yutuyor bunları.
Dedik ya, sevgi tohumları ekmesini 

bilmeyenler, nefret bulutlarını üzerine 
çekerler.

İşimiz zor, kötü bir Haziran geçiriyoruz.
İnşallah gelecek aylar farklı olur.

Dereboyundan Ahmet Dural Meydam’na gelecek araçlar artık çevreyi dolaşmayacak...

SBB1M
Ahmet Dural 
Meydanı’nda 10 yıl 
önce başlatılan 
Meydan Projesi 
kapsamındaki 
kamulaştırmaların 
birinci bölümü 
tamamlanmasından 
sonra, şimdi de Dere 
boyunun Meydanla 
buluşması için 
belediyece açılan 
yeni yol tamamlandı. 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Daire 
Başkanlığınca 
projelendirilen, 
İrmak Sokak’tan 
Ahmet Dural 
Meydanına ulaşımın 
sağlanması için, 
açılan ikinci yolun, 
parke döşeme 
çalışmaları bitirildi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
gözetiminde yapılan

yolun parke döşeme sından sonra, çevre 
işinin tamamlanma düzenlemelerin

yapımına başlandı. 
Daha öncede Dere 
boyundan Ahmet 
Dural Meydam’na 
açılan alternatif yol 
Irmak sokağı girişi 
sağlarken, yeni 
yapılan yol ise 
Ahmet Dural 
Meydam’na 
çıkışa sağlayacak. 
Böylece Dereboyun
dan gelen araçlar, 
Ahmet Dural,. 
Meydam’na 
çıkmak için, 
Pazar Caddesi’nden 
yeni yapılan 
Asim Kocabıyık 
Camii etrafından 
dolaşmak 
zorunda kalıyor 
lardı.
Yeni açılan yol 
ile araçlar 
doğrudan Meydana 
çıkılacak.

Umurbey Merkez Camii çevresinde yapılan kazı sırasında bulunan kalıntı şaşırttı

Mezar dediler cesme çıktı

Umurbey Camii 
çevre düzenlemesi 
yapımında kazı 
çalışmalarında 
bulunduğu iddia 
edilen mezarlar 
eski çeşme çıktı. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
Umurbey Merkez 
Camiinin depremde 
hasar gören 
minaresinin 
onarımından sonra 
çevre düzen
lemeleri sırasında 
yapılan hafriyat 
kazısı sırasında 
eski mezar 
taşlarına benzetilen 
kalıntıların ortaya 
çıkması üzerine, 
kazı çalışmaları 
durdurulmuş olay

yerir i , olis 
çağrılarak, tarihi 
eser olabileceği 
düşünülen 
kalıntıların tesbi-

tinin yapılması için 
Bursa Müzeler 
Müdürlüğünden 
arkeologların 
çağırılmasına

karar verilmişti. 
ÇEŞME 
KALINTISI ÇIKTI 
Dün, Bursa Müzeler 
Müdürlüğünden 
gelen arkeologların 
gözetiminde bulu
nan ve mezar taşı 
ve lahit olduğu 
sanılan kalıntıları 
dikkatlice 
incelendiğinde 
bunların meydanda 
yıllar önce 
Umurbeylilerin 
kullandığı eski 
meydan çeşmesi 
olduğu belirlendi. 
Arkeologların 
yaptığı tespitten 
sonra hafriyat 
çalışmaları kaldığı 
yerden devam 
etmeye başladı.



GemlikKBrfez
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DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ’DE AÇILIYOR!

2016 - 2017 Eğitim Öğretim Sezonundu Hizmetinizdeyiz

ANAOKULU • İLKOKUL» ORTAOKUL 
oo bilorhangazi www.bilokullari.com.tr 1444 5 245

http://www.bilokullari.com.tr
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesvo/ıel Turist Rehberi

Dünden devam 
İZNİK MÜŞKÜLE

NAZIM HİKMET 
RESİM ve ŞİİRLERİ 
MÜZESİ PROJESİ
Bilindiği üzere 

Nazım Hikmet'in 
Türk vatandaştı 
gına dönmesine 
imkan veren 
Bakanlar Kurulu 
kararının imzaya 
açılmasının ardın 
dan, mezarının da 
Türkiye'ye getiril 
mesi gündeme 
geldi. Nazım Hik
met'in 1953 yılında 
yazdığı ‘Vasiyet’ 
adlı şiirinde dile 
getirdiği ‘Anado 
lu'da bir köy mezar 
lığına gömün beni 
ve de uyarına

PROJELER... (8) 
gelirse, tepemde 
bir de çınar olursa 
taş maş da istemez 
hani’ dizelerini, 
öldüğü gün bir 
çınar dikerek, 
gerçekleştiren İznik 
Müşküle Köyü 
sakinlerinin usta 
nın mezarın köyle 
rine taşınması için 
girişimlere başla 
mıştı. Nazım Hik
met ile Müşküle 
Köyü arasındaki 
ilişki, bu köyde 
yaşayan ve kız 
meselesi nedeniyle 
bir kişiyi öldürdük
ten sonra Bursa 
Hapishanesi'ne 
gönderilen ve bu
rada kaldığı 3 yıl 
süresince şairle 

koğuş arkadaşı 
olan İsmail Başa 
ran'dan gelmekte
dir. 15 yıl önce 
vefat eden Başa 
ran'ın yakın dostu 
olan 77 yaşındaki 
Kemal Tosun, 
Nazım Hikmet ile 
aynı koğuşu payla 
şan İsmail Başaran 
ve arkadaşları 
Fevzi Kavruk ile 
Rıfat Talan'ın, 
Nazım Hikmet'in 3 
Haziran 1963'te 
Moskova'da öldüğü 
haberini alır almaz 
köye bir çınar 
dikme kararı alırlar 
ve çınara ağacı 
dikilir.
“'Nazım Hikmet'in 

mezarı bir gün

Türkiye'ye getir
ilirse buraya 
gömülsün* 
düşüncesiyle, 45 
yıl önce öldüğü 
gün, ‘Vasiyet’ 
şiirinde belirttiği 
gibi bir çınarı, Rıfat 
Talan isimli köy 
sakininin zeytin 
bahçesine dikilir. 
Ancak 12 Eylül 
döneminde bunu 
devlet yetkilileri 
duyar ve jandarma 
göndererek, çınarı 
kestirirler. 5 yıl 
geçtikten sonra bu 
kez yine Nazım 
dostları başka bir 
yere çınar dikerek, 
adını ‘Nazım Çınarı’ 
koyarlar. Uzun 
yıllar çınarın yeri, 
yeniden kesilir ko
rkusuyla gizlenir.

Nazım Hikmet için 
Müşküle Köyü ve 
İznik Gölü’nün ayrı 
bir yeri vardır. Şeyh 
Bedreddin Desta 
nı'nda da İznik 
Gölü ve İznik'e 
önemli bir yer 
ayırmıştır usta.Bu 
nedenledir ki İznik 
Müşküle Köyü’ne 

duvarlarında 
ustanın Bursa 
Cezaevi’nde yaptığı 
tablolar ve şiirleri 
nin asılı olduğu bir 
resim ve şiir 
müzesi yakışır.

MİNYA İZNİK 
PROJESİ

İznik’e gelen yerli 
ve yabancı grupla 
rın İznik’i daha 
rasyonel şekilde 
gezebilmeleri için 
İstanbul veya An
talya’daki minyatür 
şehir projelerine 
benzer bir projenin 
İznik’te uygun bir 
araziye yapılması 
nın ilçe turizmini 
canlan dırabile 
ceğine inanmakta 
yım. İznik Türkiye 
Cumhuriyeti 
sınırları içerisinde 
4 medeniyete 
başkentlik etmiş 
tek yerleşim 
yeridir; I.Bitinya 
2.Bizans 3.Selçuklu 
4.0smanhÜlkemizd 
e metrekareye en 
fazla tarihi eserin 
düştüğü yerleşim 
yerlerinden biridir 
(Her yüz metrede 

bir tarihi eser göre- 
bîlirsiniz.)Hristyanh 
ğın 3.Kutsal Ken
tidir^.Kudüs 
2.Vatikan 
3.lznikHristyanlık 
için çok çok önemli 
olan 7 önemli dini 
toplantıdan

(Konsil)1. ve 7.’si 
İznik’te gerçekleş 
miştir.(1 .Konsil MS 
325’te İznik Senato 
Sarayı’nda ,7.Kon
sil MS 787 İznik 
Ayasofya Kilise 
si’nde gerçekleş 
miştir.)1 .Konsilde 
Hz.İsa’nın 
Tanrının oğlu 
olduğu savı kabül 
edilir. Bu savı 
kabül etmeyenler 
ise dinden aforoz 
edilir. Bu aforoz 
olayı Hristyanhk 
Tarihindeki ilk 
aforoz vakasıdır. 
Bunun haricinde 
bugün Hrisyan 
Aleminin okuduğu 
Matta, Markos, 
Luka, Yuhanna İn
cilleri burada kabül 
edilmiştir.

Devamı yarın

■*’ £* . « . 'i-l: *-

• ' i * 1
B AjT • 1»V , I

4-2.tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

MATBAA!

FATURA •
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE e 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE S 
EL İLANI & BROŞÜR < 

CİLT YAPIMI > 
İLAN & REKLAM > 
PLAKET & KUPA >

MADALYA e 
NİKAH ŞEKERİ e 
BEBEK ŞEKERİ e 

HEDİYELİK EŞYA •

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK
Tel: O 224 513 96 83
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Fay hattına yakın 
ve zemini balçık 
olanlara yapılaşma 
izni verilerek yapı 
lan binalara bitişik 
yeni yapılar yapı 
lınca önemli hasar
lar belirmiş, kimi bi
nalar oturulmaz hal 
almış, zarar gören 
vatandaşlar Gemlik 
Belediyesine temi
nat davaları açarak, 
Gemlik Belediye 
sini 10 milyon 
tazminat ödemeye 
mahkum etmişler.
Belediye başkanı 

Refik Yılmaz’ın 
beyanlarına göre 10 
milyon, Gemlik 
Belediyesinin bir 
yıllık bütçesi.
Bir halk deyişi 

vardır “Dedesi 
koruk yemiş, toru
nun dişi kamaş

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

HAYDİ ÇIK, İŞİN İÇİNDEN...

mış”
Geçmişte günah 

işleyenlerin ve
balini bugünkü so
rumlular çekiyor.
Gemlik uzun yıllar 

kendine yeten, 
çoğu ilimizden ge 
rek kültür gerekse 
ticaret ve sanayi 
alanında ileri bir 
yerleşim yeriydi.
Sunğipek 

Fabrikası işçiliği 
yanında zeytincilik, 
bağcılık, balıkçılık, 
konser ve turşu 
sanayi sabun sana 
yi tuğla, kireç 
üreticiliği ipek 
böceği, yetiştirici 
liği ticari yönden 
önemli bir gelişmiş 
liği sağladığı gibi 
Orhangazinin de 
adeta iş merkeziy 
di.

Çoğu tüccar ve iş 
adamı Orhanga 
ziliydi. Orhangazi 
de tütün ve pirinç 
tarımı da Gemlik’te 
değerlendiriliyordu
Romanya ve 

Rusya’ya 100 kg hk 
ağaç fıçılarla sofra 
lık zeytin ihraç 
ediliyordu.
Kültürel gelişmiş 

liği ile Cumhurbaş 
kanı, milletvekilli, 
kuvvet komutanları 
gene railer, üst 
derece hakim ve 
savcılar, TOBB 
yönetim kurulu 
üyeleri, avukatlar, 
doktorlar mimar ve 
mühendislerle 
temayüz etmiş bir 
ilçedir.
Gemlik’te doğmuş 

ve askerlik ve okul 
hariç tüm ömrünü 

Gemlik’te geçirmiş 
bir vatandaş olarak 
bu güzel ilçeye 
belediye başkanı 
olarak hizmet için 
10 yıllık Belediye 
Meclisi üyeliği 
sonrası 1973 
yılında Belediye 
Başkanlığına CHP 
den aday oldum.
Gemlik’in bir 

deprem bölgesi 
olduğu 1999 yılı 
öncesinden bilinen 
bir gerçekti.
Jeofizik ve jeolojik 

haritalar Kayma 
kamlık makamı 
kasasında . 
saklanıyordu.
Hizmet 

programında 
öncelikle ovaya 
yapılaşma izni ver
mem.
Ova balçık zemini 

alüviyondur, dedim.
Ovada tuğla 

ocakları faaliyet 
gösteriyordu.
Diğer mahaller 

için üç kattan 
fazlasına da izin 
vermeyeceğimi 
beyan ettim.
Yapılaşmanın yeni 

açılacak Cihath ile 
Taytüydü 

hudutlarına kadar, 
o zaman (Gemlik 
hududu Taytüydü 
ye) kadardı o alan 
da yapılmasına 
çalışılacaktır dedi. 
Alanda çok az 
zeytin ağacı vardı, 
fundalıktı.
Vay sen misin 

bunları söyleyen ve 
anlatan tüm 
ovadaki mal sahip
leri, inşaat müteah
hit, kalfa ve 
taşeronlara var 
güçleri ile seçimi 
kaybetmem için 
çalıştılar ve muvaf
fak oldular.
Ova sahipleri 

önceleri Gemlik’e 
gelmiş Karadenizli 
hemşehrilerimize 
bağ ve bahçeleri 
sattılar.
Onlar sütçülük ve 

besicilik yaptılar, 
kurdukları gece 
kondulara su, elek
trik bağlanarak 
meşrulaştırıldılar. 
Oysa yapılar arsa 
hüviyeti olmayan 
hisseli satışlar ile 
edinilen arazilere 
yapıldı.
Sonra, gecekon

dular yıkıldı, apart

manlar dikildi, 
Umurbey’den 
bakıldığında ova 
kırmızı kiremitlerle 
örtülü halı gibi bir 
hal aldı
Sen ova sakin

lerini zengin eder, 
yüzlerini güldürür 
sen tabii oylar 
AP’ye, Doğruyol’a, 
Refah’a şimdi de 
AKP’ye.
Saltanat iyi de 

beya büyük.
Şimdi çık, 

çıkabilirsen işin 
içinden....*
Mümkün değil.
Bu durum sebep 

olanların Allah in
dinde sorumlu ve 
bu ilçenin insanları 
içinde vebali çok 
büyük.
Gözleri yalnız para 

ve makam bürürse, 
gönülleri huzur 
bürümez.
Makam, para, 

servet bol, 
huzur yok, huzur.
Rahat uyuya

bilirsen uyu. 
Devamı 
deprem 
korkusu kitlesel 
ölümler endi 
şeşi ve kabus...

ÜRETİM ELEMANI
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

25-35 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN MADEN 
MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ VEYA 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
TEKNİK 

YÜKSEKOKUL YA DA 
TEKNİK LİSE MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

iBlhiriHcierlne'ılisIpliH'sartılıalMı

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması rica olunur.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA

Tel: 0 224 58f 00 05

Danıştay disiplin 
cezası alanların okul 
birincisi olamaya 
cağına ilişkin MEB 
disiplin yönetmeli 
ğinin yürütmesini 
durdurdu.
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın (MEB) 
okul birincisi olma 
kriteri olarak 
getirdiği “milli ve 
manevi değerlere 
uygunluk” mad
desini Danıştay 
“milli manevi 
değerler” tanımının 
objektif olmadığını 
belirterek durdurdu. 
Eğitim-lş Sendika 
sı’nın açtığı davayı 
sonuçlandıran 
Danıştay, MEB 
Ortaöğretim 
Kurumlan Yöne.tme 
liği’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik’te bazı 
hükümlerin 
yürütmesini dur
durdu. Böylece okul 
birincisi belir
lenirken disiplin ku
rulunun görüşü 
alınmayacak, disi
plin şartı aranmaya
cak. Mahkeme 

derslerinden başarılı 
olmasına rağmen 
“Stajını tamamla
mayanlar okul birin
cisi olamaz” hük 
münü de durdurdu. 
ÜNİVERSİTE İÇİN 
60 EK PUAN 
ALIYORLAR 
MEB karara “Eğitim 
sadece akademik 
başarıdan ibaret 
değildir” diye itiraz 
etti. Bakanlık, 
itirazında okul birin
cisi belirlenirken, 
sosyal, kültürel, 
sportif ve ahlaki 
başarının da 
dikkate alınması 
gerektiğini, milli ve 
manevi değerler ile 
genel ahlak ve 
adabın milli eğitim 
sisteminin genel 
amaçları arasında 
yer aldığını 
savundu. Danıştay, 
kararın gerekçesini 
şöyle açıkladı: 
“Okulu, çevreyi ve 
eşyayı kirletmek, 
yapması gereken 
görevleri yapma
mak, kılık-kıyafete 
İlişkin mevzuat 
hükümlerine uyma

mak, özürsüz 
devamsızlık yap
mak, okuldan kaç
mak, kavga etmek, 
başkalarına fiili 
şiddet uygulamak, 
okuldan uzaklaş 
tırılmak, kaba ve 
saygısız davranan 
ların kınama cezası 
ile cezalandırılıp 
davranış puanının 
düşmesine neden 
olacaktır. Bu 
davranış puanına 
göre öğrencinin 
birinci olamaması, 
objektif ölçme ve 
değerlendirme 
metotlarıyla 
ölçülmesi hükmüne 
aykırıdır.” 
Mahkeme, okul 
birinciliğinin disiplin 
ve ahlaktan ziyade 
başarıyla ilgili 
olduğunu belirterek, 
gerekçeli kararında 
disiplin kurulunun 
görüşüyle okul bir
incisinin belirlen
mesinin objektif 
kriterlerden 
çıkartılarak 
keyfi bir uygula
maya çevrildiğini 
vurguladı
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Biletler tükendi, 10 hin ek sefer kon açalı
z
I

Ramazan Bayra 
mı'nın 9 güne çıkma 
sı ile tatil bölgeleri 
için bilet satışları 
hareketlendi. Tatil 
beldelerine gidiş 
yönlü biletler tük
endi. Firmalar, 10 
bin ek sefer düzen 
leyecek.
Okulların kapanma 
sı, Ramazan 
Bayramı tatilinin 
9 güne çıkması 
dolayısıyla özellikle 
tatil yörelerine oto
büs biletleri gidiş 
yönlü tükendi.
Bayram süresince

10 milyondan fazla 
yolcu hedefleyen 
otobüs firmaları, 
vatandaşların 
mağdur olmaması 
için 10 bin ek sefer 
düzenleyecek. 
SEKTÖR 
HAREKETLENDİ 
Tüm Otobüsçüler 
Federasyonu (TOF) 
Genel Başkanı ve 
TOBB Karayolu 
Yolcu Taşımacılığı 
Sektör Meclis 
Başkanı Mustafa 
Yıldırım, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada,

okulların 
kapanmasının 
ardından sektörün 
hareketlendiğini 
söyledi.
10 BİN EK SEFER 
KONULACAK 
Ramazan Bayramı 
tatilinin 9 güne 
çıkarılması ve hava 
sıcaklıklarının 
artması dolayısıyla 
yolculukların erken 
başladığını ifade 
eden Yıldırım, özel
likle tatil yörelerine 
otobüs biletlerinin 
gidiş yönlü olarak 
şimdiden

tükendiğini belirtti. 
Yıldırım, Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanlığının 
şehirler arası oto
büs firmalarına, Ra
mazan Bayramı tatil 
süresi içinde B2 ve 
D2 belgelerine 
kayıtlı otobüsleri 
kullanma izni ver
mesiyle 10 bin ek 
sefer konulacağını 
bildirdi.
Yıldırım, Türkiye 
genelinde 353 oto
büs firmasının 8 bin 
500 otobüsle

hizmet verdiğini 
İfade ederek, nor
mal günlerde 22 bin 
olan otobüs sefer 
sayısının bayram ve 
tatil dönemi gibi 
özel günlerde 27 
bine kadar çıktığını 
anlattı.

"BİLETLERİNİZİ 
GİDİŞ-DÖNÜŞ 
ALIN" 
Bilet almayı 
düşünen 
vatandaşların acele 
etmesini isteyen 
Yıldırım, korsan 
bilet konusunda da

uyarıda bulundu. 
"Vatandaşlarımız 
sadece otogar 
lardan kalkan 
otobüslerin 
firmalarından 
bilet alsın" diyen 
Yıldırım, 
mağduriyet 
yaşanmaması için 
kayıt altında ol
mayan taşıta bin
memelerini istedi. 
Yıldırım, tatil 
dönüşünde sıkıntı 
yaşanmaması İçin 
biletlerin gidiş 
dönüş şeklinde 
alınmasını önerdi.

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA 

EŞYALI HAVUZLU KİRALIK DAİRE

05353781800

KAYNAKÇI ARANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere

Gazaltı elektrik ark veya

aktif olarak kullanabilen
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t» gemport
Gemi k Limar ve Depoama İşletmeleri A.Ş,

<5EIVIPORT“35TerminârTrâktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı T6 yerii~Terminâl~Trâkförü'îçin'35~Termînâl~Trâkför 
Operatörü 'ıstfrıâam 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 TVlakıne, "Motor, "Nlekatromk, 
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 vasita veya "iş mak'inası'küilanmış olmak,
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

andiız ebdolıen, sorurriıdııİK sdriloı,
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.

Teknik resim okuyabilen 
45 yaş arasında, Askerliğini

Kaynakçılar aramaktayız.

0 224 514 04 00

M FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY ■ BAYAN VASIFSIZ 

- - - - - - - - - - - - ELEMANLAR ARANIYOR■
91

Jler ajans
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK

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

mailto:hr@gemport.com.tr
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TII II II

Ingiltere'nin referan-
dum sonrası Avrupa 
Blrliği'nden ayrılma 
kararı tüm dünyayı 
olduğu gibi Türki 
ye'yi de yakından il
gilendiriyor. özel
likle de Türk 
otomotiv sanayini. 
Çünkü 2015 yılında 
Türkiye’nin In
giltere'ye gerçekleş 
tirdiği 10.5 milyar 
dolarlık ihracatın 
yüzde 23'ünü Türk 
otomotiv sanayi 
gerçekleştirdi. 2015 
yılında iç pazarda, 
üretimde ve ihra
catta rekor kıran 
Türk otomotiv sek
törünün bugün en 
büyük ihracat pazarı 
İngiltere. Geçtiğimiz 
yıl toplam 21.6 mil
yar dolarlık ihracat 
yapan Türk otomotiv 
sanayi bunun yüzde

11'ini yani 2.45 mil* 
yar dolarını İn
giltere'ye 
gerçekleştirdi. İn
giltere'den yapılan 
ithalat ise yalnızca 
903 milyon dolar. 
Yani Türkiye'nin İn
giltere ile otomotiv 
dış ticaretinde 
yaklaşık 1.5 milyar 
doların üzerinde 
fazla verdiği ortaya 
çıkıyor.

OTOSAN VE 
TOFAŞ'A ETKİ 
2.EL ARAÇ 
PİYASASININ EN 
ÇOK SATAN 
MODELLERİ 
İngiltere'ye Türk 
otomotiv sanayinin 
yaptığı ihracatta 
aslan payını hafif 
ticari araçlar alıyor. 
Avrupa'nın en çok 
ticari araç satılan 

pazarı olan İngiltere 
bugün neredeyse 
tüm hafif ticari 
araçlarını Türkiye'
den alıyor. En büyük 
ihracat yapan 
şirketler ise Koç 
Holdingin bünyesin
deki Ford Otosan ve 
Tofaş. 2012 yılına 
kadar Ford, Transit 
modelini hem İn
giltere hem de 
Türkiye'de üretirken, 
bu tarihten itibaren 
tek üretim merkezi 
olarak Gölcük'ü 
seçti. Ford Otosan o 
tarihten itibaren 
Transit ihracatının 
yaklaşık yüzde 40'ını 
Ingiltere'ye yapıyor. 
Aynı şekilde Tofaş 
da, İngiltere'ye hem 
Vauxhall markasıyla 
Doblo hem de Mini- 
cargo ihracatı 
gerçekleştiriyor.

Zaten bu iki şirketin 
ağırlıklı olarak bu 
ülkeye hafif ticari 
araç satması cuma 
günü İngiltere'nin 
AB'den ayrılık kararı 
çıkması sonrası 
Borsa İstanbul'da 
kendini gösterdi. 
Özellikle Ford Oto
san ve Tofaş'ın 
hisseleri cuma günü 
yüzde 7'nin üzerinde 
kayıp yaşadı. 
Risk: Kuşkusuz İn
giltere'nin AB'den 
çıkma kararı tüm 
dünya otomotiv dev
lerini etkileyeceği 
gibi Türk otomotiv 
sektörünü de de
rinden etkileyecek. 
Özellikle İngiltere'nin 
Gümrük Birliği 
dışında kalması eğer 
yeni bir anlaşma ol
mazsa, Türkiye'nin 
otomotiv ihracatında 

en az yüzde 10'luk 
bir kayıp anlamına 
geliyor.
Bu kayıp 
Türkiye'nin İn
giltere'ye yaptığı 
toplam ihracatında 
yüzde 20'ye yakın 
düşmesi ihtimalini 
ortaya çıkartıyor. 
Tabi bunlar eğer 2 yıl 
içinde İngiltere ile 
Türkiye arasında 
veya Ingiltere ile AB 
arasında yeni bir 
serbest ticaret 
anlaşmaması 
olmaması halinde 
ortaya çıkacak. Türk 
otomotiv yetk
ililerinin kafaları 
karışık ama olası 
bir olumsuzluk 
beklentileri yok 
denecek kadar 
az.
* Fırsat: İngiltere'nin 
durumu Türk 

otomotiv sanayi 
için ihracatta bir 
risk teşkil etse de 
yatırım açısında 
ise yeni bir fırsatı 
içinde barındırıyor. 
Özellikle aynı anda 
İngiltere ve 
Türkiye'de 
yatırımı olan 
Japon Toyota ve 
Honda'nın 'Brexit* 
kararı sonrası 
yaptığı 'yeni 
yatırımları donduru
ruz* açıklaması, 
bu yatırımların 
Türkiye'ye gelme 
olasılığını artırıyor. 
Türkiye'de uzun 
süredir yatırımı 
gündemde tutan 
Japon Nissan'ın 
ise İngiltere'nin 
durumu sonrası 
bu kararını 
hızlandırması 
bekleniyor.

233 şube kapandı, 4 hin kişi işsiz kaldı
istihdam ve 
şubeleşmede geçen 
yıldan bu yana frene 
basan bankacılık 
sektörü, Mart 2015- 
Mart 2016 döne
minde 4 bini aşkın 
kişi ile yollarını 
ayırdı, 233 şubesini 
de kapattı.
Azalan özkaynak 
karlılığı, kredi 
büyümesindeki 
yavaşlama, teknolo
jik gelişmeler ve 
jeopolitik riskler ne
deniyle istihdam ve 
şubeleşme 
politikalarında

233 şube kapandı, 4 bin kişi 
işsiz kaldı

değişikliğe giden 
bankalarda yeni işe 
ahmlar ve şube 
açılışları hız kesti.

BANKALARIN ÖZ 
KAYNAK GETİRİSİ 
DÜŞTÜ
Sıkı regülasyonlar 

ve kar baskısı ne
deniyle bankaların 
özkaynak getirisi 
son yıllarda düştü. 
Özkaynak karlılığı, 
sermaye maliyetinin 
altında kalırken 
özkaynak 
büyümesini 
destekleyecek 
yeterlilikte de artış 
göstermiyor. Sek
törde sermaye 
maliyeti yüzde 15 
düzeyinde olmasına 
karşın ortalama ser
maye getirisi yüzde 
10 civarında bu
lunuyor

Ücret ve komisyon 
iadelerinin son 
yıllarda artması, 
bankacılık sek
töründe karların 
düşmesinde etkili 
olurken sektör, 
sadece geçen yıl 2 
milyar TL'ye yakın 
ücret ve komisyon 
iadesi ödedi.

KREDİ KULLANIMI 
AZALDI
Takipteki alacakların 
dönüşünde yaşanan 
sıkıntıların da 
bankaların kredi 
kullanım iştahını 

azalttığı ve sektörün 
karlılığı üzerinde bir 
miktar baskı yaptığı 
belirtiliyor.
Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurumunun (BDDK) 
aldığı makroihtiyati 
tedbirler ve taksit 
sınırlandırması da 
kredi büyümesini 
yüzde 20'nin altına 
çekti. Bu durum bir 
taraftan rekabeti 
artırırken diğer 
taraftan da sektörde 
kar marjlarının 
azalmasına neden 
oldu.

‘Gemli www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİBEIEB DENİZ OTOBÜSÎT
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

51310 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

ULAŞIM
Pamukkıl»
DENİZ UÇAÖI
METRO

Kanb«roQlu-E*adı

HASTANELER
Devlet Hastanesi

Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 2 86

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

(226)811 13 23

513 13 53
513 10 57

513 11 33
513 10 95

513 15 07

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova
Topçular

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

OTOBÜS
Şehirlerarası Oto
büs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

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

514 57 96
513 23 25

’3 45 21-182 
3 45 21-111
Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK OÛNLÛK SİYASİ fl*Z«TI»l_________

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5475 
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)

IHIİIIİIHIIM
VENÜS SİNEMASI 

ninja kaplumbağalar 
gölgenin içinden(3d türkçe): 

11:30:14:00-16:15- 
18:15-21:45... 

hayvanlar şehri (türkçe 
dublaj): 11:45-14:00- 

16:15-21:45...
korku seansı 2: 

11:30-14:00-16:30-21:45...

5133321

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

Ramazan

soruyor

Natural Sızma

SADECEwww.kavlak.com.tr

ılus:1973
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Firmaların bu karara uyma konusunda hassas olması istendi

TSO’dan
800

aileye

yardımı

hara kaldı. Dev. syf. 4’de

■

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL

derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

444 68 80

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

J^Güne Bakış

_ Naturel 

Zeytinyağı

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanhğı’nın uyguladığı A V TT VTTFI FR TMI7 * BASKETBOL
müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş A1T11 AİLDIMHlllI» SPORLARI

q Kadri GÜLER
V'j jjJ kadri quler@hotmail.com

16o
Kampanya Stoklarla Sınırlıdır.

■■UM
OYUN İÇİNDE OYUN

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 10 Temmuzda 
yapılacak olan olağanüstü Genel Başkan 
seçimli Kurultay toplantısı, Yüksek Seçim 
Kurulu karanvlp iojal edildi.

Yüksek Seçim Kurulu, Çankaya Seçim Ku- 
rulu'nun "MHP'de kongre yapılamaz” kararı 
na muhaliflerin yaptığı itirazı reddetti, MHP' 
de kongre heyetinin başvurusunun ihtiyati 
tedbir karan nedeniyle reddedildiğini söyle 
di. Böylece, muhalefetin umutları başka ba-

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekiplerinin 
Kurumsal Marketlere yönelik denetimleri sürüyor. 
Gemlik’in yanı sıra sahil bölge terinde de denetim
leri sıklaştıran ekipler, Kurumsal Marketlerin Encü 
men Kararı uyarınca alınan Kapanış saati olan 23 
00’e dikkat çekerek, uyarılarını yapıyorlar. 2’de

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odası her 
yıl düzenli olarak 
yaptığı gıda 
yardımına bu yıl 
da devam etti. 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
tarafından Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
odasına gönder
ilen 40 bin lira, 
ilçemizde yardıma 
muhtaç 812 aileye 
gıda paketi olarak 
dağıtıldı.
Haberi sayfa 2’de

pideleri 
denetimi

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekiplerinin gıda 
ürünleri satan iş 
yerlerinin yanı sıra 
fırınlara yönelik 
sıkı denetimleri 
devam ediyor.
İlçe ve tüm mahal
lelerinde bulunan 
fırınlara yönelik eş 
zamanlı yapılan 
denetimlerde, 
ekmek ve ramazan 
pideleri kontrol 
den geçirildi. 
Haberi sayfa 2’de

ÖZEL "ymîiıirdh^ikimiıtitriım dogm" ana SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAATAYKENT 4,5,6J. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE
MASA TENİSİ 
VOLEYBOL

TİYATRO 
BİLGİSAYAR 
HALKOYUNLARI 
SATRANÇ

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
mailto:quler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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KURUMSAL MfiRKETLERE SAAT 23 00IKMISI
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
Ekiplerinin Kurumsal 
Marketlere yönelik 
denetimleri sürüyor. 
Gemlik’in yanı 
sıra sahil böl
gelerinde de 
denetimleri 
sıklaştıran ekipler, 
Kurumsal Market
lerin Encümen 
Kararı uyarınca 

alınan Kapanış saati 
olan 23 00’e dikkat 
çekerek, uyarılarını 
yapıyorlar. Haksız 
rekabetin önüne 
geçilmesi nedeniyle 
yapılan uygula
malarda, saat 23 
OO’te kapatmayan 
firmalara ceza 
kesiliyor. Gemlik 
Belediyesi Zabıta 
Müdürü Erol Bütün,

encümen kararının 
uygulanmasının 
sıkı bir takipçisi 
olduklarını ifade 
ederek, firmaları 
da bu karara uyma 
konusunda hassas 
olmaya davet etti. 
Erol Bütün, denetim
lerin yaz boyunca 
periyodik olarak 
devam edeceğini 
sözlerine ekledi.

Ramazan pideler! denetimi sürüyor
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekiplerinin gıda 
ürünleri satan iş 
yerlerinin yanı sıra 
fırınlara yönelik 
sıkı denetimleri 
devam ediyor. 
İlçe ve tüm mahal
lelerinde bulunan 
fırınlara yönelik eş 
zamanlı yapılan 
denetimlerde, ekmek 
ve ramazan pideleri 
kontrolden geçirildi.

Ramazan ayı 
boyunca süren dene 
timlerin, bayrama 
kadar devam 
edeceği açıklandı. 
İşyerindeki hijyen 
koşulları başta 
olmak üzere, etiket, 
gramaj, resmi 
evraklar ve genel 
temizlik konusunda 
yapılan denetim 
lerde fırınların geneli 
geçer not aldı. 
Gemlik Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz’ın direk 
tifleri ile yapılan 
denetimleri Zabıta 
Müdürü Erol Bütün 
yönetti. Gramaj, 
genel temizlik 
kuralları ve etiket 
konusunda noksanı 
bulunan fırın ve gıda 
üretimi ve satışı 
yapan iş yerleri 
uyarılırken, denetim
lerin devam ede 
ceği vurgulandı.

TSO’dan 800 aileye gıda yardımı
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odası her 
yıl düzenli olarak 
yaptığı gıda 
yardımına bu yıl da 
devam etti. 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği

tarafından Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
odasına gönderilen 
40 bin lira, 
ilçemizde yardıma 
muhtaç 812 aileye 
gıda paketi olarak 
dağıtıldı.

Yardım verilen mak
buzlarla kanal bo 
yundaki Şaypa 
mağazasından 
dağıtıldı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt

yaptığı açıklamada; 
her yıl gelenek 
sel olarak 
düzenlenen gıda 
yardımlarının 
bu yılda tekrar 
lan dığını belirtti. 
Vatandaşlarımızın

bu mübarek ayda 
geçimlerine 
bir nebze de olsa 
bizlerde oda olarak 
katkı sunmaktan 
mutlu olduklarını 
vurgulayan 
Akıt, bu mübarek

ayda ihtiyaç 
sahibi 
vatandaşlarımıza 
yardım yap 
manın mutluğunu 
yaşıyoruz 
diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

Büyükşehir iftarında buluştular
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Geleneksel İlçe 
İftarları devam 
ediyor.
Gemlik İskele 
Meydanı Festival 
alanında düzenle
nen Büyükşehir 
Belediyesi İftarı 
büyük ilgi 
gördü. Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve 
kurmaylarının 
yanı sıra Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz, Ak Parti 
İlçe Başkanı Zafer 
Işık ve yönetim 
kurulu üyeleri de 
iftar yemeğinde bir 
araya geldiler. 
Gemlikliler ile 
sohbet edip, 
sorunlarını dinleyen 
Recep Altepe, 
ilçeye yönelik 
hizmet ve yatırım 
lan devam ettirme 
sözü verdi. Recep 
Altepe, iftar 
yemeğinin ardın

dan, yapımı tamam
lanmak üzere olan 
ancak ibadete 
açılan Asım Koca 
bıyık Camiine 
giderek inceleme 
lerde bulundu. 
Altepe, Kocabıyık 
Camiinin Gemlik’e 
çok yakışacağını 
vurgulayarak, 
emeği geçen başta 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
BORUSAN A.Ş. 
yetkilileri olmak 
üzere teşekkür etti.
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Canlı mmha saldırısında İla; adisine
Bursa'da UİU- 
caml'nlh batı 
kapısında meydana 
gelen olayda kendini 
patlatan canlı 
bombanın öldü 
ğü ve 13 kişinin 
yaralandığı saldırıyla 
alakalı tutuklanan 
6 kişi hakkında 
bin 824 yıl hapis. 
cezası isteniliyor. 
Bursa'da 27 Nisan 
Çarşamba günü 
meydana gelen 
canlı bomba saldırı 
siy la alakalı 13 kişi 
yaralanmış ve ken
dini patlatan PKK'lı 
Eser Çali hayatını 
kaybetmişti. Bu 
olayın ardından 
gözaltına alınan

17 kişiden 4'ü kadın 
6 şahıs tutuklan 
mıştı. Bursa 
Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından yürütülen 
soruşturma 

kapsamında tutuklu 
Emine K., Ümmü 
Gülsüm M., Mithat 
T., Tuba K., Zekiye Z. 
ve İsa C. hakkında 
iddianame 

hazırlandı. 
Haklarında dava 
açılan sanıklar, 
Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
önümüzdeki aylarda 

hakim karşısına 
çıkacak.

BİN 824 YIL 
HAPİS CEZASI 
İSTENİLİYOR 
Şüpheliler hakkında 
13 kişiyi 'tasarla
yarak adam öldür 
meye teşebbüs' 
suçundan 20’şer yıl, 
11 esnafın 'malına 
zarar vermekten' 
2’şer yıl, 'terör örgü 
tüne üye olmak' 
suçundan 7’şer yıl, 
ve 'terör örgütüne 
yardım ve yataklık 
yapmak' suçundan 
15 yıl hapis cezası 
isteniyor.
Suriye'de eğitim 
gören İğdır nü

fusuna kayıtlı Eser 
Çali, patlamadan 
birkaç gün önce 
Bursa'ya gelmiş, 
Şehirlererası Otobüs 
Terminali'nde indik
ten sonra Görük- 
le'de kalmıştı. 
Olaydan iki gün 
önce Ulucami ve 
Kapalıçarşı civarın 
da keşif yapan 
PKK'lı teröriste 
yardım ve yataklık 
eden tüm kişiler 
Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerince 
yakalanmıştı. 
Bomba ise özel 
bir kurye vasıtasıyla 
İstanbul'dan Bur
sa'ya getirilmişti.

Bursa’ıla tarihi ev alev aleu yandı!

Bursa-izmir D200 
Karayolu üzerinde 
yer alan Mudanya 
Sapağı Köprülü 
Kavşağı tamamen 
yıkıldı.
Stadyum bağlantı 
yolları ile birlikte 
bölge trafiğine 
hizmet edecek 
şekilde yeniden 
projelendirilerek 
yenilenmesi 
kapsamında 
başlanan inşaat 
çalışmalarının ilk 
etabında köprülü 
kavşak tamamen 
yıkılırken, trafik akışı 
servis yollarından 
sağlanıyor.
Köprüden geçişlerin 
kapatılması ve 
trafiğin yeni yapılan 
alternatif güzer
gahlardan verilmesi 
sebebiyle özellikle 
Bursa'dan İzmir 
yönüne gidiş ve Mu
danya'dan Bursa'ya 
geliş İstikametinde 
sabah saatlerinde 
yaşanan trafik 
sıkışıklığı, vatandaş

ların toplu taşıma 
araçlarını tercih 
etmesiyle birlikte bir 
nebzede olsa 
azalma gösterdi, 
özellikle sabah işe 
gidiş ile akşam iş 
çıkışı saatlerinde 
bursa Emniyet' 
Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
de, tüm noktalarda 
30 ayrı trafik 
polisiyle sürücüleri 
yönlendirip trafiği 
açmaya çalışıyor. 
Ana arterin 2 ay 
içinde açılacağı, 
köprülü kavşağın 
tümünün bitir
ilmesinin ise 3 ay 
sürmesi bekleniyor. 
Köprülü kavşağın 
tamamlanmasının 
ardından Mu 
danya ve İzmir 
istikametinden 
gelenler Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Stadyumu ile 
Mihraplı parkı 
istikametine dir < 
giriş yapabileceKler

Bursa'da tarihi 
Yahşibey Mahalle- 
si'nde ahşap bir ev 
kısa süre içinde 
alevlere teslim oldu. 
Yüzlerce vatandaş 
ise film izler gibi 
alevleri izleyip o 
anları cep tele 
fonlarıyla kaydetti. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Yahşibey Ma
hallesi Yahşibey 
Caddesi üzerinde 
kimsenin oturmadığı 
tarihi ahşap evde 
23.00 sıralarında 
yangın çıktı. Alevler 
ahşap evi kısa 
sürede sardı.
İtfaiye dar sokaklar 
sebebiyle yangın 
mahalline güçlükle

girebildi. Yaklaşık 10 itfaiye aracı bir saat

boyunca dört ayrı 
noktadan alevlere 
müdahale etti.
Vatandaşlar ise 
alevleri Devlet 
Hastanesi'nin 
altındaki Kışla 
Bölgesi'nden 
izleyip cep 
telefonlarıyla kay
detti. Ahşap evin 
bir süre önce terk 
edildiği ve binada 
balicilerin bulundu 
ğu iddia edildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı 
ekipleri, yaklaşık 
bir saatte yangını 
söndürüp çıkış 
sebebiyle ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Bursa'da arsa satışı 
meselesi nedeniyle 
çıkan kavgada Serdar 
Aktaş isimli oto alım 
satım işi yapan şahıs 
silahla vurularak 
öldürüldü 
Bursa'da arsa mese
lesi yüzünden çıkan 
kavgada bir kişi 
silahla öldürüldü. 
Alınan bilgiye göre, 
olay dün akşam saat
lerinde merkez Os
mangazi ilçesi 
Hürriyet Mahallesi 
Uğur Sokak'ta mey

dana geldi.
Serdar Aktaş (36) ve
Ömer D. (27) 
tartıştığı grup

tarafından silahla vu
ruldu. Hastaneye 
kaldırılan Serdar 
Aktaş müdahaleye

rağmen 
kurtarılamadı. Yaralı 
Ömer D.'nin ise te
davisi sürüyor.
Polis olaydan sonra 
A.Ö. isimli şahsı 
gözaltına alırken, 
olayı gerçekleştirdiği 
öne sürülen bir 
kişinin daha arandığı 
öğrenildi.
Olayın arsa alım 
satımındaki bir ala
cak verecek mese
lesinden 
kaynaklandığı 
öğrenildi.
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Güne Bakış “Bu anlaşma hayal kırıMığı ve hiisranılır
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

OYUN İÇİNDE OYUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 
yıldır partisinin başında bulunuyor...

Ancak, girdiği tüm seçimlerde partisinin 
oylannı arttıramadı, iktidara taşıyamadı.

57. hükümet döneminde, rahmetli Bü
lent Ecevit’in Demokratik Sol Partisi ile 
kurulan koalisyon hükümetine katıldı.

Orada da mızıkçılık yaparak, Türkiye’yi 
olmayacak zamanda seçime götüren 
kararın baş aktörü oldu.

O karar sonrası yapılan 2002 seçim
lerinde ise, AKP iktidara geldi.

Bunun nedeni, 57. Hükümetin, Dünya 
Bankası’ndan ithal ettikleri Kemal Derviş’i 
ekonominin başına getirilerek, uygulanan 
sıkı para politikaları sonucu, bozuk 
ekonominin faturasının emekçi halkın, 
esnafın, köylünün sırtına yüklenmesidir.

Halk fakirleşirken, büyükler daha da 
büyüdü.

Burada iyi bir strateji izlemeyen Devlet 
Bahçeli, AKP’nin 14 yıldır iktidarda 
kalmasının etkenlerinden biridir.

Siyasi liderler toplumun değiştiğini, par
tilerin buna uyamadığını göremiyorlar.

Statükocu tutumlan ile mevcudu koru
maya çabalıyorlar.

Oysa değişim kaçınılmazdır.
1 Kasım seçimlerinin sonuçları MHP 

tabanında tepkiye neden oldu.
Parti içindeki değişimciler olağanüstü 

kurultayın toplanmasını istemelerine 
Bahçeli sert çıktı.

Ankara 12. Sulh Mahkemesinin verdiği 
kurultay kararını duyunca, “ayak oyunla 
n”, “sinsi tuzaklar", “Ankara, Washing- 
ton, Pensilvanya arasında MHP düşman 
lığının üçgeni kurulmuştur”, “Partimizi 
müptezel ellere bırakmayacağım.” gibi 
sözlerle tepkiler verdi.

Delegelerini, 10 Temmuz günü yapa 
caklan Kurultaya davet eden Bahçeli, ne 
hikmetse muhaliflerin 600’ün üzerinde 
delege ile yaptığı kurultaydan sonra 
kararını değiştirdi.

Bu tablo ile yapılacak bir Kurultaydan 
Bahçeli’nin Genel Başkan çıkması 
mümkün görülmüyordu.

Yine çeşitli hukuk oyıimanna 
başvuruldu.

Sonuçta kendi istekleriyle toplanacak 
olağanüstü seçimli kurultayı, YSK ve 
mahkemelerden aldıklan tedbir karar 
lanyla iptal ettiler.

Yaşananlar toplum tarafından yakından 
izleniyor.

Muhafazakar, Milliyetçi, demokrat bir 
partide, siyasi partiler yasası ve tüzük 
hükümlerine göre yapılması gerekenler 
yapılmıyor. Tüzük hükümlerini uygulamak 
istenenler kötüleniyor, tehdit ediliyor, 
çirkin suçlamalarda bulunarak 
yaftalanıyor.

MHP de yaşananlar, bir iç mücadele 
değil, kötü bir siyasi örneKtır.

Yapılanlar hukuk çiğnemektir, anti 
demokratik tavırlardır.

Bu durum MHP’yi büyütmez, daha da 
küçültür.

Bu nedenle, AKP şahin politikalar izle 
yerek, Güneydoğu stratejisini MHP’nin 
çizgisine çekti.
Amaçlan milliyetçi tabandan oy 

koparmaktı.
1 Kasım’da bunu başardılar.
MHP’nin Genel Başkanı kendisini eleşti 

renlere kızıyor, ama tutumuyla AKP’nin 
ekmeğine bal sürdüğünü göremiyor.

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, yazılı bir 
açıklama yaparak 
Türkiye ile İsrail 
arasında yapılan 
anlaşmayı doğru 
bulmadığını 
açıkladı.
Böyle bir. anlaşma 
mn kabul edilemez 
olduğunu vurgu
layan Yıldız, “Buna 
imza atanlar, tarih 
önünde ve millet 
vicdanında hesap 
veremeyeceklerini 
bilmelidirler” dedi. 
Bu anlaşma ile 
sadece Mavi Mar
mara şehitlerinin 
değil, bütün milleti 
mizin hayal

kırıklığına uğra 
dığını söyleyen 
Yıldız, “ülke olarak 
3 vazgeçilmez 
çizgimiz vardı; İs
rail Türkiye’den 
özür dileyecekti. 
Dilemedi, herhalde 
özürü gizli toplantı 
da İktidarın kulağı 
na fısıldadılar. Mavi

Marmara Şehitleri 
İçin tazminat 
ödenecekti.
Ödenmedi. Gaz 
ze’ye uygulanan 
ambargo kalka 
çaktı. Kalkmadı. 
İsrail Filistin’lilerin 
temel insan 
haklarını kabul 
etmezken İsrail’le

bir anlaşma yapıla 
maz. Bu şartlar 
altında Türkiye’de 
mahkeme kararlan 
kesinleşip netice 
alınmadan yapılan 
anlaşma milli 
menfaatlerimize 
aykırıdır. 
Bir kez daha 
söylüyorum, 
İsrail Filistin’de 
katliama devam 
ederken böyle bir 
anlaşma yapılması, 
Islâm dünyasında 
Türkiye’den ümit 
bekleyen ihlâslı 
müminleri 
büyük bir hayal 
kırıklığına 
uğratmıştır.” 
değerlendir 
meşinde bulundu

Atatürk Havalimanı'nda patlama! 
Çok savıüa yaralı «ar

Atatürk Havalimanı 
Dış Hatlar Terminal 
i nde ıkVayff pat
lama oldu.

Patlamada 
yaralananların 
öidügu Diiaihiai. 
Atatürk Havalima

m'nda Dış Hatlar VIP 
gidiş teminalinde 
paûama meydana 
geldi. Dış hatlar ter-

Oda üyelerimizin 2016 yılına ait, 
Yıllık ve munzam aidatlarının 1. 
Taksidinin son ödeme tarihi 30 
Haziran 2016' dır. Süresi içinde 

Ödenemeyen aidatlara yasal 
gecikme Zammı uygulanmaktadır.

Bu durumdan Ötürü, magdı r 
olmamanız için, Ödemelerinizi

Not: Borçlarınızı Kredi Kartı İle Ödeyebilir, 

Geçmiş Dönem Borçlarınızı Taksitlendirebilirsiniz.

Bilgi İçin: 0224 5131023 (115)

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

minallnde art arda 
patlama sesi 
duyuldu.
İlk bilgilere göre, iki 
terör Örgütü üyesi, 
Emniyet güçlerinin 
kendilerinden 
şüphelenmesinin 
ardından üstlerinde 
bulunan 4 el 
bombasını X-ray 
cihazlarına doğru 
attı ve 4 ayrı pat
lama art arda 
yaşandı. Sonrasında 
polisler ateş açtı ve 
çatışma çıktı. 
Polis telsizinden 
geçen bilgilere göre, 
havalimanına çıkan 
bütün yollar 
kapatıldı. 
Havalimanı da sivil 
araç giriş ve 
çıkışına 
kapatılırken, itfaiye 
ve ambulansların 
geçişine izin ver
iliyor. İçeride halen 
yolcular var. Polis 
ekipleri havalimanı 
çevresinde geniş 
güvenlik önlemleri 
aldı.
Görgü tanığının 
verdiği ilk bilgilere 
göre ise, ilk önce 
silah sesi duyuldu. 
Ardından bombalar 
art arda patladı. 
Ağır yaralılar var.

UÇUŞA İZİN 
VERİLMİYOR 
Pist başındaki 
uçakların dışındaki 
uçakların uçuşlarına 
izin verilmiyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesvopel Turist Rehberi

Dünden devam 
7.Konsilde ise 

Hristyanhk Dininin 
yortu günleri ve 
ibadet esasları 
karara bağlanır.İznik 
ülkemizde Yunan 
Haç Plam’nda inşa 
edilmiş ender 
şehirlerden biridir ve 
haçın tam ortasında 
bulunan noktaya 
Ayasofya Kilisesi 
inşa edilmiştir.

OsmanlI’nın ilk mi
mari eserleri İznik’te 
bulunmaktadır.

1. OsmanlI’nın 
İlk İmareti (İznik 
Orhan İmareti)

2. OsmanlI’nın 
İlk Medresesi (İznik 
Süleymanpaşa 
Medresesi)

PROJELER... (9)
3. OsmanlI’nın 

İlk Ters T Planlı 
İmareti (İznik Nilüfer 
Hatun İmareti/İznik 
Arkeoloji Müzesi)

4. OsmanlI’nın 
İlk Soğan Kubbeli 
Cami (İznik Yeşil 
Cami)

5. OsmanlI’nın 
En Eski Çinileri 
(İznik Yeşil Cami 
Minaresi)

6. OsmanlI’nın 
İlk Müderrislerinin 
Kabirleri (müderris 
medrese 
hocası,günümüzdeki 
üniversite öğretim 
üyelerine eşittir) 
(Şeyh
Kudbettin.Davud’ül 
Kayseri ,Alaaddin-i 
Misri.Eşrefoğlu Ab

dullah Rumi) yine 
İznik’tedir.

Diyarbakır ve İstan
bul Surlarından 
sonra en iyi ayakta 
kalabilmiş şehir 
surlarına 
sahiptir.Şehrin 
çevresi 4970 m. sur 
ile çevrilidir.

Bizans’ın en iyi 
korunmuş hipo- 
jelerinden biri İznik 
Elbeyli Mahallesi 
Hesbekli Mevki
indedir.
(Hipoje,yeraltı 
mezarı demektir.)

Roma Dönemine ait 
Kuzeybatı Anadolu’
nun en büyük arke
olojik kazı alanı 
İznik’tedir. (İznik 
Roma Tiyatrosu)

Anadolu Toprakları 
üzerinde bulunan ve 
en iyi şekilde ayakta 
kalmayı başarmış 
Zafer Takları Iznik’te- 
dir.(lstanbu) 
Kapı.Lefke 
Kapı,Yenişehir Kapı)

Amerika Arkeoloji 
Enstitüsü tarafından 
2014 Yılının En 
Büyük 10 Keşfinden 
biri olarak gösterilen 
ve bundan tam 1600 
yıl önce inşa edilmiş 
olan (Aziz Neophy- 
tos Bazilikası) gölün 
25 m. açığındadır.

İlçe merkezinde bu
lunan ve 6.yüzyıla 
tarihlenen (Böcek 
Ayazması) Bizans’ın 
en iyi şekilde 
günümüze 
ulaşabilmiş Vaf- 
tizhaneleri’nden 
biridir.

Roma Dönemi’nin 
en güzel 
Dikilitaş’larından 
(Obelisk) biri Elbeyli 
Mahallesi sınırları 
içindedir. (MS 1. Yy) 

OsmanlI Devletine 
en uzun süre hizmet 
etmiş ve 4 sadrazam 
yetiştirmiş ailesi 

olan Çandarlı’ların 
en Önemli üyelerinin 
kabirleri 
lznik*tedir.(Çandarlı 
Kara Halil Hayreddin 
Paşa,Çandarlı Ali 
Paşa.Çandarlı 
İbrahim 
Paşa,Çandarlı Halil 
Paşa)Çanadarlı Halil 
Paşa Osmanh De- 
vleti’nin idam edilen 
ilk sadrazamıdır.

Osmanh Devleti’nin 
özellikle 15. Ve 
16.yüzyıllarda mi
mari eserlerinde 
yoğun olarak 
kullanmayı tercih 
ettiği çininin 
yapıldığı ve 
fırınlandığı Çini 
Fırınları İlçe 
merkezinde 
bulunmaktadır.

İlçe merkezine 
sadece 17 km 
mesafede bulunan 
Sansarak Kanyonu 
ülkemizdeki en güzel 
trekking 
parkurlarından birini 
oluşturmaktadır.

Ülkemiz toprakları 
üzerinde güneşin 
batışının en güzel 
izlenebildiği yerler

den biri yine İznik 
llçesi’dir.

İZNİK EV ŞARABI 
ATÖLYESİ KURU
LUMU PROJESİ

İsmini anavatanı 
iznik’in Müşküle 
Köyü’nden alan, 
yeryüzünün en 
kaliteli üzümlerinin 
başında gelen,bir 
zamanların ihracat 
şampiyonu Müşküle 
Üzümü’nü ve namını 
yaşatmak adına 
İzmir Şelçuk 
Şirince’deki örnek
lerine benzer ev 
şarabı atölyeleri ku
rulmak suretiyle 
İznik Turizmi 
canlandırılabilir. Bu
raya gelen misafirler 
şarabın yapım 
aşamalarını 
Nevşehir Ürgüp’teki 
gibi bizzat görerek 
ve yaşarak 
öğrenebilir,tadabilir 
ve satın 
alabilirler.Ayrıca ku
rulacak küçük ahşap 
dükkanlar ile köylü 
ürettiği şarabı ve or
ganik meyve ve se
bzeleri satabilir.

Devamı var....

FATURA <
SEVK İRSALİYESİ # 

1 TAŞIMA İRSALİYESİ # 
GİDER MAKBUZU •

4-2. yıllık tecrübemiz 
hizmetinizdeyiz....

ile

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE S

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR # 

CİLT YAPIMI # 
İLAN & REKLAM • 
□LAKET & KUPA •

MADALYA #
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ > 

HEDİYELİK EŞYA#

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK
Tel: 0 224 513 96 83
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

KULÜPLER BİRLİĞİ
Spor kulüpleri için 

para çok önemlidir. 
Yıllık planların 
gerçekleşmesi için 
finans olmazsa 
olmazdır.
Yaptığınız irili 

ufaklı her icraatta 
muhakkak masrafı 
nız açığa çıkar. 
Bulunduğunuz 
yerleşim çevresinde 
şayet biraz sevien 
biriyseniz bazı 
işlerinizi bedavaya 
getirebilirsiniz.

Büyük spor kulüp* 
lerimiz gelir gider 
dengelerini şayet 
dengeleyemezlerse 
batarlar.
Yaşamanın şartı 

gelirin giderden 

fazla olmasıdır. 
Türkiye’de bu den 
geyi en iyi sağlayan 
kulüplerimiz borcu 
olmayan kulüple 
rimizdlr.
Gençlerbirliği ve 
Karabükspor kulüp
lerimizin hiç borçla 
rı yoktur.

UEFA tüm spor 
kulüplerimizi mer
cek altına almış 
kontrol etmekted.i. 
Batağa gider kulüp
lerimizi sürekli 
uyarmaktadır.

Hatta Avrupa 
kupalarına alma 
maktadır.
Galatasaay, 
Beşiktaş, Bursa 
spor gibi kulüpleri 

miz ceza bile 
almıştır.

Gemlikimizde 
Kulüpler Birliği ilk 
olarak Orhan Koç 
başkanlığında 
önceki yıllarda 
oluşturulmuştu. 
Başkanlığa da Fatih 
Keke kardeşimiz 
getirilmişti.

Maddi 
imkansızlıklardan 
dolayı yaşanan 
sıkıntıları ben de 
çok iyi biliyordum. 
O zamanlar Fatih 
Keke çok gayret 
sarfetmiş fakat 
başarılı olamamıştı. 
Gelir getirecek pro
jeler hayata 
geçirilememişti.

Şu an Kulüpler 
Birliğinin başında 
İbrahim Baki ve 
Ömer Uslu kardeş 
lerimiz vardır. 
Kendileri Belediye 
meclisimizin 
sevilen iki üyesidir. 
Çok iyi niyetli ve 
aynı zamanda çokta 
çalışkandırlar Gem
lik Belediyespor 
delegeleri c’arak 
tüm spor klüple 
rimiz kendilerini 
Birliğin başına 
getirmişlerdir.

Proje üretip gelir
leri artırmak önce
likli hedefleridir.

Kulüpler Birliğinin 
amacı Belediye ile 
spor kulüpleri 

arasındaki dengeyi 
en.iyi şekilde 
sağlamaktır.
Yaşanacak olum 
suzlukları ortadan 
kaldırmaktır.

Spor adına sorun
lardan arınmış bir 
Gemlik olmak isti 
yorsak birliğin 
imkanları muhakkak 
artırılmalıdır.

İleri de yıllarda 
kulüpler denetlene 
rek doğrular- 
yanlışlar açığa 
çıkarılabilir.

Sporda Gemlik’in 
başarılı olabilmesi 
için sürekli doğrula 
ra yönlendirilmiş 
kulüpler olmalıyız. 
Yöneticilerimiz 
Gemlik’imizin güve
nilir insanları 
olmalıdır.
Taraftarlarımız 
küfürden uzak 
destek verici 
olmalıdır.

Kulüpler tüketici 
değil üretici olmalı 
dır. Kendi sporcu 

larını kendileri 
yetiştirmelidir.

Aksi takdirde spor 
çöplüğü olmaya 
devam ederiz.

Hiç başarılı 
olamayız.

Yapılan işler boşa 
gider.

Başarı için 
Kulüpler Birliği bir 
umuttur.

Sporda 
Bursamızın en fakir 
ilçesiyiz.

Herkes bunu 
hayretler içersinde 
takip ediyor.

Nasıl olur da Gem
lik bu durumdadır 
diyorlarlar.

Ama artık biz de 
umuf.ryuz.
Başat .un temelleri 
Kulüpler Birliği 
sayesinde atılmıştır. 
İbrahim Baki ve 
Ömer Uslu 
kardeşlerimizin 
Gemlikimizin sporu 
adına çok başarılı 
olmalarını diliyo
rum.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

ÜRETİM ELEMANI
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

Zb-'&'YAŞ AKKSl, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN MADEN 
MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ VEYA 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
TEKNİK 

YÜKSEKOKUL YA DA 
TEKNİK LİSE MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması rica olunur.

EFENDİOGLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: O 224 58f 00 05

İnterneti olan cihazlara
TRT handrolü geliyor

internet yoluyla 
radyo ve TV 
yayınlarını alabilen 
cihazlar da TRT ban
drolü uygulaması 
kapsamına alındı. 
Bu durumun cihaz 
fiyatlarını artırması 
bekleniyor.
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yer alan konuya 
ilişkin Bakanlar Ku
rulu kararına göre, 
"internet bağlantısı 
vasıtasıyla 
doğrudan veya her
hangi bir yazılım 
veya donanım 
ilavesiyle radyo ve 
TV yayınlarını" ala
bilen cihazlar yüzde 
6 oran üzerinden 
TRT bandrolü 
uygulamasına tabi 
olacak.

Bu kapsamda, daha 
önce bandrol 
uygulamasına tabi 
olmayan, alıcısı 
olsun olmasın inter
nete bağlanan cep 
telefonları yüzde 6 
ve 7 oranında, tablet 
ve bilgisayarlar da 
yüzde 2 ve 3

oranında TRT ban
drolü uygulamasına 
tabi tutulacak. 
Radyo ve televizy
onlardan daha önce 
alınan yüzde 16 
oranında alınan TRT 
bandrolü 
uygulanması ise 
değiştirilmedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Uluslararası Finans 
Enstitüsü (IIF), 
Türkiye için 2016 
büyüme tahminini 
yükseltirken, 2017 
tahminini düşürdü. 
IIF, uygulanan 
gevşek para 
politikasının 
Türkiye'de büyüm
eye destek 
verdiğini belirterek 

2016 için büyüme 
tahminini yükseltir 
ken, İngiltere'nin 
AB'den ayrılma 
kararının Avrupa'da 
ekonomik aktiviteyi 
zayıflatacağı 
öngörüsüyle 2017 
için büyüme tah
minini aşağı yönlü 
revize etti.
IIF, uygulanan

gevşek para 
poylitikalarnının 
etkisiyle özel sek
tör tüketiminde 
kayda değer 
hızlanma olduğuna 
işaret ederek Türk 
ekonomisi için 
daha önce yüzde 3 
olarak ifade ettiği 
2016 büyüme tah
minini yüzde 3,5'e

çıkardı. Türk 
ekonomisi 2015 
yılında ise yüzde 4 
büyümüştü. 
Avrupa'nın 
Türkiye'nin ana 
ihracat pazarı 
olduğuna işaret 
eden IIF, 2017 için 
büyüme tahminini 
yüzde 3,5'ten 3,0'a 
indirdi

KAYIP
AŞAĞIDA SERİ SIRA NUMARALARI 

YAZILI FATURA CİLTLERİMİ VE 3 
ADET FATURA SAYFAMI KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR
9151-9200 9151-9200
9201-9250 13951 -14000
9301-9350 14051 TEK
2751-2800 SAYFA
2001-2050 14100 TEK
2051-2900 SAYFA
2901-3000 14151 TEK
3001-3050 SAYFA
3051-3100
3101-3150 İNCİ ÇOKAL
3151-3200

§
GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

ALDIĞIM NÜFUS CÜZDANIM110 HAZİRAN 2016 
TARİHİNDE KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR 

BARIŞ GÜNDOĞAN S ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM SERİ A 
101 - 200 SIRA NUMARALI 2 CİLT PERAKENDE 
SATIŞ FİŞİ KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR 

NECMİ TURHAN 69349206054

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA 

EŞYALI HAVUZLU KİRALIK DAİRE

05353781800

gemport
Gemlik Liman verDepölima tşletmeleri 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 ıraKtor 
Operatörü istihdam gcıeceK.

KftYNftKCI ARANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır;

Meslek Liselerinin metal işleri 
bölümünden mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası oıan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini 
yapmış, tercihen evli, 

Kaynakçılar aramaktayız.

MAVITEC
0 224 514 04 00

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,
P Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

m
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK

- - - - - - - - - - -  ELEMANLAR ARANIYOR

UM VERONA MERMER 
VEL5142021

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

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

5) SAATTE TESLİM EDİLİR

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 (3EMLIK

C<JLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

mailto:hr@gemport.com.tr
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Mayıs ayında 
yabancı ziyaretçi 
sayısı bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 34,7 
düştü.
Türkiye'ye gelen 
yabancı ziyaretçi 
sayısı Mayıs'ta 
yüzde 34.7 azalarak 
1994 yılından bu 
yana en büyük 
düşüşü kaydetti. 
Türkiye'ye gelen 
yabancı ziyaretçi 
sayısı iç güvenlik 
endişeleri ve Rus zi
yaretçi sayısında 
yaşanan dramatik 
düşüşün etkisiyle 
turizm sezonunun 
açıldığı Mayıs ayında 
yüzde 34.7 azalarak 
1994 yılından bu 

yana en büyük 
düşüşü kaydetti. 
Turist sayısı Mayıs'ta 
2.49 milyon kişiye 
gerilerken, turizm 
sezonunun 
açılmasıyla birlikte 
Mayıs itibarıyla 
gelen ziyaretçi 

sayısında önceki 
aylara kıyasla daha 
sert düşüşlerin 
görülmesi bekleni 
yordu.
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nın inter
net sitesinde yer 
alan verilere göre, 

yılın ilk beş ayında 
Türkiye'ye gelen 
yabancı ziyaretçi 
sayısı ise yüzde 
22.93 azalışla 8.3 
milyon kişi oldu. 
Rusya-Ukrayna krizi 
sonrası batı 
ülkelerinin Rusya'ya 
uyguladığı ambargo
lar nedeniyle Rus 
vatandaşlarının satın 
alma gücündeki sert 
gerileme ve bir Rus 
savaş uçağının 
geçen yıl Kasım 
ayında Suriye 
sınırında Türk hava 
sahasını ihlal ettiği 
gerekçesiyle 
düşürülmesinin 
ardından, Rusya'dan 
gelen ziyaretçi sayısı 
Mayıs'ta yüzde 92 

düşüşle 41,004 
kişiye geriledi. İlk 
beş aydaki düşüş 
işe yüzde 83 oldu. 
Öte yandan IŞİD ve 
PPK’nın canlı bomba 
saldırılarının iç 
güvenlik riskini 
artırması nedeniyle 
yabancı ziyaretçil
erde en yüksek 
düşüşlerin güvenlik 
sorunlarına daha 
hassas olan kişi 
başına milli geliri 
yüksek ülkelerden 
gelen turist 
sayılarında 
görülüyor.
Türkiye sahil turizmi 
ile ön plana çıktığı 
için turizm gelir
lerinin yaklaşık 
yüzde 70’ini Mayıs-

Ekim ayları 
arasındaki yaz döne
minde sağlıyor. 
Ancak yaz sezonu 
için Türkiye'ye turist 
gönderen AvrupalI 
büyük operatörler 
yılın başında yaz 
ayları için yapılan 
rezervasyonlarda 
yüzde 40'a ulaşan 
düşüşlere dikkat 
çekiyordu.
Verilere göre Mayıs 
ayında Almanya'dan 
gelen turist sayısı 
yüzde 32, İngiltere'
den gelen turist 
sayısı yüzde 29, Hol
landa'dan gelen tur
ist sayısı yüzde 44, 
Japonya'dan gelen 
turist sayısı ise 
yüzde 61 geriledi.

flitin düşüşe gecw
Başbakan Yıldırım, 
pasaport ve ehliyet 
işlemlerinin artık 
nüfus müdürlük
lerinde yapıla 
cağını açıkladı.
Partisinin grup 
toplantısında 
konuşan Başbakan 
Binali Yıldırım, pas
aport ve ehliyet 
işlemlerinin artık 
nüfus müdürlük
lerinde yapıla 
cağını açıkladı.
Yıldırım ayrıca 
köylerin 
muhtarlarına 
evlendirme yetkisi 
vereceklerini, il ve 
ilçe müftülerinin de 
resmi nikah 
kıyabileceğin!

söyledi.
ESNAFA 400 
MİLYON LİRALIK
MÜJDE
Başbakan Yıldırım, 
"Esnaf ve 
sanatkarlarımızın 
borçlarının gecikmiş 
faizlerini tamamen 
siliyoruz. Geri kalan 

borçlarını da 
yeniden yapılandın 
yoruz. Bu şekildeki 
110 bin esnafımızın 
tamamını, 
400 milyon liralık 
yükten kurtarmış 
oluyoruz. Hayırlı 
uğurlu olsun." 
dedi.

Altının gram fiyatı, 
iki günlük hızlı 
yükselişin ardından 
bugün yüzde 1,6 
değer kaybederek 
123 liraya geriledi. 
Birleşik Kralhk'ta 
yapılan referan
dumda Brexit 
kararının çıkmasının 
ardından hızlı bir 
şekilde yükselişe 
geçen altının gram 
fiyatı, dün de artış 
eğilimini devam et
tirerek günü 125 
liranın üzerinde 
tamamlamıştı.
Bugün dolar kurun
daki değer kayıpları 
ve ons fiyatındaki 
düşüş eğilimi ile 
yüzde 1,6 gerileyen 
gram altın, saat

10.40 itibarıyla 123 
lira seviyelerinden 
işlem görüyor.
Altının ons fiyatı da 
dünkü kazançlarını 
geri vererek şu 
dakikalarda cuma 
günkü kapanış se
viyesine yakın, 
1.314 dolar se

viyelerinde 
dengelendi.
ÇEYREK 
ALTIN FİYATI 
Öte yandan 
Kapahçarşı'da 
çeyrek altın 203 
lira, Cumhuriyet 
altın ise 826 liradan 
satılıyor.

^^yvy^.ggrn!ı.l<kori^zgazetg§M|
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DERİZ OTOBÜSÜ
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Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan 
Dinlenme Tes. 5132394

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ işletme 
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

Pamukkale
DENİZ UÇAĞI
Pagasu* A km la Seyahat
METRO
Aydın Turizm
SOzar Turizm
Konboroglu-Esadoş

Kamil Koç

61 2 OO 25
613 66 13
614 63 62
613 12 12
613 20 77
512 1O 72
614 45 49

512 01 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 İŞ-KUR

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi, Md. 
Su Arıza

513 23 25 
'3 45 21-182 

3 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Potrol 5,31070
MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz B13 16 48
Beyza Petrol m 01 03

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58 •
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 50
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00 !
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASL'UHTEİİ. î

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 43 SAYI : 5476 

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

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

Tel : 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

1

VENÜS SİNEMASI 
ninja kaplumbağalar 

gölgenin içinden(3d türkçe): 
11:30:14:00-16:15- 

18:15-21:45.,.
hayvanlar şehri (türkçe 

dublaj): 11:45-14:00- i 
16:15-21:45...

korku seansı 2: 
11:30-14:00-16:30-21:45... i

5133321

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

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

11!

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

www.yigitinsaatgemlik.com

MİLTOAI
k DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİNİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu -Meşrubut-Çerez
Piyanist +Dj Performans

2016 yılı
8'nten Snn^lue Ğiuttirnıe REZERVASYONLARIMIZ 
NifakMnsnsı - Volfan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

internetten Canlı fyyın- Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/mlltondugun
Hükümet Konaği k arş isi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/mlltondugun
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İSKELE MEYDANINDAN SAHİLE KADAR SOFRALAR KURULDU

lOlgGııne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

TERÖR KANA DOYMUYOR
Dün yine ulusu yasa boğan bir terör 

eylemi ile sarsıldık.
Güneydoğu Anadolu bölgesinde polis ve 

askerimize karşı savaşan PKK’lı teröristlerle 
40 yıla yakın süren mücadele devam eder 
ken, bu kez IŞI D belasıyla karşı, karşıyayız.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 
değişik isyanlarla karşı karşıya kaldı.

Bu isyanların bir kısmı din adına yapılan 
gerici isyanlardı. Devamı sayfa 4’de

Türkiye’nin güçlü sanayi kuruluşu Borusan, 
en önemli üretim alanlarından Gemlik’i sosyal, 
kültürel ve eğitim odaklı yatırımlarıyla destek
lemeye devam ediyor. Borusan’ın bu kap
samda her yıl düzenlediği halk iftarı Gemlik 
İskele Meydam’nda binlerce kişiyi bira raya ge
tirdi. Borusan Holding Yönetim Kurulu Baş 
kan Yardımcısı Bülent Demircioğlu, "İlk gün
den beri olduğu gibi, bugün de burada dostluk 
ve dayanışma içerisinde bir aradayız” dedi, if
tara 4 bin 300 kişi katıldı. Haberi sayfa 2’de

Hain saldırıda 
ölü sayısı 42 ye 

yükseldi

Atatürk Havalimam'ndaki saldırıda ölü 
sayısının 42'ye yükseldiği, 239 kişinin de 
yaralandığı açıklandı.Atatürk 
Havalimam'nda Dış Hatlar Terminali'nde 
dış hatla gidiş, dış hatlar geliş ve havalima 
nının otoparkı olmak üzere 3 ayrı noktada 
meydana gelen hain patlama nedeniyle 
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 
42 kişi hayatını kaybettiği, 238 kişinin ise 
yaralandığı belirtildi. Yaralanan 238 kişi 
den 109’u taburcu edildiği, 129 yaralının 
tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ÖZEL ”rIJt,ııi l)ir ( hjktııl ili' iıi'(li'{l('riııi<i (lo(ii'iı ANA SINIFI l,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT 
A VVI? WT 4’5’6’71 SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE T» * * MÜZİK JİMNASTİK

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL vo™?1 Slg™ar
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanhğı'nm uyguladığı AKTİVÎTELERİMİZ! BASKETBOL HALKOYUNLARI

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş A A v A A UA^Aultllv* A AJi
derelerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır * ®LJ SPORLARI SATRANÇ

T^eneyimti ite çağdaş eğitim ^nt^ıyc^aftn dtytene en yafan öyet ofactufy...

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel; 513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr
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Gürhan ÇETİNKAYA
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ııMıiMlmmınKH
Tröst, Terörist, Terör...

Adem, Meryem, Çağlayan, Özgül, 
Murat, Mustafa, Kerime, Yafika, 
Larysa artık yoklar.
Tröstün dinmek bilmeyen iştahı, 

teröristin kanlı eylemlerde hayat 
sonlandıran ideali ile buluşunca 
Atatürk Havalimanı’nda yağan 
kurşunlardan, patlayan bombalardan 
geriye kalan;
An itibariyle 41 ölü 239 yaralı...
Çağlayan belki de yaşamında ilk kez 

uçağa binecekti. Kerime İstanbul’da 
kendisini bekleyen yavuklusuna 
kavuşacaktı. Adem bayram tatilinde 
yolunu gözleyen yakınlarıyla 
buluşacak hasret giderecekti.

Hiçbir yazı, ağıt ya da söz gidenleri 
geri getirmeyecek...
Yitik canlar, içlerinde onulmaz 

yaralar açılan analar, babalar, bacılar, 
kadınlar, çocuklar...

Neden niçin?
Silahı üretip satan tröst...
Cüzdanın şişkin... Ya vicdanın rahat 

mı?
Odalar dolusu doların olsa neye 

yarar?
Filiz gibi delikanlıların, Çiçek kokan 

genç kızların... Masum çocukların 
umutları saçtığın mermilerle 
patlattığın bombalarla solup gidiyor.

Hadi tröst cüzdanını 
şişkinleştiriyor...

Eli kanlı taşeron terörist... Sana ne 
oluyor? .
Adın IŞİD olsa ne olur PKK olsa ne 

olur.
Ne istiyorsun? Daha doğrusu ne 

istediğini biliyor musun?
Tröstün dolgusuyla önüne konulan 

sözde ideallerin uğruna kadın, erkek, 
genç, çocuk demeden ölüm kusuyor
sun.

Dün öyleydi... Bugün de öyle, 
yarında farklı olmayacak. Eline geçe- 
deK'oıah Kocamah'ofrnıç...

Dahası miadın doluncaya dek 
kullanılıp kullanılıp atılacaksın.. 
Sonra senin yerini yeniler alacak... 
lefofaeri oesıenen adini öne 
değiştirecekler.
Ama dünyada bilinen tröst aileler 

varhKiarına varıiK katacaKiar.
Tröstle terörist çıkar ortaklığıyla iş 

tutup dünyanın pimini çekiyorlar...
Peki devlet yöneticileri... İstihbarat 

örgütleri... Güvenlik güçleri ne 
yapıyor?

Yayın yasakları koyacaklarına, 
TV’lerde arz-ı endam eyleyeceklerine 
kendilerini sorguluyorlar mı?

Paris’te, Irak’ta, Suriye’de, ABD’de, 
Suruç’ta, Diyarbakır’da, Ankara’da, 
İstanbul’da, Yemen’de, Bursa’da pat
layan bombalardan dersler 
çıkarmıyorlar mı?

Dünyanın dört bir yanından yükse
len ağıtlardan, feryatlardan etkilen
miyorlar mı?

Görünen o ki...
Barışla savaş arasındaki makas 

savaş lehine giderek açılıyor.
Artık;
İnsanların aklını başına devşirip 

dünyanın bir araya gelmesi gerek...

Türkiye’nin güçlü 
sanayi kuruluşu 
Borusan, en önemli 
üretim alanlarından 
Gemlik’i sosyal, 
kültürel ve eğitim 
odaklı yatırımlarıyla 
desteklemeye 
devam ediyor. 
Borusan’ın bu 
kapsamda her yıl 
düzenlediği halk 
iftarı Gemlik İskele 
Meydam’nda bin
lerce kişiyi biraraya 
getirdi.
Borusan ve Gemlik 
Belediyesi işbirliği 
ile düzenlenen, 
Gemliklilerin davetli 
olduğu iftar yemeği 
büyük ilgi gördü.
4 bin 300 Gemlikliyi 
buluşturan iftara, 
Borusan Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Bülent Demircioğlu, 
Borusan CEO su 
Ahmet Uğurt Boru
san Holding İcra ku
rulu üyeleri Mehmet 
Betil, Erkan Kafadar, 
Gemlik Kaymakamı 
CkrYıV ı^nV, GfemîıR 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Cafer Gündoğdu, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran ve binlerce 
Gemlikli katıldı. 
İftardan önce yaptığı 
konuşmada, Gem- 
lik’in Borusan Hol 
ding Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Bülent Demircioğlu 
şunları söyledi 
“1976 yılında Boru
san Boru’nun 
fabrikasını Gemlik’te 
açtığımız ilk günden 
beri olduğu gibi, 
bugün de burada

Sertaslan, İsiaıılııırılaki tetör katliamını lanetleıli
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur Sert 
aslan, yaptığı yazılı 
açıklamada, terörün 
bir kez daha karan 
lık, lanetli ve çirkin 
yüzünü göstererek 
41 kişiyi aramızdan 
aldığını söyledi. 
Mehmet Sertaslan, 
dün İstanbul Atatürk 
hava limanında mey
dana gelen terör 
olayı üzerine: 
“Hepimiz üzüldük, 
kahrolduk hatta ulus

dostluk ve dayanış 
ma içerisinde bir 
aradayız. Bu süreçte 
birçok Gemlikli 
bizim çalışma arka 
daşımız oldu. Sîz
lerin desteği ile fab
rikalar açtık, yeni 
yatırımlarla faaliyet
lerimizi genişlettik, 
burada Türkiye’nin 
en modern limanla 
rından birini kurduk. 
40 yıl boyunca işleri 
mizle burada istih
dam ve değer yara 
tırken, Gemlik’in 
sosyal kalkınmasına 
da elimizden geldiği 
kadar destek verdik. 
1976 yılında misafir 
dik, şimdi kendimizi 
ev sahibi görüyoruz. 
Gemlikli çocukları 
mızın eğitimlerine 
yönelik yatırımlar 
yaptık. Başka sosyal 

olarak yastayız bir 
kez daha. Taş basa 
cağız bağrımıza, 
düğüm, düğüm ola
cak boğazlarımız

yine, binlerce kez 
lanetleyeceğiz terö 
rü de, teröristi de, 
destek vereni de. 
Öfkeleneceğiz,

yatırımlarımız oldu. 
Bunların tümünü, 
bize sıcak bir yuva 
olan Gemlik ve des 
teklerini esirgeme 
yen Gemlikliler 
sayesinde başardık. 
Gemlik ilçemizle 
aramızda kopanla 
mayacak bir gönül 
bağı oluştu. Bu bağı 
sosyal, ekonomik ve 
kültürel yatırımla rı 
mızla güçlendir me 
ye devam edeceğiz” 
Bülent Demircioğlu, 
konuşmasının so
nunda ünlü bilim 
adamı Albert Eins 
tein kızına ölümün
den 20 yıl sonra 
açılmasını istediği 
ile yazdığı sevgi 
üzerine mektubunu 
okudu.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da 

konuşmasında 
Borusan Holding 
Kurucu Başkanı 
Merhum Asım 
Kocabıyık’a dua 
isteyerek, gelenek
sel iftarda Gem
likliler ile bir kez 
daha buluşmanın 
mutluluğunu yaşa 
dıklarını söyledi. 
Borusan Holding 
Yöneticilerine de 
teşekkür eden Yıl 
maz, Asım Kocabı 
yık Camiinin fiilen 
hizmete girdiğini, 
resmi açılışının da 
kısa sürede 
yapılacağını belirtti. 
İftar tasavvuf 
musikisi konseri ile 
renklendi.
Borusan Holding’ce 
geleneksel hale ge
tirilen iftar buluş 
masında 4 bin 300 
kişilik ikram hazır 
landığı öğrenildi. 
Katılımcıların bu 
sayıdan fazla olması 
dikkat çekti. Kurulan 
masalar İskele Mey 
danından Atatürk 
Kordo’undaki Boru
san Çeşmesi’ne 
kadar uzandı. 
İftarda halka çorba, 
et sote, pilav, ayran 
ve baklava ikram 
edildi.

hiçbir şey yapama 
manın üzüntüsüyle 
aslında kime öfke
lenmemiz gerekti 
ğinin hesabını bile 
yapmadan.
Dedik ya, kalleş 
terör yaptı yine 
kalleşliğini. Kopardı 
41 kardeşimizi biz
den. 41 ayrı hayat, 
41 farklı yaşam 
öyküsü, hayal 
teriyle, umutlarıyla 
birlikte ayrıldı 
aramızdan. ” 
dedi.

mailto:gurhancetinkaya@gmail.com
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Bursa'da milyonluk dev vurgun
Bursa'da banka 
numarasıyla vatan 
daşları arayıp, 
"Dosya masrafla 
rınızı iade edeceğiz" 
diyerek hesapları 
boşaltan 3 kişi 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, 444'lü banka 
numaralarından 
vatandaşları arayan 
şüpheliler, "Kredi 
kartı aidatlarınızı 
ödeyeceğiz" veya 
"Kredi kartına işsiz 
lik sigortası yaptır 
mışsınız. Bunu iade 
edeceğiz" dedi.

Vatandaşların 
inanıp, kart 
bilgilerini vermesi 
üzerine şüpheliler 
hesapları boşalttı. 
Bir ihbarı 
değerlendiren 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Yankesi
cilik ve Dolandırıcılık 
Büro Amirliği ekip
leri, M.E.H. (23), 
H.B.G. (27) ve 
A.0.'nun (27) bu 
yöntemle bir çok 
kişiyi mağdur 
ettiğini belirledi. 
Yapılan çalış 
malar sonucunda

yakalanan 
şüphelilerin, 
yaklaşık 2 milyon 
liralık vurgun 
yaptığı tahmin 
ediliyor.
Ayrıca A.0.'nun aynı 
suçtan 2 hafta 
önce de yakalandığı 
ancak sevk edildiği 
adli mercilerce 
serbest bırakıldığı 
ortaya çıktı.
3 şüpheli işlemleri 
nin ardından 'banka 
ve bilişim sistemleri 
aracılığıyla dolandın 
cıhk' suçundan 
adliyeye sevk edildi.

Babasını çekiclp
İla ■!! ■■ ■ ■■öldürmüştü M Silil! B W IlIRft M

Çekiçle babası 
Ahmet Açıkgöz'ü 
öldürdüğü iddia 
edilen Enver 
Açıkgöz'ün 'yakın 
akrabayı öldürmek' 
suçundan 
yargılanmasına 
Bursa 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
devam edildi. 
Hakkında 
ağırlaştırılmış 
müebbet cezası 
talebiyle yargılanan 
tutuklu sanık 
Enver Açıkgöz, 
önceki duruşmadaki 
savunmasını 
tekrarlayarak, 
“Baba ile amcam 
Tevfik olay günü 
kamyon garajında 
alkol almışlar. 
Annem, babamı alıp 
eve götürmemi 
istemişti. Bende 
babamı almaya 
gittim. Kamyon 
garajında babamla 
konuşup eve 
gideceğimi 
söyledim. O da 
gelmek istemedi. 
Kamyona babamı 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetScdiS

bindirirken düştü. 
O sırada amcamı 
görünce korkup 
kaçtım. Babam da 
arkamdan 
100 metre koştu 
ve yere düştü. 
Yeniden babamın 
yanına gelip 
kaldırmak istedim. 
Kilolu olduğu için 
kaldıramadım, ben 
de üzerine düştüm. 
Babamı ben 
öldürmedim, 
kafasına çekiçle 
vurmadım” dedi. 
Mahkeme heyeti, 
maktul Ahmet 
Açıkgöz’ün 
ölümüyle ilgili İstan
bul Adli Tıp İhtisas 
Kurumu'ndan gele
cek raporun beklen
mesine ve sanığın 
tutukluluk halinin 
devamına karar 
vererek, duruşmayı 
ileri bir tarihe 
erteledi. Ayrıca 
raporun erken 
gelmesi 
durumunda 
duruşma karar için 
hemen görülecek.

İstanbul Atatürk 
Havalimanı Dış Hat
lar Terminali’nde, 
silahlı 3 canlı 
bomba tarafından 
gerçekleştirilen 
41 kişinin hayatını 
kaybettiği, 239 
kişinin yaralandığı 
terörist saldırıda 
hayatını kaybeden 
havaalanı personeli 
Adem Kurt'un (32) 
BursalI olduğu belir
lendi.
Aslen Erzurum 
Narman’lı olan 
Adem Kurt’un 
ailesinin 30 yıldır 
merkez Yıldırım 
İlçesine bağlı 
Arabayatağı Ma
hallesi Doğan 
Sokak’ta yaşadığı 
öğrenildi.

Sahilde ceset şoku
Bursa'nın İznik 
ilçesinde bir kişinin 
cesedi sahile vurdu. 
Alınan bilgiye göre, 
Yenişehir Kampı 
yakınlarında akşam 
20.20 sıralarında 
vatandaşlar sahile 
vurmuş erkek 
cesedi buldu.
Olay yerine çağrılan 
jandarma ekipleri, 
cesedin Abdurrah- 
man Terkeşli'ye (37) 
ait olduğunu 
tespit etti.

ARACI 20 METRE

Geçtiğimiz yıl 
Atatürk Havalima 
nı'nda dış hatlar 
kontrol memuru 
olarak göreve başla 
yan Adem Kurt’un 
bekar olduğu, 
ailesinden ayrı İstan
bul’da kaldığı ve 
hafta sonları Bur

İLERİDE BULUNDU

Terkeşli'nin sahile

vuran cesedinin 20 
metre ilerisinde de 07 
MBU plakalı otomo

sa’ya ailesinin 
yanına geldiği 
öğrenildi.
Adem Kurt’un acı 
haberi alan emekli 
polis olan babası 
Mehmet Kurt ile 
yakınlarının cenazeyi 
teslim almak için 
İstanbul’la gittikleri- 

belirtildi. Kurt’un 
cenazesi 
Arabayatağı Merkez 
Camisi'nde ikindi 
namazına müteakip 
kılınacak cenaze 
namazının ardından 
Arabayatağı 
Mezarlığı'nda 
toprağa verilecek.

bili bulundu. Üz
erinde tşörtü ve 
mayosu bulunan 
Terkeşli'nin yüzmek 
için girdiği ve 
boğulmuş olabileceği 
tahmin ediliyor. 
Olay yerine gelen 
Cumhuriyet Savcısı, 
cesedin bulunduğu 
alanda incelemelerde 
bulundu.
Terkeşli'nin kesin 
ölüm nedeninin belir
lenmesi için cesedi 
İznik Devlet Has
tanesi morguna 
kaldırıldı.

http://www.gemlikkorfezgazetScdiS
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Güne Bakış
Kadri GÜLER

Emekliler Derneği yöneticileri, emeklilere seyyanen zam verilmesini istedi

Atatürk’ün emekli olusunun
kadri_guler@hotmail. com

TERÖR KANA DOYMUYOR
1924 yılında Hakkari bölgesinde Ingilizlerin 

kışkırtmasıyla ayaklanan Nasturiler bastırıl 
mış. Ardından yine İngiliz parmağı ile Şeyh 
Sait, daha sonra Raçkotan, Raman ve Şem 
dinli, Koçuşağı, Ağrı isyanları, Mene men 
ayaklanması, Mutki, Biçer isyanları, Zeylan, 
Dersim isyanları gibi kalkışmalar genç 
Cumhuriyeti hep rahatsız etti.

Türkiye Cumhuriyetine karşı son ayak
lanma Abdullah Öcalan adlı teröristin yine 
bölgesel dış mikrakların ile işbirliği He kuru
lan Kürdistan İşçi Partisi, Kürtçe deyişle 
PKK Türkiye içinde ve dışındaki kürt halkın 
yaşadığı bölgelerde Kürtdistan Devleti kur
mak amacıyla silaha başvurdu.

PKK’nm kuruluşu 27 Kasım 1978 de başlı 
yor. Türkiye’nin uzun yıllar çözemediği, 
değişik bakış açıları sergilediği kürk soru
nuna, PKK bağımsız Kürdistan kurmak için 
silahlı mücadele başlattı.

12 Eylül baskı dönemi PKK’nın büyüme
sine yola açtı. O günden beri silahlanan 
PKK örgütü, Türkiye Cumhuriyeti devletine 
karşı savaş başlattı.

Uzun zaman Türkiye sınırları içinde, zaman 
zamanda Irak, İran, Suriye topraklarında 
beslendiler, eğitim kampları kurdular. 
Türkiye içindeki propaganda kolları, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde taraftar 
kazanılması için geniş çalışmalar yaptı. İşsiz 
güçsüz, eğitimsiz gençler PKK kamplarında 
eğitilerek TSK nın kara kollarına saldırılar 
düzenledih'' H ılkı baskı altına aldılar. Kürt 
siyasi haiı *<’f' f)ir yancıan aa yurt u'ışnrtf 
kaçan geçlerin uıııt eısıtelerde eğitimlerin 
den sonra sorunları batılara anlatarak taraf 
toplaması ayrı bir cephe açtı. Silahlı PKK 
hareketine batılılar ve Türkiye düşmanı ülke 
ler ve terör örgütleri büyük destek verdi.

40 yıldır ülkenin başına bela olan bu hare 
ket ile savaş devam ediyor.

AKP hükümeti, dünyanın terör örgütü ilan 
ettiği PKK ile Oslo da bir masa etrafında 
toplanarak barış anlaşması yapmaya kalktı.

Daha sonra çözüm süreci, demokratik 
açılım gibi değişik adlarla PKK ile anlaş 
maya başladılar.

PKK silah bırakmadığı gibi polis ve asker
lerimize karşı saldırılarını genişletti. Açılım 
süreci bitti. Bu dönemde ABD’nin Büyük 
Ortadoğu Projesi devreye sokulduğu için, 
önce Irak ABD güçlerince işgal edildi. Sad- 
dam Rejimi yıkıldı, sonra Suriye deki Esat 
rejiminin yıkılmasına sıra geldi.

Türkiye’yi yöneten AKP yönetimi başında 
ki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BOB 
projesinin es başkanı olduğunu duyurdu. 
Bu andan itibaren Türkiye Suriye’nin iç işle 
rine burnunu soktu. Irak’ın kuzeyinde AB- 
D’ce oluşturulan Kuzey Irak Kürdistan’ı 
bağımsızlığa hazırlanırken, Türkiye Kürdis 
tanın kurulmasına taşeronlarıyla katkı verdi, 
şehirler kurdu, hava alanları, hükümet bina 
lan, yollar barajlar yaptı.

Salt Suriye’deki rejimi yıkıp, İslam coğraf 
yasına egemen olmak isteyen Erdoğan’ın 
egosu sonucu, Irak’ın içinde suni İslamcı 
teröristler, Saddam ordusunun ABD karşıtı 
komutanlarının desteği ile Irak Şem İslam 
devleti İŞİD’i kurdu.

Türkiye’nin Suriye'deki rejimi devirmek 
için, her türlü muhalif hareketi desteklemesi 
sonucu, silahlanan bu gerici dinciler, bil
hassa batı Avrupa da yaşayan ancak sis
temden yeterince yararlana mayan, büyük 
kentlerin varışlarında yaşayan Müslüman 
gençler, internet üzerinden IŞİD ile temas 
kurup, kutsal savaş dedikleri bu cihada 
katıldılar. Ortadoğu’da birden büyüyen bu 
elli kanlı terör örgütü, Irak ordusunun terk 
ettiği silah lar ve dışarıdan sağladığı destek 
ile Irak’ın petrol bölgelerini ele geçirdi. İler
lemeler ba şan gibi görülünce, katılımlar 
arttı.İşgaller büyüdü, vahşet gelişti.

Ortadoğu’nun başına bela olan bu terör 
örgütünden kurtulma için şimdi uluslar 
arası işbirliği yapılıyor. Türkiye bu işbirliği 
ne biraz geç katıldı.

İstanbul Atatürk Hava Limanında, Anka 
ra’da, Bursa da yaşanan canlı bomba terör 
eylemleri can almaya devam ediyor.

42 vatandaşımız canından oldu, yüzlerce 
yaralı var.

Terörü beslersen, bir gün canavarlaşır ve 
seni yemeğe başlar.

Olan masum insanlara olur.
Allah beterinden sakınsın.

89, yıldönümü kutlandı
Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şubesi yöneticileri, 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu Ulu 
Önder Atatürk'ün 
30 Haziran 1927 
tarihinde emekli 
oluşunun 89. 
yıldönümünü 
kutladı.
Dernek Başkanı 
Ömer Şimşek 
yaptığı açıklamada, 
“Ulu Önderimizin 
emekliye ayrılış 
gününü emekliler 
günü olarak kabul 
ediyor, yurt gene 
linde tüm şube 
lerde kutluyoruz” 
dedi. Şimşek, 
açıklamasını 
şöyle sürdürdü:

“Bu anlamlı günde, 
Hükümetimizden 
bizimde istekle 
rimiz var. 
Emeklilerimizin 
çoğu bilindiği gibi 
ekonomik sıkıntılar 
içerisinde yaşamak 
tadırlar. Biz emekli 
ler, 5510 sayılı

Sosyal Güvenlik 
Yasası’na göre 
55.madde gereği 
6 aylık enflasyon 
ne ise o intikal et- 
tirip, yüzdelik zam 
veriliyor. Biz yüz 
deli zamlara karşı 
yız. Çok maaş alan 
çok, zam az maaş

alana az zam veri 
liyor. Oysa seyya
nen verilmiş olsa 
hepimiz eşit olarak 
zam alacağız. 
Gemlik Şubesi ola 
rak başta Atatürk 
ve silah arkadaş 
larına, bütün şehit 
lerimizden, Ağabey 
terimizden ve üyele 
rimizden ahire te 
göç eden kardeşle 
rimize Allah'tan 
rahmet, hayatta 
olanlara da sağlıklı 
uzun ömür dileriz. 
Bu nedenlerle 
bütün emeklileri 
mizin emekliler 
gününü kutlar, 
en derin saygı ve 
sevgilerimizi 
sunarız. ”

ŞiMie Mahallesi nde hat kontu
Gemlik’in Şükriye 
Mahallesinde 
Telefon Hatları 
20 gündür 
çalışmıyor.
Köy Statüsünden 
Mahalle statüsüne 
dönüşen Şükri 
ye’de haberleşme 
sıkıntısı had 
safhaya çıktı. 
Mahalle Muhtarı 
Yaşar Yılmaz 
Baykal, ev ve 
iş yeri telefonları 
nın 20 gündür 
çalışmadığını ifade 
ederek, yaptıkları 
müracaatlardan 
sonuç alamadık 
larından yakındı. 
Telekom ile yapılan 
görüşmede kablo 
kopukluğu ne
deniyle arıza yaşan 
dığının bildirildiğini 
anlatan Şükriye 
Mahallesi Muhtarı 
Yaşar Yılmaz 
Baykal, “Bugün 
geleceğiz, yarın 
geleceğiz diyorlar

ancak kimse gelip 
arızayı gidermiyor. 
Ev ve işyeri telefon 
ları 20 gündür 
kesik. Mahallemiz 
deniz seviyesinden 
yüksekte bir bölge 
de. Cep telefonları 
da kimi zaman çek
meyebiliyor. Dış 
dünya ile irtibatımız

kesildi ve yetkililer 
bu konuyla ilgilen
miyorlar” dedi.
Şükriye Mahallesi 
Muhta-t Yaşar 
Yılmaz Baykal, 
Bursa ve Gemlik 
Telekom Müdürlük
lerinde dilekçeleri 
bulunduğunu 
ifade ederek,

konuyu Gemlik 
Kaymakamı 
Cahit Işık’a da 
ilettiklerini söyledi. 
Muhtar Baykal, 
“Telefon 
sorunumuzun 
bir an önce 
çözülmesini 
bekliyoruz” 
diye konuştu.

KRŞ€D€ 0€KISM€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER U' uUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel: (0,224) 513 96 83 GEMLİK
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK 

Burtvin Turizm
Seyahat Acentası 

Sahibi Profesyonel 
Turist Rehberi

PROJELER... (10)
Dünden devam 

. İZNİK KİVİ SUYU 
ATÖLYESİ KURU
LUMU PROJESİ

İznik ilçesi mikro 
klima alanına sahip 
olup bu nedenle 
Kivi, Brüksel Lahana 
sı gibi ürünlerin 
yetişmesine imkan 
şağlar.Ancak İznik 
İlçesi’nin bu özelliği 
birçok insan tarafın 
dan hala bilinme 
mektedir. İznik İlçe 
şi’nde son yıllarda 
İznik’in marka değer 
lerinden biri olan 
Müşküle Tipi Üzüm 
Bağları sökülüp yer
lerine daha çok ge
tirisi olduğu için kivi 
dikimi yapılmak 
tadır. Bölgedeki kivi 
üretimini artırmak ve 
bu üretimi turizm 
yönünden de değerli 
kılmak adına İznik

Merkez ve köylerin 
de birkaç noktaya .. 
Kivi Suyu Üretim 
Atölyeleri veya Kivi 
Suyu Sıkım Noktaları 
oluşturulabilir.

ORHANGAZİ 
YENİKÖY ÇAMLIK 
ALANI’NA DÜNYA 
STANDARTLARINDA 
BİR KARAVAN ve 
ÇADIR KAMP ALANI 
YAPILMASI PROJESİ

Orhangazi Yeniköy 
Çamlık Alanı Türki 
ye’nin en temiz göl
lerinden birinin 
kenarında oluşu, 
çam ağaçları ile 
kaplı oluşu, su, 
lavabo, şehire yakın 
lık gibi birçok avan
taja sahip olması ne
deniyle çadır turizmi 
ve karavan turizmi 
için ideal bir nokta 
dır. Buraya dünya 
standartlarında 

yapılacak olan bir 
karavan ve çadır 
kamp alanı yerli ve 
yabancı turistlerin il
gisini çekebilir ve 
özellikle genç turist 
ler için bir cazibe 
merkezine dönüştü 
rülebilir.

KERAMET KAPLI- 
CASI’NIN KORUN
MASI,ÇEVRESİNE 
YAPILANMA OL
MADAN TURİZME 
KAZANDIRILMASI 
PROJESİ

Orhangazi’ye 18 
km uzaklıktaki Ker
amet Mahallesinin 
İznik Karayolu’na 
çok yakın bir bölü 
münde yer alan ılıca, 
doğal bir sit alanıdır. 
Ilıcanın sodalı olarak 
bilinen suyunun, 
içerdiği diğer 
minareler açısından 
cilt ve deri hastalıkla 
rina sodanın iyi 
geldiği belirtilmekte- 
dir.Göl ile arasında 
sadece 200 m. 
bulunmaktadır. 
Ülkemizde göle bu 
kadar yakın 
mesafede başka bir 
kaplıca yoktur. 
Kaplıca ve çevresi 
aşırı yapılanmadan 
korunarak yapılacak 
turistlik tesisler ile 
yaz kış yerli ve 
yabancı turist 
barındırabilecek hale 

getirilebilir. Bu 
bölgede çevreyi ko
rumak adına yapıla 
cak yegane yol da 
bungolow tipte lüks 
evler inşa etmek ola
bilir. Böylece kaplıca 
ve çevresi korundu 
ğu gibi doğallıktan 
da uzaklaşılmamış 
olunur.

ORHANGAZİ 
BAYRAK TEPE’YE 
BİR YAMAÇ 
PARAŞÜTÜ KALKIŞ 
PİSTİ, RESTAURANT 
KONAKLAMA 
TESİSİ ve TELE
FERİK KAZAN 
DIRMA PROJESİ

Orhangazi Gürle 
Köyü sınırları 
içerisinde bulunan 
Bayrak Tepe Katırlı 
Dağları üzerinde 
olup 1283 m. Yük
sekliktedir.

Konum olarak tüm 
Gemlik, Orhangazi 
Ovası ile İznik 
Gölü’ne hakim bir 
noktadadır. Bursa 
sınırları içerisinde 
yamaç paraşütü 
sporunun yapıldığı 
ender noktalardan 
biri olmakla birlikte, 
av turizmi, trekking, 
jeep, atv safari, dağ 
bisikleti gibi birçok 
doğa sporu için de 
elverişlidir. Bayrak 
Tepe hemen arkasın 
da bulunan yaklaşık 

4-5 futbol sahası düz 
alan ile her türlü 
tesis yapımına uy
gundur. Bununla bir
likte Orhangazi 
Ovası’ndan çok dik 
bir şekilde çıkıldığı 
ve keskin bir nok
tada olduğu için ülke 
mizin en güzel tele
ferik tesislerinden 
birinin yapımı içinde 
uygundur. Bayrak 
Tepe havanın nemli 
veya sisli olmadığı 
günlerde İstanbul 
Anadolu Yakası’na 
kadar tüm bölgeyi 
görebilme imkanı 
sunmaktadır.

BURSA KARA
CABEY ULUABATLI 
HAŞAN EVİ PRO
JESİ

29 Mayıs 1453 tari
hinde Bizans surları 
na OsmanlI Sanca 
ğı'nı ilk diken asker 
olarak ismi zikredil 
se de birçok kaynak 
bu kişinin bir hayal 
ürünü olduğunu 
savunmaktadır. Bu 
durum böyle dahi 
olsa iç turizmi can
lan dırmak adına 
Karacabey'deki Ulu- 
abat Köyü'ne çok 
güzel bir ev ve kültür 
merkezi kazandırıla 
bilir. Ayrıca özellikle 
yaz aylarında Ulua- 
bat Gölü’nden Kara
cabey Longozuna 

tekne gezileri 
yapılabilir.

MUSTAFAKEMALP 
AŞA KİRMASTİ ÇAYI 
RAFTİNG SPORU 
MERKEZİ PROJESİ

Kirmasi Çayı, Içbatı 
Anadolu’nun kuzey 
kesimindeki suları 
toplayarak, Güney 
Marmara bölümün 
de, Ulubat (Apoly- 
ont) gölüne güney
den dökülen büyük 
akarsuyun aşağı çığı 
rina verilen addır. 
(Adını akarsuyun 
kenarında yer alan, 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinin eski adı 
olan Kirmasti’den 
alır.) Bu çayın üzerin 
de Mustafakemal 
paşa ilçesi şehir 
merkezi içerisinde 
bir baraj bulunmak 
tadır. Bu barajın 
yardımı ile nehire 
bırakılan su seviyesi 
kontrol edilebilir ve 
yılın belli zamanla 
rında çayda rafting 
sporu yapılabilir.

Yakın zamanda 
Düzce Cumayeri 
İlçesi'ndeki Melen 
Çayı üzerine büyük 
bir baraj yapılacağını 
düşünürsek tüm 
bölgede rafting 
sporunun 
yapılabileceği tek 
yer bu çay olur...

■

MÂ™

Mu» 20H

43 YILLIK TECRÜBEM İZLE HİZMETİNİZDEYİZ

TÜRKİYE'NİN EN UYGUN VE KALİTELİ 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR

MATB/WCIUK-RMQIJK-OR(jAhl2A5YOtlVET/ifllîlM

U) I V. I d JCl I İD y TAŞIMA İRSALİYESİ 
V KARTVİZİT & KAŞE 
V HEDİYELİK EŞYA 
V KATALOG

y DAVETİYE
y DÜĞÜN & NİŞAN 

SÜNNET AÇILIŞ 
ORGANİZASYON

^/PLAKET & KUPA 
DERGİ, KİTAP 
BALON

İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83
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Gemlik Basketbol Kulübü kuruldu

Gemlik Basketbol 
Kulübü Tüzel Kişilik 
Kazandı.
Gemlik'i profesyonel 
olarak Türkiye 
Basketbol Bölgesel 
Erkekler Liginde 
Temsil edecek olan 
yeşil beyazlı kulüp 
yöneticileri bir 
araya gelerek görev 
dağılımını yaptılar. 
Berkay Bulut 
başkanlığında 
kurulan Gemlik

Basketbol 
Kulübünün Başkan 
Yardımcılıklarına 
Zafer Işık, Güray 
Şentürk, Şahmeran 
Çelenkoğlu ve Atıl 
Güngör getirildi. 
20 Kişilik seçkin 
yönetim kurulunda 
ayrıca Necdet 
Yılmaz, Yaşar 
İslam, Necati Aydın, 
Ertan Okay, 
Haşan Hamaloğlu, 
Faruk Aktaş,

Haşan Keskin, 
Mehmet Duran, 
Fatih Ayvaz, Halit 
Tunalı, Ali Oluk, Sü
leyman Kahntaş, 
Salih Diş ve Murat 
Yavuz yer aldı. 
Basketbol Şube 
Sorumluluğuna 
Salih Diş getirilirken, 
açılacak olan 
Voleybol Şubesinin 
başına da Necdet 
Yılmaz seçildi. 
Basketbol

Kulübünün genel 
menajerliğine 
Yahya Gümüş 
getirildi.
İlk toplantısını yapan 
Gemlik Basketbol 
Kulübünün kurucu 
Başkanı Berkay 
Bulut, Gemlik’te 
spora gönül veren 
birçok yakın dostu 
ile birlikte hareket 
ettiklerini belirterek, 
böylesi güçlü bir 
ekiple yola 

çıkmanın 
mutluluğunu 
yaşadığını bildirdi. 
Berkay Bulut, 
ilçedeki gençlere 
sporu sevdirmenin 
yanı sıra, tesisleşme 
ve spor bilinci 
gibi konularda da 
aktif çalışacaklarını 
vurguladı.
Kasım ayında 
başlayacak olan 
Erkekler Bölgesel 
lig karşılaşmaları

öncesinde 
transferlere de 
önümüzdeki ay 
başlayacaklarını 
ifade eden 
Berkay Bulut, 
ilçe gençleri ile 
profesyonel 
basketbolcuları 
bir araya getirip, 
Gemlik’in gururu 
olacak birtakım 
ortaya 
çıkaracaklarını 
vurguladı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ÜRETİM ELEMANI
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

25-^35 YAŞ 'ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN MADEN 
MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ VEYA 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
TEKNİK 

YÜKSEKOKUL YA DA 
TEKNİK LİSE MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılması rica olunur. 

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: O 224 56 00 05

İM ijilMl lllli !■
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odasında 
Mesleki Yeterlilik 
Bilgilendirme 
Toplantısı yapılacak. 
GTSO'dan yapılan 
açıklamada 5544 
sayılı Mesleki Yeterli 
lik Kurumu Ka
nunun da yapılan 
değişik tikle, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
tarafından belir
lenecek tehlikeli ve 
çok tehlikeli meslek
lerde çalışan ların 
ve çalışmak isteyen
lerin mesleki 
yeterlilik belgesi 
almaları zorunlu 
hale geldiği belir
tilirken, kanunda 
yapılan değişiklik 
öncesi belirlenen 40 
Meslekte alınan tüm 
mesleki eğitim 
sertifikalarının geçer 
siz sayıldığı bildiril 
di. 14 Temmuz Per 
şembe günü GTSO 
salonunda yapılacak 
olan bilgilendirme

toplantısı hakkında 
yapılan açıklamada 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
tarafından yayımla 
nan 2015/1 sayılı 
Tebliğ ekinde yer 
alan 48 meslekte, 
(Mesleki Yeterlilik 
Belgesi Gerektiren 
Meslekler) mesleki 
yeterlilik belgesi 
zorunlu hale 
gelmiştir. Tehlikeli 
ve çok tehlikeli 
mesleklerde 
“Mesleki Yeterlilik 
Belgesi” olmayan 
kişilerin çalıştırıl 
ması halinde Mayıs 
2016’dan sonra idari 
para cezası uygu

lanmaya başlandığı 
hatırlatıldı. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından 
yayımlanan tebliğde 
belirtilen 48 
meslekte, sınav 
ücretleri “İşsizlik 
Sigortası Fonun
dan” sağlanacak. 
TOBB tarafından ku
rulan ve Mesleki 
Yeterlilik Kurumu 
(MYK) tarafından 
yetkilendirilen 
MEYBEM A.Ş 
tarafından “Mesleki 
Yeterlilik Belgesi” 
sınavları, Odamız 
işbirliği ile 
gerçekleştirilecek

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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7 KÖYÜN YARGICI SHHNEI.ENDİ
Gemlik Belediye- 
si’nin 2016 yılı 
Ramazan Ayı 
Kültürel Program 
lan kapsamında 
sahne alan, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi 
Tiyatro Topluluğu 
oyuncuları, “Yedi 
Köyün Yargıcı” 
isimli oyunla bir 
kez daha gönülleri 
fethettiler.
Kurşunlu ve 
Kumla’dan sonra 
Gemlik İskele 
Meydanı Festival 
alanında da 

seyirci ile 
buluşan Tiyatro 
Topluluğu, 
güldürürken 
düşündüren tek 
perdelik oyunları 
“Yedi Köyün 
Yargıcı” ile ayakta 
alkışlandılar. 
Sönmez 
Atasöy’un yazdığı " 
Belgin Bilgin’in 
yönettiği tek perde
lik yarı müzikal 
komedi türündeki 
oyun, herkesi 
kandırarak kazanç 
elde etmek isteyen 
bir satıcının kendi 
kurduğu tuzaklara

düşmesini konu 
alıyor. Eğlenceli 
bir dille anlatılan ve 
sahneye de büyük 
başarıyla uyarlanan 
oyunda ayrıca, 

doğruluk, 
dürüstlük, 
kardeşlik, anlaşma 
ve uzlaşma gibi 
kavramlar, 
çocuklarında 

yargıç olarak 
oyuna katılımının 
sağlanmasıyla 
dikkat çekiyor. 
Büyük beğeni 
ile izlenen ve

Gemliklilerin de 
yoğun İlgi 
gösterdiği oyun 
sonrasında 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal ve Kültür 
İşler Müdürlüğü 
Müdür Vekili 
Selman Dizdar, 
oyunculara 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz 
adına çiçek 
takdim etti. 
“Yedi Köyün 
Yargıcı” isimli 
oyun, yıl boyunca 
çeşitli göste 
rimlerle sahne 
alacak.

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA'DA 

EŞYALI KİRALIK DAİRE 

053537818 00

a gemport
ÇsAr Gemlik Liman . • ")epolam.. 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 ıraKtor 
Operatörü istihdam gcıeceK.

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 iş 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.

KAYNAKÇIARANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır;

Meslek Liselerinin metal işleri 
bölümünden mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
toza İti kaynak makinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası oıan 
Teknik resim okuyabilen 

22 - 45 yaş arasında, Askerliğini

Kaynakçılar aramaktayız.

MAVITEC
0 224 514 04 00

■
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

BAY ■ BAYAN VASIFSIZ
ELEMANLAR ARANIYOR■ ss

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 (3EMUK

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Emekliye eşit zam sistemi geliyor
SSK ve Bağ-Kur 
emeklileri için gün- 
deme gelen toplu 
sözleşme kabul 
edilirse SSK ve Bağ- 
Kurlular da toplu 
sözleşmede belir
lenen zammı alacak 
Tüm emekliler Tem
muz zammına kil
itlenirken, SSK ve 
Bağ-Kur emeklileri . 
için de toplu 
sözleşme gündeme 
geldi. Çağrı yerini 
bulursa SSK ve Bağ- 
Kur’lular da toplu 
sözleşmede belir
lenen zammı alacak 
ve emekliler arasın 
daki ayrım bitecek 
Emekliler gözlerini 4 
Temmuz tarihine dik
tiler. Tüm emeklilerin

maaşı Temmuz'da 
değişecek. Bayram
dan bir gün önce 
açıklanacak olan en
flasyon verisi ile 
SSK ve Bağ- Kur 
emeklilerinin 
alacakları zam 
oranını belirlenecek. 

Bu tarihte hem 
Haziran enflasyonu 
belli olacak hem de 
6 aylık toplam 
enflasyon ortaya 
çıkacak.
AYNI ZAMDA 
BİRLEŞELİM 
Şu ana kadar 5 aylık 

enflasyon yüzde 
3.15 olarak belir
lendi. Bu rakamın 
yüzde 4'e çıkması 
bekleniyor. Böylece 
SSK ve Bağ- Kur 
emeklilerin maaşı da 
bu oranda artacak. 
Ancak memur 
emeklileri ve 
memurlar için ise 
oran belli. Toplu 
sözleşmede yapılan 
anlaşma gereği 
memur ve memur 
emeklileri Tem
muz'da yüzde 5 
oranında zam ala
cak. Enflasyonun 
yüzde 6'yı geçmesi 
durumunda ise 
ayrıca enflasyon 
farkı da maaşlarına 
yatacak. SSK ve

Bağ-Kur emeklileri 
için de memur 
emeklileri gibi toplu 
sözleşme zammı 
alma gündeme geldi. 
2008 yılında aynı çatı 
altında birleşen ku- 
rumlarda zam sis
temi de eşitlenerek 
böylece norm birliği 
sağlanmış olacak. 
Enflasyon oranına 
bağlı olmak is
temediklerini be
lirten SSK ve Bağ- 
Kur emeklileri, 
"Zamlarımızı son 
dakikada öğreni 
yoruz. Biz de toplu 
sözleşme masasında 
söz sahibi olmak is
tiyoruz. Hepimizin 
aynı kefede 
değerlendirilmesi 

daha hakkaniyetli bir 
durum" dedi.
Tüm emekli ve 
çalışanların Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
çatısı altında 
birleştirildiğini 
hatırlatan SSK ve 
Bağ-Kur emeklileri, 
"Madem aynı çatı 
altındayız, memur 
emeklisine başka, 
işçi emeklisine 
başka zam olmaz. 
Tüm emeklilerin 
zamları toplu 
sözleşmede belir
lensin. Ayrıca toplu 
sözleşmede tüm 
emeklilerin sorunları 
masaya yatırılarak, 
çözümler hayata 
geçirilmeli" 
şeklinde konuştu.

ilaçlar anili daha da ucuzlayacak
Türkiye, dünya ilaç 
pazarında yeni 
ödeme modeli 
geliştirdi.
İlaçta en düşük 
fiyatlarla referans 
ülke olan Türkiye, 
yeni indirimlerin 
karşılığında yapılan 
iskonto oranını 
açıklamama 
anlaşması 
yaptı. Böylece 
ilaçlar Türkiye’ye 
daha ucuza gelecek 
En düşük fiyatlarla 
dünyanın referans 
ülkesi olan Türkiye, 
yeni indirimler 
karşılığında yapılan 
iskonto oranını 
açıklamama

anlaşması yaptı. 
Böylece yeni ilaçlar 
daha ucuza 
Türkiye'ye gelecek. 
Hükümet, ilaca 
geçen yıl harcanan 
1.6 milyar TL'lik 
bütçenin azaltılması 

ve erişilemeyen 
ilaçlara erişimin 
sağlanması için yeni 
stratejiler geliştirdi. 
Buna göre, SGK 
Genel Sağlık 
Sigortası Alternatif 
Geri Ödeme

Yönetmeliği ile 
Alternatif Geri 
Ödeme modeli 
uygulamaya alındı. 
Kalkınma, Maliye, 
Sağlık Bakanlıkları 
ile Hazine 
Müsteşarlığı ve 
SGK yetkilileri ilaç 
ve tıbbi cihaz 
malzemelerinin 
alımında tasarruf 
için çalışma 
başlattı.

İNDİRİM 
GİZLENECEK

Türkiye ilaç 
fiyatlarında referans 
ülke olduğu için 
bugüne kadar aldığı 

indirim oranları da 
biliniyor. Bazı ilaç 
firmaları dünyadaki 
fiyatların düşüşüne 
neden olduğu için 
indirimli fiyatların 
açıklanmaması 
karşılığında daha 
yüksek oranda 
iskonto yapılmasını 
teklif etti. Alternatif 
modelde firmaya 
"Üç yılda şu kadar 
hasta" gibi yıl ve 
hasta garantisi 
verilecek. Bunun 
karşılığında firma da 
en uygun fiyatla 
satışı taahhüt ediyor. 
Firmanın vermiş 
olduğu indirimler 
gizlenecek.

İLK UYGULAMA 
HEPATİT C'DE

Alternatif geri 
ödemede ilk 
anlaşma, hepatit C 
ilaçlarında yapıldı. 
Dünya liste fiyatları 
120 bin TL'ye çıkan 
ilaçlar için Türkiye, 
çok ucuz fiyatlar ve 
rerek tüm hastaların 
erişimine açtı. SGK, 
bundan sonra yük
sek maliyetli ilaçları 
geri ödemeye alırken 
alternatif ödeme 
modelini kullanacak. 
Yeni model, tıbbi 
cihaz atımında da 
kullanılacak.

CG e m I i k Körfez’ www,gemlîkkorfezgazetesî.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

BELEDİYE

İtfaiye 110 Telefon Arıza a121
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

155
156

513 10 55
513 18 79

UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ işletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md.

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 12 06 513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.

513 13 53

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

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

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42

ULAŞIM Özel İd. Md. 513 15 07

DENİZ UÇAĞI
Pegasu* A km İti Seyahat
METRO
Aydın Turizm 
SOzor Turizm 
Kanberoğlu-Eaadaf
Kamil Koç

812 OO 26
613 68 13
814 63 62
813 12 12

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

513 14 14
513 13 64
524 85 86

612 1O 72
614 46 46

612 O1 63

513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66HASTANELER

Devlot Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokey 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

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. M3 45 21-182
Yazı İşi. Md. 3 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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

VAPUR- FEBİBBT
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)

baAiticilab
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 Potrol
MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz 313 16 45
Boyza Potrol 313 01 03

Gemlik Kotez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

İIİIIİISİHIİM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 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 Sök. No:5/A GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS »ASI 
ninja kaplumbağalar 

gölgenin içinden(3d türkçe): 
11:30:14:00-16:15- 

18:15-21:45... 
hayvanlar şehri (türkçe 
dublaj): 11:45-14:00- 

16:15-21:45...
korku seansı 2: 

11:30-14:00-16:30-21:45...

5133321

geml%25c3%25aekkorfezgazetes%25c3%25ae.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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DUGUN SALONU

YİĞİT ^İNŞAAT
1 987

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

SİM'

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 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu -Meşrubat-Çerez » t-..»..
Piuanist +DiPerformans ZU1 oyill 
Snten&m^liieGiudirme

Nikah Masası - Volkan gösterisi IMŞILMtlIlŞTIIR
İnternetten Cnnh fyıpn- Snhne - Işıkgösterisi 

Servis ve ekip Manlar - Sürprizgösteriler 
www.gemlikmllton.com 

facebook/mlltondugun 
plus.google.com/miltondugun

Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

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