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Denizcilik Bayramı’nda 
yine etkinlik yok

Bugün Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 90.
yıldönümü.

Çocukluğumun anılarla dolu geçen en sev 
diğim bayramlardan biriydi Denizcilik Bayramı.

Kabotajın ne olduğunu büyüdüğümde 
öğrendim.

Kabotoj bağımsızlığımızdı.
Karasulardaki bağımsızlığımız. Devamı 4’de

2wt>sılw1esti

Türk Gemilerine Kabotaj hakkının verilmesi ye 
kara sularımızda seyreden gemilerin Türk 
Bayrağı takmasının zorunlu kılındığı gün olan 
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 
90. yıldönümü bugün törenlerle kutlanacak. 
Atatürk ve Deniz şehitleri anısına denize çe
lenk bırakılacak. Haberi sayfa 2’de

Gebze - İzmir oto yolunun önemli bir 
ayağı olan İzmit Körfezi’nin iki yakasını bir 
leştiren Osmangazi Köprüsü dün düzen
lenen törenle hizmete açıldı. Köprünün 
resmi açılış töreni dün akşam saatlerinde 
Yalova Altınova Hersek şantiyesinde 
düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Açılışı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldım, Ar
navutluk Başbakanı ve bakanlarla birlikte
yaptılar. Haberi sayfa 4’de

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

■
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VOLEYBOL
SOSYAL
AKTİVİTELERİMİZ: basketbol

SU SPORLARI
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TİYATRO 
BİLGİSAYAR 
HALKOYUNLARI 
SATRANÇ
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Denizcilik Bayramının 90. 
yıldönümü etkinliksiz kutlanıyor
Türk Gemilerine 
Kabotaj hakkının 
verilmesi ve kara 
sularımızda seyre
den gemilerin 
Türk Bayrağı 
takmasının 
zorunlu kılındığı 
gün olan 1 Temmuz

Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramı 
mn 90. yıldönümü 
bugün törenlerle 
kutlanacak.
Denizcilik Bayra 
mı nedeniyle 
bugün saat 09.00 da 
protokol Atatürk ve

Deniz şehitleri 
anısına denize 
çelenk bırakacak. 
Saat 10.30 da 
ise Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu gönüllü

lerince sahil 
temizlenecek. 
Saat 20.40 ise 
Belediye 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde 
iftar yemeği 
düzenlenecek. 
Akşam saat

22.oo de ise Mehtap 
turu düzenlenecek. 
Bu yıl da Deniz 
ve Kabotaj 
Bayramı etkinlikleri 
arasında yapılan

yüzme, kayık, 
yağlı direk, 
ördek kapma 
yarışları 
yapılmayacağı 
öğrenildi

YASAĞA UYMAYAN İNŞAATLARA Af YOK
Gemlik Belediye 
Encümeninin aldığı 
karara uymayan 
inşaat ve beton 
firmalarına ceza 
yağdı. Gemlik 
Belediye Encü
meninin sahil mahal
leleri olan Kurşunlu, 
Kumla, Karacaaii, 
Narlı ve Büyük Kum- 
la’da 15 Haziran ile 
15 Eylül tarihleri 
arasında inşaat yap 
ma yasağını delen 
firmalar tespit edildi. 
Gemlik Belediyesi

Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri bu bölgeler 
de inşaat ve beton

nakliye çalışması 
yapan 7 firmaya top 
lam 19 bin 500 lira

para cezası kesti. 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, 6 inşaat

firmasına toplamda 
12 bin lira ceza 
kesildiğini ifade

ederek, yasağa 
uyma yan ve daha 
önce de uyarılan bir 
beton firmasına da 7 
bin 500 lira ceza 
kesildiğini söyledi. 
15 Eylül tarihine 
kadar sahil böl
gelerinde inşaat 
yasağı olduğunu bir 
kez daha vurgulayan 
Erol Bütün, denetim
lerin devam edece 
ğini de açıklayarak, 
inşaat ve beton 
firmalarını duyarlı 
olmaya çağırdı.

Ma gezi yolu seyyar sancı doldu

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan geçtiğimiz yıl 
yapımına başlanan 
ve tamamlanan 
sahil düzenlemesi 
kapsamında yapılan 
gezi yolu ilgisizlik 
yüzünden 
seyyar satıcıların 
işgaliyle doldu.

Bir yıldır devam 
eden çalışmaların 
sonunda su, 
kanalizasyon, 
doğalgaz gibi alt 
yapı hizmetlerinin 
geçirildiği Küçük 
Kumla sahil yolu 
sezona yetiştirilirken 
halkın rahat gezmesi 
için yapılan gezi 

yolu deniz mavisi 
nin değişik tonlarına 
boyanırken, akşam 
saatlerinde halkın 
gezmesi için 
yapılan bu yol 
adeta seyyar 
satıcıların açık 
pazarı haline 
geldi.
Küçük Kumla sahil 

ve ana caddelerinin 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
bağlanmasından 
sonra yaşanan 
kargaşalar sürüyor, 
işyerlerine mal ge
tiren malara ait 
araç* ı sahile 
sokulmaması ve 
saat sınırlaması 

getirilmesi çözüme 
kavuşturulamazken 
zabıta hizmetleri 
konusunda da 
birliğin sağlan 
madiği öğrenildi. 
Aldığımız bilgilere 
göre. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri 

gündüz, Gemlik 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri 
de gece hizmet 
yapacak.
Sahil gezi yolundaki 
seyyar satıcılardan 
şikayetçi olan çevre 
esnafı zabıtanın bu 
işe biran önce el 
koymasını istedi.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İzmit Körfezi'nin 2 yakası birie$G
Denizcilik Bayramı’nda 

yine etkinlik yok
Bugün kutlanacak olan Kabotaj ve 

Denizcilik Bayramı artık eski özelliğini 
yitirdi.

Kaybettiren de yöneticilerimiz.
Çünkü onlar eski Denizcilik Bayra 

mı’nı hiç yaşamadılar, hiç görmediler.
Denizi görmediler ki, bayramını 

görsünler.
Yıllardır Gemliklilerin zevkle izledik

leri Denizcilik Bayramı son yıllarda 
ipten saptan bahanelerle etkinlikleri 
yapılmasına anlam vermek çok zor.

Ya deniz kirli deniyor, ya da başka 
birşey.
Bu kez Ramazan mı bahane edildi 

bilemiyorum.
Bana gelen davetiyeyi inceleyince, 

Denizcilik Bayramı’nın sadece denize 
atılan bir çelenkten ibaret olduğunu 
gördüm. Bu bayramla hiçbir ilişki ol
mayan bir iftar yemeği ve de nostalji 
olsun diye motor gezisi.
Bu mu Denizcilik Bayramı 

kutlamaları.
Deniz karşınızda duruyor.
Kirlilik yok..
Açıklamayı İl Sağlık Müdürlüğü 

yaptı.
Neden etkinlikler yapılmıyor?
Diğer ulusal bayramların ı'çı'ûoşaı' 

tıldı, dilerim bu bayramında içi 
boşaltılmaz.
Ama ne de olsa, Kabotaj hakkının 

kullanılması denizlerimizde dolaşan 
gemilere Türk Bayrağının takılması 
kararını veren yasa 1 Temmuz 1926 
tarihinde çıkarıldı.
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Osman 

linin yabancıları tanıdığı kapütilas 
yonların bir koluydu denizlerdeki 
yabancıların serbest dolaşımı.

Bu kanunun çıkmasının ardında 
Mustafa Kemal vardı.

Biz denizcilik bayramının etkinlik
lerle kutlanmasını istiyoruz.

İçinin boşaltılmasını değil.

KUMLA DA GEZİ YOLU 
SEYYARLAR YOLU OLMUŞ

Önceki akşam Küçük Kumla 
sahilinde bir tur attım.

Birkaç esnaf ve sahilin ünlü muhtarı 
Satı ile birlikte oldum.

Gördüğüm manzarayı beğenmedim.
Sezon daha başlamamış.
Bir başıboşluk olduğu ilk bakışta 

anlaşılıyor.
Ortalıkta bir tek zabıta görmedim.
Polisler vardı yalnız.
Yeni gezi yolunun her köşesi ise 

seyyar satıcılarla dolmuştu.
Korsan seyyarlar diyebilirsiniz bun

lara.
Bir geceliğine gelip, çakma ürünler 

satanlar..
Bu durumdan esnaf tedirgin.
Halk Pazan’nın bulunduğu bir yer 

olmasına karşın, her yerin seyyar 
satıcılarla dolması, buna ses çıkarıl 
maması ne anlam taşıyor.
Bir yandan birşeylerı değiştirip 

sahili güzelleştirelim derken, denetim
sizlikten sahili çirkinleştirmeyelim.

Gebze - İzmir oto 
yolunun önemli bir 
ayağı olan İzmit 
Körfezi’nin iki 
yakasını birleştiren 
Osmangazi 
Köprüsü dün 
düzenlenen törenle 
hizmete açıldı. 
Köprünün resmi 
açılış töreni dün 
akşam saatlerinde 
Yalova Altınova 
Hersek şantiye 
sinde düzenle 
nen törenle 
hizmete açıldı. 
İstanbul İzmir 
arasındaki süreyi 
3.5 saate indirecek 
olan otoyol inşaatı 
nın Osmangazi 
Köprüsü İzmit Kör-

Depremsellik 
açısından yapılan 
testlerde çürük 
çıkarak yıkılan 
eski İlçe Emniyet 
Müdürlüğü hizmet 
binasının bulundu 
ğu arsadaki 
inşaat hafriyatı 
kaldırılıyor. . 
ilçemizdeki 
kamuya ait binalar 
üzerinde yapılan 
depremsellik 
testlerinde eski 
Adliye Binası, 
Adliye Lojmanları, 
eski Gemlik 
Belediye binası 
çürük çıkınca 
önce eski Belediye 
binası yıktırılmış, 
yıkım konusunda 
rapor veren 
Adapazarı Üni 
versltesi’nin 
inşaat bölümü 
görevlilerinin para 
karşılığı rapor 
verdiğinin sapta

fezi’ni 90 dakikada 
veya arabalı vapur 
lar geçmek için 
50 dakikada 
geçiliyordu. 
Hizmete açılan 
Osmangazi Köprü 
sünün hizmete 
girmesi ile araçlar 
köprüden 
karşı yakaya 4 
dakikada geçecek. 
Yap İşlet Devret 
modeli ile yaptırılan 
Otoyol ve köprü 
inşaatı, 4 milyon 
dolara mal oldu. 
Köprü inşaatında 
24 saat 7 gün 
8 bin işçi çalıştı. 
Köprünün 2 ayağı 
arası 1550 metre 
olup, köprünün

narak tutuklan 
masından sonra 
bu konu Gemlik’te 
siyasetin 
gündeminden 
düşmemişti.
Bele ye binasının 
yıkı'.. ısından 
sonra Gemlik 
Adliye Binası ve 
Lojmanları boşal 
tılarak, Adliye 
bugünkü Irmak 

uzunluğu 2682 
metre uzunluğun 
da. Osmangazi 
Köprüsü dünyanın 
4. Avrupa’nın 
2. büyük köprüsü 
ünvanını kazandı. 
Köprünün kuleleri 
nin denizden 
yüksekliği ise 
252 metre 
uzunluğunda. 
384 kilometre 
uzunluğundaki 
Otobanın tamamlan 
ması ve köprünün 
hizmete girişiyle, 8 
saat olan İstanbul 
İzmir arası, 3.5 
saate inecek.
İzmit Körfezi’nin iki 
yakasını birleştiren 
Osmangazi Köprü

Sokak’taki kiralık 
yerine taşınırken, 
bozuk çıkan 
bir başka kamu 
kurumu olan 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nün 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesindeki 
binası da boşaltıla 
rak, geçtiğimiz 
yıkılmıştı.
Yaklaşık bir

sü’nü yapımı 
sırasında kamulaş 
tırmalar için 25 bin 
kişi ile görüşülmüş, 
kamulaştırmaya ise 
1 milyar 800 milyon 
dolar ödenmişti. 
Osmangazi 
Köprüsünden ilk 
geçen ise Motosik- 
letçi Kenan 
Sofuoğlu motosik- 
leti ile 400 kilome
tre hız yaptı.
Osmangazi Köprü 
sünün açılışı dün 
Cumhurbaşkanı 
Recep layyıp 
Erdoğan, Başbakan 
Binali Yıldım, Ar
navutluk Başba 
kanı ve bakanlar 
birlikte yaptılar.

yıldır yıkılan 
binanın enkazı 
arsa üzerinde 
bırakılırken, 
dün enkaz 
kaldırma çalışma 
lan başlayarak 
arsanın temizlen
mesine başlandı. 
Temizlenen arsanın 
ne yapılacağı 
merak konusu 
oldu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına 
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

İŞTE SİZE YENİ TÜRKİYE!

Yurtiçi ve yurtdışı 
politikada yapılan 
tutarsızlıklar ve yan 
hşlıklar ülke turiz 
mini öldürdü.

Ülke turizmimizin 
ruhuna hep beraber 
fatiha okuyabiliriz. 
Daha geçtiğimiz 
günlerde yanyana 
dükkanları bulunan 
iki esnaf arkadaş 
turist kapmak için 
birbirlerine girdi. 
Kavgaya elli esnaf 
katıldı. Antalya, 
Manavgat, Alanya 
ve Kemer’de de 
durum Bodrum’- 
dakinden farklı 
değil. İşte size yeni 
Türkiye. 
Kahvaltılarını bir
likte yapan, öğle 
yemeklerini birlikte 

yiyen,acı günde, 
tatlı günde birarada 
olan esnaf arkadaş 
lar birkaç mal satıp 
dükkanlarını çevire
bilmek için bir 
kavga ediyor.
Antalya Bölge- 

si’nde birçok rehber 
ve turizmci 
arkadaşım evlerini 
bırakıp İstanbul, Ka- 
padokya, Karadeniz 
gibi destinasyonlara 
göç etmek zorunda 
kaldı.

Turizm böl
gelerindeki turizm 
taşımacıları, otel
ciler, restaurantçılar, 
eczacılar, tekstilciler 
kan ağlıyor, hatta ve 
hatta turist duasına 
çıkıyor. Siz hala 
neyin istikrarından, 

gelişiminden 
bahsediyorsunuz. 
Ülke kan ağlıyor, 
kan. Bunu görmem
eniz için cahil, kör, 
sağır, dilsiz olmanız 
gerek.

Bırakın artık iki 
kuruş için kula kul 
olmayı. Evinize 
onurlu şekilde 
ekmek götürün. 
Elinizi vicdanınıza 
koyun. Ülke elden 
gidiyor. Yarın çok 
geç olabilir.

Unutma güzel 
kardeşim;

Başka Türkiye yok. 
Umarım isyanımızı 
elinde çocuğunla 
ülke ülke seni ve 
aileni kabül edecek 
ülke ararken 
anlamazsın.

Kent Meydanına makyaj
Gemlik Kent 
Meydanı nın 
Yenilenmesi ve 
daha güzel bir 
görünüme kavuşma 
sı için yapılan 
çalışmalar sürüyor. 
Bir yandan kamulaş 
tırılarak yıkılan 
binaların yerine 
yapılan yeşil alan, 
çiçeklendirme ve 
trafik rahatlamasına 
yönelik alternatif yol 
çalışmaları, diğer 
yandan da çevre 
düzenlemesi yapılan 
Ahmet Dural 
Meydanında, ilçenin 
sembolü haline 
gelen Yunuslar, 
Zeytin ve Çapa 
heykelleri de bakım 
ve onarımdan geçti. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
talimatları sonrasın 
da harekete geçen 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri, 
tarihi saat kulesi 
ve sembol heykel
lerin bulunduğu 
alanın çevresinde 
mevsimlik çiçek
lendirme

çalışmalarını 
tamamladılar. 
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü Ekipleri 
de Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Kent 
Estetiği Şube 
Müdürlüğü ile 
işbirliği çerçeve 
sinde saat kulesi ve 
çevresinin yanı sıra, 
heykellerin bakım, 
onarım ve boyama 
çalışmalarını yaptı. 
Kumla’daki 
Yunuslar Hey 
kelinin yenileme 
çalışmalarının 
tamamlanması 

sonrasında ilçeye 
gelen ekipler, 
Temizlik İşleri 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk gözeti
minde Zeytin 
Rölyefi, Yunuslar 
Heykelleri, Yunuslar 
ve Çapa heykellerini 
onarıp, boyadılar. 
Teknisyenler 
Emre Yüksel ve 
Gülşah Tunalı 
tarafından 
yapılan ve üç 
gün içinde tamam
lanan çalışmalar 
sonrasında 
meydan daha güzel 
bir görünüme 
sahip oldu.

43 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ

M S/cim İOH

TÜRKİYE’NİN EN UYGUN VE KALİTELİ 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA.

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
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I Temmuz Denizcilik ve
Kabotaj Bayramımız 

Kutlu Olsun...

Ata Mah. 146 Nolu Sokak No.5 
16600 GEMLİK / BURSA / TÜRKİYE 
TEL: +90 224 519 00 30 
FAX: +90 224 519 00 31 
www.rodaport.com

http://www.rodaport.com
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YİĞİT İNŞAAT

DUGUN SALONU

fysfy -Meşrubat- Çerez

BAŞLAMIŞTIR

Piyanist +Dj Performans 
Sııten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

İnternetten Canlı fyıpn- Sahne - Işık gösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 
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9 günlük bayram nedeniyle tatil yerlerine akın başladı...

Cengiz Göral 
yarın anılıyor

£35 Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Tatil 9 gün olunca...
Bu yıl da bayram tatili, hükümetin aldığı 

kararla uzatıldı.
Kamuda çalışanlar, 3 gün olan Şeker 

Bayramını, hafta sonu tatillerinin de eklen- 
mesivlş tam 9 aüp tatil yapacaklar.

Bunun için dün uzun tatili değerlendirmek 
isteyenler yollara döküldü.

İstanbul, Akdeniz’e, Ege’ye akıyor.
Yollar, tatile gidenlerin araçlannı taşımaya 

yetmiyor. Devamı sayfa 4’de

Kamu görevlilerine 9 süren Ramazan Bayramı 
tatili nedeniyle, yollara çıkanlar, Gemlik Bursa 
ara sındaki yolu felç ettiler. Sabahın erken saat 
terinde Orhangazi yönünden ilçemize gelen 
araç sayısının çokluğu, Gemlik’e gelmeden 
trafiğin sıkışmasına neden oldu. Cihattı Köyü 
girişindeki viyadük altından başlayan sıkışma 
nedeniyle araçların bir bölümü Umurbey Sanayi 
Sitesi yoluna girerek, Zeytin Hali önünden 
Çevre Yolu’na, oradan da Bursa asfaltına kes 
tirme çıkmak isteyince, yol, arap saçına döndü.

Haberi sayfa 4’de

Gazetemiz eski 
Sorumlu Müdürü, 
avukat, siyasetçi, 
yazar Mehmet 
Cengiz Göral, 
ölümünün 37. 
yıldönümünde 
anılacak.
3 Temmuz 1979 
günü Bursa Sakal 
döken Caddesin
deki evine gider 
ken, ülkücü bir 
katil tarafından vu
rularak öldürülen 
Göral, Adliye 
Köyü’nde toprağa 
verilmişti.
Genç yaşta 
siyasi düşünceleri, 
yazıları ve hukuk 
çu kimliği nede
niyle öldürülen 
Cengiz Göral, her 
yıl Bursa Barosu, 
CHP İl, İlçe örgütü,

gazetemiz temsil
cileri ve sevenleri 
tarafından mezarı 
başında anılıyor. 
Mehmet Cengiz 
Göral, yarın Adliye 
Mahallesi’ndeki 
mezarı başında 37. 
ölüm yıldönümü 
nedeniyle bir 
kez daha saygıyla 
anılacak.

ÖZEL "(ifanı bîr dlıjlzeııl ile hedeflerinize doğru” ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT
| A VK'U NT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE 
W • MÜZİK JİMNASTİK

İLKÖĞRETİM OKULU ve AN AŞINIR
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
. . . . VOLEYBOL BİLGİSAYARAKTÎVÎTFIKRIMÎZî BASKETBOL HALKOYUNLARI

SU SPORLARI SATRANÇ

MASA TENİSİ TİYATRO

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

k
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Kabotaj Kavramı etkinliksiz kutlandı

1 Temmuz 
Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramı’nın 90. 
yıldönümü dün 
etkinliksiz olarak 
yalnız deniz şehit 
lerine çelenk 
atılarak, saygı 
duruşuyla kutlandı. 
Geçtiğimiz yıl da 

aynı şekilde kut
lanan Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramı 
dün sabah saat 
O9.oo’da Belediye 
iskelesinden kalkan 
bir motorla denize 
açılan protokol bu
rada yanlarında 
getirdikleri çelengi 

denize bırakarak 
deniz şehitleri için 
saygı duruşunda bu
lundular.
Bu törenden sonra, 
Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramı ile ilgili 
olarak herhangi bir 
etkinlik yapılmadı. 
Saat 10.oo da Asım

Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
öğrencilerinden 
bur grup Yerleşke 
çevresinde ve 
sahilde olarak 
sahil temizleme 
etkinliği yaptı.
Denize çelenk 
bırakma törenine,

Kaymakam Cahit 
Işık, Garnizon 
Komutanı Pd. Kur. 
Alb. Namık Kemal 
Çil, Belediye 
Başkanvekili Ahmet 
Avcı, Gemlik Liman 
Başkanı Mustafa 
Asım Sulu, İlçe Em
niyet Müdürü Cafer

Gündoğdu, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Mehmet Duran, 
katıldılar.
Daha sonra Belediye 
Sosyal Yaşam Merke 
zinde düzenlenen 
iftar yemeğinin ardın 
dan gece ise motor 
gezisi düzenlendi.

Bayram öncesi denetimler sıklaştı
Gemlik Belediyesi 
Zabıta ekipleri ve 
ilçe Tarım Müdürlüğü 
ekipleri ile ortaklaşa 
Ramazan Bayramı 
öncesi özellikle 
tatlı, pasta, unlu 
mamulleri imalatha 
nelerindeki denetim
lerini artırdı.
Ramazan Bayramı 
öncesi, ilçe sakin
lerinin huzur ve 
güven içinde alışve 
riş yapabilmeleri için 
denetimlerini artıran 
Zabıta ve Tarım

Müdürlüğü ekipleri, 
özellikle tatlı, pasta 
ve börek imalat 
hanelerini sıkı dene
timden geçirdi.
Öncelikle tatlı, pasta 
ve börek imalathane 
lerinin ardından da 
marketlerin bayram 
lık alışverişlerinde 
tüketebileceği ürün
leri denetleyen 
ekipler, imal edilen 
gıda ürünlerini 
ve imalathaneleri ve 
satış yerleri, genel 
temizlik, hijyen

koşulları; çalışan 
ların bone, eldiven 
ve iş önlüğü kul
lanma zorunluluğu, 
hijyen sertifikası, 
gıda ürünlerinin taze 
olması yönünden 
kontroller yapıldı. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, denetimlerin 
bayram süresince de 
süreceğini vurgula
yarak, iş yerlerini 
söz konusu konu
larda duyarlı 
olmaya davet etti.

MtıaiasıltiifisaiıiMliı
Bern Bir-Sen Gemlik 
Belediyesi iş yeri 
temsilciliği seçimleri 
yapıldı. Sosyal 
Yaşam Merkezi 
düğün salonunda 
yapılan seçime 83 
sendika üyesinden 
56’sı katıldı. 3 oyun 
geçersiz sayıldığı 
seçimlerde geçerli 
53 oyun 33’ünü alan 
Abdullah Dönmez, 
güvenoyu alarak 
bir kez daha Bern 
Bir-Sen işyeri tem
silcisi oldu. Dön- 
mez’in rakibi olan 
Nihat Palabıyık ise 
20 oy da kaldı.

BemBir_sen Bursa 
Şube Başkanı Ali 
Alan ve Başkan 
Yardımcısı Cemal 
Kılıçoğlu gözeti

minde yapılan 
seçimlerde güven 
oyu alan Abdullah 
Dönmez, hem rakibi 
Nihat Palabıyık’ı

tebrik etti, hem 
de güv< oyu 
duyan . sai 
arkadaşlarına 
teşekkür etti.

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

GUN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

güler ajans
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Besa'da m Bahçesine pompalı tüfekle saldırı
Bursa’da 29 yaşın 
da ki Veysel T., 
aralarında husumet 
bulunan 32 yaşın 
daki Mustafa Uçar’ı 
pompalı tüfekle vu
rarak ağır yaraladı. 
Olay, merkez Os- 
mangazi İlçesi Mu
radiye Mahallesi, 
Muradiye Parkın'da' 
meydana geldi.
Mustafa Uçar, parkta 
arkadaşlarıyla otu

rup çay içerken, bu 
sırada bir süre önce 
yaşanan kavga ne
deniyle davalık 
olduğu Veysel T. 
geldi. Veysel T., elin
deki pompalı tüfekle 
Mustafa Uçar’a ateş 
etti. Mustafa Uçar 
karın ve göğüs böl
gesinden, yanındaki 
Emre Güven ise 
kolundan yaralandı. 
Çevredekilerin ihbarı

üzerine olay yerine 
çok sayıda polis 
ve sağlık ekibi 
sevk edildi.
Mustafa Uçar ve 
Emre Güven, 
ambulansla Bursa 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Emre 
Güven'e ayakta mü
dahale edilirken, 
ağır yaralanan Uçar 
ise ameliyata alındı. 
Soruşturma başla

tan polis ekipleri, 
Veysel T.’nin olay 
yerine 50 metre 
uzaklıkta bulunan 
evine giderek 
tüfeği yatağın 
altına bırakıp 
kaçtığı belirledi, 
akalanmasına 
çalışılan Veysel 
T.'nin kısa bir 
süre önce 
cezaevinden çıktığı 
bildirildi.

Sahihi içerdeyken ] 
mağazayı soymaya

kalkıştılar
MlMMttlh

Bursa’da giyim 
mağazası sahibi 
Sami Ç. önceki gün 
işyerinin kapısını 
içeriden kilitleyip, 
uyumak için arka 
bölümdeki odaya 
geçti. Bu sırada 
mağazanın önünden 
geçen 25 
yaşlarındaki bir kişi 
elindeki tornavida 
ile açmak için kapıyı 
zorlarken arkadaşı 
da gözcülük yap
maya başladı. 
Gürültüyü duyunca 
odadan çıkan Sami 
Ç.'yi gören hırsız, 
bir anda şoke oldu 
ve kaçtı. Polis, 
güvenlik kamerası 
tarafından saniye 
saniye görüntülenen 
hırsızlık girişimi 
sonrası, şüphelinin 
kimliğini araştırıyor. 
Merkez Osmangazi 
İlçesi Çırpan Ma
hallesinde giyim 
mağazası bulunan 
Sami Ç., kapısını 

içerden kilitlediği 
işyerinin arka 
bölmesine geçerek 
uyudu. İşyerine 
gelen iki kişiden 
biri dışarıda 
gözcülük yaparken, 
diğeri ise çantasın 
dan çıkardığı tor
navidayla açmak 
için kapıyı zorla
maya başladı. 
Gürültüyü duyunca 
odadan mağazanın 
içersine giren işyeri 
sahibini karşısında 
gören hırsız 
şaşkınlık içinde 
kendisine gözcülük 
yapan kişi ile 
birlikte kaçtı. 
Güvenlik kamerası 
tarafından saniye 
saniye görüntülenen 
hırsızlık girişimi ile 
ilgili soruşturma 
başlatıldı. Kamera 
görüntülerini 
izleyen polis 25 
yaşlarındaki iki 
şüphelinin kimliğini 
araştırıyor.

Bursa'nın Kestel 
ilçesinde freni 
patlayan TIR, trafik 
ışıklarında bekleyen 
iki araca çarpıp bir 
süre sürükledi. 
Kazada 2 kişi öldü, 
3 kişi yaralandı. 
Kaza saat 20.00 
şıralarında Kestel 
İlçesi Ankara yolu 
22'nci kilometresin
deki Narlıdere 
mevkiinde meydana 
geldi. Bursa is
tikametine giden 
Serhat Bozkurt 
yönetimindeki 11 AY 
848 plakalı fayans 
yüklü TIR, freninin 
patlaması sonucu 
trafik lambalarında 
kırmızı ışıkta 
bekleyen 16 KRA 89 
plakalı hafif ticari 
araç ile 16 KLE 22 
plakalı otomobile 
arkadan çarptı. 
Kazanın şiddetiyle

Seyir halindeyken takla attı
Bursa-Çanakkale 
karayolu Hıdırköy 
yol ayrımında seyir 
halindeyken 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
takla atan araçta bu
lunan 4 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Şevket Şenol 
idaresindeki 10 NA 
665 plakalı araç, 
seyir halindeyken 
sürücüsünün direk

kontrolünü kaybed
erek devrilen TIR'ın 
sürücüsü Serhat 
Bozkurt ile özel oto
mobilde bulunan 46 
yaşındaki Nurhan 
Bayram olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Yoldan geçen 
sürücülerin ihbarı 
olay yerine çok 
sayıda 112 Acil 
Servis, itfaiye ve 
polis ekipleri sevk 

siyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
takla attı. Araçta 
sıkışan Özcan Şenol,

Esin Şenol Sevcan 
Şevket Şenol ve 
Arya Gürkan, olay 
yerine çağrılan

edildi. 112 Acil 
Servis ekiplerinin ilk 
müdahalesinin 
ardından kazada 
yaralanan otomo
bilin sürücüsü 50 
yaşındaki Mustafa 
Bayram, 72 
yaşındaki Tenzile 
Bayram, 52 
yaşındaki İbrahim 
Bayram Bursa Yük
sek İhtisas eğitim ve 
Araştırma Hastane

sine kaldırıldı. 
Yaralılardan Mustafa 
Bayramın hayati 
tehlikesi olduğu 
öğrenilirken, hafif 
ticari aracın 
sürücüsü Tansu 
Polat kazadan yara 
lanmadan kurtuldu. 
Bayram ailesinin İn
egöl’den Eriklideki 
akrabalarına iftara 
gitmek istedikleri 
öğrenildi.

itfaiye ekipleri 
tarafından 
sıkıştıkları 
yerden çıkarıldı. 
Yaralanan 4 kişi, 
112 AçilServis 
ekiplerinıholay 
yerindeki ilk 
müdahalesinih 
ardından 
Bandırma Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Hastaneye 
kaldırılan 4 kişinin 
tedavilerinin 
sürdüğü bildirildi.

‘Gemlik 9 www. g e m I i kko rf ezg azetes i. co m
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Kadri GÜLER

Güne Bakış
kadri_guler@hotmail. com

9 günlük bayram nedeniyle tatil yerlerine akın başladı...

Tatil 9 Gün Olunca....
Yalova Altınoluk ile Gebze’yi birbiri 

ne bağlayan Osmanğazi Köprüsü’nün 
önceki günü Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan tarafından hizmete açılma 
sı, bayram süresince geçiş ücretle 
rinin alınmaması, bu bayram tatilinde 
etkili olduğunu sanıyorum.
Bayram tatilleri büyükleri ziyaretten 

çok, tatil turizme döndü.
Yola çıkanların çoğu, Akdeniz ve 

Ege bölgesi turizmini etkileyen rus 
turistlerin gelmemesi nedeniyle fiyat
lar biraz aşağıya ça kil ince, tatilin etki 
si büyük oldu. Tatile çıkamayanlar 
bile bundan yararlanmayı seçtiler.
Böyle fırsat bir daha ele geçmez 

mantığı işledi.
Turizm mevsiminin en güzel günle 

rinde yapılacak bir tatil, yol sıkıntısına 
değer diye düşünülüyor.

Yine de bayram tatillerinde yollarda 
yaşanan trafik kazaları unutulmamalı.

Trafik kazaları terör saldırılarından 
daha da çok kayıp veriyor.

Tatile çıkanları Allah korusun der 
ken, güzel tatil geçirmelerini diliyo
rum.

CENGİZ GÖRAL’I ANACAĞIZ...

Her 3 Temmuz geldiğinde rahmetli 
Mehmet Cengiz Göral’ı anmak için 
Adliye Köyü’nde toplanırız.

Mehmet Cengiz Göral, gazetemizin 
Sorumlu Müdürlüğü’nü yaparken, 
Bursa’daki evine giderken o günlerin 
siyasi ortamında faşist ruhlu bir katil 
tarafından öldürüldü.

Cengiz’in 2 kızı varaı.
Biri rahmetli oldu, diğeri babası gibi 

hukukçu...
Cengiz bir hukuk adamı olduğu 

kadar, CHP saflarında siyaset yapan 
bilinçli bir siyasetçiydi.
Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz 

bir bekçisi, çağdaş bir aydındı.
Kalemi keskin bir yurtseverdi.
Gazetemizde köşe yazılarında kar 

deşlik, barış ve demokrasiden söz 
eder, gençlerin birbirlerini öldürme 
meşini yazardı.

Ancak, kamplara bölünmüş bir Tür 
kiye de gençlik, siyasi düşünceleri 
nedeniyle birbirleriyle adeta savaşı 
yor, karşı görüşlüler düşman gösteri 
liyordu.

Kendini devlet yerine koyan milliyet 
çi gençler, solcu devrimci gençler 
arasındaki kıyasıya kavgada, binlerce 
genç hayatını kaybetti.

Cengiz de bunlardan biriydi.
Demokrasi, barış, kardeşlik ve 

bağımsız bir Türkiye için verdiği mü
cadelede şehit düştü.

O ölmedi. Cengiz gibiler hep yaşar. 
37 yıldır yaşıyor.

Kamu görevlilerine 
9 süren Ramazan 
Bayramı nedeniyle 
yollara çıkanlar 
Gemlik Bursa 
arasındaki yolu 
felç ettiler. 
Salı günü başla 
yacak olan ve 
normalde 3 gün 
süren Ramazan 
Bayramı tatili, 
hükümetin Pazar 
tesi ve Cuma gün
lerini de tatil yap 
ması sonucu, ka
muda çalışanların 
bayram tatili 
9 güne çıktı. 
Bayram tatilinin 
uzun olmasını fırsat 
bilenler, bir yandan 
yakınlarına bir 
yandan da tatil yer
lerine gitmek için 
dün bir gün erken 
yola çıktılar. 
Sabahın erken 
saatlerinde Orhan 
gazi yönünden 
ilçemize gelen araç 
sayısının çokluğu, 
Gemlik’e gelmeden 
trafiğin sıkışma 
sına neden oldu. 
Cihatlı Köyü 
girişindeki viyadük 
altından başlayan 
sıkışma nedeniyle

■ lîtiiMiiECE ıııa «mı insimi
Marmara denizinde 
ulaşımın güvenilir 
markası haline 
gelen BUDO, 
Erdek-Avşa, Mu- 
danya-Büyükçek- 
mece hatlarının 
ardından, 
Büyükçekmece- 
Avşa hattını da 
hizmete alarak 
İstanbul Avrupa 
yakasını 
Avşa’ya bağladı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından kurulan 
Bursa Deniz Oto
büsleri (BUDO), se
ferlere başladığı 
2013 yılından bu 
yana deniz 
ulaşımının iddialı 
bir markası haline 
geldi. Mudanya - 
Kabataş olarak 
başladığı seferler
ine 2014 yazından 
itibaren Erdek - 
Avşa - Marmara

araçların bir 
bölümü Umurbey 
Sanayi Sitesi yo 
luna girerek, Zeytin 
Hali önünden Çevre 
Yolu’na, oradan da 
Bursa asfaltına 
kestirme çıkmak

Adası hattını 
ekleyen BUDO, 
2016 yaz sezo
nunda Mudanya- 
Büyükçekmece ile 
Büyükçekmece- 
Avşa seferlerini de 
tarifesine aldı. 
Filoya iki yeni gemi 
daha eklemenin 
telaşında olan 
Burulaş Genel 
Müdi :i Levent Fi- 
dans gelecek 
yeni gemilerle Mar
mara denizine yeni 
destinasyonlar 
kazandıracaklarını 
söyledi. Marmara

istedi.
Özdilek önlerinde, 
çevre yollardan 
gelen araçlar 
nedeniyle, 
Bursa asfaltı 
daha da sıkıştı. 
Araçlar Gemlik

Denizi’nin kuzeyi 
ile güneyini iki ayrı 
hatla • irbirine 
bağlau ın Budo 
yetkilileri bu 
başarıda halkın 
büyük desteği 
olduğunu ifade etti. 
Planlanan tarifeye 
göre, Cuma, 
Cumartesi, Pazar, 
Pazartesi günleri 
Erdek’ten 08.1 S’de 
kalkan ilk geminin 
rotası Avşa, Mar
mara Adası ve 
Büyükçekmece 
olarak çizildi. Avşa 
kalkışını 09.15, Mar

girişinden 
Bursa Ocakça’ya 
kadar çok sıkışık 
biri şekilde 
devam etti.
Trafik sıkışıklığın 
bugün de devam 
etmesi bekleniyor.

mara Adası 
kalkışını 09.45’de 
yapan gemi 
saat 12.00’de 
Büyükçekmece’ye 
ulaşıyor.
Büyükçekme 
ce’den de 12.15’de 
kalkarak aynı 
rotayı tersten 
izliyor ve 16.00’da 
Erdek’e ulaşıyor. 
Mudanya- 
Büyükçekmece 
hattında da seferler 
arttırılarak, cuma 
günleri 16.00’da, 
cumartesi ve 
pazar günleri 
08.30 ve 16.00’da 
Mudanya’dan 
Büyükçekme 
ce’ye, cuma 
günleri 18.30’da, 
Cumartesi ve 
Pazar günleri de 
10.30 ve 18.30’da 
Büyükçekme 
ce’den Mudanya’ya 
sefer yapılacak.
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İn îımimMi telimi miııliıı Mı
Bursa Termi 
nali'nde yoğunluk 
yaşanırken, 
9 günlük tatili fırsat 
bilenler Akdeniz ve 
Ege sahillerindeki 
tatil mekanlarına 
akın ediyor. 
Firmalar ek sefer
lerle talebi karşıla 
maya çalışıyor. 
Bayram tatilinin 9 
gün olmasıyla be
raber aile ve akraba 
ziyaretlerinin yanı 
sıra tatil planları 
yapanlar erkenden 
Bursa Terminali'ne 
akın etti. Şimdiden 
tükenen biletler 
sonrası firma sahip
leri talebe ek sefer
lerle cevap vermeye 
çalışırken, BursalIlar 
da en çok Akdeniz 
ve Ege kıyılarını 
tercih edenlerden 
oldu. Dönüş bilet
lerinin şimdiden 
tükendiğine dikkat 
çeken firma yetki 
tilerinin tek şikayeti 
ise, bayramın son 
günü yaşanan 
yoğunluk. Yoğunluk

yaşanmaması ve 
vatandaşın mağdur 
olmaması için 
bayram tatilini şehir 
dışında geçirenlerin 
dönüş için son günü 
beklememesi istendi 
Pamukkale Turizm 
Bursa Bölge Müdür 
Yardımcısı Hamit 
Ocak, Bursa Termi- 
nali'nin yoğun 
dönemlerinden birini 
daha yaşadığını 

söyledi. Tatilcilerin 
ağırlıklı olarak güney 
sahillerine akın ettiği 
ni belirten Ocak, 
"Yolcuların talep
lerini karşılamaya 
çalışıyoruz. Bayram 
öncesi yoğun mesai 
harcıyoruz. Bu 
yoğunluktan biz 
memnunuz. 9 günlük 
tatille beraber sek
törde ciddi yoğunluk 
oluştu. Beklediğimiz 

yolcu sayısına ulaş 
tık. Şu anda düzenle 
diğimiz ek seferlere 
yolcu alıyoruz” 
diye konuştu.
Ocak, “Okulların 
kapanması ve yaz 
sezonunun da 
başlamasıyla ağırlıklı 
olarak Ege ve Ak 
deniz kıyılarına 
ek seferler düzen 
liyoruz. Geçen 
bayrama göre 

sefer sayılarımız da 
ciddi artış var. 
Biz şu anda bütün 
seferleri karşılamak 
İçin gece gündüz 
çalışmaları mızı 
yapıyoruz. Tatil 
bitene kadar yoğun 
luğun devam 
etmesini bekli 
yoruz” dedi.
Bayram dönüşü 
için vatandaşlara 
uyarı larda bulunan 
Ocak, "Bizim 
yolcularımız dan 
talebimiz, tatil 
dönüşünü son güne 
bırakmasınlar. Hem 
özel araçlanyla, hem 
otobüsle seyahat 
edenler dönüşü bir 
gün önce yaparlarsa 
kimse zor durumda 
kalmaz. Dönüş 
biletlerinde bile 
bazı bölgelerde 
tükenmeler oldu. 
Oralara ek seferler 
düzenleyeceğiz. 
Vatandaşlar bilet 
alımlannı da son 
güne bırakmazlarsa 
sıkıntı çekmezler" 
şeklinde konuştu.

Bayram 
tedbirleri 

alındı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, vatandaşla 
nn rahat, huzurlu ve 
güvenli bir ortamda 
Ramazan Bayramı’nı 
yaşamaları için gere 
ken her türlü tedbiri 
aldı. Büyükşehir Bele 
diyesi tarafından tüm 
kentte Ramazan Bayra 
mı’nın huzurlu bir at
mosferde yaşanması 
adına yapılan çalışma 
lar kapsamında, 
Büyükşehir Belediyesi 
sınırları dahilinde Raylı 
Sistem ve Otobüs 
İşletmeciliği hizmet
lerini yürüten BURU 
LAŞ Genel Müdürlüğü 
vatandaşların güvenli 
bir şekilde yolculuk et
melerini sağlamak için 
önlemini aldı. Buna 
göre; BursaRay sefer
leri ve otobüs seferleri 
aynı şekilde devam 
edecek.
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<• Arsalara
Gebze-Orhangazi- 
izmir Otoyolu Pro
jesi ve Osmangazi 

• • • •• •Köprüsü, çevresin-
deki arsaların 
metrekare fiyatlarını 
da uçurdu.
İstanbul-İzmir ara 
sim 3.5 saate indire
cek Gebze-Orhan 
gazi-İzmir Otoyolu 
Projesi ve Osman 
gazi Köprüsü, çevre 
sindeki arsaların me
trekare fiyatlarını da 
uçurdu. Gebze’den 
başlayıp İzmir’e inen 

• w •otoyolun geçtiği 
araziler, 3 yılda yüz 
de 150’den fazla arttı 
Türkiye'nin ulaştır 
ma alanındaki en 
büyük yatırımlarının 
başında gelen ve ka
muoyunda İstanbul- 
İzmir Otoyolu olarak 
bilinen Gebze-

Gemlik KMrfez
OEMLİK’İN İLK OÛNLÜK SİYASİ AZETESİ

*

I
I

«OTtR ItH

YALOVA
W

DEĞERLENDİ

Orhangazi-lzmir 
Otoyolu Projesi'nin 
en büyük ayağını 
oluşturan Osman 

• •gazi Köprüsü, açıldı.
Gebze'den başlayıp

• •Osmangazi Köprü 
sü'nden Yalova, Bur 
sa, Balıkesir, Manisa 
kentlerini izleyerek 
İzmir'e inen otoyolun 
geçtiği araziler her 
geçen gün değerine 

• •değer katıyor. Köprü 
ve bağlantı yollarının 
geçeceği güzergâh
larda yer alan arazi
lerin imar durumuna 
göre, 3 yıl öncesiyle 
karşılaştırıldığında 
bugün yüzde 150 
oranında değerlen 
diği görülüyor. 
BURSA DA 
HAREKETLİ 
Eva Gayrimenkul

Değerleme Genel 
Müdürü Cansel Tur 
gut Yazıcı, şimdiler 
de Yalova ve Bur 
sa'nın köylerinde 
ciddi bir hareketlilik 
olduğunu, 2019'da 
tamamlanacak 
İzmir'e kadar olan 
bağlantı yolunun 
Manisa ve İzmir çev 
resindeki arazilerde 

Wde değer artışı 

yaratacağını söyledi. 
Yapılan araştırmaya 
göre, Bursa ve Yalo
va'da tarla vasfında 
ki arsaların metre 
kare fiyatı 200 TL, 
Gebze’de 150 TL, 
Balıkesir'de 45 TL ve 
Manisa'da 35 TL'yi 
buldu. Yalova'daki 
gayrimenkul sek
törünün de ivme 
kazandığını belirten 
Yazıcı, "Zaten bölge 
geçtiğimiz 3 yıldır 
artış trendinde ve 
bölgedeki arsa fiyat 
lan yüzde 100'ün 
üzerinde artış gös
terdi. Konut fiyatları 
Yalova'da yabancıla 
rın da ilgi duyduğu 
bazı bölgelerde son 
5 yılda yüzde 100'e

• •yakın artış gösterdi II

dedi.

TSKB Gayrimenkul 
Değerleme Genel 
Müdürü Makbule 
Yönel Maya, Gebze- 
Dilovası'nın geçmiş 
ten gelen lojistik 
sanayi kimliğini kat
layarak artırdığını, 
Balıkesir'in de lojis
tik açıdan orta 
vadede önemli bir 
adres olacağını dile 
getirdi. ERA Gayri
menkul Türkiye Ko
ordinatörü Mustafa 
Baygan ise Gebze'
den ziyade Yalo 
va'daki arazilerin 
değerlendiğine de 
dikkat çekerek, 
projenin geçeceği 
alanlardaki tarlaların 
büyük kısmının 
da imara açıldığını 
belirtti.

ehit tabelaları venilendi
4

I Gemlik Belediyesi, 
I Şehit isimlerinin 
I verildiği cadde ve 
I sokakların
I tabelalarını yeniledi. 

Yeni tabelalarda
I kısmi Şehit yerine
I (Ş.) yazımları 
I değiştirilirken, 
I Türk Bayrağı da 
I eklendi.
I Belediye Meclisi 
I kararıyla uygula- 
I maya konulan ye- 
I nileme çalışmaları 
I tamamlandı.
I Belediye Başkan 
I Yardımcısı Vedat 
I Büyükgölcigezli 
I ve Şehit Aileleri 
I Derneği Başkanı 
I Hüseyin Bıçakçı, 
I yeni tabelaların 
I yerine konulma 
I çalışmalarını 
I yerinde izlediler.
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İlk değişen tabela 
Ahmet Dural 
Meydanında 
bulunan Şehit 
Gökhan Aydınlı 
tabelası oldu.
1996 yılında Elazığw
Arıcak’ta şehit 
edilen Gökhan

Aydınh’nın ta be 
lasını babası İbrahim 
Aydınlı, Vedat 
Büyükgölcigezli ve 
Hüseyin Bıçakçı 
birlikte monte 
ettiler.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat

Büyükgölcigezli, 
ilçede isimleri daha 
önce sokaklara 
verilmiş olan 16 
şehidin tabelalarının 
yenilendiğini be
lirterek, isimleri 
belediye meclisi 
tarafından uygun

yerlere verilecek 
olan diğer şehitler 
içinde titiz bir 
çalışma başlattık 
larını söyledi.
Şehit Aileleri 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Bıçakçı da 
Belediye Başkan

Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli'ye 
bu duyarlı çalışma 
adına teşekkür 
ederek, şehitlere 
yakışan Tür Bayraklı 
tabelaların kendi
lerini mutlu ettiğini 
kaydetti.

A SAATTE TESLİM EDİLİR1

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
____ Tel: (0,224) 513 96 83 GEMLİK

KAYIP
GEMLİK VERGİ DAİRESİNİN 2590090795 

KAYITLI MÜKELLEFİYİM.
ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM AŞAĞIDA 

SERİ A VE SIRA NUMARALARI YAZILI FATURA 
CİLTLERİMİ VE 3 ADET FATURA SAYFAMI 

KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR

KAYIP ili UDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİNDEN ALDIĞIM 
ÖĞRENCİ KİM’ İK KARTIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.
U ONUR CAN ÖZTÜRK

A 9151-9200(1 Cilt)
A 9201-9250 (1 Cilt)
A 9301-9350 (1 Cilt)
A 2751-2800 (1 Cilt)
A 2801-2850(1 Cilt)
A 2851-2900(1 Cilt)
A 2901-3000 (1 Cilt)
A 3001-3050(1 Cilt)
A 3051-3100 (1 Cilt)

A 3101-3150(1 Cilt)
A 3151-3200 (1 Cilt)
A 9151-9200(1 Cilt)
A 13951-14000 (1 Cilt)
A 14051 Tek Sayfa
A 14100 Tek Sayfa
A 14151 Tek Sayfa
İNCİ ÇOKAL
Gemlik V.D. 2590090795



Sayfa 82 Temmuz 2016 Cumartesi Gemlik Körfez

Meslek lisesine mühendis piyangosu!
TBMM Eğitim 
Komisyonu'nda 
kabul edilen yasal 
düzenlemeler ile 
meslek lisesi 
öğrencilerinin 
mühendis ola
bilmesinin yolu 
açıldı.
TBMM Eğitim 
Komisyonu'nda 
kabul edilen yasal 
düzenlemeler ile 
meslek liselerine ge
tirilecek ayrıcalıklar 
şöyle olacak: 
MÜHENDİSLİK 
DİPLOMASI: Meslek 

lisesini tamamlayıp, 
teknik öğretmen 
unvanını elde eden
ler için mühendislik 
fakültelerinde 
açılacak tamamlama 
programlarına 
katılanlar, fark ders
lerini verip 'mühen 
dis' olacak.
DÖNER SERMAYE: 
Özel mesleki ve 
teknik okulların atö
lye ve laboratuvar 
larında üretim 
yapılması ve bu 
ürünlerin döner ser
maye işletmesiyle 

satışının yapılması 
sağlanacak. Bu 
satışlardan elde 
edilen gelirlerden 
öğrenciler de çalış 
maları karşılığında 
pay alabilecek. 
ÖZEL SAĞLIK 
SİGORTASI: 
MEB, mesleki ve 
teknik okullarda 
eğitim gören 
öğrencileri iş 
kazaları ve meslek 
hastalıklarına karşı 
özel sağlık sigor 
tasıyla sigorta 
layacak.

STAJ ZORUNLU: 4 
yıllık lise eğitiminin 
1 yılında öğrenciler 
sektörde zorunlu 
staj yapacak. Bu staj 
zorunlu eğitim 
kapsamında 
değerlendirilecek. 
MEB'e bağlı 3 bine 
yakın mesleki ve 
teknik eğitim lis
esinde 1.8 milyon 
öğrenci eğitim 
alıyor. MEB, bu 
öğrencilerin her 
birisini nitelikli 
işgücü haline 
dönüştürerek,

Türkiye'nin ara ele
man İhtiyacını gider
meyi hedefliyor. 
Meslek lisesi 
öğrencilerinin 
işletmelerde yaptığı 
staj karşılığında 
alacakları asgari 
ücretin yüzde 30'u 
kadar ödenecek 
Ücretin 3'te 2‘sini 
devlet karşılayacak. 
Büyük işletmelerde 
ise 3'te l'l devlet 
tarafından 
ödenecek. Ödeme 
işsizlik fonundan 
karşılanacak.

MEB, mesleki teknik 
eğitimde teknik ele
man ihtiyacı duyan 
Metal Sanayicileri 
Sendikası ile yaptığı 
protokol ile bu 
alanda eğitim alan 
öğrencilere 10'uncu 
sınıftan itibaren 
aylık 200 lira burs 
sağlanacak. 
MEB yetkilileri, 
teknik eleman 
ihtiyâcı olan 
işverenlerin 
öğrencilere burs 
çalışmalarının 
sürdüğünü söyledi...

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA 
ÖZ YAPI KURANLAR 

SİTESİNDE 
EŞYALI KİRALIK DAİRE

05353781800

«a gemport -
Gemlik Liman ve Depolama işletmeleri A.Ş,

GEMPORT 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam ecıeceK.

İstihdam için Gemlik’te ikamet eden adaylar öncelikli pıaraK 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapıl^caKiır.

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 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 olan 
Teknik resim okuyabilen 

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

Kaynakçılar aramaktayız.

0 224 514 04 00

■
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

mı îhs
KflŞ€D€

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA
0SAATTE TESLİM EDİLİR

G'ILER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No :5IA 
Tel: 10.224) 513 96 83 GENLİK

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezçjazetesi.com
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Çeke hapiste ince ayar
Yatırım teşvik 
paketi kapsamında 
çeklere İlişkin 
düzenlemede 
komisyonda 
kabul edildi.
Yatırım teşvik 
paketi kapsamında 
çeklere ilişkin 
düzenlemede 
komisyonda kabul 
edildi. Buna göre 
karşılıksız çek veren 
kişi, her bir çek için 
bin 500 güne kadar 
adli para cezasına 
çarptırılacak. 
Adli para cezasının 
ödenmemesi 
halinde, doğrudan 
hapis cezası 
verilebilecek. 
Hakkında çek 
düzenleme ve 
çek hesabı açma

yasağı kararı 
verilenler sermaye 
şirketlerinin 
yönetim 
organlarında 
görev alamayacak. 
Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ, karşılıksız 
çekte azami hapis 

cezasının 3 yıl, çekin 
birden fazla olması 
durumunda 5 yıldan 
fazla olmadığını be
lirterek, "Tek çekte 
azami süre 1 yıl, 
birden fazla olması 
durumunda 3 yıl 
yapılabilir" dedi.

Bozdağ, bu düzenle
menin çek sahip
lerini ve bankaları 
daha dikkatli olmaya 
zorlayacağını ifade 
ederek, "Bu düzen
lemeden sonra çeki 
kötü niyetli kullanan
lar bunun bedeli

olarak piyasadan el 
çekme durumunda 
kalacak" dedi.
Tasarı ile karşı 
hksız çek keşide 
etme adli para 
cezasını gerek 
tiren suç olarak 
tanımlandığı 
için, çek hesabı 
açtırmak iste 
yenler bankaya 
adli sicil kaydı 
da verecek. 
Çeke ilişkin 
düzenlemelerden 
bazıları şöyle: 
Bankalar, çek 
hesabı sahibi gerçek 
veya tüzel kişinin ya 
da şirket yetk
ililerinin çek hesabı 
açma yasağının bu
lunup bulunmadığını 
kontrol etmekle 

yükümlü olacak. 
Karekodiu çek 
düzenlenen lehtar, 
teslim aldığı 
çeki sisteme 
kaydedecek. 
Çek alacaklıları, 
karekod aracılığıyla 
bütün bilgilere 
erişim 
sağlayabilecek. ' 
Çek hesabı 
sahibi ile 
düzenleyen 
farklı kişilerse, 
düzenleyenin 
kimlik numa 
rası da yazılacak. 
Çek hesabı 
sahibinin gerçek kişi 
olması durumunda 
kimlik numarası, 
tüzel kişi ise MER- 
SİS numarası çek 
üzerine yazılacak.

BıısturisilenıılhattalılıiaiiliMliüeii
Rus turistlerin 
Türkiye'de 5 yıldızlı 
bir otelde yapacağı 
tatilin maliyeti, 
1.300 lira olarak 
hesaplandı.
Tayyip Erdoğan'ın 
yaptığı telefon 
görüşmesi, iki ülke 
arasındaki buzları 
eritti.
Putin'in, Rus 
turistlere uygu 
ladığı Türkiye 
sınırlamasını 
kaldırmasından 
sonra, Rusya Tur 
Operatörleri Birliği 
Başkanı Maya Lo- 
midze, tatil maliyet

lerine ilişkin bir 
açıklama yaptı. 
HER ŞEY DAHİL 
1 HAFTALIK TATİL 
1300 LİRA
Lomidze, Türkiye’de 
5 yıldızlı bir otelde 
ve her şey dahil sis

temde bir haftalık 
tatil turunun kişi 
başına 30 bin rub
leyi (1.300 lira) 
geçmeyeceğini 
söyledi.
"TÜRKİYE ÇOK 
SIKINTILI BİR

DÖNEMDE" 
Türkiye’de 
bu sezon tatil 
yapmanın önceki 
yıllara göre daha 
ucuz olacağını 
söyleyen Lomidze, 
“Şu anda Türkiye 
çok sıkıntılı bir 
dönemde. Bilindik 
sebeplerden 
biz Türkiye’ye 
gitmedik. Almanlar 
gitmedi, İngilizler 
gitmedi. Bunlar 
Türkiye’nin temel 
Avrupa turist 
pazarını oluşturan 
ülkelerdi.” diye 
konuştu.

İki üniversiteye 
kayyum atandı
İpek Üniversitesi ile 
Turgut Özal 
Üniversitesi'ne 3'er 
kayyum atandı. 
Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün 
talebi üzerine 
Ankara 3. Sulh 
Hukuk ile 4. Sulh 
Hukuk 
Mahkemeleri, İpek 
Üniversitesi ile 
Turgut Özal Üni 
versitesi’nin bağlı 
olduğu vakfın 
yönetimini 

görevden 
uzaklaştırdı.

3'ER KAYYUM 
ATANDI
2 üniversitenin, 
‘bağış’ adı altında 
devredilen gayri- 
menkulleri 
usulsüz bir 
şekilde sattığı 
belirtildi.
Mahkemeler, 
her iki üniversiteye 
de 3’er kayyum 
görevlendirdi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye ‘
Polis İmdat 15s
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK______

ULAŞIM

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd._____ 513 10 28

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Tekel 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

DENİZ OTObCsTRESMİ DAİBELEB
Telefon Arıza 12*1 Bursa 256 77 84
UEDAŞ ARIZA 186 Mudanya 544 30 60
UEDAŞ İşletme 513 45 03 Yenlkapı 

Yalova
(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

Statyum 514 00 95 İDO İmam Aslan
O rm. Böl. Şef. 513 12 86 Dinlenme Tes. 513 23 94
Milli Eğt Md.
Halk Kütüphane .
Askerlik Şb.

513 11 74
513 13 53 VAPUR- FERİBOT
513 10 57 Yalova (226) 814 10 20

Karayolları 513 13 08 Topçular (226) 363 43 19

Uman Baş. 513 11 33 Esklhlaar (262) 655 60 31

Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS
513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

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

Gümrük Md. 524 85 86 DAĞITICILAR
Ver. Dairesi Md. 513 10 92

513 10 45 GEMDAŞ 513 29 29İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md. 513 77 73 Aygaz 513 12 95
Halk Eğitim Müd. 513 18 46 Habaş 513 16 37
İŞ-KUR 513 71 66 Mogaz 513 75 58

BELEDİYE Ergaz
Mllangaz

513 88 43
513 22 59

Santral 51345 21-23 Habaşgaz 513 45 46
Başkanlık 513 45 20 Yani Llkitgaz 

BP Gaz
513 65 00
514 59 81

BUSKİ 514 57 96 Bütünler Llkitgaz 513 80 00
İtfaiye 513 23 25 Akçagaz 514 88 70
Muhasebe Md. 5' 3 45 21-182 Totalgaz 514 17 00
Yazı İşi. Md. ! 145 21-111 Akcan Petrol 

MAR-PET 013 1O 70
Su Arıza Yalnız 185 Tuncay Otogaz 513 30 33

513 16 43
Baysa Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK OÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5479 

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 
Istiklar Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lElllllliElilMI
VENÜS SİNEMASI

ninja kaplumbağalar gölgenin 
içinden(3d türkçe): 
11:30:14:00-16:15- 

18:15-21:45...
sihirbazlar çetesi 2(türkçe 

dublaj): 11:45-14:00- 
16:30-21:45...

ammar 2 cin istilası 11:30- 
14:00-16:15-18:30-21:45...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

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

fysfy -Meşrut-Çerez

IBŞIMIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZİNİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Piyanist +Dj Performans 
Sıiten Sandalye Gi yetirme 
Nikah Masası - Volkan yösterisi

İnternetten Canh fyyın- Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler 

www.gemllkmllton.com 
facebook/mlltondugun 

plus.google.com/mlltondugun
Hükümet Konaği karşisi 

Z Tel : 513 10 71 GEMLİK

2016 yık
REZERVASYONLARIMIZ

M9LTONL k. DÜĞÜN SALONU ^*3

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemllkmllton.com
plus.google.com/mlltondugun
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9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 
Ege ve Akdeniz’e gidenler yollarda kaldı

İIMMİKMİİM
TATİL VE YOLLAR..

Kimine 9 gün sürecek olan tatil başlarken, 
bizim için değişen bir şey yok.

İşimizin kölesiyiz. Sîzlere Gemlik ve çevre 
ile ilgili haberler ulaştırmaya çabalıyoruz.

Bu nedenle pazar günü tatil olmasına 
karşın işyerimizdeyiz ve gecenin ilerleyen 
saatlerine karşın, yann sabah baskıya gire
cek olan gazeteyi hazırlıyoruz.

Önceki gün Gemlik • Bursa arasındaki 
araç sıkışıklığı nedeniyle Bursa’ya 2 saatte 
varabildim. Devamı sayfa 4’de

Kamu kurumlarında 9 gün sürecek olan Ramazan 
Bayramı tatili nedeniyle tatile çıkanlar, Gemlik 
Bursa yolunda çile çekiyor.
Tatile çıkan araç sayısının çokluğu nedeniyle 
mevcut otoyolları trafiğe yetersiz kalınca Gemlik 
Bursa arasındaki 30 dakikalık yol, 120 dakikada 
alınabiliyor. Dürdane rampasında birinci viteste 
giden araçların bir çoğu hararet yapınca yola 
devam edemedi. Bayram tatili dönüşünde de aynı 
çilenin çekileceği sanılıyor. Haberi sayfa 4’de

Gazetemizin eski 
Sorumlu Müdürü Av. 

Cengiz Göral, ölümünün 
37. yıldönümünde kabri 

başında anıldı

Cengiz 
Göral 
anıldı

3 Temmuz 1979 
günü Bursa Sakal 
döken Caddesi’n- 
deki evine gider 
ken yazıları ve 
siyasi düşünceleri 
nedeniyle, ülkücü 
bir genç tarafından 
silahla vurularak 
katledilen gazete 
m iz eski Sorumlu 
Müdürü ve Köye 
Yazan Avukat M eh 
met Cengiz Göral, 
dün ölümünün 
37. yıldönümünde 
Adliye Mahalle 
si’ndeki mezarı 
başında bir kez 
daha anıldı. 2’de

Yarın 
Bamaran 
Bayramı

İslam dünyasının 
kutsal ayı Rama 
zan, bu akşam 
sona eriyor. Yarın 
3 gün sürecek olan 
Ramazan Bayramı 
başlayacak. 
Ramazan ayı ne
deniyle bu akşam 
oruç tutanlar son 
iftarlarını açacak, 
son teravi nama 
zını kılacaklar.
Yarın sabah 
bayram namazı 
ise saat 06.21 de 
kılınacak.
Bayram nedeniyle, 
ilçe mezarlığına 
gitmek isteyenler 
için Ahmet Dural 
Meydanından oto
büsler kaldıracak

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gazetemizin eski Sorumlu Müdürü Av. Cengiz Göral, ölümünün 37. yıldönümünde kabri başında anıldı

Cengiz Göral anıldı

3 Temmuz 1979 
günü Bursa Sakaldö 
ken Caddesi’ndeki 
evine giderken 
yazıları ve siyasi 
düşünceleri ne
deniyle, ülkücü bir 
genç tarafından 
silahla vurularak 
katledilen gazetemiz 
eski Sorumlu 
Müdürü ve Köye 
Yazarı Avukat 
Mehmet Cengiz 
Göral, dün ölümü 
nün 37. yıldönümün 
de Adliye Mahalle 

si’ndeki mezarı 
başında bir kez 
daha anıldı.
Dün saat 14.oo’de 
Adliye Mahallesin
deki mezarlıkta 
düzenlenen anma 
törenine Bursa 
Barosu Başkanı 
Av. Ekrem Demiröz, 
Baro yöneticileri, 
Çağdaş Hukukçular 
Bürosu temsilcileri, 
Cengiz Göral’ın 
ailesi, CHP İlçe 
yöneticileri, hukukçu 
lar ve gazetemiz Yazı 

İşleri Müdürü Kadri 
Güler ile Gemlik Zi
raat Odası Başkanı 
Ali Çelik katıldı. 
Bursa Baro Başkanı 
Avukat Ekrem 
Demiröz, “Demokra 
si ve hukuk adına 
mücadele edenler 
ve bu uğurda 
yaşamlarını kaybe
denlerin ölmediğini 
bugün burada bir 
kez daha görüyoruz. 
Cengiz Göral, bir 
hukuk adamı olduğu 
kadar bir siyaset 

adamıydı. Onun 
bedenini ortadan 
kaldıranlar verdikleri 
mücadeleyi yok 
edemediler. Bugün o 
mücadeleyi bizler ve 
başkaları demokrasi 
ve hukuk devleti 
adına sürdürüyoruz" 
dedi 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik ise 
konuşmasında, 
Cengiz Göral’ın 
Adliye Köyü kökenli 
olduğunu belirterek, 
şunları söyledi:

"Bir insanı ölümü 
nün üzerinden 37 yıl 
geçmesine rağmen 
hatırlanması ve 
anılması onun yaşa 
dığını gösterir. Be
denler ölür ama 
fikirler yaşar.
Burada sizler her yıl 
biraraya gelip, bir 
arkadaşınızı, bir 
dostunuzu anıyor 
sunuz. Ama, Cengiz 
Göral bu köyün 
çocuğuydu. Burada 
köylülerinin olma 
ması düşündü 

rücüdür. Bundan 
sonraki anma gün
lerinde köylüleri de 
aranıza almalısınız." 
Ailesi adına konuşan 
eşi Ayhal Göral ise 
"Yılmadan, bıkma 
dan 37 yıldır Cengiz’i 
burada anıyorsunuz. 
Hepinize teşekkür 
ediyorum. O bir 
demokrasi ve 
düşünce inşa 
nıydı. Bu yolda da 
hayatını kaybetti 
ama o hala aramızda 
yaşıyor” dedi

Yıldız, “Tarih önünde hesap»eremeyecekler”
Saadet Partililer, 
CIUS AVM önünde 
düzenledikleri basın 
açıklamasında, Tür 
kiye ile İsrail arasın 
da yapılan anlaşma 
ya imza atanların 
tarih önünde ve mil
let vicdanında bunun 
hesabını veremeye
ceklerini söyledi. 
Cumartesi günü saat 
19.oo’da Saadet Par
tililerin katıldığı ba 
sın açıklamasında 
konuşan İlçe Başka 
nı Ahmet Vakkas 
Yıldız, nerede ve 
nasıl patlayacağı 
belli olmayan bom 
baların sadece can 
almakla yürek yakma 
dığını, milletin istik
baline ilişkin umut 
ve heyecanı da yok 
ettiğini söyledi.
Yıldız, Türkiye’yi 
terör yoluyla dizayn 
etmeye çalışan küre
sel güçlere karşı 
gereken önlemleri al
madan terörün ön
lenmesinin mümkün 
olmadığını belirtti.

“Daha önce Irak'ta, 
Libya’da ve Suriye’ 
de oynanan kanlı 
oyun, şimdi terör 
yoluyla Türkiye’de 
sahnelenmektedir. 
Bu saldırıyı bütün 
nefretimizle lanetli 
yoruz." diyen Yıldız, 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
“Türkiye ile İsrail ara 
sında yapılan anlaş 
maya imza atanlar, 
ne tarih önünde ne 

de millet vicdanında 
bunun hesabını vere 
meyecektir. Bu anlaş 
ma ile sadece Mavi 
Marmara şehitleri 
değil, topyekûn 
Türk milleti ihanete 
uğramıştır. Ülke 
olarak 3 vazgeçilmez 
çizgimiz vardı; İsrail 
Türkiye’den özür 
dileyecekti. Mavi 
Marmara Şehitleri 
için tazminat ödene 
çekti. Gazze’ye 

uygulanan ambargo 
kalkacaktı. Peki, 
sonuç ne? Maalesef 
bu anlaşma ile tazmi 
nat-fon oldu, abluka- 
ambargo oldu. İsrail 
herhalde özürü de 
gizli tc ’antıda 
AKP’I in kulakla 
rina f .»■», tadı. Bir kez 
daha söylüyorum, 
bu anlaşma ihanettir. 
Mavi Marmara şehit 
lerine ihanettir. Filis 
tin davasına ihanet 

tir. Türk halkına İha 
nettir. İslam dünya 
sına ihanettir. Bu 
anlaşma sadece 
vicdanları sızlatmak 
la kalmamış, İslam 
dünyası adına 
Türkiye’den bekle
nen bütün umutları 
da yok etmiştir. Ak 
parti iktidarının 
yanlış dış politikası 
nın Türkiye’yi İsrail 
ve ABD’nin kucağına 
itmiştir. Bu hükümet 

dış politika da 
zaten iflas etmişti. 
Ancak Mavi Marmara 
Şehitlerinin kanı 
üzerinden yaptığı 
bu anlaşma vicda
nen de iflas ettiğinin 
göstergesi olmuştur. 
Ama hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. 
Milletimiz zamanı 
geldiğinde bu utanç 

. anlaşmasını yırtıp 
atacaktır. İsrail 
anlaşmasını, adeta 
bir zafermiş gibi 
göstermeye çalışan 
medya ve sivil 
toplum örgütlerine 
açık söylüyorum 
atılan yalancı zafer 
nutukları, uydurul 
muş kahramanlık 
hikayeleri bu milleti 
kandırmaya yet
meyecektir.
Aziz milletimiz 
"OneMinu te”ten 
sonra pehlivan 
tefrikası yazar gibi 
destan yazan ların 
bugünkü ses 
sizliğini ve ikiyüzlü 
lüğünü not almıştır"
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'Bomba «af dine hağırdı mağazanı boşalttı
Türkiye genelinde 
çok sayıda giyim 
mağazası bulunan 
bir firmanın Bursa 
şubesine gelen 
kimliği belirsiz kişi, 
"Bomba var" 
diye bağırınca 
mağazadaki 
müşteriler paniğe 
kapıldı ve bir 
bölümü aldıkları 
giysilerin ücretini 
ödemeden hızla 
dışarı kaçtı. 
Olay, merkez Os- 
mangazi İlçesi’nde

bir giyim Mağazanın 5’inci
mağazasında katındaki asansörde
meydana geldi. bir çocuğun eli

asansöre sıkıştı. 
Çocuğu kurtarmaya 
çalışanlar ve 
mağaza müdürü 
asansörün başına 
toplandı. Bu sırada 
mağazanın giriş 
katındaki kimliği 
belirsiz bir kişi 
"Bomba var" diye 
bağırdı. Paniğe 
kapılan müşteriler 
mağazadan kaç
maya başladı.
Korkudan 
kaçmaya başlayan 
müşterilerden bir

bölümü mağazadan 
aldıkları ürünlerin 
ücretini ödemeden 
gitti.
Mağaza müdürü D.K. 
polis ekiplerine 
haber verdi.
Paniğe sebep olan 
kimliği belirsiz 
kişiden şikayetçi 
olduğunu söyleyen 
D.K. mağazadaki 
olayı şöyle anlattı: 
"Saat 19.00 
sırasında 5’inci 
katta bir çocuğun eli 
asansörde sıkıştı.

Kalabalık asansörün 
yanına toplandı. Bu 
sırada aşağı kattan 
birisinin 'Bomba var' 
diye bağırdığını 
duyduk. Paniğe 
kapılan müşteriler 
aldıkları kıyafetlerin 
parasını ödemeden 
kaçtı. 'Bomba 
var' diyen kişiden 
şikayetçiyim 
ancak ücretini 
ödemeden giysileri 
alıp giden 
müşterilerden 
şikayetçi değilim."

Serinlemeli 
isterken canından 

oldu
MftıMıMM

SURİYE'nin Kamışlı 
kentinden 6 yıl önce 
ailesiyle birlikte gel
erek Bursa'ya 
yerleşen ve Türk 
vatandaşlığına 
alınan 13 yaşındaki 
Muhammed Emin 
Abdullah, Yenişehir 
llçesi’ne serinlemek 
için girdiği Kocasu 
Deresi’nde boğuldu. 
Suriye’nin Kamışlı 
kentinden 6 yıl önce 
Türkiye’ye göçen ve 
Türk vatandaşlığına 
alınan Muhammed 
Saleh ve Fazila Ab
dullah çiftinin oğlu 
olan Muhammed 
Emin Abdullah, dün 
iki arkadaşıyla bir
likte serinlemek 
için Şişecam 
yakınlarında 
bulunan Akdere 
Köprüsü'nün 
altından Kocasu 
Deresi’ne girdi. 
Arkadaşlarıyla ne
hirde bir süre yüzen 
Muhammed Emin 
Abdullah, suya 

batarak gözden 
kayboldu. 
Arkadaşlarının 
Muhammed Emin 
Abdullah’ın ailesine 
haber vermesiyle 
birlikte Abdullah 
ailesi ve yakınları 
Kocasu Nehri'ne 
akın etti. Yenişehir 
Kaymakamı Rahmi 
Köse ve Belediye 
Başkanı Ak Parti’li 
Süleyman Çelik de 
kaybolan çocuğun 
arama çalışmalarını 
takip etmek için olay 
yerine gitti.
Derede kaybolan 
Muhammed Emin 
Abdullah’ın için 
Bursa Akut ekibi ile 
Nilüfer Arama Kur
tarma ekiplerine 
haber verildi. Arama 
çalışmaları sonu
cunda suda kay
bolan Muhammed 
Emin Abdullah’ın 
cesedi sudan 
çıkarıldı. Kaybol 
duğu yerde boğuldu 
ğu belirlendi

Bursa'dan Yenişehir 
İlçesi'ne bayram 
tatili için gelen aile 
fertlerinin içinde 
bulunduğu otomobil 
aşırı hız sonucu 
takla attı. Kazada, 1'i 
ağır 4 kişi yaralandı. 
Bursa kent 
merkezinde oturan 
Eyüp Sarğın, 
çocukları Fatmagül 
Sarğın, Mehmet 
Sarğın ve Gamzenur 
Sarğın'ın da alarak 
bayram tatili için 16 
UC 746 plakalı oto
mobille Yenişehir'in 
Çiçeközü köyüne 
doğru yola çıktı. 
Aşırı hızın etkisiyle 
direksiyon kon
trolünü yitirdiği öne 
sürülen Eyüp 
Sarğın'ın yönetimin
deki araç, Yenişehir

Minlhiis şarampole ılevrilıll: 1 ölii, 13 yara
Bursa'nın Harmancık 
ilçesinde minibüsün 
şarampole uçması 
sonucu 1 kişi öldü, 
13 kişi yaralandı. 
Kaza, Bursa'nın 
Harmancık yolu Mey
dan mevkisinde mey

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Çardakköy 
yakınlarında takla 
attı. Takla atan oto
mobil hurdaya 
dönerken, araç

içinde bulunan Eyüp 
Sarğın ile çocukları 
Fatmagül, Mehmet 
ve Gamzenur 
Sarğın yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil 
Servis ile Bursa 
Şevket Yılmaz 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

dana geldi. İstanbul'
dan bayram için 
Kütahya'nın Simav 
ilçesine giden 34 DY 
1945 plakalı minibüs, 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 

şarampole 
yuvarlandı. Kazada 
minibüste bulunan 
yolculardan İsmail 
Pala öldü, biri çocuk 
13 kişi de yaralandı. 
İhbar üzerine olay 
yerine sağlık ve it

faiye ekipleri sevk 
edildi. Araçtan 
çıkarılan yaralılar, 
çevre hastenelere 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Kaza ili 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

‘Gemlik Körfez' www.gemlikkorfezgazeBi.coS

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

TATİL VE YOLLAR...
Yollar var asfalt, süt gibi düzgün ama 

gidemezsin, yollar var toprak, bozuk mu 
bozuk gitmeye varmaya çalışırsın.

Günde kaç araç trafiğe yeni çıkıyor?
TÜİK yılın ilk motorlu kara taşıtları istatis
tiklerine göre, Ocak ayında Tüfkiye’deki 
araç sayısı ilk kez 18 milyonun üzerine 
çıkmış.

Sayı 18 milyon 52 bin 195’e yükselmiş.
Trafikten çekilen araçlar da dikkate 

alındığında günlük 4 bin 9 araç trafiğe 
çıkıyormuş.
Bir önceki yıla göre, büyük araçların 

trafiğe çıkışında düşme gözlenirken, 
küçük araçlar, bilhassa minibüslerin trafi 
ğe kaydında belirgin bir artış gözlenmiş.

Bu kadar araçın trafiğe her gün katılma 
sına yollar nasıl yetişsin.

Gemlik’i ele alalım.
Ana caddemiz olan İstiklal Caddesinde 

gündüz her yer araçla dolu. Cadde ve 
sokak araları dar oimasına karşı, ya tek 
sıra ya da Gazhane Caddesinde olduğu 
gibi karşılıklı otopark halinde araçlar.

Yayalar maalesef araç yolundan yürü 
yorlar.

Esnafın işyerlerinin önüne araç park 
edilmemesi için koyduğu eşyalar ve yaya 
kaldırımların işgalini de düşünürseniz, bu 
kentte yaşam zor.

Bankacılık sisteminin gelişmesi, kredi 
ile araç satın almanın kolaylaştırılması ile 
araç sayısında büyüme devam ediyor.

Ancak, bunun alt yapısı olan yollar, araç 
sayısına yeterli gelmiyor.

AKP iktidarı, duble yol yapmakla 
övünüyor. Cumhuriyet tarihinden bugüne 
kadar yapılan yollardan daha uzun yol 
yaptıklarıyla övünüyorlar.

AKP döneminde, 2015 yılına kadar 17 
bin kilometre yol yapılmış.
• Yapılmış da bu yollar kalite-bakımından • 

nasıl? İşin bu yönü de çok önemli.
Bir yandan araç satışları patlayacak, 

otomobil ve bankacılık sektörünü buna 
göre dizayn edeceksin ama yol 
vaomdyacaksın, olur mu?

Bunların karşılıklı olması gerekiyor.
AKP bunu yapıyor.
Birbirini tetikliyor bu ikili.
Tatilde yola çıkan araçların sayısının 

fazla olması, nasıl sıkıntı yarattı gördük.
Türkiye değişiyor.
Tatil kültürümüz artıyor. Artık evlerde, 

birden fazla araç sayısı giderek artıyor. 
Buna yol gerekli.

Otobanlar bunun için yapılıyor.
Bizi yönetenler bu kadar araçı trafiğe 

çıkardıklarına göre yolları da yapmak 
zorundalar.

Gelelim bizim çevremizdeki yollara.
Umurbey yolunda BUSKİ’nin ve Mak - 

Yol’un çalışmaları nedeniyle 200 metrelik 
yer de bozulan yolunun yapılması için 
kaç kişiye söyledim bilemiyorum.

Şimdi güya yapmışlar. Buna onarma 
denirse. Öylesine derme çatma yapılmış 
ki, şaşırır insan.

Dün, Adliye Mahallesi giderken, Umur 
bey Muratoba kavşağına kadar ve Adliye 
Mahallesi içindeki yolları görünce 
üzüldüm.

İlgililere sesleniyorum. Araçlarınızla bu 
yollara girin de yolların durumunu görün.

Bayram süresince gazetemiz yayınlan 
mayacaktır.

Tüm okurlarımın Bayramını kutluyorum.

5-7 Temmuz 2016 
günleri arasında 
kutlanacak olan 
Ramazan Bayramı 
nedeniyle resmi 
kutlama bayramın 
birinci günü saat 
H.oo’de yapılacak. 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık, yaptığı 
yazılı bayram 
mesajında şunları 
söyledi. 
“Ramazan 
Bayramının 
birinci ğünü olan 
5 Temmuz 2016 
Salı günü saat 
H.oo’de Belediye 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde kamu 
kurum kuruluş 
temsilcileri, sivil

Kamu kurumlarında 
9 gün sürecek 
olan Ramazan 
Bayramı tatili 
nede niyle tatile 
çıkanlar, Gemlik 
Bursa yolunda 
çile çekiyor. 
Ege ve Akd
eniz’deki tatil 
beldelerine gitmek 
için İstanbul’dan ve 
çevre illerden 
Cuma, Cumartesi 
ve Pazar günleri 
yola çıkan tatilciler, 
Orhangazi 
Gemlik ve Bursa 
karayolundaki 
araç sıkışıklığı 
nedeniyle tatile 
çıktıklarına pişman 
oldular.
Araç kuyrukları, 
Gemlik, Orhangazi 
arasındaki Karsak 
Boğazı’ndan 
başlayarak Bursa 
İzmir otoban 
kavşağına kadar 

toplum kuruluşları, 
özel kuruluşlar ve 
halkımız ile 
bayramlaşma 
yapılacaktır.
Bu vesileyle birlik 
ve beraberliğin 

çileye dönüştü. 
Gemlik’ten Bursa 
yönüne giden 
araçlar, Dürdane 
rampasında 
araçların su 
kaynr 'arak, 
hara' yapması 
yetmezmişçesine 
yer yer meydana 
gelen trafik kazaları 
sonucu da tatil 
çileye döndü.

pekiştiği, 
büyüklerin gönül
lerinin alındığı, 
küçüklerin 
sevindirildiği, 
dostluk, saygı, 
sevgi, barış, huzur

Gemlik’ten Bursa 
yönüne aiden 
araçlar, İzmir 
kavşağına iki saatte 
varırlarken, Bursa’- 
dan Gemlik yönüne 
gelen araçlar ise 
yoğunluk olmaması 
nedeniyle normal 
sürede gitmek 
istedikleri yerlere 
ulaşabiliyorlar. 
Ramazan Bayramı 

ve yardımlaşmanın 
arttığı nice bayram
lara erişilmesi 
temennisiyle 
aileleri ile birlikte, 
tüm çalışma 
arkadaşlarım ve 
halkımın Ramazan 
Bayramını tebrik 
eder, esenlikler 
dilerim” 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’ndeki 
bayramlaşmadan 
sonra sırayla 
Emniyet 
Müdürlüğü, 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı, 
Şehit aileleri zi
yareti ve sevgi 
evleri ziyaret 
edilecek.

tatilinin uzun 
olması ayrıca yeni 
açılan Osmangazı 
Köprüsü’nün de 
bayram boyunca 
ücretsiz olması 
tatile çıkanların 
sayısı da arttırdı. 
Gidiş çilesi yanında 
tatil dönüşü, bu 
kez de dönüş 
çilesinin yaşan 
ması bekleniyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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fci lift foBİli ıı| Mıi
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Şubesi ekipleri, 
karayollarında olası 
kazaları önlemek 
için terminalden 
çıkan yolcu otobüs
lerinin sürücülerini 
yürüterek yorgun 
olup olmadıklarını 
kontrol ediyor. 
Ramazan bayramı 
tatilinin 9 güne 
çıkması nedeniyle 
Bursa Terminali'n- 
deki hareketlilik 
devam ediyor. 
Normalde 900 
aracın giriş ve çıkış 
yaptığı Bursa Ter
minalindeki bu sayı 
bin 500'e yükseldi. 
Yollardaki yoğunlu 
ğu dikkate alan Em
niyet Müdürlüğü 
Trafik Şubesi ekip
leri, olası kazaları 
önlemek için termi
nal çıkışında oto
büsleri tek tek

kontrol ediyor. 
Evrakları inceleyip, 
takografı kontrol 
eden trafik polisleri, 
sürücülerin yorgun 
olup olmadığını ise 
direksiyondan 
indirip bir süre 
yürüterek gözlem
liyor. Polisler 
bu denetimin 
önümüzdeki hafta 
sonuna kadar 
aralıksız olarak 

devam edeceğini 
belirtti.
Bursa Uluslararası 
ve Şehirlerarası 
Otobüs Termi 
nali'nde, 
bayram yoğunlu 
ğu nedeniyle konu
lan ek seferlerle 
taşınan yolcu 
sayısının iki 
katına yaklaştığı 
bildirildi.
Terminalde, bayram 

tatilinin başladığı 
cuma gününden 
itibaren başlayan 
yoğunluğun 
tatil boyunca 
sürmesi bek 
leniyor.
Bursa Uluslararası 
ve Şehirlerarası 
Otobüs Terminal
inde normal gün
lerde yaklaşık 800 
otobüsle 30 bin 
dolayında yolcu 

taşınırken, bayram 
nedeniyle bu 
rakamlar iki 
katına yaklaştı. 
Otobüs firmaları, 
talebe ek seferlerle 
yanıt verdi. 
Bilet almayı son 
güne bırakan bazı 
vatandaşlar ise 
firmaların 
yazıhaneleri 
önünde kalabalığa 
neden oldu

Teleferik 
havrama 
hazır
Bursa'nın en 
güzel kültürel 
simgelerinden 
Bursa Teleferik, 
senelik bakımla 
nnın tamamlan 
masının ardından 
bayram ziyaretçi
leri için hazırlandı. 
Bursa Teleferik, 5 
Temmuz Salı gü 
nünden itibaren 
yaz uygulamasına 
geçerek 08.00- 
22.00 arası hizmet 
verecek.
Bursa Teleferik, 
kalabalık ailelerin 
de rahatça kullan
abilecekleri keyifli 
bir ulaşım aracı 
oldu. Normalin 4-5 
derece altında 
seyreden Uludağ 
ikliminde bayram 
laşmak ve tatilin 
tadını çıkarmak 
isteyen BursalIlar, 
teleferik ile 22 
dakikada zirveye 
kadar çıkabiliyor.

‘Gemlik Kö www. gem I i kkorfezgazetesi.com
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TÜRKİYE’NİN EN UYGUN VE KALİTELİ 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR

İ€Rhnç
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Sayısal Loto oyu
nunun bu haftaki 
çekilişinde 6 bilen 2 
kişi, 690 bin 632 lira 
65'er kuruş ikramiye 
kazandı.
Milli Piyango 
İdaresince düzenle
nen Sayısal Loto 
oyununun 1025. 
hafta çekilişi 
yapıldı.Sayısal Lo- 
to'nun bu haftaki 
çekilişinde 
kazandıran numar
alar 4, 35, 39, 40, 42 
ve 46 olarak belir
lendi.
Milli Piyango

İdaresinden yapılan 
açıklamaya göre, 
Sayısal Loto'nun 
1025'inci hafta 
çekilişinde 5 bilen 
113 kişi 5 bin 
146 lira 90'ar 
kuruş, 4 bilen 
7 bin 260 kişi 
60 lira 75'er kuruş, 3 
bilen 147 bin 424 
kişi de 8 lira 35'er 
kuruş ikramiye ala
cak.

BÜYÜK İKRAMİYE 
BURSA
VE KIRKLARELİ'NE 
Büyük ikramiyeyi 

kazanan talihlilerin 
kuponlarını Bursa 
Osmangazi ile 
KIrklareli Baba 
eski'den yatırdıkları 
belirtildi.
Çekilişte toplam 3 
milyon 634 bin 900 
lira 40 kuruş 
ikramiye dağıtıldı. 
Hasılattan KDV 
olarak 1 milyon 
445 bin 541 
lira 41 kuruş ve 
Şans Oyunları 
Vergisi olarak da 
807 bin 755 lira 66 
kuruş kamuya 
aktarılacak.

Ramazan Bayramı 
tatilini Ege ve 
Akdeniz kıyılarında 
geçirmek iste 
yenlerin araç 
larıyla yolculuğu 
devam ediyor. 
Bursa Çevre 
Yolu’nun Kara 
cabey bağlantı 
sında yoğun trafik 
yüzünden araç 
kuyrukları oluştu. 
Trafiğin sıkış 

masını fırsat bilen 
seyyar satıcılar, 
tatilcilere badem, 
fındık, su ve 
salatalık satışı 
yaptı.
Dokuz günlük 
bayram tatili 
dolayısıyla Ege 
ve Akdeniz’e gitmek 
isteyenlerin 
kullandıkları güzer
gahlardan biri olan 
Bursa- Balıkesir

yolunda cuma 
gününden 
başlayan yoğun 
trafik bugün de 
devam etti.
Bursa Çevre Yolu 
Karacabey 
bağlantısında 
oluşan araç 
kuyrukları 
nedeniyle trafik 
zaman zaman 
durma nokta 
sına geldi.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Üyelerimizin ve Değerli Gemlik Halkının 
Ramazan Bayramı nı Kutlar Esenlikler Dileriz.

Yönetim Kurulu Başkanı Meclis Başkanı
Kemal AKIT Paşa AĞDEMİR

Başkan Vekili Mehmet Yıldırım - Başkan Vekili Nurettin Hocaoğlu 
Muhasip Üye Ergin Erenoğlu - Üye Mehmet Anar - Üye Şefik Yılmaz - Üye Fikret Mete
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4 milyon kişi akın akın tatile gidiyor
Bayram tatilini fırsat 
bilen vatandaşların 
cuma günü mesai 
nin bitmesiyle bir
likte Bodrum'a akın 
etmeye başladı.
9 günlük Ramazan 
Bayramı tatilinin 
başlamasıyla birlikte 
Bodrum yerli turist 
lerle doldu. Farklı 
kentlere Bodrum’a 
gelen tatilciler trafiği 
felç etti. En büyük 
yoğunluk başta Bo
drum olmak üzere, 
Fethiye ve Marmaris 
gibi tatil yörelerinde 

yaşanmaya başladı. 
Muğla’nın ilçelerine 
yaklaşık 4 milyon 
tatilcinin geleceği 
tahmin ediliyor. Bu 
durum ise turizmciyi 
ve esnafın yüzünü 
güldürdü.
Bayram tatili 
boyunca 1,5 mi- 
lyon’un üzerinde 
yerli turisti 
ağırlamayı planlayan 
Bodrum’a uçaklar 
ise ek sefer yap
maya başladı. Bazı 
havayolu şirketleri, 
Ramazan Bayramı 

tatilinde oluşabile 
cek yolcu yoğunlu 
ğu nedeniyle turizm 
kentlerine ek sefer
ler düzenledi. Milas 
- Bodrum hava 
alanına, iç ve dış 
hatlardan gelecek 
uçaklara 150 ek 
sefer ilave edildi. 
Uçak biletlerinin 
günler önceden 
tükenmesi nedeniyle 
havayolu şirketleri 
tarafından ek sefer
lerin arta bileceği 
öğrenildi. Şehirler 
arası otobüs

firmalan’da Bodrum 
seferlerine ek oto
büsler koyduklarını 
bildirdi.
ESNAFIN YÜZÜ 
GÜLECEK
Turizm sezonun 
Haziran ayında kötü 
gitmesi esnafın 
moralini bozmuştu. 
Bayram tatilinin 9 
gün olmasıyla biri
likte esnaf heyecan
lanmaya başladı. 
Bayram tatilinin 
başlamasıyla birlikte 
Bodrum sokakları 
doldu taştı. Gelen 

yeril turist esnafın 
yüzünü güldürmeyi 
başardı. Bayram 
tatilini Bodrum’da 
geçirmek isteyen 
vatandaşlar otellere 
rezervasyon 
yaptırmaya başladı. 
Bayram tatiline gir
ilmesiyle birlikte 
oteller başta olmak 
üzere Apart ve pan
siyonlar yerli tur
istlerle doldu taştı. 
Karamsar bir turizm 
sezonu çizen otel
ciler Bayram tatilinin 
gelmesinin ve

Rusların tekrar 
tatil için Türkiye’yi 
seçmesinin turizmi 
düzelteceğini 
belirttiler.
Jandarma ve Em
niyet güçler Bo
drum’da giren çıkan 
tüm araçları kontrol 
ederek ilçede 
kuş uçurtmuyor. 
İlçenin giriş ve 
çıkışlarında 24 saat 
yol kontrolü yapan 
ekipler olası bir 
tehlikeyi önlemek 
için araç kontrol
lerini sıklaştırdı.

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA 
ÖZ YAPI KURANLAR 

SİTESİNDE 
EŞYALI KİRALIK DAİRE

05353781800

gemport
Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.

GEMPORT 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam gaeceK.

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

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

O 35 yaşını aşmamış,
O Terminal Traktör 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.

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

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır;

Meslek Liselerinin metal isleri 
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, 

Kaynakçılar aramaktayız.

0 224 514 04 00

■
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

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

IHI VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

KAŞEDE BEKLEMEK W
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

OSAATTE TESLİM EDİLİR

CÜLER AJANS
MATBAACILIK -YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0-2241513 96 83 GEMLİK

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Turizmcilerden itiraf: Zararı kapatmanacak
Bodrum'da Ramazan 
Bayramı tatiliyle bir
likte otellerdeki 
doluluk oranı art
maya başladı 
Ramazan Bayramı 
tatilinin kötü giden 
turizm sezonuna 
destek olması 
açısından 9 güne 
çıkarılmasıyla, Bo
drum İlçesi'ndeki 
otellerde doluluk 
oranları arttı. Turizm
ciler, 9 günlük bay 
ram tatilinin turizm
ciye nefes aldıra 
cağını belirtmesinin 
zararı kapatmaya 
yetmeyeceğini 
söyledi.
Tatilin sektöre bir ra
hatlama getireceğini 
öngören sektör tem
silcileri, Rusya ve İs

rail ile olumlu geliş 
melerin yaşanma 
sına bağlı olarak 
umutlarını arttırdı. 
Bazı turizmciler 
ağustos ayında ufak 
da olsa etkilerinin 
görülmeye başlaya 
bileceğini belirtir 
ken, bazı sektör tem
silcileri ise yabancı 
ülkelerle iyi 

ilişkilerin 2017 yılı 
için daha umut verici 
olduğunu söyledi. 
Bodrum Otelciler 
Derneği Başkanı 
Halil Özyurt, bayram 
tatilinin doluluk 
oranlarını arttırdığını 
belirterek, şöyle 
dedi: "Bodrum'da 
bayramın iyi 
geçmesini bekliy

oruz. Şu an yüzde 
100'e yakın doluluk 
var. Dış politikadaki 
olumlu gelişmelerin 
faydası olacağına 
inanıyorum. 2014 
yılında 4.5 milyon 
olan Rus turist 
sayısı, geçen yıl 3 
milyon 250 bine, bu 
yıl da yok denecek 
kadar az bir sayıya 
geriledi. Rusya ve İs
rail ile olan olumlu 
gelişmeler de tur
izme olumlu olarak 
yansıyacak. Rusya, 
Iranpazarı anında 
reaksiyon gösteren 
pazarlardır. İsrail de 
aynı şekilde.
Ortadoğu ve Doğu 
pazarları anında 
uçak seferleri koya
biliyor. Ağustos 

ayında etkileşim 
lerini görmeye başla 
rız. 2017 yılı için 
daha da iyi olacağını 
umut ediyorum." 
Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği Bo
drum Bölgesel 
Yürütme Kurulu 
Başkanı Sevinç Gök- 
bel, şöyle dedi: 
"Ülkemizde herkes 
bayrama ve tatile 
hasret kaldı. Turizm 
alanları içinde Bo
drum iyi görünüyor. 
Tam toparlanırken 
sorunlarla boğuşma 
ya devam ediyoruz. 
Psikolojik olarak 9 
günlük tatil iyi ama, 
derdimizi çözeceğini 
beklemiyoruz, en 
azından nefes aldırır. 
Rusya ve İsrail ile 

diyalogların olması 
turizme olumlu 
yansıyabilir. 2016 
turizmini artık geride 
bıraktık. Biz seyahat 
acenteleri ve tur 
operatörleri olarak, 
2017-2018 için 
endişe içindeydik. 
Çalışmalarımızı 
elecek yıla çevir’ 
dik. Bu olumlu 
gelişme dünyadaki 
Türkiye algısının 
değişme sini sağlar. 
Biz güvenli nokta 
değiliz algısı var. 
Rusya ile pozitif 
diyalog genel algının 
değişmesine olumlu 
olacak. 2017'nin de 
kaybedil miş bir yıl 
olmaması için barış 
için bir şeyler 
yapmalıyız."

434 hin tisine istihdam Otomotiv ihracatında 
8 yılın zirvesi

IŞKUR aracılığıyla, 
2016'nın yılın ilk altı 
aylık döneminde 
toplam 434 bin 874 
kişi işe yerleştirildi 
2016 yılında 1 mi
lyon kişiyi işe 
yerleştirmeyi hede
fleyen Türkiye İş Ku
rumu (İŞKUR) yılın 
ilk altı aylık döne
mindeki hedefine 
yaklaştı.
IŞKUR aracılığıyla 1 
Temmuz 2016 
itibariyle yılın ilk altı 
aylık döneminde 
toplam 434 bin 874 
kişi işe yerleştirildi. 
Yılın ilk

çeyreğindeki 
büyüme ivmesinin 
devam etmesi, tur
izm sektöründeki 
hareketliliğin 
yeniden başlaması 
ve tarım sektörün
deki hareketlilik ile 
birlikte 1 milyon 
kişiyi işe yerleştirme 

hedefinin yıl sonuna 
kadar
yakalanabileceği 
ifade ediliyor.
2016 yılında özel 
sektörden 2 milyon
350 bin açık iş 
alınması hede
fleniyor. Nitelikli per
sonel bulunmaması

ve maaş beğenme 
me gibi sebeplerle 
özel sektörün 
talebinin yaklaşık 
yarısı karşılana 
biliyor. Yılın ilk altı 
aylık döneminde 
435 bine yakın 
kişinin işe yerleş 
tirildiğine dikkat 
çeken bakanlık 
kaynakları “Küresel 
ekonomi ve ihra
catta yaşanan olum
suz gelişmeler ve 
turizm sektöründeki 
gerilemeye rağmen 
işe yerleştirme 
sayımız her geçen 
gün artıyor. 

Türkiye'de 
ihracatında başı 
çeken otomotiv 
sektörü, Temmuz 
2008'den bu yana 
aylık bazda en 
yüksek ihracat 
rakamına ulaştı. 
Türkiye'deki oto
motiv endüstrisi, 
haziran ayında, 
Temmuz 2008'den 
bu yana aylık 
bazda en yüksek 
ihracat rakamına 
ulaştı 
Otomotiv Endüst 
risi İhracatçıları 
Birliğinin (OİB) 
haziran ayı ra
poruna göre, oto

motiv endüstrisi, 
yükseliş grafiğini 
suıduıdüğü haziMi 
ran ayında Temmuz 
2008'den itibaren 
aylık bazda en 
yüksek ihracat 
rakamını yakaladı. 
Otomotiv sek
törünün haziran ayı 
ihracatı geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 9 artarak 2,1 
milyar doları 
buldu. Türkiye 
ihracatından yüzde 
18 pay alan sek
törün son 5 aylık 
ihracatı ortalama 2 
milyar doların üze 
rine çıkıyor.

‘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. Kdm. 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
Pamukkale 012 OO 20
DENİZ UÇAĞI 013 0013
Paçasus Akmla Seyahat 014 03 02
METRO O13 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
0Ozer Turizm 012 1O 72
Kanberofllu-Eendaç 014 40 40
Anıttır 014 47 71
Kamil Koç 012 O1 03

HASTANELER

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 611 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. S13 23 94

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

OTOBÜS

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

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 20
Mer. Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 543 05 29
Acıbadem 280 44 44

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. f 145 ’1-182
Yazı İşi. Md. .45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Petrol 513 1O 7O
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 013 01 03

Gemlik Karfez
GEMLİK1 İN İLK aÛNLOK SİYASİ SUITESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5480 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GENllKSlNHflGlILİld
VENÜS SİNEMASI

ninja kaplumbağalar gölgenin 
içinden(3d türkçe): 
11:30:14:00-16:15- 

18:15-21:45...
sihirbazlar çetesi 2(türkçe 

dublaj): 11:45-14:00- 
16:30-21:45...

ammar 2 cin istilası 11:30- 
14:00-16:15-18:30-21:45...

5133321

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

DUGUN SALONU

BâŞLâMŞIlR

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

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

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

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

www.yigitinsaatgemlik.com

İnternetten Canh fyıpn- Sahne - Işıkpösterisi 
Servis ve ekip mani W - Snrprizgösteriler 

www.gemlikmilton.com
Şk facebook/miltondugun
jjk plus.google.com/miltondugun

P HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI
F Tel : 513 10 71 GEMLİK

2016 yılı
REZERVASYONILARIMIZ

Piyanist +T)j Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan yösferisi

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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İM o esti toMbr
d Kadri GÜLGR

Bazı bayramlar var ki unutulmaz. 
Eskilerin sık sık söylediği 
“Nerede, o eski bayramlar” 
sözü hiç bitmez. Gerçekten eski 
bayramlar farklı mıydı?
Bence farklılık zamanda... 
Zaman öylesine hızlı akıp 
gidiyor ki, yakalayana aşk olsun. 
Büyük değişim yaşanıyor.

L Bu değişimi gören bizim gibiler, 
eskileri anımsayıp, “Ahhh! 
nerede o eski Bayramlar”

»’ç diye iç geçirebilirler. 
Yaşantımız, doğal ortamdan, 
artık neredeyse sanal bir 
ortama taşındı.
Ellerimizde, akıllı telefonlar, 
ister konuş, ister mesajlaş, 
ister fotoğraf çek, e-mail at, 
film indir seyret, gazeteleri 
oku, uzaktaki yakınınla 
görüntülü konuş, ister resim 
çiz, not tut, fihrist olarak kullan. 
Saymakla bitmeyen becerileri 
var bu akıllı kutuların.
Ama eskiden öyle miydi? 
Çocukluğumda, evlerde su 
ve elektrik şebekesi yoktu. 
Mahallelinin çoğu sokak 
çeşmelerinden doldurdukları 
sularla ihtiyaçlarını gideriyordu. 
Elektrik desen çok az evde 
vardı. Mahalle bakkallarından 
rakı şişeleriyle alınan gazlar 
fitilli lambalara konarak 
aydınlanırdı odalar.
Lambanın gazı bittiğinde 
karanlıkta kalınırdı.
Mum varsa ne ala... 
Yemeklerin ocaklarda pişirildiği, 
ispirtolu ocaklarda çay kaynatıl 
dığı günlerdi o günler...

r, I ~

Radyosu olanlar haberleri dinler, 
yurtta dünya ne olup bittiğinden 
haberder olurlardı.
Tabii şarkıları, türküleri de dinleme 
imkanları vardı. Konu, komşu 
radyo dinlemeye gelirdi bu evlere. 
Mahallenin bakkalı, kasabı, fırıncı 
sı, ayakkabıcısı kardeş gibiydi 
herkesle.
Sevinçler birlikte paylaşılır, 
üzüntüler herkesin üzüntüsü olurdu. 
Bayramlar ortak sevinçlerimizdi. 
Çocuklar sokak aralarında top 
koşturur, kızlar ip atlar, kuka 
oynar, cam parayla filmler izlenir, 
gazoz kapakları toplanır oyunlar 
oynardı. Bayram yeri ise Papazın 
evinin önüydü. Yani eski Hastane 
bahçesi şimdi ki Atatürk İlkokulu 
karşısındaki kuran kursunun 
olduğu alandı. Dönme dolaplar, 
salıncaklar, tahterevalliler ahşap 
tandı. Topal Zeynel Güler (amcam) 
dönme dolap çevirir, Çolak 
Şelahattin salıncak sallardı.
İkisi de rakipti birbirlerine.
Karpuzcu İsa’nın ünlü şam tatlısı, 
naylon kapaklı şişelerde ev yapımı 
limonatalar, dizilirdi. Buzcu Rüştü 
den alınan kalıp buzların üzerine. 
Babam bakkal olduğu için ben 
“Çıkıyor, çıkıyor” satardım 
bayram yerinde.

/îzZ/zz otsun
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

“Çıkıyor, çıkıyor, 5 kuruşa çıkıyor, 
şans talih kader kısmet” diye 
bağırır iki yüz parası olanlar şan 
sini kazıyarak denerdi.
Aza kanaatkardı insanlar.
Yoksulluk vardı ama hırsızlık, ahlak 
sizlik yoktu. Veresiye yazdırırlardı 
mahallenin bakkalı Doster Ahmet 
veya İmam Mehmet amcaya ... 
Paraları olduğunda da öderlerdi. 
Macuncu, şerbetçi, oyuncakçılar, 
şekerciler tezgah açardı bayram 
yerinde. Karpuzcu İsa’nın bir işi 
de bisiklet kiraya vermekti.
Atatürk İlkokulu yanında, Paşabah 
çe Lütfü Amca’nın evinin önünde 
ki sokak bisiklet kiralama ve gezi 
alanıydı. Evlerde ayrıcalıklı çocuk 
larda vardı, 2 veya 3 tekerlekli 
bisikletler. O nedenle bisiklet 
kullanmak lükstü.
Eğer, bayram günün çadır 
tiyatrosu gelirse ilçeye bir başka 
olurdu bayramın tadı.
Tahta ayaklı adamlar, ip cam 
bazları, sihirbazlar, palyaçolar, 
hokkabazlar renk katardı ilçeye. 
Fıçıda motor ile gezi en tehlike 
lisiydi gösterilerin. Ödüm 
patlardı korkar, gidip seyrede 
mezdim. Yazın gelmesini ve 
Deniz Bayramını iple çekerdik. 
Gemliklinin en büyük eğlen 
cesiydi Denizcilik Bayramı.

19 Mayıs, 23 Nisan Çocuk Bayram 
lan bir yana, Deniz Bayramı, 
deniz kenarında yaşayanların ve 
büyüyenlerin beklentisi oluyordu. 
Zengini fakiri buluşurdu Denizcilik 
Bayramında. Sandallarla iskele 
çevresi kuşatılır, sandalı olmayan 
iskele üzerinde yarışların başlama 
sini beklerdi. Kürekli ve içten 
takma motor yarışları, yüzme 
yarışları (sırtüstü, kurbağalama, 
kulaç) her türünden yarışırdı 
gençler.
Sıra yağlı direğe geldiğinde 
nefesler kesilir, İzzet Toplu ve 
oğullarının gresyağı ile yağladığı 
direğin ucundaki bayrağı almak 
için sıralanırdı çocuklar ard, arda. 
Daha ilk adımlarında denize “çup” 
diye düşerler, seyirciler arasında 
gülüşmeler olurdu. Bu işin piri olan 
lar sonunda yağı azalmış direğin 
ucundaki bayrağı alır, hediyeyi de 
kapardı. Sonra ördek kapma için 
atlanırdı denize. Zavallı ördek 
çırpınır durur, oradan oraya uçar 
ama sonunda birinin elinde kalırdı. 
Sunğipek Fabrikası’ndan açılan 
2-3 kişilik “Kik”ler, ceylan gibi 
süzülürdü deniz üzerinde...
Bayram biter ödüller dağıtılır. 
Herkes evine mutlu bir şekilde 
döner, günlerce anlatırlardı yarış 
lan. Şimdi ulusal bayramların içini 
boşattıkları gibi, Deniz ve Kabotaj 
Bayramının da içini boşattılar. 
Bu yıl yine yarışmalar yapılmadı. 
Sembolik olarak denize çelenk 
atılmayla bitti etkinlik. Denizi bil 
meyenler ve o eski bayramları 
yaşayamayanlar, hep etkinlik 
düzenlemekten kaçınırlar.
Böylece, deniz bize bakar, biz 
denize. Herkesin bayramını 
gönülden kutluyorum.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ZEKİ KAPTAN
İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL 

TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bina, temel, fabrika hafriyatları
Gölet İşleri hafriyatları

Liman dolgu ve anroşman işleri
Zemin dolgu ve stabilize işleri
Kazı ve nakliye İşleri

Hazır beton, torba ve dökme çimento, kireç 
Liman tahmil tahliye, konteyner nakliye işleri

Gemlik Halkının Bayramını kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz

A. Hamdı Tanpınar Cad. Öndül İşhanı Kat: 3 No: 42
Tel: 0 224 220 90 73 Fax: 220 81 40 OSMANGAZİ / BURSA
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Tel: 0 224 513 50 84 GEMLİK - www.aykentilkogretim.k12.tr
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TÜRKİYE'NİN „ 
I BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

BAYRAMLARIN RUHUNDA DARGINLIKLARA, 
KAVGALARA SON VERİLEREK BARIŞMAK, KUCAKLAŞMAK VARDIR. 

İNSANLARI AYRIŞMAYA, KAVGAYA, SAVAŞA 
SÜRÜKLEYENLER DEĞİL, BARIŞA, DOSTLUĞA VE KARDEŞLİĞE 

KAVUŞTURANLAR HAYIRLA YAD EDİLİRLER. 
ÜLKEMİZİN KAYNAKLARININ ADİL PAYLAŞILDIĞI, 

KİMSENİN YOKSULLUK VE SEFALET İÇİNDE OLMADIĞI, 
ÜRETİMİN TÜKETİMDEN FAZLA OLDUĞU, EMEĞİN DEĞER BULDUĞU, 

HAK, HUKUK, ADALET VE EŞİTLİĞİN SAĞLANDIĞI, GÜVENLİK KAYGISI VE 
GELECEK ENDİŞESİNİN TAŞINMADIĞI, TERÖR VE ŞİDDETİN SON BULDUĞU, 

HERKESİN BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE YAŞADIĞI 
MUTLU BİR BAYRAM TEMENNİ EDİYORUZ. 

RAMAZAN BAYRAMININ ÜLKEMİZE VE İNSANLIĞA 
BARIŞ, HUZUR, ESENLİK GETİRMESİNİ DİLİYORUZ.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
GEMLİK BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

SONGÜL ŞANLI FATİH BULUK MUSTAFA KAYNATMA
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Medipol Üniversitesi 
Hastanesi İç 
Hastalıkları Uzmanı 
Olmuşçelik, "Ra
mazan Bayramı'nda 
şeker hastaları 
sunulan tatlıları 
yemekten kaçınma 
lı." dedi.
Medipol Üniversitesi 
Hastanesi İç Hasta 
lıkları Uzmanı Yrd. 
Doç. Dr. Oktay 
Olmuşçelik, "Ra
mazan Bayramı'nda 
şeker hastaları 
sunulan tatlıları 
yemekten kaçınma 
lı" ifadesini kullandı. 
Ramazan Bayra 
mı'nda nasıl besle
nilmesi gerektiğine 
ilişkin önerilerde 
bulunan Olmuş 
çelik, özellikle dini 
bayramlarda şeker 
ve kırmızı et ağırlıklı 
öğünlerin hazırlan 
dığını belirtti. Bayra
mlarda öne çıkan 
sağlık sorunlarının, 
tuzlu ve şekerli 
gıdaları aşırı tüke
time bağlı olarak 

göğüs ağrıları, tan
siyon yükselmeleri, 
kan şekerinde ani 
yükselme ve 
düşüşler olduğunu 
dile getiren 
Olmuşçelik, şunları 
kaydetti:
"Ayrıca çeşitli yer
lerde farklı gıda 
tüketmek bağırsak 
enfeksiyonlarına 
davet çıkarabiliyor. 
Dolayısıyla bu 
dönemde bulantı, 
kusma ve ishal ile 
seyreden durumlar 
görülebiliyor. Özel
likle Ramazan 
Bayramı'nda aşırı 

yüksek kan şekeri 
ile diyabet hastaları 
ve Kurban Bayra 
mı'nda aşırı yüksek 
tansiyon ile hlper* 
tansiyon hastaları 
mn acil servis 
başvurula rında 
artış meydana 
geliyor. Kalp krizleri 
artış gösteriyor. 
Olmuşçelik, Ra
mazan Bayramı'nın 
yaz mevsimine denk 
gelmesi sebebiyle 
gıdaların saklanma 
koşullarına da 
özen gösterilmesi 
gerektiğini vurgu 
ladı. Kronik hastalı

ğı olanların özellikle 
dikkat etmeleri 
gerektiğine dikkati 
çeken Olmuşçelik, 
şu İfadeleri kullandı: 
"Ramazan 
Bayramı'nda şetar 
hastaları sunulan 
tatlıları yemekten 
kaçınmalı. Kurban 
bayramında İse 
kalp damar veya 
kalp yetmezliği 
olanlar dahil hem 
diyabet hem do 
hipertansiyon 
hastaları âŞIrı 
tuzlanmış yağlı etler 
sebebi İle hiper 
tansiyon atağı veya 
kalp krizi geçire 
bilirler. Gut hastalığı 
olanlar, kırmızı et ve 
sakatat benzeri 
ürik asitten zengin 
gıdalar nedeni ile 
atak yaşayabilirler. 
Böbrek yetmezliği 
olan kişiler aşırı 
tuz tüketirlerse 
vücutlarında 
ödem gelişe bilir 
ve solunum sorunu 
yaşayabilirler."

Safilik Bafcaılıimllaıı 
sıcaKcarnmasıuvansı 
Sağlık Bakanlığından, güneş veya sıcak 
Çarpmalarının acil olarak tedavi edilmez 
se kalıcı hasara VOyâ ölüme neden olablle 
ceği Uyarısı yapıldı.
Bakanlığın Internet sitesinden, Türkiye 
genelinde etkisini sürdüren aşın Sıcakla 
rın İnsan sağlığı üzerinde oluşabilecek 
etkileri konusunda vatandaşlar bil
gilendirildi. Güneş veya sıcak çarpma 
larinin aşırı sıcağa maruz kalma sonucu, 
beden ısısını ayarlayan terleme mekan İM’jî 
masının bozulmasına bağlı olarak, vücut 
ısısının düşürülememesi sonucu ortaya 
çıkan bir durum olduğuna vurgu yapıldı 
vücut ısısının 10*15 dakika içerisinde 40* 
41 derecenin üzerine çıkabileceğine dik 
kat çekilerek, güneş veya sıcak çarpma 
larının acil olarak tedavi edilememesi du
rumunda kalıcı hasara veya ölüme neden 
olabileceğine işaret edildi. Ateşin 39,4 
derecenin üzerine çıkması, derinin kuru, 
kırmızı ve sıcak olması, bulantı, kusma, 
baş ağrısı, baş dönmesi, göz çukurlarının 
belirginleşmesi ve görme netliğinin 
bozulması durumunda ise şuur 
bulanıklığı veya kaybı olabileceği belir
tildi. Bu gibi durumlarda ilk yardım olarak 
kişilerin hemen serin ve hava akımı olan 
bir yere alınması gerektiği, sıkı giysilerin 
gevşetilmesi, soğuk veya soğu tucularla 
soğutulmaya çalışması, bilinci kapalıysa 
kesinlikle içmesi İçin sıvı verilmemesi ve 
en yakın sağlık kurulu şuna götürülmesi 
gerektiği uyarısında bulunuldu.

M

Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mübarek günlerin 
ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa 

kayırlar getirmesini dileriz.

yi VİZYON YAPI
Kentsel Dönüşümün Mimarı

Eşref Dinçer Mah. Derele Sok. No: 3/401 - 402 
Tel: 0 224 512 13 14 Gemlik / BURSA 

vizyon@vizyonkd.com

mailto:vizyon@vizyonkd.com
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Sırası Geldikçe
inan TAMER

BAYRAM...

Ozan yıllar önce 
çağırmış bu 
türküyü.

"Bayram gelmiş 
neyime,

Anam anam 
garibem, 

Kan damlar 
yüreğime

Anam anam 
garibem..."

Evet, kanlar 
damladı ulusumun 
yüreğine yıllar 
boyu.

Onbinlerce yurt 
taşımız genç yaşta 
şehit oldu, toprağa 
düştü.

Yandı, anaların, 
babaların evlatların 
bacıların kardeşle 
rin, eşlerin yürek
leri.

Nasıl gülebilirler 
sevinebilirler.

Yufkadır Mehme- 
timizin, Ayşemizin, 
Fatmamızın yüreği.

Yitirdiği evladını. 
Yitirtenler içinde 
sızlar merhamet 
dolu, acıma hisli 
yürekler.

Acıların en 
büyüğü evlat 
acısıdır derler 
yıllardan beri.

Yüce Allah 
kimselere evlat 
acısı göstermesin.

Şehidimin anası 
evladını kaybet
menin beş gün 
sonrası acısına 
dayanamadı yüreği 
hakkın rahmetine 
kavuştu.

Şehit eden terö ■ 
rist o anamızın da 
katili. Terörün 
pençesine düşmüş 

kandırılmış insan
lar. Neyi paylaşa 
mıyorsunuz.
Yıllarca bir, beraber 
kol kola yaşadık.
Acıyı, sevinci 
paylaştık kimsenin 
kimseden hiç farkı 
olmadı Devletimiz 
katında.

Şunu unutma. 
Bugün yoksulluk
tan yoksunluktan 
varsa şikayetin 
seni o duruma ge
tiren onun adına 
can verdiğin canlar 
aldığın ağaların.

Bugünden sen 
onların silahlı 
korumalığını 
yapıyorsun, din 
kardeşlerinin konu 
komşunun 
günahsız masum 
insanların canını 

alıyorsun geride 
kalanları acılara 
boğuyorsun.

önce kendine 
acı. Yaşamak hür 
yaşamak varken 
senden olup aeni 
bugüne kadar ezen
lerin çıkarı İçin bir 
başka yurttaşının 
canına kıyma bırak 
silahını elinden, 
göm toprağa

Bugün bayram. 
Pişmanlık duy uzat 
ellerini kardeşlerine 
sarıl kucaklaş.

Yüzler gülsün 
kalpler acıyla değil, 
sevinçle dolsun.

Birlikte halaylar 
çekelim gülüp 
oynayalım bayram 
edelim kutlayalım 
Çatlatalım dış 
düşmanları...

TlIrMıolro 
yolculuk primlerini 

yüksem ler
Turizm sektörü zer ğünier geçtirirken, 

yeni bir slklhtıyla daha karşı karşıya 
kaldı. Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın 
haberine göre, bazı ülkelerin, terör 
gerekçesiyle Türkiye’ye gelecek turiste 
seyahat sigortası yapmadığı ortaya çıktı. 
BâZI sigorta şirketlerinin de primleri 
artırdığı öğrenildi.

‘TERGİHIETKİLİYOR'
Turist Rehberleri Birliği Başkanı Zeki 

Apeli, rehberlerden de bu yönde çok 
Sâyidâ telefon geldiğini belirterek, “Bazı 
ülkeler terör nedeniyle Türkiye’ye gelen 
turiste sigorta yapmıyor. Bu da turistin’ 
tercihini etkiliyor. Sigorta maliyetlerini 
yüksek tuttukları için Türkiye tercihini 
olumsuz etkiliyor’’ dedi.

Rehberlerin, bu konuyu kendilerine 
bildirdiğini kaydeden Apah, “Rehberler 
bazen doğrudan bildiriyor. Bazen de soh 
bet esnasında, 'İki hafta önce tur yaptım. 
Grubumdaki bazı İnsanlar sigorta 
konusunda yaşanan sıkıntıdan söz etti’ 
diyor" İfadesini kullandı

'2017 İÇİN ÇALIŞMAMIZ LAZIM'
Türkiye'nin bir an önce terör algısını 

ortadan kaldırması gerektiğini vurgu
layan Apah, 2017 yılı İçin çağrıda bu
lundu. Apah, "2017 yılını da 
kaybetmemek İçin, toparlamak için terör 
belasını ortadan kâldıfmaliyız." dedi

’KRAT**

DEMOKRAT PARTİ GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI
GEMLİK HALKININ VE PARTİLİ ÜYELERİMİZİN 

RAMAZAN BAYRAMINI KUTLAR, 
2016 YILININ SAĞLIK, MUTLU..UK, 

HUZUR VE BARIŞ GETİRMESİNİ DİLERİZ.

Ali BİLİ!
DEMOKRAT PARTİ GEMLİK İLÇE BAŞKANI

MUTLU..UK
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Ramazan Bayramı 
için şekerleme, 
çikolata, lokum, tatlı 
vb. ürünlerle ilgili 
tüketicileri uyaran 
uzmanlar, olası 
hilelere ve sağlıksız 
satışlara karşı 
dikkatli olunma sı 
gerektiğini belirtti. 
TMMOB Gıda 
Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Sedat 
Kuru, bayram alış 
verişleri için 
uyarılarda bulundu. 
Etiket bilgilerine 
ve ambalaja dikkat 
edilmeli diyen Kuru, 
"Gıda maddelerini 
satın alırken am* 
balaj h ve etiketli 
ürünler tercih 
edilmeli, hasarlı ve 
yıpranmış ambalajı 
olan ürünler ile son 
tüketim tarihi veya 
tavsiye edilen tüke
tim tarihi geçmiş 
olan ürünler satın 

alınmamalıdır. 
Ürünlerin etiket bil
gilerinde Gıda, 
Tarım ve Hayvan 
cılık Bakanlığınca 
verilen kayıt veya 
onay numarasının 
olup olmadığı 
kontrol edilmelidir. 
Ürün üzerinde 
belirtilen saklama 
şartları hem satış 
yerinde aranmalı 
hem de tüketici bu 
şartları ürünleri 
evine götürdüğün 
de kendisi de 
sağlamalıdır." 
dedi.
Şekerleme ve çiko
lata alırken ipuçları 
veren Kuru, şu 
önerilerde bulundu: 
"Şekerleme alımı 
yapılırken açıkta 
satılan şekerlerden, 
mat görünümlü, 
nahoş kokulu ve 
yapışkan yüzeye 
sahip şekerlerden 
mutlaka uzak 
durulması gerek

Gemlik Körfez

mektedir. Çikolata 
alırken nelere 
dikkat etmeliyiz 
sorusunun yanıtları 
arasında yukarıdaki 
bilgilerin dışında 
çikolatanın 
içeriğidir. Kakao 
yağı yerine diğer 
bitkisel yağları 
kullanılarak üretilen 
ürünlere kokolin adı 
verilir. Kakao yağı 

dışında bitkisel yağ 
İçeren çikolata ma
mullerinde bu 
durum, etiket 
üzerinde belirtilme
lidir. Piyasada özel
likle dökme çikolata 
olarak satılan ürün
lerin bir kısmının 
kokolin olduğunu 
gözlemlenmek 
te, fiyatı etkileyen 
önemli bir unsur

olduğu için 
dikkat etmemiz 
gerekmektedir." 
Bakanlığın bu ürün
ler İçin özel tedbir 
alması gerekiyor 
diyen Sedat Kuru, 
"Şekerleme üretici
lerinin büyük bir 
kısmı bayram 
öncesinde 3-4 ay 
süre ile siparişlerini 
yetiştirmek için 

çalışıyorlar üretilen 
ürünlerin büyük 
kısmı dökme olarak 
satılıyor ve 
bayrama bir kas 
gün kala raflarda 
yerini alıyor. Bu 
durum Bakanlığın 
denetimini de 
zorlaştırıyor. Ayrıca 
normal zamanda 
işleyişi düzgün 
olan firmalar 
aşırı talepten 
dolayı ürünleri 
yetiştirmeye 
çalışırken gıda 
güvenliğini arka 
plana atabilmekte
dirler. Bu noktada 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığının dene
timlerinin yeterli 
olması için gerekli 
planlama ve 
altyapıyı (perso 
nel, araç vs.) 
hazırlaması 
gerekmektedir." 
İfadelerini kullandı.

Esat & Ahmet - Atalay - Arda COŞKUN

Tüm Dost ve Müşterilerimizin Ramazan Bayramını 
Kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.

İPEK 
SHOVVROOM 

Hamidiye Mah. Hanarkası Sok. 
No: 8/A GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 12 63 
Fax : (0.224) 514 80 28

TELEKOM (TURKCELL) 
İstiklal Cad. No : 21/C GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 06 C 
Demirsübaşı Mah. Iske'j Sok. 

No: 6 GEMLİK
Tel : (0.224) 51^52 52

BEKO
Kayhan Mah. 2 Nolu Cad.

Fevzi Ateş Apt. No : 29 GEMLİK 
Tel : (0.224) 512 01 01 Fax : 514 25 25 

İstiklal Cad. No : 29 GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 50 69 Fax : 513 86 40
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Serhetli tatlılar, seker «e çikolaiaua dilüıat!
Bayram Sonrası aşırı 
yemek yemek, ağır 
hamur işleri, şeker, 

। çikolata ve şerbetli 
tatlıları fazla tüket
mek, sindirim sis
temi rahatsızlık 
larının yanı sıra, kan 
şekerinin hızlı yük
selmesine sebep 
olarak, diyabet 
hastaları için ciddi 
tehlike oluşturuyor, 
entral Hospital’den 
Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Deniz Şafak, 
diyabetin şeker 
başta olmak üzere 
karbonhidrat, pro
tein ve yağ ile ilişkili 
bir metabolizma 
hastalığı olduğunu 
hatırlatarak, bayram 
süresince nasıl 
sağlıklı beslenilmesi 
gerektiğini anlatıyor. 
Bayram çok güzel 
ve anlamlı ancak 
sağlık açısından 
değerlendirildiğinde, 
beraberinde 
getirdiği 

rahatsızlıklar için 
aynı yorumu yap
mak pek mümkün 
değil. Ramazan ayı 
boyunca oruç tutan 
kişilerin birçoğunda 
psikolojik olarak 
daha fazla yemek 
yeme eğilimi 
görülüyor. Bayram 
boyunca ölçüsüzce 
besin tüketimi; kro
nik hastalığı olan 
kişilerde sorunlar 
oluşturabileceği gibi 
sağlıklı bireyler için 
de risk içermektedir. 
Bayramla birlikte, 
özellikle tatlı tüketi
minde aşırı bir artış 
yaşanıyor. Şeker, 
çikolata ve şerbetli 
tatlıların çok 
tüketilmesi, vücudu
muzda aşırı şeker 
yüklenmesine, 
sonrasında da 
şekerin düşmesine 
sebep oluyor.
Gereğinden fazla 
tatlı gıdalar tüket
mek, asıl besin 1

ihtiyaçlarımızı 
karşılamamıza da 
engel olabilir. Artan 
tatlı tüketimi yağ ve 
kolesterolde ani 
yükselişlere neden 
olacağı gibi, 
ailesinde hipertan
siyon, diyabet, yük
sek kolesterol, 
kalp>-damar 
hastalıkları, mide- 
bağırsak hastalıkları 
olanların ve yaşlı 
kişilerin de bu 
kpnuda daha hassas 
davranmaları 
gerekiyor. Diyabet 

ve şeker başta 
olmak üzere karbon
hidrat, protein ve 
yağ İle ilişkili bir me
tabolizma hastalığı 
olduğundan bu 
kişilerin hamur işi 
yiyecekleri sınırla 
maları ve tatlıdan 
uzak durmaları 
gerekmektedir. 
Sadece diyabet 
hastalarının değil 
sağlıklı bireylerin de 
kan şekerlerini den
geleyebilmesi için 
tatlı tüketimine sınır 
getirmeleri önerilir.

Çay şekeri olarak
bilinen gllko 
zun; kanseri 
besleyebildiği, 
bağışıklık sistemini 
zayıflattığı ve 
metabolizmayı kötü 
etkilediği de 
unutulmamalıdır. 
Eğer tatlı beelnler 
tüketllecekse 
günde bir porsiyonu 
geçmeyecek 
şekilde planlama 
yapılmalıdır. Baklava 
İçin 3 dilim, sütlü 
tatlılar İçin bir kase 
uygun miktarlar 
olmaktadır. Şerbetli 
tatlılardan sonra 
yarım bardak kadar 
süt veya ayran 
İçilmesi tavsiye 
edilir. Bu şekilde 
tatlıdaki şeker 
miktarı İle sütlü 
üründeki protein 
etkileşir ve şekerin 
kanda hızlı yük
selmesi engellenmiş 
olur. Tatlıdan uzak 
durulamayacaksa

bu önlemlerin
alınmam faydalı olur. 
Sadece yenilen 
tatlılar değil İçecek
ler konusunda da 
dikkat edilmeli, 
çay ve kahve çok 
tüket İliyorsa, 
alınacak şeker 
miktarı azaltılmalıdır. 
Yaz aylarında şekerli 
hazır meyve euları 
ve limonata tercih 
edilen İçecekler 
araeındadır ancak 
şeker oranları yük
sek olduğundan 
çok tüketilmesi 
sakıncalıdır. Rama 
zan boyunca vü
cutta oluşan su kay 
binin telafisi için 
günlük 2- 2,5 litre su 
İçilmeli ve sulu 
gıdaların tüketimine 
önem verilmelidir. 
İçecek tercihlerinde 
İse, kahve ve asitli 
içecekler yerine çay, 
ıhlamur ya da meyve 
çaylarının tüketil 
mesl önerilir.
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Uzmanlar, Bayram 
larda Fazla 
Tüketilen Şeker Ve 
Tatlıların Birçok 
Diş Sorununa 
Sebep Olabile 
ceği Konusunda 
Uyarıyor.
Ramazan

1 Bayramı'nda tatlı 
ve şeker tüketimi 
konusunda dikkat 
edilmesi gerektiğini 
söyleyen Diş 
Hekimi Protez 
Uzmanı Çağdaş 
Kışlaoğlu, aksi 
takdirde bu duru 
mun ciddi ağız ve 
diş sağlığı sorunla 
rina yol açabile 
ceğini söyledi. 
Dr. Kışlaoğlu, ağız 
sağlığıyla ilgili 
problemlerin de 
genel vücut 
sağlığını olumsuz 
etkileyebileceğine 
dikkat çekti. Bayram 
boyunca özellikle 
ziyaretlerde ikram 
edilen şeker ve 
tatlıların ağızda 
asidik bir ortam 
yaratabileceğini 
söyleyen Dr. Çağdaş

Kışlaoğlu, bu 
besinlerin diş 
çürüğü oluşumunu 
hızlandırdığını 
vurguladı.
Peki, bayramda ağız 
sağlığımızı korumak 
için ne yapmamız 
gerekiyor?
Diş Hekimi Protez 
Uzmanı Çağdaş 
Kışlaoğlu, bayramda 
şeker, lokum gibi 
tatlı gıdalar yedikten 
sonra diş fırçalama 

imkânı olmadığı 
durumlarda ağzı bol 
suyla çalkalamayı 
yahut şekersiz sakız 
çiğnemeyi tavsiye 
ediyor. Dr.
Kışlaoğlu, bayramda 
tüketilen lokum, 
şeker ve tatlıların 
diş aralarında kalan 
artıklarının, ağızda 
bakteri üretimini 
arttırarak diş 
çürümelerine yol 
açabiidiğini, bu 

nedenle ağız 
sağlığının oaş 
düşmanı olduğuna 
değindi.
Çağdaş Kışlaoğlu, 
bayramda özellikle 
akraba ve es-doat 
ziyaretlerinde İkram 
edilen asitli 
İçeceklerin İse bu 
süreci hızlandırıcı 
etken olduğuna 
dikkat çekti.
Dr. Kışlaoğlu, ağız 
sağlığına özen 
gösteren, dişlerini 
düzenli olarak 
fırçalayan kişilerin 
bayram boyunca 
tatlı ve şeker 
tüketiminde 
fazlaya kaçsa bile 
bu durumdan çok 
etkilenmediklerini 
de ifade etti.
Dr. Kışlaoğlu,. 
şeker ve tatlı 
tüketiminin fazla 
olduğu bayram 
döneminde ağız ve 
diş sağlığını 
korumak için dişleri 
düzenli fırçalamanın 
yanı sıra diş İpi 
kullanmanın da 
önemini hatırlattı.

Köprü ve otoyol 
delinen açıklandı

Köprü ve 
otoyollardan bu 
yılın ocak-mayıs 
döneminde elde 
edilen gelir 512 
milyon lirayı aştı. 
Köprü ve 
otoyollardan bu 
yılın ocak-mayıs 
döneminde 170 
milyon 206 bin 462 
araç geçişi yapıldı 
ve 512 milyon 319 
bin 90 Hra gelir elde 
edildi.
Karayolları Genel 
Müdürlüğünün 
verilerine göre, 
mayısta köprü ve 
otoyollardan 37 
milyon 727 bin 307 
araç geçişinden 
115 milyon 653 bin 
300 Hra gelir 
sağlandı.
BOĞAZİÇİ VE

FSM'DEN 58 
MİLYON ARAÇ 
GEÇTİ 
İstanbul'daki 
Boğaziçi ve Fatih 
Sultan Mehmet 
köprülerinden yılın 
5 avında 58 milyon 
351 bin 588 araç 
geçişinden 132 
milyon 807 bin 171 
Hra, otoyollardan 
yapılan 111 milyon 
854 bin 874 taşıt 
geçişinden ise 379 
milyon 511 bin 919 
lira gelir elde edildi. 
Böylece söz 
konusu dönemde 
köprü ve otoyollar
dan 170 milyon 206 
bin 462 araç geçişi 
yapılırken, gelir 
toplamı 512 milyon 
319 bin 90 lira 
olarak hesaplandı.

ALTAN TİCARET

Dost ve müşterilerimizin 
Ramazan Bayramını 

en içten dileklerimizle 
kutlar, mutlu ve huzurlu 

günler dilerim

Haluk Altan
İstiklal Caddesi No : 49 GEMLİK 

Tel: 51312 81 - 513 32 28 Fax : 513 42 98

k&i/ şeyin/ fudAinto 

kada/t/ (ya^ei/ olma&uu/ 

temenni/ ederiz/.
^)ıyi/ haytamla/i/...

ANAÇEV 
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ
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Bayram temlzllni «anan 
hanımlar zayıflıyor

Bayram için evinizi 
dip köşe demeden 
temizlerken 
vücu dunuzun en 
büyük düşmanı 
yağlarınız dan da 
kurtulmaya ne 
dersiniz?
Hisar Interconti- 
nental Hospital 
Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Elif 
Karacanoğlu’ndan 
bayram temizliği 
yaparken nasıl 
kalori kaybedebi 
leceğimizi anlattı.

Yağlarınızı enerjiye 
dönüştürmeyi 
öğrenin!

Vücudun uzun 
vadeli enerji de
posu yağdır. 
Dışarıdan enerji 
ikaynağı alınmadığı

takdirde, yağlar Ancak karbonhidrat
enerjiye dönüşerek, yağa göre % 4-5
enerji gereksi 
niminizi karşı 
layabilir.
Yağlar ve kar 
bonhidratlar kas 
çalışması için 
kullanılır.

oranında daha 
elverişli enerji 
kaynağıdır. 
Bu nedenle ağır 
idmanlardan 
3-4 saat önce 
karbonhidratı, yağı 

ve proteini denge
len miş, sindirimi 
kolay bir mönü 
tüketin. Ancak 
yemekten sonra 
hafif bir yürüyüş 
yapacaksanız, 
sporcu değilseniz, 
yine de 1 saat bek-

leyin.
öğünün hemen 
ardından yapılan 
egzersiz, enerji 
harcayan kaslarla, 
sindirimin devam 
ettiği bağırsaklar 
arasında bir başka 
yarışa neden 
olacaktır.
Bu nedenle 
yağlarınızı yakmaya 
kararlıysanız 
yemeğin hemen 
ardından egzersiz 
yapmayın.

En çok kaloriyi 
banyoyu temizler 
ken harcarsınız!

öncelikle 'Fiziksel 
efor gerektiren 
ev işleri yapılırsa 
kalori harcanabilir' 
bunu aklınızdan 
çıkarmayın.

30 dakikalık ev 
İşine karşılık 
yakılan kalori 
oranlan şöyle: 
• Banyo temizle
mek: 
200 kalori
• Camları silmek: 
150 kalori
• Bulaşık yıkamak: 
100 kalori
• Yerleri süpürmdk 
ya da silmek: ' 
90 kalori
• Yemek 
hazırlamak, 
sofrayı düzenle
mek: 80 kalori 
• Ütü yapmak, 
yatak hazırlamak: 
70 kalori
• Toz almak, 
yüksek rafları 
temizlemek, 
perde takıp 
çıkarmak: 
50 kalori

Emeklilerimizin ve
Gemlik halkının

Ramazan Bayramını 
en içten 

dileklerimizle kutlar, 
bayramın sağlık, 
mutluluk ve huzur 
getirmesini dileriz

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUDESİ 

YÖNETİM KURULU ADINA 
ÖMER SİMSEK

Ortaklarımızın ve 
Gemlik halkının

Ramazan Bayramını en içten 
dileklerimizle kutlar, 

sağlıklı ve n. ıtlu bir bayram 
geçirmelerini dileriz.

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
SANATKARLAR KREDİ 
KEFALET KOOPERATİFİ
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Bayramda Bursa'ıla hava sıcailığı 38 derece ulatalı
Ramazan bayramına 
günler kala tatil 
planları yapanlar 
için en merak edilen 
konu havaların nasıl 
olacağı. Özellikle 
tatil planlayanlar 
bayramda yağış olup 
olmadığını merak 
ödiyorlar.
Genel olarak artış 
yaşayan Türkiye’nin 
her bölgesinde hazi
ran sonunda, ra
mazan bayramında 
sıcaklıkların tahmini 
Hava durumu 
Ankara’da 33, 
Hava durumu 
İstanbul’da 33 
Hava durumu 
İzmir’de 41 
Hava durumu 
Aydın’da 44, 
Hava durumu 
Denizli’de 42 
Hava durumu 
Manisa’da 42, 
Hava durumu 
Adana’da 40, 
Hava durumu 
Muğla’da 40,

Hava durumu

Balıkesir’de 39, 
Hava durumu 
Edirne’de 38 
Hava durumu 
Bursa’da 38 
Hava durumu 
Antalya’da 37 
Hava durumu 
Uşak ’da 34, 
Bayramda ise 
beklenen herhangi 
bir soğuk hava 
olmadığını, 
sıcaklıkların yaklaşık 
olarak 33 ve 43 
dereceler arasında 
olması bekleniyor.

SICAK HAVALARDA 
NE YAPMAK 
GEREKİYOR

Sıcak havalarla be
raber kişilerin 
güneşe çıkması,az 
su tüketimi,kronik 
rahatsızlıklar zarar 
verici olabilir. Sıcak 
havalarda nasıl 
korunmalı, sıcak 
havalarda ne 
yapmah.Sıcak 
havalarda başlıca 
sorun güneş 
çarpması. Güneş 
çarpması için meteo

rolojinin yaptığı 
uyarılar şöyle,

GÜNEŞ ÇARPMASI 
NEDİR?

Güneş çarpması; 
aşırı sıcak sonueu 
beden ısısını 
ayarlayan 
mekanizmanın 
bozulmasına bağlı 
meydana gelen eiddi 
bir rahatsızlıktın 
Hemen müdâhale 
edilse bile ölümeül 
olabilir ya da kalışı 
zararlar verebilin 
Aşın sıcaklığın 
yanında hem 
oranının da yüksek 
olması (%70’ln 
üzeri), güneş 
çarpmasında etkili 
bir rol oynan Güneş 
çarpması özellikle 
yaşlı ve çocuklar İçin 
daha tehlikelidir.
Güneş ışınları; ultra» 
viyole, görünür ve 
enfraruj ışınlarından 
oluşmaktadır. İnsan 
sağlığı açısından en 
etkili ışın ultraviyole 

İşınlarıdır: Ülkemizde 
genellikle yaz ayları 
ve gündüz 1100-1 §00 
saatleri arası güneş 
çarpması açısından 
eh riskli zamanlardın 
Güneş Çârpmasınln 
en sık görüldüğü 
yerler, sıcak ve nemli 
deniz Sahilleridir.

GÜNEŞ ÇARPMASI 
BELİRTİLERİ

Uzun süre güneş 
altında kalınmış ise 
aşağıda verilen belir
tiler güneş 
çarpmâslm işaret 
eder. Hastanın ateşi 
30=41 dereceye 
kadar çıkabilir. 
Davranış; anlâma ve 
algılama bozukluk 
larl öluşür. Kalp 
atışları düzensizdir. 
Şiddetli baş ağrısı, 
bulantı ve kusma ya
pabilir.
GÜNEŞ ÇARP
MASINDAN NASIL 
KORUNMALI?
Güneş 
çarpmasından ko

runmak İÇin 
aşağıda verilen 
tavsiyelere 
uymak 
gerekmektedir. 
Genel 
Müdürlüğümüzce 
sıcak ve UV (ultra
viyole) ışınları için 
uyarı verilen bölge 
ve günlerde 
mümkün oldu 
ğühca güneşten 
kaçınmalı, zorunlu 
olmadıkça 
1100-1500 
saatleri arasında 
dışarıya 
çıkılmamalıdır. 
Aşırı sıcaklarda 
gölgede bulunulmalı, 
ağır işler ve spor 
yapılmamalıdır. 
İnce, açık renkli böl 
elbiseler giyilmeli, 
şemsiye veya geniş 
kenarlı şapka 
kullanılmalıdır 
İmkanlar ölçüsünde 
sık duş alınmalıdır. 
Ağır vs yağlı yiya* 
çeklerden kaçınmalı 
ve bol bol sıvı 
tüketilmelidir.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE RAŞKANLIĞI

Gemlik halkının ve partili üyelerimizin 
Ramazan Bayramını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler 
geçirmelerini dileriz.

Yönetim Kurulu adına îlçe Başkam
Osman DURDU
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Sektöründe lider firmalar arasında yer alan Öztürk Konteyner San.veTic. Ltd.Şti. 1989 yılında 
İstanbul'da kurulmuştur. 7000 m2'lik Sancaktepe/Samandıra fabrika tesisleri ve Gemlik'teki fabrikası 

ile faaliyetini sürdürmektedir. Faaliyet alanları; Şantiye konteynerleri, ISO yük konteynerleri, 
Prefabrik bina ve Çelik konstrüksiyon imalatı olarak sınıflandırılmaktadır.

Ayrıca fabrikamızda PVC Lambri (beyaz kaplama) ve aksesuarlarının da üretimi yapılmaktadır.
Engürûcük Köyü Mevkii Gençali Kavşağı No:1 GEMLİK j 

E-posta: gemlik@ozturkcontainer.com .

GEMLİK HALKININ

RAMAZAN BAYRAMINI KUTLAR, ; 
SAĞLIKLI, MUTLU VE HUZURLU $ 

NİCE BAYRAMLAR
GEÇİRMESİNİ DİLERİZ.

Azot Sanayi Yolu No: 272 - İSLAMKÖY / GEMLİK

mailto:gemlik@ozturkcontainer.com
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Sevdilderinizl^bürükte.

Takvim, bloknot, anahtarlık, isimlik, ajanda ve promosyon çeşitleri.

MATBAACILIK - YAYINCILIK 
REKLAMCILIK - ORGANİZASYON 

VE TANITIM HİZMETLERİ

Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket, tabak, kupa ve madalya çeşitleri

Fatura, irsaliye, gider makbuzu gibi resmi belge ve her türlü kase çeşitleri.

Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitleri. Kitap, dergi, katalog ve dit işleri.

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A GEMLİK 0 224 513 96 83
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BORUSAN

Gemlik Asım Kocabıyık Camii’nin ilçemize ve 

Gemlik halkına hayırlar getirmesini diler, 

Ramazan Bayramınızı kutlarız.
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Gemlikliler, Yaşar ve Meryem Bektaş’ın oğulları Engin’in düğününde buluştu

NtylmiM
Mayıs ayının günlerinde, Gemlikliler Bursa SheratonMayıs ayının son günlerinde, Gemlikliler Bursa Sheraton

«'-»E

Hotel'de Baytaş ve Göğüsdere Ailelerinin düğün 
törenlerinde biraraya geldiler.
Gemlik'in tanınmış müteahhitlerinden Yaşar Bektaş 
ve eşi Meryem Bektaş’ın oğlu Engin Bektaş, yaşamını 
Avukat Gözde Göğüsdere ile birleştirdi.
Gemlik'in tanışmış simalarının biraraya geldiği 
gecede, pop sanatçısı Alpay, konukları coşturdu. 
Düğün öncesi açık alanda Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz'ın kıldığı nikah sonrası gençler alkışlarla salona 
girerken, Baytaş Ailesi büyükleri Yaşar Bektaş, Osman 
Bektaş ve eşleriyle çocukları ve damatların sürpriz 
Zeybek oyunu salondaki davetlilerden tam not aldı. 
Gece süresince müzik eşliğinde sahne doldu boşaldı. 
Düğün sonrası genç evliler, bir ay süren Uzak 
doğu gezisine çıktılar. Gözde ve Engin çifti, bir ay 
süren balayından geçtiğimiz günlerde dönerek, 
evlerinde mutlu yaşamlarına başladılar.
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ATASOY UNLU MAMULLER

Bayramınızı kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz.

Sağlıklı ve kaliteli gıda üretiminde 
"Beyaz Tabak" ödülüne layık görülen 

Tarihi Çarşı Atasoy Fırını 
Gemliklilere hizmet vermekten 

gurur duyar

BÜTÜNLER MOBİLYA
BÜTÜNLER DÜĞÜN SALONU 
Kilim Mobilya Gemlik Bayi
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Diinyanın en cömert ülkesi Türkiye
Türkiye, 2015 yılında 
milli gelire oranla on 
fazla insani yardım 
yapan dünyanın on 
cömert ülkesi oldu. 
2016 Küresel İnsani 
Yardım Raporu'na 
göre Türkiye, 2015 
yılında milli gelire 
oranla en fazla İn* 
sani yardım yapan 
dünyanın en cömert 
ülkesi oldu.
Türk İşbirliği ve Ko
ordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TIKA), 
Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD) ve Türk 
Kızılayı gibi 
kurumlan ile 
dünyanın neresinde 
olursa olsun ma
zlum ve mağdurların 
yaralarını saran 
Türkiye, 3.2 milyar 
dolar ile Amerika'
dan sonra dünyada 
en fazla insani 
yardım yapan ikinci 
ülke oldu.
Türkiye'yi Ingiltere, 
AB kurumlan ve Al
manya takip etti.

2015 yılında AB- 
D'nin ardından en 
çok uluslararası in
sani yardım yapan 
ikinci ülke konu
muna gelen Türkiye, 
2015 yılında milli 
gelire oran 
bakımından yüzde 
0.37 ile dünyada en 
fazla insani yardım 
yapan ülke oldu.

İNSANİ 
YARDIMLARDA 
GEÇEN YILA 
GÖRE ARTIŞ 
Rapora göre 
dünyanın en fazla 
insani yardım yapan 

ülkesi olan 
Türkiye'nin yaptığı 
insani yardımlarda 
geçen yıîa oranla 
yüzde 3f'lik bir artış 
yaşandı. Türkiye'nin 
2014 yılında yaptığı 
insani yardım 
miktarı 1,6 milyar 
ABD doları iken, 3,2 
milyar ABD doları ile 
geçen yıl iki katına 
ulaştı. 2015 yılında 
milli gelire oran 
bakımından en 
fazla yardım yapan 
ülkeler olarak 
Türkiye'yi Kuveyt, 
Birleşik Arap Emir
likleri, İsveç, Lük- 

semburg takip etti. 
Rapora göre milli 
gelire oran 
bakımından en fazla 
yardım yapan ilk 3 
ülkenin Müslüman 
ülkeler olması 
dikkat çekti.
ABD ise, yüzde 0.04 
oran ile 19. sırada 
yer aldı. 2014 yılında 
dünyada 
gerçekleşen insani 
yardım tutarı 25,1 
milyar ABD doları 
iken, 2015 yılında 28 
milyar ABD doları 
gibi rekor bir 
seviyeye ulaştı. 
Türkiye'nin 

gerçekleştirdiği 3,2 
milyar ABD dolarlık 
insani yardım, 
geçen yıl dünyada 
yapılan yardımın 
yüzde 11'ini 
oluşturuyor. 
EN ÇOK YARDIM 
SURİYE'YE YAPILDI 
Dünyada en çok in
sani yardım ise 2 
milyar ABD doları ile 
Suriye için yapıldı. 
Suriye'yi 1,5 milyar 
ABD doları ile 
Güney Sudan, 1,16 
milyar ABD doları ile 
Irak ve 1,16 milyar , 
ABD doları ile 
Filistin izledi.
Türkiye, Suriye krizi 
mağdurları için ilk 
günden bu yana din, 
dil, ırk ayrımı yap
madan yardımlarına 
devam ediyor. 
Bugün dünyada en 
çok Suriyeli 
sığınmacıya ev 
sahipliği yapan ülke 
olan Türkiye; AFAD, 
Türk Kızılayı ve 
TİKA gibi kurumlan 
ile Suriyeli 

sığınmacılara daha 
rahat bir hayat sun
mak için 
çalışmalarını 
sürdürüyor.
NEREDE MAZLUM 
VARSA TÜRKİYE 
TİKA ELİYLE 
ORADA 
Son 5 yılda faaliyet 
coğrafyasını 
genişleten TİKA ise, 
bugün 54 ofisiyle 
14O’ı aşkın ülkede 
faaliyetlerine 
devam ediyor. Bu 
çerçevede faaliyet 
coğrafyasında 
tarımdan sağlığa, 
eğitimden idari 
sivil alt yapıların 
desteklenmesine 
kadar birçok alanda 
on binlerce projeyi 
hayat geçiren 
TİKA, projelerine 
yenilerini eklemeye 
devam ediyor. 
TİKA, dünyanın her 
neresinde olursa 
olsun ırk, dil, din 
ayrımı gözetmek
sizin mazlumlara 
el uzatıyor.
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Bihıiikselıir Ramazan Bayramı na hazır
Bursa Büyükşohlr 
Bolediyool, 
vatanuyların rahat, 
huiurlu ve güvenil 
bîr ortamda Ra
mazan Bayramı’n; 
yaşamaları için 
gereken her türlü 
tedbiri aldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkam 
Recep Altepe, tüm 
vatandaşların Ra
mazan Bayrâmi’m 
tebrik ederek, 
kentte, bayramın 
en güzel şekilde 
yaşanacağına 
inandığını belirtti. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan tüm kentte 
Ramazan Bayra 
mı’nın huzurlu bir 
atmosferde 
yaşanması adına 
yapılan çalışmalar 
kapsamında, 
Büyükşehir Belediye 
si sınırları dahilinde 
Raylı Sistem ve 
Otobüs İşletmeciliği 
hizmetlerini yürüten 
BURULAŞ Genel 
Müdürlüğü 

vatandaşların 
güvenil bir şekilde 
yolculuk etmelerini 
eağlamak İçin ön
lemini aldı. Buna 
göre; BursaRay 
seferleri ve otobüs 
seferleri aynı şekilde 
devam edecek.
Arife günü ve 
Ramazan Bayramı 
süresince (1-2-3 
günü dahil) 10.15 
ile 18.30 saatleri 
arasında 2 otobüs, 
karşılıklı olarak, 
Kont Meydanı İle 
Hamltlsr Mezarlığı 
arasında vatan 
daşlara ücretsiz 
hizmet verecek. 
Hamitler’e ulaşımı 
sağlayan bu otobüs 
ler, Kent Meydanı, 
Ulubatlı Haşan 
Bulvarı, İzmir Yolu, 
Yeni Mudanya Yolu, 
Filament Kavşağı, 
Kavaklı ve Albayrak 
caddeleri istikame
tini kullanıyor.
BUDO'nun da nor
mal seferlerine 
devam edeceği Ra
mazan Bayramı’nda, 

vatandaşlar ulaşımla 
ilgili her türlü talep 
ve şikayetlerini 444 
99 16 numarasıyla 
ulaşım hattına 
bildirebilecekler. 
Ekipler nöbette 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
kentte vatandaşların 
daha iyi ve huzurlu 
bir ortamda Ra
mazan Bayramı’m 
geçirebilmeleri 
adına yapılan 
çalışmalar 
kapsamında;
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanlığı 
nöbetçi ekip bulun
duracak. Denetim
lerini sürdürecek 
olan Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanlığına 
716 33 00 ve ALO 
Belediye 153 no’lu 
telefonlara 
başvurulduğu 
takdirde 
vatandaşlara 
yardımcı olunacak. 
Bayram öncesi ve 
süresince (04 - 07

Temmuz tarih
lerinde), 
vatandaşlardan 
şahsen veya 
716 33 00 - 261 52 
40 - 444 16 00 ve 
Alo Beıediye 153 
No’lu telefonlara 
gelen öneri ve 
şikayetleri anında 
değerlendirmek 
üzere yaya ve 
motorize ekipler 
oluşturuldu. 
Ayrıca şehir 
içerisinde toplu 
taşıma hizmeti veren 
özel halk otobüsleri, 
minibüs, taksi ve 
dolmuşlar ile seya
hat eden yolcuların 
her türlü mağduriyet 
ve şikayetlerinin 
giderilmesi amacıyla 
Trafik Denetleme 
Zabıta Amirliği’nde, 
şehirlerarası yolcu
luk yapan yolcuların 
şikayetlerinin 
değerlendirilmesi 
için de Şehirlerarası 
Otobüs Terminal
inde bulunan 
Terminal Zabıta 
Amirliği’nde nöbetçi 

personel 
görevlendirildi. 
İtfaiye, 480 person
elle görev başında 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı, 
bayramda da her 
türlü itfaiye hizmeti 
ve yangın ihtimaline 
karşı 46 ayrı grupta 
480 personel ve 102 
araçla görevini 
sürdürecek.
Vatandaşlar, ihtiyaç 
duyulması halinde 
itfaiyenin 110 
numaralı yangın 
ihbar hattına 
ulaşabilecekler. 
BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün 
bakım ve onarım 
ekipleri de Ramazan 
Bayramı’nda hizmet 
verecek.
Vatandaşlar, su ve 
kanalizasyonla ilgili 
her türlü 
şikayetlerini 185 
veya 270 24 00 no’lu 
telefona bildirerek, 
yardım isteyebile
cekler. Bayram 
süresince

Mezarlıklar Şube 
Müdürlüğü de 
defin işlemlerini 
aralıksız sürdüre 
cek ve mezarlıklar 
ziyarete açık 
olacak. Vatandaş 
ların her konudaki 
dilek ve şikâyetle 
rine yardımcı olmak 
üzere aşağıda isim
leri ve telefonları 
belirtilen hizmet 
birimleri çalışma 
larını aralıksız 
sürdürecek. 
ALO BELE 
DİYE: 153 
BÜYÜKŞEHİR BLD. 
YENİ HİZMET Bİ
NASI : 4441600 
BUSKİ GENEl! — 
MÜDÜRLÜĞÜ: 
185
İTFAİYE: 110 
ZABITA : 716 33 00 
TERMİNAL ZABITA 
KARAKOLU: 
261 52 40 
MEZARLIKLAR 
ŞUBE MÜDÜR 
LÜĞÜ : 188 
ULAŞIM HATTI: 
444 99 16

S.S. 73 NOLU GÜZEL GEMLİK 
OTOBÜS VE MİNİRÜSCÜLER 

KARAYOLU YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ

Gemlik Halkının
Ramazan Bayramınız kutlar, 

bayramın sağlık, mutluluk ve huzur dolu 
günler getirmesini dileriz.

YÖNETİM KURULU
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Bayramda yol du
rumu nasıl olacak 
sorusu, Ramazan 
Bayramını şehir 
dışında geçirmeyi 
düşünen vatan 
dsşlar tarafından 
merak ediliyor. 
Bu yıl Razaman 
Bayramı tatilinin 9 
güne uzatlleması ne
deniyle bayramı tatil 
yaparak ya eovdllorl 
İle geçirmek İsteyen
ler 1 Temmuz cuma 
gününden İtibaren 
yola çıktılar, 
özellikle İstanbul, 
Ankara ve İzmir gibi 
büyük şehirlerde 
yaşayanlar yola 
çıkmadan önce 
trafik ve yol duru
munu merak ederler. 
Peki, Bayramda yol 
dururumu nasıl ola
cak? Ramazan 
Bayramı tatilinin ’ 
Bakanlar Kurulu 
tarafından 9 güne 
uzatılması sonra 
sında bayram tatilini 
ailelerin ve sevdik

lerinin yanında 
geçirecek ya da 
bayram tatilini tatil 
yaparak değerlen dl- 
recek olan vatandaş 
lar 1 Temmuz Cuma 
gününden İtibaren 
yola çıkmaya 
başlayacaklar. 
Tatil süresinin uzun' 
olmasından dolayı 
bu yılda geçtiğimiz 
yıllarda oldupı gibi 
özelikle İstanbul, 
bolu TEM otoyol
unda trafik yoğun 
luğunun yaşanması 
bekleniyor.
BOLU DAĞI TÜNELİ 
ÇİLESİ BİTİYOR 
Bolu Dağı tünelinin 
Bayramda trafiğe 
açılıp açılmayacağı 
İle İlgili Karayolları 
Genel müdürlüğü 
tarafından yapılmış 
bir açıklama bulun 
mamaktadır. Yaklaşık 
bir aydır devam 
eden bolu dağı tünel 
üst yapım ve onarım 
çalışmaları ne
deniyle kapalı bulu

nan otoyol geçişi ay 
sonu itibarı ile 
hizmete gireceği 
öğrenildi. Geçtiğimiz 
mayıs ayı içerisinde 
Boluu tüne mevk- 
islndeki üst yapı 
çalışmaları nede 
nlyle ulaşıma kapatı 
lan TEM Otoyolu İs
tanbul- Ankara yönü 
Kayanaşlı abant 
kavşakalrı arası, 30 
Haziran 2016 tari
hinde trafiğe açıldığı 
öğrenildi. 
KARAYOLLARI 
YOL DURUMU 
BÜLTENİ - 
Artvin-Yusufeli yolu
nun 5O.km.sinde 
meydana gelen 
heyelan nedeniyle 

trafik tek şeritten ve 
kontrollü olarak 
sağlanmaktadır.. 
Yalova-Bursa yolu
nun 26-27.km.leri 
arasında Gemlik 
Sanayi Kavşağı 
2.Etap Sanat Yapıları 
çalışmaları nedeniy 
le ulaşım deplase 
edilerek bant aktarı 
mı yapılması ne
deniyle sürücülerin 
trafik işaret ve 
işaretçilerine dikkat 
etmeleri gerekmek
tedir. Müdanya 
Köprülü Kavşak 
Yapım çalışmaları 
nedeniyle, Bursa- 
Mudanya yolunun 
31-32. km'leri arası 
yol ulaşıma kapatıl 

mıştır.Bu bölümde 
trafik akışı kavşak 
dışında oluşturulan 
servis yolundan 
sağlanmakta olup, 
Mudanya-Bursa is
tikametinden gelen 
araçlar alternatif 
güzergahlardan ve 
Orhaneli kavşağın 
dan U dönüşü ya
parak şehir merkezi 
ne yönlendirilerek 
trafik akışı sağlan 
maktadır.
TEM Otoyolunun 
Mahmutbey Doğu 
Kavşağı-Çamlıca 
Gişeleri-Gümüşova 
Kesimi arasındaki 
köprü (üstgeçit, alt- 
geçit) ve viyadük
lerde yaya korkuluk 
larının yenileme 
çalışmaları ne
deniyle her gün 
08:00-20:00 saatleri 
arasında her iki 
yönde emniyet 
şeridi ve sağ şeritler 
trafiğe kapatıla 
çaktır. İzmir-Aydın 
Otoyolu Söke 

bağlantı yolunun 
Belevi Kavşağı-Söke 
Kavşağı Kesimi 
Aydın istikametinde 
üstyapı, bakım- 
onarım ve yenileme 
çalışmaları ne
deniyle yol trafiğe 
kapatılarak ulaşım 
Ortaklar yolu üze 
rinden sağlan mak 
tadır. Ankara Çevre 
Otoyolunun Ankara 
Kavşağı Kesiminde 
üst yapı onarım 
çalışmaları ne
deniyle Sincan'dan . 
Otoyola giriş kolu ve 
Eryaman Kavşağı- 
Eskişehir Kavşağı 
istikametinde sağ 
iki şerit trafiğe 
kapatılacak olup, 
ulaşım sol şeritten 
sağlanacaktır.lkinci 
aşamada ise Erya
man Kavşağı- 
Eskişehir Kavşağı 
istikametinde sol iki 
şerit trafiğe kapatıla 
rak ulaşım sağ iki 
şeritten sağlana 
çaktır.

—

Tüm dost ve müşterilerimizin 
Ramazan Bayramını kutlar, sağlık ve 

mutluluk dolu bir yıl geçirmelerini dileriz 
/• ) GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUYUMCULUK 

Ârc. İHŞRAT GIDA SANATI VE TİCARET
PAŞA£IEL ANONİM ŞİRKETİ

Mrk: Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Bora Sok. No : 2 GEMLİK
Şube 1 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 8/A GEMLİK 

Şube 2 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Gürle İş Hanı No : 2 GEMLİK 
RAMADA OTEL : Hisar Mah. Bahçelievler Sok. No : 6 GEMLİK

Tel: 0 224 513 14 00 - 514 34 34 Fax : 514 64 00
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Bayramlar bir 
uevlncln paylaşıl 
dığı, dostlukların, 
güzelliklerin, 
barışın yaşandığı 
günlerdi.

Oysa günümüzde 
İslam coğrafyası 
çeşitli nedenlerle 
kan ve gözyaşına 
boğulmuş durum 
da. Ya beğenme 
dlğlmlz, eleştirdiği 
mlz Hıristiyan 
dünyası ne du
rumda? Onu söyle
meye dilim varmı 
yor. Gıpta ediyorum 
o insanların yaşamı 
nı. Kadın cinayetleri 
yok, tacizler yok, 
8-10 yaşında erkek 
çocuklara tecavüz 
yok, hırsızlık yok, 
yolsuzluk yokl

Peki, ne var bu 
ülkelerde?

Avrupa ülkelerinde

BAYRAM HÜZNÜ
yöneticiler, dürüst, 
İlkeli, vatansever 
aynı zamanda 
onurlu ve gururlu, 
yasalara ve hukuk 
kurallarına sıkı 
sıkıya bağlı. 
Oturdukları koltuk
lardan yeri geldi mi 
kalkmasını bilen in
sanlar. Belçika 
havalimanı 
baskınında 32 kişi 
hayatını kaybetmiş , 
ve ardından ülkenin 
içişleri, adalet ve 
ulaştırma bakanları 
istifa etmişti. Biz de 
14 yıldan beri yüz 
lerce vatandaş terö 
re kurban verildi, 
yetkililerde tıs yok. 
Kimse sorumluluğu 
üstlenmedi.

İşte diğer devlet 
adamlarıyla 
aramızdaki fark bu!

Türkiye

cumhuriyetinde 
yaşayan 80 milyon 
insanın 10 milyonu 
mutlu, 70 milyonu 
mutsuz ve huzursuz 
yaşıyor. Birileri 
zenginliklerine 
zenginlik katarken 
birileri alabildiğine 
yoksullaşıyor. Yok
sulluk sınırı her gün 
biraz daha tavan 
yapmakta...

Gelir dağılımındaki 
adaletsizlik içler 
acısı...

14 yıldan beri 
devam eden terör 
olayları nedeniyle 
700 den fazla 
insanımız hayatını 
kaybetti.

Yüzlerce ocağa 
ateş düştü.

Çocuklar annesiz 
babasız kaldı.

Binlerce sakat 
kalan yurttaşımız 

acılar içinde 
kıvranmakta.
Üniversite bitirmiş 
yüzbinlerce genç 
anasının babasının 
eline bakmakta... 
Taşeronda çalışan 
binlerce işçinin 
işine son veril 
mekte...

Turizmden ekmek 
yiyen insanlarımız 
perişan Burumda... 
Turistler ülkemize 
gelmez olmuş. 
Tarım sektöründe 
tehlike çanları 
çalmakta...

İhracat durmuş; 
ama ithalat 
alabildiğine artmış. 
Bu nedenle cari 
açık kapatılması zor 
tehlikeli boyutlara 
ulaşmıştır.

Ülkeyi yönetenler 
hâlâ bir. aymazlığın 
içinde yol, köprü ve 
cami yapma derdin 
de. Gerekliyse el
bette bunlar yapıl 
malı. Gösteriş için 
halkı dini duygu
larla kandırmak için 
yapılmamalı. 
İnsanları istihdam 
edecek, artı değer 
yaratacak bir fab
rika kurmaktan 
alabildiğine uzaklar.

14 yıldır 
Cumhuriyetin 
kuramlarını satan 
siyasi iktidar 
bunların yerine bir 
tane yapabildi mi? 
Yapamadığı gibi 
ülkeyi içte ve dışta 
700 milyardan fazla 
borca soktu.

Gereksiz harca
malar, lüks, şatafat 
ne yazık ki Osman 
lı’nın son günlerini 
aratmaz oldu.

Ülkede birliği, 
dayanışmayı, 
kardeşliği 
sağlaması gereken
ler yıllardan beri 
toplumu 
ayrıştırdılar, kin ve 
nefret tohumları ek
tiler. Bunlarla da 
yetinmeyip 
komşularımızla iyi 
geçinmeyip barışı 
dinamitlediler. 
Bunların yaptıkları 
işlerin faturası 
önümüze 
çıkarılıyor.

Ne acıdır ki 
faturayı ödeyen 
zavallı halkımız 
oluyor. Yıllardan 
beri Türk halkı kan 
ve gözyaşı akıtmak 
tadır. Bu kanın ne 
zaman ve nasıl 

durdurulacağı da 
bilinmemektedir. 
Görünen köy 
kılavuz istemez. 
Siyasi iktidar tük
endi ve bir açmaz 
da. Sonun 
başlangıcını 
yaşadıkları için de 
efelenmek yetine ’ 
uysal kedi rolü oy
namaya başladılar.

Türk halkı nice zor 
günleri aşmasını 
bilmiştir.

Bu karanlıkları da 
aşmayı başaracak 
tır. Değerli yazar 
Çetin Altan’ın 
dediği gibi yeter ki 
“enseyi karartma ♦ 
yalım.” Umutsuzlu 
ğa asla kapılmaya 
lım. Türk halkı, 
güzel, aydınlık ve 
mutlu günlere 
ulaşacaktır.

Bu günler uzak 
değil Fikret’in 
dediği gibi “belki 
yarın, belki 
yarından da yakın.” 

Bütün 
yurttaşlarımın 
bayramını yürekten 
kutluyor, halkımın 
kan ve gözyaşından 
uzak sevinç dolu 
günler yaşamasını 
diliyorum.

Tüm Gemlik halkının 
Ramazan Bayramını 

Kutlar, 
sağlıklı, yaşanabilir 

kentlerde 
mutluluk ve huzur dolu 

günler dileriz.

MİMARLAR ODASI 
GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA 
İLYASYÜCE

Gürle İş Merkezi Kat: 2 No: 76 GEMLİK 
Tel : 0 224 51? 38 05

Faceboolı'lan iit ütnilik!
Facebook, 
kullanıcıların içerik 
paylaşması, kay
detmesi ve etkile 
şimde bulunması 
için yeni yollar 
sunduğunu açıkladı. 
Facebook dışındaki 
Beğen,Paylaş, Gön
der, Takip Et, Tavsi 
ye Et ve Kaydet 
bütanlarının ye
nilenmesinin yanı 
sıra Chrome kullanı 
cilan artık tek bir 
tıkla web sitelerin 
deki içerikleri Face-' 
book’a kaydede
biliyor ve paylaşa 
biliyor.
Chrome için eklenti 
Facebook’a Kaydet 
(Save to Facebook), 
web sitelerindeki 
makalelerin, 
videoların, tariflerin 
veya ürünlerin daha 
sonra incelenmek 
üzere Facebook’a 
kaydedilmesini 
sağlıyor.
İnsanlar, Face
book’a yer imi ola 
rak kaydettikleri 
içeriklere herhangi 
bir cihazdan, iste
dikleri zaman 
erişebiliyor. Her ay 
300 milyondan fazla

insan tarafından 
kullanılan Facebo 
ok’un Kaydet özelli 
ğini kullanıyor ve 
artık bu özelliği 
Chrome kullanıcıları 
da faydalanabiliyor. 
Facebook’ta Paylaş 
(Share to Facebook) 
sayesinde Facebook 
dışındaki sitelerde 
gezerken de Face
book’ta, Gruplarda 
veya Messenger’da 
içerik paylaşılması 
kolaylaşıyor. Bu 
ücretsiz özellikler 
Chrome Web Mağa 
zası’ndan indirile 
biliyor. Anlık makale 
entegrasyonu 
önümüzdeki hafta
lardan itibaren Anlık 
Makale yayıncıları 
paylaşımlarının 
artına Beğen, Yorum 
Yap ve Paylaş gibi 
sosyal butonları 
ekleyebilecek. Bu 
bütanlarla etkileşi 
me geçenlerin sayısı 

da toplam beğeni ve 
paylaşım sayısına 
eklenecek. Sitelerin 
de Yorumlar Eklen
tisini kullanan yayın 
cıların paylaşım 
larına yapılan yo
rumlar da web 
sitelerine yansıtı 
lacak. Facebook’un 
diğer web 
sitelerindeki 
‘Beğen’ butonun- 
daki Facebook 
logosunun yerini 
beğenme ikonu 
aldı. Her iki tasarım 
için de niteliksel ve 
niceliksel testler 
yapan Facebook, 
beğenme ikonunun 
etkileşimi yüzde 6 
artırdığını gördü. 
Facebook aynı za
manda tüm sosyal 
bütanlarını da 
(Paylaş, Gönder, 
Takip Et, Tavsiye 
Et ve Kaydet) de 
güncelleyerek 
modernleştirdi.
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11 milyon emekliye bayram sevinci
11 milyon emekli 
bayram önceni çifte 
sevinç yasayacak. 
Temmuz'da 
maaşlarını zamlı 
aldtak olan 
emekliler, son 
aşamaya gelinen 
promosyonda 
anlaşmanın 
sağlanması ile bir 
kez daha bayram 
yapacak... 
Temmuz ayı 11 
milyona yakın emek
liye tam bir bayram 
yaşatacak. Emekliler 
hem zam hem de 
promosyon ile ek 
gelire kavuşacak. 
Zamlı maaşların 
Ramazan Bayramı 
öncesi verilmesi, 
promosyonunda 
bayrama 
yetiştirilmesi 
bekleniyor. 
Emeklilere 900 
liralık promosyon 
ödenmesi gün
demde. Memur 
emeklileri yüzde 5, 
SSK ve Bağ-Kur 
emeklileri de 
4 Temmuz'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 enflas 
yonun yüzde 3.15 
çıkması nedeniyle, 
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

ise Tem
muz'da toplu 
sözleşmede belir
lenen yüzde 5 
zammı alacak. 
Toplu sözleşmede 
ilk 6 aylık enflasy
onun 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 belir
tiliyor.

PEŞİN ÖDENECEK

Emeklilere ödenecek 
promosyonla ilgili 
çalışmalarda da 
sona yaklaşıldı.

Promosyon 
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 Tem-, 
muz'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 
sonraya bırakıldı. 
Düzenleme 
torba yasaya 
eklenecek...

(tfunginkt damla, donda, umul, 
güıduinât bin tatlı 
mutluluk dohun.

Aemlikluinii yanınıoda öbun,
yûriinûz hiç. udmuun.

JMlOuiul•••
GİRİT ve RUMELİ 

TÜRKLERİ KÜLTÜR ve 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

AHMET ÇAKMAK

NEBBİRARABA, 

SEVGİ BOLU VE 

HUZURLU NİCE BAYRAMLAR 

GEÇİRMEN BİLEĞİYLE, 

RAMAZAN BAYRAMINIZ 

KUTLU OLSUN!

ÇAKMAK
KUYUMCULUK ve 

TAVUKÇULUK LTU. ŞTİ.



BAYRAM ÖZEL Gemlik KMrfez 4 Temmuz 2016 Pazartesi

Ramazanda günde 
85 milyon pide üretildi
Ekmek Üreticileri 
Federasyonu Genel 
Başkanı Murat 
Kavuncu, bu sene 
ülkemizde ramazan 
ayında günde 85 
milyon pide üretimi 
yapıldığını söyledi. 
Ekmek üreticileri 
Federasyonu Genel 
Başkanı Murat 
Kavuncu, 11 ayın 
sultanı olan ra
mazan ayına fırıncı 
esnafının pide üre
timi yaptığını 
söyledi.
Kavuncu, bu sene 
ramazan ayında 
günde 85 milyon 
pide üretimi 
olduğunu belirtti. 
Türkiye genelinde 
alınan pide fiyatına 
bazı fırıncıların 
uymayarak haksız 
rekabete yol 
açtığını ve bunun 
sonucunda da 
pidede kalitenin 
düştüğünü ifade

eden Kavuncu, 
"Bu yıl pide 
fiyatlarında artışa 
gitmedik. Pide 
fiyatımız 1.5 lira. 
Vatandaşlarımız 
mahalledeki fırınlar 
dan pide alırken 
fiyatlara dikkat 
etmesini istiyorum. 
Açıklamış olduğu 
muz fiyatların 
altında pide satan
lardan kesinlikle 
almasınlar." diye 
konuştu.

İnsanların tükete
cekleri kadar pide 
alması gerektiğini 
vurgulayan Kavun 
cu, şunları kaydetti: 
"Ramazanda günde 
üretilen pidenin 6 
milyonu israf oldu. 
Bunun engellen
mesi için valiliklerin, 
belediyelerin, özel 
idarelerin, sosyal 
yardımlaşma 
vakıflarının ve 
yardım kuruluşları 
mn israfa duyarlı 

olması lazım ve 
sayıları takip etmesi 
lazım. Bunlara dik 
kat edilip takip edilir 
se o zaman fırıncı 
tüketim olacak ka 
dar üretim yapar ve 
maliyetinde de satış 
olur. Bunun sonu
cunda da israfın 
önüne geçmiş olu
ruz. Fazla olan pi
delerimizi ihtiyaç 
sahibi olan insan
larla paylaşalım." 
dedi

İtalyan devi 
Türkiye'ye 
dönüyor

Italyan MSC, bu yıl 
Türkiye'yi güzer 
gâhından çıkardı. 
MSC Türkiye Genel 
Müdürü Necla Tun- 
cel, Türkiye'den 
vazgeçmedikleri 
sadece kısa 
süreliğine askıya 
aldıklarını söyledi. 
Tuncel, Türkiye'nin 
en çok tercih edilen 
destinasyonlar 
arasında ilk sırada 
yer aldığını belirtti. 
Türkiye turlarının 
Izmir-lstanbul 
şeklinde geliştiğini 
vurgulayan Tuncel, 
"Gemi İzmir'den 
sonra İstanbul'a 
geliyordu. İzmir'
den sonra Kara 
deniz ya da Akde 
niz'de yanaşa 
bileceği nitelikte bir 
liman olsaydı alter
natif buna 
çevrilebilirdi.
Ancak bizim 
çapımızdaki büyük

lükte bir geminin 
yanaşacağı liman 
maalesef bu 
kıyılarda olmadığı 
ve geminin 
manevra hızından 
dolayı ikinci bir li
manda durması 
gerektiği için İzmir'i 
de iptal etmek 
zorunda kaldık" 
ifadelerini kullandı. 
Türk yolcunun MSC 
için özel bir potan
siyel barındırdığını 
anlatan Tuncel, 
cruise gemilerine 
büyük talep 
olduğunu aktardı. 
Tuncel, "Özellikle 
Küba ve Transat
lantik turlarına 
büyük talep var. 
Bu yıl Emirates ile 
işbirliğine gittik. 
Dubai kalkışh 
turlarımızda İstan
bul'dan Dubai'ye 
Emirates ile 
uçuracağız" 
şeklinde konuştu.

| GEMLİK ESNAF SANATKARLAR ORASI
THE GEMLİK VARIOUS CRAFTSMEN AND TRADESMEN

Ramamı Bay wwuıt eoM ue
iuU, MJa w tüm laıttınu^a luujufc oftmuu;

ocujfclıfc, fcaşmfc, b&Mli ue kı^aıuA 
günlü ditety

Yönetim Kurulu adına Başkan
İsmail BEKİ

Hamidiye Mah. 2. Kordon Boyu Alemd'r Apt. Altı No: 1616600 GEMLİK Tel: (0.224) 513 2018 Fax: (0.224) 514 5010 www.gemlikeso.org

http://www.gemlikeso.org
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Bayram alışterişini Man sonra mın
11 ayın sultanı Ra- 
mazarı bitiyor. Yarın 
Ramazan Bayramı 
başlıyor. Yapılacak 
alışverişlere 
dayalı olarak 
Tüketiciler Birliği 
Başkanı Mahmut 
Şahin'den 
tüyolar aldık. 
Ramazan'a sayılı 
gün kala Tüket i 
Cİler Birliği Başkanı 
Mahmut şahin 
oruçlu İken 
alışveriş 
konusunda 
uyardı.
Oruçlu halde 
bayram alışverl 
şinin kesinlikle 
abartılmamasinı 
ve hatta iftardan 
sonra yapılmasının 
uygun olacağını 
vurguladı.
Şahin, “Bayram 
alışverişinde 
dikkatli ve seçici 
olmalıyız. Açlık 
alışverişte lüzum

suz gayretin İçine 
sokabilir.” dedi. 
Halkın gıda, 
içecek ile diğer 
tüketim gereksin i 
mini çok alma 
eğilimi içine 
girdiği Ramazan'da 
gereksiz şekilde 
ve zarar verici 
oranda alışverişe 
yönelebiliyor. 
Şahin, şunları 
aktardı: “Ra
mazan'da kesinlikle 
aç karnına 
alışverişe git
memeli ve 

toplu alışveriş 
yapmamalı.
Normal zamandaki 
alışveriş miktarı ve 
davranışına göre 
bu ay tüketicilerin 
daha dikkatli 
olması gerek.
Açlık duygusu her 
ne kadar fazlasını 
almaya itse de 
izin vermemeli.” 
İHTİYAÇ LİSTESİ 
ÇIKARTILMALI 
Ramazan'ı ticari 
fırsata çevirmek 
isteyenlerin 
olabileceğini ifade 

eden Şahin şöyle 
devam etti: 
“Bayramı ranta 
dönüştürmek 
isteyen kesim var. 
Alışverişin mutlaka 
yapılacağını bildik
leri için belli ürün 
lere zam yapıyorlar. 
Bu tuzağa düşme 
mek için haftalık 
veya 10 günlük 
toplu alışverişler 
den kaçınmalıyız. 
Bu ayda, mümkün 
se iftardan sonra 
alışveriş yapılmalı. 
Alışverişe tok 

karnına gidip 
ihtiyacımız olanı 
almalıyız. Evde 
liste yapılmalı ve bu 
listeye uygun rey
onlara gidilmeli. 
‘Ramazan bereket 
ayı' sözü yanlış 
anlaşılıyor. Bereket
ten kasıt bol bol 
alışveriş 
yapmakmış gibi 
algılanıyor. 
Ramazan'ın 
bereket ayı olması 
bol alışverişten 
değil, tevekkülden 
ve sabırdan 
geçer.” 
GIDALARDA 
SON KULLANIMA 
DİKKAT! 
Ramazan'da yok
sullara gıda yardımı 
yapacak olanlara 
da önerilerde bulu
nan Şahin, özellikle 
son kullanım tarihi 
geçmiş paketlere 
dikkat çekti. 
Hazır gıda paketleri 

alınırken 
genellikle fiyatına 
bakılmakla 
yetinildiğini 
söyleyen Şahin, 
“Paketlerin içinde 
hangi ürün yar? 
Son kullanma 
tarihi geçmiş 
mi? Bakılmıyor! El
lerinde kalan ve tar
ihi geçmiş ürünleri . 
Ramazan iaşe 
paketi 
adı altında 
stoklarından 
eritmiş oluyorlar. 
İhtiyacı olan insan
lara tarihi geçmiş, 
bayat ürünleri ver
erek hayır 
işlediğimizi 
zannediyoruz. Hal
buki Allah 
malın iyisinden ver
meyi emreder. Bu 
açıdan 
yoksula verilecek 
Ramazan paketi 
alınırken dikkat 
edilmeli.” dedi.

Ortaklarımızın ve Zeytin üreticilerimizin 
Ramazan Bayramını kutlar; 

esenlik, mutluluk dolu 
nice bayramlar geçirmelerini dileriz.

M AR M AR AR I R II K
S.S. 72 SAYILI GEMLİK 

ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
Yönetim Kurulu Adına

Yönetim Kurulu Başkanı

İBRAHİM DEMİR
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SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
5.S. GEMLİK MERKEZ

DOSTLUĞU, SEVGİYİ VE GELECEĞİ... AŞIMIZI, EKMEĞİMİZİ, SOFRAMIZI..
HÜZNÜMÜZÜ, ACIMIZI, YALNIZLIĞIMIZI PAYLAŞTIĞIMIZ-, 

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ, KARDEŞLİK VE DOSTLUĞUMUZU
EN SICAK ŞEKİLDE HİSSEDECEĞİMİZ BİR BAYRAM GEÇİRMENİZİ DİLERİZ.

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN ZEKİ HAZER
Orhaniye Mah. Kayıkhane Mevkii 44/3 A GEMLİK / BURSA

Bayramda gönlünüzden 
neşe, banş, sevgi eksik olmasın.

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A GEMLİK 0 224 513 96 83
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FERTILIZER INDUSTRY INC.

YILDIRIM Kuruluşudur.

Adres: Ata Mahallesi Sanayi Caddesi No:6,16600 Gemlik, Bursa
Tel: +90-224-519 00 70 (pbx) Fax: +90-224-519 00 85

www.gemlikgubre.com.tr
GEMLİK GÜBRE SANAYİ A. Ş. bir

http://www.gemlikgubre.com.tr
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Kayıkhane Balıkçı Barınağı’na balıkçılar için depolar yapılıyor

W ılift iıiB M
^^Gije Ba|ş

TATİL DÖNÜŞÜ..

Zaman yerinde durmuyor.
Ramazan ayı derken Şeker Bayramı da 

sona erdi.
Kamu da cşlısşnlar kıvgk tatil vgufılar. 
Tam 9 ojin süren bir kıvpk tatili bu. 
Tatilin uzunluğu, birde Temmuz ayının 

tam başına gelmesi, büyük bir kitleyi Ege 
ve Akdeniz kıvılarınaakın ettirdi.

Bayram unutularak, vatandaş tatile çıktı.
Çıktı da gidiş bir felaketti, geliş de felaket 

olacak. Devamı sayfa 4’de

S.S. Gemlik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başka 
nı Zeki Hazer, Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Recep Altepe’nin kendilerine verdiği sözü tutarak, 
Kayıkhane Balıkçı Barınağı’nı koo peratife tahsis 
ettiğini, buraya Gemlikli balıkçılar için 32 adet ag 
ve araç-gereç deposunun yapımına başlandığını 
söyledi. Hazer, barınağın etrafının da tel örgüyle 
çevrilerek, balıkçı teknelerinin ve balıkçılara ait 
teknede bulunan malzemelerin konacak karne 
ralar ile güven altına alınacağını söyledi. 4’de

Kumlalı çevre esnafı, tatilin başlamasıyla 
birlikte Kumla sahilinde düzensizliğini ve 

başıbozukluğun arttığını söyledi

Suriyeliler sahile
çadır kurdu

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle 
Türkiye’ye sığınan 3.5 milyon Suriyelilerin 
bir kısmı, Şeker Bayramı’nda Kumla kumsa 
tında çadır kurdular. 3 gün süren Şeker 
Bayramı nedeniyle kalabalıklaşan Küçük 
Kumla sahillerinde otel ve moteller de yer 
bulunmadı. Haberi sayfa 2’de

ÖZEL "yeni bir c/hflıenl ile hedeflerinize doı/nı

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanhğı’nm uyguladığı 

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş 
derslerinin yanı 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

AKTIVITELERIMIZ: basketbol
SU SPORLARI

JİMNASTİK 
TİYATRO 
BİLGİSAYAR 

HALKOYUNLARI 
SATRANÇ

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Kumlalı çevre esnafı, tatilin başlamasıyla birlikte Kumla sahilinde düzensizliğini ve başıbozukluğun arttığını söyledi

geçirdiler.Suriye’de yaşanan iç 
savaş nedeniyle 
Türkiye’ye sığınan 
3.5 milyon 
Suriyelilerin bir 
kısmı, Şeker 
Bayramı’nda 
Kumla kumsalında 
çadır kurdular.
3 gün süren Şeker 
Bayramı nedeniyle 
kalabalıklaşan 
Küçük Kumla 
sahillerinde otel ve 
motellerde yer bu
lunmazken, ramazan 
ayı nedeniyle yazlık 

evlerine gelmeyenler 
bayramın gelmesiyle 
birlikte yazlıkları 
doldurdular.
Suriyeli bir grup aile, 
çoluk çocuk, Kumla 
sahilinde yanlarında 
getirdikleri çadırları 
kumsala kurarak 
tatilini burada 
geçirdiler.
Çocuklar ve kadınlar 
çadırlarda yatarken, 
erkekler de kumların 
üzerine yaydıkları 
örtülerin üzerinde 
uyuyarak geceyi

ÇEVRE ESNAFI 
RAHATSIZ OLDU 
Gazetemizi arayan 
Kumlalı çevre 
esnafı, tatilin 
başlamasıyla birlikte 
Kumla sahilinde 
düzensizliğini ve 
başıbozukluğun 
attırdığını, Bursa 
Büyükşehir 
Zabıta ekiplerinin 
kontrolünde olan 
kıyıların, saat 17.oo 
den sonra 

görevlilerin 
gitmesiyle tüm gezi 
yollarının seyyar 
satıcılarla doldu 
ğunu, uyuşturucu 
satışlarının herkesin 
gözü önünde 
yapıldığını 
söylediler.
Gazetemizi arayan 
esnaflar, “Bu 
yetmezmiş gibi 
bir de Suriyeliler 
Kumla’ya 
gelmeye başladı. 
Yanlarında 
getirdikleri

küçük çadırları 
kumsala kurarak, 
gecelerini burada 
geçiriyorlar.
Yiyip, İçip, 
pisliğini kumların 
üzerine atıyorlar. 
Kumla’da bu yaz 
böyle giderse, 
çok sıkıntı yaşanır. 
Bir kere belediye 
yok Kumla da.
Polis geziyor 
ama, sahile çadır 
kuranlara bile ses 
çıkarmıyorlar.
Böyle şey olur

mu?
Herkes istediği 
gibi davranırsa 
güzel Kumla’mn 
ahengi bozulur. 
Sezonun başında 
gerekli önlemlerin 
alınması lazım." 
dediler.
Bayram tatili 
nedeniyle yükünü 
alan Küçük 
Kumla da sahil yolu 
gezi saatlerinde 
kalabalıktan 
yollarda yürüne
miyor.

Protokol bavramlasmada buluştu

İlçe protokolü 
vatandaşlarla Şeker 
Bayramı nedeniyle 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde yapılan 
bayramlaşmada 
biraraya geldi. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün 
Salonu’nda 
gerçekleşen 
bayramlaşma 
törenine AKP Mil
letvekili İsmail 
Aydın, Kaymakam 
Cahit Işık, Garnizon

Komutanı 
Pd.Kur.Alb. Namık 
Kemal Çil, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer 
Mete, Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu, Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
İlçe Müftüsü 
Muammer Turan 
vatandaşlar birbir
lerinin bayramını 
kutladılar.

Bayramlaşmaya 
resmi kurumlar

yanıt da sivil toplum 
kuruluşlarının tem

silcileri de katıldı. 
Ticaret Borsası 
Başka ı özden 
Çakır, zJraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
Muhtarlar, AKP İlçe 
Başkanı Zafer Işık, 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları 
Ahmet Avcı ve 
Kadir Erol ve 
Belediye Meclis 
üyeleri de katıldı. 
Gemlik Belediyesi

nin ev sahipliğinde 
gerçekleşen organi
zasyonda, kokteyl 
sonrasında Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, bayramlaş 
maya katılan çocuk
lara oyuncak dağıttı. 
Ramazan Bayramı 
kutlamaları, program 
gereği Emniyet 
Müdürlüğü ve 
Jandarma Bölük 
Komutanlığının ve 
Şehit Ailelerinin 
ziyaretleriyle sürdü.

‘Gemlik Körfez9 www.gem I i k ko rfezg azetes i. co m

http://www.gem
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6 günlük tara fiilancosu: 93 ölü 288 »aralı
Bayram tatilinin 6'ncı 
gününde yurt 
genelinde karayolla 
rında meydana gelen 
trafik kazalarında 93 
kişi yaşamını yitirdi, 
288 kişi yaralandı. 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla Ramazan 
bayramının arife 
günü olan 4 Temmuz 
pazartesi ile ardın 
dan 8 Temmuz cuma 
gününü kamu per
sonelinin İdari izinli 
sayılmasıyla 9 güne 
çıkan Ramazan 
Bayramı tatilinde 
kentler boşaldı. 
Başta İstanbul olmak 
üzere büyük kentler
den sahillere 1 Tem
muz cuma akşamın 
dan başlayan 
'bayram göçü' arife 

gününe kadar sürdü. 
TEM başta olmak 
üzere şehirlerarası 
yollarda trafik zaman 
zaman kilitlenirken, 
uyarılara ve alınan 
önlemlere karşın 
trafik kazalarıyla yol
lar yine kan gölüne 
döndü.
GÜN GÜN KAZALAR 
Yurt genelindeki 
karayollarında geçen 
cuma akşamından 
bugün saat 17.00'ye 
kadar meydana 
gelen kazalarda 93 
kişi yaşamını yitirdi, 
288 kişi de yaralandı. 
En fazla kaza 26 
kişinin öldüğü 72 
kişinin yaralandığı 
pazar günü meydana 
geldi. Gün gün kaza 
bilançosu şöyle:

1 TEMMUZ: Cuma 
günü Sakarya, Bursa 
ve Denizli'de mey
dana gelen 3 kazada 
9 kişi yaralandı
2 TEMMUZ: 
Cumartesi günü 
Bolu, Antalya, Kay
seri, Aydın, Kocaeli, 
Şanlıurfa, Trabzon 
ve Bursa'da ölümle 
sonuçlanan kazalar 
da 13 kişi yaşamını 
yitirdi. Bolu'da tünel 
girişine çarpan 
TIR'da 5 kişi yanarak 
can verdi. Ölümlü 
kazalarla diğer 
kazalarda toplam 29 
kişi yaralandı.
3 TEMMUZ: Pazar 
günü Sinop, Bursa, 
Antalya, Denizli, 
Niğde, Aydın, Bile
cik, İsparta ve

Mersin'de ölümle 
sonuçlanan 
kazalarda 26 kişi 
yaşamını yitirdi. 
Sinop'taki kazada 5, 
Bursa'daki kazada 4, 
Antalya, Denizli, 
Aydın, Niğde, Bile
cik'teki kazada 2'şer 
kişi öldü. Bu kazalar 
ve aynı gün mey
dana gelen trafik 
kazalarında 72 kişi 
yaralandı.
4 TEMMUZ: Ra
mazan Bayramı ar
ifesi pazartesi günü 
Samsun, 
Kahramanmaraş, 
Kayseri, Adıyaman, 
Sakarya, Bayburt 
Muğla, Şanlıurfa ve 
Kastamonu'da mey
dana gelen 
kazalarda 19 kişi 

yaşamını yitirdi. 
Samsun'daki kazada 
4, Kahraman 
maraş'taki kazada 3 
kişi öldü. Pazartesi 
günü ölümle 
sonuçlanan kazalar 
ve diğer kazalarda 
48 kişi yaralandı.
5 TEMMUZ: 
Bayramın ilk günü 
olan sah günü Bolu, 
Konya, Antalya, 
Çorum, Denizli, 
Tekirdağ, Sivas, Bur
sa'da meydana gelen 
kazalarda 11 kişi 
yaşamını yitirdi 57 
kişi yaralandı.
*6 TEMMUZ: 
Bayramın 2'nci günü 
olan çarşamba günü 
Antalya, Sakarya, 
Kırıkkale, Aydın, 
İzmir, Manisa,

Kahramanmaraş, 
Kocaeli, Kastamonu, 
Gaziantep, Konya ve 
Karabük'te meydana 
gelen kazalarda 11 
kişi yaşamını yitirdi, 
37 kişi yaralandı.
*7 TEMMUZ: 
Bayramın 3'üncü 
günü olan perşembe 
günü saat 17.00'ye 
kadar Kocaeli, 
Kırıkkale, Adana, 
Elazığ, İzmir, Denizli, 
Zonguldak, Muğla, 
Adiyaman, Sakarya 
ve İsparta'da mey
dana gelen 13 ayrı 
kazada 13 kişi 
yaşamını yitirdi, 36 
kişi yaralandı. Ko
caeli Kartepe'deki 
kazada 4 kişi öldü, 1 
kişi yaralandı. - İs
tanbul

Tek tıkla 
bilgileriniz 
calınabilir

ftTM’üe sıkıyan bozuk paraları biriM

Uzmanlar, şirket bil
gilerinin 
çalınmasının önüne 
geçmek için bilin
meyen adreslerden 
gelen e-postaların 
açılmamasını 
tavsiye ediyor.

PARA TALEP EDİP 
NOT GÖNDERİYOR 
Bilgisayar 
korsanlarınının 
oluşturabileceği 
tehditlere dikkat 
çeken Bursa Siber 
Suçlar Mücadele 
Müdürlüğü 
Başkomiseri Suat 
Dilber, "İşletmelerin 
ve kişisel 
bilgisayarları bloke 
edecek şekilde para 
talep etmek 
suretiyle fidye 
yazılımı kurulumu 
son yıllarda artıyor. 
Bir şekilde bu 
durumun artan suç 
dosyası var bu 
durum iki şekilde 
oluyor. 1'inci mail
lerimize gelen fatura 
mesajlarıyla genel
likle bize fatura 
bilgileri gelen ope 
ratörlerden mesaj 
gönderir gibi mail 
atarak mailin 
uzantısı DOCX gibi 
görünüyor. Ama bu 
gönderilen sahte 
fatura bilgilendirme 

mailinde gizlenmiş 
fatura kurulum 
dosyası var fatura 
ekinde özellikle 
fatura mailinde 
ön izlemede 
beklentilerin 
daha üstünde bir 
rakam yazılıyor ve 
ayrıntıları görmek 
için tıklayınız de
niliyor. Mailde gön
derilen ek dosyayı 
tıkladığınızda 
iş işten geçmiş 
oluyor. Şifreleme 
işlemi yapıldıktan 
sonra yazılımı 
gönderen kişi, 
yani fidyeci, ele 
geçirdiği 
bilgisayarın ana 
ekranına yazı 
bırakıyor.
Bilgisayarına 
açıklardan faydala
narak girdim.
Bilgisayarınızın 
önemli bilgilerinin 
tamamını yedek
ledim ve 
kriptoladım.
Kriptoları açabilmek 
için mutlaka bana 
ihtiyacınız var. 
İstediğim kadar 
ücret gönderirseniz 
sisteminizi tekrar 
eski halinize 
getiririm diyerek 
not yoluyor." 
seklinde 
konuştu.

Özel bir bankanın 
.nakit işlem sorum
lusu olarak çalışan 
M.Y., ATM’de sıkışan 
bozuk paraları birik
tirmeye başladı. Par
alar 100 TL olunca 
kasada bütünleyip 
zimmetine geçirdi. 
İstanbul’da bir 
bankada çalışan 
M.Y.’nin bozuk para 
oyunu başını büyük 
belaya soktu, özel 
bir bankanın Mah- 
mutbey Şubesi’nde 
nakit işlem sorum
lusu olarak çalışan 
M.Y., ATM’de sıkışan 
bozuk paraları birik
tirmeye başladı. Bu

Bursa'da, lunaparkta 
asılsız canlı bomba 
ihbarı yaparak 
paniğe neden olan 
3 kişi, gözaltına 
alındı.
Bursa'da, luna 
parkta asılsız canlı 
bomba ihbarı ya
parak paniğe 
neden olan 3 kişi, 
gözaltına alındı. 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü'ne teslim 
edilen şahıslar, 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilecek.

durumu bankaya 
bildirmeyen M.Y., 
topladığı bozuk par
alar toplam 100 TL 
olunca kasada 
bütünleyip zimme
tine geçirdi.
Olay fark edilince 
M.Y. 100 TL’yi 
bankaya geri ödedi. 
Ancak yasal işlem

OLAY
İddiaya göre, gece, 
S.A. (16), S.Ç. (16) ve 
A.S. (17) isimli 
şahıslar, kendi 
aralarında ve

başlatan banka 
yönetimi suç duyu
rusunda bulundu. 
Savcılık da M.Y. 
hakkında zimmet 
suçundan 6 yıldan 
12 yıla kadar hapis 
talebiyle dava açtı. 
6 YIL HAPİS CEZASI 
Yargılama sonu
cunda mahkeme, 

vatandaşlar ile 
kavga ettikleri 
gerekçesiyle, 
güvenlik görevlileri 
tarafından dışarı 
çıkartıldı. Bu sırada 
içlerinden biri, 

olayın banka 
tarafından basit .bir 
denetimle ortaya 
çıkarılabilir nitelikte 
bulunduğunu ve 
bankaya yönelik 
hileli yöntemler 
kullanılmadığı gerek
çesiyle dosyayı 
‘basit zimmet’ 
kapsamına aldı. 
Sanığın banka
matikte sıkışan 
bozuk paraları 
kasaya koyarak 
karşılığında banknot 
olarak 100 TL’yi zim
metine geçirdiğini 
belirten mahkeme, 
M.Y.’yi 6 yıl hapis 
cezasına çarptırdı.

"Canlı bomba var" 
diye bağırdı. Bunu 
duyan vatandaşlar 
koşuturmaya 
başladı. Kısa 
süreli kargaşada, 
tel örgülerinden 
atlamak isteyen bazı 
vatandaşlar düşmek 
suretiyle hafif 
şekilde yaralandı. 
İhbar üzerine polis 
ve 112 Acil Servis 
ekipleri olay yerine 
sevk edildi. Yapılan 
araştırmada, ihbarın 
asılsız olduğu 
ortaya çıktı.
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Güne Bakı$
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

TATİL DÖNÜŞÜ...

iMriatııııMiııiıtoıiM
Bayram öncesi Orhangazi - Gem

lik Bursa arası araçların yoğunluğu 
nedeniyle tam bir rezalete dönüştü.

Osmangazi Köprüsü’nün 4 dakika 
da geçilmesi bir şeye yaramadı.
Bilhassa İstanbul plakalı lüks 

araçlar, birinci viteste, Dürdane 
rampasında iflas ettiler.
Birçoğu su kaynatarak, yollarda 

kaldı.
Bu sıkıntı bayram süresince de 

devam etti.
Bursa İzmir çevre yoluna kapağı 

atan, kaybettiği zamanı, gaza basa 
rak gidermeye çalıştı.
Bayram günü de bu yoldaki sıkıntı 

devam etti.
Beni arayanlar Dörtyol kavşağın 

daki trafik ışıklarının trafiğin sıkış 
masına neden olduğunu söylüyor
lar.
Dörtyol’daki trafik ışıkları, Gem

lik’ten Bursa yönüne çıkan araçlar 
için konmuş olabilir.
Burada yapılacak bir düzenleme 

ile ışıklar kalkarsa, trafiğin akışı 
hızlanır.
Karayollarının bu konuya olumlu 

bakmadığı haberleri geliyor 
kulaklarıma.

Öyleyse, Bursa Büyükşehir Beledi 
yesi ve Gemlik Belediyesi bu konu 
yu gündeme alabilir.

Çözüm bulmak bu kadar zor ol
masa gerek.

Geçtiğimiz günlerde Küçük Kumla 
sahilindeki başıbozukluğu ele 
almıştım.

Bayram süresince bu başıbo zuk- 
luk sürdü.
Sahil yolundaki seyyar satıcıların, 

saat ıtf.oo sıraıarınah iaoııanın 
ortalıktan çekilmesiyle, bütün yola 
yayılmaları tepki yaratıyor.

Esnaf, gündüz görev yapan 
Büyükşehir Zabıtasının nöbetinin 
bitmesinden sonra yerine gelen
lerin olmadığını, bu başıbozuklu 
ğun nedeninin bu olduğunu söylü 
yor.
Bir de bayram süresince bizim bu

ralara pek uğramayan Suriyeli göç
menlerini kumsallarda çadır kura 
rak kafalarına göre takılması da 
soruh olmuş.

Herkes istediği yere tezgah açar, 
istediği yere çadır kurarsa, vay ha 
timize.

Yaz geldi ama, Kumla sahilinde 
sağlıklı tuvalet sorunu yine 
çözülmedi.

Çay bahçeleri arasına yapılan uy- 
burûKtuvâıötıer sizce' tufı^tiK'oır 
yere yakışıyor mu?

Köprü başındaki tuvalet ise 
dedem Korkuttan kalma.
Büyükşehir Belediyesi zorunlu 

ihtiyaç olan tuvalet konusunu gün
demine almalı.

Gemlik ve kıyılan, neden bir Mar
maris bir Bodrum veya Antalya 
kıyıları gibi olmasın.

Bu iş bu kadar zor mu?
Bugün ‘oiz yme iş başındayız. 
Göreve devam.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe 
Gemlikli balıkçılara 
verdiği sözü yerine 
getirerek, Balıkçı 
Barınağı’nda 
balıkçılar için 
ağ ve araç gereç 
depoları yapıyor. 
Uzun süredir 
Kurşunlu ve Gemlik 
Balıkçı Barınağı’nın 
balıkçılara ait 
olduğu konusunda 
mücadele yürüten 
S.S. Gemlik 
Merkez Su Ürünleri 
Kooperatifi yöneti
minin girişimi 
olumlu sonuç 
verdi.
S.S. Gemlik 
Merkez Su Ürünleri 
Kooperatifi Başkanı 
Zeki Hazer, bugüne 
kadar hiçbir beledi 
ye başkanının 
balıkçıların sorun 
larına eğitmediğini 
belirterek, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
Kayıkhane Balıkçı 
Barınağı’nı kendi
lerine bıraktığını ve 
buraya istedikleri 
ağ ve araç gereç 
depolarının yapımı 
na başlandığını 
söyledi.
Zeki Hazer, şöyle 
konuştu: 
“Gemlikli balıkçıla 
rın sorunları 
bizden önce küçük 
kıyaklarla gideril 
miş gibi yapılmış 
ancak hiçbir sorun 
çözülmemiş.
Bizim girişimlerimiz 
sonucu istekleri 
mlzi Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ’ye ilettik. 
Sahil Hizmetleri 
Daire Başkanlığının 
da destekleriyle 
İsteklerimiz 
yerine getiriliyor. 
Kayıkhanede bulu

nan küçük balıkçı 
barınağının mez
belelik halden çıka 
rılarak temizlendi. 
İstediğimiz 32 adet 
depor i yapımına 
başla „ . Ayrıca 
balıknane barınağı 
nın çevresi tel 
örgülerle kapatıldı. 
Yakında güvenlik 
kameraları konula

cak. Böylece 
barınağa tekneleri 
ni bırakan balıkçıla 
rın tekneleri ve 
teknelerindeki 
ağları daha güvenli 
olarak korunacak. 
Ayrıca barınak 
İçinde bulunan 2 
adet küçük botlar 
İçin yapılan şişme 
iskelelere bir yenisi

daha yapılarak 
ihtiyaç sahiplerinin 
hizmetine 
sunulacak. 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Recep 
Altepe ve Sahil 
Hizmetleri Daire 
Başkanı Hakan 
Bebek’e Gemlikli 
balıkçılar olarak 
teşekkür ediyoruz"
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BİL OKULLARI
“Kötfü (jih

«I

BiU’inçli velinin tercihi

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ’DE AÇILIYOR!

ANAOKULU • İLKOKUL* ORTAOKUL

oo bilorhangazi www.bilokullari.com.tr |444 5 245

O 224 573 23 24

http://www.bilokullari.com.tr
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5 Günde 435 Bin 115 Araç 
Osman Bazi Köprüsü nden geçti
İstanbul-lzmit arası 
mesafeyi 3 saate 
düşüren ve bayram 
süresince ücretsiz 
olacağı açıklanan 
Osman Gazi 
Köprüsü'nden 5 
günde 435 bin 115 
araç geçiş yaptı. 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan ve 
Başbakan Binali 
Yıldırım'ın katılımıyla 
açılan ve bayram 
süresince ücretsiz 
olacağı açıklanan 
Osman Gazi 
Köprüsü'nden 5 
günde 435 bin 
115 araç geçiş 
yaptı.
SÜRÜCÜLERİN EN 
ÇOK KULLANDIĞI 
GÜZERGAH OLDU 
İstanbul-lzmit arası 
mesafeyi 3 saate 
düşüren Osman 
Gazi Köprüsü,

açıldığı günden beri 
tatil yoluna düşen 
sürücülerin en 
çok kullandığı güz
ergah oldu.
5 GÜN BOYUNCA 
435 BİN 115 ARAÇ 
GEÇTİ 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan ve

Başbakan Binali 
Yıldırım'ın katılımıyla 
açılan ve bayram 
süresince ücretsiz 
olacağı açıklanan 
Osman Gazi 
Köprüsü, 5 gün 
boyunca 435 bin 
115 aracın Körfez'in 
diğer yakasına 
ulaşmasını sağladı.

Araç geçiş 
sayılarını sosyal 
medya hesabından 
paylaşan Kocaeli 
Valisi Haşan 
Basri Güzeloğlu, 
1 Temmuz itibariyle 
Dilovası-Yalova 
arasında 435 
bin 115 aracın geçiş 
yaptığını duyurdu.

‘Gemlik Körfez’

Meteorolojiden
Bursa için man

Güney Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim 
normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer 
yerlerde mevsim normalleri civarında 
seyredecek.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu 
yönlerden, Doğu Akdenizkıyıları, 
Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'
nun güneydoğusunda batı ve güneybatı 
yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, 
Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Batı Akde 
niz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve 
doğusu ile yağış alan yerlerde yağış 
anında kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi 
bekleniyor.
Öte yandan Meteoroloji yetkililerinden 
edinilen bilgiye göre Bursa'da bugün ve 
yarın gök gürültülü sağanak yağış etkili 
olacak, sıcaklıklar ise ortalama 29 derece.

www.gemlikkorfezgazetesi.com

İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83 KATALOG
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Giresun’daki askeri helikopter kazasında ölenlerin acısı Gemlik’e de düştü

lift iiııirtılfti teft teni Mini
Giresun’da meydana 
gelen askeri he
likopter kazasında 
ölenler arasında 
bulunan Didem 
Bayhan’ın Gemlik 
Ticaret Meslek Lisesi 
ve Atatepe Anadolu 
Meslek Lisesinde 
öğretmenlik yapmış 
olduğu öğrenildi. 
Ramazan 
Bayramının birinci 
günü Giresun böl
gesindeki karakol
lara bayramlaşmaya 
giden komutanların 
bulunduğu askeri 
helikopter Tohumluk 
yaylasına düşmüştü. 
Askeri helikopterde 
bulunan Jandarma 
Bölge Komutanı 
Mustafa Doğru ve

eşi Nuran kızı Berrin 
Doğru, İl Jandarma 
Komutan vekili 
Yarbay Sadettin 
Şahin ve eşi Nihal 
Şahin, Tuğgeneralin 
Kurmay Başkanı 

olan Binbaşı Ünal 
Bayhan’ın Gemlik’te 
öğretmen olan eşi 
Didem Bayhan, Ast
subay Uzman Çavuş 
Adem Kara’nın eşi 
Semra Kara, he

likopter pilotu 
Yüzbaşı Hilmi Özer 
hayatını kaybetti. 
Helikopter kazasında 
hayatını kaybedenler 
arasında bulunan

Didem Bayhan Gem
lik Ticaret Meslek 
Lisesi Atatepe 
Anadolu Meslek Lis
esinde öğretmenlik 
yapmıştı. Ünal ve

Dedim Bayhan’ın 
çocukları Erdal ve 
Işıl Bayhan ise 
yaralılar arasında 
bulunuyor.

IhMıl'MsııtMiliii neMyılg!
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı (MEB), eğitim 
teşvikinde bazı 
şartları değiştirdi. 
Devlet, özel okullar 
da öğrenim görecek 
öğrencilere belli 
şartlar altında 
destek veriyor. 
Destek başvuruları 
için geri sayım 
başladı. En yüksek
ten alta doğru Milli 
Eğitim Bakanlığı 
(MEB), özel 
okullarda okuyan 
öğrencilere verilen 
eğitim-öğretim 
desteğine ilişkin 
koşulları ve puanları 
yeniden belirledi. 
Bu konudaki yönet
melik değişik liği 
geçtiğimiz günlerde 
Resmi Gazete'de 
yayınlandı. 
Bakanlık teşvik 
verilecek öğrencinin 
belirlenmesinde 
ailenin gelir duru
munu, öğrencinin 
başarısını ve 
katıldığı yarışmaları 
dikkate alarak puan

lama yapıyor. Puanı 
en yüksek öğrenci 
den başlayarak kon
tenjan kadar öğren 
ciye teşvik veriyor. 
Gelirde taban yük
seldi Teşvik alacak 
öğrencinin belirlen
mesinde ailenin 
toplam geliri önemli 
rol oynuyor. Daha 
önce aileye, geliri 
1000 TL'den az ise 
340 ile en yüksek 
puan veriliyordu. Bu 
yü ise 5000 TL'den 
az geliri olan 
ailelere en yüksek 
olan 350 puan ver
ilecek. Ailenin geliri

5001 TL ile 6500 TL 
arasında ise 
kazanacağı puan 
250 olacak. Toplam 
geliri 6501 ile 
8000 TL arasında 
olanlar 200, 
8001 TL ile 9500 TL 
arasındakiler 150, 
9501 TL ile 11.000 
TL arasındakiler 
100,11.001 TL ile 
12.500 TL 
arasındakiler 
ise 50 puan alacak. 
Toplam geliri 
12.501 TL ile daha 
fazla olanlar ise en 
fazla 20 puan 
kazanabilecek.

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, 109 
Sikorsky helikopteri 
Türkiye'de üretile 
ceğini söyledi. 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, Gire
sun’daki askeri he
likopter kazasına 
ilişkin, "Sanki bana 
kullanım hatası gibi 
geliyor. Uygunsuz 
hava şart/annda 
kullanım hatası gibi 
geliyor. Normalde 
bu helikopterler son 
derece güvenilir. 
Son derece tercih 
edilen helikopter
lerdir. Envanteri 
mizde çok sayıda 
var." dedi.
Normalde bu he
likopterler son 
derece güvenilir. 
Son derece tercih 
edilen helikopter
lerdir. Envanteri 
mizde çok sayıda 
var." dedi.
Yığılca ilçesinde 
düzenlenen

bayramlaşma töre
nine katılan Özlü, 
burada vatandaş 
ların sorunlarını din
ledi, ilçeye yapılan 
yatırımlarla ilgili 
bilgi paylaştı. 
Daha sonra 
Akçakoca ilçesine 
geçen Özlü, beledi 
ye önünde gerçek 
leştirilen bayram 
laşma programının 
ardından, Belediye 
Başkanı Cüneyt 
Yemenici'yi maka 
mında ziyaret etti. 
Burada, Giresun'da 
düşen askeri he
likoptere ilişkin

gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan 
Bakan Özlü, şunları 
kaydetti:
"Bunlar Sikorsky 
tipi helikopter. Türk 
Silahlı Kuvvetler- 
i'nin elinde en çok 
tercih edilen helikop 
terdir. Sikorsky he
likopter firmasıyla 
bir anlaşmamız var, 
bu helikopterlerin 
Türkiye'de yapımına 
yönelik olarak. 109 
helikopteri Türki 
ye'de üreteceğiz, 3,5 
milyar dolar pro
jemiz var. Bu proje 
devam ediyor”

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

^SAATTE TESLİM EDİLİR

n-A-rc, A A.r-11 IK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK__________

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
_______ Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Bursa nendi astronotunu yetiştirecek
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan 30 milyon lira 
harcanarak Bursa’ya 
kazandırılan Bilim 
Teknoloji merkezi, 90 
milyon lira yatırım 
yapılan Gökmen pro
jesiyle dünyanın en 
büyük ilk 5 bilim 
merkezinden biri ola
cak.
Bilim Teknoloji 
Merkezinin yapılan 
yeni yatırımla 120 
liralık merkez haline 
geleceğini belirten

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, "Genç 
terimiz bu çatı altın 
da teknolojik nimet 
(erden istifade ede
cek. Önümüzdeki yıl 
bunlar toparlan 
dığında burası 
çocuklarımızın uza
yla ilgili tüm merakla 
rım gidereceği, 
astronotların 
merakını burada 
oluşturacak ve as
tronot yetiştirecek 
olan önemli bir

merkez olmuş ola
cak” dedi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bilim 
Teknoloji Merkezin 
de 13 bin metrekare 
alanda yapımına 
başlanan Gökmen 
projesi hakkında 
bilgi verdi. Altepe, 
Türkiye’nin hedefleri 
doğrultusunda ken
disine özgüveni 
olan, bilgiyi, bilimi 
içine sindirmiş ve 
bunu pratik uygula

maya dökebilen 
genç nesiller yetiştir 
menin en büyük 
hedefleri olduğunu 
ve bu sebeple dünya 
yı tarayıp bilim tek 
noloji merkezini 
kurduklarını ifade 
etti. Altepe, "Başımı 
za icat çıkartan kre- 
atif gençler oluştura 
hm ki, bizler yeni 
şeyler yapalım,'yeni 
cihazlar yapalım, 
yeni ürünler ürete- 
lim, dünya markası 
cihazları bizler ürete

lim. Hedefleri olan 
bir Türkiye için bun
lar çok önemli*’ dedi. 
300’ün üzerinde 
düzenekle şuanda 
dünyanın en iddialı 
bilim merkezleri 
arasında bulunan 
Bursa Bilim ve 
Teknoloji merkezin 
de 90 milyon liralık 
yeni yatırımın müj 
desini veren Altepe, * 
“Burada şimdiye 
kadar 30 milyon 
liralık bir yatırım var. 
Bu yatırımın

ardından 90 milyon 
liralık ilave ek bir 
yatırım daha 
geliyor. Bunun 60 
milyonu Bilim ve 
Sanâyi Bakanlığı 
ve TÜBİTAK, diğer 
30 milyon lirası ise 
BTSO’ tarafından 
yapılıyor Yapılan 
bu yatırımlarla 120 
milyon liralık bir 
merkez haline 
geliyor. Böylece 
dünyadaki en önemli 
ilk 5 merkez arasına 
girecek.”

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA 
ÖZ YAPI KURANLAR 

SİTESİNDE 
EŞYALI KİRALIK DAİRE

05353781800

i gemport
Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri AŞ

KAYNAKÇIKRANIYOB
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 makinasınl 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası olan 
Teknik resim okuyabilen 

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

Kaynakçılar aramaktayız.

mavitec
GEIVTFORT 35“TernîinârTrâktör 

Operatörü istihdam edecek!
O 224 514 04 00

Turkiye’mriilközellimamGemport, yem'limani için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
üperaYörû isYYnâam edecek.

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

O En azlise mezunu (Tercihen IVlakıne, "Motor, lYlekatromk, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

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

ıriıriımumTylı beneyıniiı,
O Tercihen ağır vasıta veya İş makinası "kullanmış olmak,
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlik'le İkamet eden/edebîlecek,
O Vardiyalı çalışabilecek,
O Erkek adaylar için "askeflîk'ile ilişiği bulunmayan.

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

IIIUAUIHD FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
İU BAY - BAYAN VASIFSIZ 

ELEMANLAR ARANIYOR

IHM VERONA MERMER 
— TEL: 514 20 21

KRJEDEBEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

CULER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK

ı
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 

Tel: (0,224) 513 96 83 GEMLİK
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Bankalar 12 milyon emeklinin peşinde!
Emeklilere maaş 
promosyonunda 
sona gelinirken, 
bankalar "Emekli 
Bankacılığı" 
alanında yoğun 
rekabet yaşıyor. 
Emeklilere maaş 
promosyonunda 
sona gelinirken, 
bankalar "Emekli * 
Bankacılığı" ala 
nında yoğun rekabet 
yaşıyor.
Mevduatı artırma 
çabaları doğrultu 
sunda bireysel 
bankacılıkta artan 
rekabet, sektörde 
yeni promosyonları 
beraberinde ge
tirirken, bu kap
samda gerçekleş 
tirilen çalışmalarda 
emekliler yeni hedef

kitle oldu. Türkiye'de 
12 milyona yakın 
emeklinin olması da 
"Emekli Bankacılığı" 
alanında bankaları 
yeni arayışlara itti. 
Geçen yıl sisteme 
yeni dahil olanlarla 
birlikte emeklilere, 
bankacılık kanalıyla 
152 milyar lira 
ödeme 

gerçekleştirildi. Öte 
yandan geçen yıl so
nunda bankacılık 
sektörü toplam 
mevduatı 1 trilyon 
260 milyar TL se
viyesindeydi. Bu da 
emeklilere bir yılda 
ödenen maaş 
tutarının, toplam 
mevduatın yaklaşık 
yüzde 12'sine denk 

geldiğini gös
terirken, emeklilerin 
sektör için önemini 
de ortaya koyuyor. 
Bu kapsamda 
emeklilere aylıkları 
karşılığında banka 
promosyonu 
verilmesi için 
çalışmalarını 
sürdüren hükümet, 
bir an evvel 
bunun neticelen 
mesi için uğraşıyor. 
SGK yetkilileri ve 
bankacılıksektör 
temsilcileri de 
konuyla ilgili 
görüşmelerini 
devam ettiriyor. 
Tüm bunlar sonu
cunda "Emekli 
Bankacılığı" 
alanında rekabetin 
hız kazandığı

görülürken, 
bankalar; emeklileri 
kendi müşterileri 
yapmak için uygun 
kredi faiz oranları 
başta olmak 
üzere,hesap işletim 
ücreti almama, 
ücretsiz havale, 
kredi kartı 
kampanyalarında 
yararlanma, bonus 
gibi hizmetler 
sunuyor.

'EMEKLİLERDEN 
HESAP İŞLETİM 
ÜCRETİ ALINMIYOR'

Konuya ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulunan Ziraat 
Bankası Dağıtım 
Kanalları Yönetimi 
Genel Müdür

Yardımcısı 
Alpaslan Çakar, 
banka olarak 
emekli maaşını 
Ziraat'ten alan 
müşterilere geniş 
şube ve ATM 
ağıyla hizmet 
verdiklerini 
söyledi.
Toplam 4,7 milyon 
emekli maaş 
müşterilerinin, 
ATM'lerden maaş 
tutarlarının 
tamamını tek 
seferde ücretsiz 
olarak çekebildik 
lerini aktaran 
Çakar, müşterilerin 
emekli maaş 
hesapları için 
"Hesap İşletim 
Ücreti" ödemedik
lerini ifade etti.

IfalİHlİBtlIİllîîmİİlSİMII Memurun notunu 
vatandaş verecek

Maliye Bakanı 
Âğbal, mükelleflerin 
vergi incelemele 
rinin hangi aşamada 
olduğunu internet 
ortamından takip 
edilebileceğini 
söyledi.
Maliye Bakanı 
Ağbal, mükelleflerin 
hazırladıkları portal 
ile artık vergi in
celemelerinin hangi 
aşamada olduğunu 
'online' olarak 
anında görebilecek
lerini açıkladı.
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, kamuoyunda 
vergi incelemesinin

‘Gemlik Körfez’ www.gemiikkorfezğazetesi.com

genelde ''korkutucu' 
olarak algılandığını 
ancak söz konusu 
işlemin her aşama 
sında mükellefin 
birçok hakkı 
bulunduğunu be
lirterek, "Mükellef 
lerimiz hazırladığı 
mız portal ile artık 

vergi in
celemelerinin hangi 
aşamada olduğunu 
'online' olarak 
anında görebilecek." 
dedi. Ağbal, yaptığı 
açıklamada, ka
muoyunda vergi in
celemesinin genelde 
'korkutucu' olarak 

algılandığını söyledi. 
Ancak söz 
konusu işlemin 
her aşamasında 
mükellefin birçok 
hakkı bulunduğuna 
dikkati çeken Ağbal, 
şöyle devam etti: 
"İdare olarak her
hangi bir alacağın 
kaybına asla izin 
vermeyiz ama bunu 
yaparken, mükelle
fimizin hakkını, 
hukukunu da 
korumalıyız. Bunu 
sağlamak için şimdi 
yeni bir uygulamayı 
daha hayata geçi 
riyoruz.” dedi

Performanslarına 
göre değerlendirile 
cek memurlara 
artık vatandaş da 
not verecek.
657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu 
ile ilgili değişiklik 
çalışmaları hızla 
devam ediyor. Bu 
konudaki gelişme 
leri duyurmuştuk. 
Şimdi yeni bir 
çalışmanın detayla 
rina ulaştık. 
Memurlar için artık 
not sistemi devreye 
giriyor. Kamu Per
sonelinin Başarıları 
nın Değerlendiril 
meşine İlişkin 
Yönetmelik Taslağı 
adı verilen çalışma 

ile memur lann 
performansı 
ölçülecek.
Yeni sistemin 
şifreleri ise 
adalet, saydamlık 
ve alenilik ke
limelerinde gizli. 
Yöneticiler de 
dahil tüm me 
murlar performans 
değerlendir 
meşine girecek. 
Memurların 
değerlendirmesini 
ise en yakın 
çalışma arkadaşı, 
amiri ve hizmetler
den yararlanan 
vatandaş yapacak. 
Memurlar değerlen 
dirilirken kriterler 
dikkate alınacak
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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
Kaymakamlık 
C .Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

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

ULAŞIM
Pamukkala
DENİZ UÇ Adi
Pagaaus Atanla Seyahat
METRO
Aydın Turizm
SOzar Turizm
KanbaroOlu-Eaaday 
Anıtur
Kemli Koç

612 OO 28
514 03 02
013 20 77
012 1O 72

012 O1 03

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hest.
Mor.Sağ. Ocağı
Tomokey Tomografi 
Acıbadem

517 34 00
513 23 29
513 10 65
513 65 29
280 44 44

TAKSİLER________
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 3240
513 23 24
517 33 94

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

BELEDİYE_________
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. M3 45 21-182
Yazı İşi. Md. 345 21-111
Su Arıza Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSİr
Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam Asla 
Dinlenme Tes.

256 77 84 
544 30 60

(212) 516 12 12 
(226)811 13 23

m
513 23 94

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani 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 813 1O 79
Tuncay Otogaz S1 3 18 4S
Beyza Petrol 013 O1 03

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ SAHTESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5481 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

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)

GHIİIİİIEIIIM
VENÜS SİNEMASI

ninja kaplumbağalar gölgenin 
içinden(3d türkçe): 
11:30:14:00-16:15- 

18:15-21:45...
sihirbazlar çetesi 2(türkçe 

dublaj): 11:45-14:00- 
16:30-21:45...

ammar2cin istilası 11:30- 
14:00-16:15-18:30-21:45...

5133321

ww.gemiikkorfez%25c4%259fazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlîkKgrfez

YİĞİT İNŞAAT
“I 987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Manastır Günaydın Sitesi önünde kazalar bitmiyor. Bir araç alt yola uçtu.

İli MllilM İlil
^Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ne Bekleniyor?
Bayram sonrası, bölgemizdeki deniz kıyı 

yerleşim bölgelerinde yaz turizmi başladı.
Yaz turizmi ile trafik de yoğunlaştı.
Binlerce kişi özel araçlarıyla, Gemlik’e en 

yakın ve en kalabalık nüfusun barındığı 
Küçük Kumla, Büyük Kumla, Karacaali, Narh 
ve Armutlu ya kadar olan deniz kıyılarında
ki konutlarına gidiyorlar.

Ayrıca, günübirlik gidip gelenleri de sayar 
sak, onbinlerce araç Gemlik içinden veya 
çevre yolundan bu yerlere ulaşıyor. 4’de

Ard arda trafik kazalarının yaşandığı, Gü 
naydın Sitesine dönen kavşakta bayram ön 
cesi meydana gelen kazada şans eseri ölen 
olmadı. Gemlik yönünden Küçük Kumla 
yönüne doğru giden özel araç, viraja hızlı gi 
rince olduğu yerde 2 kez döndükten sonra 
karşı yönden gelen bir bayanın kullandığı 
Mercedes araca çarparak, ana yoldan alt 
yola düşerek devrildi. Haberi sayfa 4’de

Zeytinyağı üretiminde eski 
sisteme dönülüyor. 

Kavlak taş 
baskıda yağ 

sıkacak

İlçemizin önemli zeytinyağ işletmecilerin 
den olan Kavlak Zeytin Sanayi ve 
Tic. Ltd. Şti. Yalova Yolu’ndaki satış mağa 
zası yanına taş baskı yağ fabrikası kuruyor. 
Kavlak Zeytin Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 1200 
metrekarelik arsada 600 metrekarelik kapa 
h alanda doğal yağ üretiminde kullanılan 
eski tip makinalarla yağ elde etmek için 
yola çıktı. Haberi sayfa 2’de

JİMNASTİK 
TİYATRO 
BİLGİSAYAR
HALKOYUNLARI
SATRANÇ

ÖZEL ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı 

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

4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

SOSYAL
MÜZİK 
MASA TENİSİ 

VOLEYBOL

AKTIVITELERIMIZ: bas™l
SU SPORLARI

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


9 Temmuz 2016 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 2

Bayram öncesi tüketim çılgınlığı
Şeker Bayramı 
öncesi bayram 
alışverişine çıkan 
tüketiciler çılgınlar 
gibi alışveriş yaptı. 
Uç günlük resmi 
bayram tatilinin 
uzatılması nedeniyle 
bayramı karşılayan 
vatandaşlar, 
ilçemizdeki büyük 
marketleri ile giyim 
mağazalarına 
adeta akın ettiler. 
Alışverişini arife 
gününe bırakan 
tüketiciler, İstiklal 
caddesi’nde 
bulunan LC VVaikiki 
alışveriş merkezinde 
adeta birbirlerini 
ezercesine 
alışveriş yaptılar. 
Kendilerine uygun 
giysileri bulan 
tüketiciler, para 
ödeyebilmek

için kasaların önün
den çıkış kapısına 
kadar uzun kuyruk
lar oluşturdular. 
Öte yandan, 
merkezde bulunan 
BİM.Şaypa, A 101, 
Migros ve Özdilek, 
Seyhanlar 
mağazalarında son 

alışverişler 
yapılırken büyük 
kalabalıklar 
oluşturdular.
İstanbul’dan Ege ve 
Akdeniz’e doğru 
giden tatilciler ise, 
ilçemizdeki benzin 
istasyonlarında 
akaryakıtın tükenme

sine neden 
olurken, Köfteci 
Yusuf gibi yol 
üstünde bulunan 
restaurantlar 
da yer bulmak 
mümkün olmadı. 
Gelenler ise 
araçlarını köprü 
civarı ve yolun

altına parketmek 
zorunda kaldılar. 
Gemlik Bursa 
arasındaki yolda

trafiğin sıkışması 
ise işyerlerinde 
hareketliliğe 
neden oldu.

Zeytinyağı üretiminde eski sisteme dönülüyor.

Kavlak tas baskıda yağ sıkacak

İlçemizin önemli İstiklal Caddesi,
zeytinyağ işletmecile 
rinden olan Kavlak 
Zeytin Sanayi ve 
Tic. Ltd.Şti. Yalova 
Yolu’ndaki satış 
mağazası yanına 
taş baskı yağ 
fabrikası kuruyor. 
Gemlik’te modern 
alışveriş mağazası 
açarak son yıllara 
damgasını vuran 
Kavlak Zeytin Sanayi 
ve Tic. Ltd.Şti. 
Yalova yolu Gemlik

Küçük Kumla 
Çevre Yolu ve İskele 
mevkiinde açtıkları 
4 mağazadan 
sonra şimdi de 1200 
metrekarelik arsada 
600 metrekarelik 
kapalı alanda doğal 
yağ üretiminde 
kullanılan eski tip 
makinalarla yağ elde 
etmek için yola çıktı. 
İşletme sahiplerin 
den Kadir Kavlak, 
yağ işinin baba 

mesleği olduğunu, 
uzun yıllardan beri 
ailesinin yağ üretim 
işleriyle ilgilendik
lerini söyledi. 
Kavlak, yaptığı açık 
lamada, şöyle konuş 
tu: “Günümüze 
zeytinyağı işletmele 
ri modern teknoloji 
olarak bilinen 
kontini sistem 
baskı makinalariyla 
zeytinyağı elde 
ediyor. Bizim bir çok 
müşterimiz doğal 

sıkma zeytinyağı 
elde edilen taş baskı 
makinalarla sıkılan 
yağları arıyor. 
Biz de bu ihtiyacı 
karşılamak için 
Orhangazi Yolu’n
daki büyük şarküteri 
mağazamızın 
yanınc bir arsa 
satın .. ak burada 
kuracağımız fabrika 
ile Aydın’dan satın 
aldığımız taş baskı 
sistemi ile zeytinyağı 
elde edeceğiz.

İnşaatı ey tin hasat 
mevsimine kadar 
tamamlayarak faali 
yete başlayacağız. 
Böylece müşterileri 
mizin taleplerini 
yerine getirerek taş 
baskı sistem ile 
zeytinyağı elde 
ederek bir yandan 
da eskileri 
yaşatacağız. ”

TÜRKİYE’YE 
DAĞITILIYOR 
Kadir Kavlak 

açıklamasında, 
fabrikalarında elde 
ettikleri zeytin 
yağları ve bu 
yağlardan elde 
ettikleri sabunlar ile 
Gemlik zeytinini 
pazarlama eleman 
lan aracılığıyla 
bütün Türkiye’ye 
dağıttıklarını, taş 
baskı makinalarla 
yağ elde ettikten 
sonra bu yağlarında 
satışını yapacak 
larını söyledi.
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Otobüste biber gazı paniği
Bursa’da turist oto
büsünde biber gazı 
dehşeti yaşandı. 
Otobüs şoförüyle 
tartışan bir araç 
sahibinin otobüsün 
İçine biber gazı 
sıkması sonucu 
turistler camları 
kırarak nefes aldı. 
Edinilen, bilgiye 
göre, İstanbul’dan 
Bursa'ya gezmek 
için gelen Iraklı 
turistler, güzel bir 
günün ardından yola 
koyuldu. İstanbul’a 
geri dönmek Üzere 
yola çıkan özel bir 
firmaya ait A.K. 
yönetimindeki 34 HF 
4764 plakalı otobüs, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Çekirge Cad
desi üzerinde park

halinde bulunan 
otomobile çarptı. 
Aracına çarpan oto
büsün peşine düşen 
17 LS plakalı otomo
bil sahibi O.K. kısa 
süre sonra otobüsün 
önünü kesti. O.K. ile 

A.K. arasında 
yaşanan tartışma 
üzerine O.K. ce
binden çıkardığı 
biber gazını şoföre 
ve otobüsün 
içine sıktı. 
Biber gazından 

etkilenen Iraklı 
turistlerin bir kısmı 
panik halinde araç 
çıkış kapılarından 
kendilerini dışarı 
atarken, içeride 
kalan turistler 
nefes alabilmek 
için otobüsün yan 
camını kırdı.
Otobüs, , 
şoför ve yolcularla 
beraber polis 
merkezine getir
ilirken, turistler 
için 112 Acil 
Servis ekipleri 
sevk edildi.
Otomobil ve otobüs 
sürücüleri maddi 
hasar konusunda 
kendi aralarında 
anlaşırken, polis 
ekipleri olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Yangın paniğil 
Mahalleli sakağa 

döküldü
Bursa’da meydana 
gelen trafo yangını 
apartman sakinlerini 
balkonlara ve soka 
ğa döktü. Yıldırım 
İlçesi Hacı, Seyfettin 
Mahallesi İncirli 
Caddesi No: 97 5 
katlı Feyizoğlu 
apartmanın zemin 
katta elektrik trafos
unun bulunduğu 
panoda yangın çıktı. 
Edinilen bilgilere 
göre, binanın tüm 
elektriğini sağlayan 
giriş katındaki elek
trik panosunda 
henüz sebebi belir
lenemeyen neden
den dolayı elektrik 
kabloları alev alarak 
yandı. Binanın 
koridorları saran 

yoğun dumandan 
dolayı zemin katta 
oturan yaşlı bayan 
itfaiye ekipleri 
tarafından dışarı 
çıkartılırken, üst 
katlardaki oturanlar 
balkonlara çıktı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
ekipleri kısa sürede 
olay yerine gelerek 
alev almış elektrik 
panosunu yangın 
söndürme tüpleri ile 
büyümeden 
söndürdü. Mahal
lenin elektrikleri ke
silirken, 187 ekipleri 
de doğalgaz akışını 
kesti. Yaşanan olay 
da can kaybının 
olmaması rahat 
nefes aldırdı.

330 kök Hint 
keneviri ele 

geçirini
DeYiilen iraktöriin altında kaldı

Bursa’da yapılan 
operasyonla 330 
kök Hint keneviri 
ele geçirildi.
Edinilen bilgilere 
göre, yapılan bir 
ihbar üzerine 
harekete geçen 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
Ata Mahallesindeki 
bir zeytinliğe

baskın düzenledi. 
F.M. isimli şahsa ait 
olduğu belirlenen 
zeytinlikte yapılan 
araştırmada 330 
kök Hint keneviri 
ele geçirildi.
Polis ekipleri F.M.'yi 
gözaltına alırken, 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı

Bursa’nın Kestel 
ilçesinde devrilen 
traktörün altında 
kalan sürücü ağır 
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 
Kestel ilçesine bağlı 
Babasultan Mahalle- 
si'nde ikamet eden 
37 yaşındaki Savaş 
Demirçetin, tarlada 
çalıştığı sırada, en
gebeli alanda trak
törün hakimiyetini 
kaybetti. Devrilerek

takla atan traktör 
ters döndü. Trak
törün koltuk 
kısmında sıkışan 
Savaş Demirçetin’in

imdadına tarlada 
çalışan akrabaları 
yetişti. Ters dönen 
traktörün altında 
kalan Savaş

Demirçetin akraba 
larının yardımıyla 
sıkıştığı yerden 
kurtarıldı. Özel 
araçla İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil Servi
sine getirilen yaralı 
sürücü, burada 
yapılan müdahalenin 
ardından ambulansla 
Bursa Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesine 
sevk edildi. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

SeMtliil kızı ailesi vermenince ihtilıara kalkışn
Bursa’da sevdiği 
kızı ailesinden 
isteyen genç, 
olumsuz 
cevap alınca bir 
iş merkezinin 
penceresine çıkarak 
intihar etmek istedi. 
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Ortabağlar Ma
hallesi Arabayatağı 
BursaRay Istasyo 
nu yakınlarındaki 
bir iş merkezinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Muş'tan Bur
sa'ya çalışmaya 
gelen B.K., sevdiği 
kızı ailesinden

istedi. Kızın a esin- alan genç, iş merke 
den olumsuz -evap zinin penceresine

çıkarak intihar et 
mek istedi. Vatan

daşların ihbarı üze 
rine olay yerine

polis, itfaiye ve 112 
Acil Servis ekipleri 
sevk edildi.
Yakınlarının ve polis 
ekiplerinin çabası 
sonucu B.K. tam at
larken yakalandı. 
Olay yerinde bulu
nan ambulansla 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne kaldı 
rılan B.K., tedavi 
altına alındı. Tedavi 
sinin ardından da 
ifadesi alınmak 
üzere polis merke 
zine götürüldü. 
Olayla ilgili soruş 
turma başlatıldı
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış
Manastır Günaydın Sitesi önünde kazalar bitmiyor. Bir araç alt yola uçtu.

Hım »enle hu kaçıncı kan?
Ne Bekleniyor?

Geçtiğimiz yıllardan beri Gemlik 
Kumla yolunda Manastır bölgesinde 
trafik kazalarının merkezi haline gelen 
Günaydın Sitesi önündeki kavşak, 
bayram öncesi yine kazaya neden 
oldu.

Yolu tanımayan, sürücüler kavşağa 
hızlı girdiklerinde savruluyorlar.

Bu noktada neredeyse her hafta bir 
kaza mevtana gşlivpr.
Arife günü yine aynı noktada yeni bir 

kaza meydana geldi.
Belli ki sürücü viraja hızlı girdi ve 

frene bastı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre 

yolda dönmeye başlayan araç, karşı 
yönden gelen bir bayanın kullandığı 
araca çarptıktan sonra Bizim Fırın’ın 
bulunduğu alt yola uçuyor.
Allahtan bu kazada ölen olmadı.
Araçta bulunanlardan bazıları yarala 

narak hastanevç kaldırıldı.
Bu bölgede bunca kaza olurken, 

resmi kurumlar yalnız bakmakla 
yetiniyor.

Çevre yolundan, Kumla ya giden 
Cumhuriyet Caddesindeki yolun 
bakımı bildiğim kadarıyla Büyükşehir 
Belediyesine ait.
Bir kez bu bölgede araçların uçma sı 

nı önleyecek sağlam korkuluklar yok.
Bunun yapılması gerekir.
Ayrıca, Günaydın Sitesi önünde bu

lunan hafif virajı bilmeyenler, bu nok
tada savrulunca direksiyon hakimiye 
tini kaybediyorlar.

Böylece ya aşağıya uçuyorlar, ya da 
karşıdan gelen araçlara çarpıyorlar.

Bunun önlenmesi çok zor olmasa 
gerek.

Viraja gelmeden önce dikkat çekici, 
uyarıcı tabelalar konmalı. Gerekirse 
ayna da konabilir.

Olmayan yerlere tümsekler koyan 
Gemlik Belediyesi, Bursa Büyükşehir 
Belediyesini uyanman.

Hız kesilmesi için yol üzerine tırtırlı 
yol çizgileri konursa, araçlar mutlaka 
yavaşlar.

Vatandaşların da söylediği gibi, bu 
bölgede Mobese kameraları yoksa en 
kısa zamanda konmalı.

Hatta yolun üzerine yanan sönen 
sarı uyarı ışıkları konRi^ııaır.

Bunlar yapılmadan, yalnız sürücüleri 
suçlamak hatadır.

Devlet önce kendisi önlemlerini 
almalı.

Gerekirse o bölgede trafik ekipleri 
bekletilmeli.

Bakın o zaman Manastır da aynı 
yerde meydana gelen trafik kazası 
olur mu?

Bütün kazaların aynı yerde olması 
tesadüf değil, bence yol hatasından 
dır.

Bu konuda teknik heyet kavşağı in
celemeli ve gerekli önlemleri almalıdır.

Binlerinin ölmesini mi bekliyoruz, 
anlamak güç.

Herkes görevini tam yapmalı.

Manastır Günaydın 
Sitesi önünde 
meydana gelen 
kazalar gün 
geçtikçe artarken, 
bu bölgede 
yıllardır önlem 
alınmaması ma
halle sakinlerinin 
tepkilerine 
neden oluyor. 
Geçtiğimiz gün
lerde ard arda 
trafik kazalarının 
yaşandığı, 
Günaydın Sitesine 
dönen kavşakta 
bayrdrn öncesi 
meydana gelen 
kazada şans eseri 
ölen olmadı.
Gemlik yönünden 
Küçük Kumla 
yönüne doğru 
giden 16SCT 92 
plakalı özel araç, 
viraja hızlı girince 
olduğu yerde 2 kez 
döndükten sonra

karşı yönden 
gelen 34 NS 2263 
plakalı bir bayanın 
kullandığı Merce 
des araca çarpa 
rak, ana yoldan 
ait yola düşerek 
devrildi
Araç ve Mercedes 
araçta bulunanlar 
kazayı hafif 
sıyrıklarla atlattılar. 
Alt yola düşen 
araçta bulunanlar

dan biri 112 Acil 
Ambulansla 
Muammer Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. 
Polis olayla ilgili 
olarak soruşturma 
başlatırken, araçlar 
da maddi hasar 
meydana geldi.

MAHALLELİ 
TEPKİLİ 
Her hafta aynı

noktada birkaç kez 
kaza olduğunu 
söyleyen mahalle 
sakinleri, kaza 
yerine gelen 
polislerden bu 
konuda önlem 
alınmasını istediler. 
Mahalleliler, 
Cumhuriyet Cad
desi ana yol ve 
çevre yollara 
MOBESE kamera 
konmasını, hız 
düşürücü levha ve 
viraj bulunduğuna 
dair uyarıcı trafik 
işaretlerinin 
konmasını ister
lerken, "Burada 
mutlaka ölümlü bir 
kazanın mı olması 
bekleniyor. İlgililer 
neden buraya bir 
çare bulamıyorlar. 
Biz evimizde her 
gün kaza heyecanı 
ile yaşıyoruz.” 
dediler.

Chocolateport çelik konsiriksiyondan işyeri yapıyor

Gemlilfin ea sağlam tınası alacalı
Bir süre önce İstik
lal Caddesi’nde 
hizmete açılan 
Chocoletaport 
mağazası sahipleri, 
Gemlik’te uzun 
bir süre sonra bir 
ilke imza atarak 
çelik konsiriksi 
yondan İşyeri 
inşaatına başladı. 
Şeker Bayramı 
öncesi Choco
lateport Mağazası 
bitişiğindeki 
arsalarında ek 
bina inşaatı yapan 
İşletme sahipleri, 
binayı çelik 
konslriksiyon ile 
yapmaya başladı. 
Uzun yıllar önce 
Muammer Ağım

Devlet Hastanesi 
daha sonra da 
Hamldiye Mahalle- 
si’ndeki Vergi 
Dairesi binası da 
çelik konslriksiyon 
olarak yapılarak 
örnek binalar 
haline gelmişti. 
Birinci derecede 
deprem kuşağında 
bulunan ilçemizde 
yapılan birçok 
inşaatın kontroller 
de çürük tespitinde 
bulunulması üzeri 
ne yanılacak binala 
rın d rem yönet 
mel .e uygun 
olması istenirken, 
çelik konslriksiyon 
İle yapılması tercih 
ediliyordu.
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Bekçelerin Evinin 
restorasyonu tamamlanın
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından 
kamulaştırılarak 
eski haline 
dönüştürülen Bekçe 
Ailesine ait konak 
tamamlandı. 
Balıkpazarı Ma
hallesinde 1900’lü 
yıllarda Italyan bir 
mimar tarafından 
Pahais Zaphirouplos 
adında Rum bir tüc
cara için çizilen 
konak, ailenin 
barınma ve ticari- 
faaiiyetleri için 
kullanılmıştı. 
Ailenin Kurtuluş 
Savaşından sonra 
Gemlik’ten kaçması 
üzerine, bu evin 
savaş sırasında has
tane olarak da 
kullanıldığı biliniyor. 
Lozan Antlaşmasın 
dan sonra Yuna

istan ın Vodina 
kasabasın dan 
Gemlik’e göç eden 
Haşan Bekçe ve 
kardeşlerine bu 
konak verilmişti. 
Ahşap binanın 
bakımın zor olması 
nedeniyle aile 
büyüklerinin 
ölümünden sonra 1 
tarihi yapı bakımsız 
kalmış ve bir de 
yangın atlatmıştı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
511 bin liraya 
kamulaş irdiği 
binanın 3 Kasım 
2014 günü yapılan 
tesmi 
törenden sonra 
onarım işlerini 
başlamıştı. Binanın 
tesliminden sonra 
ne amaçla kul 
(anılacağı bilin
miyor.

Bayram kazalarının 
hlançosu yükseliyor

Bakanlar Kurulu 
kararıyla 3 gün 
olan Ramazan 
Bayramının 
uzatılması sonucu 
yurdun dört bir 
yanından tatil 
beldelerine giden 
lerin gidiş ve 
döşüşlerindeki 
kazalar faciaya 
dönüştü.
9 günlük Ramazan 
Bayramı tatilinin 
7'ncı gününde yol
lar kan gölüne 
döndü. Yurt

genelinde meydana 
gelen trafik 
kazalarında 93 kişi 
yaşamını yitirirken, 
288 kişi yaralandı. 
En çok kazanın 
olduğu pazar 
günü ise 26 
vatandaşı mızın 
öldüğü beli 
rilenedi.
Bayraml tatili 
dönüşleri bugün ve 
yarında devam 
edecek.Kazaların 
artmasından korku
luyor.

www.gemlikkorfezgazetesi.com

43 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ

ĞtyMiA 

09 9011

w

TÜRKİYE'NİN €N UYGUN VG KALİTELİ 1 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR

İ€lajans
MAîMIUK-reKlMIW-0RWH'EA5Y0flVETAfimM
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83

FATURA DRV6TİV6
y S€VK İRSRÜVeSİ ,/ DÜĞÜN S NİŞAN 
y TAŞIMA İRSALİV€Sİ SÜNNFT RÇIUŞ 
,/ KARTVİZİT & KRŞ€ y ORGRNİZRSVON 
V H€DİV€LİK €ŞVR PLAK6T & KUPR 
V KATALOG y DFRGİ, KİTAP
✓ CİLTİŞLFRİ V BALON

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Öğrencilere müjde! Ders saatleri azalacak
MEB, Avrupa Birliği, 
OECD ülkeleri ile 
ABD ve Japonya 
müfredatlarını 
inceledi. Bu ülke 
terdeki müfredatlara 
yönelik inceleme 
yapılarak bir rapor 
hazırlandı.
Millli Eğitim Bakanlı 
ğı (MEB), 1.5 yıldır 
sürdürdüğü müfre
dat çalışmalarında 
sona geldi. Bakanlık 
3 aşamalı plan uygu
layacak. Bunlar ders 
içeriğinin azaltılma 

sı, ders sayısının 
düşürülmesi ve kitap 
sayısının azaltılması 
ama önce müfredat 
sadeleştirilecek, ilk 
kitaplar ise 2017- 
2018 öğretim yılında 
öğrencilere dağıtıla 
cak. Akademisyen, 
öğret men ve veliler
den görüş alan MEB, 
Avrupa Birliği, OECD 
ülkeleri ile ABD ve 
Japonya müfredat 
larını inceledi.
Bu ülkelerdeki 
öğretim programları 

ve ders kitaplarının 
hazırlanma, geliştir 
me ve uygulan 
masına yönelik in
celeme ve araştırma 
yapılarak bir rapor 
hazırlandı. Müfredat 
değişikliğinde bu ra
pordan yararlanı 
lacak. öğretmenler 
den müfredat ile ilgili 
gelen eleştirilerin 
başında 
“Öğrencilerin başka 
tür etkinliklere 
zaman ayıramaması, 
sosyal ve kültürel 

etkinliklere katıla 
maması ve erken 
saatlerde evden 
çıkıp geç saatlerde 
eve dönmeleri*’ ile 
ders içeriklerinin 
“ağır” olması geldi. 
Öğretmenler, 
“Lisans düzeyinde 
verilen ders içerikleri 
ortaokulda veriliyor” 
dedi. Başka eleştiri 
de bazı ders - 
kitaplarındaki 
ayrıştırıcı, husumet 
oluşturucu, sınıfsal 
ayrım yapıcı :

ifadelerin yer 
alması oldu 
MEB önce, öğretmen 
lerln de “Fâzla” diye 
eleştirdiği 45-46 
saati bulan haftalık 
ders saatlerini azal
tacak, müfredatı 
sadeleştirecek. 
Haftalık 5 saat olan 
bazı dersler, içerik 
sadeleşince 3 saate 
inecek. Ayni konuyu 
işleyen kitaplar 
birleştirilip tek ders 
altında okutulacak^ 
Meslek liselerinde 

sektör temsilcileri 
Ve işletme patron 
lan da ders 
verebilecek.
ÖNCE 40 DERS 
ilk etapta 40 dersin 
programı güncel
lenecek. Bunun 'için 
düzenlenmesi plan
lanan akademisyen 
ve uzmanların 
katıldığı 5 
çatıştaydan 3’ü 
yapıldı. 40 dersten 
18 dersin öğretim 
programı çalışmaları 
tamamlandı.

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA 
ÖZ YAPI KURANLAR 

SİTESİNDE 
EŞYALI KİRALIK DAİRE

05353781800

L gemport
Gemlik Liman ve Depolama İsletmeleri A.Ş.

GEMPORT 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam gdeceK.

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

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

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

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

[O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, propıemıerı 
analiz edebilen, sorumluluk sahibi,

O Bursa ve/veya Gemlik'te ikamet eden/edebilecek, 
O Vardiyalı çalışabilecek,
O Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

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

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

makina imalatı yapah fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal içleri 
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, 

Kaynakçılar aramaktayız.

MAVITECİ
0 224 514 04 00

™
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

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

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE TESLİM EDİLİR

ÇİLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

| ^Gemlik Körfez^ www.gemIikkorfezgazetesi.com

mailto:hr@gemport.com.tr
kkorfezgazetesi.com
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SGK, eşinden 
anlaşmalı boşanarak 
Ölüm maaşı alanları 
tespit edip ceza 
uyguluyor.
Sosyal Güvenlik Ku
rumu (SGK), eşinden 
anlaşmalı boşanarak 
ölüm maaşı alanları 
takip ediyor.
2015 yılında ölüm’ 

aylığı alan 19 bin 277 
kişinin boşandığı eşi 
ile fiilen birlikte 
yaşadığını tespit ed
erek aylıklarını kesti. 
SGK, bu kişilerden, 
aldıkları aylıkları da 
faiziyle geri istedi. 
SGK’dan ölüm aylığı 
bağlatmak için Öte
den beri çeşitli 
hilelere 
başvuruluyor. Bekâr 
kız çocuklarına 

sağlanan ölen anne 
babalarından yetim 
aylığı hakkından 
yararlanmak için 
eşiyle muvazaalı 
olarak boşanma 
uygulaması en 
yaygın yöntemi 
oluşturuyor.
MEVZUAT DEĞİŞTİ 
Son yıllarda mevzu
atta yapılan 
değişiklikler ile 
Yargıtay tarafından 

verilen bazı kararlar, 
kamuoyunda 
kafaların karışma 
sına yol açtı. Kafa 
karışıklığının sebebi, 
SGK’nın 2013 yılında 
yaptığı yönetmelik 
değişikliği oldu. 
SGK, bahsedilen du
rumda savcılığa suç 
duyurusunda bu
lunma uygulamasına 
son verdi. Bu 
değişiklik, ölüm 

aylığı almak için 
boşandığı eşiyle 
birlikte yaşayanların 
artık aylıklarının 
kesilmeyeceği 
şeklinde algılandı. 
Bu değişiklikten 
önce, SGK, 
boşandığı eşiyle bir
likte yaşadığı tespit 
edilenlerin hem 
aylığını kesiyor hem 
de cumhuriyet 
savcılıklarına, 
dolandırıcılık 
iddiasıyla suç duyu
rusunda bulunuy
ordu. Yapılan 
yargılamada, devleti 
dolandırmaktan 
dolayı 3 yıldan 7 yıla 
kadar hapis cezası 
isteniyordu. Bu 
kişiler ayrıca, yetim 
aylığı alarak elde et

tikleri toplam men
faatin 2 katından az 
olmamak üzere adli 
para cezasıyla 
cezalandırılıyorlardı. 
Ancak, dolandırıcılık 
iddiasını kanıtlamak 
çok zor olduğu için 
uzun süren yargıla 
malar genellikle 
SGK’nın aleyhine 
sonuçlanı yordu. 
SGK bu nedenle 
yönetmeliği değişti 
rerek suç duyu
rusunda bulunma 
uygulamasından 
vazgeçti, ancak 
aylıkları kesmeye 
devam etti.
ÖDEME SGK’NIN 
HATASINDAN 
OLMUŞSA...
Sosyal Güvenlik Ku
rumu tarafından 

yapılan “yersiz 
ödemeler” geri 
alınıyor. Yersiz 
ödeme vatandaşın 
kusurlu veya kasıtlı 
davranışlarından 
doğmuşsa, hatalı 
işlemin tespit tari
hinden geriye doğru 
10 yıllık süre içinde 
yapılan ödemeler 
geri alınıyor. Yersiz 
ödeme, SGK’nın 
hatalı işlemlerinden 
kaynaklanmışsa bu 
kez zaman aşımı 
süresi 5 yıl olarak 
uygulanıyor.
Yersiz ödenen aylık 
ların 24 ay içerisinde 
SGK’ya iade 
edilmemesi halinde, 
ayrıca o dönemde 
yürürlükte olan faiz 
uygulanıyor.

Hurdasına hile 
yüzde 100 zam geldi

Asgari ücretten 
70 lira kesinti 
yapılmaması için 
düğmeye basıldı. 
Vergi dilimi sorunu 
çözülüyor, farkı 
devlet ödeyecek. 
Hükümet, ağustosta 
gelir vergisi üst dil
imine çıkacak asgari 
ücretlinin maaşın 
dan 70 lira kesinti 
yapılmaması için 
verdiği sözü tuttu. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sü
leyman Soylu, "As
gari ücrette vergi 
sözümüz söz. Telafi 
edecek düzenleme

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.cui>>

yapacağız. Bin 300 
liranın altına düşen 
asgari ücretliye para 
vereceğiz. Bütün 
sistemimizi bilgi 
işlem olarak buna 
göre yenileyeceğiz" 
dedi. Sabah'ın 
haberine göre 
Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu 
yaptığı değerlendir 
mede çalışma hayatı 
ve sosyal güvenlik 
alanındaki 
çalışmalara ilişkin 
şu mesajları verdi 
VERDİĞİMİZ SÖZ
LERİ TUTUYORUZ: 

Asgari ücretten 
kadınların doğum 
iznine, genel 

sağlık sigortasında 
gençlerle ilgili 
düzenlemeye kadar 
birçok adım atıldı. 
Bunlar vatandaşa 
söz verdiğimiz 
adımlardı. Çalışma 
hayatı, istihdam, 
sosyal güvenlik 
sistemine ilişkin 
dosyalar oluştur 
duk. Esnek 
çalışma gerçekleşti. 
Yürüyen bir 
reform süreci var, 
iyileştirmelerin 
devamı gerekiyor.

Devlete tanesi 0.89 
kuruşa mal olan 1 
kuruşlar sırra 
kadem bastı. 
Piyasada buluna
mayan 1 kuruşların 
hurdada kilogram 
fiyatı 7 lira70 kuruş, 
parasal değeri ise 4 
lira 55 kuruş ol
unca hurdacılar 
harekete geçti. 
Yüzde 60’u bulan 
kâr % 90 bakır, %10 
çinko içeren ton
larca 1 kuruşun 
piyasadan çekilme
sine yol açtı. 
Kaybolan kuruşla 
rın eritildiği iddia 
ediliyor. İletişime 
geçtiğimiz hurdacı 
lar bunu doğruladı. 
Hurdacılar, ton 

fiyatına 7 bin 700 
TL önerdiler. Bu da 
kilogram fiyatının 7 
lira 70 kuruş ettiği 
anlamına geliyor. 
1 kilogramlık 1 
kuruşta toplam 455 
adet bulunuyor. 
Bu da bir adet 
bir kuruşun 0.017 
TL'ye değeri 
olduğunu 
gösteriyor.
Basit bir anlatımla 
kilogram fiyatı 4 
lira 55 kuruş olan 
‘1 kuruşların' satış 
fiyatı 7 lira 70 
kuruşa denk 
geliyor. Bu da 1 
kuruştan yüzde 
59.09 kâr 
edebileceğiniz 
anlamına geliyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER1 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

DENİZ UCAâl

K
R

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

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

ULAŞIM

HASTANELER

Sahil Dev. Haı

E
517 34 00
513 23 29

Tomokay Tomografi
Acıbadem

TAKSİLER

B
E
R
1

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme I
Statyum I
Orm.Böl.Şef. I
Milli Eğt Md. l
Halk Kütüphane l
Askerlik şb. ı
Karayolları 
Uman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR__________

BELEDİYE

12İ 
186

513 45 03 
514 00 95
513 12 86 
51341 74 
513 13 53
513 10 57 
513 13 08
513 11 33 
513 10 95
513 37 42

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
51345 20

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı <
Yalova ।
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60

(226)811 13 23

513 23 94

VAPUR-FERİBOT

Esklhlsar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası Oto
büs Terminali

261 54 00
(18 Hat)

DAĞITICILAR

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

514 57 96
513 23 25 

5 45 ?1-182 
£ 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 

i MAR-PET
Tuncay Otogaz

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
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GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
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GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ
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Zabıta yok, çöp kovası yok, her yer seyyar satıcı bakan yok

HIHinU
Kadri GÜLER
kadri_guler@notmail.com

►gGüne Bakış

SUDÜŞEN ŞELALESİ
Bayram sonrası tatile gidenler yollarda çile 

çekerken bizim gibi tatilini kendi bölgesinde 
geçirenler en yakın gezi alanlarını tercih 
ediyorlar.

Pazar sabahı ailece güzel bir kahvaltıdan 
sonra Haydariye Mahallesi sınırlarında olan 
ve Gemlik turizmine yeni kazandırılan Su 
Düşen Şelalesi’ne gitme kararı aldık.

1969-73 yıllan arasında Haydariye Köyün 
de 4 yıl öğretmenlik yaptığımdan bölgeyi ve 
Haydariye’yi iyi tanıyorum. Devamı 4’de

Kumla da yazlık evleri olanlar, Ramazan 
Bayramı ve sonrası gezi yolunu işgal eden 
seyyar satıcılar nedeniyle tatilciler sahilde 
yürümekte zorlanıyor. Ünlü markaların sahte 
ürünlerini ucuza satan seyyar satıcılar, halk
tan da ilgi görünce yolda gezmek isteyenler 
zor anlar yaşıyorlar. Haberi sayfa 2’de

İneqöl_den bayramlaşmak için geldiği 
Gemlik’te tanıdığı tarafından bıçaklandı 

İnegöllii Nurcan 
bıçaklanarak 

öldürüldü
39 yaşındaki Nurcan Efe adlı kadın 
bayram tatili nedeniyle İnegöl’den Gem- 
lik’e akrabalarına ziyarete geldi.
Akrabalarıyla görüştükten sonra yolda 
İnegöl’den tanıçlığı Dursun E. ile 
karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kav
gaya dönüştü. Dursun E. Nurcan Efe’yi 
bıçaklayarak öldürdü. Haberi sayfa 4’de

Denizde fenalaşarak sulara 
gömülen adam kurtarılamadı

Dün, Kumsaz 
sahilinde, serinle
mek için girdiği 
denizde fenala 
şan 69 yaşındaki 
Haşan Öziş, bay 
çınlık geçirdi. 
Öziş, kurtarıla

SEZONNNİIK 
BOGÜLMftSI 
KOMŞUDA

ÖZEL ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAATO A YKFMTT 4’5’6’7'SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE
•• '• • MÜZİK JİMNASTİK

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL voleybol'"' Sayar

AKTİVİTELERİMİZ: BASKETB0E halk oy™.
derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerîmiz bulunmaktadır SU SPORLARI SATRANÇ

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

tesi.com
mailto:kadri_guler@notmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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ZABITA SORUNU
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yolda yürüyüşleri 
zora sokuyor.

Sayfa 2
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Zabıta yok, çöp kovası yok, her yer seyyar satıcı bakan yok

KUMLA DA SEYYAR REZALETİ
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Kumla da yazlık ev
leri olanlar Şeker 
Bayramı ve sonrası 
gezi yolunu işgal 
eden seyyar 
satıcılar nedeniyle 
tatilleri zehir oluyor. 
Akşam saatlerinde 
Kumla sahilinde 
geziye çıkan tatil
ciler, yeni yapılan 
gezi yoluna, saat 
17.oo den sonra 
Büyükşehir Beledi 
yesi zabıtasının 
görevi bırakıp 
gitmesi üzerine, yol 
işgal ediyorlar. 
3 günlük bayram 
tatili ve sonrası ünlü 
markaların sahte 
ürünlerini ucuza 
satan seyyar 

satıcılar, halktan da 
ilgi görünce yolda 
gezmek isteyenler 
zor anlar yaşıyorlar. 
Zabıta memurla 
rımn olmaması 
denetimsizliği 
artırırken, esnaf da 
bu durumda 
şikayetçi olmaya 
başladı.
Bir yandan bazı 
esnafında yola 
taşması tatilin 
tadını kaçırdı. 
Kumla da oturanlar 
ise akşam saat- , 
terinde evlerinden 
getirdikleri sandal 
yeleri ile yolun bir 
bölümünü 
kapaması, gelip gi
deni seyretmesi 

Kumla sahilinin 
Bursa Büyükşehir 
Belediye denetimine 
girmesinden 
sonra başlayan 
aksaklıklardan biri 
de sahilde saat 
17.oo den sonra 
zabıtanın görev 
yapmaması.
Küçük Kumla 
muhtarı.Abdullah 
Satı gazetemize 
yaptığı açıklamada 
Belediye Başkanlığı 
na yaptığı duyuru
larda Büyükşehir 
Belediye zabıtasının 

mesaisinin bitme 
sinden sonra Gem
lik Belediye zabıta 
memurlarının görev 
yapacağını söyleme 
lerine karşın bugü 
ne kadar bu uygula 
manın başlamama 
sından doğan 
boşluk ile seyyarla 
rın Kumlalıların 
huzurunu kaçırmaya 
başladığını söyledi. 
Satı, "Bu durumdan 
belediye de zararlı 
çıkıyor. Kumla 
sahilinde akşamları 
çöp atacak bir tane 
konteynır veya çöp 
kovası yok.
Ağaçlar dikilmediği 
için açılan dikim 
yerleri tehlike

Her yer çop.

yaratıyor. Herkes 
bana gelip şikayette 
bulunuyor. Ben 
şikayetleri duyura-

cak merci bula 
mıyorum. Ne olacak 
bu Kumlanın hali” 
diyor.

Sİ BUSEN ŞELftlESIHE BAYRAM AKIMI

Gemlik’in yeni 
gezi alanlarından 
Haydariye Mahallesi 
Su Düşen Şelalesi 
Şeker Bayramı ve 
sonrası tatilcilerin 
akınına uğradı. 
Haydariye Ma- 
hallesi’nden Yalova 
Üvezpınar Köyüne 
doğru açılan yol ile 

ilgi toplamaya 
başlayan Su Düşen 
Şelalesi, bayram 
süresince bilhassa 
arap turistlerin 
uğrak yeri oldu. 
Her gün yüzlerce 
kişi Haydariye’den 
sonra şelaleye kadar 
bozuk olan dağ 
yolundan binbir 

güçlükle Su Düşen 
Şelalesi’ne geldik
lerinde, yaklaşık 30 
metre yükseklikteki 
kayalıklardan 
aşağıya düşen 
Nacaklı deresinin 
sularının çıkardığı 
serinlik ve buhar ile 
serinleme fırsatı 
buldular.

Yolun bozukluğu 
yanında, şelale 
çevresinin düzen 
sizliği harika doğa 
güzelli ni gölge 
düşür . r.
Yollat ,n düzeltilmesi, 
asfaltın yenilenmesi 
ve şelale çevresine 
yeni bir dizayn 
yapılması Su Düşen

Şelalesini bölgenin 
turizm merkezi ha
line getirebilecek.

YALOVA YOLU 
GENİŞLETİLİYOR 

öte yandan, Yalova 
üzerinden Su Düşen 
Şelalesi’ne gelenler 
de yolun genişletme 

çalışmalarının 
bitirilmemesi 
nedeniyle büyük 
sıkıntılar çekiyorlar. 
İki aracın tehlikeli 
yolda zor geçmesi, 
sürücüleri korku
turken, Haydariye 
ile Şelale arasında 
yolun genişletmesi 
düşündürücü oluyor.



11 Temmuz 2016 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 3

Şehit ateşi Bursa'ya düştü
Hakkari'nin Şemdinli 
İlçesi'nde askeri 
aracın geçişi 
sırasında PKK'lı 
teröristlerce daha 
önceden yola 
döşenen el yapımı 
patlayıcının infilak 
etmesi sonucu şehit 
olan 5 askerden 
Piyade Sözleşmeli 
Er Yunus Yılmaz'ın 
Bursa'nın merkez 
Osmangazi llçesi'n- 
deki baba evine 
ateş düştü.
Şemdinli llçesi'nin 
Beyyurdu- Aktütün 
karayolunda yol 
kontrolü yapan 
askerleri taşıyan 
aracın geçişi 
sırasında teröristler 
ce yola döşenen el 
yapımı patlayıcının 
infilak etmesi

sonucu Sözleşmeli 
Piyade Er Yunus 
Yılmaz, 5 silah 
arkadaşıyla şehit 
oldu.
Yunus Yılmaz'ın 
şehit olduğu haberi 
Bursa'nın merkez 
Osmangazi İlçesi 
Adnan Menderes

Mahallesi Arafat 
Sokak'ta oturan 
babası Selam! ve an
nesi Azime Yılmaz'a 
verildi. Yunus 
Yılmaz'ın şehit 
olduğu haberinin 
duyulmasının 
ardından yakınları ve 
komşuları eve akın 

ederken, binanın 
önüne Türk bayrağı 
asıldı.Yunus 
Yılmaz'ın tezkere 
aldıktan sonra 2 yıl 
bir fabrikada işçi 
olarak çalıştığı, 
geçen 29 Nisan'da 
da sözleşmeli er 
olarak göreve 
başladığı öğrenildi. 
Yılmaz Ailesi'nin 3 
çocuğundan biri 
olan Yunus Yılmaz'ın 
ikizinin bulunduğu 
ve bekar olduğu be
lirtildi. Aslen Gire
sun'un Tirebolu 
İlçesi Düzköy nü
fusuna kayıtlı olan 
Yunus Yılmaz'ın 
ailesinin yıllardır 
Bursa'da yaşadığı 
için cenazesinin de 
burada toprağa 
verileceği bildirildi.

Onardığı 
çatıdan düştü

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde onarmak 
için çıktığı çay oca 
ğının çatısından 
düşen iş yeri sahibi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Mahmudiye 
Mahallesi Özkan 
Sokakta faaliyet 
gösteren çay ocağı 
nın sahibi Haşan T., 
kurduğu iskeleden 
çay ocağının 
çatısına çıkarak 
onarım çalışmala 
rina başladı. Çatı 

hizasındaki kuruluk 
kısmına basan 
Hâşan T., kuruluk
taki eternetin * 
kırılması sonucu 
boşluktan beton 
zemin üzerine 
düşerek yaralandı. 
Yaralı adam, 112 
sağlık ekibinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl Dev 
let Hastanesinde te
davi altına alındı. 
Yaralının sağlık 
durumunun iyi 
olduğu belirtildi.

Sulama havuzunda
ceset bulundu Kardeşleri ölüm ayırdı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, meyve 
bahçesi sulamak 
için evinden çıkan 
adamın cesedi, su
lama havuzunda 
bulundu.
İnegöl'e bağlı 
Doğanyur'du Ma
hallesinde ikamet 
eden çiftçi Fahret
tin Çakmak, meyve 
bahçesini sulamak 
için evinden ayrıldı. 
Uzun süre ikame
tine dönmeyen

Çakmak'ı aramak 
için bölgeye giden 
ailesi, 2 metre 
derinliğindeki 
sulama havuzunda 
cesediyle karşı 
laştı. Çakmak'ın 
ailesinin ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ekipleri, 
yaptıkları kon
trollerde, Fahrettin 
Çakmak'ın hayatını 
kaybettiğini 
teyit etti.

İnegöl'e bağlı Çaylı 
ca Mahallesi'nde 
meydana gelen 
kazada, traktörün 
devrilmesi sonucu 
iki kardeş ten biri 
hayatını kaybetti, 
diğeri yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl’e bağlı 
Çaylıca Mahalle
si'nde ikamet eden 
20 yaşındaki Beytul- 
lah Aydın, kardeşi 15 
yaşındaki Büşra 
Aydın ile birlikte 
ailesine ait 16 JFH 
36 plakalı traktörle

tarlaya gittiği sırada 
direksiyon hakimi 
yetinin kaybolması 
sonucu kaza yaptı. 
Kaza sonucu de
vrilen traktörden 
savrulan Beytullah

Aydın ile kardeşi 
Büşra Aydın yara 
landı. Kazayı gören 
akrabaları tarafından 
Cerrah beldesine 
kadar özel otomo
bille getirilen iki 

kardeş, buradan am
bulanslarla İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Acil 
serviste yapılan tüm 
müdahalelere 
rağmen Beytullah 
Aydın kurtarıla 
mazken, kardeşi 
Büşra Aydın yapılan 
müdahalenin 
ardından ambu
lansla Bursa Şevket 
Yılmaz Devlet Has
tanesine sevk 
edildi*, ete

Bıçaklanan kişiye 
müdahale edilmesi 
Bıçaklanan kişinin 
yığıldığı yerden 
güvenlik kamerası 
görüntüsü 
Olayın gerçekleştiği 
yerden detaylar 
Bıçaklayan kişinin 
eşi ve çocuğu 
Yaralının kanlı ayak 
izleri Göktuğ Y.'nin 
göazltına alınması 
Bıçak yarasıyla me
trelerce yürüyüp 
yardım istedi 
Merkez Osmangazi 
ilçesinde, evinden 
çıktığı arkadaşı 
tarafından bıçakla 
yaralanan kişi, bir 
süre yürüyerek yere 

yığıldıktan sonra 
çevredekilerin 
ihbarıyla hastaneye 
götürüldü 
Olay yerinden 
kaçtığı öne sürülen 
zanlı ise polis ekip
lerince bir arsada 
yakalandı 
Bursa'da, arkadaşı 
tarafından bıçakla 
yaralanan kişi, 
yaklaşık 300 metre 
yürüdükten sonra 
gördüğü kişilerden 
yardım istemesinin 
ardından hastaneye 
kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, 
Göktuğ Y. (28). gece 
arkadaşlarıyla 
eğlendikten sonra 

sabah geldiği 
merkez Osmangazi 
ilçesi Tayakadın Ma
hallesindeki evinin 
kapısında arkadaşı 
Anıl Öztürk ile 
karşılaştı.
Göktuğ Y, Öztürk'e 

evine niye geldiğini 
sordu. "Seni bekliy
ordum. Konuş 
mamız gereken bir 
konu var." yanıtını 
alan Göktuğ Y'nin, 
"Benimle bu saatte 
ne konuşacaksın." 

diye bağırarak 
evinin mutfağından* 
aldığı bıçakla 
öztürk'ü sol 
bacağından iki kez 
bıçakla yaraladıktan 
sonra kaçtığı iddia 
edildi.
Kan kaybeden ve 
çevrede kimse 
bulunmadığı için 
yaklaşık 300 metre 
Sürüyüp yere yığılan 

ıztürk, o saatte açık 
olan bir fırının 
çalışanlarından 
yardım istedi.
İhbar üzerine olay 
yerine polis ve 112 
Acil Servis ekipleri 
sevk edildi. Sağlık 
görevlilerince Mu

radiye Devlet Has
tanesine kaldırılan 
Öztürk'ün hayati 
tehlikesi 
bulunmadığı 
öğrenildi.
Üzerindeki giysilere 
kan bulaşan 
Göktuğ Y. ise 
polis ekiplerince 
çevredeki bir 
arsada gözaltına 
alındı.
Göktuğ Y'nin eşi 
M.Y. de ifadesine 
başvurulmak üzere 
polis merkezine 
götürüldü.
Olayda kullanıldığı 
öne sürülen ve evde 
bulunan bıçağa ise 
el konuldu.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

SUDÜŞEN ŞELALESİ
Görevim ve sonrası orada kurduğu Kalkın 

ma Kooperatif ile köye hizmet getirmek için 
çok çabalar harcadım. Traktör, harman maki 
nalan, pulluklar, römorklar aldık, tüketim 
mağazası açarak bir eksikliği giderdim, arıcı 
lık kursu, köylü ile Cahit Atay’ın “Pusuda" ve 
“Ormanda" oyunlarını sahneledik, kazancıyla 
Atatürk büstü alıp okulun önüne diktik. 4 
yıllık hizmetim sırasında yaptıklarım ve yaşa 
dıklarım bir romanın sayfalarını dolduracak 
kadar çoktu.

Kumla dan Haydariye ye öğle saatlerinde 
vardığımızda, eski muhtar Murat Aslanın 
Lamazi Gogo, “Güzel Kız” kır evine uğraya 
rak dost çayını içtik, eski günler üzerine soh
betler ettik.

Haydariye Köyüne gidenler, Lamazi GoGo’ 
ya uğra malı, köy yoğurdundan yapılmış 
ayranı, çiğ böreği ve mantısı ile karınlarını 
doyurabilecekleri gibi, köy peyniri ve sütüyle 
de kahvaltı yapabilirler.

Murat Aslan’ın Güzel Kız’ında doğal olarak 
yetiştirilen domates ve biberler ile salatalıklar 
da olmak üzere.

Oradan Köy kahvesinin önüne arabamızı 
park edip, okula doğru gideceğimiz sırada 
eski öğencilerim beni tanıdılar, sarıldık, 
öpüştük eskileri yad ettik hasret giderdik.

Sıcak çaylarını içip, okulun kapısında 
çocuklarımla fotoğraflar çekip onlara eski 
anılarımı anlattım.

Haydariye de güzel araziler yabancılar 
tarafından satın ılınarak bahçeli evler yapılı 
yor. Kısa bir uman sonra Haydariyelilor-^ j 
orada azın.'ıkf ı kaıırıaısa şaşmayın.

Kumla dan * lydarıye ye çıkmak 10 dakika 
sürüyor. Nefis bir dag havası, ormanlardan 
gelen bol oksijen içinde toprakla uğraşmak 
güzel değil mi?

Oradan çevreye baka, baka SuDüşen 
Şelalesi’ne doğru yol aldık.

Nacakh’ya doğru birçok araç yol kenarında 
park etmiş yeşillikler arasında piknik 
yapıyordu. Haydariye den uzaklaştıkça asfalt 
yolun bozulduğu ve bol çukurların meydana 
gelmesi çok dikkatli araç sürmemize neden 
oldu. Arkamdan gelen araçlar yanında, dar 
yolda karşıdan gelen araçlar nedeniyle bir 
hayli sıkıntılar yaşadık.

Yolun kimi bölümü öylesine tehlikeliydi ki 
Serap, “geri dönelim" bile dedi.

Koltuğuna sıkıca tutunmuş, gergin bir halde 
SuDüşen Şelalesi otoparkına vardık.

Parka 50-60 araç vardı.
Şelalenin bulunduğu yöreye doğru inen 

araçlar, yukarıya çıkan turistler görüyorduk.
Birer hra verip şelale alanına girdik. Eski 

halini bilmiyorum ama bu hali bana güzel 
görünmedi.

Ağaçlardan yapılmış bazı yiyecek satan yer
ler, dere içine konmuş ahşap masalara otu
rup ayaklarını serin sulara bırakmış yerli 
yabancı halk serinlerken, şelalenin bulundu 
ğu yerde kümelenmişti gelenler.

Erkekler soyunup, soğuk şelalenin altında 
oluşan gölcüğe tepeden atlamak ve hüner
lerini sergilemekte meşgulken, herkesin 
elinde cep telefonu, durmadan hatıra 
fotoğrafı çekiyordu.

Arap turistlerin çokluğu ise dikkat çekiciydi. 
Bir fotoğrafçı, rengarenk papağanları ve kor 

san giysileri ile hatıra fotoğrafı çekip para 
kazanmanın derdindeydi.

Çevremi gözlemlediğimde bunca tehlike ve 
zahmete katlanıp buralara kadar gelip, böyle 
bir düzensiz manzara ile karşılaşacağımı 
düşünememiştim.

Yabancıların elinde böylesi bir kaynak olsa, 
sanırım burasını cennete çevirirlerdi.

Su tepeden akıyor, biz sadece bakıyoruz. 
Yazık.
Gezimizin diğer bölümünü Yalova yolu üze 

rinden Gemlik’e gelerek geçirdik, Orada da 
yapılan yol çalışmaları nedeniyle çok zor 
anlar yaşadık. Bu bölgenin mutlaka Turizm 
Bakanlığı tarafından ele alınıp düzenlenmesi 
gerekir.

Buraya bir gelen, bir daha zor gelir diye 
düşünüyorum.

Güzelliklerimizin kıymetini bilelim.

I
İnegöl den bayramlaşmak İçin geldiği Gemlik'te tanıdığı tarafından bıçaklandı

Gemlik’de bıçaklı 
saldırıya uğrayan 
kadın hayatını 
kaybetti.
Nurcan Efe (39) adlı 
kadın bayram 
tatili nedeniyle 
İnegöl'den Gemlik’e 
ziyarete geldi. 
Gece geç saatlere 
kadar arkadaşları 
ve akrabalarıyla 
görüşen Efe, eve 
dönerken Eski 
Pazar Caddesi 
Serçe Sokak'ta, 
İnegöl'den tanıdığı 
Dursun E. ile 
karşılaştı.
Efe, kendisiyle 
konuşmak istediği 
ni söyleyen 
Dursun E'nin 
isteğini geri 
çevirince, ikili 
arasında sözlü 
tartışma başladı. 
Tartışmanın kav
gaya dönüşmesiyle 
Dursun E, Efe'yi

vücudunun çeşitli 
yerlerinden bıçakla 
dı. Efe, çevredeki 
vatandaşların 
bildirmesi üzerine

olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ambulansı ile hâs» 
taneye kaldırılırken 
hayatını kaybetti.

KENDİNİ DE 
BIÇAKLADI 
Olay sırasında 
bıçak darbelerin 
den kendisinin de 
yaralandığı iddia 
edilen Dursun E, 
vatandaşların bilgi 
vermesi üzerine bir 
binanın girişinde 
baygın ve yaralı 
hâlde bulundu. 
Sağlık ekipleri 
tarafından Gemlik 
Devlet Hastanesine 
sevk edilen 
Dursun E, burada 
ilk müdahalenin 
ardından Bursâ 
Muradiye Devlet 
Hastanesine kal 
dirildi. Efe'nin ce
nazesi, Savcı İn
celemesinin ardın 
dan kesin ölüm ne
deninin tespiti İçin 
Bursa Adli Tıp Ku
runtuna gönderildi. 
Olayla ilgili soruş 
turma başlatıldı

seioion İlk Bünmsı nısmu
Denizde fenalaşarak sulara gömülen adam kurtarılamadı

2016 yılının ilk 
boğulma olayı 
Kumsaz da 
yaşandı. 
Dün, Kumsaz 
sahilinde, serinle
mek için girdiği 
denizde fenalaşan 
69 yaşındaki 
Haşan Öziş, 
baygınlık geçirdi. 
Çevredeki 
vatandaşlar 
tarafından deniz
den çıkarılan ve 
çok miktarda su 
yutan Haşan Öziş,'

kaldırıldığı has* 
tanede yapılan mü* 
dahalelere karşın

kurtarılamadı 
Olay, dün saat 
14.00 sıralarında 
Gençali Mahallesi 
Kumsaz sahilinde 
meydana geldi. 
Bursa'dan ailesiyle 
birlikte Kumsaz a 
gelen Haşan öziş, 
serinlemek 
amacıyla denize 
girdi.
Denizde fenalaşan 
Öziş, baygınlık 
geçirerek sulara 
gömüldü.
Çevredeki

vatandaşlar 
tarafından 
denizden çıkarılan 
ve çok miktarda 
su yuttuğu 
bildirilen öziş, 
112 Acil Servis 
ambulansıyla Gem
lik Devlet Hastane- 
si'ne kaldırıldı. 
Yapılan müdaha 
leye rağmen 
kurtarılamayan 
Haşan Öziş'in 
cesedi Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.

K AŞ€D€ B€KL€WI€K VO»
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER A ’ANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/ A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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So kaynafcları tek elden yönetilecek
Suyun Orman ve Su 
İşleri Bakanlığınca 
yönetilmesini esas 
alan "Su Kanunu 
Tasarısı" hazırlandı. 
Suyun Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı 
tarafından yönetilme 
sini esas alan "Su 
Kanunu Tasarısı" 
hazırlandı. Bakan 
Veysel Eroğlu, Su • 
Kanun u'nu 
hazırlama ihtiyacını 
doğuran nedenlere 
ilişkin bilgi verdi. 
Türkiye'de kuraklı 
ğın etkilerinin 
aşılması için, suyun 
havza bazında tek 
elden bütüncül 
yönetilmesi, tasarru
flu kullanılması, de
polama tesisleri 
yapılması, arıtılmış 
atık suların sulama 
ve yer altı suyunun 
beslenmesi gibi 
amaçlarla geri 
kazanılıp bundan 
yeniden yararlanıl 
masının zorunlu 
hale geldiğini vurgu

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

layan Eroğlu, su 
ihtiyacının her 
geçen gün artma 
sına karşılık kıt mik
tardaki kullanılabilir 
su kaynaklarının 
tehlike altında 
olduğunu söyledi. 
Gerekli yatırımların 
yapılması ve su 
kaynaklarının 
korunması için 
2011'de bakanlıkla 
rımn kurulduğunu 
belirten Eroğlu, 
buna rağmen uygu
lamada su kaynakla 
rının yönetimi ile 
korunmasında bazı 
mevzuat eksiklikleri 

ve sıkıntılarla 
karşılaşıldığını 
anlattı.
"SON ŞEKLİ 
VERİLECEK" 
Birçok kurumun, 
su kaynaklarının 
korunmasıyla ilgili 
yetkiye sahip 
olduğuna işaret 
eden Eroğlu, 
"Ülkemizde suyla 
alakalı pek çok ku
rumun söz sahibi 
olmasına rağmen, 
yaşanılan problem
lerde bakanlığımız 
mesul tutulmakta 
dır." ifadelerini 
kullandı.

Eroğlu, 64. Hükümet 
Eylem Plam'nda, Su 
Kanunu'nun 
2016'nın ilk altı 
ayında gerçekleşti 
rilecek reformlar 
arasında yer aldığını 
kaydederek, ka
nunun hazırlık 
aşamasına ilişkin şu 
bilgileri verdi: 
"Nihai şekli verilen • 
tasarı, kanunlaş 
masını teminen 
15 Ekim 2014'te 
Başbakanlığa 
iletildi. İlgili 
kurumlarla yapılan 
toplantılar ile muta
bakata varılan ve 
varılamayan husus
lar sonucunda 11 
Mayıs 2015'te tekrar 
sunuldu. Hükümet 
değişikliği sebebiyle 
26 Kasım 2015'te 
Başbakanlık tarafın 
dan iade edildi. Su 
Kanunu Tasarısı, 
15 Martta 
Başbakanlığa 
yeniden 
sunulmuştur.”

BUBO’BA SEFERLER 
SÜRÜYOR

Bursa Deniz Oto
büslerinin Mudanya 
Kabataş ve 
Büyükçekmece se
ferleri kesintisiz bir 
şekilde devam 
ediyor.
Bursa ile İstanbul 
arasında deniz 
ulaşımının iddialı 
bir markası haline 
gelen ve Mudanya 
- Kabataş’ın 
ardından Mudanya 
- Büyükçekmece 
ve Büyükçekmece 
- Avşa seferlerini 
de başlatan 
BUDO’nun sefer
lerinin iptal 
olduğuna ilişkin 
haber ve iddialara 
Burulaş’tan 
açıklama geldi.

Büyükşehir 
Belediyesine bağlı 
Bursa Ulaşım 
Toplu Taşım 
İşletmeciliğinden 
(BURULAŞ) yapılan 
açıklamaya göre, 
Cumartesi günü 
fırtına nedeniyle 
sadece 2 seferin 
iptal edildiği, geri 
dönülen seferlerin 
ise yolculara bilgi 
verilerek, 1 
saat gecikmeli 
gerçekleştirdiği, 
10 Temmuz Pazar 
günü ise karşılıklı 
olarak tüm sefer
lerin sorunsuz 
bir şekilde 
aksamadan 
gerçekleştirildiği 
belirtildi

43 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ

Bir AşkHikayeti____________
O'.tMR I

YOK______| 04 Hoıiran 200e

i • dİ 6/^ W

TÜRKİYE'NİN EN UYGUN VE KALİTELİ 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

g&ıAJz"n ^FfiTURfi®GF UMU 1 fc- 1 ■ z S€VK İRSALİ V€SI
7 I I d JCİ1 O J TAŞIMA İASALİV6Sİ

MftTBMCIUK - REKLAMCILIK • ORGANİZASYON VE TANITIM
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83

✓ KARTVİZİT & KAS6 
V H€DİV€LİK 6ŞVP 
V KATALOG

D AVCTİ V€
^/ DÜĞÜN & NİŞAN 
^/SÜNNET AÇILIŞ 
^/ORGANİZASYON 
^PLAKET & KUPA 
^/D€RGİ, KİTAP 
y BALON

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


11 Temmuz 2016 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 7

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

HER BAYRAM YÜZLERCE ÖLÜ

Her bayramda 
olduğu gibi, bu ra
mazan bayramında 
da yollar kan gölü.
Karayolları duble 

yol olduğundan 
beri ölümle 
sonuçlanan kazalar 
da duble oldu. 
Uzatılan bayram 
tatilinin 8. nci 
günündeki kaza 
tablosu 129 ölüm 
398 yaralı milyon
larca liralık maddi 
hasar.
Dilerim son gün 

olan pazar günü 
ölümlü kazalar 
olmaz.
Yollar duble 

olunca sürücülerde 
güven arttı.
Aşırı hızla sürüş, 

hatalı sollama trafik 
kurallarına uymama 
sonucu can ve mal 
kayıpları.
Araç edindirme de 

özendirici 
kolaylıklar her 
geçen gün trafik 
yoğunluğunu 
arttırıyor.

Mevcut yollar bu 
araç yoğunluğu bu 
kaldırır mı? 
Kaldırmaz mı ?
Hiç umursanmı 

yor.
Araç kullanmak 

bir meslektir 
aslında.
Şoförlük mesleği 

öyle iki üç aylık 
sürücü kursu 
eğitimiyle 
edinilebiliecek 
meslek değil 
aslında.
Eğitimi gerektirir.

Bugünkü gibi ucuz 
ve kolayına 
sağlanmamalıdır. 
Okur yazar ol. 
Köyle tarlayı 
koyunu - keçiyi sat 
al bir kamyon, Tır, 
Taksi düş yollara 
sonra.
Ocağın sönsün, 

Ocaklar söndür, 
insanları sakat 
bırak, ömür boyu 
acı ve ıstırap içinde 
yaşamalarına 
sebep ol.
Daha ilkokulda 

başlamalıdır bu 
yolda eğitim.
Trafik kuralları, 

motor, direksiyon 
ve gerekli her türlü 
bilgi verilmeli 
sürücü kurslarında 
tatbiki eğitim veri 
lerek “ehliyet” ve 
rilmelidir.
Araçlar ana arter

lere girmeden 

sürücülerin 
uyuşturucu kont 
rolleri yapılmalı yol
larda kurulacak 
navigasyon dene
tim istasyonlarınca 
sürat tahdidlerine, 
trafik kurallarına 
uyulup 
uyulmadıkları 
denetlenmesi, para 
cezaları ile birlikte 
hiç olmazsa bir gün 
trafikten alı 
konulmalıdır.

18 yaşından 
küçükler sürücü 
belgesi (ehliyet) 
edinmedikleri gibi; 
genellikle emekli 
yaşı 65 yaşından 
sonra da araç 
kullanılması 
yasaklanmalıdır.
Şehirlerarası oto

büslerde çift şoför 
mecburi olmalı, 
dörder saat arayla 
değişimli olarak 

araç 
kullanmalıdırlar.
Vatandaşın 

güvenini sağlamak 
üzere taksiler nasıl 
tek renk sarı bo 
yaya mecbur tutu
luyorsa, taksi 
sürücülerinde de 
tekti p kıyafet 
mecburiyeti getiril 
melidir.

Araçta resimleri 
de olmalıdır.
Kişisel olarak en 

çok değer verdiğim 
kişiler, şoförlerdir.
Canımı, malımı, 

ırz ve namusunu 
teslim ettiğim 
onlardır.
Şoförlerimize 

saygı duyulmalı, 
saygınlıkları 
korunmalı, 
artırılmalıdır.
Tabii iyi bir 

eğitimle....

İstanbul - Ankara arası 1,5 saate HM
2023 hedefleri 
kapsamında hayata 
geçirilecek olan 
proje ile İstanbul ve 
Ankara arasının 1,5 
saate düşüyor. 
Türkiye'nin mega 
yatırımlarından Os- 
mangazi Köprüsü 
hizmete açılırken, 
2023 hedefleri 
kapsamında yeni 
bir projenin daha 
detayları belli oldu, 
stanbul ve Ankara 
arasını 1.5 saate 
kadar düşürecek 
'Sürat Demiryolu 
Hattı' devreye ahm 
yor. Hız limiti 350 
kilometre olacak 
yeni hattın 2 yıl 
içerisinde tamam 
lanması hedefle 
niyor. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haber 
leşme Bakanı 
Ahmet Arslan, yeni 
hattın bir gereklilik 
olduğunu belirte 
rek, "Onun ön şartı 
şu anki Ankara- 
Eskişehir üzeri İs
tanbul YHT ile diğer 
bağlantılı YHT'lerin 
hayata geçtikten 
sonra belirli bir sü 
re geçmesi gereki 
yor. Bu hat yükünü 
alınca yeteri kadar 
o zamanda sürat 
demiryolunu yapıp 
direk Ankara-lstan- 
bul arası gidecek

yolcuyu o hatla 
götürmek. Sürat 
demiryolu devreye 
girince YHT bütün 
şehirlere uğrayan 
banliyö hattı gibi 
olacak. Pendik- 
Haydarpaşa ile ilgili 
banliyö hatlarında 
çalışma yürüyor. 
Karşıda da Marma 
ray'ın her iki hattına 
banliyö bağlanması 
çalışması yürüyor. 
Hedef 2018'e bitirip 
bağlamak" dedi.

UZUNLUĞU 
500 KM OLACAK

Ulaştırma, Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanlığı'nın fizi 
bilite çalışmasını 
büyük ölçüde 
tamamladığı y ,ıi 

hat Yap-İşlet- 
Devret modeli ile 
gerçekleştirilecek. 
YHT hattının toplam 
uzunluğunun 500 
kilometreyi bulması 
bekleniyor. Hatta 
ilişkin projenin 
toplam maliyetinin 
5 milyar doları 
bulacağı hesapla 
niyor. Ankara-lstan- 
bul Otobam'na 
paralel olarak inşa 
edilecek yeni hat 
İstanbul Köseköy'e 
ulaşacak.
Buradan köprüye 
bağlanacak.

ANKARA-İZMİR'E 
4.2 MİLYAR TL

AK Parti'nin seçim 
beyannamesinde 
milyonlarca kişinin 

beklediği Ankara- 
İzmir Hızlı Tren Pro- 
jesi'ne yönelik 
değerlendirmeler 
yer alıyor. Projenin 
yaklaşık bedeli 4.2 
milyar TL olarak 
hesaplanıyor. Orta 
Anadolu'yu Ege ile 
bağlayacak bu 
projenin ulusal 
demiryolu ağının 
entegrasyonuna da 
katkı sunması bek
leniyor. Yaklaşık 
244 km güzergah 
uzunluğuna sahip 
Karaman-Niğde 
(Ulukışla)-Yenice 
hızlı tren projesi ise 
200 km/sa hıza 
uygun çift hatlı, 
elektrikli ve sinyali! 
olarak planlanıyor. 
Bu hatta hem yük 
hem de yolcu

taşımacılığı 
yapılacak. Proje be
deli 3.2 Milyar TL. 
Hattın 2020 yılında 
bitirilmesi 
planlanıyor.
SÜRÜCÜSÜZ 
ARACIN ÇIKACAĞI 
MANYETİK
YOLLAR
Trafik yoğunluğu 
nun yüksek olduğu 
kesimlerde güvenli 
ğinin artırılmasına 
yönelik çalışmalar 
sürerken yeni 
yapılacak duble yol 
ve otobanlarda ise 
teknolojik alt yapı 
güçlendirilecek. 3. 
havalimanı ve 3. 
köprünün bağlantı 
yollarından 
başlamak üzere 
Türkiye genelinde 
'akıllı yol' dönemi 
başlıyor. Sürücüsüz 
araç ve trenin uzak 
ihtimaller olmadığı 
nı belirten 
Ulaştırma, Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Ar
slan "Yeni planla
malarda hep 
dikkate alınıyor. 3. 
köprü bağlantı 
yollarına ilişkin 
inşallah bu yönde. 
Dediğim gibi bu 
yönde kolay araçlar 
ona uygun hale ge
tirirseniz manyetik 
alan oluşturmak o

kadar zor değil" 
değerlendirmesinde 
bulundu.
ÇARPMAYA KARŞI 
ESNEK BARİYER 
Bağlantı yollarında 
hava durumu, 
yoldaki trafik 
sıkışıklığı, kaza du
rumu, hız ölçümü 
gibi durumları 
gösteren teknoloji. I 
yoğun elektronik 
ekranlar olacak. Üç 
boyutlu mobil kam
eralar ile kaza gibi İ 
ani müdahale 
gerektiren durum
lardan yetkililer 
anında haberdar 
olabilecek. Teknolo
jideki değişimle bir
likte yollara ilave 
elektronik paneller 
konulması da 
mümkün hale gele
cek. Uzmanlar çarp
maya karşı esnek 
bariyer sistemleri 
üzerinde de du
ruyor. Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanlığı'nın koor
dinasyonunda 
yürütülen 
çalışmalarda 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü, yollar
daki teknolojik 
değişime yönelik 
yenilikleri önümüz 
deki dönemde 
açıklayacak.
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Esnafa Ramazan Bayramı dopingi
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfed
erasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Ben- 
devi Palandöken, 
Ramazan 
Bayramı'nın oldukça 
hareketli geçtiğini ve 
esnafa doping etkisi 
yaptığını belirterek, 
"Bu olumlu havanın 
esnafa yansıması 
çok önemliydi.” dedi. 
Palandöken, yaptığı 
açıklamada, bu Ra
mazan Bayramı'nın 
diğerlerinden farklı 

olduğunu, terörle 
mücadelede belli 
mesafe katedilmesi 
nin, bayram tatilinin 
uzatılmasının 
hareketliliği artırdığı 
m söyledi.
İsrail ve Rusya ile 
ilişkilerin düzelme 
sinin piyasada olum 
lu bir hava hissettir 
diğini belirten Pa
landöken, yaz sezo
nunun da iç turizmi 
canlandırdı ğının 
altını çizdi.
Palandöken, "Güney 

doğu ve Doğu Ana 
dolu Bölgelerinde 
terörle ilgili problem
ler bitince insanlar 
artık birbirlerine 
gidip geldiler, çarşı 
ya pazara çıkmaya 
başladılar. Bunu 
tabii esnaf olumlu 
algıladı. Birçok tur
izm bölgesinde in
sanlar ürünlere 
hücum etti. 
Dolayısıyla bayram 
tatilinde bir hareket 
lilik yaşandı. 
Geçtiğimiz bayram

lardan farklı bir 
bayram oldu. Dokuz 
günlük bayram tatili 
esnafa doping oldu, 
doping etkisi yaptı. 
Bu olumlu havanın 
esnafa yansıması 
çok önemliydi. Bu 
bayram hem 
piyasayı hareketlen 
dirdi hem de bu 
olumlu havayla 
turizm açığı kapana 
cak gibi görünüyor." 
değerlendirmesinde 
bulundu.
Başbakan Binali

Yıldırım'ın arife günü 
esnafa, borçlü olan 
insanlara karşı 
yeniden yapılandır 
ma müjdelerinin poz
itif enerji kattığını 
belirten Palandöken, 
bundan Sonraki 
süreçte bütün yurtta 
iyimser havanın 
devam edeceğini 
söyledi. Esnafın, 
ekonominin barome
tresi olduğuna 
değinen Palandöken, 
Türkiye'de terörle il
gili problem 

azaldıkça, 
terörün kökünün 
kazınmasındaki 
istikrarlı duru 
şun insanları 
umutlandırdı 
ğım vurguladı. 
Türkiye Otelciler 
Federasyonu 
(TÜROFED) Başkanı 
Osman Ayık ise Ra
mazan Bayramı'nda 
diğer bayramlara 
göre iç pazardaki 
hareketliliğin biraz 
daha fazla olduğunu 
söyledi.

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA 
ÖZ YAPI KURANLAR 

SİTESİNDE HAVUZLU 
EŞYALI KİRALIK DAİRE

05353781800

ıg gemport
' ;Cremlı'< Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.

GEMPORT 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam gcıeceK.

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

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

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

minimum 1 yıl deneyimli,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak,
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

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

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

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 makinasinı 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası olan 
Teknik resim okuyabilen 

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

Kaynakçılar aramaktayız.

rvMKViTEzc
0 224 514 04 00

m FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY ■ BAYAN VASIFSIZ

- - - - - - - - - - -  ELEMANLAR ARANIYOR■
KIÇIN BIKIM W«

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA
QSAATTE TESLİM EDİLİR

G'İLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCIUK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0,224) 513 96 83 GEMLİK

e Körfez*. www.gernlikkorfezgazetesi.com

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gernlikkorfezgazetesi.com
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Memurlara 60 puan kriteri
Memurlara puan sis* 
temi geliyor. Yeni 
sistemde memurla 
rın yükselmesi ya da 
kovulması puanları 
na bağlanıyor.
Türkiye'de 3 milyon* 
dan fazla memurun 
bağlı olduğu 657 
sayılı Devlet 
Memurları Kanunu 
değişiyor.
"Kamu Personelinin 
Başarılarının 
Değerlendirilmesine 
İlişkin Yönetmelik 
Taslağı" adı verilen 
çalışma ile 
memurların 
performansı ölçüle
cek. Memurların 
değerlendirmesini 
ise en yakın çalışma 
arkadaşı, amiri ve 
hizmetlerden yarar

lanan vatandaş ya
pacak. Başbakanlığa 
sunulan taslağa 
göre; artık vatandaş 
da memurlara not 
verecek. Böylece 
"bankamatik 
memurluğu" bitecek. 
VATANDAŞ DA 
SÜRECE DAHİL 
OLUYOR 
Vatandaşların 
sürece dahil olması 
için "kendisine 

sunulan hizmetlere 
elektronik ortamda 
not vermesi" şekli 
geliyor. Vatandaşa 
sorulacak bazı soru
lar şöyle: "Aldığınız 
hizmet, beklenti
lerinizi ne ölçüde 
karşıladı? Hizmetin 
kalitesinden mem
nun kaldınız mı? 
Hizmeti beklediğiniz 
miktarda alabildiniz 
mi? Kamu 

görevlilerinin ilgi, 
yardımseverlik ve 
nezaketi yeterli 
mi?.."
Vatandaş cevap 
verirken de, "Hiç 
memnum değilim", 
"Memnun değilim", 
"Memnunum" ve 
"Çok memnunum" 
şeklindeki seçenek
lerden birini kul
lanacak. Yöneticiler 
de dahil bütün 
memurlar perfor
mans değerlen 
dirmesine girecek. 
İTİRAZ YOLU AÇIK 
Bu arada memurlar 
da aldıkları başarı 
puanlarına karşı üst 
amire itiraz edebile
cek. Amirin itirazı 
reddetmesi duru
munda, başarı puanı 

kesinleşecek. 
Üst amir itirazı 
kabul ederse, 
notu veren 
amirden yeniden 
değerlendirme 
yapmasını isteyecek. 
Bu durumda amirin 
vereceği karar nihai 
karar olacak.
DÜŞÜK NOT 
ALAN İŞTEN 
ÇIKARILACAK 
Memurlar; iş bilgisi 
ve kalitesi, iletişim 
ve iş birliği, görev 
bilinci ve iş 
alışkanlıkları, disi
plin ve kurallara 
uyma, gelişime 
açıklık gibi sorularla 
değerlendirilecek. 
Sistemde 4 aşamalı 
başarı düzeyi 
kullanılacak.

Bunlar; A 
düzeyi (90-100 
puan), 
B düzeyi (76-89 
puan), 
C düzeyi (60-75 
puan)ve 
D düzeyi (0-59 
puan)...
YÜKSELME DE 
VAR KOVULMADA 
Üç dönem başarı 
puanı A ve B 
düzeyinde yer alan 
personel; görevde 
yükselebilecek. Yer 
değiştirmede ve yurt 
dışı görevlendirmel
erde de dikkate 
alınacak. Sözleşmeli 
personelden puanı 
A, B ve C düzeyinde 
olanlara; 'başarı 
ücreti' ödenecek.

5 vılıla 30 milron dılar getirdi Konut satışı 200 
milyar dolar netirebilîr

97 ülkeye geçen 
yıl kolonya ihraç 
edilirken, dünyada 
Türk kolonyasından 
elde edilen gelir, son 
5 yılda 30 milyon 
doları geçti 
TÜİK verilerinden 
derlenen verilere 
göre, Türkiye geçen 
yıl 6 milyon 705 bin 
dolarlık kolonya 
ihracatı yaptı. Aynı 
dönemde 1 milyon 
664 bin dolarlık 
kolonya ithalatı 
yapıldı.
Geçen yıl 97 ülkeye 
ihracat edilen Türk 
kolonyası, dünyanın

‘Gemlik Körfez’ www.gemlfkkorfezgazetesi.com

dört bir yanında 
kullanıldı. En fazla 
ihracat, 1 milyon 28 
bin dolarla Al

manya'ya yapıldı 
Almanya'yı, 832 bin ‘ 
dolarla Irak, 361 bin 
dolarla ABD, 348 bin 
dolarla İran, 254 bin 
dolarla Libya, 232 
bin dolarla Azerbay
can, 214 bin dolarla 
Hollanda, 161 bin 
dolarla Suudi Ara
bistan ve 151 bin 
dolarla Tanzanya ve 
Suriye izledi. 
Kolonyanın ihraç 
edildiği ülkeler 
arasında Gana, 
Benin, Gaban, Etiy
opya, Mauritius, 
Gambiya, Haiti, 
Aruba, İsrail, Sri

Lanka, Çin, Avus
tralya ve Yeni Ze 
landa da yer aldı.

EN ÇOK İTHALAT 
FRANSA'DAN 
Serinleme ve 
ferahlamayı 
sağlayan kolonya 
için geçen yıl 
yapılan 1 milyon 664 
bin dolarlık ithalatta 
ilk sırayı 858 bin 
dolarla Fransa 
alırken, bu ülkeyi 
491 bin dolarla 
Birleşik Arap Emir
likleri ve 248 bin 
dolarla Polonya 
takip etti.

Yabancılara konut 
ve gayrimenkul 
ürünü ahmlarında 
verilmesi planlanan 
oturma izni ve 
vatandaşlık hakkı 
sektörde heyecan 
yarattı. Yabancılara 
konut ve gayrimen 
kul ürünü alımla 
rında verilmesi 
planlanan oturma 
izni ve vatandaşlık 
hakkı sektörde 
heyecan yarattı. 
Sektör temsilcileri, 
söz konu su düzen
lemeyle Türkiye'ye 
girecek paranın 200 
milyar doları bula 
bileceği görüşün 
de. Başbakan 
Yardımcı sı Numan 
Kurtulmuş'un 
Türkiye ekonomi 

sinin canlanmasına 
katkıda bulunmak 
için yabancı yatırım 
cılara oturum izni 
ve vatan daşlık 
hakkı veril mesiyle 
ilgili yasal düzen
lemeler konu sun 
da hazırlık yaptık 
larını açıkla ması, 
gayrimenkul sek
töründe memnu 
niyetle karşılan dı. 
Sektör temsilcileri, 
Türkiye'de belli bir 
miktarın üstünde 
meblağda gayri
menkul satın 
alarak, bunları 5 yıl 
süreyle elden çıkar 
mama kaydıyla 
tapularına kayıt 
şerhi düşenleri de 
değerlendirmelerde 
bulundu.

±3

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAVMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

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

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

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

OTODÜS
ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 

büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET sîaaSaa
Tuncay Otogaz »13 1» 45
Beyza Petrol S13 01 03

IİR 
II E

PamukkaK ®12 00 2®
DENİZ UÇAöl «13 ®® 1 3
Pagaau* A km la Seyahat »14 ®3 02
METRO »13 12 12
Aydın Turizm »*• 3 20 77
»Özer Turizm #12 10 72
Kanberofilu-Eaadaf 814 4# <S
Anrtur »14 47 71
Kamil Koç 012 0103

■ i

[ I

■ ı

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29 |
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5483 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IHlInlIEIIlM
VENÜS SİNEMASI

ninja kaplumbağalar gölgenin 
içinden(3d türkçe): 
11:30:14:00-16:15- 

18:15-21:45...
sihirbazlar çetesi 2(türkçe 

dublaj): 11:45-14:00- 
16:30-21:45...

ammar2cin istilası 11:30- 
14:00'16:15'18:30'21:45...

5133321

http://www.gemlfkkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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İNŞAAT

Nikah Masası - Volkan (jösterisi

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

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

i, www.gemlikmllton.com
Rk facebook/miltondugun

plus.google.com/miltondugun
P HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
F 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 O MK
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA H|

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN "
GÜZEL ANLARINIZI II

YAŞATMAK İÇİN VARIZ M

Pustu-Meşhut- Çerez
Piyanist +Di Performans 201 O^lllll
SatenSanfalye Giydirme

MILTON
L. DÜĞÜN SALONU

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


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
|W|Wttıılz 2016 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

Tel : O 224 5*13 96 83

■■■İMİ
1 Öf üne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

YALOVA ’YA BAYILDIM...
Dünkü köşe yazımı Haydariye Mahallesin

deki Sudüşen Şelalesi konusuna ayırmıştım.
Sudüşen Şelalesinden dönüşte rotamızı 

Yalova’ya çevirdiğimi de belirtmiştim.
Sonra aklıma geldi.
Onu da bugün yazayım istedim.
Sudüşen Şelalesi Gemlik ile Yalova sınır 

lannın bitiştiği bir nokta. Yalova Belediyesi 
veya Valiliği Üvezpınar köyünden şelaleye 
kadar olan dağ yolunu genişletiyor.

Devamı sayfa 4’de

Son zamanlarda Güneydoğu Anadolu Böl
gesinde ve değişik illerde emniyet güçlerine 
karşı yürütülen saldırılar nedeniyle, Gemlik 
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu 
binanın önüne beton bloklar konarak güven
lik önlemi alındı. Haberi sayfa 2’de

Belediye Meclisi 
yarın toplanıyor
Gemlik Belediye Meclisi, Temmuz 
ayının ilk toplantısını yarın yapacak. 
Belediyeler yasası gereği her ayın ilk 
haftası toplanması gereken Belediye 
Meclisleri araya bayramın girmesi ne
deniyle toplantı bayram sonrasına 
kalmıştı. Haberi sayfa 4’de

BursalI seftiıle sen gırev

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı 
teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 
şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yunus Yılmaz 
son yolculuğuna gözyaşları içerisinde 
uğurlandı. Cenaze törenine anne Azime 
Yılmaz'ın, "Bombalı tuzakları kuran elleri felç 
et Allah'ım, Yunus sana uzanan eller kırılsın 
annem" şeklindeki konuşması damga vurdu.

ÖZEL l)ii'c^iflieııtilt(l()(fnı" ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT

AYKENT 4,5,6, 7. SINIFLARA HAFTADA S SMT 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: BAS™E
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


12 Temmuz 2016 Salı Gemlik Karfez Sayfa 2

Emniyet önüne güvenlik betonu
Son zamanlarda 
Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde 
ve değişik illerde 
emniyet güçlerine 
karşı yürütülen 
saldırılar nedeniyle, 
Gemlik ilçe Emniyet 
Müdürlüğü’nün 
bulunduğu binanın 
önüne beton bloklar 
konarak güvenlik 
önlemi alındı.
Terör örgütlerinin 
patlayıcı yüklü 
araçlarla kamu 
binalarına ve em
niyet güçlerine 
karşı yürüttükleri 
saldırılar üzerine 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nün 
bulunduğu Karsak 
Deresi’nin Termi
nale doğru olan

yönündeki hizmet 
binasının giriş 
kapısı önüne özel 
olarak dökülmüş 
beton bloklar 
yerleştirildi. 
Daha önce bina 
önünde bırakılan 
araçların pak 
etmesi de engel
lenerek araçların 
binanın uzağına 
park etmesi 
sağlandı.
Emniyet 
Müdürlüğüne ait 
resmi araçlarda 
ara sokakta park 
etmeye başladı. 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 
binasının önüne 
beton blokların 
güvenlik için 
konduğu öğrenildi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
BU S Kİ tarafından 
geçtiğimiz yıllarda 
yeniden düzenlenen 
Çarşı Deresi’ni 
görenler şaşırıyor. 
Dere içinde 
suların devamlı 
akmaması 
nedeniyle her 
mevsim değişik 
renk alan Çarşı 
Deresi, havaların 
ısınmasıyla biriken 
yosunlarla yeşil 
renge döndü. 
Sürekli akarı ol
mayan derenin 
durgun suları dere 
içinde kokuya 
ve geniş yosun 
tabakalarının 
oluşumuna neden 
olurken, dere 
dibinde oluşan 
bitki tabakaları 
nedeniyle de suyun 
rengi gök mavisi 
yerine yeşile döndü.

KfiŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

Umurftey Sanayi Bölgesi 
yaya yolları yapılıyor

Uzun süredir alt 
yapı çalışmaları 
sürdürülen 
Umurbey Ma
hallesinin Karsak . 
Deresi çevresinde 
bulunan sanayi 
bölgesine giden 
yolun sağ ve sol 
yanlarına yayaların 
kullanımı için

kaldırım yapılması 
çalışmalarına 
başlandı.
BUSKİ tarafından 
yapılan su ve 
kanalizasyon 
döşeme işlerinin 
tamamlanması 
ardından şimdi 
de ya alarm 
kullan.mına açılacak

olan yaya 
kaldırımının 
yapılması bölgede 
bulunan sanayiciler 
tarafından memnun
lukla karşılandı. 
Sanayiciler, 
yolun bozuk olan 
asfaltının da bir an 
önce onarılmasını 
istiyorlar.
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Tuğlaya oturma cinayeti TaılııııiıtoMiMalı
Bursa'da metruk bi
nada uyuşturucu 
kullanırken tuğlaya 
oturma meselesi 
yüzünden çıkan 
tartışmada arkada 
şını bıçaklayarak 
öldüren sanığın 
yargılanmasına 
başlandı. Sanık, 
uyuşturucunun et 
kişiyle bıçağı rast- 
gele salladığını iddia 
etti.
Olay, 7 Mart 2016 
Pazartesi günü 
Yeşilova Mahalle- 
si'nde meydana 
geldi. Bir ihbar üzer
ine, yol genişletme 
çalışmaları için 
tahliye edilen 3 katlı 
apartmanın üçüncü 
katına çıkan polis 
ekipleri, 19 
yaşındaki Burhan 
Öcal'ın (19) kanlar 

içerisindeki cesedini 
buldu. Göğsünden 
ve karnından bıçak 
lanarak öldürüldüğü 
belirlenen öcal'ın 
katil zanlısı Mustafa 
Kemal Ş. (22) 
tutuklandı. 
Müebbet hapsi iste
nen sanığın yargılan 
masına Bursa 2. Ağır 
Ceza Mahkeme- 
si'nde başlandı. 
Duruşmaya Mustafa 
Kemal Ş., olay 
gününde metruk bi
nada bulunan ve 
tanık olarak dinlenen 
arkadaşları ile sanık 
avukatı katıldı. 
Metruk binada uyuş 
turucu içtiklerini an
latan Mustafa Kemal 
Ş., "Tuğlanın üz
erinde oturuyordum. 
Burhan Öcal, 
uyuşturucunun 

tesiriyle benim 
oturduğum tuğlaya 
oturmak istedi. Ben 
de kabul etmeyince 
bana sarıldı. Bu du
rumdan rahatsız 
oldum. Burhan yan 
odaya gitti. Ben de 
bir şeyler arıyor diye 
arkasından gittim. 
Beni görünce üzer
ime gelip, sağ elimi 
omzuma, kafasını da 
kafama yasladı.
'Senin derdin ve 
sıkıntın ne?' diye 
sorunca bana 
küfürlü konuştu. 
Ben de uyuşturucu 
nun etkisiyle 
elimdeki bıçağı rast- 
gele salladım. Her
halde bıçak önce 
sırtına, sonra kar 
nına geldi. O bana, 
'Bıçak girdi' deyince 
tekrar salladım.

Kendi elimde kan 
gördüm ve Burhan 
benim üzerime 
yıkılınca beraber 
yere düştük. Olayın 
ardından Z.B. ve 
Z.C.G. (18) ile birlikte 
kaçtık" dedi 
Mahkeme heyeti 
Mustafa Kemal 
Ş.'nin ardından 
şahitleri dinledi. 
Şahitlerden A.Ö.
(18), "Olay günü M.F. 
(19) ile yavşan otu 
içmek için binaya 
girdik. Burhan Öcal, 
Mustafa Kemal Ş., 
A.B. (21) ve Z.C.G. 
içerideydi. M.F. ile 
yavşan otunu içtik. 
Kafa yapmadığı için 
M.F. binadan ayrıldı. 
Burhan, Mustafa Ke
mal'in oturduğu yere 
oturmak istedi. O da 
izin vermedi.” dedi

Bursa’nın Mudanya 
ilçesinde, tartıştığı 
amcasını bıçakladığı 
iddiasıyla gözaltına 
alınan kişi 
tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 
Müjdat C. (25), 
çalıştığı iş yerine 
gittiği amcası Kenan 
C. (33) ile tartış 
maya başlhdı.
Aralarında hu 
sumet bulunduğu 
öğrenilen ikili 
arasındaki 

tartışmanın 
kavgaya 
dönüşmesi 
üzerine Müjdat C, 
amcasını karnın 
dan bıçakla yaraladı. 
Müjdat C, 112 
Acil Servis ekipleri 
tarafından 
Çekirge Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.
Gözaltına alınan 
zanlı, çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklandı.

Genç kız üçüncü 
katlan yere çakıldı Setfirhalindekiotomobilalevtopmdönılii
Bursa’nın Yenişehir 
ilçesinde, cam 
silerken üçüncü 
kattan düşen genç 
yaralandı.
enigün Mahallesi 
Umut Sitesi’nde 
bulunan evlerinin 
camını silmek 
isteyen 16 
yaşındaki Türkan 
Yeşim Özler, 
dengesini kaybe
dip üçüncü kattan 
yere çakıldı. 
Ağır yaralanan

Özler, hemen 
Yenişehir Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Burada ilk müda
halesi yapılan 
genç kız durumu
nun ağır olması 
sebebiyle Bursa 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne 
sevk edildi.
Genç kızın hayati 
tehlikesinin olduğu 
bildirildi.

İnegöl de seyir 
halindeki otomobil 
alev alev yandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Serhat O. 
idaresindeki 25 AN 
736 plakalı özel 
otomobil, 
Doğanyurdu yolu 
üzerinde seyir 
halinde iken bir 
anda alev aldı. Motor 
akşamından çıkan 
yangın bütün oto
mobili sardı.
Aracı yol kenarında 
durduran genç 
sürücü, durumu

itfaiyeye bildirirken, 
ekipler gelene kadar 
yanındaki arkadaşı 
Ersin T. ile birlikte

çaresiz bir şekilde 
arabasının yanışını 
izledi. Yangın, itfaiye 
ekiplerinin müda

halesiyle 
söndürülürken, 
araç kullanılamaz 
hale geldi.

Minibüs İle motosilılet çarpıştı ATV kazası!
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen kazada, 
minibüs ile 
çarpışan moto 
siklet sürü 
cüsü yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Cerrah yol
unda seyreden 
Eyaz Yavuz 
idaresindeki 16 
KMU 14 plakalı 
minibüs, 
Kemalpaşa Ma 
hallesi'nde Bilican 
Sokağı'na dönmek 
için manevra 
yaptığı sırada, 
Ömer Şenol'un 
kullandığı motosik
let ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi 
ile devrilen moto
sikletten düşe ı 
sürücü yarak di. 
Yaralı motosiklet

sürücüsü,kaza 
yerine gelen 112 
ekibinin ilk müda
halesinin ardından 
Devlet Hastane

si'ne kaldırılarak 
tedavi altına 
alındı.
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Uludağ’da bir Arap 
turist, ATV arazi 
aracıyla şarampole 
yuvarlandı. Kazada 
başındaki kask 
parçalanan genç 
adam yaralandı. 
Kaza Uudağ Oteller 
2. Gelişim Bölge- 
si'nde meydana 
geldi. Bursa’dan 
araç ile Uludağ’a 
çıkan Birleşik Arap 
Emirlikleri nüfusuna 
kayıtlı Muhammet T., 
ATV kiraladı. Arazi 
aracıyla 2 kilometre 
aşağıdaki Kurba 
ğakaya’daki teleferik 
istasyonu karşısın 
dan maden yoluna 
giren Arap turist 
VVolfram madeni yo 
luna doğru devam 
ederken aşırı hız se
bebiyle aracın kon

trolünü kaybetti. 
Yolun kenarındaki 
şaram pole devrilen 
Mu hammet T.’nin 
ba şındaki kask par 
çalandı. Kaza Ulu 
dağ Oteller 2. Geli 
şim Bölgesi'nde 
meydana geldi. 
Bursa’dan araç ile 
Uludağ’a çıkan 
Birleşik Arap Emir
likleri nüfusuna 
kayıtlı Muhammet T., 
ATV kiraladı. Arazi 
aracıyla 2 kilometre 
aşağıdaki Kurbağa 
kaya’daki teleferik 
istasyonu karşısın 
dan maden yoluna 
giren Arap turist 
VVolfram ma deni 
yoluna doğru devam 
ederken aşırı hız 
sebebiyle aracın 
kontrolünü kaybetti.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

fitine Bakış

YALOVA’YA BAYILDIM...

Bizim tarafta hiçbir kıpırtı yok.
Şelale konusunda sanki bir yarış var.

Yalova bizi geçmiş durumda.
Çünkü bu genişletme çalışması birkaç 

ay içinde biter ve yol asfaltlanır.
Haydariye ile şelale arasındaki yolun 

bozukluğu ise bir gidenin bir daha git
memesine neden olur.
İki ilin sınırında kalan bu şelaleye biz 

sahipleniyoruz.
Orman haritalarında hangi tarafta 

kaldığını bilmiyorum ama, Gemlik 
Kaymakamlığı ve Belediyesi buralara 
bir şeyler yapıyorsa, Büyükşehir’de 
destek verip afişlerini bastırıp reklamla 
nnı vtPiyorsa, bilin ki bu doğa harikası 
yer Gemlik’e ait.

Ama Yalova’da da boş durmuyor.
İki yakadan en azından yol hizmeti gel 

mesi iyidir, bu bölgesi canlanır.
İnsanlarımız için yakın bir alternatif 

gezi alanı ortaya çıkmış olur.
Dün de yazdığım gibi mutlaka şelale 

çevresine eı anman Kuiianıiır bir hale 
getirilmeli.

YALOVA SAHİLİ

Gemlik Belediye 
Meclisi, 
Temmuz ayının 
ilk toplantısını 
yarın yapacak. 
Belediyeler yasası 
gereği her ayın ilk 
haftası toplanması 
gereken Belediye 
Meclisleri araya 
bayramın girmesi

nedeniyle 
toplantı bayram 
sonrasına kaldı. 
Belediye 
Başkanlığından 
meclis üyelerine 
gönderilen davet 
ve gündemde 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin
13 Temmuz 2016

saat 17>oo de 
meclis toplantı 
salonunda 
olağan olarak 
toplamla 
cağı duyuruldu. 
Toplantının günde
minde genellikle 
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nün 
imarla ilgili

isteklerini içeren 
18 madde ele 
alınırken, korniş 
yonlara giden ve 
görüşülerek 
rapor haline 
alınan konular 
yarın yapılacak 
olan belediye 
meclisinde ele 
alınacak.

Yol çalışmaları nedeniyle bata çıka 
indiğimiz Üvezpınar Köyü, köy olmaktan 
çıkmış, Yalovalıların yazlık, kışlık ma
hallesi olmuş.

Bu bölge dağ eteğinde kaldığı için, 
temiz hava ise büyük ilgi görüyor. 
Hemen aşağısında bulunan Termal 
Tesisleri, bölgeye bir başka değer 
katıyor.

Kaymak gibi asfalt yoldan Yalova ya 
doğru aracımızla kayarken, Yalova içine 
girdiğimizde deniz kenarında çay içmek 
için durakladık.

Yalova’nın bu yakasını hiç görme 
miştim.

Kentin temizliğine hayran kaldım.
Yollar geniş, sahil bandı geniş ve çok 

güzel dizayn edilmiş.
Sabit yapı yok gibi, halkın rahatlıkla 

gezeceği bir yer olmuş.
Yeşil alanı bol, ağaçları birbirinden 

güzel.
Benim önerim Gemlik Belediye meclisi 

bir komisyon oluşturup, böyle güzel 
yerleri gezip, Gemlik’in çehresi değiş 
tirecek projeler ile halkın önüne çıkmalı.

Yalova Gemlik’e 45 kilometre uzaklıkta 
gidin görün.

Belediye çalışıyor, Gemlik değişiyor 
demekte olmuyor.

Çarşı Deresi burnunuzun ucunda, 
bakın bakalım ne değişmiş.

Yalova şuracıkta, Eskişehir iki saat 
ötemizde.

MıMIhlMMI
İlçemiz Kayma 
kamı Cahit Işık, 
Hamidiye ve 
Fevziye Mahal 
leşi giderek 
vatandaşlarla 
biraraya geldi. 
Geçtiğimiz hafta 
sonu Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, 66 Nolu 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı 
ve Belediye 
Meclis üyesi Fehmi 
Aslan, Fevziye 
ve Hamidiye 
Mahallesine 
giderek, 
köylülerinin 
konuğu oldular. 
Kaymakam Işık ve 
Belediye Başkanı 
Yılmaz, Kayaalp ve 
Türe Ailelerini 
ziyaret ederek 
onlarla sohbet 
ettiler.
Hamidiye ve Fevzi 
yelilerle güleryüzle 
karşılaşan Kay
makam Cahit Işık 
ve Belediye 
Başkam Refik

Yılm- Hamidiye 
MahulKsi’nde 
Muhtar Ayhan

Gündoğdu 
tarafından 
karşılandı.

Hasır üzerinde 
kendilerine ikram 
edilen meyvaları 
yiyen Kaymakam 
ve Belediye 
Başkanı evleri de 
ziyaret ederek 
ev hanımlarıyla 
sohbet ettiler. 
Mahallenin 
kendilerini 
güler yüzle 
karşılamasından 
mutluluk duyan 
Kaymakam Cahit 
Işık gezilerini 
sıklaştıracağını 
söyledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


GemlikKBrfez
OEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETE»!
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ISBaniHzffeniicraiBeclslerlıastulı
9 günlük bayram 
tatili boyunca 
ücretsiz olan Os- 
mangaziKöprü 
sü'nden ücretli 
geçişler başladı 
Açılışı 30 Haziran'da 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan ile 
Başbakan Binali 
Yıldırım tarafından 
yapılan ve 9 günlük 
bayram tatili 
boyunca ücretsiz 
olan Osmangazi 
Köprüsü'nden 
ücretli geçişler 
başladı. 
Türkiye'nin 2023 
hedefleri 
kapsamında 
ulaştırma alanında 
hayata geçirdiği 
"dev projelerden" 
olan ve İzmit 
Körfezi’nin 
"gerdanlığı" olarak 
nitelendirilen Os
mangazi Köprü 

ı sü'nden vatandaşlar 
9 günlük Rama 
zan Bayramı tatili 
boyunca ücretsiz 
geçiş yaptı.

Bayram tatillerini 
geçirmek üzere 
Bursa, Balıkesir ve 
Ege Bölgesi'ne 
giden İstanbullular, 
hem gidiş hem de 
dönüş yolunda 
ücretsiz olan 
Osmangazi Köprü 
sü'nü kullandı. 
Vatandaşların tatil 
boyunca köprüyü 
kullanması Yalo
va'da trafiğin 
aksamasını önledi. 
Köprüden 
geçişlerden bugün 
sabah 07.00'den 
itibaren ücret 
alınmaya başladı. 
Yalova istikametini 
kullanarak köprüye 
ulaşmak isteyen 

sürücüler, otoyolun 
Altınova turnike 
terinden köprüye 
giriş yapıyor.
Köprüden geçiş 
ücretleri ise 1'inci 
sınıf araçlar için 
88,75, 2'nci sınıf 
141,95, 3'üncü sınıf 
168,60, 4'üncü sınıf 
223,60, 5'inci sınıf 
282,15, 6'ncı sınıf 
araçlar için ise 62,10 
TL olarak 
uygulanıyor.
'FİYATLAR ÇOK 
YÜKSEK’ 
Köprüden ilk ücret 
ödeyerek geçenler
den olan Cevat 
Kara, "Son bir iki 
dakika ile ücretsiz 
geçişi kaçırdım.

Saat kaça kadar 
ücretsiz geçiş 
olacağını biliyordum 
ama kaçırdım.
Fiyatları çok yüksek 
buldum. Biraz 
daha düşüş 
yapılırsa daha mem
nun oluruz" dedi. 
Gişelerden geçen 
Faruk Uludağ ise, 
"Ücretsiz geçişin 
saatini ve fiyatları 
biliyordum.
Fakat talihsiz bir 
olay yaşadım.
Sol arka lastiğim 
patladı. Onu 
değiştirince geç 
kaldık ve ücret 
ödemek zorunda 
kaldık" diye 
konuştu.

Üniversite 
sınavlarına girecek 
öğrencilere müjde!
Milli Eğitim 
Bakanlığı 2013 
yılında değiştirdiği 
YGS ve LYS'ye 
yönelik müfredatı 
güncelledi. Sosyal 
ve Türkçe içeriği 
değişmedi. Matem
atik, geometri, fizik, 
kimya ve biyoloji 
yenilendi.
5 derste bilgiye 
dayalı konular 
kaldırıldı, yerine yo
ruma dayalı bölüm
ler geldi. Matema 
tikte artık integral, 
taban aritmetiği ve 
matris determiant 
ve ters trigonometri 
yer almayacak.
MATEMATİK 
Kaldırılan Konular: 
;Taban Aritmetiği - 
İşlem -Bağıntının 
Özellikleri - 
Karmaşık Sayılar 
Konusunun Kutup
sal Gösterim -Ma
tris Determinant 
-Toplam Çarpım - 

Ters Trigonometri 
Fonksiyonlarının 
Türevi ve İntegrali - 
İntegralde Hacim 
Hesabı -Limitte Be
lirsizlik Türleri -Ters 
Dönüşüm Formül
leri -L Hospital Ek
lenen Konular 
-Öklit Algoritması - 
Bilinçli Tüketim 
Aritmetiği 
GEOMETRİ 
-Çemberde Uzun. 
Kuvvet Ekseni - 
Köşegen sayısını 
veren formüller - 
Seva ve Menelaus 
Teoremleri -Karnot 
Teoremi -Küre Kap., 
Küre Kuş., Küre 
Par. - 
Dönüşümlerden 
Homoteti -Çember 
Analitiğinden 
Kuvvet Ekseni 
Çember Demeti - 
Konik Ayrıtları - 
Uzay Analitiği 
-Fraktal Kaplama 
Süsleme

43 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ

EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR

HEDİYELİK EŞYA 
KATALOG

^/PLAKET & KUPA 
DERGİ, KİTAP

V BALON

İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK
Tel: 0 224 513 96 83

6® ICDjans

TÜRKİYE'NİN EN UYGUN VE KALİTELİ ’ 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...

,/ FATURA DAV6TİV6
,/ S€VK İRSAÜVFSİ y DÜĞÜN & NİŞAN 
,/ TAŞIMA İRSALİV€Sİ y SÜNNCT AÇILIŞ
•S KARTVİZİT & KAŞ€ ,/ ORGANİZASVON

Cmlnc&tgin

MAWUK-REhWraUK-ORWIİZtöVOflVETAflffl
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Şükriye’de köy günü yapıldı
Gemlik Şükriye Ma
hallesi Geleneksel 
Köy Günü Şenlikleri 
coşkuyla kutlandı. 
Gemlik Belediye
si’nin 2016 yılı 
Kültürel Etkinlikleri 
Kapsamında 
desteklediği 
organizasyon ge- 
leneksel “Laz 
Rallisi” başta olmak 
Üzere, çok sayıda 
renkli etkinlikle 
şenlik havasında 
kutlandı, 
kaymakam Cahit 
Işık, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın da 
yer aldığı etkinliğe, 
siyasi parti 
temsilcileri, muhtar
lar ve sivil toplum 
örgütü yöneticileri

de akın ettiler. 
Belediye Meclis 
Üyeleri Ercan 
Barutçuoğlu, Fehmi 
Aslan, Ersin Kahra- 
man’da Şükriye 
Köylülerini yalnız 
bırakmadılar.

Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve Şükriye 
Mahallesi Muhtarı 
Yaşar Yılmaz 
Baykal, geleneksel 
Laz Rallisi yarışma 

sına katılarak alkış 
topladılar. Köy 
Meydanından, 
şenlik alanına 
kadar devam eden 
ralliye çok sayıda 
Şükriyeli katıldı. 
Heyecan dolu Laz

Rallisi büyük ilgi 
görüp, ayakta 
alkışlandı.
Tahtadan yapılan el 
işi arabalarla hem 
zamana hem köyün 
viraj dolu yollarına 
karşı yarışan 
Şükriyeliler, 
davetlilere unutul
maz anlar yaşattılar. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve protokol 
üyeleri, Şükriyeli 
Çocuklara Gemlik 
Belediyesi’nin 
hediyesi Yeşil 
Beyaz Bursa Spor 
formalarından 
hediye ettiler.

Şükriye Köyü’nün 
simgelerinden birisi 
olan “Şeker Oğlan” 

oyununun yanı sıra, 
Halk Oyunları ekibi 
gösterileri, çocuk 
oyunları yarışması 
ve yetişkinler arası 
halat çekme 
yarışmasıyla 
şenliğe dönüşen 
köy günü etkinlik
leri, ikram ile 
devam etti. 
“Katmer”, “Mısır 
Ekmeği”, “Köy 
Yoğurdu” ve çeşitli 
etli yemek ve 
tatlılarla dolu 
ikram ile devam 
eden şenliklerin 
geleneksel hale 
geldiği hatırlatıla 
rak, önümüzdeki 
yıllarda da tüm 
coşkusuyla 
süreceği 
vurgulandı.

ÖZEL ÇOCUKUM ÖZEl IPRİM HEDİK EDİLDİ
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret eden 
Çocuk Evleri 
Koordinasyonuna 
bağlı Öğrenciler, 
Gemlik Belediye 
Spor Formasıyla 
ödüllendirildi.
Öğretmenlerle 
Sadettin Bay han ve 
Tülin Kürekçi ile 
birlikte Gemlik 
Belediyesine gelen 
öğrencileri Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardım 
cilan Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Ahmet Avcı ve 
Kadir Erol 
karşıladılar. 
Öğrencilerin yerel 
yönetimler ve İlçe 
hakkındaki 
sorularını içtenlikle 
yanıtlayan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, özellikle 
gençlere yönelik

yatırımları an
latarak, çocuk 
parkı, spor 
tesisleri ve spor 
kulüplerine yönelik 
destekleri açıkladı. 
Refik Yılmaz, 
samimi bir sohbet 
havasında geçen 
toplantının 
ardından 
öğrencilere 
Gemlik Belediye 
Spor ’un forma 
larını hediye 
etti.

Iawi8 Halt Dansları Festivali Deneni topladı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Bursa Sanat Kültür 
ve Turizm Vakfı ile 
birlikte organize 
ettiği ve bu yıl 30.su 
düzenlenen Altın 
Karagöz Halk 
Dansları Festivali 
Gemlik'te de Balkan 
Rüzgârı estirdi. 
Gemlik Belediye

sinin destekleriyle, 
festivalin bir 
bölümü İskele 
Meydanında 
gerçekleşti.
19 Ekibin katıldığı 
Uluslararası festi
valin Gemlik 
gösterimine Bosna 
Hersek ve Kosova 
Halk Dansları 
ekipleri katıldı.

Gemliklilerin 
de yoğun ilgi 
gösterdiği 
Uluslararası 
Altın Karagöz Halk 
Dansları Festi
valinde Bosna 
Hersek ve 
Kosova Ekipleri 
gösterimleriyle 
büyük beğeni 
topladılar

ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM 
SERİ A 54301 - 54350 SIRA NUMARALI 

1 CİLT FATURAM KAYBOLMUŞTUR.
HÜKÜM? İZDÜR.

BURAK EĞRİKAVUK - 3EMLİK 11881876370

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEK OKULUNDAN 

ALDIĞIM 104707021 NOLU ÖĞRENCİ KİMLİK 
KARTIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

MEHMET ÖZYALAVUZ

30.su
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Youtube'ta video izlerken dikkatli olun!
Çok büyük bir 
kitleye sahip olan 
Youtube, birçok 
mecrada etkin 
olması sebebiyle 
güvenlk tehditlerine 
davetiye çıkartıyor 
YouTube'un 
neredeyse her 
platformda olması 
güvenlik problem 
lerine davetiye 
çıkartıyor.
Artık neredeyse 
tüm akıllı cihazlarda 
aktif olarak çalışan 
sanal asistan 

mevcut. YouTube 
üzerinde izlediğiniz 
videolarda geçen 
kelimeler akıllı 
telefonunuzdaki 
sesli asistanınızı 
harekete geçire 
bilir.
Kötü niyetli kişiler 
videolarında "Hey 
Sin" veya "OK 
Google" şeklinde 
başlayan ifadeler ’ 
ile telefonunuza 
çeşitli yön
lendirmeler yapa 
bilir.

Kötü niyetli 
kişiler bu şekilde 
cihazınızı zararlı 
internet sitelerine 
yönlendirebilir, 
çeşitli aramalar 
yapabilir veya 
mesaj atabilir 
Bu tehlikeden 
etkilenmemek için 
cihazınızdaki sanal 
asistanları devre 
dışı bırakabilirsiniz 
veya ses ile 
aktifleşme özelliğini 
devre dışı 
bırakabilirsiniz.

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA 
ÖZ YAPI KURANLAR 

SİTESİNDE HAVUZLU 
EŞYALI KİRALIK DAİRE

05353781800

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

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır;

bölümünden mezun, 
Gazaltı, argon, elektrik ark veya 

tozaltı kaynak makinasmı 
aktif olarak kullanabilen

m gemport
Gemlik Liman ve Depolama İşleımeferı A.Ş.

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

Kaynakçılar aramaktayız.

GEMPORT 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek!

O 224 514 04 00
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 pıaraK 
değerlendirilecek olup, değerlendirme aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yapılacaktır.

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

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

minimum 1 yıl deneyimli,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak,
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

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

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

™
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

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

H VERONA MERMER 
™ İM TEL: 514 20 21

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
0SAATTE TESLİM EDİLİR

CULER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

£

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel:(0.224)5139683GEMLİK

<5 e m I i k Kö www.gem I ikkorfezgazetesi .corn

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gem
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Türkiye'de tralik zararı yıllık 22 milyar Tl
Türkiye, trafik 
kazalarının hem 
maddi hem manevi 
sonuçlarının 
faturasını ağır 
ödüyor.
Türkiye’de trafik 
kazalarının neden 
olduğu sosyo* 
ekonomik zararın 
yıllık 22 milyar TL 
olduğu 
hesaplanıyor. Bu 
rakam, bayramdaki 
zararın 1 milyar 
TL’ye ulaşabileceği 
anlamına geliyor. 
Sadece son 
10 günlük 
bayram trafiğinde 
120’den fazla 
kişinin can verdiği 
yollarda meydana 
gelen kazalar ne
deniyle oluşan 
sosyo-ekonomik

zararın yıllık 22 mil
yar TL civarında 
olduğu 
hesaplanıyor, 
ölümlü kaza sayısı 
dikkate alınarak 
yapılan oran 
hesabıyla bakıldığın 
da sadece bayram
daki trafik kazaların 
dan dolayı yaşanan 
zararın 1 milyar 
TL’ye yakın olduğu 
ortaya çıkıyor. Son 
dönemde yılda orta

lama 3 bin 500 
kişinin öldüğü, 300 
bine yakın kişinin 
yaralandığı 1 
milyonun üzerinde 
kaza yaşanıyor. 
Bu kazaların yüzde 
90’a yakını sürücü 
hatalarından 
kaynaklanırken, 
yüzde 1’e yakını da 
yol kusurundan 
kaynaklanıyor. 4 
yıllık dönemde 
taşıtların gittiği orta

lama kilometre 
yüzde 20 artarken, 
kaza sayıları yüzde 
10 artış gösterdi. 
10 yıl öncesiyle 
kıyaslandığında 
ise, trafik kazası 
sayısının 600 bin 
seviyelerinden 
190 binlere 

gerilediği dikkat 
çekti. Yani düşüş 
yüzde 70 olarak 
gerçekleşti. Trafik 
kazalarına neden 
olan yol kusurları ise 
oransal olarak 
2007’de yüzde 0.11 
ile en düşük se
viyesini görse de, 
sonrasında artış 
trendine geçti ve 
son olarak yüzde 
0.95 seviyesine 
ulaştı. Yaya kusuru 
ve araç kusuru

oranları da sırasıyla 
yüzde 9 ve yüzde 0.6 
seviyelerinde 
seyretti.

SADECE 4 AYDA 
KESİLEN TRAFİK 
CEZASI TOPLAMI

1 milyar TL Trafikte 
bu yılın ilk 4 ayında 
kesilen trafik 
cezalarının toplam 
tutarı 1 milyar 83 mi
lyon 972 bin TL 
olarak gerçekleşti. 
Bunun yaklaşık 777 
milyon TL’si araç 
plakalarına, 305 mi
lyon TL’ye yakın bir 
kısmı da sürücülere 
uygulanan cezalar 
oldu. Yıllık olarak 
bakıldığında da, 
toplam ceza 3 milyar 
TL’ye yakın olarak 

gerçekleşti. 
Bu tutarla, son 10 
yılda kesilen trafik 
cezalarında yaşanan 
artış oranı yüzde 
600’a yakın oldu. 
Uygulanan trafik 
cezası sayısı da 
13 milyonu aşarken, 
yılda 800 bine 
yakın araç trafikten 
men edildi.
Ceza nedenleri 
dikkate alındığında 
ortaya en çok 
aşırı hız nedeniyle 
ceza ödendiği 
çıktı. Buna göre, 
en çok ceza 
sırasıyla aşırı hız, 
emniyet kemeri 
takmama ve cep 
telefonu kullan
madan ötürü 
kesildi.

Darphane'nin beşlik 
altın üretimi arttı

Haziran 2Û14'ten, 
Eylül 2015'e kadarki 
15 aylık sürede, 
yanlış uygulama ne
deniyle sürücüler
den fazla alınan 
primler iade edile
cek. İadeler, 31 Tem- 
rnuz'da başlayacak 
ve iki yıl sürecek. 
Sigorta şirketleri, 
2014'ün Haziran 
ayından, 2015'in 
Eylül'üne kadar, 15 
aylık sürede, trafik 
sigortasında 
aldıkları fazla prim
leri, bu ayın sonun
dan itibaren iade 
etmeye başlıyor. 
Yaklaşık 1 milyon 
sürücüye, ortalama

100 lira trafik primi 
iade edilecek. Bu 
iadeler, son 
dönemde tartışma 
konusu olan trafik 
sigortasındaki fahiş 
fiyat artışından 
kaynaklı değil. 
HASAR KAYITLARI 
TUTULMUYORDU 
Sigorta şirketleri, 
2014 yılına kadar; 
özellikle geçmişte 
aracını satmış ve 2-3 
yıl trafiğe çıkmamış 
sürücülerin, hasar 
kayıtlarını 
tutmuyorlardı. Bu 
nedenle de geçmişe 
yönelik hasarlı- 
hasarsız sürücü 
ayrımı yapılamı

yordu.
4. KADEMEDEN 
POLİÇE 
KESİLİYORDU 
Hal böyle olunca, 
yeniden araç sahibi 
olup da trafiğe 
çıkacak olan 
sürücülere; 
sigortacılar, ilk kez 
trafiğe çıkacak yeni 
sürücü muamelesi 
yapıp, trafik 
sigortasına giriş 
kademesi olan 4. 
kademeden poliçe 
kesiyorlardı. 4. 
kademe demek, 
hasarsız sürücülere 
göre daha yüksek, 
hasarlı sürücülere 
göre de daha düşük 

prim ödemek 
anlamına geliyor. 
Hiçbir kayıt 
olmadığından, 
2014'e kadar 
yıllarca, araç 
sahipliğine ara 
vermiş milyonlarca 
sürücüye, yeniden 
trafiğe çıktığında, 4. 
kademeden poliçe 
kesilmek duru
munda kalındı, 
iki sene önce ise 
tüm sürücülerin 
hasar geçmişini 
kayıt altına alan 
bir sistem kuruldu 

ve 2014'ün 
Haziran ayında 
uygulamaya 
girdi.

Darphane'nin 
ziynet altını üretimi, 
yılın ilk 6 ayında 
geçen senenin aynı 
dönemine göre 
yüzde 6,5 azalırken, 
"beşibiryerde" 
olarak da bilinen 
beşlik altın üretimi 
ise yüzde 44 arttı. 
Darphane ve 
Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü 
verilerine göre, 
toplam ziynet altını 
üretimi bu yılın ilk 6 
ayında yüzde 6,5 
azaldı. Geçen yılın 
ilk yarısında adet 
bazında 3 milyon 
322 bin 113 olan 
toplam ziynet altını 
üretimi, 2016'nın 
aynı döneminde 
yüzde 6,5 gerile 

yerek 3 milyon 107 
bin 579'a düştü. 
GÜNCEL ALTIN 
FİYATLARI İÇİN 
TIKLAYIN 
ÇEYREK DÜŞÜŞTE 
Söz konusu 
dönemde ziynet 
altını türleri 
arasında çeyrektik 
üretimi yüzde 
8,5'lik azalışla 2 mi
lyon 347 bin 280'e, 
yarım altın üretimi 
yüzde 1,2'lik 
azalışla 390 bin 
400'e gerilerken, 
tam altın üretimi 
yüzde 2,4'lük 
artışla 338 bin 
589'a, iki buçukluk 
altın üretimi de 
yüzde 0,4'lük sınırlı 
bir yükselişle 30 
bin 194'e çıktı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
İtfaiye ' «0
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 oo 85
Orm.Böl.Şef. 513 12 88
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 05
Nüfus Md. 513 37 4?
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 Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

KAYMAKAMUK
Kaymakamlık 51310 51
C.Saveıllğl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 20 54
Emniyet Müd. 913 10 28

ULAŞIM
Pamukkal* OO 2 S
DENİZ UÇ Adi 81 3 ®« 13
Peoasue Akmls Seyahat S1< 33 32
METRO 313 12 12
Aydın Turizm 313 20 77
Süzer Turizm 012 1O 72
Kanb«roQlu-E*ada« 014 40 40
Kamil Koç 312 0133

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. HaaL 513 23 20
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

BELEBİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 5' 45 21-182
Yazı İşi. Md. 5 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güvsn Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 04

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 256 77 84
Mudanya 844 30 60
Yenlkapı (212) 818 12 12
Yalova (228) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tas. 813 23 04

VAPUR-FERİBOT
Yalova (228) 814 10 20
Topçular (228) 383 43 19
Esklhlsar (282) 686 80 31

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

DAMITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz
Habaş
Mogaz 
Ergaz
Mllangaz 
Habaşgaz
Yani Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET
Tuncay Otogaz 
Boyza Potrol

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 Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5484 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacıhk-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal CâcL Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

«SİNEMİ
VENÜS SİNEMASI

ninja kaplumbağalar gölgenin 
içinden(3d türkçe): 
11:30:14:00-16:15- 

18:15-21:45...
sihirbazlar çetesi 2(törkçe 

dublaj]: 11:45-14:00- 
16:30-21:45...

ammar2 cin istilası 11:30- 
14:00-16:15-18:30-21:45...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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İNŞAAT

m

GEMLİK KÖRFEZİ’NİNDENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

YAPI MAi^SMGLGRI 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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

2016yılı
Piyanist +İ)j Performans 
Saten Scinclalı/e Girilirine 
Nikah Masası- Volkan gösterisi

İnternetten CanlPfagın- Sahne - Işıkgösterisi
Servis ve ekipmanlar Sürpriz gösteriler 

g, MİJM30 £8 www.gemlifemilton.com 
|W , । faceboofe/miltondugun

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

QEMLİK

MILTON
k.DÜĞÜN GALONU

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlifemilton.com
plus.google.com/miltondugun


ÜSTÜN KALİTELİ

GemlikKSrfez
_______GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

13 Temmuz 2016 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Sah ve Cumartesi günleri kurulacak olan kapalı pazaryeri 10 yıllığına kura ile satılacak

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kapalı Pazar Yeri Satışı
Belediye Başkanvekili Kadir Erol ve bir 

grup belediye görevlisi ve Kent Konseyi 
Genel Sekreteri Mehmet Çelik, pazarcı 
esnafı ile bir araya gelerek, pazar yerinin 
esnafa nasıl vereceklerini anlatmışlar.

Belediyenin yaklaşık 25 milyon liraya mal 
olan Kapalı Pazar Yeri’ni esnafa dağıtması 
sancılı olacağa benziyor.

Aylardır bu konuda karar verilememesi 
bundan.

Bu konuda edindiğim bilgileri geçmiş 
günlerde sîzlerle paylaşmıştım. Dev. 4’de

Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
Kapalı Pazar yerinin 
pazarcı esnafına 
hangi koşullarda 
nasıl verileceği 
konusunda, Beledi 
ye yöneticileri 
ile pazarcı esnafı 
biraraya geldiler. 
Eylül ayında ihale 
aşamasına getirmeyi 
hedefledikleri 
Kapalı Pazar 
yerinde önceliğin 
Gemlikli pazarcılar 
da olduğunu bir 
kez daha yineleyen 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol, Kapalı Pazar 
yerini, yapılan

anket sonucu 
Gemliklilerin ortak 
talebi doğrultusunda 
Salı ve Cumartesi 
günleri açmayı planla 
dıklannı kaydetti.

Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol, Pazarcı esnafı 
nın 10 yıllık kira 
üzerinden ihaleye 
girebileceğini ve 

ihaleyi kazanan 
esnafın tapudan 
10 yıllığına kendi 
adına yerini 
tescilleyebileceğini 
belirti. Haberi 2’de

ÖZEL ana SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT
İl A YİT W 4,5,6,?. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE
İ// '• Jl^ A^, JL MÜZİK _ _ JİMNASTİK

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL• • • • V V LİS I DUL

AKTİVİTELERİMİZ:
SU SPORLARI

TİYATRO 
BİLGİSAYAR
HALKOYUNLARI
SATRANÇ

Eğitim 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

13_Temmuz_2016_%25c3%2587ar%25c5%259famba_www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr


13 Temmuz 2016 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 2

Salı ve Cumartesi günleri kurulacak olan kapalı pazar yeri 10 yıllığına kura ile satılacak.
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Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
Kapalı Pazar yerinin 
pazarcı esnafına 
hangi koşullarda 
nasıl verileceği 
konusunda, Beledi 
ye yöneticileri 
ile pazarcı esnafı 
biraraya geldiler. 
Ocak 2017 tarihin
den itibaren sokak 
pazarlarının kaldın 
lacağını vurgulayan 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol, Gemlik 
Belediyesi tarafın 
dan yapılan Kapalı 
Pazar yerinin ihale 
sürecinin yanı sıra, 
pazarcı esnafı 
yönetmeliği 
konusunda Salı 
Pazarı esnaflarına 
bilgi verdi.
Gemlik Kent Kon
seyi Genel Sekreteri 
Mehmet Çelik, 
Esnaf ve Sanatkâr
lar Odası Başkanı

İsmail Beki, 
Pazarcılar Derneği 
Başkam Atilla Yağcı 
oğlu’nun yanı sıra 
Gemlik Belediyesi 
Teknik sorumluları 
ve Zabıta Müdürü 
Erol Bütün’ün de 
katıldığı toplantı, 
Kapalı Pazar yeri 
C Blok’ta yapıldı. 
Hükümetin aldığı 
karar ile çevre 
koşulları, trafik 
sorunları, itfaiye- 
ambulans gibi 
güvenlik araçlarının 
geçişleri açısından 
yeni yılda sokak 
pazarlarının kapatı 
lacağına dikkat 
çeken Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol, 1 Ocak 
2017 tarihinden 
itibaren tüm Türki 
ye’de olduğu gibi 
Gemlik’te de 
Salı ve Cumartesi 
pazarlarının kapana 
cağını söyledi.

Gemlik Belediyesi 
tarafından yapılan 
Kapalı Pazar 
Yerinin ihale süreci 
ni tamamlamak 
üzere olduklarını 
anlatan Kadir Erol, 
Gemliklilerin 
yanı sıra, pazarcı 
esnafı ve meslek 
odalarının da görüş 
terini alarak, Pazar 
yerleri yönetmeli 
ğine uygun bir 
ihale gerçekleştire 
çeklerini açıkladı. 
Eylül ayında ihale 
aşamasına getir 
meyi hedefledikleri 
Kapalı Pazar yerin 
de önceliğin Gem
likli pazarcılar da 
olduğunu bir kez 
daha yineleyen 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol, Kapalı Pazar 
yerini, yapılan 
anket sonucu Gem
liklilerin ortak talebi 
doğrultusunda Salı

ve Cumartesi gün
leri açmayı planla 
dıklarım kaydetti.

DEVRE 
MÜLK GİBİ 10 
YILLIĞINA KİRA

Pazarcı esnafının 
10 yıllık kira 
üzerinden ihaleye 
girebileceğini ve 
ihaleyi kazanan 
esnafın tapudan 
10 yıllığına kendi 
adına yerini 
tescilleyebileceğini 
belirten Kadir Erol, 
“Sîzleri mağdur 
etmeden, yönetme 
liğin verdiği yasalar 
çerçevesinde İha 
leye çıkıp, tamam
lanan Kapalı Pazar 
yerini açmayı plan 
lıyoruz” dedi.
Pazarcı esnafının 
sorunlarının yanı 
sıra itirazlarını da 
dinleyen Belediye 
Başkan Yardımcısı

Kadir Erol, “İhale 
yerine kura çe 
kilsin” önerisinin, 
yönetmeliğe uymadı 
ğını hatırlattı. 
Perşembe pazarında 
Esnaf ve Sanatkâr
lar Odası'nın kura 
çekimi yaptığını 
anımsatan Kadir 
Erol, bir esnafın 
şikâyeti üzerine 
konunun mahkeme
lik olduğunu anlata 
rak, Perşembe 
Pazarının boşaltıl 
mak zorunda kalın 
dığını vurguladı. 
Yönetmeliğin 
kura çekimine 
izin vermediğini 
bildiren Erol, 
ihale yapılacağını 
ve bir pazarcının 
en çok iki yer satın 
alabileceğini 
sözlerine ekledi. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol, 
Esnaf ve Sanat 

kârlar Odası ve 
Pazarcılar Derneği 
ile birlikte Pazarcı 
esnafıyla daha sık 
bir araya gelecek
lerini de anlatarak, 
yönetmelik 
çerçevesinde en 
adil çözümün 
bulunacağını 
söyledi.
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası Başkanı 
İsmail Beki 
gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
ihale ile kiraya 
verilme yönteminin 
esnaf arasında 
sorunların 
yaşanmasına 
neden olacağını, 
yer sayısı ile 
esnaf sayısının eş 
olmaması nedeniyle 
bu sorunun nasıl 
giderileceğinin 
yapılacak görüş 
meler ile sonuçlan 
dıracaklarını 
söyledi.

CHP İznik re Orhangazi'den MB'ye ziııareı
Cumhuriyet Halk 
Partisi Osmangazi 
ve İznik Kadın 
Kolları Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesini 
ziyaret etti. 
Yeni dernek 
binasında gerçekle 
şen ziyarette CHP 
Osmangazi İlçe 
Kadın Kolları 
Başkanı Sayın 
Hamiyet Baysal ve 
İznik İlçe Kadın 
Kolları Yönetimin
den Hamide 
Hander ve Ferizan

Gök, Atatürkçü 
Düşünce 
Derneği’ne ve 
Dernek başkanı 
Tansu Erçevik ve 
ekibine her türlü 
desteği vermeye 
hazır olduklarını 
dile getirdiler. 
Sıcak bir ortamda 
gerçekleşen ziyaret 
sonrası en kısa 
sürede bir araya 
gelmek için 
sözleşen grup 
CHP İlçe Örgütünü 
ziyaret için yola 
çıktı.
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Mudanya ilçesinde 
Eşkel açıklarında 
başı boş olarak 
hareket eden tekne 
sahil güvenlik 
ekiplerini alarma 
geçirdi.
Kuvvetli poyrazda 
Eşkel açıklarında 
bir teknenin başı 
-sürüklendiğini 
gören vatandaşlar, 
MAK ve sahil 
güvelik birimlerini 
aradı. İhbarı 
alan ekipler, yaptık 
lan ilk araştırmada, 
teknede kimsenin 
olmadığını belir 
ledi. Tekneye ulaşan 
kurtarma ekibi, 
denizde yaptıkları 
araştırmada her* 
hangi birine 
rastlamadı.

Daha sonra MAK 
ekibinden bir 
elemanın bindiği 
tekne limana çekildi. 
Denizin ortasında 
tek başına sürükle

nen Dağ Yatçılık is
mini taşıyan tek
nenin sahibine 
ulaşmaya çalışan 
kurtarma ekipleri, 
teknede binlerinin 

olup olmadığına 
araştırıyor. Teknenin 
bağlı olduğu ipin 
kuvvetli rüzgarın 
tesiriyle koptuğu 
sanılıyor.

Sanılalye yaparken 
canından oldu

İnegöl ilçesinde, bir 
sandalye iskeletha 
nesinde meydana 
gelen iş kazasında, 
sol gözünden girip 
kafasının 
arkasından ağaç 
parçası çıkan işçi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ağaç İşleri 
Bölümü 23.
Sokak'ta faaliyet 
gösteren sandalye 
iskelethanesinde 
çalışan 34 
yaşındaki Turgay 
Kaya, ebatlama 
makinesinde parça 
lan dilimlemeye 
başladı. Bu sırada 
makinede sıkışarak 
fırlayan ağaç 
parçası, işçinin sol 

gözüne saplandı. 
Gözünden girip 
kafasının 
arkasından çıkan 
ahşap parçası 
■ŞÇİyi ağ»* yaraladı. 
Mesai arkadaşları 
hemen yaralı 
işçinin yardımına 
koşarken, bu sırada 
112’ye haber 
verildi. Belirtilen 
adrese gelen sağlık 
ekipleri yaralı 
adama müdahale 
etti, ancak yapacak 
bir şey kalmamıştı. 
Genç işçi olay 
yerinde hayatını 
kaybederken, 
kazayı öğrenen 
yakınları ve mesai 
arkadaşları göz 
yaşlarına boğuldu.

Bursa'da yangını
ursa’nın İnegöl ilçe
sine çıkan yangında 
ikişer katlı iki ev 
alev alev yandh 
Patlamaların yaşan 
dığı yangında ev 
sahipleri fenalık 
geçirdi. Evlerin 
damlarındaki 10 
büyükbaş hayvan, 
mahalle sakinleri 
tarafından telef ol
maktan kurtarıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Sarıpınar Ma
hallesinde ikamet 
eden Bahattin ve 
Sabahattin Yakut’a 
ait iki katlı evin bi 
rinci katında henüz 
belirlenemeyen bir 
sebeple yangın 

çıktı. Alevler rüzga 
rında etkisi ile bir 
anda büyü yerek evi 
sardı. Yangını gören 
ev halkı bir yandan 
kendi imkanları ile 
müdahale ederken, 
bir yandan da 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiyesi 
İnegöl Grup Amirli 
ği ekiplerine haber 
verdi. Gittikçe yük
selen alevleri gören 
mahalle sakinleri, 
riskli olmasına 
rağmen evin bahçe 
sindeki damlara gir
erek 10 adet büyük 
baş hayvanı alev
lerin arasından ala 
rak dışarı çıkardı.

Fayans ustası canına Hı
Bursa’da 3 aylık 
evli fayans ustası 
genç, boşanma 
aşamasına gelince, 
canına kıydı.
Yıldırım mahallesi 
Gökdere caddesinde 
bir apartmanın 4. 
Katında oturan 
Ö.D.'nin kaldığı 
daireden kötü koku
lar gelmesi üzerine 
komşuları durumu 
polise haber verdi. 
Olay yerine gelen ve 
kapıyı açarak dair
eye giren ekipler, 
Ö.D.'nin doğalgaz 
borusuna asılı 
olarak cansız bedeni

ile karşılaştı. Yapılan 
ilk incelemede 
çürüyen cesedin bir 
hafta öncesinden 
doğalgaz borusunda 
asılı olduğu tahmin 
ediliyor.
3 ay önce evlenen 

ve eşiyle boşanma 
davası sürecinde 
bulunan gençten 1 
haftadır haber 
alınamıyordu. 
Komşularının 
anlattığına göre, ilk 
başta apartman 

önüne çevre 
düzenlemesi 
için 1 hafta önce 
dökülen topraktan 
koku geldiğini 
zanneden apartman 
sakinleri, koku 
günden güne 
dayanılmaz bir 
hal alınca polisten 
yardım istedi. 
Gece yapılan in
celemede şahsın 
cesedi bulundu. 
Cumhuriyet Savcısı, 
olay yerinde in
celeme yaparken, 
polis tarafından 
geniş çaplı soruş 
turma başlatıldı.

14 ülkeyi geçen leylek Bursa’da öldü
Macaristan'da 
araştırmacılar 
tarafından halkalanıp 
uydu verici sistemi 
takılan leylek 10 bin 
kilometre uçtu, göç 
yolunda Türkiye'den 
geçişi sırasında 
elektrik tellerine 
çarparak telef oldu 
Avrupa Leylek Köy
leri Ağı'na üye ülkel
erden olan 
Macaristan’da 
araştırmacılar 
tarafından halkalanıp 
uydu verici sistemi 
ile takibe alınan 
leylek, göç yolunda 
Türkiye’den geçişi 
sırasında elektrik tel
lerine çarparak telef 

oldu. Garam isimli 
leyleğin uydu kayıtla 
rina göre, Macaris
tan, Slovakya, 
Romanya, Bulgaris
tan, Yunanistan, 
Türkiye, Suriye, 
Mısır, Lübnan, Fil
istin, İsrail, Sudan, 
Kenya ve Etiyopya 
olmak üzere 
14 farklı ülkede 10 
bin kilometre kat 
ettiği ortaya çıktı. 
Uydu aracılığı ile el
lerine ulaşan sinyal
lerin hareketsiz 
olduğunu tespit 
eden Macar yetk
ililer, Avrupa Leylek 
Köyleri Ağı Tü «ye 
Temsilcisi olan Kara

cabey Belediyesi ile 
irtibata geçerek 
leyleğin bulunması 
ile alakalı yardım 
istedi.
Belediye yetkilileri 
de Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı

Bursa Şube Müdürlü 
ğü'ne durumu 
bildirdi. Bakanlık 
yetkilileri sinyalin 
son geldiği Sakarya 
Taşkısığı Mahallesi 
civarında yaptığı 
detaylı aramada 

elektrik tellerine 
çarparak hayatını 
kaybeden leyleğe 
ulaştı. Ölen leyleğin 
üzerinden çıkan 
verici ve halka 
numarası 
Macaristan’a geri 
gönderilecek. 
Koruma ve göçleri 
üzerine yapılan 
araştırmalarda 
kullanılmak üzere 
Birlife Macaristan 
tarafından ‘Sınır 
Tanımayan Kuşlar’ 
projesi adı altında 
uydu vericisi 
takılarak takibe 
alınan Garam 
isimli leylek, 
Macaristan’ın

Ipolyvece şehrinde 
geçen yıl haziran 
ayında halkalanarak 
6 bin kilometre 
yol kat etmiş ve 
Afrika kıtasında 
kışlamıştı. Nisan 
ayı ile birlikte 
tekrar kuzeye 
doğru göçe başlayan 
leylek Türkiye’de 
Sakarya üzerinden 
Avrupa’ya doğru 
geçişi sırasında 
yüksek gerilim 
hattına çarparak 
telef oldu. Bu 
gelişmenin 
ardından leylek 
Macar ve Türk 
yetkilileri harekete 
geçirdi
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kapalı Pazar Yeri Satışı
Kapalı Pazaryeri ile ilgili toplantı yapıldığını bir 

pazarcı dostum telefonla bildirdi.
Şehir dışında olduğumdan toplantıya yetişeme 

dim.
Toplantının bitiminde pazarda esnafla konuşan 

Esnaf Odası Başkanı İsmail Beki ve yönetim kurulu 
üyeleriyle karşılaştım, esnafla konuştum.

Edindiğim ön bilgiye göre, belediye, 400 kişilik 
pazar yeri düzenleme işini, Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Mehmet Çelik’e yaptırmış.

Çelik, Fatih Mehmet Güler’in görevinden alınma 
sından sonra, Refik Yılmaz’ın Başkanvekili koltuğu 
na oturmasına, sonra da Belediye Başkanı olmasına 
partisine ihanet ederek olanak sağladığı için yerel 
seçimlerden sonra ona bu göreve getirilmişti.

Bir çeşit sus payı.
Bunlar unutlumadı.
Kent Konseyi ile pazar yerinin dağtılımın ne ilgisi 

var diye düşündüm. Bir bağ bulumadım.
Gemlik Belediyesi’nin personel yapısı hallaç 

pamuğu gibi atıldı.
Başkanvekili Kadir Erol, İzmitt’ten, Yıldırımdan 

Belediye Başkanvekili Nazmi Koçak getirildi. 
Dışarıdan birçok kişi sözleşmeli personal olarak 
Beledivçnin kilit noktlarına vçrlestjrildi.

Yeri gelmişken, Yıldırım Belediyesi’nde Yazı işleri 
Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü yapan, Başkan 
Yılmaz’ın hemşer(şi. Ardağan Posof Yeniköy doğum 
İu Nazmi Koçak nerede?

En son Belediye Kütüphanesi’ne kızağa alındığını 
görmüştüm, na'ıa orada amı'ohmıyorum.

Gelelim Pazaryeri satışına.
Belediye pazarcı esnafına, yerleri 10 yıllığına açık 

arttırma suretiyle satılması karan almış.
Gerekçe ise, yasalar...
10 yıllığına kira demek, sonra da bu yerleri tutan 

ların sürekli hak kazanması demektir.
Kira yasası böyle.
Belediye kiraya verdiği kişiyi bir daha kolay, kolay 

yerinden çıkaramaz.
Perşembe Pazan’nın işletmeciliğini alan Esnaf 

Odası, kura ile yerleri belirleyince, bir pazarcının 
açığı dava sonucu işlem bozulmuş, şimdi sil baştan 
yeniden yerler dağıtılacak.

Pazarcı, açık arttıma ile yapılacak kiralamanın 
esnaf arasında çok ciddi sorunlar yaratacağından, 
fiyatların yükseleceğinden korkuyor.

Herkes salı pazarından yer isteyecek.
Cumartesi günü kurulacak pazar uzun süre ilgi 

görmez düşüncesi hekim.
Bu gidişle, küçük pazarcı Kapalı Pazar Yerinden 

yer edinemeyecek.
Onlar, iki pazar yerinin arasında olan, üzeri kapalı 

açık pazara işlerini sürdürecek.
Pazar yerini alanların ileride devir hakkı ne ola

cak?
Devir halinde belediye bundan ne alacak?
Gemlik esnafına bir öncelik tanınacak mı?
Satışlarda vade olacak mı?
Birçok bilinmeyen var.
Hepimizin bildiği bir gerçek ise pazarlarda yer 

konusu çok önelli. Bu konuda sık sık yaşanan kav
galar ölümlü sonuçlara neden oluyor.

Bölgecilik ve yer mafyasından söz ediliyor.
Dikkatli olmak lazım.
Kaş yapalım derken, göz çıkarmamak gerekir.
Bence yanlış, kapalı pazar yerinin belediyece 

yapılmasıyla başladı. Birkez proje çok kötü, bunu 
kime sorarsanız sorun, böyle pazaryeri olmaz diyor.

Esnaf Odası bu işi üstlenmiş olsaydı, bugün 
yaşanan sıkıntılar yaşanmayacaktı.

Belediye Kapalı Pazar Yeri’ne yaptığı masrafı, dev 
remülk satışıyla elde edecek mi göreceğiz.

CHP’li gençlerin 
geçtiğimiz yıllarda 
Emin Dalkıran 
Kordonu’ndaki 
dalgakıran 
kayalarını gökku 
şağı renklerine 
boyayarak 
oluşturdukları 
nostalji bozuldu. 
Kayaların 
boyanmasından 
bir süre sonra 
gençler, renga 
renk gökkuşağı 
renkleri üzerle 
rine sevgililerinin

adını veya yazdılar,
rumuzlarını Kayalar üzerine

sevgi simgesi 
olan kalp 
motifleri yanında 
Dilan-Burak, 
Fatma-Özcan, 
Akay-Kübra, 
Sevme gör, 
ama dene, 
Seleda, Sude 
gibi isimler 
kayaların üzerine 
değişik renklerde 
yollarla yazılarak

.fe? WC?J*?r,n 
üzeri sevgililerin 
haberleşme 
duvarı oldu.

EsfciMuflanjiaYoln'naaınilyonlukınaltyai
Daha önce Badem- 
li’den Tepe Devren- 
t’e kadar yenilenen 
Eski Mudanya 
Yolu’nun Güzelyah 
girişine kadar 
uzanan 7 kilometre
lik kısmı da sıcak 
asfaltla kaplandı. 
Böylelikle Eski Mu
danya Yolu’nun 
Bademli girişinden 
Mudanya’ya kadar 
stabil yola kavuş 
tuğunu belirten 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, “Ayrıca 4.5 
metrelik yol genişli 
ği yeni çalışmada 8 
metreye çıkartıldı. 
Her şey BursalIların 
rahat ve kolay ulaşı 
mı için” dedi. 
Başkan Altepe, 
Büyükşehir bürok 
raflarıyla birlikte 
Mudanya’nın 
Aydınpınar bölü 
münde yapılan as

falt çalışmalarını in
celedi. Sıkıntılı olan 
tüm yolların bir bir 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
yenilendiğini be
lirten Başkan Al
tepe, Bursa’daki en 
büyük yatırım 
kalemini yeni 
yolların oluşturdu 
ğunu söyledi.
Onlardan birinin de 
uzun yıllar sıkıntılı 
bir ulaş la sahip 
olan E' Mudanya 
Yolu Olduğunu 
kaydeden Başkan

Altepe, mevcut Mu
danya Yolu’nun ye
nilenmesinin 
ardından Eski Mu
danya Y lu’nun da 
kolay ve rahat 
ulaşıma Büyükşe 
hir Belediyesi 
tarafından kavuştu 
rulduğunu ifade 
etti. Eski Mudanya 
Yolu’nda daha önce 
Bademli’den Tepe 
Devrent’e kadar as
falt çalışması 
yapıldığını 
hatırlatan Başkan 
Altepe, Güzelyah

Kavşağı’an kadar 
olan 7 kilometrelik 
kısmın da komple 
elden geçirildiğini 
belirtti. Başkan 
Altepe, “Burada 
sıcak asfalt 
şeklinde kaliteli, 
pırıl pırıl birinci 
sınıf yol çalışması 
gerçekleşti. Sadece 
7 kilometrelik 
kısım için 4 milyon 
lira harcanmış 
oldu” diye konuştu. 
Artık Eski 
Mudanya Yolu’nu 
kullanmanın sıkıntı 
olmaktan çıktığını 
söyleyen Başkan 
Altepe, “Uzun 
yılların şikayeti 
olan bu durum da 
böylelikle ortadan 
kalkmış oldu. 
Mudanya’yı Bur- 
sa’ya bağlayan bu 
alternatif yolumuz 
da kullanılabilir 
hale geldi”, dedi

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Moift a»; w! Yanıt ân
üney Marmara'da 
hava sıcaklıklarının 
yarından itibaren 
artışa geçerek hafta 
sonunda 40 derec
eye kadar çıkması 
bekleniyor. Bursa'da 
ise sıcaklıkları 38 
dereceye kadar 
çıkacak, 
eteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
alınan bilgiye göre, 
Güney Marmara 
illerinde bugün 
31-34 derece 
arasında beklenen 
hava sıcaklıklarının, 
yarından itibaren 
yükselmesi 
öngörülüyor. 
Bursa ve bazı 
ilçelerinde bugün 
34 derece olacak 
hava sıcaklığının, 
hafta sonunda 
39 dereceye, 
Balıkesir'de 33 
dereceden 40 
dereceye, 
Çanakkale'de 31 
dereceden 35 
dereceye ve

Yalova'da 31 derece
den 36 dereceye 
çıkması bekleniyor. 
Kuzey Ege'nin 
turizm merkez
lerinden olan 
Edremit ve 
Burhaniye'de 38 
derece olması 
beklenen hava 
sıcaklığının 
Ayvalık'ta 35

dereceye 
yükseleceği 
öngörülüyor.
Bu tahminlere göre, 
Güney Marmara'da 
hava sıcaklıkları 
uzun yıllar en yük
sek sıcaklık 
ortalamasının 6 ile 9 
derece üzerine 
çıkmış olacak. 
Hafta sonunda

Eskişehir'de hava 
sıcaklıklarının 40, 
Kütahya ve Bile
cik'te ise 38 derec
eye kadar ulaşması 
bekleniyor. Yetk
ililer, bu sıcaklık 
derecelerinin 
güneş altında daha 
yüksek olabile 
ceğini belirterek, 
vatandaşları uyardı.

Uluslararası Bursa Mtın 
Karagöz Halk Dansları 
Yarışması ilgi görtlü

BursalIların yoğun 
ilgi gösterdiği 
etkinlikte, 
ülkelerinin gelenek
sel kıyafetleriyle 
sahneye çıkan 
dansçılar izleyen
lere keyifli 
dakikalar yaşattı 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesince 
30'uncusu düzenle
nen Uluslararası 
Bursa Altın Kara 
göz Halk Dansları 
Yarışması'nda, 
dansçılar ülkeleri 
nin geleneksel 
kıyafetleriyle perfor 
manslarını sergile 
di. Akşam saat
lerinde ülkelerin 
halk dansları toplu
luk lan, Kültürpark 
Açık Hava Tiyatro- 
su'nda düzenlenen 
törende 8'er dakika 
lık gösteri sundu. 
BursalIların yoğun 
ilgi gösterdiği 
törende, ülkelerinin 

geleneksel 
kıyafetlerini giyen 
dansçılar, 
performanslarıyla 
izleyenlere keyifli 
dakikalar yaşattı. 
Yarışmaya Bosna 
Hersek, Bulgaris
tan, Cezayir, Cibuti, 
Gürcistan, Hindis
tan, KKTC, 
Karadağ, Kazak
istan, Kore, 
Kırgızistan, Kolom
biya, Kosova, Lit- 
vanya, Makedonya, 
Meksika, Polonya, 
Romanya, Şili, 
Tunus, Türk
menistan, Ürdün ve 
Yunanistan gibi 
ülkelerden katılan 
halk dansları 
ekipleri, yöresel 
danslarını ve 
kültürlerini tanıtı 
yor. "Altın Kara 
göz" ödülünü ala
cak ülke, final gös
terilerinin ardından 
belli olacak.

43 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ

iir AşkHiiıayesi

TÜRKİYE’NİN EN UYGUN VE KALİTELİ 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR

1^1 CJ Jdl İD TAŞIMA İRSALİYESİ 
</KARTVİZİT $ KAŞE 
V HEDİYELİK EŞYA 
V KATALOG

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORBAIHZASYOH VE TAMIM
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83

y D AVCTİ
y DÜĞÜN & NİŞAN 
^/SÜNNET AÇILIŞ 
^/ORGANİZASYON 
^/PLAKET & KUPA 

DERGİ, KİTAP
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

YAZ SPOR OKULLARI...
Yaz spor okulları 

tüm hızıyla devam 
ediyor.

Sadece futbol 
branşı ramazan ne
deniyle 11 Temmuz 
2016 Pazartesi günü 
start aldı.

Gemlik Belediye- 
spor olarak futbol, 
judo, atletizm karate, 
güreş, yüzme, kort 
tenisi, satranç, masa 
tenisi dallarında yaz 
spor okulları 

programlandı. 
Sporcu adayları 
büyük bir heyecanla 
antreman öncesi 
hazır oldular.

Büyük bir" istek ve 
heyecanla antrenman
larda yer aldılar. 
Onların tertemiz 
antreman cöşkusu 
yüzlerinden okunu 
yordu.

Spor okullarının en 
büyük amacı temel 
spor bilgilerine 

vurgu yapmaktır. 
Eğlenme ve 
öğrenme iç içedir. 
Aşırı disiplinden 
kaçılır. .

Sporcular çok ' 
gevşekte bırakılmaz.

Gemlik Belediye- 
spor da amaç 
geleceğin sporcüla 
rını da açığa 
çıkarmaktır.

Zira, her spor 
branşının liglere 
katılım formatları 

halledilmiştir. 
Yarışmalarda boyun
lara asılan akri- 
dasyon kartları her 
branşta çıkartıl 
mıştır.

Yani her branş 
ilinin sportif 
yarışlarına girmeye 
hazırdır.

Futbol branşı da 
sporcularının yarısı 
m spor okullarından 
temin eder.

Diğer yarısı da okul 
faaliyetlerinden 
tespit edilir.

Bu kısmı da yıl 
içersinde çocuğunu 
denemeye aldırır. 
Başarılıysa yarışma 
gruplarına dahil 
edilir. Böylece her 
yaş grubunun takımı 
oluşturulmuş olur.

Eğer bu sporcular 
iyi eğitilirlerse büyük 

bir kısmı profesyo 
nel takımlara yerilir. 
Dört yıllık süre 
içerisinde biz 
Çağatay Bekar adlı 
sporcumuzla ilk 
profesyonelimizi 
çıkardık.

Seneye iki futbol
cunun profesyonel 
olmasını bekliyoruz.

Gemlik Belediye- 
spor Bursamızın en 
iyiler liğine tüm yaş 
gruplarında katılmış 
8 takımımızdan 
birisidir.

Spor işleri Gem
lik’te genelde yanlış 
programlandığından 
dolayı sporda da en 
başarısız ilçe 
konumundayız. 
Belediye sporun 
başarısı da bu 
yüzden güme git
mektedir.

Kaliteli futbolcular 
Gemlik’ten 
kaçmaktadırlar.

Gemlik’ten yeteri 
kadar futbolcu 
yetişmemektedir.

8 amatör takımın 
sadece ikisinin alt 
yapısı vardır. Gönül 
isterdi ki her takımın 
alt yapı takımları 
olsun.

Ben iddia ediyorum 
sosyal yaşamdaki 
halı saha ile tenis 
oyun alanı ve basket 
sahası birleşsin ve 
futbola hizmet etsin 
ben Türkiye 
Şampiyonu takımlar 
çıkarabilirim.

Ben hiç rahatsız 
edilmediğim ortam
larda sporcularımda 
ilgilenmeliyim.

Diğer sahalarda bu 
mümkün değil.

Gemlik’te otoparklar ucuzluyor
Gemlik Kulüpler 
Birliği tarafından 
işletilen açık 
ve kapalı 
otoparkların 
ücretlerinde 
iyileştirmeye 
gidileceği öğrenildi. 
Konu ile alakalı 
henüz resmi 
karar alınmadığı 
öğrenilirken, 
ilk toplantıda 
gündeme geleceği 
ve 1 saate kadar 
olan beklemelerde 
indirime gidileceği 
öğrenildi.

Yeni düzenlemeye 
göre 1 saate kadar.
3 TL, 1 -4 saat 
arası 5 lira, 
4 saatten sonra 
her saat 1 lira, 
Aylık 07.00-19.00 
arası 70 lira, Aylık 
24 saat lira, Yıllık 
07.00-19.00 arası 
800 lira ve 24 saati 
ise bin lira olacak. 
Konuyla alakalı 
açıklama yapan 
Gemlik Kulüpler 
Birliği Başkanı 
İbrahim Baki; 
“Kulüpler Birliği

olarak, Gemlik 
Belediyesinin 
önemli desteği ile

kulüplerimizin 
geleceği adına 
en ciddi adımları

bu dönemde attık. 
Va tandaşlarımız 
1 saate kadar

özellikle eski 
Tibel’in ora , 
daki otoparkı 
kullanmak 
istediklerini, 
geçici işlerinde 
5 TL ödediklerini 
dile getirdiler. 
Biz de yönetim 
kurulumuz ile 
1 saate kadar 
olan parklarda 
indirime gitme 
kararı aldık.
1 saat sonrası
fiyatlarımızda 
değişim olmaya
cak” dedi.

2. Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali Başlıyor
Yıldırım’a bağlı ■ 
Cumalıkızık Ma- 
hallesi'n de bu yıl 
2'ncisi düzen
lenecek "Ulus 
lararası Cumalıkızık 
Ahududu Festivali”, 
16 Temmuz'da 
gerçekleştirilecek.
Yıldırım Belediye 
sinden yapılan 
açıklamaya göre, 
festivalde Türki 
ye'nin yanı sıra Bul
garistan, KKTC, 
Bulgaristan, Kara 
dağ ve Makedonya'
dan folklor ekipleri 

ile Erguvan Gösteri 
Sanatları Topluluğu 
ve Bursa Rumeli 
Halk Dansları Toplu 
luğu gösteri ya
pacak. Kortej yürü 
yüşüyle başlayacak 
festival, Türk Halk 
Müziği sanatçısı 
Sümer Ezgü'nün 
konseriyle sona 
erecek. Yıldırım 
Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı Ede- 
bali, kültürel etkin
liklerle ilçe sakinleri 
arasında birlik ve 
beraberliğe katkı

sağlamak istedik
lerini belirtti.
Güçlü toplum inşa 
etmenin yolunun 
kültürel değerlere 
sahip çıkmaktan *

geçtiğini vurgu
layan Edebali, 
şunları kaydetti: 
"Hemşehrilerimiz 
arasında birlik, 
beraberlik ve

dayanışma 
duygularına katkı 
koyacak çalışmaları 
hayata geçirmeye 
devam ediyoruz. 
Uluslararası 
Cumalıkızık 
Ahududu 
Festivali de 
bu kapsamda 
düzenlediğimiz 
önemli bir etkinlik. 
Kültürel değerlere 
sahip çıkılması 
adına da festival 
önem taşıyor. 
Güçlü toplumun 
yolu, kültürümüze 

sahip çıkmaktan 
geçiyor. Bunun 
bilincinde olarak 
hemşehrilerimiz 
arasında birlik,1 
beraberlik ve 
dayanışma 
duygularına katkı 
koyacak çalışmaları 
hayata geçirmeye 
devam edeceğiz." 
Daha önce 
17 kez düzenlenen 
"Cumalıkızık 
Ahududu Fes 
tivali", geçen yıl 
uluslararası nitelik 
kazanmıştı.

KAYIP ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİNDEN ALDIĞIM 
091109079 NOLU ÖĞRENCİ KİMLİK KARTIMI KAYBETTİM. 

HÜKÜI SÜZDÜR. ESMA DEMİRYÜREK
aboneoldünuzmu?

MiiMiıııııi'iHiııııııııııif ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Bayram tatilimle acil servislere hücum ettiler
Bursa'da 9 günlük 
bayram tatil sürecin 
ce Bursa'daki 20 
hastanede yaklaşık 
100 bin hasta 
acil servislere 
muayene oldu.
Bayram 
ikramlarının 
vazgeçilmezleri 
arasında olan 
hamur işleri ve 
tatlıların tüketimine 
dikkat etmeyen 
vatandaşlar acil 
servislere akın 
etti.

Karın ağrısı, mide 
bulantısı, baş 
dönmesi ve tan
siyon şikâyetleri 
ile gelenlerin 
sayısı Ramazan 
Bayramı'nda 
daha da arttı. 
Zaman zaman 
yoğunluk yaşanan 
servislerde 9 gün 
sonunda en fazla 
hasta başvurusu 25 
bin 992 kişiyle 
Yıldırım ilçesinde 
bulunan Yüksek 
İhtisas Eğitim

ve Araştırma Has
tanesine olurken, 
11 bin 69 kişi ile 
Çekirge Devlet 
Hastanesi, 
8 bin 303 kişi de 
Bursa Devlet Has
tanesi takip etti. 
Ayrıca 7 bin 
481 kişi çocuk acil, 
bin 633 kişi ise 
kadın doğum acile 
müracaat ederken, 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'nde 
de 10 bin 446 kişi 
tedavi gördü.

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA 
ÖZ YAPI KURANLAR 

SİTESİNDE HAVUZLU 
EŞYALI KİRALIK DAİRE 

05353781800

es gemport
iGpmlik Liman ve Depolama işletmeleri A.Ş.

GEMPORT 35 Terminal Traktör
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam e?aeceK.

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 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.

KAYNAKÇI ARANIYOR
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 olan 
Teknik resim okuyabilen 

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

Kaynakçılar aramaktayız.

mavitec 
0 224 514 04 00

m
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

BAY ■ BAYAN VASIFSIZ
I-IAAAII An AnAtnunn- - - - - - - - - - -  ELEMANLAR ARANIYOR

it
KAŞ€D€ B€KLCM€K W

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
0SAATTE TESLİM EDİLİR

G'ILER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5IA 
Tel: (0.224) 513 96113 GEMLİK

Gemi i Körfez9 www. g e m I i k ko rf ezg azetes i .com

mailto:hr@gemport.com.tr
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Türkine'nin en hiiııülı luar alanı »anılacak
İstanbul Dünya 
Ticaret Merkezi 
(İDTM), 500 milyon 
dolarlık yatırımla 
Türkiye'nin en büyük 
fuar alanını yapacak. 
İstanbul Ticaret 
Odası Başkanı ve İs
tanbul Dünya Ticaret 
Merkezi (İDTM) 
Başkan Vekili 
İbrahim Çağlar, İs
tanbul Fuar Merkez
inin 700 bin 
metrekarelik fuar 
alanına dönüşerek 
İDTM bünyesinde 
hizmet vereceğini 
açıkladı.
Konuya ilişkin 
açıklamasında, "İs
tanbul'u dünya 
fuarcılığının 
başkenti yapmak 
için yola çıktık. Yeni

yatırım bizleri İstan
bul'u dünya 
fuarcılığının 
başkenti yapma 
hedefimize bir adım 
daha yaklaştıracak" 
diyen Çağlar, şu bil
gileri verdi: 
"Türkiye'nin en 
büyük fuar merkezin 
e imza atıyoruz. 
Tamamlandığında 
Avrupa'nın ilk 10 
fuar merkezinden 
biri olmasını he

defliyoruz. Proje 
sadece İstanbul'un 
ve Türkiye'nin değil, 
Avrupa ve Asya 
arasındaki iş 
alanlarının önünde 
de yepyeni bir sayfa 
açacak. İstanbul 
büyürken, fırsatlar 
artarken, küresel 
bağlantılar 
gelişirken, bizim bu 
değişime uygun ola
cak adımlar atmamız 
gerekiyor. Yurt 

dışından gelip İstan
bul'da fuar düzenle
mek isteyen 
organizatörlerin 
sayısı her yıl artıyor. 
Bugün İstanbul'daki 
fuar alanlarının 
şehrin potansiyel 
lerinin gerisinde, 
arz talebi 
karşılayamıyor. 
Şehrin potansiyel
lerini ve fırsatlarını 
gösterdiğinizde, çığ 
gibi büyüyen ilgiyle 
karşılaşıyorsunuz. 
Önümüzdeki 
yıllarda GSMA, 
MIPIM gibi 
uluslararası çok 
önemli fuarları 
Türkiye'ye getirmek 
için büyük fuar 
alanları olmazsa 
olmaz. Bu iş bir 

vizyon değişimidir. 
Küresel fuarcılık 
sektörü için büyük 
bir altyapı inşa ediy
oruz. Geleceğe 
yürüyen Türk 
fuarcılığının önüne 
güçlü bir vizyon or
taya koyuyoruz." 
ITO'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
yeni fuar alanı 
yatırımının üç etap 
halinde 
gerçekleştirilmesi 
planlanıyor. Buna 
göre, yatırımın 300 
bin metrekareyi aşan 
kısmı fuar alanlarına, 
35 bin metrekarelik 
alanda ise alışveriş 
merkezi, restoran ve 
kafelerin yer alacağı 
bir yaşam merkezine 
ayrılacak.

Açıklamaya göre, 
yeni fuar alanı yeşil 
bina standartlarında 
inşa edilecek ve 
Leed Sertifikası 
sahibi olacak.
Yeni fuar alanının, 
İDTM’nin sahibi 
olduğu İş Merkezi, 
W0W Otelleri ve 
W0W Kongre 
Merkezi’nin de 
içinde bulunduğu 
dev kompleks içinde 
yer alacağı belirtilen 
açıklamada, "Pro
jenin, İstanbul’u 
Avrupa’da en çok 
rağbet gören fuar, 
toplantı ve kongre 
şehri haline getir
erek Türkiye’yi 
fuarcılığın süper 
ligine taşıması he 
defleniyor" denildi

W enerji koridoru M Emekli olmayana 
toplu para müjdesi

EkoAvrasya Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Eren, Türkiye'nin 
2023 sürecinde 
enerji koridoru 
olmasının beklendi 
ğini belirtti. 
EkoAvrasya Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hikmet Eren, 2023 
sürecinde Türki 
ye'nin bir enerji kori
doru olmasını bek
lediklerini söyledi. 
Türkiye'nin 2023 
hedefini yakalaya
bilmesi için çok 
büyük bir vizyon ve 
strateji ortaya koy 
duğunu dile getiren 
Eren, "Bu yıl Türk 
cumhuriyetlerinin 

bağımsızlı ğının 25. 
yılı. Bu bağlamda 
özellikle Türkiye'nin 
ekono mik ve turizm 
sektörlerinde çok 
ciddi çalışmalar icra 
edeceğini düşünü 
yorum." dedi 
Eren, başta Türk 
cumhuriyetleri 
olmak üzere 
Türkiye'nin varlığıy 
la övünen, 
Türkiye'nin varlığını 
kendi varlığı kabul 
eden kardeş 
ülkelerin de bulundu 
gunun altını çizdi. 
Özellikle Türkiye ile 
Azerbaycan 
arasındaki bağın, 
dünyada benzeri ol

mayan bir kardeşlik 
örneği teşkil ettiğini 
vurgulayan Eren, 
şunları kaydetti: 
"Türkiye bugün 
rotasına doğru çok 
hızlı ilerleyen bir 
ülke. Bugün İstan
bul'da üçüncü 
köprünün, havali 
manın inşaatını çok 
hızlı sürdürüyor. 
Türkiye bir tarafta 
Trans-Adriyatik 
Doğalgaz Boru Hattı 
Projesi (TAP), diğer 
tarafta Trans 
Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı Pro
jesinde (TANAP) 
varlığını sürdürüyor. 
Türkiye artık aktör 

bir ülke, adından 
söz ettiren bir ülke, 
bölgesinde yapılan 
işlerden haberdar 
olan bir ülke. Bunu 
görüp bununla övü
nen dost kardeş 
ülkelerimiz olacağı 
gibi, buna karşı 
Türkiye'ye hainlik 
besleyen ülkeler de 
olacaktır." 
Türkiye'nin mevcut 
potansiyeliyle genç 
ve dinamik nüfus 
yapısıyla özellikle 
2023 sürecinde çok 
büyük projelere 
imza atacağını ve 
adından sıkça söz 
ettireceğini düşün 
düklerini aktardı

Emeklilikte yaş 
şartım doldurmuş 
olmasına rağmen 
prim ve gün 
sayısına takılanlar, 
isterlerse ödedik
leri primleri 
SGK’dan geri 
alabiliyor lar 
Emeklilikte yaş 
şartını doldurmuş 
olmasına rağmen 
prim ve gün 
sayısına takılanlar, 
isterlerse ödedik
leri primleri SGK’
dan geri 
alabiliyorlar. 
Ancak bunun için 
bazı şartların 
varlığı gerekli. 
Dolayısıyla bir kişi 
prim ödeme gün 
sayısı ve 
sigortalılık süresi 

şartlarını sağlamış 
olsa bile yaşı 
doldurmamışsa 
emekli aylığı ala 
maz. Emekli olmak 
için gerekli yaş 
şartını doldurmuş 
olmasına rağmen, 
sigortalılık süresini 
veya prim ödeme 
gün sayısını 
dolduramamış kişi 
isterse SGK’ya 
ödediği primleri 
geri alabilir. Bu 
ödemeye yaşlılık 
toptan ödemesi de
niliyor. Bu durum 
da SGK’ya dilekçe 
ile başvuran kişiye 
o zamana kadar 
ödediği malullük, 
yaşlık ve ölüm 
sigortası primleri 
iade edilir.
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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 İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

■ KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 13 53
L 
1

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 42,1

I« ULAŞIM özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 15 07
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PmmuMcalm
DENİZ UÇAÖI 
Pagasua Akmls Seyahat 
METRO
Aydın Turlun
SOzar Turlun 
Kanberofllu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç____________

612 OO 26

«13 12 12
613 20 77
612 1O 72

612 O1 63

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66H HASTANELER Halk Eğitim Müd 

İŞ-KUR
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Haat.

517 34 00
513 23 29

BELEDİYE_________
| 1 Mmr.Sağ.Ocağı 

Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

ı- 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 işi. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
5'3 45 21-182 
f ’• 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBlisC
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yplova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes._______513 23 94

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

OTOBÜS

DAĞITICILAR

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

GEMDAŞ 513 29 29
ı 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 a13 1O 7O
MAR-PET s 13 30 33
Tuncay Otogaz 613 16 45
Beyza Petrol 613_°_1JD3_

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5485 

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)

HİISİ»M
VENÜS SİNEMASI

ninja kaplumbağalar gölgenin 
içinden(3d türkçe): 
11:30:14:00-16:15- 

18:15-21:45...
sihirbazlar çetesi 2(türkçe 

dublaj): 11:45-14:00- 
16:30-21:45...

ammar 2 cin istilası 11:30- 
14:00-16:15-18:30-21:45...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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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

MİLTON
GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 

GÜZEL ANLARINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu -Meşrubat-Çerez

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

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

BAŞLAMIŞTIR
İnternetten Cnnh fyyın- Sahne - Işıkyösterisi 

Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 
www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Belediye Meçlisi Temmuz ayı toplantıları başladı.

■i 1■ ■ İM MIMf
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com -

Pcüne Bakış

Meclisin Temmuz toplantısı...
Gemlik Belediye Meclisi, Şeker Bayraniı 

nedeniyle, ayın ilk çarşamba günü yapama 
dığı toplantısını dün yaptı.

İmar konularının her zamanki gibi ağırlık 
ta olduğu bu toplantı, bu yılın en sakin 
toplantısı oldu.

CHP’lilerin önergeleri oldukça çoktu.
Hepsi gündeme alındı.
Bunlar arasında Gemlik’e 25 adet taksi 

plakası tahsisinin yapıldığı, bir taksi plaka 
sının 800 bin liradan ihaleye çıkarıldığı 
öğrenildi. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediye Meclisinin dün gecikmeli olarak yapılan meclis toplantısında, 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz, belediyece yapılacak olan toplu konutların ilk bölümü 
olan 152 konutun, ihalesinin anahtar teslimi şeklinde 29 Temmuz 2016 günü 
yapılacağını söyledi. Yılmaz, kapalı pazar yerindeki bölümlerin encümen kararından 
sonra 10 yıllığına tapusu verilmek koşuluyla, açık arttırma usulü satışa çıkarılacağını 
toplamda 599 esnafın kapalı pazar yerinden yararlanacağını belirtti. Haberi sayfa 2’de

SATRANÇ

özel ANA Simn 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT
M. W WW 43,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCEJL 1 • MÜZİK JİMNASTİK

SOSYAL
. . . . VOLEYBOL BİLGİSAYAR

•AKTİVİTELERİMİZ: basketbol halkoyunlam

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI
;itim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanhğı’nın uyguladığı 
müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş 

derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

MASA TENİSİ

SU SPORLARI

TİYATRO

Gemlik- Orhangazi yolu Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Teli 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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Belediye Meçlisi Temmuz ayı toplantıları başladı.

Yılmaz: Toplu lionııiu ihaleye çıkanyoruz"
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin bayram 
nedeniyle geciken 
toplantısı dün 
yapıldı.
Meclis toplantı 
sının gündeminde 
imarla ilgili gün 
dem maddelerinin 
yoğun olduğu dikkat 
çekerken, meclise 
yeni gelen önergeler 
ilgili komisyonlara 
havale edildi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
başkanlığında 
toplanan meclis 
gündeminde bulu
nan komisyonla 
ilgili maddeleri 
görüşürken, siyasi 
parti gruplarından 
meclis başkanlığına 
verilen yeni 
önergeler de 
okunarak ilgili 
komisyonlara 
havale edildi. 
Meclisin dünkü 
toplantısında 
komisyonlardan 
gelen raporlar görü 
şülürken, Kurşunlu 
Mahallesindeki 
imar değişikliği 
kabul edildi. Eşref 
Dinçer Mahallesi 
Bilgi ve Şeker 
sokaklara çocuk 
parkı yapılması 
oy birliğiyle 
kabul edildi.
Umurbey Mahalle 
si’nin 1/1000 ölçekli 
imar planında 
yapılmak istenen 
imar planı revizyon 
değişikliğine CHP 
grubundan Mert 
Dimili, okunan ra
porun imar yönet
meliklerine ve 
kanunlarına aykırı 
olduğunu, açılacak 
bir dava sonucu bu 
planların geçersiz 
kalacağını belirte 
rek, grup olarak 
olumsuz oy vere
ceklerini söyledi. 
CHP nin red oyuna 
karşı komisyonca 
okunan komisyon 
raporu kabul edildi, 
imar komisyonunca 
görüşülerek karara 
bağlanan çatı 
eğilimi şekillenmesi 
ve malzemenin be
lirlenmesi ile ilgili 

rapor Komisyon 
Başkanı Gülşen 
Uslu tarafından 
okundu. Uslu, açıkla 
masında Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin İmar 
yönetmeliğinde be
lirlenen durumlarda 
çatı katlarına pro
filden gerektiğinde 
betondan üst örtü
lerinin yapılması 
konusunda geniş 
bilgiler verdi.
MHP grubundan 
Kenan Çakır, imar 
yönetmeliğinde bu 
konunun belirsiz 
olmasının pratikte 
sorunların doğma 
sına neden olduğu 
nu, komisyonun 
aldığı karardan 
sonra ne tür çatı 
malzemesi ve eğim 
oranlarının artık 
belirginleşeceğin 
den sorunun gideril 
miş olacağını düşün 
düğünü söyledi. 
Çakır, çatıda kulla 
nılan malzemeler 
arasına ahşap 
malzemenin de ek
lenmesini istedi.
CHP grubu adına 
söz alan Özgür 
Aksoy ise yaptığı 
konuşmada, 
Gemlik Belediyesi 
İmar Komisynu 
üyelerinin büyük bir 
kısmının müteahhit 
veya mimar olması 
firmalar lehine 
kararlar alınmasına 
neden olduğunu be
lirterek, "Ben bu 
durumu talihsizlik 
olarak görüyorum" 
dedi.
Aksoy, herkesin bir 
mesleği olabileceği 
ni ancak imar korniş 
yonu yapısının 
önemli olduğunu, bu 
kararda da kanunlar 
ve kamu yararının 
dikkate alınmadığını 
söyledi.
Aksoy, "Sadece 
pratik sorunları 
çözmek değil, kamu 
yararı ve kanunların 
ruhuna da uymak 
gerekir” dedi. 
Komisyon Başkanı 
Gülşen Uslu, 
eleştirileri cevap
larken, yönetmelik

ve kanunlara aykırı 
lık olmadığını, 
bu konuda alınan 
kararın kolay bir iş 
olmadığını söyledi. 
"Biz, kanun ve 
yönetmelikler 
çerçevesinde karar 
verdik" dedi. 
Gündem maddesi 
AKP ve MHP lilerin 
oylarıyla kabul edil 
di CHP red oyu 
kullandı.
AKP n HieCı'ıb ûyes>ı' 
Ercan Barutçuoğlu, 
köylerde içme suyu 
dışındaki tarımsal 
amaçlı suların kulla 
nımının kanunen bu
ralardaki tarımsal 
kalkınma koopera 
tifleri ile varsa birlik
lere bırakıldığına 
dikkat çekerek, 
Şahinyurdu Ma
hallesinin tarımsal 
sulamalarının köy 
kooperatifine 
bırakılmasını sözlü 
olarak önerdi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, bu 
konuda birçok köy
den dönüşen mahal
lelerde uygulama 
yaptıklarını belirtti. 
Önerge oy birliğiyle 
kabul edildi.
AKP ve CHP’lilerin 
gündeme alınmağını 
istedikleri önergeler 
tek tek okunduktan 
sonra ilgili korniş 
yonlara havale 
edildi. Bu önergeler 
sırasında meclise 
bilgi veren Belediye 
Başkanı Yılmaz, 
yeni mezar yolunda 
meydana gelen as
falt çökmelerinin 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 

tarafından ihalesinin 
yapılarak asfaltla 
nacağını söyledi. 
Büyükşehir Beledi 
yesine bağlı UKOME 
tarafından Gemlik’e 
yeni tahsis edilen 
25 adet taksi 
plakasının nerede 
kullanılacağını, 
durakların nerede 
olacağı konusunda 
meclise bilgi veril 
mesi gerektiğini 
süyı'eyerı Cnr 
önergesinin Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesine gön
derilmesine karar 
verilirken, ulaşım 
komisyonu üyesi 
Emir Kantur yaptığı 
açıklamada bu ko
nunun Büyükşehir 
Ulaşım Komisyo 
nuna gelmediğini, 
UKOME kararı ile 
satışa çıkarıldığını 
ancak fiyatların yük
sek olması nedeniy 
le ihaleye girenin 
olmadığını söyledi. 
Kantur, taksi fiyatla 
rının 800 bin liradan 
ihaleye çıkarıldığını, 
bu fiyatın yüksek 
olduğunu belirtti. 
Özgür Aksoy ise, 
ilçelerdeki taksi tah
sislerinden elde 
edilecek paraların 
ilçe belediyesine 
verilmesini isterken, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, "Ben 
bu kararı sevdim. 
Bunu Büyükşehir’e 
iletelim. Her parti 
üyesi de destek
lesin" dedi 
Terme projesi konu 
sunda bilgi veren 
Başkan Yılmaz, pro
jenin tamamlan 

dığını ancak yapılan 
çalışmalarda pro
jenin fay hattının 
kayması nedeniyle 
değişiklik yapıldığı 
nı, daha sonra 
ihaleye çıkarılaca 
ğını söyledi.

KAPALI PAZAR 
YERİ

Kapalı Pazar yeri 
hakkında bilgi veren 
Yumaz, Perşembe 
pazarını meclis 
kararıyla Esnaf ve 
Sanatkarlar Odasına 
devrettiklerini, devir 
sonrası her tah
sisinde bulunmayan 
bir esnafın idare 
mahkemesine dava 
açarak iptal ettiğini 
hatırlattı.
Yılmaz, pazar yeri 
yönetmeliğinin her 
maddesini titizlikle 
incelediklerini, 
herhangi bir iptale 
neden olmaması 
için 10 yıllığına es
nafa kat irtifakı 
kurar gibi satışını 
yapacaklarını ve 
tapu vereceklerini 
belirterek, "Pazar 
yerinde 441 adet 
kapalı pazar alanı, 
158 adet üretici 
köylü tezgahı 
olacak. Köylü 
tezgahları pazarın 
üst kaunda yer ala
cak. A nca kafeter 
ya, tu\ı let, mescit, 
kurban kesim yeri 
bulunacak" dedi.
Yılmaz, Pazar 
kurulduğu günlerin 
dışında Gemlik için
deki rent a carları 
açık otoparkta 
toplayacaklarını 

söyledi. Ayrıca bu 
alanın pazar günleri 
açık oto pazarı 
olarak da hizmet 
verdireceklerini 
söyledi.
Kapalı pazar yerleri 
ihalesinin encümen 
kararından sonra 
ihaleye çıkartılacağı 
açıklandı.
MHP li üye Mahmut 
Solaksubaşı, Asım 
Kocabıyık Camii 
önüne yapılmakta 
olan şadırvanın 
caminin görünü 
şünü kapattığını, 
bu konunun yeniden 
ele alınarak incelen
mesini istedi.
Belediye Başkanı 
Yılmaz, şadırvanın 
Efendioğlu firması 
tarafından bağış 
olarak yapıldığını, 
ayrıca bir de 
süs havuzu 
yapılacağını, 
camiyi kapatma 
dığını, ileride 
yapılacak 
kamulaştırmaların 
tamamlanmasıyla 
camiinin daha da 
meydana çıkacağını 
belirtti.

TOPLU KONUTLAR 
İHALEYE ÇIKIYOR

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
belediye tarafından 
kurulan şirket ile 
yapılacak olan 970 
konutun ilk 152 
dairesinin 
projelerinin 
tamamlandığını 
ve 29 Temmuz 
2016 günü ihaleye 
çıkarılacağını 
söyledi.
Yılmaz, ayrıca 
hâzineden 153 bin 
metrekarelik alanın 
tapusunun beledi 
yeye geçtiğini de 
bildirdi.
Daha sonra da 
Belediye çalışmaları 
konusunda 
sinevizyon göste 
risiyle bilgi verildi. 
Meclis, 18 Temmuz 
2016 Pazartesi 
günü saat 17.oo’de 
ikinci toplantısını 
yapacak.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİNDEN 
ALDIĞIM 091210034 OKUL NUMARALI 

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTIMI KAYBETTİM. 
HÜKÜMSÜZDÜR. ABDULBAKİ YILDIZ

Gemlik K^-fez
Ot MI İH'İN llt ÖmİÎtKF*’**

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kamyon kazasında can pazarı
Orhangazi de, fren
leri tutmayan bir 
kamyon, kırmızı 
ışıkta bekleyen 
başka kamyona 
çarptı. Hurdaya 
dönen kamyonda 
sıkışan yaralı, itfaiye 
ve sağlık ekiplerinin 
müdahalesi ile 
yaklaşık yarım saatte 
kurtarılabildi.
Kaza, Orhangazi- 
Gemlik yolunda 
meydana geldi. 
Yücel İnanoğlu (46) 
idaresindeki 16 FV 
937 plakalı kamyon, 
Küçük Sanayi Sitesi 
kavşağında kırmızı 
ışıkta durmak istedi. 
Frenleri tutmayan 
İnanoğlu idaresin
deki kamyon, kırmızı 
ışıkta bekleyen

Ercan Türk’ün (41) 
kullandığı 16ZZ396 
plakalı kamyona 
arkadan çarptı. 
Frenleri tutmayan 
kamyon hurdaya 

döndü. Sürücü Yücel 
Ünaloğlu kazayı hafif 
sıyrıklarla atlatırken, 
yanında bulunan 
Savaş Genç (43) 
araç içinde sıkıştı.

Ağır yaralı olan Genç 
için itfaiye ve sağlık 
ekipleri seferber 
oldur İki kamyon 
arasına sıkışan 
yaralı şahıs, vince

bağlanan kamyon 
güçlükle çekilerek 
kurtarılabildi.
Ağır yaralı Savaş 
Genç ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Burada ilk 
müdahalesi yapılan 
Genç, daha sonra 

helikopterle 
Bursa’ya sevk 
edildi. Kaza sebe
biyle ana yolda uzun 
araç kuyrukları 
oluştu. Kazaya 
karışan araçların 
kaldırılma sından 
sonra trafik normale 
döndü.

Sahte polisten Wi muini! 1 saatle 128 Hin H
Bursa’da telefonla 
aradıkları kişilere 
kendilerini polis ve 
savcı olarak tanıtıp, 
hesapların terör 
örgütü tarafından 
kullanıldığı yalanıyla 
para isteyen 
dolandırıcılar, 
1 saat içerisinde 
129 liralık vurgun 
yaptı.
Edinilen bilgiye 
göre, ilk olay Nilüfer 
ilçesi İhsaniye ma
hallesinde saat 
10:00’da meydana 
geldi. F.C. isimli kişi, 
kendisini Nilüfer 
Karakol Amiri 
olarak tanıtan

dolandırıcının 
söylediklerine inanıp 
yanına gelen kişiye 
20 bin lirayı zarf 
içerisine koyup tes
lim etti. Daha sonda 
dolandırıldığını fark 
eden F.C., polise 

giderek şikayetçi 
oldu. Yine aynı 
saatlerde Nilüfer 
İlçesi Ertuğrul ma
hallesinde M.K. 
isimli kişiyi arayan 
dolandırıcılar, icralık 
bir daire olduğunu

27 bin lira teminat ‘ 
yatırıldığı taktirde 
dairenin tapusunu 
üzerine yapacak 
larını söyledi. 
Dolandırıcılara 
inanan M.K. 
bankadan çektiği 
27 bin lirayı yanına 
gelen kişiye teslim 
etti.
Dolandırıldığını 
fark eden M.K. 
şikayetçi oldu. 
Aynı gün saat 
10:30 sıralarında 
Nilüfer ilçesi İh
saniye mahallesinde 
ikamet eden E.Ö. 
telefondaki 
dolandırıcının 

söylediklerine 
inanıp kapıya gelen 
kimliği belirsiz kişiye 
8 bin 100 lira para ile 
4 adet Adana 
burması, 1 adet 
kelepçeli bilezik, 1 
adet 22 ayar bilezik 
ve 1 adet İncili altın 
bilezik ile 1 adet altın 
set, 3 adet altın 
yüzüğü teslim etti. 
Daha sonra 
dolandırıl dığını an
layan E.Ö. polise 
başvurdu. Kara
cabey ilçesi Tavşanlı 
mahallesinde de 
saat 11:00 
sıralarında C.K. 
isimli kişiyi arayan 

dolandırıcılar, aynı 
bahaneler ile 
kandırıp bankadan 
çektirdikleri 
50 bin lirasını 
alarak kayıplara 
karıştı.
Polis 1 saat 
içerisinde meydana 
gelen 129 liralık 
dolandırıcılık olayları 
ile ilgili soruşturma 
başlatırken, 
vatandaşları da tele
fonla arayıp 
bankadan para çek
melerini isteyen 
kişilere kesinlikte 
inanmamaları 
hususunda bir kez 
daha uyardı.

IWlılııHıiıMMı Bursa’da kültür merkezimle 
yangın «e patlama paniği!

Bursa’da traktörün 
altında kalan 9 
yaşındaki çocuk 
kaldırıldığı has
tanede hayatını 
kaybetti.
Kaza, merkez Nilüfer 
ilçesi Dağakça Ma
hallesinde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, üç kişinin 
üzerinde bulunduğu 
traktör, seyir halinde 
iken sürücünün di
reksiyon hakimiye 
tini kaybetmesi 
sonucu devrildi.
Çamurlukta bulunan

bir kişi ile sürücü 
kendini aşağıya 
atarken, 9 yaşındaki 
Ahmet Ogur, trak
törün altında kaldı. 
Küçük çocuk yaralı 
olarak yapılan ilk 
müdahalenin 
ardından 112 e..ipleri 

tarafından Bursa 
Çekirge Devlet Has
tanesi’ne kaldırıldı. 
Ogur, yapılan tüm 
müdahalelere rağ 
men hayatını kay
betti. Jandarmanın 
kazayla alakalı 
tahkikatı sürüyor.

Bursa’da bir 
kültür merkezinde 
patlama olduğu 
ihbarı itfaiyeyi 
alarma geçirdi. 
Bomba sanılarak 
büyük paniğe sebep 
olan patlamanın 
vernik kutusuna 
atılan izmaritten 
kaynaklan dığı 
anlaşılırken, 
çıkan yangın itfaiye 
tarafından 
söndürüldü, 
lay, merkez Osman 
gazi ilçesi Soğanlı 
Mahallesindeki

kültür merkezinde 
meydana geldi. 
Kültür merkezinin 
balkonunda bulunan 
vernik şişesi, atılan 
sigara izmarit
lerinden dolayı alev 
alıp bomba gibi 
patladı.

Paniğe sebep 
olan patlama kısa 
sürede yangına 
dönüştü.
Çevredeki 
vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine 
polis ve itfaiye ekibi 
sevk edildi.
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pline Batış BORUSAN DA OLUMLU KAZA
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Meclisin Temmuz toplantısı...
Taksi plakası fiyatlarının yüksek olması nedeniyle 

ihaleye katılımın olmadığı öğrenildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, taban fiyatı 800 bin 

liradan ihaleye çıkarılan taksi plakalarından 
anlaşılan iyi gelir elde etmek istiyor.

Ancak, dünkü toplantıda konuşan CHP grup söz 
cüsü Özgür Aksoy, Belediye Meclisi’ne bir öneri 
sundu.

Aksoy, ilçelerin ihtiyacı olan taksi plaka tahsis
lerinden elde edilecek gelirin, ilçe belediyelerine 
bırakılmasını istedi.

Bu öneriye en çok Belediye Başkanı Refik Yılmaz 
sevindi.

Yılmaz,” Öneriyi Büyükşehir meclisinde verelim” 
dedi.

Sakin giden meclis toplantısına bu öneri hareket 
getirdi.

Mecliste, komisyonlardan gelen önergeler 
genelde, okunduğu gibi kabul ediliyor.

Çünkü, Gemlik Belediye meclisinin sayısal du
rumu, AKP lehine.

Bu durum komisvgnlarda da aecşrH.
Yani, komisyonda alınan kararlar, AKP gurubunun 

kararlan olduğu için, muhalefet partileri ‘hayır’ 
da dese, raporlar, AKPTılerin oylarıyla kabul 
ediliyor.

Dünkü görüşmelerde, inşaatların çatı katlarında 
kullanılacak malzemelerin neler olacağı ve nasıl 
kaplanacağı konusu görüşülürken, CHP ile MHP 
grupları ayrı düştüler.

CHP grup sözcüsü Özgür Aksoy, imar komisyon 
larında müteahhit ve mühendis kökenli meclis üy- 
lerinin çoğunlukta olmasının, firmalar lehine karar
lar anınmasına neden olduğunu, Gemlik Belediyesi’ 
nde de bu durumun tabiisizlik olduğunu söyledi.

Mert Dimili ise, alınan kararların, pratik sorunları 
çözerken, kamu yararı ve yasaların ruhuna uyulma 
dığına dikkat çekti.

NlHP’li mimar ve müteahhit Kenan Çakır ve AKP’li 
mimar Gülten Uslu, buna katılmadığını söyledi.

Sonuçta çoğunluğun dediği oldu ve çatılarda yeni 
uygulama koşulları belirlendiği gibi meclisten geçti.

Ben de belediye meclislerindeki bu yapıyı bildim 
bileli sevemedim.

nTj-WWTıyltıarı anımsıyorum.
15 kişilik belediye meclisinde, 9 kişi inşaat sek

törüyle ilişkiliydi.
Alınan kararlar, Gemlik halkından çok, inşaat 

çrtann menfaatlerine yönelik çıkıyordu.
Bu durum değil midir Gemlik’i beton yığına haline 

getiren.
Yeşili ve ağacı olmayan, daracık yollara hapse

den, otoparkı ve garajları olmayan siteleri ve 
konutları bulunan yüksek yapılarla kaplı bir şehir 
yapan.

Elimde olsa, belediye meclislerine müteahhitlik 
hizmetleriyle uğraşanları ve mimar - mühendis 
olduğu halde, müteahhitlik yapanları meclis üyesi 
seçtirmem.

Meclis çalışmalarında ele alınan bir konu da, kapa 
lı pazar yerinin kiralanma şekliydi.

Belediye Başkanı Yılmaz, Kapalı Pazaryeri içinde 
441 adet tezganın ayrıldığını, 158 adet üretici köylü 
pazarının üst katınta kurulacağını, toplamda 599 
işyerinin ihale çakınlacağını söyledi.

10 yıllığına açık arttırma usulü ile kiraya çıkarılan 
işyerlerini alanlara tapularının verileceği, salı ve 
cumartesi günü pazar yapılacağını söyledi.

Yılmaz’ın verdiği bir müjde ise, Belediyece 
yaptırılacak olan toplu konutların birinci bölümü 
olan 152 konutun projelerinin tamamlandığı, encü
men tarafından 29 Temmuz 2016 günü anahtar tes
lim usulü ihalesinin yapılacağıydı.

İnşaatların kimlere satılacağı, hangi koşullarda 
vatandaşın ev sahibi olacağı daha belli değil.

Yılmaz’ın en büyük projesi anlaşılan bu yıl 
gerçekleşecek.

Haydi hayırlısı.

Borusan Gemlik 
Boru Fabrikası'nda 
bu sabah meydana 
gelen iş kazasında 
Abdullah Batak 
adlı kişi yaşamını 
kaybetti.
30 yaşındaki Ab* 
dullah Batak'ın 
şevkiyat bölümün 
de çalıştığı 
öğrenildi. Şevkiyat 
bölümünde mey* 
dana gelen olayın 
borunun Batak'ın 
üzerine düşerek 
ezdiği öğrenildi. 
Kazadan sonra

tüm çabalara 
karşın kurtarıla 
madı. Olay, Boru
san camiasında ve 
Gemlik'te üzüntüye 
neden olurken, 
savcılık kaza ile 
ilgili soruşturma 
başlattı. Abdullah 
Batak'ın fabrikaya 
kısa bir süre önce 
girdiği öğrenildi. 
Olay nedeniyle 
fabrikada üretim 
durduruldu.
Batak’ın evli ve bir

Gemlik Muammer tanesine kaldırılâr çocuk babası
Ağım Devlet Has* Abdullah Batak olduğu öğrenildi.

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Gemlik fabrikamız, 
şevkiyat bölümünde görev yapan 

tedarikçi çalışanlarımızdan

Değerli Çalışma Arkadaşımız

ABDULLAH BATAK ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Merhumun cenazesi 14 Temmuz 2016 
Perşembe günü (bugün) öğle namazını 
müteakiben Keleş İlçesi Baraklı Köyü 

Büyük Mahalle Camii’nden kaldırılacak, 
Büyük Mahalle Mezarlığı’na defnedilecektir.

Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine; iş arkadaşlarına ve 
tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

BORUSAN MANNESMANN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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2Bmi!narliralıt»eBilıansiflellnor
Yapılandırması 
bozulanlar, çıkacak 
yeni yasayla vergi- 
prim borçlarını 
kolaylıkla ödeyecek, 
devlet de 28 milyar 
liralık alacağını tah
sil edecek...
Yapılandırması bozu 
lanlara sağlanacak 
ikinci şans ile hem 
vatandaş borcundan 
kolaylıkla kurtulacak 
hem de devlet 28 
milyar liralık alaca 
ğım tahsil etmiş ola
cak. 3 milyon borçlu 
yu sevindiren 
düzenleme için 
çalışmalar sürüyor. 
Kısa süre içinde de 
yasalaştırılması 
planlanıyor. 2014'te 
çıkartılan 6552 sayılı 
Kanun ile vergi, 
prim borçları, idari 
para cezaları, trafik 
cezaları ve trafik 
muayene harçları 
gibi birçok kamu 
alacağına yapılan 
dırma imkanı 
getirilmişti. Düzen
leme ile birikmiş 

borçların faizleri 
silinmiş ve borç 
küçük vade farkla 
rıyla taksite bölün 
müştü. Borçlulara 
36 aya varan vade 
imkanı sağlanmıştı. 
Uygulamadan yarar
lanan vatandaşların 
yaklaşık 3 milyonu, 
bir takvim yılında 
2'den fazla taksitini 
aksattığı için sistem 
dışında kaldı. Şimdi 
bu kişilere yeni bir 
imkan tanınacak.

FAİZLER DÜŞECEK 
3 milyon kişi, 
aksattığı taksitlerini 
bir defada ödemeleri 
halinde yeniden 
yapılandırma sis
temine dahil olacak. 
Bu şekilde, yapılan 
dırma taksitlerine 
kaldıkları yerden 
devam edecekler. 
Böylece yapılandır 
madan çıkıldığı için 
faizlerin eklenmesiy 
le yükselen borç 
tekrar düşecek.
Vatandaş da düşen 

borcundan taksitle 
kurtulacak, ikinci 
şans tanınacak 3 mi
lyon kişinin öde 
mediği taksit tutarı 
mn toplam 28 milyar 
lira seviyesinde 
olduğu belirtiliyor. 
Vatandaşlarının 
yoğun talepleri üze 
rine başlatılan çalış 
mada sona gelindiği 
öğrenildi. Düzenle
menin hızla Meclis'e 
sevk edilerek, 
Meclis tatile girme
den yasalaştırılması 
bekleniyor.
Hükümet, iyi günde 
vergisini düzenli 
ödeyen ancak ekono 
mik nedenlerle 
darboğaza düşen fir
malara yardım eli 
uzatma kararı aldı. 
Firmanın borcunu 
gerçekten ödeyip 
ödeyemeyeceği 
ölçülecek. Verdiği 
beyana bakılacak. 
Borçlarını tecil yer
ine firmanın mali du
rumuna göre vergi 
borcu yeniden belir

lenecek. Firma 
gerçekten zor du
rumdaysa teminat, 
faizde kolaylık 
sağlanacak. Maliye 
Bakanı Naci Ağbal, 
geçmişte vergisi 
düzenli ödemiş 
ancak ödeme 
güçlüğüne düşen 
mükelleflere ilişkin 
çalışmayı da kap
sayan vergi deneti
minde yeni modeli 
Başbakan Binali 
Yıldırımla paylaş 
tı. Edinilen bilgiye 
göre; Başbakan da 
düzenlemelere 
destek verdi. 
Yeni sisteme 
göre, firma mali 
sıkıntıda olduğunu 
belgeleriyle 
ortaya koyacak. 
Maliye, beyanları 
tek tek inceleyecek. 
Mevcut uygulamada, 
zora düşenler 
için 36 aya kadar 
taksit imkanı getir
ilen tecil 
mekanizması 
işletiliyor...

Bnrsa Ulusal Kısa
Film Yarışması

başvuruları başlıyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından bu yıl İk
incisi düzenlenen 
“Bursa Ulusal Kısa 
Film Yarışması” 
için başvurular 
başladı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
ve Turizm Daire 
Başkanlığı ve 
Bursa Bisiklet ve 
Doğayı Sevenler 
Derneği (BUBİDO 
SD) işbirliğiyle 
düzenlenen “2. 
Bursa Ulusal Kısa 
Film Yarışması” 
başvuruları başladı.

Katılımcıların Bisik
let ve Doğa temalı 
filmler ile katıla 
bileceği yarışma 2 
kategoriden oluşa 
cak. 20 dakikadan 
uzun olmayan kur
maca ve belgesel 
türünde filmler 
ile 5 Ağustos 
2016 tarihine kadar 
başvuru 
yapılabilecektir. 
Katılımcılar 
http://sinema.bursa 
.bel.tr/karagoz- 
sinema-atolyesi 
adresinden de 
ayrıntılı bilgilere 
ulaşabilecekler.

43 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR

•S KATALOGİstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

TÜRKİYE’NİN GN UYGUN VG KALİTGIİ 
DAVGTİYGLGRİ GN UYGUN FİYATLARLA...

£®İ€Rr>r>< *IValdJdlO TAŞIMA IRSALIY€Sİ------------------------- 1 V KARTVİZİT & KAŞ€
H€DİY€LİK €ŞYA

DAVCTİ Y€
DÜĞÜN & NİŞAN 

^/SÜNNCT AÇILIŞ
ORGANİZASYON

^/PLAKCT & KUPA 
^D€RGİ, KİTAP 
V BALON

http://sinema.bursa
bel.tr/karagoz-sinema-atolyesi
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Atletizm şampiyonları ödiillendirilıli

İzmir’de yapılan 
Türkiye Atletizm 
Şampiyonasında 
dereceye giren 
sporcular altın ile 
ödüllendirildiler.
16 yaş altı Türkiye 
Şampiyonasında 
Necla Bilgi hem 
uzun atlamada hem 
de 75 metre engelli 

yarışta Türkiye 
beşincisi olarak 
Gemlik Belediye 
Spor’un göğsünü 
kabarttı.
300 metrede Dilek 
Özdemir Türkiye 
3.sü, Firdevs Gün 
gör Cirit Atmada 
Türkiye Şampiyonu 
oldu. Firdevs

Güngör Gülle At
mada da Türkiye 
3.lüğü başarısını 
elde etti.
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü adına 
yarışan sporcuları 
makamında kabul 
eden Belediye 
Başkanı Refik

Yılmaz, Kulüp 
Başkanı Hulusi 
Gandar ve yönetim 
kurulu üyelerinin 
yanı sıra sporcuları 
ve antrenörleri 
Burhan Gümüş’ü 
tebrik etti. 62 ilden 
700’ün üzerinde 
sporcu arasında 
Atletizm ’in birçok 

branşında önemli 
başarılar elde eden 
sporcuların Gem- 
lik’in gururu 
olduğunu ifade 
eden Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, ait yapıya 
yönelik hizmetler 
ve tesisleşme 
sonrasında Gem

lik’in sporun birçok 
branşında çağ 
atladığını söyledi. 
Kulüpler Birliği 
Başkanı İbrahim 
Baki’nin de yer 
aldığı ziyarette, 
genç sporcuları tek 
tek tebrik eden 
Refik Yılmaz, altın 
ile ödüllendirdi.

T2 tramııaıı hattı piden start aldı
kör olmak...

'kim indirdi şehrin perdelerini
yoksa yine mi akşam "
ne tutsaklıktır
adımları ağırlaştıran illegal yaralar 
kavisli yollarda dolanır yumak misali 
sancılar
giderken saklıflidan
kuytu sessizlikleri içip
ve gözlerimi çalarken o malum rüzgar 
ne zor
yaban otları gibi devşirilmek mayıs'ta 
gelincikler düşmeden henüz 
gerilmeden uçurtma ipleri 
kör olmak
yığınlarca cümle varken kurulmamış 
öznesini uçurmak miraç'a
uğurlayıp tüm duaları
avuçlarımı batırınca içimdeki
bataklığa
kirlidir artık yarın
yönlerini kaybeder uzuvları hayatın 
her yan gün batımı 
her yan koyu lacivert akşam..

Terminal ile Kent 
Meydanı’nı bir
birine bağlayacak 
tramvay hattının 
yapımına, 
bu hafta itibariyle 
yeniden başlandı. 
Kent Meydanı-Ter- 
minal arası için 
müjdelenen T2 
Tramvay Hattı’nın 
yapımı, ihaleye 
rağmen muam
maya dönüşmüştü, 
ihaledeki ihtilaf 
nedeniyle mah 
kemeye taşınan ve 
3 ay önce durduru
lan projede son 
sözü Danıştay 
söyledi ve Yük
lenici firma, lehine 
sonuçlanan 
sürecin ardından 
gerekçeli kararı 
beklemeden, 
çalışmalara 
yeniden start verdi. 
Terminal ile Kent 
Meydanı’nı bir
birine bağlayacak 
tramvay hattının

yapımına, bu hafta 
itibariyle yeniden 
başlandı.
ihaledeki katılımcı 
ihtilafı nedeniyle 
yargı sürecine 
taşınan proje, 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nce nihai 
karara kadar, 
tedbiren 3 ay önce 
durdurulmuştu. 
Danıştay’ın kararı, 
mevcut yüklenici 

durumundaki Üİtra 
Teknoloji’nin 
lehine gelişirken, 
yerel yönetim 
de, gerekçeli 
kararın tebliğini 
beklemeden, 
işbaşı kararı aldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi, pro 
jeyle ilgili nihai 
idari yargı 
kararının, hangi 
firmanın lehine 

oiursa olsun, en 
kısa sürede 
çıkabilmesini 
Danıştay’a telkin 
etmişti.
Danıştay’a ait 
kararın bilgi 
edinilmesi ve bir 
süre de bekleyişin 
ardın dan, Ultra 
Teknoloji’nin 
çalışmalarına 
devam edebile 
ceğini bildirdi.

KAYIP BURSA NİLÜFER ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİNDEN 
ALDIĞIM KALFAL'K BELGESİNİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

HALİM ERDEMİR
ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Otobüs hileti kimlik numarasıyla satılacak
Otobüs bileti almaya 
gelen vatandaşa 
kimliği sorulacak, 
biletler T.C. kimlik 
numarası ile 
alınacak.
Otobüs bileti almaya 
gelen vatandaşa 
kimliği sorulacak, 
biletler T.C. kimlik 
numarası ile 
alınacak. Yolculuk 
yapacak bir ailenin 
sadece reisi adına 
tüm fertler için bilet 
kesilemeyecek.
Artık, otobüse binen 

her yolcu için kendi 
adı ve bilgileriyle 
bilet verilmesi 
öngörülüyor. 
Atatürk Havalima 
nı’na yönelik hain 
saldırının ardından 
havaalanları ve 
metrolarda devreye 
sokulan yeni güven
lik tedbirleri otogar
lara da taşınıyor. 
Yapılan değerlen 
dirmelere göre, oto
büs firmaları artık 
bilet almaya giden 
yolcuların sadece 

isimlerini sormakla 
yetinmeyecek, bilgi
lerini tek tek kont 
rol ederek, kimlik 
numarasını da kay 
dedecek. Hava 
alanları terminal
lerindeki gibi, otobüs 
terminallerinde de 
yolcu olmayanla rın 
otobüsün dibine 
kadar gitmesinin ön
lenmesi de üzerinde 
durulan tedbirlerden 
biri. Ulaştırma Bakan 
lığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün,

belediyeler ve ilgili 
kurumlarla da üzerin 
de görüş alışverişin 
de bulunduğu tedbir
lerin önümüzdeki 
günlerde hayata 
geçmesi planlanıyor. 
Muhtemel terör 
saldırılarını önlemek, 
vatandaşın kon
forunu korumak ve 
daha kontrol 
edilebilir bir düzenin 
oluşmasını sağlamak 
amacıyla yürütülen 
çalışma kapsamında 
üzerinde durulan 

bazı tedbirler şunlar: 
Firmaların korsan 
yolcu taşımasının 
önüne geçilecek. 
Otogar giriş ve 
çıkışları yanındayol 
kontrolleri artacak. 
Bu konudaki 
cezaların artırılması 
öngörülüyor.
* Otogarlara havaa 
lanı modeli gelecek. 
Mevcut uygulamada, 
her yolcu için bilet 
kesilse de, sadece 
isim ve soyadın 
sorul ması yeterli 

görülüyor. Yeni 
uygulamayla birlikte, 
kimliksiz bilet satışı 
önlenecek. Biletlerin 
üzerine, TC kimlik 
numarasının işlen 
mesi seçeneği üzerin 
de duruluyor.
- Halen, ailedeki 
diğer fertlerin bilet
leri, sadece aile reisi 
adına kesiiebiliyor. 
- Artık, otobüse 
binen her yolcu için 
kendi adı ve bilgi
leriyle bilet verilmesi 
öngörülüyor.

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA 
ÖZ YAPI KURANLAR 

SİTESİNDE HAVUZLU 
EŞYALI KİRALIK DAİRE

0535 378 IS 00

gemport
Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.

GEMPORT 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek.

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

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 olan 
Teknik resim okuyabilen 

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

Kaynakçılar aramaktayız.

MAVITEC
0 224 514 04 00

m
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

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

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, 
0 Vardiyalı çalışabilecek, 
O Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

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

KfiŞ€D€ B€Kl€M€K W
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

©SAATTE TESLİM EDİLİR

G'İLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0,224) 513 9683 GEMLİK

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye'nin vergi rekortmenleri telli oldu
2015 yılının kurum
sal vergi rekortmeni 
Merkez Bankası 
olurken, gelirler ver
gisinde ilk sırayı 
Semahat Arsel aldı.
2015 yılında Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası(TCMB) 
ödediği 2,35 milyar 
TL ile kurumlar ver
gisi rekortmeni oldu. 
Türkiye'nin vergi 
rekortmeni ise 2015 
yılı için 45 milyon 
157 bin 918 liravergi 
tahakkuk ettirilen 
Semahat Sevim 
Arsel oldu.
2012 yılında yine 
vergi rekortmeni 
olan Arsel, 2014'te 
26 milyon liralık 
vergiyle üçüncü 
sırada yer almıştı.

TÜRKİYE'NİN 4. Holding Yönetim
ZENGİNİ Kurulu Üyesi.
Vehbi Koç'un kızı Forbes dergisine
olan Arsel, Koç göre Arsel 2,2

IRA NO ADI SOYADI FAALIYTT IURU TAHAKKUK 1 IH N 1 
VERGİ Itır ARI (Tl) iu

| S4MAHAT
SIVIM ARSEL MOMİ «v MT* r AHRIM 0RTM1M 41137.91814 ISTAMM

a MUŞTAM 
RAHMİ KQC

KFAOl ADINA MENKUL SFRHASÇ İRADI 
FMIMTTIFRİ <HJM.au W ANKARA

s MUSTAFA
VEHBİKÖÇ MİMNUL MVMftİEk MİMHIK FAMİTHURt 23.971.94J.1J İSİANRA

> ON0UDC MGNAJL MVMYUR ARACILIK FAALht TUSRt JI.Û2S.415.08 İSTANBUL

f. rfRİT FAİK KSNDM AtTvm KMALMAN
OAYRİME NKUUİRIN KÜUrA WRHMBI VtYA 
11ASİN31

214H.S2642 İSTANBUL

11 MtMMfT
HNANTARA MF.MM. KIYMET YATIRIM OR T*.I.IÖ 1 IMN.MU) İ5TAM»A

□ ERMAN IUCAS
KEMMMİ AJTVfVÂORALAKAN ’ 
GAYRİME MılMlERIN URAYA YERİLMESİ VtYA 
IEA5İMX

15jOOT.51)24 Ah* MA

16 ŞÜKRÜ AVŞAA § h 5; bl UDMJMdl ISTANİUL

17
OSMAN .
TURGAY '

Q NL4M Ali r A KİRAbUtAN 
ĞAYRMEWUU1MN «RAYA VE RUMESÎ ^TA 12jM2.4Q.70 * ISTANDJI

18 VKIERGÎN 
İMRC

KENDİNE Air YO A KDULANAN
GAYRİME YKUU1WN ABLAYA VERİLMESİ VEYA 
msfta

9£M.?2M! j ISÎAMM.

?') 1’7 1
21 •İNCE ADINAMbVM'L SERMAtf IRAM r.UNM

f»y
23 «HMCTNAZir KENW ADINA MEMDUL SERMAYE H ADI 

rsAinnrRt OjOİO.774.98 i ISTAKKA

M tSMAll. 
farmm. ... MENKUL KIYMETLER ARAOUK F T11 Al 194<J1*>35 I ISIAMM.

25 Ul KİP. 8A&MSU M'/EBYEN SES SANATÇISI, 
KONUŞMACI. SUN»XI YELERİN FAMJı fTLF R1 |

milyar dolarlık 
servetiyle 
dünyanın 810'uncu, 
Türikye'nin ise 
4'üncü zengin ismi.

İLK İKİ KOÇ 
AİLESİNDEN 
Arsel'i, 44 milyon 
328 bin 231,80 lira 
vergi tahakkuk ettir
ilen Mustafa Rahmi 
Koç izledi. Arsel ve 
Koç'u, 35 milyon 853 
bin 563,87 lira vergi 
tahakkuk ettirilen 
Şarık Tara takip etti. 
2014 yılının vergi 
rekortmeni Tara, 
geçen yıl üçüncü 
sırada yer aldı.

MERHUM MUSTAFA 
KOÇ 5'İNCİ SIRADA 
Suna Kıraç 27,4 

milyonluk vergiyle 
4'üncü sırada yer 
alırken, geçtiğimiz 
yıl hayatını kaybe
den Mustafa Koç ise 
25,9 milyon TL ile en 
çok vergi veren 5. 
mükellef oldu.

KURUMLARDA 
ŞAMPİYON MERKEZ 
BANKASI
Geçen yıl en fazla 
kurumlar vergisi 
ödeyen kurum 2 mil
yar 350 milyon 350 
bin 777 lira ile 
Merkez Bankası 
oldu.

ZİRAAT İKİNCİ, 
AKBANK ÜÇÜNCÜ 
Maliye Bakanlığı, 
2015 yılının en çok 
vergi ödeyen ilk 100

kişi ve kurumunu 
açıkladı. Buna göre, 
kurumlar vergisinde 
ikinci sırada 772,9 
milyon TL ile Ziraat 
Bankası, üçüncü 
sırada ise 738,1 mi
lyon TL ile Akbank 
yer aldı.
Kurumlar vergisinde 
ilk on ise 423,1 
milyon TL ile Turk- 
cell, 390,8 milyon TL 
ile Vakıfbank, 356,8 
milyon TL ile İş 
Bankası, 340,Omi- 
lyon TL ile Devlet 
Hava Meydanları 
İşletmesi(DHMİ), 
339,9 milyon TL ile 
Yapı ve Kredi 
Bankası ve 274,2 
milyon TL ile Türkiye 
Elektrik İletim A.Ş. 
olarak tamamlandı.

Reçetelerde e-inua zorunlu İssizlikte teK 
hane bekleniyor

1 Ekim 2016 tarihin
den itibaren e-imza 
sı bulunmayan dok
torlar reçete düzen
lemeyecek ve has 
talarda eczaneler
den ilaç alamayacak 
E-imzatr Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Orhan Kılıç, kamu 
ve özel hastanelerin 
artık e-imza 
kullanmasının 
zorunlu olduğunu 
açıkladı. Kılıç, e- 
reçetenin ilaç ve 
reçete 
sahtekarlığının 
önüne geçileceği 
için de ayrı bir öne
minin olduğunu 
kaydetti.

Orhan Kılıç yaptığı 
açıklamada, "Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
tarafından E-Reçete 
düzenlenmesinde 
sürekliliğin 
sağlanması 
amacıyla gerekli 
teknik altyapıya 
sahip olmayan has
tane ve doktorlar 
için 1 Temmuz 2016 
tarihine kadar SGK 
Kurumsal Hakim 
şifresiyle e-reçete 
düzenleyebilmeleri 
sağlanmış idi. 
Sosyal Güvenlik Ku
rumu tarafından 
yapılan incelemel
erde e-reçetelerin 
yüzde 90 oranında

’e-imza’ ile düzen 
lendiği görülmüş ve 
reçetelerin 
tamamının e-reçete 
olarak e-imzah 
düzenlenmesi 
hedeflendi.
Dolayısıyla 
1 Ekim 2016 Ta 
rihinden itibaren 
e-imzası olmayan 
doktor reçete 
düzenleyemeye 
cek ve hastalar 
eczanelerden 
ilaç alamayacak 
lardır" dedi, 
e-imza sahibi olan, 
ancak reçeteyi hala 
e-reçete olarak 
düzenlemeyen çok 
sayıda doktorun 

olduğunu da 
belirten Kılıç , 1 
Ekim 2016 tarihin
den önce bu hekim
lerin e-imzaları ile 
e-reçete düzenlem
eye başlamalarının 
sisteme alışmaları 
bakımından faydalı 
olacağını belirtti. 
Kamu ve Özel 
Hastaneleri de 
uyaran Kılıç, "1 
Ekim 2016 tarihini 
beklemeden 
teknik donanım 
altyapılarını gözden 
geçirerek elçiliklerin 
gönderilmesini 
sağlamalarının son 
derece önemlidir" 
dedi.

Ekonomideki can
lanma ve sanayi 
üretimindeki artış, 
işsizlik oranlarını 
düşürüyor. Nisan 
ayında işsizlikte 
rekor düşüş bek
leniyor. Türkiye’de 
istihdam konusun 
da kısa vadeli gele 
ceğe dönük tek tah 
min yapan kuruluş 
durumundaki 
TOBB ETÜ Sosyal 
Politikalar Uygu
lama ve Araştırma 
Merkezi (SPM), 15 
Temmuz’da 
açıklanacak olan 
Nisan 2016 dönemi 
işsizlik oranının, 
(2016-Mart dönem
ine göre) 0.9 puan 
azalarak yüzde 
9.2’ye ineceğini 

tahmin etti. 
SPM, ekonomideki 
canlanma 
eğiliminin sürmesi 
ve sanayi üretimin
deki artış nedeniyle 
işsizlik oranının çift 
haneden tek han
eye düşeceğini 
öngördüğünü 
bildirdi. SPM Direk
törü Prof. Dr. Ser
dar Sayan gözeti 
minde araştırmacı 
Pınar Kaynak ile 
misafir araştırmacı 
Ozan Acar’ın yaptı 
ğı hesaplamaya 
göre Nisan-2016 
döneminde tarım 
dışı işsizlik oranı 
nın 1 puan azalarak 
yüz de 10.9 se
viyesinde seyretme 
sini bekliyor.

G 
E 
M 
L 
1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 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 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

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

OTOBÜS

K 1 ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________ 514 17 00
Akcan Petrol 8d3 1o To
MAR-PET sia 3O as
Tuncay Otogaz 513 10 40
Beyza Petrol 013 O1 03

R 
E

Pamukkale >12 00 28
DENİZ UÇAÛI 013 00 13
Pagasua Alunl* Seyahat 014 03 02
METRO 01» 1» 1»
Aydın Turizm 01» 20 77
S Özer Turizm 012 1O 72
Kanberoftlu-Esadaç ©14 40 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0103

IH 1 HASTANELER

B 
E 
R 
i

Devlet Hastanesi S17 34 00
Sahil Dev. Hest 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
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 04

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51 15 21-182
Yazı İşi. Md. 5 15 21-111
Su Arıza rainiz 185
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ffliısimM
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ninja kaplumbağalar gölgenin 
içinden(3d türkçe): 
11:30:14:00-16:15- 

18:15-21:45...
sihirbazlar çetesi 2(türkçe 
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ammar2cin istilası 11:30- 
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www.yigitinsaatgemlik.com

DUGUN SALONU
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BAŞUHIIIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Piyanist +T)j Performans 
Siiten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan yösterisi

internetten Canlı fyyın- Sahne - Işılçyösterisi 
Servis ve ekip münkir - Sürprizgösteriler 

www.gemllkmllton.com 
facebook/mlltondugun 

plus.google.com/mlltondugun
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 

. Tel : 513 10 71 GEMLİK

2016 yılı
REZERVASTOMUHIE
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ımmııııımıiMBi
Savcılık, Belediye Başkanı ve encümen üyeleri hakkında görevi kötüye kullanmaktan dolayı soruşturma başlatılması istenmişti.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

2012 yılında 
belediyeye ait mülk
lerin Borusan ve 
Çimtaş A.Ş. ye 
satılması üzerine 
encümenin yaptığı 
satışın Bursa 2. İdari 
Mahkemesi tarafın 

dan iptali kararının, 
Danıştay 6. Dairesi 
tarafından onanma 
sı üzerine, iptal 
kararına uymayan 
Gemlik Belediye 
encümen üyeleri 
hakkında soruştur 

ma açılmasına 
izin vermeyen 
İç İşleri Bakanlı 
ğı’nın kararı, 
Danıştay 1.Dairesi 
tarafından bozuldu. 
Böylece arsa 
satışları kararını 

veren ve mahkeme 
kararlarını uygula
mayan encümen 
üyeleri hakkın 
da Bakanlık 
ön inceleme 
başlatacak.
Haberi sayfa 4’de

SULAR DURULUYOR MU?
14 yıldır ülkeyi yöneten ve bu konuda 

rekor kıran AKP hükümeti, uyguladığı dış 
politika ile ülkeyi yalnızlaştırdı.

ABD’nin büyük Orta doğu Projesinin eş 
başkanlığına soyunan zamanın başbakanı, 
İslam coğrafyasında lider olma sevdasına 
düşünce, tüm İslam ülkelerinin iç işlerine 
burnunu soktu.

Irak’a asken çıkartarak Saddam rejimini 
deviren ABD, aynı hatayı yapmamak için 
taşeron ülkeler kullandı. Devamı 4'de

Eşinin ölümünden 
31 yıi sonra maaş 

banlandı
Gemlik Sosyal Güvenlik Merkezi 4/B (Bağ 
kur) Servisi tarafından tam 31 yıldır hak 
sahibi durumunda olup, dosyadan haberi 
olmayan ve tahsis talebinde bulunmayan 
vatandaşa ölüm maaşı bağlandı. Syf 2’de

BariarSokak’tayaralama
İskele Barlar Sokak’ta dün akşam saat
lerinde meydana gelen olayda, madde 
bağımlısı olduğu ileri sürülen bir gencin 
döner bıçağı ile bir birahanenin önünde 
oturan yaşlı kişiye saldırarak, çeşitli yer
lerinden yaralaması güne damgasını 
vurdu. Yaralı şahıs, Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılırken, polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sahillerimiz temiz çıktı
Bursa’nın Mudanya, 
Karacabey ve Gem
lik ilçelerinin Mar
mara Denizi’ne olan 
kıyıları ile İznik 
gölündeki plaj ve 
kamplarda Haziran 
ayı sonunda da 
yapılan ölçüm 
sonuçları sevindirdi. 
Bursa Halk Sağlığı 
Müdürlüğü, Haziran 
ayı sonunda sahiller 
den alınan numune 
lerin sonuçlarını 
açıkladı.
Gemlik ve Mu
danya’da 9, Kara
cabey’de 3 ve İznik 

gülü kıyısında 4 ol 
mak üzere, 24 kamp 
ve plajda ölçümler 
yapıldı. 24 plajın 
hepsi temiz çıktı. 
100 mililitrede bulu
nan bakteri sayısı 
nın kılavuz ve 
zorunlu değerler 
olarak dikkate 
alındığı ölçümlerde, 
toplam koliform, 
fekal koliform ve 
fekal streptekok 
parametrelerinin, 
tüm sahillerde refer
ans değerler 
aralığında olduğu 
tespit edildi.

Kirlilik ölçümlerin 
de, 24 plajdan 
18’inde ’iyi kalite’ 
su tespitine yer veri 
lirken 6 plajda deniz 
suyu orta 

kalitede çıktı. 
Gemlik’te Narh, 
Gemsaz, Kumsaz, 
Kurşunlu Hanımlar, 
Karacaali plajlarında 
“İyi Kalite Su”,

Küçükkumla, Haşan 
ağa, Büyükkumla 
plajları “Orta Kalite 
Su”, Mudanya’da 
Kızılay Kampı, 
Burgaz Altınkum,

Burgaz, Kumyaka, 
Zeytinbağı, 
Çoşkünöz, Eğerce 
plajlarında 
“İyi Kalite Su”, 
Eşkel ve Mesudiye 
plajları “Orta Kalite 
Su”, Karacabey 
ilçesinde ise 
Yeniköy, Malkara, 
Kurşunlu Halk 
Plajı, İznik gölünde 
Gollüce, Orhangazi 
ve Darka Tatil 
Köyü’nde “İyi Kalite 
Su”, İnciraltı Mevkii 
Halk plajında ise 
“Orta Kalite Su” 
tespit edildi.

tSİHİH ÖIÜMÖHIEN 31 AL SONR> MIUIS HİmiBI
Gemlik Sosyal 
Güvenlik Merkezi 
4/B (Bağkur) Servisi 
tarafından tam 31 
yıldır hak sahibi 
durumunda olup, 
dosyadan haberi 
olmayan ve tahsis 
talebinde bulun
mayan vatandaşı 
miza ölüm maaşı 
bağlandı.
4/B (Bağkur) 
dosyaları arşiv 
çalışması esnasında 
tespit edilen 
dosyada, sigortalı 
nın ödenmiş 4 yıl 8 
ay hizmetinin 
olduğu ve sigortalı 
nın 1985 yılında 
vefat ettiği anlaşıldı. 
Sigortalının dosya 

açılışında bildirilen 
ismi ile nüfus 
kayıtlarında geçen 
isminin farklı olması 
nedeniyle T.C. kimlik 
numarası tespiti 
yapılamayan dosya 
ile ilgili kamu kurum 
ve kuruluşları ile 
yazışma yapılarak 
kimlik bilgileri 
doğrulandı.
Daha sonra sigorta 
linin hak sahibi du
rumundaki eşi Gül
süm Mısırlı’ya 
ulaşılıp tahsis talep 
dilekçesi alınarak 
ölüm maaşı 
bağlandı.
Gemlik Sosyal 
Güvenlik Merkezi 
personeli tarafından

maaş bağlandığını 
gösteren evrakı 
elden tebliğ etmek 
üzerel 3/07/2016 tari
hinde Gülsüm 
Mısırlı’nın evine zi
yarette bulunuldu. 
Ev ziyaretine Gemlik

Sosyal Güvenlik 
Merkez Müdürü 
İbrahim Topçu, 
Gemlik 4/B (Bağkur) 
Servis Şefi Nilay 
Soyak ile servis per
soneli ve hak sahibi 
vatandaşımızın

ailesi katıldı.
Maaş bağlanan eş 
Gülsüm Mısırlı ve 
ailesi, eşinin 
Bağkur’u olduğun 
dan haberleri olma 
dığını bu nedenle 
çok şaşırdıklarını 

ifade ederken, du
rumdan duydukları 
memnuniyeti be
lirterek Gemlik 
Sosyal Güvenlik 
Merkezi personeline 
teşekkürlerini iletti. 
Merkez Müdürü 
İbrahim Topcu’da 
"Böyle hayırlı bir işi 
vesile oldukları için 
mutluluk duydukla 
nnı, 78 yaşındaki 
Gülsüm Teyze’mizin 
bağlanan maaşını 
ve geçmişe yönelik 
5 yıllık maaşı 
karşılığında ala 
cağı toplu ödemeyi 
iyi,sağlıklı ve 
güzel günlerde 
harcamasını 
dilediğini’’ söyledi.

Dilaıfın katilinin yargılanmasına devam ediliyor
Bolu'nun Gerede 
İlçesi'nde üniversite 
öğrencisi CHP 
Gemlik Gençlik kolu 
üyesi 21 yaşındaki 
Dilay Gül'ü 
bıçaklayarak öldü 
ren aynı yaştaki 
sınıf arkadaşı Uğur 
Aydemir'in yargılan 
masına devam 
ediliyor.
Tutuklu sanığın 
cezai ehliyetini be
lirleyecek Adli Tıp 
Kurumu raporu 
gelmediği için 
duruşma erte
lenirken, Duruşma 
çıkışında gözyaşları 
nı tutamayan Dilay 
Gül’ün anneannesi 

70 yaşındaki 
Bergüzar Demirel, 
"Torunum buraya 
okumak için gelmiş 
ti. Katil deliyse bu 
okul neden onu 
aldı?” dedi.
Olay, geçen yıl 13 
Ekim akşamı saat 
22.30 sıralarında 
meydana gelmişti. 
Abant izzet Baysal 
Üniversitesi Gerede 
Meslek Yüksekokulu 
Kimya Bölümü 1'inci 
sınıf öğrencisi Dilay 
Gül, akşam okul 
çıkışı yurda 
giderken, iddiaya 
göre yanına gelip 
arkadaşlık teklif 
eden ve reddedilen

sınıf arkadaşı Uğur 
Aydemir tarafından 
bıçaklanarak 
öldürüldü. Tutuk
lanan Uğur Ay
demirin, 'tasarla 
yarak öldürme, 
canavarca hisle 
veya eziyet çekti 

rerek öldürme' 
suçlarımdan ağırlaştı 
rılmış < ür boyu 
hapis ası is
temiyle yargılan 
masına devam 
edildi.
SANIK DURUŞMAYA 
KATILMADI

Bolu Ağır Ceza 
Mahkemesi'ndeki 
duruşmaya, AİBÜ 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Adli Tıp 
Kliniği' ce cezai 
ehliyeti olmadığı 
yönünde rapor veri 
len sanık Uğur Ay
demir, Metris Bakır 
köy 2 Nolu T Tipi 
Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu'nda gözlem 
altında tutulduğu 
için yine katılmadı. 
Duruşmada Dilay 
Gül'ün Bursa’nın 
Gemlik İlçesi'nde 
oturan annesi Tülay 
Tuncel, anneannesi 
Bergüzar Demirel ve 
Kadın Cinayetlerini

Durduracağız 
Derneği üyeleri ile 
avukatlar hazır 
bulundu.
Mahkeme heyeti, 
üniversite ra
porunda 'psikotik 
bozukluk' (paranoid 
psikoz) adı verilen 
psikiyatri hastası 
olduğu belirtilen ve 
cezai ehliyetinin 
olup olmadığının be
lirlenmesi için dün 
Adli Tıp Kurumu 
İhtisas Kurulu'na 
sevk edilen sanık 
hakkında düzen
lenecek raporun 
beklenmesine karar 
vererek duruşmayı 8 
Eylül'e erteledi.
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Bursa ftdliyesi'nıle bomiıa paniği
Bursa Adliye Sarayı 
önüne bırakılan 
çanta, bomba paniği 
yaşanmasına neden 
oldlı. Tutuklanan bir 
kişiye ait olduğu or
taya çıkan çanta, 
sahibine teslim 
edilmek üzere ceza
evine gönderildi. 
Adliyenin öğle 
arasına girdiği* 
saatlerde bina 
önünde bırakılan 
Spor çantayı gören
ler polise haber 
verdi. Adliye Polis 
Merkezi ekiplerinin 
yoğun güvenlik ön

lemi aldığı adliye 
giriş ve çıkışlara 
kapatıldı, öğle 
tatilinden dönen 
çalışanlar ve 
mahkemelerde 
duruşması olanlar, 
adliye binasına arka 
kapıdan güvenlik 
kontrolünden 
geçirildikten sonra 
içeriye alındı.
SAHİBİ 
TUTUKLANMIŞ 
Bomba imha ekip
leriyle araştırma 
yapan adliye polisi, 
yaklaşık 20 dakika 
süren çalışma

sonucu, çantanın kararı bulunan ve
hakkında yakalama nöbetçi Sulh Ceza

Hakimliği'nce tutuk
lanan Rabiş

Gezergiller'e ait 
olduğunu belirledi. 
Gezergiller'in eşinin 
çantayı hazırlayıp 
adliye önüne 
getirdiği, ancak tu
tuklanan eşine ver
meyi unuttuğu 
belirtildi. Polis amir
lerinin kontrol ettiği 
çantadan Gez
ergiller'e ait eşyalar 
çıktı.
Çanta cezaevine 
gönderilirken, 
olayın anlaşılması 
üzerine giriş 
çıkışlar normale 
döndü.

Bursa'da f eci kaza! Kağıt gibi ezildi
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde servis 
otobüsü ile 
çarpışan otomobil 
kağıt gibi ezildi. 
Otomobilin 
sürücüsü sıkıştığı 
yerden itfaiye ekip
lerinin yardımı ile 
kurtarılırken, 
otomobilin 
parçalandığını 
gören vatandaşlar 
ise telefonlara 
sarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Alanyurt’tan

İnegöl’e seyir
halinde olan Şaban 
Kaya yönetimindeki

16KHZ 30 plakalı 
servis otobüsü, İn- * 
egöl’den gelip 
Metal Sanayi 
kavşağından dön
mekte olan 68 
yaşındaki Hamza 
Kandemir 
yönetimindeki 
16PG155 plakalı 
özel otomobil ile 
kavşak içinde 
çarpıştı. Şiddetli 
çarpışma ile kon
trolden çıkan otomo
bil orta refüje de

çarparak adeta 
parçalara ayrıldı. 
Kaza sonucunda 
sürücü koltuğunda 
sıkışan sürücü, 
kaza yerine gelen it
faiye arama kur
tarma ekipleri 
tarafından kurtarıldı. 
Ağır yaralı sürücü, 
112 Acil Servis 
ekipleri tarafından 
İnegöl Devlet Has
tanesine kaldırıldı. 
Sürücünün sağlık 
durumunun cid

diyetini koru 
duğu bildirildi. 
Kazanın 
ardından kağıt gibi 
ezilip, parçalara 
ayrılan otomobili 
görenler hayrete 
düşerken fotoğraf 
çekmeyi de ihmal 
etmedi.
Araçlar çekici 
yardımı ile yoldan 
çekilirken, 
kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Onlunu öldürdü lüks otomobil kül oldu
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde bir baba, 
evde tartıştığı 
oğlunu tüfekle 
vurdu. Ağır yaralı 
olarak hastaneye 
kaldırılan genç 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgilere 
göre, Hamidiye ma
hallesi Işık sokakta 
ikamet eden Idris M. 
ile oğlu Fatih M. 
arasında tartışma 
çıktı. Henüz belirlen
emeyen nedenle 
çıkan tartışmada 
öfkelenen baba

KflŞİDC B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

y SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

tüfekle oğlunu sağ 
omzundan vurdu. 
Ağır yaralanan 38 
yaşındaki Fatih M., 
sağlık ekibi 
tarafından evde 
yapılan ilk müda
halenin ardından 
ambulansla İnegöl

Devlet Hastanesine 
getirilerek tedavi 
altına alındı.
Yoğun bakımdaki 
genç, yapılan tüm 
müdahalelere rağ 
men sabaha karşı 
kurtarıla mayarak 
hayatını kaybetti.

Bursa’da tamir için 
servise bırakılan, 
motoru ve aküsü 
bulunmayan lüks 
otomobil küle 
döndü.
Akıl almaz olay 
Bursa'nın Os- 
mangazi ilçesi 
Altınova Mahalle- . 
si'nde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, oto 
tamirhanesi işleten 
Okan Yıldırım, 
yeni aldığı lüks 
aracını, motorunu 
rektifiye yapmak 
için bakıma aldı. 
Sabahın erken 
saatlerinde 
mahalleden 
arkadaşının tele
fonla aramasıyla 
dükkanına gelen 
Yıldırım, aküsü ve 
motoru bulun 
mayan aracının 
yandığını gördü. 
İtfaiye ekiplerinin

müdahalesiyle 
söndürülen araç 
küle dönerken, 
kundaklama 
olabileceği iddia 
edildi. Yıldırım, 
"Benim kimseyle 
bir alıp veremediğim 
yok. Kimseyle 
ir tartışmam yok. 
Aracımın üzerinde 
motor yok bakıma 
almıştım. Araçta 
elektrik kontağı 
gibi arıza yapma 

olasılığı hiç yok. 
Çünkü aracın 
aküsü de 
dükkanımda içeride 
düpedüz bu kundak
lama. Bu işi kim 
veya kimler yaptıysa 
polis tarafından 
bulunmasını 
istiyorum” dedi. 

Polis ekipleri 
yaşanan olayla 
ilgili soruşturmasını 
sürdürüyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

SULAR DURULUYOR MU?
Türkiye’deki AKP hükümeti, gönüllü olarak bu 

taşeronluğa soyundu.
AKP’nin can dostu olan Suriye devlet başkanı 

Esat, birden düşmanımız oldu.
Erdoğan hükümeti, Esat’ı devirerek, kendine 

yakın suni muhalifleri Suriye'nin yönetiminin • 
başına getirmek için ABD ve müttefikleriyle anlaştı.

Bir haftada Şam da girme hayalleri ile muhalifleri 
silahlandırarak rejime karşı ayaklandırdı.

Muhaliflere askeri eğitim yanında, lojistik destek, 
silah yardımı, İslamcı cihatçıları gönderme gibi akıl 
almaz girişimler sonucu Suriye’yi karıştıran 
ülkelerin başında geldik.

Bir haftada girecekleri Şam’a 6 yıl oldu ayaklarını 
sokamadılar ama Türkiye terör ülkesi haline geldi.

Ardından yine suni IŞİD el altından desteklendi, 
Irak parçalandı, Musul elden gitti, Halep’e kadar 
yayıldı şeriatçı İslamcılar.

Kelle kesen, kadınları köle yapan, İslamcı 
teröristler Suriye sınırımıza dayadılar. Öyle oldu ki, 
bizim toprağımız sayılan Süleyman Şah’ın mezarı, 
bulunduğu yerden sökülüp, PYD denetimindeki 
sınırımıza taşındı.

Olacak şey değildi bu, bunu bile bir zafer gibi 
sunmaya kalktılar.

Ortadoğu da bu kez IŞİD belası ile karşı, karşıya 
kaldı dünya.

İslamcı teröristlerden ağzı yanan ABD işi ciddiye 
alarak, IŞİD in genişlemesine dur demek için, bizim 
PKK’nın uzantısı dediğimiz PYD ye destek vermeye 
başladı.

Suriye, derken IŞİD biri de buna İsrail eklenince, 
işler iyice çatallaştı.

Derken, sınırımızı ihlal ettiği ileri sürülen bir Rus 
uçağını düşürdük.

Bu kez Rusya ile olan iyi olan ilişkilerimiz 
bozuldu.

Mısır, Libya, Cezayir gibi ülkelerin iç işlerine bur
numuzu sokup, orada İslamcı muhalifleri destekle 
diğimiz için diplomatik ilişkilerimiz kesildi.

Bu ülkelerde konsolosluklarımız kapatıldı.
Başarısız dış pofftı'ka üikenûı güveuılgiyumndd, 

ekonomisini de altüst etti.
Rusya Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerini bir 

yıldır askıya alınca Akdeniz de turizm iflasın eşiğine 
geldi.

Narenciye ticareti durdu, köylü malını satamaz 
oldu.

Domatesler yollara döküldü.
Suriye’yi karıştırdığımız yetmiyormuş gibi, çıkan 

iç savaştan kaçanlar Esat ile savaşacağına 
Türkiye’ye sığındılar.

Zalim Esad’ı devireceğiz diye 3 milyon Suriyeliyi 
ülkemize aldık.

Türkiye’nin Suriye politikası ülkeyi kan gölüne çe
virdi.

Terör bu kanalla ülkeye yerleşti.
Her gün onlarca şehit verilirken, garlar önünde, 

Hava alanlarında, kalabalık semtlerde patlayan 
canlı bombalar ülkede huzur bırakmadı.

Şimdi Ortadoğu projesinin mimarlarından eski 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, görevden azledilince 
baktılar ki böyle gidilmeyecek, bozdukları ve 
yıktıkları tüm ilişkilere geri dönülüyor.

9 Türkü öldüren İsrail ile başlayan gizli ilişkiler su 
yüzüne çıktı.

Kafir ve şeytan dedikleri İsraikile anlaşma 
yaptılar, Rusya ya giderek özür dilediler, başbakan 
Suriye ile normal ilişkilere ihtiyacımız var diyerek, 
Suriye ile barışacağımızın sinyallerini verdi.

Dış politikada önce karıştırmaya ve iç işlerine mü
dahale ile orta doğunun lideri olacağını sananlar, 
hatta kendilerini dünya lideri görenler, şimdi çark 
ettiler.

Bu işin faturası sana, bana çıktı.
3 milyon Sureliye nüfusumuza geçirmenin 

hazırlığındayız.
Kime sordunuz bunu. Hani o milli irade dediğiniz 

kesim bunu İstiyor mu?
Sorun bakalım.
Sonun da alın boyunuzun ölçüsünü.
Sözün kısası, bugüne kadar uygulanan dış poli

tika battı.
Dün düşman İlan ettiklerimiz İle yeniden dost ol

maya çalışıyoruz.
Nasıl bir yönetim anlayışı bu?

DANIŞTAY İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞININ 

KARARINI BOZDU
Savcılık, Belediye Başkanı ve encümen üyeleri hakkında görevi 
kötüye kullanmaktan dolayı soruşturma başlatılması istenmişti.
2012 yılında 
belediyeye ait 
mülklerin 
Borusan ve 
Çimtaş A.Ş. ye 
satılması üzerine 
encümenin yaptığı 
satışın Bursa 2. 
idari Mahkemesi 
tarafından 
iptali kararının, 
Danıştay 
6. Dairesi tarafın 
dan onanmasına 
üzerine, iptal 
kararına uymayan 
Gemlik Belediye 
encümen üyeleri 
hakkında soruştur 
ma açılmasına 
izin vermeyen 
İç İşleri Bakanlı 
ğı’nın kararı, 
Danıştay 1.Dairesi 
tarafından bozuldu. 
Böylece arsa 
satışları kararını 
veren ve mahkeme 
kararlarını uygula
mayan encümen 
üyeleri hakkında 
Bakanlık ön 
inceleme 
başlatacak.
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu 
mahkeme kararları 
na uygulamayan, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli, 
encümen üyeleri 
Mahmut Çelik, 
Cemil Kurt, 
Necmettin Rama, 
Ahmet Turan ve 
Ersin Sevim’in

görevlerini kötüye 
kullandıkları 
için yargılanmasını 
istemine 
bulunmuştu. 
Cumhuriyet 
Savcılığı Durdu’- 
nun şikayeti 
üzerine iç İşleri 
Bakanlığı’na 
başvurarak, 
4483 sayılı Memur 
lar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin 
Yargılanması 
Hakkındaki Kanun 
uyarınca, ilgililer 
hakkında ön 
inceleme

başlatılmasına 
gerek görmeyerek, 
şikayeti işleme 
koymamıştı.
Osman Durdu’nun 
bu karara itirazı 
üzerine, daha önce 
Refik Yılmaz’ın 
Bursa 2. İdare 
Mahkemesi’nin 
verdiği kararı in
celeyen ve bozan 
Danıştay Birinci 
Dairesi bu kez 
Bursa 2. İdare 
Mahkemesi ve 
Danıştay 6. Daire 
sinin kararlarını 
inceleyerek İç İşleri

Bakanlığı’nın 
ön şikayet 
konusunu işleme 
koymamasını 
kaldırdı.
Bu karardan sonra 
İç İşleri Bakanlığı 
arsa satışlarına 
karar veren 
encümen üyeleri 
nin mahkeme 
kararlarını 
uygulamadıkları 
için görevlerini 
kötüye kullandıkları 
için inceleme 
başlatacak.
Bu inceleme 
sonunda 
müfettişler 
suç unsuru 
bulunurlarsa 
yargı aşamasına 
başlanacak. 
Gemlik Belediyesi, 
Borusan 
Holding ve 
Çimtaş A.Ş. ye 
sattığı arsaların 
tapusunun geri 
alarak, paralarını 
faiziyle ödemesi 
gerekirken, 
bu güne kadar 
para ödemediği 
için tapular 
alınamadı.
Bu işlemler 
gerçekleştikten 
sonra, 60 dönem 
5 adet arsa 
meclis kararıyla 
ihale usulü ile 
satılacak. 
Danıştay Birinci 
Dairesindeki 5 
hakimden, Vahit 
Kınalıtaş, karara 
karşı oy kullandı.
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M filıilurllMlsl ralline lnaı
Sezona zaferle 
başlayan son dört 
yılın Kadın Pilotlar 
Birincisi Simin 
Bıçakcıoğlu Bursa 
etabında da iddialı! 
2016 Türkiye Ralli 
Şampiyonası'nın 
dördüncü etabında 
zafer hedefleyen 
Simin Bıçakcıoğlu 
çalışmalarını 
tamamladı.
Hız tutkunları 
tarafından büyük ilgi 
ile takip edilen 
Türkiye Ralli 
Şampiyonası'nın 
dördüncü etabı Yeşil 
Bursa Rallisi 23-24 
Temmuz tarihleri 
arasında 41'inci kez 
BOSSEK tarafından 
düzenleniyor. Bursa 
Büyükşehir 
Belediye'sinin 
desteği ile düzen
lenecek Yeşil Bursa 
Rallisi, ralli sever
lere heyecan dolu 
saatler yaşatacak. 
Yoğun ilgi görmesi 
beklenilen Yeşil 
Bursa Rallisi 23

Temmuz Cumartesi 
günü saat 13:30'da 
Eker Meydan 
Alışveriş Merkezi 
önünden 
başlayacak. İlk gün 
İbrahim Yazıcı ve 
Mehmet Köprücü 
özel etabının 
ardından, saat 
17:00'de eski 
BOSSEK 
Başkanlarından 
Selçuk Özsevinç 
anısına seyirci özel 
etabı geçilecek 
Yeşil Bursa Ral- 
lisi'nin ikinci günü 
08:30'da yeniden di

reksiyon başına 
geçecek olan pilot
lar kıyasıya mü
cadele edecek. 
İbrahim Yazıcı ve 
Mehmet Köprücü 
özel etaplarını ikişer 
kez geçecek olan 
ekipler, son olarak 
Red Bull avantaj 
etabında kozlarını 
paylaşacaklar. 
Toprak zeminde 
yarışacak ekiplerin 
finish noktası ise 
Crowne Plaza Bursa 
olacak.
Türkiye Ralli 
Şampiyonası'nda

Neo Motorspor 
adına, Mitsubishi 
EVO IX ile Serkan 
Okan co- 
pilotluğunda yarışan 
Bıçakcıoğlu, CPM 
Yazılım ve Palamut 
Group ana 
sponsorluğunda 
Klass Magazin, 
A&S Transport 
katkılarıyla yer 
alacağı mücadele 
için; "Sezonun 
dördüncü etabı Yeşil 
Bursa Rallisi için 
hazırlıklarımızı 
tamamladık. Her 
etapta olduğu gibi 
bu yarışta da ekip 
olarak oldukça 
iddialıyız. 
Yarışmaktan keyif 
aldığım ve tanıdığım 
bir etap. Hedefimiz 
yine birincilik... 
BursalI ralli sever
lerden de; 23-24 
Temmuz tarihlerinde 
bizleri destek
lemelerini ve bu 
güzel organizasyon
dan keyif almalarını 
bekliyorum." dedi.

Sıcaklıklar 40 
derecene çıkıyor
Mevsim normal
lerinin 2 ile 4 
derece üzerinde 
seyreden hava 
sıcaklıklarının 
cumartesi günü 40 
derecenin üzerine 
çıkması bekleniyor. 
Meteoroloji 1. 
Bölge Müdür . 
Yardımcısı Ahmet 
Tayfun Yüksel, Tür 
kiye'de bir süredir 
sıcaklıkların mev 
sim normallerinin 2 
ile 4 derece üz
erinde seyrettiğini 
söyledi.
Havanın ülke 
genelinde az bu
lutlu ve açık geçti 
ğini dile getiren 
Yüksel, sıcaklık ve 
bu durumun bir 
süre daha artarak, 
devam edeceğini 
ifade etti. Yüksel, 4 
gün boyunca ülke 
genelinde sıcağın 
etkisinin oldukça 
hissedileceğini 
aktararak, 
"Türkiye'nin 
genelinde olukça 

sıcak günler bizi 
bekliyor, özellikle 
Güneydoğu 
Anadolu Bölge- 
si'nde aşırı 
sıcaklıklar görüle
cek. Bunun yanı 
sıra da Marmara ve 
İstanbul'da 
bunaltıcı sıcaklığın 
yaşanacağı birkaç 
gün bizi bekliyor" 
dedi. Özellikle 
cumartesi günü 
aşırı sıcakların 
görüleceğini anla
tan Yüksel, "Şu 
anda zaten mevsim 
normallerinin üz
erinde sıcaklıklar 
görülüyor.
Sıcaklıklar cumarte 
si günü ise ortala 
manın 5 ile 10 
derece üzerine 
çıkacak. Sıcaklıklar 
Marmara'da 35, 
Ankara'da 40, Trab
zon ve Samsun 
civarında 32, Doğu 
illerinde 40 derece 
nin üzerine 
çıkacak" diye 
konuştu.

43 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Gemlik Belediyesi, 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe 
Müdürlüğü, Gemlik 
Kent Konseyi ve 
Gemlik Sosyal 
Yaşamı Destekleme 
Derneğini işbirliği 
ile düzenlenen 
“Teröre ve Madde 
Bağımlılığına 
Karşı Mücadele” 
kapsamında 
Gemlik’te faaliyet 
gösteren Kamu 
Kurum ve 
Kuruluşları ile Sivil 
Toplum Kuruluşları 
arasında “Olgunlar 
Futbol Turnuvası” 
kuraları Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
ilçe Müdürlüğü

toplantı salonunda 
çekilerek fikstür be
lirlendi.
Turnuvanın, 
Umurbey Recep 
Tayyip Erdoğan 
stadında 19 Tem
muz 2016 günü 
saat 19:00’ da 
yapılacak olan 
turnuva açılışı 
sonrası saat 20:00’ 
de başlayacağı 
bildirildi.

GEMLİK OLGUN
LAR FUTBOL 
TURNUVASI 
A GRUBU 
1. HAFTA 
ÖZ UFUK 
MUHASİPLER 
19.07.2016 20:00

GEMLİK BELEDİYE 
TARIM KOLLEKTİF 
21.07.2016 20:00 
GESİAD 
RODAPORT 
2. HAFTA
GEMLİK BELEDİYE 
26.07.2016 21:30 
ÖZ UFUK 
MUHASİPLER 
RODAPORT 
28.07.2016 21:30 
TARIM KOLLEKTİF 
GESİAD 
3. HAFTA 
GESİAD 
02.08.2016 20:00 
GEMLİK BELEDİYE 
ÖZ UFUK 
MUHASİPLER 
04.08.2016 20:00 
RODAPORT 
TARIM KOLLEKTİF

4. HAFTA 
RODAPORD 
09.08.2016 21:30 
ÖZ UFUK 
MUHASİPLER 
TARIM KOLLEKTİF 
11.08.2016 21:30 
GEMLİK BELEDİYE 
GESİAD
5. HAFTA
TARIM KOLLEKTİF 
16.08.2016 20:00 
ÖZ UFUK 
MUHASİPLER 
GESİAD 
18.08.2016 20:00 
RODAPORT 
GEMLİK BELEDİYE 
GEMLİK OLGUN
LAR FUTBOL TUR
NUVASI B GRUBU 
1. HAFTA 
MARZİM

19.07.2016 21:30 
YILDIRIM HOLDİNG 
İNCİ PASTANESİ 
21.07.2016 21:30 
BORUSAN KAM- 
PÜS
ÖRNEK SPOR
2. HAFTA
ÖRNEK SPOR 
26.07.2016 20:00 
İNCİ PASTANESİ 
BORUSAN 
KAMPUS 
28.07.2016 20:00 
MARZİM
YILDIRIM HOLDİNG 
3. HAFTA
YILDIRIM HOLDİNG 
02.08.2016 21:30 
BORUSAN KAM- 
PÜS
MARZİM 
04.08.2016 21:30

ÖRNEK SPOR 
İNCİ PASTANESİ

4. HAFTA 
İNCİ PASTANESİ 
09.08.2016 20:00 
MARZİM
ÖRNEK SPOR 
11.08.2016 20:00 
YILDIRIM HOLDİNG 
BORUSAN 
KAMPÜS 
5 HATTA 
BORUSAN KAM
PÜS 
16.08.2016 21:30 
ÖRNEK SPOR 
YILDIRIM HOLDİNG 
18.08.2016 21:30 
İNCİ PASTANESİ 
MARZİM

KPSS sınav sonuçları açıklandı
KPSS (Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı) Lisans 
sonuçları açıklandı. 
KPSS yerleştirme 
sonuçlarının 
açıklanmasının 
ardından sıra lisans 
sonuçlarındaydı. 
ÖSYM, KPSS'deki 
iki sorunun iptaline 
karar verdi.
22-29 Mayıs tarih
lerinde yapılan 
KPSS 2016 Lisans 
sınavlarının 
sonuçları açıklandı. 
Milyonlarca adayın 
beklediği KPSS 
sonuçları ÖSYM'nin 
sonuç açıklama

sayfasında 
erişime açıldı 
KPSS yerleştirme 
sonuçlarını 
ardından gö- 
zlerKPSS lisans 
sonuçlarındaydı.* 
Beklenen sonuçlar 
açıklandı. 22-29 
Mayıs tarihlerinde 
yapılan KPSS 
Lisans sınavı 
sonuçlarına adaylar 
https://ais.osym.go
v.tr/Yetki/Giris 
adresinden T.C 
Kimlik Numarası ve 
şifreleriyle 
öğrenebilecekler. 
ÖSYM, adaylara 
yönelik sınav sonuç

belgelerinin 
doğrulanmasını 
sağlamak üzere

“Sonuç Belgesi 
Kontrol Sistemi” 
işlemini hizmete

sunmuştur. Bu 
amaçla kullanılmak 
üzere Sınav Sonuç

Belgelerinin en alt 
kısmına, sistem 
tarafından rastgele 
üretilmiş bir 
“Sonuç Belgesi 
Kontrol Kodu” 
basılmaktadır. Söz 
konusu işleme 
https://sonuc.osym. 
gov.tr üzerinde 
Sonuç Belgesi Kon
trol Sistemi 
sayfasından 
ulaşılmaktadır.

İKİ SORU İPTAL 
EDİLDİ 
ÖSYM, 2016 KPSS 
Lisans Sınavı'nda 
iki sorunun iptaline 
karar verdi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris
https://sonuc.osym
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Kurttan Bayramı tatili için rezervasyonlar başladı
Ayvalık'ta, Ramazan 
Bayramı'nda 
yaşanan sıkıntıların 
tekrarlanmaması için 
"kriz masası" 
oluşturuldu. 
Tatilciler, Başbakan 
Yıldırım'ın Ramazan 
Bayramı'nın 
ardından Kurban 
Bayramı tatilinin de 
9 gün olacağını 
açıklamasının 
ardından, bu kez geç 
kalmamak için 
Edremit Körfezi'n- 
deki tesislerde

rezervasyonlarını 
yaptırmaya başladı. 
Son yılların en 
yoğun talebiyle 
karşılaşan Kuzey 
Ege'nin turizm 
merkezi Ayvalık'ta, 
Ramazan Bayra 
mı'nda yaşanan 
sıkıntıların tekrarlan 
maması için "kriz 
masası" oluşturul 
du 
Başbakan Binali 
Yıldırım'ın, Ramazan 
Bayramı'nın 
ardından Kurban

Bayramı tatilinin de 9 
gün olacağını 
açıklaması üzerine, 
Balıkesir'in Kuzey 
Ege'deki ilçeleri 
Edremit, Ayvalık, 
Burhaniye ve 
Gömeç ile Marmara'

daki İlçesi Erdek ve 
adalarındaki turistik 
tesisler için rezer
vasyonlar bugünden 
başladı.
Ramazan Bayramı 
tatilini yüzde 100 
doluluk oranıyla 

geçiren ve turist 
akınıyla adeta 
"bayram** yapan 
turistik tesislerde yer 
kalmadığı için tatilci*- 
lerin çadır kamplara 
yöneldiği, sahillere, 
yeşillik alanlara 
kendi çadırlarını 
kurduğu Kuzey 
Ege'nin gözde tatil 
merkezlerinde yaz 
turizm sezonu 
devam ederken, Kur
ban Bayramı'ha 
ybnellk hazırlıklara 
da erkenden

başlandı.
Balıkesir'in 
25 binden fazla 
yatak kapasitesine 
ve 11S kilometre 
sahil bandına sahip 
Edremit Körfezin
deki Ayvalık, 
Burhaniye, 
Gömeç ve Edremit 
ilçelerine gelecek 
tatilciler, bu 
kez yer sorunu 
yaşamamak için 
rezervasyon 
larinı erkenden 
yaptırıyor.

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA 
ÖZ YAPIKURANLAR 

SİTESİNDE HAVUZLU 
EŞYALI KİRALIK DAİRE

05353781800

gemport
Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.

GEMPORT 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam eaeceK.

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

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

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

minimum 1 yıl deneyimli,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak,
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, 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 ABANIYOR
Gemlik'te faaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal isleri 
bölümünden mezun, 

Gazaltl, argon, elektrik ark veya 
tozaltl 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

™
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK

ELEMANLAR ARANIYOR

■ SB?
KRŞ€D€ 81M1 K W

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 Kö 9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Torba yasadan 3 müjde çıktı
Meclis'te olan torba 
yasa da part-time 
çalışanlara, 
işverenlere önemli 
müjdeler içeriyor. 
Part-time çalışan 
öğrenciler Genel 
Sağlık Sigortası 
primi ödemeden 
sağlık hizmeti al
maya devam edecek, 
işverenler, için 
bürokrasi azalıyor. 
SGK bildirimleri ile 
vergi beyannameleri 
aynı belgeyle verile
cek. İşyerlerinin 
bildirimlerindeki 
hesap hatalarına 
verilen cezalar düşü 
rülüyor. Yüksek ceza 
kalkıyor. Hükümet, 
birbiri ardına 
çıkardığı torba 
yasalarla vatandaşın 
yüzünü güldürüyor. 
Halen Meclis'te olan

torba yasa da part- 
time çalışanlara, 
işverenlere önemli 
müjdeler içeriyor. 
Düzenleme; part- 
time çalışan 
öğrencilerin prim 
sıkıntısına son 
verirken, işverenler 
için bürokrasiyi 
azaltıyor, küçük 
dikkatsizliklerde ke
silen yüksek cezaları 
düşürüyor.
GENÇLERE SAĞLIK 
HİZMETİ

Torba yasa, part- 
time çalışanların 
Genel Sağlık 
Sigortası (GSS) 
primlerini 30 güne 
tamamlaması 
şartında değişiklik 
getirecek. Mevcut 
durumda, tüm part- 
time çalışanlar GSS 
primlerini 30 güne 
tamamlamak 
zorunda. Yeni 
yasanın çıkmasıyla, 
yalnızca 20 gün ve 
daha az süre 

çalışanlar GSS prim
lerini 30 güne 
tamamlamak 
zorunda olacak. Yine 
yasa sayesinde, 
öğrenciyken part- 
time iş bulanların 
GSS prim borcu 
sıkıntısı sona ere
cek. Pek çok 
öğrenci, okurken 
masraflarını 
karşılamak için part- 
time çalışıyor. 
Bugüne kadar bu 
gençlerin karşısına 
GSS primi borcu 
çıkıyordu. Yeni yasa 
bu sıkıntıya son 
verecek. Part-time 
çalışan ancak bir 
sigortalının bak
makla yükümlü 
olduğu kişi 
statüsündeki 
kişilerin primlerini 
30 güne tamamlama 

zorunluluğu 
kaldırılacak. Üniver
site öğrencileri ayda 
3 gün çalışsalar bile 
anne-babaları üz
erinden sağlık 
hizmeti almaya 
devam edebilecek. 
Part-time çalışmaları 
nedeniyle adlarına 
prim borcu 
çıkmayacak. Bu , 
sayede, bir yandan 
üniversitede okuyup 
diğer yandan hafta 
nın 3 günü 
tezgahtarlık yapan 
bir öğrenciye 
Genel Sağlık 
Sigortası prim 
borcu çıkmamış 
olacak.
EKSİK BİLDİRİM 
KADAR 
Yasa, hesap 
hatalarında kesilen 
idari para 

cezalarında da 
indirim getirecek. 
Torba yasanın 
çıkmasından sonra, 
yalnızca prime esâs 
kazancın eksik 
bildirilmesi halinde 
uygulanacak para 
cezası, sigortalının 
prime esas 
kazancındaki eksik
lik kadar olacak. 
İşveren, cezasını, 
işçisi için eksik 
bildirdiği miktar 
üzerinden ödeyecek. 
Örneğin; işveren bir 
işçisinin prime esas 
kazancını 100 lira 
eksik bildirmişse, 
ceza 329,4 lira değil, 
200 lira olacak. 
Bunun yanında, 
vergi ve SGK prim 
kayıtlarının birlikte 
verilmesi söz 
konusu olacak.

Et liyatlarına inılirinneliııor SailıialıSMiıniBiiiıte!
Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Cemil 
Ertem, ESK’nın etin 
kilosunu 22 TL’den 
satacağını, et 
fiyatlarında 5-6 TL 
düşüş olabileceğini 
söyledi 
Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Cemil 
Ertem, önümüzdeki 
hafta ESK’nın etin 
kilosunu 22 TL’den 
satacağını, et 
fiyatlarında 5-6 TL 
düşüş olabileceğini 
söyledi 
Tarım Bakanı Faruk 
Çelik, sıfır gümrük 
vergili kasaplık canlı 
hayvan ithalatı için

açılan 400 bin baş 
kontenjanın 100 bini 
için ihale sürecinin 
başladığını 
açıklamıştı.
Bir televizyon 
programında canlı 
yayına katılan

Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Cemil 
Ertem, önümüzdeki 
hafta Et ve Süt Ku- 
rumu'nun 22 TL’den 
et satacağını, bunun 
da fiyatları 5-6 TL 
düşüreceğini

söyledi.

"SANAYİ 
ÜRETİMİNDE ENEL 
TRENT YÜKSELİŞ 
YÖNÜNDE" 
Sanayi üretiminde 
genel trendin 
yükseliş yönünde 
olduğunu belirten 
Ertem, "Yüzde 3 
civarındaki büyüme 
ihtiyaçlarımızı 
karşılamaz. Merkez 
Bankası üretimi 
daha proaktif 
destekliyor" dedi. 
Sanayi üretimi 
mayıs ayında yüzde 
5,6 artış 
gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı 
kamudaki tüm 
sağlık çalışanlarına 
tuttukları nöbet 
saati karşılığı 
yıpranma payı 
verecek 
Sağlık Bakanlığı 
kamudaki tüm 
sağlık çalışanlarına 
tuttukları nöbet 
saati karşılığı 
yıpranma payı 
verecek. Mesai 
dışında 48 saatin 
üzerinde nöbet tu
tanlar aylık 7,5 gün 
olmak üzere yılda 
toplam 90 gün 
yıpranma payı 
hakkı kazanacak.
Sağlık 
çalışanlarından 
mesai saatlerinin 
dışında bir ayda 48 

saatin üzerinde 
nöbet tutanlara 
aylık 7,5 gün olmak 
üzere yılda toplam 
90 gün fiili hizmet 
zammı (yıpranma 
payı) geliyor.
Edinilen bilgiye 
göre, Sağlık 
Bakanlığı kamudaki 
sağlık çalışanla 
rınm emekliliklerine 
önemli etki getire
cek bir düzenle
meyi hazırlıyor.
Sağlık Bakanlı 
ğı'nın çalıştığı 
düzenlemede ka
mudaki doktorlar
dan, eczacılara 
kadar tüm sağlık 
çalışanlar tuttukları 
nöbet saati karşılığı 
yıpranma payı ala
cak.
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GEREKU TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye ' 110'
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savci Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. s13 1° 28

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

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

P»mukk»l« »12 OO 20
DENİZ UÇAâl «13 00 13
p«ga*ua Akml* Seyahat 8*14 83 82
METRO
Aydın Turizm 813 20 77
Süzer Turizm 812 1O 72
Kanberoğlu-Eaadaç 814 4B 4»
Anıtur 814 47 71
Kamil Koç »12 OT •»

HASTANELER

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

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

Sahil Dav. Hant. 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
Gemlik Taksi 613 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. 5T 15 21-182
Yazı İşi. Md. 51 15 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Petrol 513 10 70
MAR-PET 813 30 33
Tuncay Otogaz sis ıe 48

Gemlik Körfez
OIMLİK'İN İLK «ONLOK «İYMİ 8UITI1I

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5527 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil)

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 
Matbaacıhk-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bora Sök. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ieiiİiiİieiiiM
VENÜS SİNEMASI 

buz devri 5 büyük 
çarpışma: 11:30-14:00- 

16:00-18:00-20:00... 
kurtuluş günü: 11:30- 

14:00-16:15-18:30-20:45... 
şeytanın çoçuklan el ab- 
yaz: 12:00-14:00-16:00- 

18:00-20:00...
venüs açık hava sineması: 

22:00

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK »IYA»I GAZETESİ

M i LTONj" ..
GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 

GÜZEL ANLARINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

M -Meşrubat- Çerez ğ।
Piunnist +DiPerfcrmnns Zil 1
Saten Sandal i]e Gtedte^ REZE IM^STONLMIIMIIZ
Nikah Masası - Volkan (jösterisi BAŞLAMrpiR

Internetten Canlı fyıpn- Sahne - Işıkgösterisi
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler P** İSa^J? ' 

www.gemllkmllton.com BpgajSffT^felll
facebook/mlltondugun S 

plus.google.com/miltondugun M 

Hükümet Konaği karşisi P 
Tel : 513 10 71 GEMLİK E

http://www.gemllkmllton.com
plus.google.com/miltondugun


ÜSTÜN KALİTELİ

Gemlik Körfez
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Cumhurbaşkanı Erdoğan girişimin Fetocu bir kısım askerlerin gerçekleştirdiğini söyledi

Hükümete karsı darbe Bilişimi
Darbe marbe...

Gazetemizin bugünkü sayısını hazırlamış 
evimize gitmiştik.

Yemekten sonra Ayvalıktaki eski bir öğretmen 
arkadaşımla telefonda konuşurken, hemen tele
vizyonu açmamı isteyince, “ne oluyor” dedim.

“Sen aç” dedi. Telefonu kapatıp açık olan tele
vizyonda haber kanalı olan NTV’yi açın ca, AKP 
hükümetine karşı askeri bir darbe girişiminde 
bulunduğunu öğrendim.

Bir süre sonra Başbakan Binalı Yıldırım D.4’de

Dün gece saat 22.oo sıralarında İstanbul ve Arkara da Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir grup tankçı 
ve havacı birlikler, AKP’hükümetine karşı darbe girişimde bulundu. Darbeceler, TBMM, MİT, Genel 
Kurmay Başkanlığı, TRT’yi bastılar. Havadaan açılan ateşle, birçok polisin öldüğü, darbe girişimi 
sonrası ilk açıklama Başbakan Bilali Yıldırım dan geldi.
Yıldırım açıklamasında girişimin darabe olmadığını, girişim olduğunu ve katılanların en ağır şekilde 
cezalandırılacağını söyledi. Ankara ve İstanbul daki girişimi sırasında ölenlerin kaç kişi olduğu tam 
olarak saptanamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Marmaris’ten uçakla saat 04.15 de Istan bula gelerek, 
girişimin Fetocu Paralel Devlet yapılanmacısı subaylarca gerçekleştirildiğini, girişimin ayaklanma 
olduğunu ve bedelinin en ağır şekilde ödeneceğini söyledi.
Cumhurbaşkam’nın çağrısı üzerine halak dün gece sokaklara döküldü.
İskele Meydanı’nda toplanan binlerce kişiye seslenen Belediye Başkanı Refik Yılmaz, herkesi mey
danlara çıkmaya çağırarak “Gün Cumhuriyetin kazananlarına çıkma günüdür, gün milletimizin oluruna 
sahip çıkma günüdür, bu millet nice zor günleri aşmıştır. Allahın izniyle bunu da aşacaktır" dedi. Ku
randan ayetler okuyan Yılmaz, “Gevşemeyin" diye seslendi. Yılmaz, Askeri Hara’nın 3 yolunun 
vatandaşların araçlarıyla kapatıldığını, İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yolunun kapatılmakta olduğunu 
belirterek, Umurbey yolunun da kapatılmasını istedi.
Saat 03.oo ’ e kadar halk meydanda bekledi. “Recep Tayyip Erdoğan " diye slogalar attı. Bu arada mey
danda hiç polisin bulunmaması dikkat çekti. Gazetemizin yayına hazırlanması sırasında darbeciler 
eylemleri sürdürüyorlardı. Darbeciler gazete ve yayın organlarını basarak, yayınlarına zaman za- 
mankesken, Muhalefet partileri girişime karşı olduklarını açıkladılar.

ÖZEL 1,2.3. SINIFLARA ıınııı i SUT<31 AYICI?Mİ* 45,6,7.SINIFLâBlHAFTflDl8SAATİHCİLİZCE T A MÜZİK JİMNASTİK

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL voleybol^1 bSayar
Eğitim ve öğr«im yılı boyunca Milli Eğitim Bakanhğı’nın uyguladığı AKTİVİTFIERİMİZ.* BASKETBOL HALKOYUNLARI

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş A1 v 1A AlvlA»49
derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır • SU SPORLARI SATRANÇ

ifa çağdaş efâcm diytoıe ea t&cdufy...
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 5İ3 50 84 GEMLİK wvuw.aykentilkogretim.k12.tr

wvuw.aykentilkogretim.k12.tr
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mik laı ib I HhiBal ı iomsIis mı m lul
1957 yılında tamam
lanan ve Bakanlar 
Kurulu Kararıyla 
Gemlik Belediye- 
si’ne devredilen 
iskele, Bütünşehir 
Yasası Kapsa 
mında yine 
Bakanlar 
Kurulu kararıyla 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesine dev 
redildi. Sahillerin 
Planlanması, 
Ulaşım Planlaması 
gibi yetkilerin 
Büyükşehir 
Belediyelerinde 
olmasına dayanıla 
rak yapılan uygu
lama konusunda 
Gemlik Belediye 
Meclisi de daha

önce karar almıştı. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, plan
lama yetkisinin 
zaten Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesinde 
olduğunu 
hatırlatarak, 
Belediye Meclis 
kararı sonrasında 
yapılan çalış 
maların da 
tamamlanarak, 
devir işleminin 
resmiyete 
döküldüğünü 
söyledi.
Gemlik Belediyesi 
ile Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme

imzalanan devir 
tutanağı töreni

Bakanlığı yetkilileri ile Gemlik
4. Bölge Müdürlüğü Belediyesi arasında

İskelede gerçekleşti. 
Gemlik Belediyesi 
adına resmi 
tutanağa Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, 
Ruhsat Denetleme 
Müdürü Yaşar 
Demirören ve 
Emlak istimlak 
Müdürü Mustafa 
Şener imza 
atarken, Bakanlık 
Komisyonu 
adına da tutanağa 
Kontrol Amiri 
Muhtesin Sevinç, 
İnşaat Yüksek 
Mühendisi Fatih 
Okur ve Harita 
Yüksek Mühendisi 
Murat Aydın imza 
attılar.

BUYUKŞEHIR ZABITA KUMLA DA

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü Ekipleri, 
Tarihi ve Turistik 
Kumla Mahallesinde

denetim 
gerçekleştirdi. 
Yazlıkçılardan 
yoğun şikâyet alan 
başta seyyar sorunu

olmak üzere, trafik 
sıkışıklığı ve trafik 
konusunda cadde 
ve sokakların 
düzenlenmesi

konusunda titiz bir 
çalışma 
gerçekleştiren 
ekipler, hijyen, 
haksız rekabet ve

etiket konusunda da 
çalışma yaptılar. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü Ekip-

lerinin sahil kesim
lerinde yaz boyunca 
denetimleri 
sürdüreceği 
açıklandı.

HARLI CAMİİ ÇATISI TAMAMLAHDI
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin Narlı 
Mahallesi Cami 
Yaptırma ve 
Yaşatma Derne 
ği’nin yanı sıra 
Gemlik Belediyesi 
işbirliğiyle yaptırdığı 
Narlı Mahalle Cami-' 
inin çelik konstrük
siyon çatısı önceki 
gün tamamlanarak, 
yerine monte edildi. 
Yaklaşık üç ay önce 
temeli atılan Cami- 
i’nin kaba akşamı 
kısa sürede 
tamamlandı.
Minarenin yanı sıra

Camii katları da kısa 
sürede bitme 
aşamasına geldi. 
Çınar Tersanesinde 
yapılan 10 tonluk 
Çelik Konstrüksiyon 
Çatı Kaplama 
önceki gün Kaptan 
Balıkçılık Teknesi ile 
İskele Meydanına 
getirildi. Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
çalışmaları Mahalle 
Muhtarı Salim 
özdemir ve Cami 
Yaptırma Derneği 
Başkanı Mehmet 
Başat ile birlikte

izledi. Narlı Mahalle 
Sakinlerinin yanı 
sıra yazlıkçılar da 
kaplama işlemini

büyük bir merakla 
takip etti. Yaklaşık 
bir saat süreliğine 
Cami Bölgesi trafiğe

kapatılarak, geniş 
güvenlik önlemleri 
alındı, ta sırada 
trafikte kuyruklar 
oluşmaması için 
Gemlik Zabıtası ve 
Jandarma, yolu 
Narlı Mahallesi arka 
sokaklarından yön
lendirdi. Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, sahil 
mahallesi olan Narlı 
Mahallesine yıllardır 
özlenen Modern 
Camiinin yapılma 
sının herkesi mutlu 
ettiğini belirterek, 
Caminin

tamamlanması 
aşamasında 
her bir ince 
ayrıntıya büyük 
önem verdiklerini 
söyledi. Çatı 
kaplamayı yapan 
Çınar Tersanesi, 
getiren Kaptan 
Balıkçılık ve Yükle
meyi yapan Aydın 
Vinç yetkililerine 
de teşekkür eden 
Refik Yılmaz, 
Narlı Camiini en 
kısa sürede 
tamamlamayı 
hedeflediklerini 
müjdeledi.
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Bursa'da maganda kurşunu tan aldı
Bursa’da ateş ettiği 
silahla bir kişinin 
ölümüne sebebiyet 
verdiği iddiasıyla 
yargılanan sanık, 
suçu babasının 
üzerine attı.
Sanığın babası da 
iddiaları doğruladı. 
Bunun üzerine kadın 
hakim, 
"Karşımızdakiler 
adaletle oyun 
oynuyor. Ortada pisi 
pisine ölmüş bir 
kadın var. Bizimle 
oyun oynuyorlar” 
diye sanıklara tepki 
gösterdi. 

olay, 17 Nisan Pazar 
günü merkez Nilüfer 
ilçesi Yolçatı Ma
hallesi Gül Sokak’ta 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, 43 yaşındaki 
İlknur Tarih, maga
nda kurşunuyla ağır 
yaralandı. Ağır yaralı 
halde Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakülte
sine kaldırılan Tarih, 
yapılan müda
halelere rağmen 
hayatını kaybetti. 
Olayın ardından 
polis ekipleri, 57 
yaşındaki H.A. ve

oğlu F.A.’yı (24) 
gözaltına aldı. Em
niyette silahı ken
disinin ateşlediğini 
ifade eden F.A. 
tutuklandı.
F.A. hakkında Bursa 
5. Ağır Ceza

Mahkemesinde ‘bil
inçli taksirle 
öldürme’, ‘mala zarar 
verme’ ve ‘ruhsatsız 
silah kullanma’ 
suçlarından dava 
açıldı. İlk duruşması 
yapılan davada sanık 

hakkında 20 yıla 
kadar hapis cezası 
isteniyor.
Duruşmaya F.A.’nın 
babası H.A., maktu- 
lenin eşi Ahmet 
Tarih, kızı Ebru Tarih 
(13) ve sanığın 
yakınları katıldı. 
Duruşmada konuşan 
F.A., “Olay tarihinde 
ben tadilat sebebiyle 
iş yerindeydim. 
Yolçatı Mahallesi’ne 
gelmemi söyledi. 
Ben ne olduğunu 
sorduğumda, 
‘Babam bahçede çay 
içerken silahını te 

mizliyordu. Ateş 
aldıktan sonra 
yanlışlıkla 1 kişiyi 
vurmuş’ dedi. Ben 
de aracıma binerek 
gittim. Babam 
yaralıyı hastaneye 
götürmüş. Ben de 
eşim, annem ve 
ablamı evime 
götürdüm. Daha 
sonra olay yerine 
geldiğimde 3 sivil 
polis beni gözaltına 
aldı. Silahı benim 
ateşlediğim 
iddiasında bulundu
lar. Beni hiç din
lemediler.” dedi

Paralat izi alacanız dinerek dolandırdılar
Bursa'da telefonda 
kendisini polis 
olarak tanıtan zanlı, 
bir soyguna adının 
karıştığını söylediği 
62 yaşındaki kadını, 
parmak izi alma 
bahanesiyle 
dolandırarak para ve 
altınlarını aldı. 
Alınan bilgiye göre, 
kendisini polis 
olarak tanıtan bir 
kişi, telefonla 
Yunuseli Mahalle- 
si'nde yaşayan 
Safiye Işık'ı (62)

aradı. Işık'a, bir 
kuyumcu soygu
nunda kimliğinin 
bulunduğunu, evde 
ne kadar altın ve 
para varsa poşete 
koyması gerektiğini 
belirten zanlı, para 
ve altınları parmak 
izi aldıktan sonra 
iade edeceklerini 
söyledi. 
Telefondaki kişinin 
dolandırıcı 
olabileceğinden 
şüphelenen Işık, 
telefonu kapattı.

Ard arda aramayı 
sürdüren zanlı, 
Işık'a kendisinin 
dolandı rıcı

olmadığını, altın ve 
paraları vermezse 
başına iyi şeyler 
gelmeyeceğini

söyledi. 
Sonunda ikna olan 
Işık, evdeki 3 bilezik, 
7 küçük altın ve 
3 bin lirayı poşete 
koyarak zanlıyla 
buluşmak için evin 
yakınındaki parka 
gitti.
Parkta Işık'ın yanına 
yaklaşan ve bir 
saat sonra ken 
dişini arayacaklarını 
söyleyen zanlı, 
poşeti alarak 
uzaklaştı.
Aradan bir

saat geçmesine 
rağmen telefonu 
çalmayan Işık, 
zanlının kendisini 
aradığı telefon 
numarasına 
ulaşmaya çalıştı. 
Işık, telefonun 
sürekli kapalı 
olması nedeniyle 
dolandırıldığını 
fark ederek durumu 
polise bildirdi. 
Polis ekipleri, zanlıyı 
yakalamak için 
çalışma başlattı.

Elektrik Akımına Kapılan 
Kamyon Şoförü Yaralandı
Bursa nın İnegöl 
İlçesi'nde üzerindeki 
asfaltı boşalttıktan 
sonra hareket eden 
kamyonun açık olan 
damperi elektrik tel
lerini kopardı. Aşağı 
inen aracın şoförü 
55 yaşındaki Dursun 
Köse, akıma kapıla 
rak ağır yaralandı. 
Olay, İnegöl ilçe
si'nde Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından asfalt 
çalışmaları yapılan 
Çevre Yolu Cerrah 
Kavşağı'nda mey
dana geldi. Üzerin

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

A SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

deki asfaltı 
boşalttıktan sonra 
hareket eden Dur
sun Köse yönetimin
deki kamyonun açık 
olan damperi, enerji 
nakil hattının kablo
sunu kopardı. Du
rumu fark eden 
Dursun Köse, 

aracını durdurup 
aşağıya indiğinde 
metal bir nesneyle 
temas edince elek
trik akımına kapıldı. 
Bölgede bulunan 
işçiler tarafından 
akımdan kurtarılan 
Dursun Köse, 
toprağa yatırıldı.

Çakmakla ısıttığı 
mermi patladı
Bursa'da bir 
çocuğun çakmakla 
ısıttığı merminin 
patlaması sonucu 
Suriyeli genç kız 
yaralandı.
Olay, Dikkaldırım 
Mahallesi Değirmen 
Caddesi'nde 
bir emlakçıda mey
dana geldi. 15 
yaşındaki U.G., 
elindeki çakmakla 
9 milimetre 
çapında MKE 
yapımı dolu 
mermiyi çakmak ile 
ısıtmaya başladı. 
Mermi birden pat
larken, yanında otu
ran Suriye uyruklu 
Hatice M. (18) sol 
omuzundan 
yaralandı. Yapılan 
ilk müdahalenin

ardından genç 
kız 112 ekipleri 
tarafından Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı, 
ihbar üzerine 
harekete geçen 
Bursa il Emniyet 
Müdürlüğü

Osmangazi 
Araştırma ekipleri, 
U.G'yi gözaltına 
alarak, 
Çocuk Büro 
ekiplerine teslim 
etti. Polisin olayla 
alakalı tahkikatı 
sürüyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Darbe, marbe...
eylemin darbe olmadığını "Girişim” olduğunu 

söyledi.
Yıldırım, girişimi Feto’cu subayların düzenlediğini 

açıkladı.
Nereden, nasıl bu bilgiyi edindi anlayamadım. 
Cumhurbaşkanından uzun süre ses çıkmadı. 
Darbe girişimcilerinin TBMM binası, MİT, Genel 

Kurmay Başkanı ve TRT gibi kurumlan bastığı, 
askeri helikopterlerin havadan ateş açtığı, savaş 
uçaklarının alçak uçuşlar gerçekleştirdiğini, kısa 
sürede televizyon kanallarında yayınlanmaya 
başladı.

Yaşantımda 2 darbe, 2 darbe girişimi, bir muhtıra 
gördüm.

27 Mayıs darbesinde 10 yaşındaşdım ama, evimi 
zin önünden geçen askeri cemselere dolmuş, genç
lerin, "Olur mu böyle olur mu, Kardeş kardeşi vurur 
mu” ve Harbiye Marşını söylemelerini hiç unuta 
mam.

Sonra Talat Aydemir’in Harp Okulu öğrencileriyle 
ayaklanması, 1970 askeri muhtırası ardından da 
1981 darbesini oprdüm. jcjnde oldum.

Darbeler ve girişimleri hiçte bu girişim gibi olma 
dı, olamazda.

Hükümete ve onun başındaki CumhurbaşkanTna 
karşı yapıldığı belli olan bu girişimde, nedense 
hiçbir siyasi kişi ele geçirilmedi, ne cumhurbaşka 
nı, ne başbakan ve kabine üyeleri tutuklanmadı.

Televizyon kanalları girişim boyunca yayınlarını 
sürdürdü. Darbeyi önleyici sürekli yayınlar yapıldı. 
Zaman, zaman da olsa, yayınlar susturuldu ama 
yeniden yayın yapıldı.

Darbeyi yapanlann baş hedefi olan Cumhurbaş 
kanı Recep Tayyip Erdoğan, elini kolunu sallayarak 
uçakla İstanbul’a geldi ve NTV’ye yaptığı açıklama 
da halkın sokaklarda, meydanlarda toplanmasını 
istedi. 0 da eylemcilerin Fetocu Paralel Devlet 
Yapılanması üyesi olan subaylarca oldğunu, devle 
tin içinde 40 yıldır her türlü kılığa girerek bugünlere 
geldiğini, bu hareketin vatana ihanet hareketi oldu 
ğunu söyledi.

Erdoğan’ın çağınsına başta AKP’Hler uydu, 
lıdıara,yP’ilıer ve'MHP'ilıer üe'tâtlıtiı.
Gemlik’ teki gözlemim bu oldu.
Halk demokrasi için falan değil, Erdoğan’a bir 

şeyler olacak diye sokaklara döküldü.
Hiçbir girişimde olmayan bir durumdu bu.
Erdoğan ve Yıldırım, halkı darbe girişimcilerine 

karşı direnişe çağırdı.
Aynı, Mısır da, Musri’ye karşı yapılan çağrı gibi.
Darbe yapanlar, önce kritik noltaları ele geçirir, 

sonra yayınları susturur, sıkıyönetim ve sokağa 
çıkma yasağı koyarlar.

Bunu siyasi tutuklamalar izler.
Bunların hiç biri olmazsa, o girişimin başından 

başarısız oldacağı belli olur.
Bu nasıl bir darbedir bilmem.
Bana sanki bir senorya gibi geldi.
Ordu da AKP ile birlikte cumhuriyetçi general ve 

subayları tesviye eden Fetocular, ülkenin Genel 
Kurmay Başkanı’nı örgüt üyesi yapıp, 3 cezaevinde 
yatırmışlardı.
Bu temi izleme hereketi ulusalcı, yurtsever subay 
ların ordudan temizlenmesini amaçlıyordu.

Ne zaman devleti paylaşma kavgası başladı, ardın 
dan 17-25 Aralık olayları yaşandı, işler değişti.

12 yıl bu ülkeyi kardeşçe yönetenler, devletin her 
kademesine Fetullançıları yerleştirenler, sonra kanlı 
bıçaklı oldular.

Ne zaman Tayyin Erdoğan’ın ses kayıtları yayın 
landı savaş büyüdü. Ve devlet içindeki Fetocular’ın 
temizlenmesi başladı.

Temizlemedikleri bir yer vardı o da silahlı kuvvet 
lerdi.

YAŞ toplantısı öncesi gerçekleşen bu darbe giri 
şimi bence anlamlı. Hedefteki devletin başını ekarte 
edemeyen bir darbe olur mu?

Başkanlık sitemini getiremeyeceklerini anlayanlar, 
bu girişimden büyüyerek çıkacaklar.

Fetocular hatalarıyla Erdoğan’ı Başkan olacak. 
Bundan sonraki gelişmeleri dikkatlice izleyelim.

S.S. Gemlik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer, 
balıkların ölmesini katliam olarak niteledi.

Deredeki halikları 
öldürdüler

BUSKI’nin Çarşı Deresi’ni temizlemek için başlattığı 
çalışmalarda, dere içindeki balıklar, suların denize boşaltılması 

nedeniyle oksijensiz kalan binlerce balık göz göre göre öldürüldü.
Çarşı Deresi’nin 
içinin temizlenmesi 
nedeniyle sular 
boşaltılınca 
oksijensiz kalan 
binlerce sazan 
balığı öldü. 
BUSKİ tarafından 
2 yıl önce onarımı 
yapılan Çarşı 
Deresi’nde, yeterli 
su gelmeyince, 
deniz yönünden 
gelen sularda 
üreyen binlerce 
balık çevre 
sakinlerinin 
eğlencesi olmaya 
başlamıştı.
Balıklara yiyecek 
atılınca uygun 
ortamda üreyen 
balıklar, son 
aylarda derenin 
suyunun azalması 
ve dibinin yosunla 
kaplanması 
sonucu yaşam için 
gerekli ekolojik 
denge bozulunca 
balıklar ölmeye 
başladı. 
Gazetemiz 
tarafından 
geçtiğimiz gün
lerde yapılan 
haberde Çarşı 
Deresi Yeşile 
döndü haberinden 
sgnra, BUSKİ dün 
sabah derenin 
deniz tarafını 
kapatarak, kurduğu 
motopomp sistemi 
ile dere içindeki 
suları denize akıttı. 
Ancak, dere için
deki balıklar .

suların azalması 
sonucu ölmeye 
başladı.
Çevre esnafı ve 
duyarlı vatan 
daşlar Belediye ve 
BUSKİ yı arayarak, 
balıkların denize 
salınması için 
çalışma yapılma 
sini istediler ancak 
kimsenin yakınma 
sı olumlu cevap

bulamayınca dere 
içindeki balıklar 
canlı canlı oksijen 
yokluğundan 
öldüler.
S.S. Gemlik 
Merkez su ürünleri 
Kooperatifi 
Başkanı Zeki Hazer, 
göz göre göre dere 
içinde üreyen ve 
giderek çoğalan 
balıkların önlem

almadan derenin 
sularının 
boşaltılmasıyla 
öldürülmesin bir 
katliam olarak 
niteledi.
Hazer, “üerenin 
üst yönünden su 
salınmış olsaydı, 
bütün balıklar 
denize akar ve 
yaşamlarını burada 
sürdürürdü.” dedi

KAYIP ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GENL İK HUKUK FAKÜLTESİNDEN 
ALDIĞINI ÖĞRENCİ KİNIL ( KARTINI! KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. FERHAT GEZİCİ

KRŞCDC BtKtfIMK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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Haç muayenesinde avda bir sınırı aeiirilli
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Ar
ştan, araç nede yaşa 
nan sorunlara el attı. 
Ulaştırma Bakanlığı 
bir genelge 
yayınlayarak, araç 
muayenesinde 
uyulması gereken 
■kurallara dikkat 
çekti. Buna göre, 
tüm istasyonlarda 
kamera zorunlu ola
cak ve görüntüler 6 
ay saklanacak. Bir 
kişi, aynı ay içinde 
başka bir kişiye ait 
sadece bir aracı 
muayene ettirebile
cek. Bu kural, şirket 
araçlarında da 
geçerli olacak. 
Böylece muameleci 
olarak anılan aracılar 
frenlenecek.
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet 
Arslan, araç 
muayenede yaşanan 
sorunlara el attı. 
Bakan Arslan 
tarafından Maliye ve

İçişleri bakanlıkları 
ile TÜVTÜRK 
istasyonlarına gön
derilen genelgede, 
muayenelerde dikkat 
edilmesi istenen un
surlar tek tek belir
lendi. Bunlar şöyle 
sıralandı:

6 AY SAKLANACAK 
-Sabit ve seyyar 
araç muayene 
istasyonlarını 
kaydedecek kamera 
sistemi zorunlu 
olacak. Kaydedilen 
görüntüler 6 ay 
saklanacak. Bakanlık 

da bu sistem üz
erinden istasyonları 
izleyebilecek.
-Her bir teknisyenin 
araç başına işlem 
süresi 15 dakika ola
cak. Teknisyenin 
günlük muayene 
edebileceği araç 
sayısı buna göre 
belirlenecek. Ağır 
vasıtalarda süre 
30 dakika olacak.
-Pazar günleri 
istasyonlar 
çalıştırılmayacak. 
Bakanlığa bilgi 
verilerek, pazar günü 
hariç resmi tatil 

günlerinde 
çalışılabilecek. 
-Mesai saatine 30 
dakika kalıncaya 
kadar gelen tüm 
araçlara sıra 
verilecek. Sıra 
verilen tüm araç 
ların da işlemi 
tamamlanacak. 
-Muayene tekrarı 
olacak araçlara ran
devu önceliği 
tanınacak. Cezalı 
araçlar ile engellilere 
ait araçlara 7 gün 
içinde randevu ile 
sıra verilecek.
-Muayene tekrarına 
gelen araçta tadilat 
yapıldıysa, yine 
ücretli muayene 
yapılacak.
-Bakanlığın gerekli ı 
görmesi ve işleticiye 
bildirmesi halinde, 
istasyon person
elinde yer ve unvan 
değişikliği 
yapılabilecek veya 
bu kişiler araç 
muayenesine ilişkin 
görevlerden 
alınabilecek.

-Kusuru tespit edilen 
araçlar, belli bir yetk
ili servis ya da 
tamirhaneye yön
lendirilmeyecek.

ARAÇ MUAYENE 
ARACILARI 
ÖNLENECEK 
-Bir kişi, aynı ay 
içinde başka bir 
kişiye ait sadece bir 
aracı muayene ettire
bilecek. Bu kural, 
şirket araçlarında da 
geçerli olacak. 
Böylece muameleci 
olarak anılan aracılar 
frenlenecek.
-Otomobil Yarışları 
Sporları Federasy
onunun bildirdiği 
yarış araçları ilave 
donanımları, ağır 
kusur ve emniyetsiz 
olarak değerlen 
dirilmeyecek.
-Tadilatlarla cenaze 
yıkama, gezici 
kütüphane, kan alma 
ve cenaze nakile 
dönüştürülen araçlar 
da muayene edile
cek.

TERÖR VE SEL 
VARSA HAKKI 
YANMAYACAK-

Terör, sabotaj, nük
leer patlama, yangın, 
sel ve deprem gibi 
elde olmayan 
nedenlerle muayene 
tekrarı başka bir is
tasyonda ücretsiz 
olarak yapılacak.
-Araç muayene, 
istasyonlarına, 
istenmesi halinde, 
kafeterya, oto ko
ruma ve yıkama ile 
ATM için özel alan 
tahsisi yapılabilecek. 
İstasyonlara kuru 
yiyecek ve içecek 
otomatı kurula 
bilecek.
-Ambulans 
muayenelerinde 
ilkyardım çantası is
tenmeyecek ve 
zaman zaman 
rastlanılan, hasta 
mahremiyetini 
korumaya yönelik 
takılan buzlu camlar 
kusur olarak değer 
lendirilmeyecek.
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EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR
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... ] V KARTVİZİT & KAŞE 

........1 V HEDİYELİK EŞYA
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK KATALOG
Tel: 0 224 513 96 83 ,/ cİltİslcrî

MATBAACILIK ■ REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

y DAVETİYE
DÜĞÜN & NİŞAN 

^/SÜNNET AÇILIŞ 
^/ORGANİZASYON 
^/PLAKET & KUPA 
^/ DERGİ, KİTAP 
V BALON
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İşsizlik oranı açıklandı
şsizlik oranı ise 0,3 
puanlık azalış ile 
yüzde 9,3 se
viyesinde gerçekleşti 
işsizlik Nisan'da 14 
ayın en düşük se
viyesine indi. İşsizlik 
oranı Nisan'da yüzde 
9,3 seviyesinde 
gerçekleşti. Beklenti 
yüzde 9.9 olması 
yönündeydi.
Türkiye İstatistik Ku
rumu (TÜİK) 
tarafından yapılan 
açıklamaya göre, 
Türkiye genelinde 15 

ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz 
sayısı 2016 yılı Nisan 
döneminde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre 3 bin kişi ar
tarak 2 milyon 824 
bin kişi oldu. İşsizlik 
oranı ise 0,3 puanlık 
azalış ile %9,3 se
viyesinde 
gerçekleşti. Aynı 
dönemde tarım dışı 
işsizlik oranı 0,6 
puanlık azalış ile 
%11 olarak tahmin 
edildi. 15-24 yaş 

grubunu içeren genç 
işsizlik oranı 1 
puanlık azalış ile 
%16 olurken, 15-64 
yaş grubunda bu 
oran 0,3 puanlık 
azalış ile %9,5 olarak 
gerçekleşti.
İSTİHDAM ORANI 
YÜZDE 47.2 OLDU 
İstihdam edilenlerin 
sayısı 2016 yılı Nisan 
döneminde, bir 
önceki yılın aynı 11 
dönemine göre 1 mi
lyon kişi artarak 27 
milyon 638 bin kişi, 

istihdam oranı ise 1 
puanlık artış ile 
%47,2 oldu.
Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan 
sayısı 159 bin kişi 
azalırken, tarım dışı 
sektörlerde çalışan 
sayısı 1 milyon 159 
bin kişi arttı. İstih
dam edilenlerin 
%19,4’ü tarım, 
%19,5’i sanayi, 
%7,5’i inşaat, 
%53,6’sı ise 
hizmetler sektöründe 
yer aldı. Önceki yılın

aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında 
hizmet sektörünün 
istihdam edilenler 
içindeki payı 1,5 
puan, inşaat sek
törünün payı 0,3 
puan artarken, tarım 
sektörünün payı 1,3 
puan, sanayi sek
törünün payı ise 0,5 

puan azaldı.
İşgücü 2016 yılı 
Nisan döneminde bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 1 mi
lyon 3 bin kişi ar
tarak 30 milyon 462 
bin kişi, işgücüne 
katılma oranı ise 0,9 
puan artarak %52 
olarak gerçekleşti.

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA 
ÖZ YAPIKURANLAR 

SİTESİNDE HAVUZLU 
EŞYALI KİRALIK DAİRE 

05353781800

gemport
Çİ*5? Gemlik'Liman ve Depolama İşletmeleri A Ş.

GEMPORT 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek.

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

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

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

minimum 1 yıl deneyimli,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak, 
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, propıemıerı 

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

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 olan 
Teknik resim okuyabilen 

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

Kaynakçılar aramaktayız.

0 224 514 04 00

m
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

BAY ■ BAYAN VASIFSIZ 
- - - - - - - - - - - ELEMANLAR ARANIYOR■ VERONA MERMER 

TEL: 514 20 21

KAŞEDE BEKLEMEK W
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

QSAATTE TESLİM EDİLİR

ÇİLER 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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Varlık barışı maddesi geri çekildi
Yatırım ortamının 
iyileştirilmesine 
ilişkin kanun 
tasarısında yer alan 
ve Varlık Barışı 
olarak bilinen düzen* 
leme geri çekildi 
TBMM Genel Kuru
lunda görüşülen 
yatırım ortamının 
iyileştirilmesine 
ilişkin kanun, 
tasarısında yer alan 
ve Varlık Barışı 
olarak bilinen düzen
leme geri çekildi 
TBMM Genel Kuru
lunda Yatırım 
Ortamının iyileştirilmesi nunlarda Değişiklik Kanun Tasarısı'nın

Amacıyla Bazı Ka- Yapılmasına Dair görüşmeleri

sırasında AK Parti, 
Varlık Barışı düzen
lemesini içeren 
Geçici 2. maddenin 
geri çekilmesine 
ilişkin önerge verdi. 
CHP, HDP ve MH- 
P'nin komisyon ve 
Genel Kurul 
görüşmelerinde 
yoğun eleştirilerde 
bulundukları 
maddeyi tasarıdan 
çıkaran önerge, tüm 
partilerin oyları ile 
kabul edildi ve öner
genin kabul 
edilmesini muhalefet 
partilerin milletvekil

leri alkışlarla 
karşıladı. 
Önerge ile geri çe 
kilen madde, gerçek 
ve tüzel kişilerce 
yurt dışında bulunan 
para, altın, döviz, 
menkul kıymet ve 
diğer sermaye 
piyasası araçlarının, 
31 Aralık'a kadar 
Türkiye'deki banka 
veya aracı kurumlara 
bildirilmesini, bu 
kıymete vergi in
celemesi ve 
soruşturması 
yapılmamasını 
öngörüyordu

Arabası olana yarayacak! Büiceacığı7.9milwTl!
Hazine, yasalara 
uymayarak fahiş 
fiyatta ısrar eden 
sigorta şirketlerini 
takibe aldı. 
Gerekirse tarifeyi 
bakanlık belirle 
yecek 
Milyonlarca 
vatandaşı il
gilendiren trafik 
sigortasında yasal 
düzenlemenin 
ardından gözler 
astronomik primlere 
çevrildi. Hazine 
Müsteşarlığı, 
sahaya inerek trafik 
sigortasındaki 
göstermelik indi 
rimleri takibe aldı, 
sürücüleri mağ 
dur eden şirket 
lere yönelik yeni 
yaptırımlar dev 
reye girecek. 
Hazine, gerekirse 
Sigortacılık Ka- 
nunu'nun 12'nci 
maddesindeki

yetkisini kullanarak 
fiyatlara müdahale 
edecek. Kötü niyetli 
davranıp fiyatları 
aşağı çekmeyen 
sigorta şirketleri 
resmi olarak 
uyarılacak, 
gerekirse yazılı 
savunma istenecek. 
Ortak hareket edip 
kartel oluşturan 
şirketler için de Rek
abet Kurumu devr
eye girecek, 
acentelik 
sözleşmelerinden, 

uygunluk bel
gelerinin gözden 
geçirilmesine kadar 
tüm yetkiler kulla 
nabilecek.
PRİMLERDE 
GEVŞEME BAŞLADI 
Fahiş fiyatlar 
vatandaşı mağdur 
edince düzenleme 
yapılmıştı. Sigorta 
şirketleri temmuz 
ayından itibaren 
prim fiyatlarını 
düşürmeye başladı. 
Ay sonuna kadar 
prim fiyatlarındaki 

düşüşün yüzde 
20'yi bulması 
bekleniyor. 

Son bir ayda bazı 
sigorta şirketlerinde 
son 3-4 yılda kaza 
yapmayan 5 
yaşındaki araç için 
sigorta priminin 300 
liranın altına 
düştüğünü belirten 
uzmanlar, buna 
karşın aynı araç için 
üç katı fiyat talep 
eden şirketler de 
olduğuna dikkat 
çekiyor. 15 aylık 
sürede, sürücüler
den fazla alınan 
primlerin iadesine 
de 31 Temmuz'da 
başlanacak.
Şirketler, belirledik
leri sigortalıları, TC 
kimlik numaraları ile 
birlikte hem kendi 
hem de Sigorta 
Bilgi Merkezi'nin 
internet sitesinden 
duyuracak.

Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, bütçenin 
haziranda 7,9 mil
yar lira açık, ocak- 
haziran döneminde 
ise 1,1 milyar lira 
fazla verdiğini 
açıkladı.
Bütçe açığı rakam 
larını açıklayan 
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, "Ekonomi 
miz gelişen 
piyasalardan pozitif 
ayriŞiyor" cîeuî. 
Cari açık, sanayi 
üretimi ve işsizlik 
rakamlarıyla ilgili 
değerlendirmelerde 
bulunan Ağbal, 
AB'ye tam üyelik 
çabalarının 
süreceğini aktardı. 
Ağbal, "Küresel 
ekonomiye yönelik 
aşağı yönlü riskler 
sürüyor. Türkiye 
ekonomisi herkesin 
kabul ettiği üzere 
istikrarlı büyüme 
sini sürdürmekte 
ve gelişmekte olan 

ülkelerden pozitif 
yönde ayrışmak 
tadır. Türkiye eko 
nomisi aynı grup
taki diğer ülkelere 
göre yaklaşık orta
lama büyüme 
oranını iki kat 
gerçekleş tirmiştir. 
Türkiye ekonomisi 
makro parame
trelere bakıldığında 
olumlu, istikrarlı, 
sürdürülebilir 
büyüme çerçeve 
sini korumayı 
başarmıştır. Sanayi 
üretiminde gelen 
yeni veri 2.çeyreğe 
ilişkin beklentileri 
olumlu yönde 
etkilemiştir.
Yüzde 4'ün üz
erinde bir büyüme 
genel olarak ifade 
edilmektedir. Makro 
ekonomik veriler 
2016 yıl sonu 
büyüme hedefimiz 
açısından son 
derece olumlu 
gelişmeler” dedi
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye *110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513.37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa' 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) S16 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPOR-FERİBOTKAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MCd. 513 10 28

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

OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 

büs Terminali (18 Hat)D
Femukkele 012 OO 20
DENİZ UÇAÖI 86 13n METRO İ13 *12 *12
Aydın Turizm ®13 20 77
SOsor Turtam 312 10 72
Kanberofilu-Esada* ®K 46 40
Anıtur ®14 47 7*1
Kamil Koç 012 0*1 03

DAĞITICILAR

m GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 55 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

n Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Bağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 35 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
D 
E

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

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

E

R
TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Takel 513 23 24
Manaetır Taka) 517 33 94

i Akcan Petrol
MAR-PET o13 3O 33
Tuncay Otogaa sis 1® 4s
Bayza Petrol 513 0*1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5528 

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 
Istikiai Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
buz devri 5 büyük 

çarpışma: 11:30-14:00- 
16:00-18:00-20:00... 

kurtuluş günü: 11:30- 
14:00-16:15-18:30-20:45... 
şeytanın çoçuklan el ab- 
yaz: 12:00-14:00-16:00- 

18:00-20:00...
venüs açık hava sineması: 

22:00
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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18 Temmuz 2016 Pazartesi
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

Tel : O 224 513 96 83

FATİH MEHMET GÜLERİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINI İSTEYEN SAVCILAR FETOCU ÇIKTI...

■BHiıııımıiıiiM
Petrol İş Sendikası ile 

Yıldırım Holding 
arasındaki toplu sözleşme 
görüşmeleri anlaşmazlıkla 

sonuçlandı

| Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Soğukkanlı olmak...
Türkiye beklenmedik bir darbe girişimi yaşadı. 
Bu girişimin başarısız olacağı başından 

belliydi.
TSK’nın bir bölümünün katıldığı, ana omurga 

mn katılmadığı bir darbe başarılı olamazdı.
Türkiye de demokrasiye ara veren hiçbir darbe 

böyle acemice yapılmadı.
Mevcut Anayasal düzeni silah zoruyla devir

meye kalkışmamanın başarılamaması sonucun
da yaşanacakların ne olacağını darbeciler çok 
iyi bilir. Şimdi bu süreç başladı. Dev. Syf.4 'de

Türkiye'yi sarsan 
darbe girişiminin 
ardında yüksek yar 
gıda da büyük bir 
operasyon başladı. 
Gemlik Belediye 
sinde başlatılan 
yolsuzluk soruştur 
ması sonucu, eski 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in görevden 
uzaklaştırılmasını 
İçişleri Bakanlığın 
dan isteyen 
eski Cumhuriyet 
Başsavcısı 
Zekeriya Bayazıt 
ve soruşturmayı 
yürüten savcı 
Serkan Nogay, 
HSYK tarafından, 
2 bin 204 savcı ve

hakim ile birlikte Fet tüne üye olmak su 
hullah Gülen Paralel çundan görevlerinde 
Yapı ve Terör örgü uzaklaştırıldı. 4’de

İsti Mil» 
■El 

GIEV
haziruginda
İlçemizde 
bulunan
Yıldırım Holding 
kuruluşu olan 
Gemlik Gübre 
Sanayi A.Ş. ile 
Petrol İş Şendi 
kası arasında 
yürütülen 
toplu sözleşme 
görüşmelerinde 
ücretler konu 
sunda tarafların 
anlaşamaması 
sonucu sendika 
greve hazırlanı 
yor. Sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Petrol İş Sendikası ile Yıldırım Holding arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandııj

İŞÇİ CEMIİK GÜBREDE 6BtV HAZIRLIĞINDA

Içemizde bulunan 
Yıldırım Holding 
kuruluşu olan 
Gemlik Gübre 
Sanayi A.Ş. ile 
Petrol İş Şendi 
kası arasında 
yürütülen toplu 
sözleşme görüşme 
lerinde ücretler 
konusunda

tarafların anlaşa 
maması sonucu 
sendika greve 
hazırlanıyor.
Petrol İş Şendi 
kası Başkan Yardım 
cısı Sedat Özturan, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
550 işçinin çalıştığı 
Gemlik Gübre

Sanayi A.Ş. de 
Şubat 2016 dan 
beri devam eden 
toplu sözleşme 
görüşmelerinde 
ücretler konusunda 
işveren ile hiçbir 
konuda anlaşa 
madıklarını 
belirterek, 
şunları söyledi:

“Toplu iş görüşme 
lerinde artık son 
söz söylendi.
İşveren istedikleri 
mizin çok altında, 
yüzde 8 zam önerdi. 
Biz ise tamamına 
yüzde 40 zam iste
dik. Çalıştığımız 
işyeri ağır işçilik 
gerektiren bir

kimya işletmesidir. 
Anlaşmazlık zabtı 
tutuldu. Ardından 
arabulucu süresi 
aşıldı. Bundan 
sonra 60 gün içinde 
greve çıkacağız. 
Bunun hazırlıklarını 
yapıyoruz. İşçimiz, 
fabrika içinde pasif 
eylemler başlattı.

Yemek arasında 
Holding yönetim 
binası önünde 
alkışla, düdük 
çalarak tepkimizi 
işverene gösteri 
yoruz. Bu eylemleri 
miz işverenin uygun 
bir ücret getirmediği 
sürece arttırılarak 
sürecektir” dedi

Ayrılığa flayanamayıp intihar etli
Erdoğan Elikesik(37) 
adındaki vatandaş, 
eşinin 2 çocuğunu 
alıp ev terk etmesine 
dayanamayarak 
intihar ettiği 
öğrenildi.
Hamidiye Mahallesi 
İpekçi Sokak'ta otu* 
ran Erdoğan Elike- 
sik, eşinin 2 ay 
önce evieni terk 
etmesi sonucu 
bunalıma girdi. 
Elikesik, yatak 
odasında tavanda 
bulunan kancaya 
iple kendini asarak 
yaşamına son verdi. 
Kendisinden haber 
alamayan yakınları, 
Elikesik’in evine 
girdiklerinde asılı 
halde buldu.
Olay yerine gelen

sağlık ekiplerinin 
yaptığı incelemede, 
Erdoğan Elikesik’in 
hayatını kaybettiği 
saptandı.
Yapılan incelemenin 
ardından Erdoğan

Elikesik’in cesedi, 
otopsi yapılmak 
üzere Bursa Adli 
Tıp Kurumu'nun 
morguna kaldırıldı. 
Erdoğan Elikesik’in 
intihar etmeden 

bıraktığı notta, 
"Bundan sonra 
yaşamak bana 
haram” yazdığı 
öğrenildi.

İNTİHAR 
GİRİŞİMİNDE 
BULUNDU 
Öte yandan, Cumar 
tesi günü akşam 
saatlerinde CİUS 
AVM’nin üst katına 
çıkan başka bir 
şahıs intihar girişi 
minde bulundu. 
Halkın ilgi ile izlediği 
girişim polisin 
çabaları so nucu in
tihar etmek isteyen 
vatandaş ikna edildi. 
Vatandaş, ikna 
edilmesinin 
ardından hastaneye 
götürüldü.

Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu 2015-2016 mezunları diplomalarını alacak.

DİPLOMA TÖRENİ İLK KEZ BURSA OA DÜZENLENİYOR
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek okulu 2015- 
2016 eğitim öğretim 
yılı diploma töreni, 

okulun açıldığından 
sonra ilk kez Bursa 
Görükle Kam- 
püsü’nde yapılacak. 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek

Yüksek Okulu 
Müdürü Prof. Dr. 
Cumhur Aydınalp, 
bu yıl diploma 
törenlerinin Bursa 
Görükle Kampüsü

Prof. ' Mete 
Cengiz Kültür 
Merkezi’nde 
bugün saat 15.oo de 
yapılacağını 
söyledi.

Asım Kocabıyık 
Meslek yüksek 
Okulu kuruluşun 
dan beri her yıl 
yeni mezunlarını 
yerleşke içinde

ki Kültür Merke 
zinde yapmaktaydı. 
Bu yıl kararın 
değiştirilmesinin 
nedeni 
öğrenilemedi.
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Düğün yolunda can alan kaza
Bursa'nın 
Yenişehir ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasın da 
bir kişi ölürken, bir 
kişi de yaralandı. 
Kaza dün gece 
22:30 sıralarında 
meydana geldi.
Yenişehir’in

Kavaklı köyünden 
İncirli köyüne 
düğüne giden 43 
yaşındaki Remzi 
Topuz’un kullandığı 
16 H 6521 plakalı 
kamyonet ile 
Ümit Utkan’ın 
kullandığı 11 EK 403 
plakalı yolcu oto

büsü ile çarpıştı. 
Çarpmanın etkisi 
ile kamyonette 
sıkışan Remzi 
Topuz olay yerinde 
ölürken, 12 
yaşındaki oğlu 
Rıdvan Topuz 
ağır yaralandı. 
Otobüste

bulunan
20 yolcu yaralan- 
mazken, bazıları 
sinir krizi geçirip 
Yenişehir Devlet 
Hastanesi’nde 
tedavi altına 
alındı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

BursalI atlet 
koşarken öldü!

IİWMWIW«
Kayseri'de Erciyes 
Dağı'nda düzenle
nen Ultra Sky Trail 
yarışmasına katılan 
56 yaşındaki atlet 
Mustafa Çağan, kalp 
krizi geçirerek 
yaşamını yitirdi. 
3 bin 916 metre 
yüksekliğindeki Er
ciyes Dağı'nda 
bugün 64 kilometre
lik parkuru içeren ve 
2 bin 200 metredeki 
Tekir yaylasından 
strat alan Ultra Sky

Trail atletizm 
yarışmasında, 
Bursa bölgesi 
sporcularından 56 
yaşındaki Mustafa 
Çağan, koşunun 
17'nci kilome
tresinde kalp krizi 
geçirdi.
Erciyes dağının 
Hacılar ilçesi 
tarafındaki yaklaşık 
3 bin metre 
yüksekliğindeki 
Aksu yaylasında 
meydana gelen 

olayda, atletler 
grubunun arkasında 
kalan Mustafa 
Çağan, fenalaşarak 
yere yığıldı. Talihsiz 
atlete 112 ekipler
ince müdahale 
edilmesine karşın, 
kalp krizi geçirerek 
öldüğü anlaşıldı. 
60 sporcunun 
katıldığı yarışmada 
ölen atletin cenazesi 
memleketi olan 
Bursa'ya gönde 
rilecek.

Bursa'nın İznik 
ilçesinde, motosik
letle traktöre çarpan 
14 yaşındaki çocuk 
hayatını kaybetti. 
Çakırca köyünde 
oturan 14 yaşındaki 
Hüsamettin Işık, 
arkadaşları ile bir
likte motosikletle 
gezmeye çıktı. 
Elbeyli Hespekli 
mevkiinde 
arkasında oturan 
arkadaşına, "Sen in, 
ben tek sürüceğim" 
diyen Işık, önünde 
seyreden taraktöre 
çarptı. Işık, olay 
yerinde hayatını 
kaybederken, trak
tör sürücüsü kaçtı. 
Işık'ın arkadaşları,

önde seyreden trak
törün arka spotlar

edemediğini ileri 
sürdü. Jandarma

ve reflektörünün 
olmadığını, bu yüz
den Işık'ın fark 

kaçan traktör 
sürücüsünü tespit 
etmeye çalışıyor.

Bursa'ıla sı kuyıısunda feci son
Bursa’da metan 
gazından 
zehirlendiği iddia 
edilen bir kişi, 10 
metrelik su kuyu 
sunda ölü bulundu. 
Olay, merkez Nilüfer 
ilçesi Çalı Ma
hallesinde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, 61 yaşın 
daki İsmail Topkara, 
tarlasını sulamak 
için dün gece Çalı 
Mahallesi’ne gitti. 
Yakınları Topkara’- 
dan haber alamama 
sı üzerine tarlaya 
gitti. Yapılan kon
trollerde Topkara’nın 
cansız bedeni kuyu

KAŞ€D€ fl€Kl€l\A€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

A SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

nun içerisinde bu
lundu. İhbar üzerine 
olay yerine itfaiye, 
Nilüfer Arama Kur
tarma (NAK), polis 
ve 112 ekipleri 
gönderildi.
İtfaiye ekipleri 
tarafından kuyu 
dan çıkartılan 
Topkara’nın vücu 
dunda her hangi bir 

düşme izine 
rastlanmadı.
Topkara’nın 
metan gazından 
zehirlenebileceği 
üzerinde duruluyor. 
Şahsın, cansız be
deni otopsi için 
Adli Tıp Kuru 
mu’na kaldırıldı. 
Polis, olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

w aımni mUiibii Miitı
Bursa’da oto 
kiralama 
anlaşmazlığı 
sebebiyle işlendiği 
iddia edilen 
cinayetle alakalı 
duruşma başladı. 
Mahkeme heyeti, 
4 tutuklu sanıktan 
2'sinin tahliyesine 
karar verirken, 
duruşma ileri 
bir tarihe ertelendi. 
Diğer iki sanık 
ise, küfürleşme 
sonrasında şahsı 
bıçakladıklarını 
söyledi.
Olay, 4 Ocak 
Pazartesi günü 
saat 01.00 
sıralarında merkez 
Osmangazi ilçesi 
Demirkapı Mahalle
sinde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 
merkez Osman 
gazi ilçesi 
Demirkapı 
Mahallesi Demirkapı

Caddesi’nde, 
bıçaklanarak 
öldürülen ve 
sırtında “Only god 
can judge me” 
yazılı dövmesi 
olduğu tespit edilen 
ceset bulunmuştu. 
Olayın ardından 
tahkikatını 
yoğunlaştıran 
Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri, 

ölen şahsın Gökhan 
Şen (25) olduğunu 
belirledi. Olayla 
alakalı gözaltına 
alınan Volkan B. 
(23), Ömer G. (25), 
Haşan Can A. (19) 
ve Yasin A. (23) 
tutuklandı. Olayın 
oto kiralama mese
lesi yüzünden mey
dana geldiği iddia 
edildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Soğukkanlı olmak..
15 Temmuz darbesinin başarısız olmasının ne

denleri önümüzdeki günlerde geniş olarak anlatı 
lacak. Darbecilerle ilgili daha yeni bilgiler soruştur 
malarla ortaya çıkacak.

Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere resmi bütün 
açıklanmalarda, darbenin, YAŞ toplantısı öncesi 
TSK uzaklaştırılacağı kesin olarak bilinen FETO 
/PDY terör örgütünün asker kanadı üyelerinin bir 
girişimi olduğu idi.

Bundan önceki yazımda da belirttiğim gibi, 
silyahlı kuvvetler içinde böyle bir darbe girişimini 
hissetmeyen, önlemini almayan Genel Kurmay 
Başkanının hala görevinde kalmasını şaşkınlıkla 
karşılıyorum.

Genel Kurmay Başkanının, Milli Savunma Bakanı 
nın ve birçok komuta kademesinin özel kalem mü 
dürü olan subayların komutanlarını tutsak etmesi 
düşündürücü değil, bir gaflettir.

Makamında esir alınan bir Genelkurmay başkanı 
bu orduyu nasıl yönetecek?

Demek ki FETO’cu subaylar, TSK’nın en önemli 
kilit noktalarına sızmışlar.

Yargıya sızmışlar, mâliyeye sızmışlar, TÜBİTAK’a 
sızmışlar, MİT’e sızmışlar, Emniyete, Milli Eğitime 
sızmışlar, kısacası devletin en önemli noktalarında 
yer edinmişler.

Bu bilinmiyor muydu?
Biliniyordu.
FETO cuların girmediğini sandığımız orduya 

meğer onlar çok önceden girebilmişler.
Ama son 14 yılda AKP hükümeti eliyle devlet 

bunların eline bırakıldı.
FETO cular kendilerini o kadar güçlü hissettiler 

ki, Erdoğan’a kafa tuttular.
Dershanelerin kapatılması kararı kırılma noktası 

oldu.
Gülenciler 17-25 Aralık olaylarını ortaya çıkarma 

saydı bu birliktelik devleti kardeşçe paylaşım 
devam edecek, hükümet içindeki soyguncular malı 
götürmeye devam edecekti.

İşin Erdoğan ve çocuklarına kadar uzaması, ses 
kayıtlarının açıklanması savaşın boyutlarını büyüt 
tü. Gülenciler, muhalefetin yapamadığı muhalefeti 
yaptı ve AKP’yi kalbinden vurauıar.

Ya onlar ya biz diye meydan OKuauıar.
Ama ilk raund Erdoğan’ın başarısıyla sonuçlandı.
Erdoğan üzerlerine gidince, toptan imha edilece 

ğini anlayan FETO’cular son darbeyi YAŞ öncesi 
vurmak istedi.

Ve 15 Temmuz darbesi gerçekleştirilmeye 
çalışıldı. Hedefte Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’ın olduğu kesindir. Erdoğan’ı ekarte ede
bilselerdi, sonuç almaları belki kolaylaşırdı ama iç 
savaş başlayabilirdi.

Erdoğan’ın halkı sokaklara çağırması, toplumun 
AKP'H kesimi ile bu iktidardan nemalanan şeriatçı 
cemaat ve tarikatların Erdoğan’a sahip çıkması ile 
güç kazandı. Halk sokaklara çıktı, tetbirlerle, Recep 
Tayyip Erdoğan sloganlarıyla meydanları inlettiler.

Aynı şeyi Gemlik’te de gördük.
İskele Meydam’nda toplananların büyük çoğunlu 

ğu AKP’ye oy vermiş ke?ınııeraı.
Dikkat edin, Erdoğan günlerdir sokaklara ve mey

danlara çıkmaya davet ediyor. Türkiye de ilk defa 
camiler siyasetin içine doğrudan sokularak selalar 
verdiriliyor, meydanlarda kur’anlar okutuyorlar. 
İşin dini bir ağırlığı ortaya çıkıyor. Bence 
demokrasi tarafı geri plana itiliyor

Oysa PKK törörü ile canlarını kaybeden vatan 
evlatları için bunlar hiç yapılmadı.

Belediye hoparlöründen sabahın saat O7.oo 
sinde halkı darbeden sonra meydanlara çağırma 
nın anlamı nedir. Bir korku mudur?

Darbeye katılmamış askeri birliklerinin yollarının 
kesilmesi emrinin Belediye Başkanınca verilmesi 
nin anlamı nedir?

Kritik günler yaşıyoruz. Daha aklı selimimizi 
kullanmalıyız, soğuk kanlı olmalıyız.

FATİH MEHMET GÜLERİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINI 
İSTEYEN SAVCILAR FETOCU ÇIKTI...

SAVCILAR BEYAZIT VE
NOGAY AÇIĞA ALINDI

Gemlik Belediye 
sinde başlatılan 
yolsuzluk soruştur 
ması sonucu, eski 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in görevden 
uzaklaştırılmasını 
İçişleri Bakanlığın 
dan isteyen eski 
Cumhuriyet 
Başsavcısı 
Zekeriya Bayazıt 
ve soruşturmayı 
yürüten savcı 
Serkan Nogay, 
HSYK tarafından, 
2 bin 204 savcı ve 
hakim ile birlikte 
Fethullah Gülen 
Paralel Yapı ve 
Terör örgütüne 
üye olmak suçun
dan görevlerinde 
uzaklaştırıldı. 
Yargı içindeki 
FETO’cuları 
temizlemek üzere, 
başlatılan savcılık 
soruşturması 
tamamlanmadan, 
15 Temmuz 2016 
günü FETO’cu 
TSK mensuplarının 
darbe girişiminin 
başarısızlıkla 
sonuçlandırılması 
üzerine, Gülenci 
hakim ve 
savcıların 
görevlerinden 
uzaklaştırılması 
için düğmeye 
basıldı.
Görevden uzaklaş 
tınlan savcılar 
arasında Güler’in 
görevden uzaklaştı 
rılmasını yürüten 
Samsun Zekeriya 
Bayazıt ve savcı 
Serkan Nogay 
terör örgütüne 
üyelikten görev
lerinden alındılar.

GÜLER 
ŞİKAYETÇİ 
OLMUŞTU 
Eski Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, hakkında 
haksız soruşturma 
başlatan savcılar 
hakkında HSYK’na 
başvurarak iki 
savcının FETO 
terör örgütüne 
üye olduklarını, 
kendisi için 
haksız 
soruşturmalarla 
görevden 
uzaklaştırılmasına 
neden olduğunu 
belirterek suç 
duyurusunda 
bulunmuştu.

BURSA’DA 
57 HAKİM VE 
SAVCI 
GÖZALTINDA

Türkiye'yi sarsan 
darbe girişiminin 
ardında yüksek

yargıda da büyük 
bir operasyon 
başladı. 
Bu operasyon 
kapsamında 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
de düğmeye bastı. 
Operasyon üstüne 
operasyon yapan 
ekipler, ilk olarak 
25 hakim ve savcıyı 
gözaltına aldı.
Yine bu operasyon 
kapsamında 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
tarafından "Silahlı 
terör örgütüne 
üye olmak' ve 
'Cebir ve şiddet 
kullanarak Türkiye 
Cumhuriyeti 
hükümetini ortadan 
kaldırmaya veya 
görevli ni yapma 
sini kısiıien veya 
tamamen engelle

meye teşebbüs 
etmek" suçlarından 
57 hakim ve 
savcı hakkında ise 
gözaltı kararı 
verildi.

GÖZALTI SAYISI 
ARTIYOR 
Haklarında gözaltı 
kararı verilen 
8 kişi daha 
gözaltına alındı. 
Böylelikle 
gözaltındaki 
hakim ve savcı 
sayısı 33'e 
yükselmiş oldu.

ADLİYE
SARAYI VE 
EVLERİNDE 
ARAMA

Gözaltına alınan 
hakim ve savcıların 
evlerinde ve 
Bursa Adalet 
Sarayı'ndaki 
odalarında ara
malar yapılıyor. 
Polis, evrak ve 
bilgisayarlara el 
koyarak incele 
meye alıyor. 
Bu arada, Terörler 
Mücadele Şubesi 
ve Kaçakçılık ve 
Organazi Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, adliye 
çevresinde geniş 
güvenlik önlemi 
alırken, 2 otobüs 
dolusu çevik 
kuvvet ekibi 
adliyenin önünde 
bekletiliyor. Adliye 
çevresinde 
bekleyen polislerin 
ellerinde otomatik 
silahlar dikkati 
çekerken, sivil 
vatandaşların 
adliyeye girişlerine 
izin verilmiyor

KAŞÎDl B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARA 

SAATTE TESI EDİLİR
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Sertaslan: ianelere 
Itarsı tamını gösterili"

Orhangazi 
Geleneksel Ma 

Sporları Festivali 
Başladı

CHP Gemlik ilçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
15 Temmuz 2016 
günü TSK içindeki 
bir grubun yapmak 
istediği darbe giri 
şini kınadı ve “CHP 
darbelere karşı 
tavrını bir kez daha 
göstermiştir” dedi. 
Sertaslan’ın 
açıklamasını şöyle: 
“Ülkemizde dün 
sahneye konan 
Darbe girişimi 
karşısında Cumhu 
riyet Halk Partisi 
olarak ilk andan 
itibaren karşı duru 
şumuzu net bir şekil 
de ortaya koyduk. 
93 yıllık Cumhuriyet 
tarihi boyunca dar
belere karşı olan 

partimiz, darbe 
girişiminin başladığı 
andan itibaren karşı 
duruşunu bir kez 
daha sergilemiştir. 
Genel Başkanımızın 
yaptığı açıklama ile 
birlikte Parti Yöneti
cilerimizin Genel 
Merkezde gelişme 
teri takip ettiği 
sırada Ankara’da 
bulunan Milletvekil- 
lerimiz süratle parla
mentoya giderek, 
darbeye karşı kararlı 
duruşumuzu orada 
da sergilemişlerdir. 
Yaşanan bu olay bir 
kez daha Demokra 
tik Parlamenter 
sistemin önemini 
ortaya koymuştur. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak darbe 
karşıtı duruşunun 

yanı sıra cumhuri 
yete ve demokrasiye 
olan inancının başta 
Genel Başkanımız 
olmak üzere örgüt
lerimiz ve bütün 
üyelerimizle sürdür 
meye kararlı bir 
şekilde devam 
edeceğiz. Bu anlayış 
la, siyasi partileri 
mizin kararlılıkları 
nın yanı sıra parti 
farkı gözetmeksizin 
tüm vatandaşları 
mızın ortaya koydu 
ğu tavırla darbe 
girişimi başarısızlığa 
uğratılmıştır. Güven
lik güçlerinin sağdu 
yulu ve darbeyi ön
leyici girişimlerinin 
de altını çizmek 
gerekir. Ulusal 
kurtuluş mücadelesi 
sırasında PolatlI’da 

top seslerinin 
meclisde yankılan 
dığı anda meclis 
çalışmalarını sürdü 
ren ve gazi meclis 
söylemini hak eden 
Büyük Millet 
Meclisi maalesef 
darbecilerin top 
atışlarına hedef 
olmuştur. 
Gazi Meclis dün 
milletvekilleriyle 
bir kez daha 
gazilik ünvanı 
hak etmiştir.
Darbe girişimi 
sırasında hayatını 
kaybedenlere 
Allahtan rahmet 
yaralılara acil 
şifalar dilerken 
tüm halkımıza geç 
miş olsun dilekleri 
mizle saygılar 
sunarız.”

Orhangazi 
Belediyesince bu yıl 
ilk kez düzenlenen 
ve içinde yağlı 
güreş müsaba 
kalan, atlı ciritle 
okçuluk gösteri
lerinin yer alacağı 
"Orhangazi Ge
leneksel Ata 
Sporla rı Festivali" 
kortej yürüyüşüyle 
başladı.
Siteler bölgesinden 
Cumhuriyet alanına 
kadar yapılan 
kortej yürüyüşünde 
renkli görüntüler 
yaşandı. Mehter 
takımı, atlı cirit 
ekibi, halk oyunları 
gösterileri ve 
meşhur Kırkpınar 
davul zurna ekib
inin yer aldığı kor
teje Gemlik

Kaymakamı 
Cahit Işık, 
Orhangazi Belediye 
Başkanı Neşet 
Çağlayan, meclis 
üyeleri ve çok 
sayıda vatandaş 
ilgi gösterdi. 
Cumhuriyet 
alanında tamam
lanan kortej 
sonrası mehter 
takımı ve 
Kırkpınar davul 
zurna ekibi 
gösteri yaptı. 
Orhangazi 
Geleneksel Ata 
Sporları Festivali 
kapsamında 
yağlı güreş 
müsabakaları, 
pazar günü de atlı 
cirit ve okçuluk 
gösterileriyle 
devam etti

43 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ

»>»
ME—IMKZ3Mİ 11L.M3.CTI

TÜRKİYE'NİN EN UYGUN VE KALİTELİ 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA..

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR

< ■ K.İC1JCİI )_> TAŞIMA IRSAUVeSI

MAWUK-REhWMQUK-ORöAÎIIONVETAIim
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83

✓ KARTVİZİT & KAŞ6 
✓ H€DİVaİK €ŞYA 
'✓KATALOG

yDAVCTİ Y€
DÜĞÜN & NİŞAN 

<ySÜNN€T AÇILIŞ 
^/ORGANİZASYON 
«yPLAKCT & KUPA

DERGİ, KİTAP 
V BALON
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15 TEMMUZ GÜNÜ TSK İÇİNDE 
BİR GRUBUN HALKIN OYLARIYLA SEÇİLMİŞ 

HÜKÜMETİ DEVİRMEK İÇİN SİLAHLI KALKIŞMASI, 
SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN BÜYÜK BİR KISMININ 

OLAYLARA KATILMAYARAK 
DARBECİLERİ DESTEKLEMEMESİ, 

HALKIMIZIN, POLİSİMİZİN, SİYASİLERİMİZİN 
KARARLI TAVIRLARI VE KARŞI KOYUŞUYLA 

BAŞARIYA ULAŞAMAMIŞTIR.
TÜRK HALKI DEMOKRASİSİNİ KORUMUŞTUR. 

DEMOKRASİNİN DEĞERİNİ 
BİLEN VE ONDAN VAZGEÇMEYEN MİLLETİMİZE 

ŞÜKRAN BORÇLUYUZ
M BAYTAŞ İNŞAAT SflN, TİC.LTDŞTİ

BAYTAŞ

SİKENA MARINE

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

. Fiberglas üretim atölyesinde çalışacak

. Tercihen Oto Boya mesleğinde Ustalık/Kalfalık begesi olan

. Zımpara, Astar, Boya konusunda TECRÜBEYİ

POLİSAJ OPERATÖRLERİ

Halklskele
Meydanında 
bayraklarla

aranmaktadır.

İlgilenen adayların aşağıdaki fabrika adresine şahsen başvurmaları 
rica olunur.

Adres: Çeltikçi Mahallesi Çeltikçi Sok. No: 323 Orhangazi 
(Bursa Terminal’den kalkan dolmuşlar fabrikamızın önünden geçmektedir) 
Telefon :0 224 275 76 00 15 Temmuz günü 

gerçekleştirilmek 
istenen darbe 
hareketinden sonra 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın halkın 
meydanlarda toplan 
maya çağrılması 
sonucu Gemlik 
iskele Meydanında 
belediyenin organi
zasyonu ile 3 gün 
dür binlerce kişi

çoluk çocuk el
lerinde bayraklarla 
İskele Meydanında 
toplandı. Dün 
akşam iskele 
Meydanına konan 
masa larda oturan
lara çay ve lokma 
ikram edilmesi ilgi 
gördü. Vatandaşlar, 
sıcak lokma ala
bilmek için uzun 
kuyruklar 
oluşturdular.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Turist gemileri rota değiştirdi
Kuşadası’na bu 
sabah gelmesi 
gereken 2 turist 
gemisi seferlerini 
iptal ederek, 
Mikanos ve Sakız 
adalarına gitti 
Kuşadası’na bu 
sabah gelmesi 
gereken ve içlerinde 
3 bine yakın turist 
bulunan 2 turist 
gemisi Türkiye sefer
lerini iptal ederek, 
Yunanistan’ın 
Mikanos ve Sakız 
adasına gitti.

Edinilen bilgiye göre, 
dün gece yapılan 
darbe girişiminin 
ardından Kruvaziyer 
turizmin başkenti 
sayılan Kuşadası 
Limanı özel güvenlik 
görevlileri tarafından 
giriş ve çıkışlara 
kapatılmıştı. Bu 
gelişmenin ardından 
bu sabah saat
lerinden Kuşadası’na 
gelmesi gereken 
Yunan bandıralı Ce
lestyal Olympia ve 
Celestyal Cristal

turundaki toplam 3 
bin yolcu kapasiteli

Mikanos, Celestyal 
Cristal isimli geminin

isimli gemileri sefer
lerini iptal ederek 
rota değiştirdi. 5 
günlük Ege-Akdeniz

gemilerden Celestyal ise Sakız adasına
Olympia’nın gittiği öğrenildi.

Bu arada, 
Kuşadası’na 
gelmesi beklenen 
Akdeniz turundaki 
Carnaval Vista 
isimli geminin de 
seferini iptal ettiği 
açıklandı. 4 bin 
yolcu kapasiteli 
dev transatlantiğin 
de diğer turist 
gemileri gibi rota 
değiştirerek, 
Kuşadası yerine 
en yakın Yunan 
adasına gideceği 
kaydedildi

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA
ÖZ YAPI KURANLAR 

SİTESİNDE HAVUZLU 
EŞYALI KİRALIK DAİRE 

0535 3781800

, gemport
Gemlik Liman ve Depole ma İşletmeleri A.Ş.

GEMPORT 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek.

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

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

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

minimum 1 yıl deneyimli,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak,
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

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

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

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

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere

Meslek Liselerinin metal işleri

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

Tercihen kaynakçı sertifikası olan 

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

Kaynakçılar aramaktayız.

O 224 514 04 00

HULER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

[lEUlllllD FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
UİM M BAY -BAYAN VASIFSIZ

MM""—- ELEMANLAR ARANIYOR

■ BS
KflŞM B€KL€M€h P

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
0SAATTE TESLİM EDİLİR

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

www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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E» telelonlarmdan aramalar 1 hatla ücretsiz
Türk Telekom bir 
hafta boyunca ev 
telefonlarından 3 bin 
dakika ücretsiz 
arama yapılabile 
ceğini duyurdu.
Türk Telekom, kesin
tisiz hizmet için yeni 
önlemler aldıklarını 
açıkladı.
Şirketten yazılı 
olarak geçen 
açıklamada, şunlar 
denildi:
-Mobil hatlı 
müşterilerimizin 
kullanımı için ücret
siz dakika ve inter
net yüklemesi

-Tüm Türkiye’ye 
Türk Telekom Wi-Fi 
noktalarında 1 hafta 
boyunca ücretsiz in
ternet kullanımı

-Tüm Türkiye'de 1 
hafta boyunca 
ankesörlü telefon
dan şehiriçi ve 
şehirlerarası ara

malarda ilk 5 dakika 
ücretsiz konuşma 
-Tüm Türkiye'de 
ev telefonu 
kullanan bireysel 
müşterilerimize 1 
hafta boyunca 
şehir içi ve 
şehirlerarası 
3 bin dakika 
ücretsiz konuşma 
-İlave olarak 17 Tem
muz Pazar günü tüm 
Türk Telekom ofisleri 
müşterilerimizin 
iletişim ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere 
açık olacaktır.
CEP TELEFONLARI

OPERATÖRLERİ DE 
ÖNLEMLER 
AÇIKLADI 
Turkcell, darbe 
girişimi sırasında 
Türk halkının kesin
tisiz iletişiminin 
sağlanması ve hiçbir 
hizmetin 
aksamaması için 
gerekli tüm önlem
lerin alındığını 
duyurdu. 
Turkcell'den yapılan 
yazılı açıklamada, 
"Bu kapsamda 
vatandaşlarımızın 
acil iletişim 
ihtiyaçlarını

karşılayıp 
yakınlarına 
ulaşabilmeleri için 
tüm Turkcell'lilere 
ücretsiz konuşma, 
SMS ve internet 
yüklemesi 
yapılacaktır." 
ifadelerine yer 
verildi. Turkcell, 
haberlere ve resmi 
duyurulara anında 
ulaşıp gelişmeleri 
mobil cihazlardan 
kesintisiz takip 
etmek için Turkcell 
TV+ uygulamasının 
kullanılabileceği 
hatırlatıldı.

Bursarav Akşamları
Ücretsiz Taşılacak

Hepalii C İladan artıl 
ecraııeılen satılmayacak

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ne bağlı 
BURULAŞ'tan da 
açıklamasına 
göre 16.07.2016- 
18.07. 2016 tarih
lerinde, 20.00 ile 
02.00 saatleri 
arasında metro 
seferleri ücretsiz 
yapılacak.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe* 
nin twitter 
hesabından 
yaptığı açıklamanın 
ardından Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne bağlı 
BURULAŞ'tan da 
açıklama geldi.

BURULAŞ'ın resmi 
internet sitesinden 
yapılan açıklamada, 
"16.07.2016- 
18.07.2016 tarih
lerinde, 20.00 ile 
02.00 saatleri 
arasında metro 
seferleri ücretsiz 
yapılacaktır" 
denildi.

Hepatit Cnin ilacı 
artık eczanelerden 
satılamayacak.
SGK, ilacı bundan 
böyle Ankara, İstan
bul ve İzmir başta 
olmak üzere 17 
ildeki hastaneler 
aracılığıyla vatan 
daşlara sağlaya 
cağını duyurdu.
SGK, 1 Temmuz tari
hinden itibaren He- 
patit-C ilaçlarını 
k ü rüm un temin 
edeceğini, 
hastaların bu 
ilaçlara hastaneler 
aracılığıyla 
ulaşabileceğini 
açıkladı. SGK'nın 
kararına göre, He- 
patit-C ilaçları artık 
Adana, Ankara, 
Bursa, Çorum,

Diyarbakır, Elazığ, 
Erzurum, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir, Kay
seri, Kocaeli, 
Konya, Kütahya, 
Samsun, Trabzon ve 
Van'daki eğitim araş 
tırma ve üniversite 
hastanelerinden 
ihtiyaç sahiplerine 
verilecek. Bu karar 
eczacıların tepki 
sine neden oldu. 
AMAÇ FAZLA

İNDİRİM
Iternatif geri ödeme 
modeli (Bir korniş 
yon marifetiyle gi
zlilik anlaşması 
yapılarak ilgili fir
madan indirimler 
alınıyor. İlacın ka
muya maliyeti, 
yapılan indirim gi
zleniyor) ile alınan 
bir ilaç olduğu 
için böyle bir 
yola gidiyoruz."

R

Ll
B

a

GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 061

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

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

80u

ULAŞIM

HASTANELER

Sahil Dav. Haat.
Mar.Sağ. Ocağı

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 65 29

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

RESMİ DAİRELER DENİZ OTObHsÎT
Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme I
Statyum l
Orm.Böl.Şef. ı
Milli Eğt. Md.
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.
İŞ-KUR___________

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık

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

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 18 46

513 45 21 -23
513 45 20

51 
5'

514 57 96
513 23 25 
45 21-182
15 zi-111 
alnız 185

Aslan
Dinlenme Tes.

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam

544 30 60

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

otodUs
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

MAR-PET
Tuncay Otogaz

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÖNLÜN 1İTASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI : 5529 

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

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

Tel : 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri :
GÜLER AJANS

Matbaacıhk-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Câd7 Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IHIİIIİIIIIMI
VENÜS SİNEMASI 

buz devri 5 büyük 
çarpışma: 11:30-14:00- 

16:00-18:00-20:00... 
kurtuluş günü: 11:30- 

14:00-16:15-18:30-20:45... 
şeytanın çoçukları el ab- 
yaz: 12:00-14:00-16:00- 

18:00-20:00...
venüs açık hava sineması: 

22:00

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT^O İNŞAAT

Pustu -Meşrubat-Çerez

BAŞİAMIŞYİIR
İnternetten Canlı typn- Sahne - iş/kgösterisi 

Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 
www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun
Hükümet Konaği karşisi 

■ Tel : 513 10 71 GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

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

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

Adliye Binası Altı 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

2016yılı 
REZmftSWLAR«IZ

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

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
http://www.yigitinsaatgemlik.com


Müdürümüz 
komşu ilçeye 
müdür olduBiıuiMîiaaalMiiM

Ei^GüneBAş
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

DEVLETİN İÇİ BOŞAL DI..
15 Temmuz askeri darbe girişiminin başansız 

sonuçlanmasıyla birlikte hükümet, tüm devlet 
birimlerinde görevden almalar başlattı.

Bundan Gemlik Kaymakamı Cahit Işık da nasi
bini aldı.

önceki gün yazdığımız haberde eski Cumhu 
riyet başsavcısı Zekeriya Bay azıt ve savcı 
Serkan Nogay da görevinden alınmıştı.

Dün, Adliye giriş kapsında karşılaştığım 
Cumhuriyet Başsavcımız Ömer Mete’ye hakim 
ve savcılardan görevden alınan var mı diye 
sorduğumda, Yok yanıtı aldım. Devamı 4’de

içişleri Bakanlığı 
tarafından görevden 
uzaklaştırılan 
246 mülki idare 
amiri arasında 
Gemlik Kayma 
kamı Cahit Işık 
ile Harmancık 
ve Yenişehir 
Kaymakamları da 
bulunuyor.
Kaymakam 
Cahit Işık, gaze 
temize yaptığı 
açıklamada, kritik 
günlerden geçildi 
ğini, hiçbir olaya 
karışmadığını 
kendinden emin 
olduğunu belir 
terek, “Allah, 
devlet ve milleti 
mize zeval

mıııi»ırt

MI

vermesin” dedi. 
Görevden alınma 
ile ilgili kararı 
Valilikçe kendi 
sine tebliğ edilen 
Kaymakam

Işık’ın yerine 
Orhangazi 
Kaymakamı Yalçın 
Yılmaz‘ın vekalet 
edeceği öğrenildi. 
Haberi sayfa 2’de

Eski Gemlik İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ram iz Erçetin, 
Orhangazi İlçe 
Emniyet Müdür 
lüğüne atandı. 
Erçetin, Kasım 
ayında Bursa İl 
Emniyet Müdürlü 
ğü Özel Güvenlik 
Şube Müdürlüğü 
görevine atanmış 
tı. Haberi syf 4’de

ÖZEL W//f lt£(bJflt/LUİ^C^,(L0(J^’lL,’ 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 Bakanhğı’mn uyguladığı 

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş 
derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır
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İçişlerî Bakanlığı 246 mülki idare amirini görevden uzaklaştırdı

MM CAHİT IŞIK GÖREVİNDEN ALINDI
içişleri Bakanlığı 
tarafından görevden 
uzaklaştırılan 
246 mülki idare 
amiri arasında 
Gemlik Kayma 
kamı Cahit Işık 
ile Harmancfk 
ve Yenişehir 
Kaymakamları da 
bulunuyor.
İçişleri Bakanlı 
ğı’nca Ankara'da 7, 
Afyonkarahisar'da 5, 
Bursa'da 3, İzmir'de 
2, Adana, İstanbul 
ve Antalya'da ise 
birer vali yardımcısı 
görevden uzaklaştın 
lirken, Ankara'nın 
Yenimahalle ve 
Altındağ, Antalya 
nın Serik ve Alanya, 
stanbul'un Kadıköy, 
Bağcılar, Sancak- 
tepe, İzmir'in Kara 
bağlar ve Menderes, 
Bursa'nın Gemlik, 
Harmancık ve 
Yenişehir, Diyar 

bakır'ın Ergani ve 
Çermik kaymakam 
(arının da görevden 
alındığı öğrenildi. 
İçişleri Bakanlığın 
dan yapılan açıkla 
mada, Bakanlığın 
merkez ve taşra * 
teşkilatlarında 
görevli toplam 
8 bin 777 personelin 
görevden uzaklaştı 
rıldığı belirtilmiş, 
görevden uzaklaştın 
lanlar arasında, biri 
il valisi, 29'u merkez 
valisi olmak üzere, 
30 vali, 52 mülkiye 
müfettişi, 16 hukuk 
müşaviri, bir genel 
müdür yardımcısı 
ve 2 daire başkanı, 
3 şube müdürü, 
2 hukuk işleri 
müdürü, 92 vali 
yardımcısı, 47 kay
makam ve bir kay
makam adayı olmak 
üzere 246 mülki 
idare amiri ile 3 bin

21 'i rütbeli 4 bin 
774 polis memuru, 
92'si sivil memur, 
12'si bekçi olmak 
üzere toplam 
7 bin 899 emniyet 
personelinin 
olduğu bildirilmişti. 
Açıklamada, ayrıca 
2 tümgeneral, 
9 tuğgeneral, 61 
albay, 44 yarbay, 55 
binbaşı, 93 yüzbaşı, 
92 üsteğmen, 42 
teğmen, 171 ast

subay, 44 uzman 
çavuş ve bir sivil 
memur olmak 
üzere 614 jandarma 
personeli ile bir 
tümamiral (Sahil 
Güvenlik Komutanı), 
3 albay, 9 binbaşı, 
2 yüzbaşı, 3 ast
subay olmak üzere 
18 sahil güvenlik 
personelinin 
görevden uzaklaştı 
rıldığı da kaydedil 
mişti.

KAYMAKAM 
IŞIK KİMDİR?

Kaymakam Işık, 
2012 yılının Ağustos 
ayında Konya Ilgın 
Kaymakamlığından 
ilçemiz Kaymakam 
lığına atanmıştı.
Gemlik’te 3 yıl görev 
yapan Kaymakam 
Cahit Işık, İçişleri 
Bakanlığı’nın 
2015 yaz karar
namesi İle Edirne 
Vali Yardımcılığına 
atandı.
Cahit Işık’ın yerine 
ise Konya Karatay 
İlçe Kaymakamı 
Mustafa Altıntaş 
geldi.
Kaymakam Işık 
süresi dolmadı 
ğından atandığı 
için İdari Mahke 
meye dava açmıştı. 
Davayı kazanan 
Işık, görevine 15 
Kasım 2015 tari

hinde geri döner 
ken, Kaymakam 
Mustafa Altıntaş 
Bursa Vali Yardımcı 
lığına getirildi. 
Gemlik Kaymakam 
lığına kimin getirile 
ceği belli olmadı. 
Görevden alınma ile 
ilgili kararı dün 
Valilikçe kendisine 
tebliğ edilen Kay
makam Işık yerine 
Orhangazi 
Kaymakamı Yalçın 
Yılmaz‘ın vekalet 
edeceği öğrenildi. 
Kaymakam 
Cahit Işık, gaze 
temize yaptığı 
açıklamada, 
kritik günlerden 
geçildiğini, hiçbir 
olaya karışmadığını 
kendinden emin 
olduğunu belir 
terek, “Allah, 
devlet ve milletimize 
zeval vermesin’* 
dedi.

ÇARŞI DERESİ KOKBYOB
Geçtiğimiz günlerde 
BUSKI tarafından 
temizlenmeye 
başlayan ve suları 
denize boşaltılan 
Çarşı Deresi’nin 
bu kez kokusu 
bu çevreyi 
rahatsız ediyor. 
Gazetemizde 
yayınlanan 
haberden sonra 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından temizlen
meye başlanan 
Çarşı Deresi’nin

suyu çekilmeye yüzen binlerce
başlayınca içinde balık ölmüştü.

Balıkların ölmesin
den sonra suları 
çekilen derede kalan 
çamur ve pislik 
havanın sıcak . 
olması nedeniyle 
çevreye pis kokular 
saçıyor.
Çevrede bulunan 
işyerleri ve konut
larda oturanlar 
kokudan şikayetçi 
olurken, dere 
çevresinden 
geçenler burunlarını 
kapatmak zorunda 
kalıyorlar.

Yıldız, Harbe girişimini kınadı
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız 
yaptığı yazılı 
açıklama ile darbe 
girişimine tepki 
gösterdi. 
Açıklamada şu 
görüşlere yer 
verildi: “Saadet 
Partisi olarak her 

darbeye 
olduğu gibi 
15 Temmuz 
2016 darbe 
teşebbüsüne de 
şiddetle karşı 
olduğumuzu Aziz 
Milletimize bir 
kere daha arz 
ediyoruz.
Bu münasebetle 
darbe

teşebbüsüne 
kararlılıkla karşı 
koyan Silahlı 
Kuvvetlerimize, 
fedakâr Emniyet 
Mensuplarımıza 
ve Milli İradeye 
sahip çıkmak 
için meydanları 
dolduran aziz 
milletimize 
şükranlarımızı 

arz eder, 
Şehitlerimize 
Cenab-ı Hak’tan 
rahmet, yaralı 
kardeşlerimize 
acil şifalar 
dileriz.
Aziz Millerimizin 
böyle bir musi
betle bir daha 
karşılaşmamasını 
niyaz ederiz.”

hmmmmm
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Bursa II landarma Kcınuianı ftılliveye Se^k tılildi
Bursa İl Jandarma 
Komutanı adliyeye 
sevk edildi 
Darbe girişimi 
soruşturması 
kapsamında Bur
sa da gözaltına 
alınan, aralarında 
Bursa İl Jandarma 
Komutanı Albay Yur
dakul Akkuş ile 12 
asker ve Ağrı eski İl 
Emniyet Müdürü 
Bayram Coşkun'un 
da bulunduğu 13 kişi 
bugün geniş güven
lik önlemleri altında 
adliyeye çıkartıldı. 
Cumhuriyet Başsav 
cılığı yetkilileri, 
başarısız darbe 
girişiminden sonra 
ilk gözaltına alınan 
görevli olan Bursa İl 
Jandarma Komutanı 
Albay Yurdakul 
Akkuş'un çantasın 
dan çıkan olası

şemanın darbecilerin 
çözülmesinde etkili 
olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvet
lerindeki bir grubun 
askeri darbe 
girişiminden hemen 
sonra ilk gözaltı Bur- 
sa'da yaşandı. Darbe 
girişimi devam ed
erken İl Jandarma 
Komutanlığı yaptığı 
birliğe gelen Albay 
Yurdakul Akkuş, 
kendisine verilen 
Sıkıyönetim Komuta 
m yazısını iddiaya 
göre yanında bulu
nan uzman ile 
Jandarma Bursa 
Bölge Komutanı 
Tümgeneral 
Seyfullah Salduk'a 
gönderdi.

TÜMGENERAL 
KARŞI ÇIKTI

Akkuş'tan kısa süre 
önce birliğe gelen ve 
yapılan darbe 
girişiminin yasa dışı 
olduğunu belirtip 
emir ve komutanın 
kendisinde 
olduğunu söyleyen 
Tümgeneral Salduk, 
yazıyı kendisine 
uzatan Uzman 
Çavuş'u dövdü. 
Tümgeneral Salduk 
daha sonra garni
zonda bulunan Jan
darma Özel Harekat 
Bölüğü'ne emir verip

Albay Akkuş'u 
gözaltına.aldırıp, Os- 
mangazi İlçe 
Komutanlığı'na gön
derdi. Tümgeneral 
Salduk daha.sonra 
Bursa Valisi İzzettin 
Küçük'ü arayarak 
bilgi verdi. Bunun 
üzerine Osmangazi 
Jandarma'ya giden 
polisler İl Jandarma 
Komutanı Albay Yur
dakul'u gözaltına 
aldı. Devam eden op
erasyon kapsamında 
polis,11 asker ile

Ağrı eski Emniyet 
Müdürü Bayram 
Coşkun'u da 
yakaladı.

ÇANTADAKİ BELGE 
SAVCIYA VERİLDİ

Bursa'da gözaltına 
alınan İl Jandarma 
Komutanı Albay Yur
dakul Akkuş'un 
çantasında yapılan 
aramalarda, olası bir 
darbe halinde, 81 
ilde görev yapacak 
valilerin adları, 
Merkez ve Ziraat 
Bankası ve THY 
Genel Müdürleri ile 
darbenin şeması ele 
geçirildi. Bursa 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı yetk
ilileri çok önemli 
olan bu belgenin 
kendilerine 
ulaşılmasından 

sonra ilgili birimlere 
iletildiğini belirtip 
şöyle dedi: "Albay 
yakalanacağını 
sanmıyordu. 
Olaylar bir anda 
gelişince 
çantasındaki 
şemayı imha 
edemedi. Bu da 
olası darbe sonrası 
için çok önemli 
bilgilerdi. 
Daha sonraki 
süreçte onun 
çantasından çıkan 
belgeden yol aldı. 
Önemli kişiler 
yakalandı. Darbeciler 
çökertildi.". 
Gözaltına alınan 
Albay Akkuş, eski 
emniyet Müdürü ile 
12 asker bugün 
geniş güvenlik 
önlemleri altında 
adliye sevk 
edildi.

Su Motormıu tamir etmek için 
mrHifli kuyuda zehirlenerek öldü

Trafo patladı, isçiler 
Darbeciler bombaladı sandı

Su motorunu tamir 
etmek için girdiği 
kuyuda zehirlenerek 
öldü 
BURSA'da 
arızalanan motoru 
tamir etmek için 10 
metre derinliğindeki 
kuyuya giren 61 
yaşındaki İsmail 
Topkara, metan 
gazından ze
hirlenerek

, yaşamını yitirdi. 
Olay, merkez Nilüfer 
ilçesi Çalı Mahallesi 
Atlas Köy yolunda 
bulunan bir 
bağevinde meydana 
geldi. 3 çocuk 
babası İsmail Top
kara, dün ailesine 
bağevine gideceğini 
ve burada bulunan 
su kuyusunun 
içerisindeki motoru 
tamir edeceğini 
söyledi. Bağevine 
gelen Topkara, 
10 metrelik su 
kuyusunun içerisine 
girdi, iddiaya göre

bir süre sonra metan 
gazından zehirlenen 
Topkara yaşa 
mim yitirdi.
İsmail Topkara'nın 
cep telefonununa 
cevap vermemesi 
üzerine merak eden 
yakınları bağevine 
geldi. İsmail 
Topkara'yı kuyunun 
dibinde yatarken 
gören yakınları 
durumu sağlık 
ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine itfaiye, 
Nilüfer Arama 
Kurtarma ve 112 
ekipleri geldi. 
Kuyuya inen 
kurtarma ekipleri 
Topkara'nın 
öldüğünü belirle

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

K(IŞ€D€ O€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

yerek cansız be
denini yukarı 
çıkarttı.
Acı haberi öğrenen 
Topkara'nın 
yakınları sinir 
krizi geçirerek 
gözyaşlarına 
boğuldu.
Yapılan ilk 
incelemelerde 

Topkara'nın 
vücudunda düşme 
ve yaralanma izine 
rastlanmadı. Metan 
gazından ze
hirlenerek öldüğü 
ihtimali üzerinde du
rulan Topkara'nın 
cansız bedeni, 
otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı.

Bursa’da Nilüfer Or
ganize Sanayi Böl- 
gesi’nde sabah 
saatlerinde mey
dana gelen trafo 
patlaması paniğe 
sebep oldu. 
Bursa'da Nilüfer 
Organize Sanayi 
Bölgesi'nde sabah 
saatlerinde mey
dana gelen trafo 
patlaması paniğe 
sebep oldu. Bölgede 
çalışan işçiler ve 
sabah işe giden 
vatandaşlar, alev 
alev yanan enerji 
santralindeki 
trafoyu günce 
saldırı olduğunu 
zannetti.
Edinilen bilgiye 
göre, NOSAB'taki 
enerji santralinin 
trafosunda sabah 
erken saatlerde bil
inmeyen bir sebeple 
patlama meydana 
geldi. Büyük bir 
gürültü ile patlayan 
trafo alev alev yan
maya başladı. 
Bölgedeki çok

KAYIP GEMLİK İMAM HATİP LİSESİNDEN 
ALMIŞ OLDUĞUM'DİPLOMAMI KAYBEtTIM. 

HÜKÜMSÜZDÜR.
MUSTAFA KAAN ÖZBAY

sayıda fabrikaya en
erji gitmeyince üre
tim bir müddet 
durdu. Gürültünün 
etkisiyle dışarı çıkan 
işçiler, santralin 
yandığını görünce 
saldırı olduğunu 
sandı. Yangın Ata

Bulvarı'ndan 
görüldü. İhbar 
üzerine olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri 
1 saatlik çalışmanın 
ardından trafoyu 
söndürdü. Polis 
olayla ilgili 
soruşturma başlattı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@)hotmail. com

DFVLETİN İÇİ BOŞALDI...
Gemlik Adliyesi’nde görevli hakim ve savcılar 

badireyi ucuz atlatmıştı.
Görüştüğüm bazı görevliler Gemlik’te görev 

yapmış eski hakimlerden Akif Köylü, Orhan 
Güngör ve Erken İnal’ın da görevlerinden alındığını 
söylediler.

Devlet içinde bir karmaşadır gidiyor.
Bir yanda Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı organları, 

maliye, emniyet teşkilatı hallaç pamuğu gibi atılı 
yor. Nedeni, devlet içinde örgütlendiği iddia edilen 
FETÖ/ Paralel Yapı örgütlenmesinin temizlenmesi.

Dünde yazdım, önceki gün de, FETÖ’cü yapı 
lanma 14 yıllık AKP hükümeti döneminde zirve 
yaptı. Ordu içinde FETÖ’cü subayları haksız terfi 
ettirerek general yapanlar, yurtsever subayları Er- 
genekon ve Balyoz davalarıyla içeri tıktıranlar, o 
günün başbakanı ve bugünün Cumhurbaşkanı 
değil miydi?

Türkiye bugünlere nasıl geldi?
Sil,ahlı kuvvetleri bu duruma kimler getirdi? 
Herhalde muhalefet partileri değil.
Hırsız suçlu da, evini kapı ve pencerelerini açık 

bırakıp, hırsızın içeri girmesine fırsat verenlerini 
hiç mi suçu yok.

14 yılda bu ülke neden bu hale getirildi.
Komşularıyla sıfır sorunu olan ülke, tüm 

komşularıyla sorunlu oldu.
PKK sorunu sıfıra inmişken, terör hortladı, yüz 

lerce polisimiz ve askerimiz şehit oldu, olmaya 
devam ediyorlar.

Güneydoğu illerimizde devlet otoritesi yok ol 
muş, şehirler eşkiyaların eline geçmişti. Buralarda 
devletin otoritesi yeni, yeni sağlanıyor.

Halk birbirine düşman oldu, ayrımcılık boy attı.
Bizden olanlar, olmayanlar ayrımı açıkça yapıldı 

ğı gibi, muktedir tarafından karşı düşüncede olan
lar ve kendilerini eleştirenler devletin her türlü 
gazabıyla cezalandırıldı. Dış politikada ve iç poli
tikada yaşananlar ülkeyi uçurumun kenarına ge
tirdi.

Fakat iktidar bunu görmedi.
Erdoğan’ı dünya lideri ilan ettiler.
Neredeyse tanrılaştırdılar.
FETÖ’cülerle 17-15 Aralık 2013 e kadar iyiydiler, 

ama onların dışındaki her türlü cemaat ve tarikat
lara devletin kapıları sonuna kadar açıldı, İmam 
Hatipliler ve imam hatipler devletin güzide okulları 
yapıldı.

Fethullahçılar Altın nesil yetiştirmek için devlette 
örgütlenirken. Erdoğancılar da Dindar Nesil yetiştir 
me sevdalarına katıldılar. Beceriksiz muhalefet 
yüzünden, üst üste kazandıkları seçimlerde Tür 
kiye de demokrasiyi yücelttiklerini sandılar, ülke 
tek bir adamın eline bırakıldı.

Devletin genleriyle oynadılar.
Başkanlık sistemi ve Anayasada yapılacak 

değişikliklerle tek adam rejimini getirmek istemleri 
ülkeyi iyice böldü.

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle 
fiilen çift başlı bir iktidar dönemi yaşamaya başla 
dik. Gölge başbakanlar, Sarayın emir kulları oldu. 
Seçimle göreve gelen başbakan hiç yoktan 
görevini bıraktı.

Buna da demokrasi dendi.
Başkanlık sisteminin getirilemeyeceğini 

anlayınca politikalar değişti.
FETÖ’cüleri temizlerken ölçü kaçtı.
Ne polis kaldı, ne yargı. Tam temizlik başladı. 

Yerlerine koyacak adam bulamadılar.
Şimdi ise ellerine tam fırsat geçti.
Salak askerler, beceremeyecekleri bir girişimle 

parlamenter sistemi silah zoruyla yıkmaya 
kalktılar. Hem de darbeler dönemi artık bitti denilen 
bir zamanda, darbe yapmaya kalktılar.

Bu durumu AKP’nin ve Cumhurbaşkanının elini 
güçlendirdi.

Şimdi fırsat bu fırsat, devleti hallaç pamuğu gibi 
atıp, yerlerini liyakat esasına göre her kesimden 
insanların görev alacağı bir sistem getirmeyecek
ler. Milli Eğitimde yaptıkları gibi, her yere kendi 
adamlarını yerleştirecekler.

Eğer bu yolu seçerler ve devleti yalnız AKP’lilerin 
malı gibi görürlerse, bu barış sağlanmaz.

Bu bir fırsattır. İç barışın sağlanması İçin iktidar 
kendine çeki düzen vermeli ve ülkede iç barışı 
başlatmalı.

Tehlike geliyorum demiyor, geliyor.
Aklın yolu birdir.

Eski Gemlik İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ramiz Erçetin, 
Orhangazi İlçe 
Emniyet Müdürlü 
güne atandı. 
İlçemizde uzun 
süre görev yapan 
ve İlçe Emhiyet 
Müdürlüğüne geti 
rilen Ramiz Erçetin, 
geçtiğimiz yıl 
Ka sim ayında 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Özel 
Güvenlik Şube 
Müdürlüğü 
görevine atanmıştı.

15 Temmuz Darbe 
Girişimine karşı 
tepkiler büyüyor. 
Gemlik’te de on 
binlerce vatandaş, 
hafta sonunu uyku 
suz geçirdi, demok 
rasiye sahip çıktı. 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo 
ğan ve Başbakan 
Binalı Yıldırım’ın 
“Demokrasi Nö
beti” çağrısına 
uyan Gemlikliler 
meydanları doldu
rup taşırdı. Gem
lik’teki Demokrasi 
Bayramı ve 
Demokrasi Nöbe
tinin merkezi ise 
İskele Meydanı 
Festival Alanı oldu. 
Cumartesi Gecesi 
Kuran-ı Kerim 
Tilaveti, Roman 
Kültürü ve Yaşatma 
Derneği’nin Tasav 
yuf Musikisi ve 
İlahi Konserleri ile 
renklenen Demok 
rasi Nöbeti, Pazar 
gecesini hafta so
nuna bağlayan 
günde de sürdü. 
Ak Parti Bursa Mil- 
litvekili İsmail Ay 
din, Gemlik Kayma 
kamı Cahit Işık, 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, Gem
lik Belediye Başka 
nı Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Ahmet 
Avcı, Vedat Büyük 
gölcigezli ve Kadir 
Erol’da meydanı 
dolduran Gem
likliler ile birlikte

Eski İlçe Emniyet Müdürümüz komşu ilçeye müdür oldu malı inenin imim «■

Erçetin yerine görevli Mümtaz
Niğde Emniyet Ayçan getirilmişti
Müdürlüğünde ancak Ayçan 

göreve başladıktan 
sonra ayrıldı, 
onun yerine ise 
İzmit’ten Cafer 
Gündoğdu atandı. 
Orhangazi İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ramiz Erçetin, yeni 
görev yerini face- 
booktan duyurarak, 
“Bugün itibariyle 
Orhangazi İlçe Em
niyet Müdürü ol 
dum. Allah yardım 
cimiz olsun.” yazdı. 
Erçetin Gemlik’teki 
polis lojmanla 
rında kalıyor.

sabah ı'aa'rfar.
Vatandaşa lokma 
ve çay dağıtımı 
yapılırken, Gemlik 
Belediyesi halka 
binlerce Türk 
Bayrağı hediye etti. 
Yılmaz, darbeye 
karşı dimdik duran 
ve demokrasiye 
sahip çıkan Gem
liklilere teşekkür 
etti. Yılmaz, Demok 
rasi Bayram ve 
Coşkusunun yanı 
sıra, nöbetinin de 
devam edeceğini 
kaydetti. Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık’ta, darbecilere 
karşı elimdik duran 
Türk halkının tüm 
dünyaya önemli bir 
mesaj verdiğini 
söyledi. Merkez 
Camii İmam Hatibi 
Sabri " slan’ın 
Kura ilaveti ve 
Duaıarıyla başlayan 
gecede, pleybek 
olarak mehteran, 
Tasavvuf, Kahra 
manlık marşları ve

ilahiler de geceye 
renk kattı.
Gemliklilere sesle
nen Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, Darbeye 
Karşı Demokrasiyi 
Savunanlara teşek 
kür etti. Haşhaşi 
usulü darbe girişi 
mi sırasında şehit 
olanlara dualar iste 
yen İsmail Aydın, 
Gemliklilerin "İdam 
İstiyoruz" sloganla 
rina da, halk ne is- 
tiyors onun yerine 
getirik ceği 
müjdesini verdi. 
Demokrasi yolunda 
savaşımın ve dik 
duruşun süreceğini 
anlatan İsmail 
Aydın, Türkiye’nin 
büyümesini de 
sürdüreceğini anlat 
tı. Darbeye karşı 
demokrasinin 
yanında yer alan ve 
dik duran Ana 
Muhalefet Partisi 
Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu

ve MHP Genel 
Başkanı Devlet 
Bahçeli’ye de 
teşekkür 
eden İsmail 
Aydın, Türkiye’de 
darbeler 
döneminin 
sona erdiğini 
sözlerine ekledi. 
Uludağ Üniver 
sitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay’da 
demokrasinin 
erdemlerine vurgu 
yaparak, büyüyen 
ve gelişen Türki 
ye’de rejimin kesin
tiye uğrama 
masının mutlulu 
ğunu yaşadıklarını 
dile getirdi. 
Festival alanına 
kurulan dev 
televizyon 
ekranından son 
gelişmeleri takip 
eden Gemlikliler, 
Türk Bayrakları 
ile birlikte sabaha 
kadar demokrasi 
nöbetini devam 
ettirdiler.
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15 Temmuz akşamı 
yapılan darbe girişi 
mi sonrası soruş 
tur ma ve operas 
yonlar sürüyor 
Ülke genelinde 
çeşitli makam ve 
kademedeki binlerce 
şahıs hakkında, 
tespit, açığa alınma, 
gözaltı, sorgulama 
ve tutuklama 
süreçleri devam 
ediyor.
Başbakan Yıldırım 
Bakanlar Kurulu 
toplantısı sonrası 
konuştu. Yıldırım 
darbe girişiminin 
başarısızlıkla 
sonuçlandığını 
belirtirken muhalefet 
partilerine destekleri 
için teşekkür etti.
Yıldırım darbe 
girişiminde 
bulunanların TSK'yı 
temsil etmediğini 
söyledi.

Yıldırım "Her ne 
kadar bu darbe 
girişimi TSK 
bünyesinde 
başlatılmış olsa 
da bunu yapmaya 
kalkışanların 
TSK'nın vatanını, 
milletini, bayrağını 
seven subay, 
astsubay ve 
mensuplarıyla 
zerre kadar alakası 
yoktur. Bunlar 
asker elbisesi içine 
girmiş eli kanlı 
canilerdir, terör 
örgütünün 
mensuplarıdır. 
Bu işe kalkışanlar 
şunu bilmelidir ki; 
dökülen her damla 
kanın hesabını öyle 
bir çetin soracağız ki 
bunu görecekler. 
Eğer bu hesapları 
görmezsek bize, bu 
dünyada da öbür 
dünyada da rahatlık

yok. Bu, bizim mil
letimize karşı en ulvi 
görevimizdir" diye 
konuştu.

MERKEZ BANKASI 
İŞİNİN BAŞINDA

Finans sisteminin 
sorunsuz çalıştığını 
belirten Yıldırım 
"Merkez Bankası da 

işinin başında, ted
bir almak için hazır" 
yorumunu yaptı.
Yıldırım konuya dair 
şu değerlendirmeyi 
yaptı; "Bugün 
itibarıyla finansal 
sistemimiz tıkır tıkır 
çalışıyor.
Bankalarımız, 
borsamız çalışıyor. 
Merkez Bankası işin 

başında, ihtiyaç 
olunca gereken her 
türlü tedbiri almak 
için hazır bekliyor. 
Bugün ekonomik 
göstergelerdeki 
yaşanan değişim, 
Türkiye'nin normal 
günlerdeki 
değişiminden farklı 
değil. Değişim nor
mal sınırlarda

seyrediyor. Bu da şu 
demektir, bu darbe 
demokrasinin, milli 
iradenin temsilcisi 
siyasi otorite 
tarafından 
bastırılmış, hayat 
normale dönmüştür, 
piyasanın verdiği 
mesaj budur."

OPERASYON 
MALİYE 
BAKANLIĞI'NA DA 
SIÇRADI

Başbakan Binali, 
Yıldırım, yargı ve 
İçişler Bakanlığı'nın 
ardından Maliye 
Bakanhğı'da da 
operasyonların 
başladığını açıkladı. 
Yıldırım, bin 500 
civarında Maliye 
Bakanlığı çalışa 
nının da darbe 
girişimine karış 
tığını duyurdu.
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Bursa Emniyeti 
hakim »e savcıların

peşinde

Bursa'da hakkında 
yakalama kararı 
çıkarılan 57 hakim 
ve savcıdan 45'i 
gözaltına alındı. 
FETÖ'nün darbe 
girişiminin ardından 
hakkında yakalama 
kararı çıkarılan 57 
hakim ve savcıdan 
45'i yakalandı.
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığınca, 
Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Ku- 
rulunun (HSYK) 
talimatı üzerine 
hakkında yakalama 
kararı bulunan 
hakim ve savcıların 
gözaltına alınması 
için çalışma 

başlatıldı.
İl Cumhuriyet 
Başsavcılığın 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğüne 
talimatı üzerine 
harekete geçen 
Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, 45 hakim 
ve savcıyı 15 Tem- 
muz'dan bu yana 
ikametgahlarında 
gözaltına aldı. 
Ayrıca ekipler, 
zanlıların ev ve 
adliyedeki 
odalarında arama 
yaptı. Yargı men
subu 12 kişiyi 
arama çalışmaları 
ise sürdürülüyor.

Kamu
Kurulularında 

İzinler İptal

Darbe girişiminin 
ardından tüm 
kamu çalışanlarının 
izinleri ikinci bir 
emre kadar iptal 
edildi. Ayrıca yurt 
dışı yasağı da 
getirildi.
Darbe 
soruşturması 
sebebiyle kamu 
görevlilerinin 
izinleri iptal edildi. 
RESMİ GAZETEDE 
YAYIMLANDI 
Resmi Gazete'nin 
mükerrer sayı 
sında yayımlanan 
Başbakanlık

Genelgesi'nde, 
"Tüm kamu 
çalışanlarının 
ikinci bir emre 
kadar yıllık izinleri 
kaldırılmıştır.
Söz konusu kamu 
çalışanlarından 
halen izinde bulu
nanlar, en kısa 
sürede görevleri 
başına dönecek
lerdir." ifadesine 
yer verildi.
Ayrıca kamu 
görevlilerinin yurt 
dışına çıkışları 
da şimdilik * 
durduruldu.

Rekor Kıran 
Altın Düşüşte

Hatayı 123,15 lira 
dan kapatan gram 
altın, darbe 
girişiminin ardın 
dan tüm zamanla 
rın en yüksek se
viyesi olan 131,2 li
raya kadar çıktı 
Cuma günü yurt içi 
piyasaların 
kapanışında 123,15 
liradan işlem gören 
gram altın, darbe 
girişiminin 
ardından dolar 
kurundaki hızlı 
yükselişinin 
etkisiyle tüm 
zamanların en yük
sek seviyesi olan 

131,2 liraya 
kadar çıktı. 
ALTININ ŞU 
ANDAKİ FİYATI 
Altının gram 
fiyatı, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) ve 
ekonomi yöneti
minin piyasalara 
güven veren 
açıklamaları ile 
düşüşe geçerek 
yüzde 3,8 azalışla 
124,9 liraya kadar 
geriledi ve saat 
10.00 itibarıyla 
125,1 lira se
viyesinde 
dengelendi.

Kimden ve nereden gelirse gelsin her türlü darbelere ve darbe girişimlerine karşıyız. Türk Silahlı 
Kuvvetleri içerisinde bulunan kendilerini "Yurta Sulh Konseyi" olarak adlandıran bir grup cunta 
tarafından gerçekleştirilen askeri darbe girişimi sonrasında 208 şehit verdik. Darbeler, 
ülkemizden, demokrasimizden,insanlarımızdan, zenginliklerimizden çok şey alıp götürmüştür. 
Ülkemizin demokrasi kültürünün gelişmemesinde ve insani kaynakların doğru kullanılmamasında 
darbelerin rolü büyüktür. Ülke demokrasimiz için bu uzun gece atlatılmıştır. Siyasi iktidara , tüm 
siyasi partilere ve yurttaşlarımıza düşen sağduyu içinde hareket ederek, demokrasiye ve hukuk 
devletine sahip çıkmaktır.Yapılan bu hain kalkışma, darbe girişimine kesin ve net çizgilerle karşı 
olmakla birlikte siyasi iktidarın toplumsal huzur ve barış ortamının sağlanmasında, ifade ve basın 
özgürlüğünün işletilmesinde, demokrasi standartlarının yükseltilmesinde, farklılıklara tahammül 
ve hoşgörüde görev ve sorumlulukları daha da artmış, hukuka bağlı kalarak yönetim sergilemek 
zorunluluğu daha da belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Gemlik’te Halkımız en önemli sınavını vermiş, 
darbeye ve darbecilere en önemli tepkiyi göstermiştir. Aynı zamanda birlik olursak, neler 
yapabileceğimizi de yedi cihana yeniden göstermiş olduk. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, 
ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralıların da şifaya kavuşması için dua ediyoruz.

Refik Yılmaz
Gemlik Belediye Başkanı
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Marmara Bölgesi'nde Uçuş Yasağı 22 Temmuz'a Kadar Uzatıldı
NOTAM olarak 
adlandırılan 
havacılara bilgi 
notunda, görerek 
uçan sivil helikopter 
ile uçakların 
uçuşları durduruldu 
İstanbul, Tekirdağ, 
Yalova ve Bursa'yı 
kapsayan ve 
önceki gün ilan 
edilen uçuş yasağı, 
22 Temmuz Cuma 
gününe kadar 
uzatıldı. NOTAM 
olarak adlandırılan

havacılara bilgi 
notunda, görerek 
uçan sivil helikopter 
ile uçakların uçuşları 
durduruldu.
Bu yasak, aletli 
uçuş kurallarına 
göre uçan yolcu 
havayolları ve 
diğer uçakları ise 
kapsamıyor.

ASKERİ HAVA 
ARAÇLARI ÖN 
MÜSAADE İLE 
UÇACAK

Hazırlanan NO- 
TAM'da askeri uçak 
veya helikopterler, 
uçuşa kapalı 
bölgede ancak 'ön

müsaade* alarak 
uçabilecek. Bu 
yasak, ambulans, 
yangın söndürme ve 
polis gibi devlet

hava araçlarını ise 
kapsamıyor.

DRONE'LARA
YASAK

Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü 
(SHGM), 
yaptığı açıklamada 
İstanbul Hava Sahası 
üzerinde drone 
olarak da bilinen 
insansız hava 
araçlarının (İHA) 
uçuşunun

yasaklandığım 
duyurmuştu. 
Bugün sosyal 
medya üzerinden 
açıklama yapan 
SHGM, "Bu 
süre zarfında 
yasak olmayan 
yerlerde dahi İHA 
kullanılmamasını 
şiddetli şekilde 
tavsiye ediyoruz*' 
diye açıklama 
yaparak duyarlı 
olunmasını 
istedi

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA 
ÖZ YAPI KURANLAR 

SİTESİNDE HAVUZLU 
EŞYALI KİRALIK DAİRE

O 535 37818 68

gemport
‘fes»*?'' cemhk Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş..

GEMPORT 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam eaeceK.

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

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

O,35 yaşım 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 olan 
Tekrîrk resim okuyabifen 

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

Kaynakçılar aramaktayız.

MAVİ TEC
0 224 514 04 00

İHI
■II

FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN VASIFSIZ 

ELEMANLAR ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL :514202i

KAŞEDE 16WKW»
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GMLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel:(0.224)5139683GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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fiaiffimenkul alım satımda »eni dönem »»Mal
Tapuda düşük 
harç ödeme soru
nunu bitirecek 
adım atılıyor. 
Gayrimenkul alım 
satımı sırasında or
taya çıkan abartı 
fiyatlara yeni düzen
lemeler geliyor. Yeni 
dönemde 200 bin 
liralık bir ev, düşük . 
harç ödenmesi için 
80 bin lira gösterile
meyecek.
Maliye Bakanlığı ile 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, gayri
menkul alım 
satımlarında 
tartışma konusu 
olan değerleme 
sorununu çözüme 
kavuşturuyor. Buna 
göre her şehrin ve 
ilçenin konut 
değerleri yeniden 
belirlenecek.

Belediyelerdeki rayiç 
bedel yerine güncel 
verilerin yer aldığı 
konut ve arsa 
değerleri sisteme 
girilecek.
Değerleme 
haritasının tam 
olarak devreye 
alınmasıyla birlikte 
tapudaki harç 
oranlarının da düşü 
rülmesi konusunun 
gündeme gelmesi 

bekleniyor. Maliye 
Bakanlığı’nın uzun 
süredir gündemde 
olan çalışmayı 
yeniden ele aldığı 
belirtiliyor. Üst 
düzey bir Bakanlık 
yetkilisi, gayri
menkul değerinin 
uluslararası kriter
lere göre belirlene 
ceğini söyledi. 
Değerlemede, has
tane, okul, metro, 

alışveriş merkezi 
gibi yerlere uzaklık 
göz önünde bulun
durulacak. Evin ana 
cadde üzerinde olup 
olmadığı, kat izni ve 
ilave imar hakkı gibi 
tüm verilerde gayri- 
menkulün değeri be
lirlenirken göz önün 
de bulundurulacak. 
AB’DE 
UYGULANIYOR 
Yeni dönemde 200 
bin liralık bir evin 
düşük harç öden
mesi için tapuda 80 
bin lira olarak gös
terilmesinin önüne 
geçilecek. Yine 100 
bin liralık bir evin 
değeri konut kre
disini daha fazla 
almak için 150 bin 
lira olarak da göster
ilemeyecek. Ortaya 
konulacak değerler 

sayesinde hem 
bakanlık hem de 
vatandaşın müteah
hitlerle yaptığı 
pazarlıkta da elinin 
güçleneceği belir
tiliyor. Maliye’nin 
yanı sıra çalışma 
larda Tapu ve Kadas
tro Genel Müdürlü 
ğü, Sermaye 
Piyasası Kurulu 
(SPK) ile belediyel
erde aktif olarak rol 
alacak. Geçmişte 
Dünya Bankası ile 
bu kapsamda bir 
çalışma yapılmıştı. 
Çalışma kapsamında 
ev ve arazinin alım 
satımının 50 parame
treli bir değerleme 
sistemine göre 
yapılması üzerinde 
durulmuştu. 
Gayrimenkul 
değerlerine belirli bir 

standart getirmesine 
yönelik üzerinde 
çalışılan sistem 
Avrupa’nın farklı 
ülkelerinde de 
uygulanıyor.
Türkiye’de 8 yıl 
önce gündeme 
gelmesine rağmen 
sonrasında fazlaca 
adım atılmamıştı. 
Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü ile 
Dünya Bankası 
arasında 13 Ağustos 
2008’de konuyla 
ilgili protokol 
imzalanmıştı.
Projenin amaçları 
arasında mülkiyet 
verilerinin yanında 
mekansal bilgilerin 
ve değer verilerinin 
uluslararası stan
dartlarda tutulma 
sının sağlanması da 
yer alıyor.

Yeşil ve gri pasaportlara sılaialdp Akaryakıtta sorun yok
Türkiye’de yaşanan 
darbe kalkışmasının 
başarısız olmasının 
ardından, darbeci
lerin kaçmaması 
için sınır kapılarında 
özel masalar 
oluşturuldu.
Darbeci askerlerin 
yutdışına kaçmama 
sı için sınır kapıların 
da oluşturulan 
masalarda yeşil, 
gri ve KKTC’ye 
kimliğiy le uçacak 
yolcuların pasaport 
lan incelemeden 
geçiyor.
Kaçmaya teşebbüs 
edecek olan darbe
cileri engellemek 
için yeşil, gri ve

KKTC’ye kimliğiyle 
uçacak yolcuların 
pasaportları 
incelemeden 
geçiyor. Darbeci
lerin yurtdışına 
kaçmaması 
için akşam 
saatlerinde başla 
yan uygulama ne
deniyle yurtdışına 

çıkmak isteyen 
Türk vatandaşları, 
sistemin henüz tam 
oturmadığı için 
sıkıntılar yaşıyor. 
Bazı yolcular 
uçaklarını 
kaçırdığı m ve 
saatlerdir burada 
beklediklerini 
söyledi.

PÜİS Genel Başkanı 
Okumuş, darbe 
girişimi sürecinde 
akaryakıt ikmalinde 
bir sorun olmadığı 
nı, aksi durumda 
yaptırım uygulana 
cağını belirtti.
Petrol Ürünleri 
İşverenler Sendikası 
(PÜİS) Genel 
Başkanı İmran 
Okumuş, FETÖ'nün 
darbe girişimi 
başladığı ilk anlarda 
üyelerine talimat 
verdiklerini aktardı. 
Okumuş, "Yakıt 
almak için gelen 
vatandaşlarımıza, 
emniyet güçlerine 
kesintisiz yakıt

verilmesi, hiçbir talimatını 
şekilde yakıt ikma- verdim. Zaten
linin aksatılmaması aksi tutum
gerektiği ve hiçbir 
istasyonun 
kapatılmaması

sergileyen bayiler 
üyemiz olamaz." 
diye konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMUK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

Telefon Arıza 1İ1
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böt.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 250 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212)516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Famukkale 612 OO 23
DENİZ UÇAOl »1» 1»
Fagasus Alemi* Seyahat 614 63 02
METRO 013 12 12
Aydın Turizm *13 20 77
80zer Turizm 012 1O 72
KanbarofilU'Eaada* 014 40 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0103

HASTANELER

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 5Q
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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Haat 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 55
Tomokey Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

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

1 Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 345 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Petrol ai3 1O 7O
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 10 4a
Beyza Petrol »13 01 03

Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK BÖNLÜK SİYASİ 8AZITHİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5530 
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)

lEllllllfflMI
VENÜS SİNEMASI 

buz devri 5 büyük 
çarpışma: 11:30-14:00- 

16:00-18:00-20:00... 
kurtuluş günü: 11:30* 

14:00*16:15*18:30*20:45... 
şeytanın çoçuklan el ab- 
yaz: 12:00-14:00-16:00- 

18:00*20:00...
venüs açık hava sineması: 

22:00

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT İNŞAAT

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYA1I GAZETESİ

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

Pustu -Meşrubat-Çerez

BAŞLAMIŞTIR

Piyanist +D]Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

DUGUN SALONU

İnternetten Canh \hym- Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekip ananlar - Sürprizgösteriler 

< www.gemlikmilton.com
Rk facebook/miltondugun

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

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

2016 yıh
REZERVASYONLARIMIZ

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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81 il ve 160 İlçedeki oda ve borsa başkanları ve yönetim kurudan ile eş zamanlı olarak ortak bildiri okundu. 

“DtMOKMSi ymcmiMiı, 
MİLLİ İRADE GÜCÜMÜZDÜR"

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

BİR MUSİBET 
BİN NASİHATTAN İYİDİR

15 Temmuz darbe girişiminin etkisinden 
çıkılmış değil.

Her gün yeni olaylar ve girişimin detayları or
taya bir bir çıkıyor.

İlginç bilgilerde basına sızıyor.
Örneğin, donanmaya ait 14 geminin kayıp 

olduğu haberi.
Bu konuda dün basına yansıyan haberlere 

göre Nato ile Yunanistan ve Rusya'dan yapılan 
açıklamalarda gemilerin limanlarına girmediği 
açıklaması geldi. Devamı sayfa 4 'de

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 81 il ve 
160 ilçedeki oda ve borsa başkanları dün aynı 
basın bildirisini eş zamanlı olarak okudular.
Gemlik Ticaret Borsası’nda yönetim kurulu 
üyeleri Başkan Özden Çakır, Başkan yardım 
cısı Mehmet Taşar, üyeler Ertan Toksabay, 
Erkan Sarışen, Burhan Atalay ve meclis 
başkanı Mustafa Doğan, TOBB’un hazırladığı 
basın bildirisini okurken, Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda da oda başkanı Kemal Akıt, 
yönetim kurulu üyeleri ve Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir ile aynı bildiriyi okudular. Syf 7’de

15 Temmuz darbe girişimi ardından, devlet 
içine sızdığı iddia edilen FETÖ/Paralel Yapı 
mensubu oldukları gerekçesiyle kamu 
görev İlleri arasında görevden almalar hızla 
devam ederken, eski Gemlik Kaymakamı 
Bursa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali 
Yardımcısı Bilal Çelik, Antalya Vali Yardım 
cılığı görevinden önceki gün İçişleri 
Bakanlığı emriyle görevinden açığa alındı. 
Haberi sayfa 2’de

ÖZEL ANA SINIFI l,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT
Q A 4,5,6J. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

A JB) MÜZİK JİMNASTİK

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL vol™^ Sayar

AKTİVİTELERİMİZ: »^tbol halkoyunlari
derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır SPORLARI SATRANÇ

ûacbuMucfy de çağdaş efâivu ttytete ea ofadctfy...

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

http://www.gemlikkorftzgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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■IIMi m w mm mi it İomm ilimi
15 Temmuz darbe 
girişimi ardından, 
devlet içine sızdığı 
iddia edilen 
FETÖ/Paralel Yapı 
mensubu oldukları 
gerekçesiyle kamu 
görevlileri arasında 
görevden almalar 
hızla devam ederken, 
eski Gemlik Kayma 
kamı Bursa il Özel 
idaresi Genel 
Sekreteri ve Vali 
Yardımcısı Bilal 
Çelik, Antalya Vali 
Yardımcılığı görevin
den önceki gün 
çişleri Bakanlığı 

emriyle görevinden 
açığa alındı. Daha 
önce de Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, eski Gemlik 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt ve savcı 
Serkan Nogay görev
lerinden alınmıştı. 
AKP hükümetine 
karşı bir kısım 
askerlerce girişilen 
FETÖ’cü darbe 
girişimin 
başarısızlıkla

sonuçlanmasından 
sonra, hükümet, 
devlet içine sızdığı 
gerekçesiyle yargı 
mensupları, vali, 
vali yardımcısı, 
kaymakam, TSK 
mensupları, kamu 
görevlileri arasında 
geniş görevden 
almalar başladı. 
Başbakanlık kamu 
personelinin yurt 
dışına çıkışlarını 
yasaklarken, 
Başbakanlığın 
karıyla bütün kamu 
çalışanlarının yı Hak 
izne çıkışları 
yasaklandı, izinde 
olanlar görevlerine 
çağrıldı. Görevden 
almalar hızla sürdü 
rülüyor. Başbakanlık 
bünyesinde 257 
kişi görevden 
uzaklaştırılırken, 
İçişleri ve Maliye 
Bakanlıklarında da 
operasyon vardı. 
İçişleri Bakanlığı 
bünyesindeki 8 bin 
777 personel 
görevden uzaklaş 
tırıldı. Görevden

uzaklaştırılanların 
7 bin 899'unun 
emniyet personeli 
olduğu öğrenildi. 
Görevden uzaklaştın 
lanlar arasında 1'i il 
valisi, 29'u merkez 
valisi olmak üzere 
30 vali, 52 mülkiye 
müfettişi, 16 hukuk 
müşaviri, 246 mülki 
idare amiri, 1 genel 
müdür yardımcısı ve 
2 daire başkanı da 
bulunuyor.
614 jandarma per
soneli de görevden 
alındı.

EN BÜYÜK DALGA 
MİLLİ EĞİTİM 
BAKANLIĞIMDA 
Milli Eğitim 
Bakanlığı: "Bakanlı 
ğımız merkez ve 
taşra teşkilatında 
görev yapan FETÖ 
ue irtibatlı kamu per
soneline yönelik 
olarak kapsamlı bir 
çalışma yürütülmek
tedir. Bugün itiba 
rıyla, Bakanlığımızın 
merkez ve taşra 
teşkilatında görev 
yapan 15 bin 200 
kamu personeli 
açığa alınmış, bu

kişiler hakkında 
soruşturma 
başlatılmıştır."

DEKANLARIN 
İSTİFASI İSTENDİ 
Yükseköğretim Ku
rulu (YÖK), bütün 
devlet ve vakıf üni 
versitelerinin dekan 
larının istifasını 
istediğini açıkladı. 
Buna göre, 1577 
dekanın istifası is* 
tendi, bunların 
1176’sl devlet, 4011 
ise vakıf üniversite 
terinde görev 
yapıyor. 
Bakanlar Kurulu 
toplantısı sonrasında 
Başbakan Binali 
Yıldırım da Maliye 
Bakanhğı'nda 1500' 
den fazla çalışanın 
açığa alındığını be
lirtti.
EPDK'DA 25 KİŞİ 
GÖREVDEN 
UZAKLAŞTIRILDI 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
bünyesinde görev 
yapan ve paralel 
devlet yapılanması

/FETÖ ile bağlantısı
olduğu tespit edilen 
25 personel görevin
den uzaklaştırıldı. 
Grup başkanı ve 
enerji uzmanı 
düzeyin de isimlerin 
de bulunduğu 25 
personel hakkında 
spruşturma 
başlatıldı.
Diyanet İşleri Başkan 
lığının merkez, taşra 
ve yurt dışı teşkilatın 
da her kademede 
görev yapan perso 
nelden, aralarında 3 
il müftüsü, 1 daire 
başkanı, 1 Başkanlık 
müşavirinin de 
bulunduğu 492 kişi, 
darbe girişiminde 
bulunan FETÖ/PDY 
ile ilişkili oldukları 
gerekçesiyle 
görevlerinden 
uzaklaştırıldı

MİT’TE OPERASYON 
Milli İstihbarat 
Teşkilatı'nda (MİT) 
pasif görevde bulu
nan yaklaşık 100 
personel görevden 
alındı.

KUZEY PLANLARI ASKIDAN BUGÜN İNİYOR
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
hazırlatılan 1/1000 
ölçekli 18 uygulama 
imar planlarının 
bugün askı süresi 
sona eriyor. 
Küçük Kumla 
sınırından, Muam
mer Ağım Devlet 
Hastanesi’nin 
üzerlerine kadar 
yaklaşık 600 
hektarlık alanı

CftRŞI BEBESİ 
TEMİZLENİYOR
Geçtiğimiz gün
lerde akar suyu 
olmadığı için 
yoğun tutan ve 
pis kokan Çarşı 
Deresi’nin BUSKİ 
tarafından suların 
boşaltılması 
sonucu dere 
içindeki balıklar 

kapsayacak olan 
Kuzey İmar Planları, 
1/5000 ölçekli 
planların esaslarına 
göre İmar Kanunun 
18.maddesine 
göre uygulama 
planları tamamla
narak Ramazan 
Bayramı öncesi 
Belediye İmar 
Müdürlüğü giriş 
kapısında askıya 
çıkarılmıştı.

ölürken, dipteki 
çamurların kokusu 
çevreye rahatsızlık 
verince, temizlik 
işlemlerine 
başlatıldı.
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 
dün sabah dere

Bir aylık askı 
süresi dolan 
Kuzey Planlarına 
itirazlarda belediye 
İmar ve Plan 
Müdürlüğüne 
yapıldı.
Planlara itirazlar 
15 gün içinde 
Belediye Encü 
meni tarafından 
değerlendin 
lecek ve 
kesinleşecek.

içine İndirdikleri 
bir greyder İle, 
derenin Merkez 
Solakşubaşı 
Camii önündene 
temizlenmesi 
başladı. Ancak, 
temizlik sırasında 
da pis kokular 
daha çok yayıldı.
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45 Hakim «e Savcı Mlhıeııt seuk edildi
Bursa'da, darbe 
girişiminin ardından 
gözaltına alınan 45 
hakim ve savcı, 
emniyetteki 
sorgulamalarının 
ardından adllyeye 
sevk edildi. 
Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu'nun 
(HSYK) talebi. 
doğrultusunda, 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı

talimatıyla 45 hakim 
ve savcı gözaltına 
alındı. Emniyetteki 
yapılan sorgula 
manın ardından sağ 
lık raporları alınan 
45 hakim ve savcı, 
sabah saatlerinde 
adllyeye sevk edildi. 
Sorgulamaları 
yapılpn ifadeleri 
alınan gözaltındaki 
hakim ve savcılar, 
'Silahlı terör

örgütüne üye olmak' 
ve 'Cebir ve şiddet 
kullanarak Türkiye 
Cumhuriyeti hükü 
metini ortadan kaldır 
maya veya görev
lerini yapmasını 
kısmen veya tama
men engellemeye 
teşebbüs etmek* 
suçlarından geniş 
güvenlik önlemleri 
altında adliyeye 
sevkedildiler.

Sehit ateşi Bursa'ya Jüstü
Trabzon'un Maçka 
ilçesi Çatak mevki
inde, polis kontrol 
noktasında çevik 
kuvvet minibüsüne 
yönelik silahlı 
saldırıda ilk belir
lemelere göre 3 
polis şehit olurken 
3'ü polis 4 kişi 
yaralandı. 
Maçka- Gümüşhane 
yolu üzerinde, Gü 
müşhane tarafından 
gelen araçları kon
trol amacıyla yol 
kenarında park 
halinde duran polis 
aracı İle minibüse, 
ormanlık alandan 
teröristler otomatik 
silahlarla ateş açtı, 
el bombası attı. 
Açılan ateşe polis 
memurları karşılık 
verdi. Hızla olay yer
ine takviye polis ve 
jandarma ekipleri 
sevk edildi. Yaklaşık 
bir saat süren 
çatışmanın ardından 
teröristler ormanlık 
alanın içlerine 
doğru kaçtı.
Çatışmada 3 polis 
memuru şehit 
olurken, 4 polis 
yaralandı. Çatışma 
sırasında çevre 
den geçerken, 
kurşunların isabet 
ettiği bir dükkanın 
kınlan cam parçaları 
28 yaşındaki Duygu 

| Şeker'in koluna ve 
boynuna isabet ed
erek yaralanmasına 
neden oldu. Yaralı

polisler ile Duygu 
Şeker hastanede te
davi altına alındı. 
Polisler, yaralı 
arkadaşları için has
tanelere giderek kan 
verdi. Çatışma 
sırasında terörist
lerin açtığı ateş 
sırasında yakındaki 
kuyumcu dükkanına 
da kurşunlar 
isabet etti.

HALK ELİNDE 
SİLAH TERÖRİST 
ARIYOR 
Bölgedeki ormanlık 
alanda sürdürülen 
operasyonda sık 
yeşillikler ve 
ağaçlar terör 
örgütü mensupla 
rina ulaşmada 
çalışmaları 
güçleştirirken, Trab
zon Büyükşehir 
Belediyesi'nden böl
geye Drone (yerden 
kumandalı hava 
aracı) desteği is
tendi. Droneler ile 
havadan bölgenin 
görüntüleri çek
ilirken, teröristlerin 
yeri tespit edilmeye

çalışılıyor.
Öte yandan bölgede 
terör saldırısı 
olduğunu duyan çok 
sayıda vatandaş da 
ellerine tüfeklerini 
alarak güvenlik güç
lerine destek olmak 
için bölgeye akın 
etti. Trabzon Valisi 
Yücel Yavuz da böl
geye gelerek yetkilil
erden bilgi aldı. 
Jandarma ve özel 
Harekat timleri 
kaçan teröristleri 
etkisiz hale getirmek 
için geniş çaplı 
operasyon başlattı. 
Saldırıyı yapanların 
bir süredir Doğa 
Karadeniz Bölge- 
si'ne sızmaya 
çalışan PKK'nın bir 
terörist grubu 
olduğu sanılıyor. . 
Trabzon'un Maçka 
ilçesinde, yolda 
uygulama yapan 
polis ekibine 
teröristler tarafından 
açılan ateş sonucu 
şehit düşen polisler
den İbrahim Akın'ın 
Bursa'da ikamet 
ettiği öğrenildi.

Yalova'da meydana 
gelen trafik 
kazasında bir kişi 
hayatını kaybetti, 
3 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Mahmut Kaçmaz 
idaresindeki 77 DZ 
732 plakalı otomo
bil, Yalova-Bursa 
karayolu Soğucak

IhusiuıucuOpeıasııonunılaTTumiilanıa
Zonguldak merkezli 
3 ilde düzenlenen 
uyuşturucu operas 
yonunda gözaltına 
alınan 10 kişiden 
7'si tutuklandı.
İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla 
Mücadele Şube 
ekipleri, yaklaşık 2 

Darbe Mlrisiminl fırsat milliler
Dolandırıcıların, 
Fethullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) 
darbe girişimi 
kapsamında yurutu 
len soruşturmayı 
kendileri için fırsata 
çevirmek için sosyal 
medyada çeşitli yol
lar denedikleri 
bildirildi.
Siber güvenlik uzma 
nı Alper Başaran, 
yaptığı açıklamada, 
Türkiye'nin 
FETÖ'nün darbe 
girişimi dolayısıyla 
çok büyük bir 
tehlike atlattığını be
lirtti. Son derece kri
tik günlerden 
geçildiğini dile ge
tiren Başaran, 
şunları kaydetti: 
"Bazı fırsatçılar 
halkımızın içerisinde

bulunduğu hassas 
durumu istismar et
meye çalışıyor. Bu 
doğrultuda telefonla 
ve sosyal medya üz
erinden vatandaş 
larla temasa geçe 
rek 'Adınız darbe 
soruşturmasında 
geçiyor* diyerek 
çeşitli taleplerde 
bulunduklarına şahit 
olduk. Özellikle 
sosyal medyada 
yayılan bazı 
mesajların bu 
kişilerin bir girişimi 
olabileceğini 
düşünüyoruz" dedi. 
Bu mesajların 
"durum çok ciddi" 
diye başlayarak 
vatandaşlarda bir 
algı oluşturul 
duğuna dikkati 
çeken Başaran,

şöyle devam etti: 
"Mesaj, 'Yapmadı 
ğımız bir paylaşım 
yüzünden ceza 
almamak için, 
Jandarma Genel 
Komu tan lığı Bilişim 
Suçla rı Sosyal 
Ağ Bildirgesi 
çerçevesinde, Face- 
book'un güvenlik 
açığından oıuru 
hesabım üzerinde 
bulunan tüm veriler
imin (İP, fotoğrafla 
rım, paylaşımlarım 
vs.) çarpıtma yolu 
ve yasa dışı bir 
şekilde sahte kişiler 
ce kullanılma sından 
ve doğabilecek tüm 
zararlardan ilgili 
Türk Ceza Kanunu 
maddeleri gereğince 
Facebook sorum
ludur.”

mevkisindeki 
kavşakta, 
sürücünün kimliği 
ve plakası henüz be
lirlenemeyen otomo
bille çarpıştı.
Kazada, sürücü ve 
eşi Hülya, kızı 
Aslıhan (25) ile 
akrabaları Medine 
Kaçmaz yaralandı.

ay süren fiziki ve 
teknik takip sonucu 
Devrek İlçesi, 
İstanbul ve 
Bursa'da belirle 
dikleri evlere eş 
zamanlı baskın 
yaptı. Operasyonda 
310 gram bonzai ile 
413 uyuşturucu hap 
ele geçirildi, 10 kişi 
gözaltına alındı. 10 

Sağlık ekipleri 
tarafından Yalova 
Devlet Hasta 
nesine kaldırılan 
yaralılardan Aslıhan 
Kaçmaz, müdaha 
leye rağmen 
kurtarılamadı.
Diğer yararlıların 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

şüpheli, 
Devrek İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü’ndeki 
sorgularının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.
Nöbetçi mahke 
meye çıkarılan 10 
kişiden 7'si 
tutuklandı, 3'ü ise 
serbest bırakıldı.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS stiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 9683 GEMLİK
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Güne Bakı$ ISClimiliHlimiitlIlSlİHMI
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

BİR MUSİBET
BİN NASİHATTAN İYİDİR 

Bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. 
Darbe girişimine katılan üst düzey komutan, 

subay ve erbaşların büyük çoğunluğu 
yakalandı.

Mutlaka bilinmeyenler ve kaçanlar vardır. 
Onların nereye kaçacakları meçhul.

Ama kaçamazlar, mutlaka yakalanırlar, 
kaçsalar bile iade edilirler.

Dünden itibaren, devlet kadrolarında FETÖ 
Paralel yapı kapsamında, büyük temizlik 
başladı.

Açığa alınanların arasında devletin valileri, 
vali yardımcıları ve kaymakamları var.

Bunlar yıllardır bu devletin en yetkili 
makamlarında devlete adına görev yaptılar.

Bunları bu göreve AKP hükümeti getirdi. 
Şimdi ise örgüt suçundan açığa aldılar ve 

haklarında soruşturma başlatılacak.
Görevden alınanlar arasında Gemlik 

Kaymakamı Cahit Işık da var.
Eski Kaymakam Bilal Çelik Antalya Vali 

Yardımcısı görevinden uzaklaştırıldı.
Eski Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya 

Bayazıt, savcı Serkan Nogay da var.
Bunlar bizim tanıdıklarımız.
Devlet bu kişilere yıllarca görev verdi. 
Şimdi terör orgutu üyesisiniz oTyor. 
Peki bunu nasıl ispatlayacaklar.
Türkiye bir hukuk devletiyse, mevcut 

Anayasa ve yasalara göre hareket edilmesi 
gerekir.

Türkiye olağanüstü duruma gidiyor.
Burada dikkat edilecek şey, devletin hukuk 

kuralları dışına çıkmamasıdır.
Devletin keyfi kararlar alması 12 Eylül de 

olduğu gibi her önüne geleni terör örgütü 
üyesi kapsamına sokması hukukun 
çiğnenmesidir.

Açığa alınanlar yargıya baş vurabilecek mi? 
Örneğin daha önce süresi dolmadan tayine 

Edirne’ye vali yardımcısı olarak çıkan Gemlik 
Kaymakamı Cahit Işık, idari mahkemeye 
başvurarak görevine geri dönmüştü.

Şimdi Cahit Işık’ı FETÖ örgütü ile nasıl 
bağlantı kurulacak?

Elde delil var mı?
Anladığım kadarıyla önce temizlik 

başlayacak, sonra kılıf bulunacak.
Bu satırlarımı sakın Gülen Cemaatini destek 

liyor, koruyor sanmayın, bizler bu musibet ce
maatin devletin için sardığını yıllardır yazıp 
çiziyoruz. Ama binleri de onları devletin içine 
yerleştiriyordu.

Yine de darbeciler gibi sivil darbe yapılma 
malı, devlet hukuk sınırlarını çiğnerse, dar
beci durumuna düşer.

Önce hukuk, düşmanınız da olsa hukuk.
Görüyorsunuz hukuk birilerine her zaman 

lazım oluyor.
Suçlu suçunu çekmeli ama hukuk kuralları 

içinde.
Bir zamanlar bu kişilere “ne istediler de ver

medik" dediklerini unutmayalım.
"Bir musibet, bin nasihattan iyidir” sözü, bu 

darbe ile gerçek oldu.

Türkiye işçi Emek 
lileri Derneği Gem
lik şubesi 15 Tem
muz askeri darbe 
girişimini konu 
sunda yaptıkları 
açıklamada, 
‘‘Devletin bütün 
kurumlarına sızmış 
hainlerin planladığı 
elim saldırıyı nefre
tle kınıyor, arkasın 
daki destekçileri 
lanetliyoruz" dedi 
Açıklamaya şu 
şekilde devam 
edildi: ‘‘Yıllardır 
ülkemizin başına 
musallat olmuş kan 
emici bir çete; 
ülkemizin kalkın 
ması yönünde 
atılan her adımı 
engellemiş, arala 
rında eski Genel 
Kurmay Başkanı da 
olmak üzere yüz 
lerce masum inşa 
nımıza iftiralar ata 
rak yıllarca hapis 
lerde kalmalarına 
sebep olmuş, 
demokrasinin 
vazgeçilmez unsur 
ları olan sivil

Patanla ucuza hücum
Dün kurulan Sah 
Pazarı’nda halk 
ucuz meyve ve 
sebze satıcılarına 
adeta hücum etti. 
Yaz mevsimi olması 
nedeniyle meyve ve 
sebzelerin bol 
olmasına karşın bil
hassa meyve ve 
bazı sebzelerin 
fiyatının yüksek 
olması vatandaşı 
ucuz çıkma mal 
satıcılarına yön
lendiriyor.
Dün pazarda 
bamya 10 liradan, 
barbunya 5 liradan, 
taze fasülye 4 ve 5 
liradan satılırken, 
yeni ürün çekirdek
siz üzüm 4 lira, 
kayısı 4-5 lira, 
şeftali 3 ile 4 lira 
arasında satışa 
sunuldu.
Ilıca Caddesindeki 
çıkma mal satıcısı 
pazarcı esnafı, her 
hafta olduğu gibi 
dün de en çok ilgi 
gören tezgahlardan 
biriydi. Burada do
mates ve salatalık 1

toplum kuruluşla 
rımızı ellerindeki 
medya organlarıyla 
yıllarca taciz etmiş 
ve karalamaya 
çalışmış, herkesin 
en önemli güvence 
si olan Hukuk sis
temimize yerleşe 
rek Adalete olan 
güveni sarsmaya 
çalışmış hain bir 
çetenin ülkemize 
yönelik büyük bir 
terör saldırısına 
maruz kaldık.
Türk M illeti’n in 
sarsılmaz 
iradesinin sembolü 
olan,Türkiye Büyük 
Millet Meclisimize 

—lira, kabak 1 lira, 
erik 150 kuruş, 
patlıcan ise 150 
kuruştan satılınca 
diğer tezgahlara 
göre adeta yarı 
fiyatına satılan 
sebze ve mey 
veler dar gelirli 
vatan şiarın ilgi 
alanı jiuu. 
Tezgah dolup 
taşarken satıcılar 
mal vermeye 
yetişemediler. 

böylesi bir saldırı 
yaşanmamıştır. 
Hainlerin, Kahra
man Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin 
masum neferlerini 
düşürdükleri çirkin 
haller de milletimi 
zin vicdanını de
rinden yaralamıştır. 
Yüce milletimizin 
gösterdiği büyük 
ve onuruna yakışan 
demokrasi refleksi 
sayesindeatlatılan 
bu elim hadisede; 
yaşamlarını yitiren 
Demokrasi Şehitle 
rimize Allah’tan 
rahmet, kederli 
ailelerine ve mil

letimize de başsağ 
lığı diliyoruz. Yine 
bu hain saldırılarda 
yaralanan vatandaş 
larımıza da acil 
şifalar diliyoruz.
Bütün şubelerimiz, 
bütün hizmet birim
lerimiz milli ege 
menliğimizin en 
güzel sembolü olan 
Türk Bayrakları 
mızla donatılmıştır. 
Demokrasinin 
vazgeçilmez bir 
unsuru olarak, 
Türkiyemizin en 
büyük sivil 
toplum kuruluşla 
rından birisi 
olan Türkiye 
Emekliler Derne 
ğimizin; bütün 
teşkilatımızla 
gerekli hassasiyeti 
gösterdiğindenve 
bundan sonra da 
Türkiye Cumhuri 
yetimizi hedef alan 
hain saldırılara 
direnmeyedevam 
edeceğinden hiç 
kimsenin en küçük 
bir şüphesi bile 
olmamalıdır.”
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Timsah ftvusiuıya yolcusu
Darbe girişimi 
sonrası devlet per
sonel rejiminde 
değişikliğe gidilmesi 
gündemde, 657’nin 
temel iş güvencesi 
sistemi değişebilir.

YARGIYLA İŞE ’ 
DÖNME TARİH 
OLUYOR
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Başkanı 
Süleyman Soylu, de
vlet personel siste
minde değişiklik 
yapılacağını ve de
vlet memurlarının en 
tartışmalı 
konularından biri 
olan "yargı kararıyla 
geriye dönme" 
yapısının 
değiştirilebileceğini 
söyledi.
Dünya'nın edindiği 
bilgilere göre, bu 
yöndeki girişimler 
daha önceden 
başlatılmıştı. Çok 
sayıda darbe ve 
terör örgütü ilişkili

kamu görevlisinin 
görevden el çektir
ilmesi ve açığa 
alınması işlemlerinin 
ardından, işten 
atılmasının da gün
deme gelmesiyle 
konu ivedi hale geldi 
MAHKEME KARARI 
ZORDA BIRAKIYOR 
Devlet personel re
jimi, başta 657'de 
neredeyse kesin bir 
iş güvenliği (işten 
atılmama) sağlaması 
yanında, devlet 
memurlarının aldığı 

unvan ve derecenin 
altında bir başka işte 
görevlendirile- 
memesi gibi ikinci 
bir güvenceyi de 
içeriyor. Ayrıca, çok 
sayıda idari yargı 
içtihadı nedeniyle, 
herhangi bir 
görevden alınsa 
dahi sıklıkla aynı 
göreve iade edilm
eye yönelik idari 
yargı kararı 
çıkarılabiliyor. 
ÇALIŞMALAR 
DEVAM EDİYOR

Yapılacak düzenle
menin bu iki 
hususa yönelik 
olacağı, işten 
atılmanın belirli 
şartlar altında 
yapılabilir hale 
gelmesi ve 
kolaylaştırılması, iş 
güvencesinin iş ka
nunu benzeri haline 
getirilerek, iade 
kararı çıksa da mali 
ve sosyal hakları 
verilerek ikinci kez 
işten atılabilmesine 
imkan sağlayacak 
seviyeye getir
ilmesini içereceği 
vurgulandı. Düzenle
menin diğer boyutu
nun ise mali hakları 
değişmeden, unvan 
ve pozisyon olarak 
kişilerin son ulaştığı 
seviyeden daha 
farklı unvan ve 
derece gerek 
tiren işlerde 
görevlendirilebilme- 
sine imkan vereceği 
vurgulandı.

Yeşil Beyazhlar, 
2016-2017 sezonu 
hazırlıklarının 
ikinci etabı için 
Avusturya’nın 
VVindischgarsten 
kasabasına gidiyor. 
19-31 Temmuz 
tarihleri arasında 
yapılacak kamp 
çalışmasında Tim
sah 4 de hazırlık 
maçı yapacak 
Spor Toto Süper 
Lig takımlarından 
Bursaspor, yeni 
sezon hazırlıklar 
ımn ikinci etabı için 
Avusturya’ya gide
cek. ilk etap 
çalışmalarını 
Özlüce Tesisler- 
i’nde gerçekleştiren 
Yeşil Beyazlı futbol
cular, 2 günlük 
iznin ardından 
bugün toplanacak. 
Bursa’da bulunan 
futbolcular, saat 
10.00’da Özlüce 
Tesisleri’nde, kent 
dışındaki oyuncular 
ise saat 14.00’te İs
tanbul’da kafileye 
katılacak.
Çalışmalarına 19-31

Temmuz’da Avus 
turya’nın VVindis
chgarsten kasaba 
sında devam ede
cek Bursaspor, 
kamp boyunca 4 
hazırlık maçı ya
pacak. Yeşil Beyazlı 
takım 21 Temmuz 
Perşembe TSİ 
19.00’da Miada 
Boleslav, 25 Tem
muz Pazartesi TSİ 
19.30’da Austria 
Salzburg’la, 27 
Temmuz Çarşamba 
TSİ 20.00’de Vor- 
warts Steyr’la, 30 
Temmuz Cumartesi 
TSİ 19.00’da Darm- 
stadt 98’le karşıla 
şacak. Yeşil Beyazlı 
takım Bursa’ya 
döndükten sonra 
da Bandırmaspor’la 
oynayacak.
KAMP KADROSU 
Harun Tekin, Mert 
Günok, Muhammet 
Şengezer, Ataberk 
Dadakdeniz, Erdem 
Özgenç, Serdar 
Kurtuluş, Sivok, 
Sane, Ertuğrul 
Ersoy, İsmail Ko 
nuk, Aziz Eraltay,

43 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ
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81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsa başkanları ve yönetim kuruları ile eş zamanlı olarak ortak bildiri okundu.

TOBB tarafından, 
15 Temmuz darbe 
girişimine ilişkin 81 
il ve 160 ilçedeki 
oda ve borsa baş 
kanları ve yönetim 
kuruları ile eş za 
manii olarak-ortak 
bildiri okundu. 
Türkiye’de özel 
sektörün tamamını 
temsil eden Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ve 
365 Oda-Borsa 
olarak 81 ilde, eş 
zamanlı olarak 
ortak açıklama 
yapıldı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odasında 
Türkiye ile eş 
zamanlı okunan 
bildiriyi Başkan 
Kemal Akıt, Meclis 
başkanı Paşa 
Ağdemir, başkan 
yardımcısı Nurettin 
Hocaoğlu ve yöne
tim kurulu üyeleriy 
le birlikte okudu. 
Bildiride şöyle de
nildi: 
"15 Temmuz gecesi 
milletimiz ve milli 
kurumlarımız, 
demokrasimize 
kasteden alçakça 
bir saldırıyı önlemiş 
tir. Halkımız sandı 
ğa ve demokrasiye 
sahip çıkmıştır. 
Darbe girişimi 
haberleri ortaya 
çıktığı gece, 
birliğimiz ve oda- 

borsa camiası ola 
rak tepkimizi ilk an 
da ortaya koyduk. 
Bu hain kalkışma 
nın başarısızlığa 
uğraması, Türk mil
letinin birlikte 
duruşu, kararlı tu
tumu ve demokra 
siye sahip çıkma 
iradesiyle mümkün 
olmuştur. Ülkemizin 
bütün kurumlarının, 
siyasi partilerimizin, 
sivil toplumun, 
basın kuruluşları 
mızın, demokrasiyi 
sahiplenmiş olma 
sından herkes 
büyük bir mutluluk 
duymalıdır. Demok 
rasi düşmanlarına 
karşı iktidarı ve 
muhalefetiyle siyasi 
partilerimizin ve 
siyasetçilerimizin 
gösterdiği birlik, be
raberlik ve kararlı 
duruş, en büyük 
takdiri hak etmekte
dir. Başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız, 
Meclis Başkanımız, 
Başbakanımız ve 
Meclisteki tüm 
siyasi partilerimizi, 
cunta heveslileri 
karşısındaki dik 
duruşlarından 
dolayı yürekten kut
luyoruz. Gözü dön 
müş darbecilerin 
saldırılarına büyük 
bir sebatla direnen, 
böylece Gazi 
unvanını bir kez

daha hatırlatan 
Meclisimizle gurur 
duyuyoruz. Bu 
darbe girişimi 
karşısında direnen, 
tavır sergileyen 
herkese, başta 
kahraman emniyet 
görevlilerimize ve 
TSK’nın şerefli 
mensuplarına, 
gönül dolusu 
teşekkür ediyoruz. 
Onlara minnettarız." 
"Bizler, gücünü 
sandıktan, yetkiyi 
milletten almayan 
bir idare istemi 
yoruz"
"En çok, darbeci
lerin silahları 
karşısında kahra
manca direnen mil
letimizin azim ve 
cesaretiyle kıvanç 
duyuyoruz" ifadesi 
kullanılan bildiri 
şöyle devam etti: 
"Bizler, gücünü 
sandıktan, yetkiyi 
milletten almayan 
bir idare istemiy
oruz. Ülkemiz için 

demokrasi dışında 
bir seçenek de gör
müyoruz. Ordu 
içinde örgütlenmiş 
bu terörist çetenin 
tamamen ortaya 
çıkartılmasını ve 
adalet önünde 
hesap vermesini 
bekliyoruz. Hayatını 
kaybeden kahra
man şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, 
kıymetli ailelerine 
sabırlar, yaralılara 
acil şifalar diliyoruz. 
Milletimiz onları 
daima minnetle ve 
rahmetle anacaktır. 
Allah’a şükür mil
letimizin sağduyu 
su, feraseti, cesare 
ti ve Allah’ın yardı 
mıyla bu belayı, bu 
fitneyi durdurduk. 
Bu şerden, hem 
demokrasimizi, hem 
de birlik ve beraber 
/İğimizi güçlendi 
rerek çıktık. Hepi 
miz demokrasi 
konusunda toplum 
da sağlanan bu 

büyük mutabakatın 
değerini bilmeliyiz. 
Şimdi çok daha 
güçlü olmak, birbir
imize daha fazla 
sarılmak, birbirimizi 
daha fazla sevmek 
zorundayız. Çünkü 
bizi biz yapan, bizi 
ayakta tutan, bizi 
millet yapan unsur 
budur." 
"Demokrasi varsa 

hepimiz varız" 
"Ülkemizi kaosa 
sürüklemek isteyen 
lerin tuzağına 
düşmeyeceğiz. İş 
dünyası olarak 
daha fazla çalışma, 
üretme, istihdam 
sağlama zamanı 
diyoruz. Geçmişte 
olduğu gibi, bugün 
de, yarın da TOBB 
ve 365 Oda-Borsa 
olarak demokrasi
den, milletimizden, 
devletimizden yana 
olmaya devam 
edeceğiz. Ülkemizin 
birliğine, kardeşli 
ğimize ve demokra 

simize karşı 
olanlarında karşısı 
na dikileceğiz.
Özel sektör olarak, 
ülkemiz ve mil
letimiz için daha 
büyük bir azimle 
çalışacak ve 
Türkiye’yi büyük 
hedeflerine taşıya 
cağız. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
'Hâkimiyet Kayıtsız 
Şartsız Milletindir' 
sözünü hep aklımız 
da tutarak; ülkemiz 
için durmadan çalış 
maya, üretmeye 
devam edeceğiz. 
Yeter ki birlik ve 
beraberliğimizin 
kıymetini aklımız 
dan çıkarmayarak 
omuz omuza vere
lim. Yeter ki birbir
imizi sevelim, 
birbirimize inanıp, 
güvenelim. Bu vesi
leyle halkın iradesi 
dışında hiçbir 
iradeyi tanımaya 
cağımızı, demokra 
siden vazgeçme 
yeceğimizi ve darbe 
girişimlerini kabul 
etmeyeceğimizi 
bir defa daha vur
guluyoruz. Devle
timiz ve ülkemiz 
var oldukça biz de 
varız. Demokrasi 
varsa hepimiz 
varız. Allah, ülke 
mize ve milletimize 
bir daha böyle 
acılar yaşatmasın."

Uludağ Üniversitesi nde ha^a cılık ıl ersleri lıaslıyor
Uludağ Üniversitesi 
Yenişehir İbrahim 
Orhan Meslek Yük- 
şekokulu, Yüksek 
Öğretim Kurumu’- 
nun (YÖK) 
onay vermesi 
ile havacılık 
programına öğrenci 
almaya başlayacak. 
Program için 30 

। öğrenci kontenjanı 
açan yüksekokul, 
gelecekte hostes 
yetiştirmeyi de 
planlıyor, 
enişehir İbrahim 
Orhan Meslek Yük
sekokulunun Sivil 

Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği 
Progra mı'na 
öğrenci alınması 
için yaptığı 
başvuruya YÖK'ten 
onay çıktı. Bu karar 
ile programa 2016- 
2017 eğitim-öğretim 
döneminde 30 
öğrenci ahnabile 
cek.
YÖK tarafından 
alınan kararı 
değerlendirenYeniş 
ehir İbrahim Orhan 
MYO Müdürü Dr. 
Serhat Ayaş, 
“Bursa Yenişenir

Uluslararası 
Havalimam'ndaki, 
deneyimli meslek 
elemanı ihtiyacını 
da karşılayacak 
olan Sivil Hava

Ulaştırma İşletme 
ciliği Programı'na 
öğrenci alınması 
kararı YÖK tarafın 
dan onaylandı. Bu 
programa 30 öğren 

ci kontenjanı 
verilecek.
Öğrenciler, 
Yenişehir Uluslara 
rası Havalimam'nda 
pratik eğitim alacak 

ve staj görecekler. 
Bu alana ilgi duyan 
öğrencileri bekli 
yoruz. Programın 
yüksekokulumuza 
olan ilgiyi de arttı 
racağına inanı 
yoruz. Önümüzdeki 
eğitim öğretim 
döneminde 
öğrencilere bu 
program da 
eğitim vermeye 
başlayacağız. 
Üniversitemize, 
öğrencilerimize 
ve sektöre hayırlı 
uğurlu olmasını 
diliyoruz” dedi.
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Tercihler İçin acele etmeyin
Tercihlerle ilgili 
önemli açıklama 
larda bulunan Açı 
Eğitim Kurumlan Re 
hber Öğretmeni 
Hülya Yavuz; “ 
Gençlerin geleceğe 
yön veren en önemli 
kararlarındansbiri 
olan LYS tercih
lerinde adaylara 
büyük iş düşüyor. 
Öncelikle adayların 
bölüm- üniversite 
araştırmalarını iyi 
yapmaları gerekiyor. 
Birkaç bölüm

seçilmeli ve seçilen 
bölümlerin birbiriyle 
bağlantılı olması 
gerekiyor. Özellikle 
iş imkânı az olan 
bölümleri tercih et
meyin. Tercih ya
parken üniversite 
puanından çok 
başarı sıralamasının 
önemli olduğunu 
unutmayın. Çünkü 
başarı sıralamasını 
dikkate alarak tercih 
yaparsanız 
istediğiniz bölüm ve 
okulun gelme ihti

mali artacaktır. 
Örneğin tercih edile
cek üniversite 
bölümü önceki en 
son adayı kaçıncı 
sıradan almış buna 
dikkat edilmeli.

Bununla birlikte 
adaylar tercih 
yapmadan önce 
üniversiteleri ve 
olanaklarını iyi 
araştırmalı." 
Adaylara son güne 

kadar beklemeleri 
gerektiğini vurgu
layan Yavuz, “İlk gün 
tercih yaparsam iyi 
bir üniversiteye ve 
istediğim bölüme 
yerleşirim” 
düşüncesi çok 
yanlış. Adayların 
böyle bir düşünceye 
kapılıp tercihini 
hemen yapmaları 
hata yapmalarına yol 
açar. Tercih ya
parken başarı 
sıranızın yarısı kadar 
üstten başlayın, ilk *1 

tercihinize; 
puanınıza yakın, 
sıralaması yüksek 
yerleri yazın. Sonraki 
tercihleriniz puanı 
niza ve sıralamanıza 
yakın daha yüksek 
olasılık lı yerleri yaz
abilirsiniz. Son ter
cihleri yazarken 
dikkat edin. Çünkü 
ister okuyun ister 
okumayın bir son
raki yıl OBP’nız ( 
Okul Başarı Puanı) 
yarıya düşecektir’* 
diye konuştu.

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA 
ÖZ YAPIKURANLAR 

SİTESİNDE HAVUZLU 
EŞYALI KİRALIK DAİRE

05353781800

< gemport
Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A Ş

GEMPORT 35 Terminal Traktör
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limam Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü'ısYfrıâam eâecek.

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

O En az Tise mezunu (Tercihen Makine, "Motor, Mekatromk, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

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

minimum Yyh öeneyııtfiı,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası küilanmış 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.

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

makina imalatı yapan fabrikamız 
İÇİM aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri 
bölümünden mezün, 

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

Gemlik Körfez' www.gemlikko rf ezg azete s i. co m

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikko
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Turizmcilerden ortak açıklama!
Turizm sektörünün 
önde gelen STK'ları 
TÜRSAB, TÜROFED, 
TÜROB, TYD, 
TUREB ve 
TURYİD ortak bir 
açıklama yapıldı. 
Turizm sektörünün 
önde gelen STK'ları 
TÜRSAB, TÜROFED, 
TÜROB, TYD, 
TUREB ve TURYİD 
ortak imzasıyla "dar
beye karşı ve 
demokrasinin 
yanında" olundu 
ğuna ilişkin ortak 
açıklama yapıldı 
Turizm sektörünün 
önde gelen sivil 
toplum kuruluşları 
tarafından Fetullahçı 
Terör Örgütü (FETO) 
mensubu askerlerin

darbe girişimine 
ilişkin yapılan 
açıklamada, 
"Çalışmalarımızı 
kaldığımız yerden 
devam ettirerek, 
demokrasiye tüm 
gücümüzle sahip 
çıkacağız" denildi. 
Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği

(TÜRSAB), Türkiye 
Otelciler Federasy
onu (TÜROFED), 
Türkiye Otelciler 
Birliği (TÜROB), 
Turizm Yatırımcıları 
Derneği (TYD), Turist 
Rehberleri Birliği 
(TUREB) ve Turizm 
Restaurant
Yatırımcıları ve 

işletmecileri Derneği 
(TURYİD) tarafından 
darbe girişimine 
karşı ortak 
açıklama yapıldı. 
Açıklamada, halkın 
tercihlerine ve 
demokrasinin ön 
koşulu olan kurum 
ve kuruluşlara 
yönelik olduğuna 
inanılan 15 Temmuz 
kalkışması, çağdaş 
ve modern bir 
toplum kurma 
çabalarına ve 
doğrudan demok 
rasiye yönelik bir 
eylem olması ne
deniyle şiddetle 
kınandı.
Darbeleri önlemenin 
çaresinin daha çok 
demokrasi, özgür

lük, iç barış ve 
katılımcılıktan 
geçtiği belirtilen 
açıklamada, şu 
ifadelere yer verildi: 
"Bu duygu ve 
düşüncelerle 
çalışmalarımızı 
kaldığımız yerden 
devam ettirerek, 
demokrasiye tüm 
gücümüzle 
sahip çıkacağız. 
Türk halkının 
demokrasiye 
olan inancı ve 
sağduyusu ile başta 
Cumhurbaşkanımız 
ve Başbakanımız 
olmak üzere 
hükümetimizin 
kararlı ve basiretli 
yönetimi bu çağ 
dışı girişimi

başarıyla önlemiştir. 
Türk turizmciler 
olarak bizler 
demokrasi karşıtı 
her türlü girişimin 
karşısında 
bulunduğumuzu 
belirtir, ülkemizi 
karanlığa götürecek 
böyle bir şeyin 
bir daha yaşan 
mamasını dileriz. 
Türk ulusuna 
geçmiş olsun 
diyor;
demokrasimizi 
korumak için şehit 
olan sivil, kamu ve 
güvenlik görevlisi 
yurttaşlarımıza 
rahmet, yakınlarına 
başsağlığı, yara 
lılara acil şifalar 
diliyoruz."

Sigorta prinı iadesi 1 milyoıı siiriiciiyii eıltileyecelı
Yanlış hesaplanan 
trafik sigortası prim
lerinin geri öden
mesi 1 Ağustos'ta 
başlıyor.
Yanlış hesaplanan 
trafik sigortası prim
lerinin geri öden
mesi için yayımla 
nan genelgeye göre 
sigorta şirketleri, 1 
Ağustos'tan itibaren 
yaklaşık 1 milyon 
sürücüye fazladan 
alınan primlerin 
iadesini yapacak. 
Tüketici Sorunları 
Derneği (TÜSODER) 
Sigorta Komisyonu 
Başkanı Taner 
Çağatay, yaptığı 
açıklamada, geçen 
yıl ortalama yüzde 
130 oranında artan 
zorunlu trafik

Yeşil ve gri

G 
E 
M 
L 
I 
K 
R 
E

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

sigortası primlerinin 
yoğun şikayetlere 
neden olduğunu, 
sürücülerin 
birçoğunun hiç 
hasar yapmamasına 
rağmen primlerdeki 
aşırı artıştan 
yakındığını belirtti. 
Sigorta şirketlerinin 
poliçe düzen
lemesinden kay
naklanan 
haksızlıkların birçok

kişi tarafından dile 
getirildiğini aktaran 
Çağatay, "Hasar 
veya hasarsızhk 
durumlarının 18 
Haziran 2014 tarihin
den itibaren sisteme 
girilmiş olmasına 
rağmen, sigorta 
şirketlerinin 
hasarsızhk indirim
ine hak kazanmış 
sürücülere ilk kez 
trafiğe çıkıyormuş

gibi poliçe 
düzenlemesi 
sıkıntı 
yaratmaktaydı. 
Trafik sigorta 
larında yapılan 
haksızlık, 
Hazine 
Müsteşarlığından 
dönmüştür. 
Verilmesi gereken 
hasarsızhk indirim
inin poliçeye 
yansıtamadığı 
tespit edilmiş ve 
bir genelgeyle 
yaklaşık bir milyon 
trafik sigortası 
poliçesinde 
hasarsızhk indirim
inin hesaplanarak 
sigortalılara 
iadesinin yolu 
açılmıştır." dedi.

pasaport için 
kırmızı alarm
Darbe girişiminde 
bulunanlarla ilgili 
arama çalışmaları 
devam ederken 
sınır kapılarında da 
darbecilerin 
kaçmaması için 
önlem alındı 
Bu amaçla yeşil ve 
gri pasaportla 
yurtdışına çıkmak 
isteyen ve kimlikleri 
ile Kuzey Kıbrıs 
Türk 
Cumhuriyeti’ne 
(KKTC) gidecek 
olan yolcuların 
arama listelerinden 
kontrol edildikten 
sonra yurtdışına

çıkışlarına izin 
veriliyor.
Öte yandan yeşil 
pasaportlulara 
kurulularından 
belge getirme 
zorunluluğu kondu. 
Kamu görevlilerinin 
de yurtdışına çıkışı 
yasaklandı. Pazar 
günü saat 
19.00’dan itibaren 
başlatılan uygu
lama nedeniyle 
sabah saatlerinde 
Atatürk Havalimanı 
Dış Hatlar Terminali 
pasaport kontrol 
noktasında uzun 
kuyruklar oluştu.

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM ~

HASTANELER

TAKSİLER

BESMİ DAİRELER1

Sahil Dev. Hast. 
Mmr.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 4? '
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 5 '3 45 21-182
Yazı İşi. Md. I 145 21-111
Su Anza 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 Tas. 513 23 94

İFAPUB - FEBİBOT ~
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlaar (262) 655 60 31

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

DAMITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95

I Habaş 51316 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
Akçen Petrol 79
MAR-PET s 13 30 33
Tuncay Otogaz 013 10 4s
Beyza Petrol a t3_Qj_o-L

Gemlik Karfez
OIMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ OAZITESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5531 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ıııılıılmM
VENÜS SİNEMASI 

buz devri 5 büyük 
çarpışma: 11:30-14:00- 

16:00-18:00-20:00... 
kurtuluş günü: 11:30- 

14:00-16:15-18:30-20:45... 
şeytanın çoçuklan el ab- 
yaz: 12:00-14:00-16:00- 

18:00-20:00...
venüs açık hava sineması: 

22:00

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK »İYA8İ GAZETESİ

İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NIN DENİZLE £3
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA I n|

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN
GÜZEL ANLARINIZI H

YAŞATMAK İÇİN VARIZ 4^=.

Pustu-Meşrubat-Çerez
Piımist +Di Performans ZOTI valili
S^nSundhıeGiuclirme REZEMSWIİUMMIZ 
Niİ&hMususı - Vb/fan tjösterisi BAŞILANŞTIIR

İnternetten Canlı \hym- Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlifemilton.com 
faceboofe/mlltondugun

' 4 Vdk 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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İ Mi I III Wl Mil ilan llilli
n i ^jggGune Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ve... OHAL ilan edildi...
Ülkelerde olağanüstü durumlarda olağan 

üstü kararlar alınıp, olağanüstü durum ilan- 
edilir.

Türkiye, bu gibi durumlan darbeler döne
min de hep yaşadı. Güneydoğu Anadolu Bölge 
sinde PKK terörü nedeniyle çeşitli kez uzatılan 
OHAL’ler yaşadık. Hatta bu durumlar öyle 
uzatıldı ki parlamentoda büyük tartışmalar 
yaşandı. Devamı sayfa 4'de

15 Temmuz askeri 
darbe girişiminin 
püskürtülmesi 
sonrası dün 
toplanan Milli 
Güvenlik Kurulu, 
Bakanlar Kuruluna 
sunulmak üzere 
Türkiye genelinde 
3 ay süreyle 
olağan üstü hal 
ilan edilmesini 
tavsiye kararı aldı. 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, 
Başkanlığını yaptığı 
Bakanlar Kurulu 
toplantısından, Milli 
Güvenlik Kurulu’nun 
aldığı tavsiye

kararının 
görüşülerek, 3 ay 
süre ile tüm ülkede 
OHAL ilan edildiğini 
söyledi.
Cumhurbaşkanı

Erdoğan, alınan 
kararı, ülkeye 
yaptığı konuşma ile 
duyurdu. Erdoğan 
konuşmasında 
OHAL’in sıkıyönetim 

olmadığını, valilerin 
bu süreçte yetki
lerinin arttırılacağını 
söyledi. Bu süreçte 
demokratik temel 
hak ve özgürlük
lerinin kısıtlanma 
yacağını söyleyen 
Cumhurbaşkanı, 
ABD’ye seslenerek 
FETÖ/ Paralel Devlet 
Yapılanması lideri 
Fehtullah Gülen’in 
Türkiye’ye iade 
edilmesini istedi. 
Karar resmi gazete 
de yayınlandıkan 
sonra uygulamaya 
geçecek, sonra 
Meclise sunulacak.

ÖZEL ^birc^iiekıdeikMud^u" ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT
Ol M W W MIT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

A IllMl MÜZİK . . JİMNASTİK

* İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL V0lEra0L
AKTİVÎTEÎERİMİZ? 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

MASA TENİSİ

SU SPORLARI

TİYATRO

SATRANÇ

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

GÖRE VDEN ALIND
FETÖ/ Paralel Dev 
let Yapılanması 
örgütüne üye 
oldukları gerekçe
siyle, kamuda ve 
özelde çalışan bin
lerce kişinin görev 
lerine son veri 
lerek işlerinden 
el çektirmeler 
sürerken Gemlik’te 
de 4 kişinin görev
lerinin uzaklaş 
tırıldığı öğrenildi. 
Dün, Gemlik 
Vergi Dairesinde

Müdürlüğüne 
çalışan biri odacı 
3 ü ise memur 
statüsündeki 
çalışan Maliye 
Bakanlığından 
gelen emirle 
görevlerinden 
uzaklaştırıldılar. 
Dün bu görevlile 
rinin adlarını 
sorduğumuz Vergi 
Dairesi memurları 
arkaşlarının 
isimlerini 
vermediler.

Its SIHUCLMIIİHTİIUIB nrlmi
Sınavlardan beklediği puanı alamayan genç ölüme gitti

Küçük Kumla Ma
hallesinde önceki 
akşam saatlerinde 
meydana gelen 
olayda, Mehmet 
Güven Turan adlı 
genç babasının 
silahıyla intihar etti. 
Hizmet Mahallesi 
eski Paradisco’nun 
bulunduğu sokakta 
oturan Mehmet 
Güven Turan, 
açıklanan LYS 
sınav sonuçlarında 
beklediği puanı 
alamayınca 
bunalıma girdi. 
Güven, babasının 
olduğu açıklanan 
silahı alarak, 
evlerinin

yakınlarındaki bir 
bahçeye giderek 
orada silahı başına

dayayarak tetiğe 
dokundu.
Silah sesi üzerine

olaya yerine giden
ler genç öğrencinin 
cesediyle karşılaştı. 
Olay üzerine Polis 
olay yeri ekibi in
celeme başlatırken, 
nöbetçi savcının 
emriyle genç 
Öğrencinin cesedi 
Bursa Adli Tıp Ku- 
rumu’na gönderildi. 
Mehmet Güven 
Turan’ın cenazesi 
dün ikindi 
namazından sonra 
toprağa verildi. 
M. Güven Turan 
2015-2016 eğitim 
Öğretim yılında 
Gemlik Haşan Çetin 
Temel Lisesi’nden 
mezun olmuştu.

SaVCI SERKAN NOGAY TUTUKLAN Dİ
Kocaeli'nin Gebze 
ilçesinde gözaltına 
alınan hakim ve 
savcılardan 15’i 
tutuklanırken, 
tutuklananlar 
arasında eski 
Gemlik Savcısı 
Serkan Nogay’ın da 
bulunduğu 
öğrenildi.
Nogay, Fatih Güler, 
Başkan Yardım 
çılan Cemil Acar ve 
Özkan Ateşli’nin 
görevden alınma 
sini sağlamış ve 
tutuklanmasını 
istemişti.
FETÖ/PDY üyesi bir

grup tarafından 
yapılan darbe 
girişiminin ardın 
dan başlatılan 
soruşturmada Ko
caeli'nin Gebze 
ilçesinde 25 hakim 
ve savcı hakkında 
gözaltı kararı 
çıkartılmış, bunlar
dan 12 hakim ve 10 
savcı yakalanarak 
gözaltına alınmıştı. 
Gözaltına alınan 
hakim ve savcılar 
emniyette yapılan 
işlemlerinin ardın 
dan dün Gebze 
Adliyesine sevk 
edildiler.

Gebze Adliyesine 
dün akşam saat
lerinde ifade 
işlemleri sona eren

hakimlerden Adnan 
Şimşek, Abdullah 
Çakır, İbrahim 
Balık, Hamdi Vural,

Mustafa Akgül, 
Mehmet Yavuz, Sait 
Çağlar tutuklanır 
ken, savcılardan

Ramazan Apaçık, 
Hacı Sedat Karsh. 
Yunus Önal, Sinan 
Temel, Hamza Kul, 
İbrahim Işıktaş ile 
Gemlik te görevli 
iken, Belediye 
deki yolsuzluk 
soruşturmasını 
yürüten ve eski 
belediye başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in açığa 
alınmasını ve 
tutuklanmasını 
isteyen eski Gemlik 
savcısı Serkan 
Nogay tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

Devamlı Sela okuyor diye Müezzin Sabri Aslan’ı darp etmek istemişti

AYILINCA HOCADAN AF DİLEDİ
Geçtiğimiz 
günlerde yaşanan 
olayda, AVM den 
atlayarak intihar 
etme girişiminde 
bulunan Adem adlı 
şahıs, olaydan bir 
gün sonra Merkez 
Solaksubaşı camii 
Müezzini ve 
caminin vekaleten 
imamlığını yapan 
Sabri Aslan’a 
saldırmıştı.

Cami çıkışında 
meydana gelen 
olayda alkollü 
olduğu anlaşılan 
Adem’in “Neden 
sürekli sela okuyor
sun” diyerek Sabri 
Aslan’ın üzerine 
saldırmış sözlü 
tahrikte 
bulunmuştu. 
Cemaat ve polisin 
araya girmesiyle 
Adem olay yerinden

uzaklaştırılmıştı. 
Dün Merkez 
Solaksubaşı 
Camiine giden 
Adem, küçük 
çocuklara kuran 
dersi veren Sabri 
Aslan’dan özür 
diledi. Elini 
öpmeye çalıştı. 
Tövbe eden Adem, 
Sabri Aslan dan 
kuran öğrenmek 
istediğini söyledi.
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BursalIlar şehidini uğurladı
Trabzon'un Maçka 
ilçesinde şehit olan 
çevik kuvvet polisi 
İbrahim Akın, 
Bursa’da gözyaşları 
içinde son yolculu 
ğuna uğurlandı. 
Maçka ilçesinde 
yolda uygulama 
yapan polis ekibine 
teröristler tarafından 
açılan ateş netice 
sinde şehit düşen 
çevik kuvvet polisi

İbrahim Akın’ın bir 
gün önce rüyasında 
Peygamber 
Efendimizi gördüğü 
ortaya çıktı. Akın’ın 
cenazesi, Bursa’nın 
Yıldırım ilçesindeki 
baba ocağına geti 
rildi. Burada büyük 
bir kalabalığın 
karşıladığı şehit 
polis İçin dualar 
edildi. Baba Fuat 
Akın, tabutun

başından ayrılmaz 
ken, mahallede 
teröre lanet yağdı.

Şehit polis, 
Dikkaldırım Mihraplı 
Camii’nde öğle

namazını müteakip 
kılınan cenaze 
namazının ardından 
gözyaşları içinde 
ebediyete uğurlandı. 
Cenaze namazını 
şehidin vasiyeti 
üzerine yakın 
arkadaşı Muhammed 
Çora kıldırdı. 
Cenazeye Bursa 
Valisi İzzettin Küçük, 
Bursa Garnizon 
Komutanı

Tümgeneral 
Seyfullah Saldık, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al- 
tepe, İl Emniyet 
Müdürü Selami 
Yıldız, belediye 
başkanları ve bin
lerce vatandaş 
katıldı. Şehidin 
kız kardeşi Büşra 
Akın, ağabeyinin 
kamuflajıyla 
cenazeye katıldı.

Kayınpederini öldüren 
kadının davası devam ediyor

'ftsker Gelirse Silahımızı Teslim 
Ederiz’Diyen 4 Polise Gözaltı

Orhangazi ilçesinde 
aynı evde yaşa 
dıkları emekli infaz 
koruma memuru 
Çetin Bayrak'ı bıçak 
layarak öldürdüğü 
öne sürülen Meryem 
Bayrak, daha önce 
de hakkında polise 
şikayette bulunduğu 
kayınpederini cinsel 
istismarda bulun
makla suçladı 
Bursa 4. Ağır Ceza 
Mahkemesindeki 
duruşmaya, hakkın 
da "kasten adam 
öldürmek" suçun
dan ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezası istemiyle 
dava açılan tutuklu 
sanık Meryem 
Bayrak (24), maktul 
Çetin Bayrak'ın (58) 
eşi Zinnet, kardeşi 
Metin ve oğlu 
Selçuk Bayrak ile 
taraf avukatları 
katıldı.
Meryem Bayrak, 
savunmasında, olay 
günü akşam üzeri 
evde kimse yokken 
banyoya girdiğini 
söyledi. Elektriklerin 
kesilmesi üzerine el
biselerini giyip 
çıktığını dile getiren 
Bayrak, içeriden 

tıkırtılar gelince 
"kim var" diye 
seslendiğini belirtti 
O sırada kendisini 
saçlarından tutup 
sürükleyen kişinin 
kayınpederi 
olduğunu ileri süren 
sanık Bayrak, 
"Küfür ederek bana 
sahip olmaya 
çalışıyordu. Elinden 
kurtularak, salona 
geçtim. Peşimden 
geldi. Yine 
saçlarımdan tutarak 
beni mutfağa sürük
ledi. Üzerime 
abandı. Kendimi 
kurtardım.
Karanlıkta elime 
geçirdiğim bıçağı 
rastgele salladım. 
Şoka girdim. 
Kendimi evden 
dışarıya attım. 
Bağırdım ve kimse 
çıkmadı. Yeniden 
içeriye girdim. Eşimi 
aradım, daha önce 
de 155'i arayarak 
'kayınpederim beni 
rahatsız ediyor.' 
demiştim." şeklinde 
konuştu.
Selçuk Bayrak da 
eşi Meryem 
Bayrak'ın olay 
gecesi kendisini 
telefonla aradığını 

ve elektriğin kesik 
olduğunu 
söylediğini anlattı. 
Bayrak, "Eşim, 'ko
rkuyorum, babama 
da ulaşamıyorum' 
dedi. Daha sonra 
saat 23.30 
sıralarında polisi 
arayıp babamın 
yaralandığını ve 
ambulans geldiğini 
söyledi. Eve 
geldiğimde olayı 
öğrendim. Şikayet 
çiyim." dedi. 
Ölen Çetin Bay 
rak'in eşi Zinnet ve 
kardeşi Metin 
Bayrak ise sanıktan 
şikayetçi olduk 
larını kaydetti. 
Mahkeme heyeti, 
Meryem Bayrak'ın 
tutukluluk halinin 
devamına karar 
vererek, duruşmayı 
erteledi.
Bursa’nın Orhangazi 
ilçesinde oğlu ve 
geliniyle aynı evde 
kalan Çetin Bayrak 
(58), 25 Şubat'ta 
apartman merdiven
lerinde bıçaklanarak 
öldürülmüş 
bulunmuştu. Olayla 
ilgili maktulün gelini 
Meryem Bayrak 
tutuklanmıştı.

Bursa’da, darbe 
girişimi sırasında 
emniyet müdür 
yardımcısının tel
sizinden yaptığı 
'Darbeci askerlere 
karşı direnilecek' 
anonsunu duyunca 
kendi aralarında, 
"Asker gelirse 
neden direneceğim, 
silahımızı teslim 
ederiz" dedikleri 
öne sürülen kadın 
emniyet amiri, 
komiser ve 2 polis 
memuru gözaltına 
alındı. Polis ayrıca 
sosyal paylaşım 
sitesinden terör 
örgütü FETÖ/PDY 
ve darbeyi 
destekleyen 
paylaşımlar yazdığı 
öne sürülen bir 
kişiyi daha gözaltına 

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

y SAATTE TESLİM EDİLİR
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aldı.
Başarısız darbe 
girişiminden sonra 
Bursa’da polis 
tarafından da 
başlatılan operasy
onlar devam ediyor. 
İddiaya göre, darbe 
girişiminin 
yaşandığı gece 
Bursa Emniyet 
Müdür Yardımcı 
sı'nın telsizinden 
yaptığı, 'Olay yer
lerinde bulunan 
ekiplerimiz. Askerin 
yapacağı 
hareketlere karşı 
direnilecek, silah 
teslim edilmeyecek. 
Talimatımıza uyula
cak' anonsunu 
duyan Gürsu İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
görevli bir kadın 

amir, bir komiser ve 
iki polis memuru 
kendi aralarında 
yaptıkları konuş 
mada, "Asker gelir 
se neden direne 
ceğim, silahımızı 
teslim ederiz" diye 
konuştu.
Bu konuşmanın 
öğrenilmesi üzerine 
polis, Gürsu ilçe 
Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki 4 
görevliyi gözaltına 
aldı. Polis ayrıca 
sosyal paylaşım 
sitesindeki 
hesaplarında terör 
örgütü FETÖ/PDY'yi 
ve darbe girişimini 
destekleyen 
paylaşımlar yaptığı 
öne sürülen bir 
kişiyi daha gözaltına 
aldı.

Darbe 
tfıieKcesııifle 

şoKeenen 
Bursa detayı

Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli 
olan ve gözaltına alınan hakim 
Mehmet Sel'in odasında yapılan 
aramada, darbe gerçekleştiğinde 
işleme konulacak şekilde 
hazırlanmış bir şikayet dilekçesi 
örneği bulundu. 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu tarafından FETÖ' nün darbe 
girişimiy le ilgili başlatılan 
soruşturma kapsamında, Anadolu 
Cumhu i yet Başsavcılığının 
talimat/la Anadolu Adalet

Sarayı'nda görevli 39 savcı ve 71 
hakim hakkında gözaltı kararı 
alınmıştı. Bu kapsamda, gözaltına 
alınan hakim Mehmet Sel'ih adliye 
sarayındaki çalışma odasında 
yapılan aramada çıkan dilekçe 
dikkati çekti.
PETÖ'nün darbe girişiminin 
gerçekleşmesi halinde işleme 
konulacak şekilde hazırlanan 
şikayet dilekçesinin şikayetçi 
kısmının boş bırakıldığı 
görüldü.Başlığında "İnegöl

Cumhuriyet Başsavcılığı'na" 
şeklinde ibare yar alan dilekçenin, 
şüpheli kısmında ise Cumhur 
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
eski Başbakan Yardımcısı Beşir 
Atalay, eski Başbakan Yardımcısı 
Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı 
Efkan Ala ile MİT Müsteşarı Hakan 
Fidan'ın isimlerinin yer aldığı, 
ayrıca il valileri, MİT ve ilgili kamu 
görevlilerinin de şüpheli olarak 
yazıldığı belirtildi.

http://www.gemlfkkortezgazetesi.com5
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Ve... OHAL İlan edildi...
Türkiye 15 Temmuz gecesi çok ciddi bir 

askeri darbe girişimi tehlikesi yaşadı.
O gece İstanbul’da köprüleri tanklar ka 

patmaya başlayınca bu olağanüstü durumu 
tüm televizyonlar görüntülü olarak verince, 
Türkiye’nin bir darbe ile karşı karşıya 
olduğunu anladı.

İstanbul ve Ankara da F16’ların ve savaş 
helikopterlerinin gökyüzünde alçak uçuş 
lan, halkı sokağa döktü.

Olayları sürekli veren TV’ler darbenin 
başarısız geçmesine neden oldu.

Başbakan ve cumhurbaşkanının cep tele 
fonlarıyla televizyonlarda görülmesi ve 
halkı sokağa çağırması darbenin başarısız 
geçmesine neden oldu.

0 gece hiç uyumadık.
İskele Meydam’nda gelişmeleri halkla 

izledik.
Gün ağardıktan sonra olaylar büyüyerek 

devam etti.
Ölenler vardı, darbenin boyutu gün 

saatler geçtikçe daha netleşti.
Halka, asker kurşun sıkmıştı, tanklar 

altına yatanlar vardı, halk tankların üzerin 
deydi.

Korkunç saatler ilerledikçe, çatışmaların 
boyutu ürkütücü olduğu anlaşıldı.

Şavaş uçakları TBMM’ni bombalamıştı.
İlk açıklama Başbakandan geldi, darbe

cilerin FETÖ/Paralel Devlet örgütü 
olduğunu açıkladı.

Darbeciler, ele geçirip okuttukları 
bildiride kendilerine ‘Yurtta Sulh’grubu 
adını vermişti.

Halkın, polisin darbeye direnişi, 
demokrasinin askıya alınmasını engelledi.

Darbecilerin ordunun en önemli 
komutanları, Genelkurmay Başkanının özel 
kalem müdürü ve Cumhurbaşkanının 
yaverleri çıkması şaşkınlık yarattı.

Bizlerin Fehtullah Gülen hareketine karşı 
yaptığı uyarılar doğru çıkmıştı.

Ama iktidar bu konuda gafil davranmış 
büyük bir bedel ödemekten kıl payı 
kurtulmuştu.

Son darbenin etkileri artık dağıldı.
Darbe çökelti İdi.
Bundan sora normal hayata dönmek 

gerekir.
Tabiiki tedbirli olmakta da yarar var.
Hükümet, darbenin şokunu atar atmaz, 

onbinlerce kişiyi kamudaki görevlerinden 
uzaklaştırıyor.

Burada çok hassas davranmak gerekir. 
Hukukun çiğnenmemesi gerekir.

Ama süreç işliyor.
Dün akşam Milli Güvenlik Kurulunun 

tavsiyesi sonucu Bakanlar kurulunun aldığı 
kararla sınırlı kalacağını sanmıyorum.

OHAL kararı 3 ayla süreli. Bu 3 ayda 
Türkiye genelinde ülke kararnamelerle 
yönetilecek.

Valilere geniş yetkiler verilecek.
Dileğimiz bunun uzun sürmemesidir.

Meclisi dışlayan OHAL’ler, iktidarlara key
fiyet getirir.

Demokrasi askıya alınır.
Anlaşılan bu dönemde devlet yeniden 

yapılandırılacak. Burada da iktidar kendi 
yanlaşlanyla devleti yapılandırırsa, yeni 
sancfıar ortaya çfaar. ’üncftdımasın.

Kocasının sekreteri ile ilişkisinden şüphelendi, işyerini bastı...

MİM
Orhangazi Cad- 
desi’nde meydana 
gelen olayda 
kocasını sekrete 
riyle ilişkisinden 
kıskanan kadın, 
sekreter ve 
ablasını bir 
süre bıçakla 
rehin aldı. 
Olay dün saat 
15.oo sıralarında 
Orhangazi Cad- 
desi’nde bulunan 
bir doğalgaz kombi 
satış mağazasında

meydana geldi. 
Bu İşyerinin 
100 metre ilerisinde 
bulunan çelik kapı 
satan bir işyerinin 
sahibinin yanında 
çalışan bayanla 
ilişkisinden 
şüphelenen karısı, 
sekreterin kardeşi 
nin çalıştığı kombi 
satan mağazada 
iki kadını bıçakla 
rehin aldı.
Bağrışlar üzerine 
olay yerine yunus

larla motorbisikletli 
polisler ekipleri 
geldi.
Bu sırada işyerinde 
kadınlar arasında 
çıkan itişmede, 
kıskanç kadın, 
kocasıyla ilişkisi 
olduğunu iddia 
ettiği kadının 
kardeşini darp etti. 
Polisin işyerine 
girmesi sonucu zor 
zapdedilen 
saldırgan kadın, 
gözaltına alındı.

Bu arada bir 
polisin de bıçakla 
hafif yaralandığı 
öğrenildi.
Yaralılar hasta 
neye sevk 
edildi.
Bu arada olay yeri 
ne gelen kadının 
kocası, polis 
tarafından güçlükle 
kendi iş yerine 
götürüldü.
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

h BUSKİ altyapı çalışmalarını sürdürüyp* 

fcıWiasıwııwiW

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
su ve kanalizasyon 
işletmesi BUSKİ 
Gemlik’teki alt yapı 
çalışmalarını 
sürdürüyor.
İlçenin çeşitli nokta 
larında devam eden 
kanalizasyon boru 
larının yenilenme 
çalışmaları bir yan
dan devam eder 
ken, boru döşeme 
çalışmaları tamam
lanan sokaklarda

bu kez de yağmur 
gideri hatlarının 
döşenmesi için 
çalışma başlatıldı. 
BUSKİ’nin ihalesini 
kazanan firma, 
Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Caddesi 
ile İstiklal Caddesi 
arasındaki sokak
larda malizasyon 
boru n. ttı 
çalışmalarını 
tamamladı.
Hafta başından 
itibaren de aynı

cadde ve sokak
larda . u kez 
yağmur giderleri 
yenilenmeye 
başladı.
Çalışmaların 
sürdüğü Gazhane 
Caddesinde 
ekipler yağmur 
giderlerini ve 
bağlantılarını 
tamamladıktan 
sonra bu cadde 
ve sokaklarda 
bozulan yolların 
asfaltının

yapılacağı 
öğrenildi. 
Öte yandan 
BUSKİ’nin 
terminal köprüsü 
çıkışından 
Umurbey’e kadar 
olan bölgedeki 
kanalizasyon 
hattının Gemlik 
hattına bağlan 
ma çalışmalarının 
tamamlanma 
sından sonra 
açılan yerlerin 
asfaltı döküldü
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Memurlara llas lalil mansı
Tatil için paket tur 
alan ancak Başba 
kanlık Genelgesi ile 
yıllık izinleri kaldın 
lan kamu çalışanları, 
sözleşmeden 
dönebilir. Adana 
Barosu Tüketici 
Hakları Komisyonu 
Başkanı Mumcuoğ 
u: - "Katılımcı 
gerekli tüm özeni 
göstermesine 
rağmen öngörülme 
yen izinlerin kaldırıl 
ması nedeniyle 
sözleşmeden 
dönme hakkına 
sahiptir” dedi. 
Başbakanlık Genel
gesi ile ikinci bir 
emre kadar yıllık 
izinleri kaldırılan 
kamuçalışanlarından 
paket tur alanların 
sözleşmeden dönme 
hakları bulunuyor. 
Adana Barosu 
Tüketici Hakları 
Komisyonu Başkanı 
Turgay Mumcuoğlu, 
yaptığı yazılı 
açıklamada, 15 Tem

muz'da yapılan 
darbe girişiminin 
demokrasiden taviz 
vermeyen yüce 
millet sayesinde 
başarısız olduğunu 
belirterek, kesin 
tisiz demokrasi 
düşüncesiyle 
bu teşebbüsü 
şiddetle kınadı. 
ZOR DURUMDA 
KALDILAR 
Bu elim ve vahim 
olay üzerine 
alınan önlemler 
kapsamında, ka
muda çalışanların 
tüm izinlerinin ikinci 
bir emre 
kadarkaldırıldığını 
anımsatan Mumcu 
oğlu, izinler iptal 
edildiği için tatil 
planları yapan ve 
paket tur sözleşmesi 
imzalayan tüketici
lerin zor durumda 
kaldığını kaydetti. 
Tüketicilerin paket 
tur sözleşmelerinde 
hakları olduğunu 
ifade eden

Mumcuoğlu, "Paket 
Tur Sözleşmesi 
Yönetmeliği"nin, 
"Sözleşmenin 
Feshi" başlıklı 
16. maddesinde 
bunların düzen 
lendiğini belirtti. 
"O BEDEL KENDİ
SİNE İADE EDİLİR" 
Mumcuoğlu, şunları 
kaydetti: 
"Sözleşmede 

'Katılımcının gerekli 
tüm özeni gösterme
sine rağmen 
öngöremediği ve 
engelleyemediği bir 
durum veya mücbir 
sebep nedeniyle 
paket turun 
başlamasına otuz 
günden daha az bir 
süre kala fesih 
bildiriminde 
bulunması halinde, 
ödenmesi zorunlu 
vergi, harç ve benz
eri yasal yüküm
lülüklerden doğan 
masraflar ile üçüncü 
kişilere ödenip bel- 
gelendirilebilen ve 

iadesi mümkün ol
mayan bedeller 
hariç olmak üzere, 
herhangi bir kesinti 
yapılmaksızın 
katılımcının ödemiş 
olduğu bedel 
kendisine iade 
edilir. Bu madde 
kapsamında yapıla 
cak bedel iadeleri 
nin, fesih bildirim
inin paket tur 
düzenleyicisi 
veya aracısına 
ulaşmasından 
itibaren on dört 
gün içerisinde 
katılımcıya 
yapılması zorun
ludur.' hükmü 
yer almaktadır. 
Görüldüğü gibi, 
katılımcı gerekli 
tüm özeni göster 
meşine rağmen 
öngörülmeyen bu 
durum karşısında 
(darbeye teşebbüs 
nedeni ile izinlerin 
iptal edilmiş olması) 
sözleşmeden dönme 
hakkına sahiptir."

Ehliyet sınavları 
23 Temmuz’da 

yapılacak

Darbe girişimi ne
deniyle ertelenen 
Motorlu Taşıt 
Sürücü Kursiyer
leri Sınavı'nın 
(MTSAS-3), 23 
Temmuz 
Cumartesi günü 
yapılması 
kararlaştırıldı. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Basın 
Müşavirliğinden 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
Merkezi Sistem

Sınav Yönergesi 
kapsamında, 16 
Temmuz’da 
yapılması plan
lanan sınavın, 
Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) 
darbe girişimi ne
deniyle 
gerçekleştirilemedi 
ği hatırlatıldı. 
Açıklamada, 
sınavın 23 Temmuz 
Cumartesi günü 
saat 11.00'de 
yapılacağı belirtildi

43 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ

TÜRKİYE’NİN EN UYGUN VE KALİTELİ 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

DHVETİYE BİZİM İŞİMİZ
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR
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DEMOKRASİ NÖBETİ DEVAM EDİYOR
Gemlik’te binlerce 
vatandaşın devam 
ettirdiği Demokrasi 
Nöbetleri beşinci 
gecesinde de renkli 
görüntülere ev 
sahipliği yaptı. 
Gemlik Belediyesi, 
İskele Meydan: 
Festival Alanında 
Mehteran Gösterisi 
organize etti. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Mehteran Ekibi, 
Marşlar ve İlahiler 
İle Gemliklileri 
coşturdu.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli,

Ahmet Avcı ve 
Kadir Erol’un yanı 
sıra, Ak Parti İlçe 
Başkanı Zafer

Işık’ın da katıldığı 
Demokrasi Nöbeti 
organizasyonunda, 
Belediye Meclis

Üyeleri, Sivil 
Toplum Örgütü 
Yöneticileri ve 
Muharip Gaziler

Derneği Yönetimi 
ile muhtarlar da yer 
aldı. Yaklaşık bir 
saat süren

Mehteran Konserini 
İmam Hatip ve 
Vaizlerin Demok 
rasi Şehitleri için 
okuduğu 
Kuran Tilaveti 
programı izledi. 
Gemliklilerin de 
büyük coşkuyla 
katıldığı etkinlikler, 
sabahın ilk 
ışıklarına kadar 
devam etti.
İskele Meyda 
mna Kurulan 
Dev ekranda 
gelişmeleri de 
yakından takip 
eden Gemliklilere, 
Belediye Çay, 
Lokma ve Sabahta 
çorba ikramında 
bulundu.

Yatan Parlisi'nden darbe girişimine tepti
Vatan Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanlığından 
yapılan açıklama 
darbe girişimine 
tepki gösterildi. 
Yapılan açıklamada 
şu görüşlere yer 
verildi: 
“Ülkemiz 15 Tem
muz akşamı büyük 
bir felaketin eşiğin 
den döndü. Yaşadı 
ğımız bu süreç ABD 
tarafından doğru 
dan beslenen ve 
yönetilen bir kuvve 
tin (Fetö) Türkiye'yi 
işgal hareketiydi. 
Vatan Partisi olarak 
yıllardır Fethullahçı 
terör örgütünü 
deşifre etmek 
yolunda çetin mü
cadeleler verdik ve 
hala da veriyoruz. 
İktidar ve muhalefet 
partilerini;- Fetö'nün

devlet kurumlan 
içerisindeki 
kadrolaşmasına, 
eğitim kurumlarını 
ele geçirmelerine, 
tüm yurtta 
yaygınlaşmış 
yurtlarına ve 
örgütün Amerkika 
ile olan organik 
bağı konusunda 
uyardık.
Türkiye'nin Suriye 

ve Rusya ile olan 
ilişkilerinin iyileş 
tirilmesinden ve 
PKK'yı hendeklere 
gömmesinden 
rahatsız olan 
Amerikalı yetkililer 
kendi yayın organ 
larında darbeyi 
destekleyen açıkla 
malarda bulundu
lar. Öyle ki BOP 
haritasını çizen AB

D'li özel harpçı 
Ralph Peters'in "Ka 
zanırlarsa biz kaza 
nırız!" açıklaması 
tüm süreci özetle
mektedir. TSK nın 
sağlam ve dik 
duruşu ile komutan 
/arımızın birliklerine 
hakim olmaları ve 
aziz milletimizin 
anında korkmadan 
darbecilerin önüne 

dikilmesi, 
Fethullahçı darbe 
girişiminin engel
lenmesindeki en 
önemli etkendir. 
Ordu millet birlikte 
ligi Amerikancı dar
beye geçit verme 
miştir. Amerika, 
milli devletlerin ve 
ezilen milletlerin 
direnme kuvvet
lerini bir türlü 
hesaplayamamakta 
dır. Amerika'ya 
mesajımız açıktır. 
Fethullah Gülen 
derhal iade edile
cek ve Türk mahke 
melerinde yargıla 
nacaktır. Çağımızın 
tunç yasası milli 
devlet direnir,milli 
ordu direnir. Bu bir 
kez daha doğrulan 
mıştır. Emperyal
izmle mücadele 
insanlık tarihinde 

hep kanlı olmuştur. 
Amerikancı bu 
darbe girişiminde 
Fetö'ye karşı canını 
veren şehitlerimizi 
saygıyla anıyoruz. 
Türk halkı her 
zaman askerine ve 
polisine sahip 
çıkmıştır ve 
çıkacaktır. CHP’li, 
MHP’li Vatan Partili, 
tüm yurtseverleri, 
demokratik kitle 
örgütlerini ve tüm 
halkımızı Amerika 
destekli Fethullahçı 
darbe girişimine 
karşı ülkemizin 
milli birliği ve 
bütünlüğü için 
ordumuzun ve 
polisimizin yanında 
saf tutmaya davet 
ediyoruz. Teröre 
kesin çözüm devlet 
ve milletçe topye 
kun mücadeledir. ”

KflŞ€D€ BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

W

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

KONYA ÇUMRA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. YENİSİNİ 

ÇIKARACAĞIMDAN ESKİSİNİN HÜKMÜ YOKTUR. BAŞAK ATEŞ
MM ABONEOLDUNUZMU?

ooonsnfflH abone olun okuyun okutun
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KPSS cevap kağıtları erişime ağıldı
KPSS’ye giren 
adayların cevap 
kâğıtları, aday 
cevapları, sınav 
soruları ve soruların 
doğru cevapları 
erişime açıldı.
ÖSYM’den yapılan 
duyuruda, "22 Mayıs 
2016 tarihinde uygu
lanan 2016-KPSS 
Lisans (Genel 
Yetenek-Genel 
Kültür, Eğitim Bilim
leri) ile 29 Mayıs 
2016 tarihinde 
gerçekleşen 2016-

KPSS Lisans’a (alan 
bilgisi) giren 
adayların cevap 
kâğıtlarının görüntü
leri ve cevap 
kâğıtlarına yapmış 
oldukları işaretle 
melerin optik okuyu
cular tarafından 
okunması sonucu 
elde edilen aday 
cevapları, sınav 
soruları ve soruların 
doğru cevapları, 
sınava giren 
adayların sorulara 
verdikleri yanıtlarını 

ve değerlendirme 
sonuçlarını inceleye- 
bilmeleri amacıyla 
ÖSYM’nin Aday 
İşlemleri Sistemi 
https://ais.osym.gov. 
tr üzerinden 20 Tem
muz 2016 saat 
11.00’den itibaren 
erişime açılmıştır" 
denildi.
Adayların ÖSYM’nin 
https://ais.osym.gov. 
tr internet adresine 
TC kimlik numaraları 
ve şifreleri ile giriş 
yaptıktan sonra ilgili 

sınavı ve “Cevap 
Kâğıdı Görün* 
tüleme” ekranını 
seçerek sınavda 
kullandıkları cevap 
kâğıdının görün
tüsünü, cevap 
kağıdına yaptıkları 
işaretlemeleri, bu 
işaretlemelerin optik 
okuyucularla 
okunması sonucu 
elde edilen aday 
cevaplarını ve 
soruların doğru 
cevaplarını görebile
cekleri belirtilen 

açıklamada şunlar 
kaydedildi: 
“Ayrıca adaylar, 
aday cevaplarının ve 
cevap anahtarının 
yayınlandığı form üz
erindeki soru 
numaralarını 
tıkladıklarında her 
soru için açılan yeni 
pencerede soru 
kökünü,cevap 
seçeneklerini ve 
sorunun doğru 
cevabı ile ilgili 
soruya kendilerinin 
vermiş olduğu

cevabı görebilecek
lerdir. Sorular, 
adayın sınavda 
kullandığı kitapçığın 
soru ve seçenek 
diziliminde görün
tülenmektedir, 
ilgili sayfada 
adayların testlerdeki 
toplam doğru, yanlış 
ve boş cevap sayılan 
ile birlikte ham 
puanları da göster
ilmektedir. Bu uygu
lama, adayı bilgilen 
dirme amacıyla 
yapılmaktadır.”

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA 
ÖZ YAPI KURANLAR 

SİTESİNDE HAVUZLU 
EŞYALI KİRALIK DAİRE

0 535 37818 00

@ gemport
Cemiik Lirnanve Depolama İş<etmeleri 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 gdeceK.

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

0 En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

0 35 yaşını aşmamış,
0 Terminal Traktör İş Makinası kullanma sertifikasına sahip, 
0 Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 

minimum 1 yıl deneyimli,
0 Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak, 
0 Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

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

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

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

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
ihtiyacımız vardır;

Meslek Liselerinin metal içleri 
bölümünden mezun, 

Gazaltı, argon, elektrik ark veya 
tozaltı kaynak makinaslnı 
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

EltUlUlllD FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK MUM BAY-BAYAN VASIFSIZ W '■ ELEMANLAR ARANIYOR■ ““

https://ais.osym.gov
https://ais.osym.gov
mailto:hr@gemport.com.tr
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SMI şehitlerin yakınlarına aylık bağlanacak
Sivil şehitlerin 
yakınlarına eşi, 
çocuğu ve kardeşi 
için 1 kişilik istih
dam hakkı tanınıyor. 
Şehit Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) 
mensupları ile 
güvenlik 
görevlilerinin 
yakınlarına 2, malul’ 
olanlara ise bir 
istihdam hakkı 
bulunuyor.
Darbe girişiminde 
hayatını kaybeden 
sivil şehitlerin 
yakınlarına 886 lira 
aylık bağlanacak. 
Sakat kalan kişilere 
bağlanacak aylık 
tutarı ise işgücü

kaybı oranına bağlı 
olarak 620.17 TL ile 
885.96 TL arasında 
olacak. Sivil 
şehitlerin 
yakınlarından 
bir kişi için istihdam 
hakkı sağlanacak. 
Başbakan Binali

Yıldırım, önceki gün, 
darbede hayatını 
kaybeden sivil 
şehitlerle ilgili 
açıklamasında, 
“Sivil şehitlerimiz 
derken, şunu da 
söyleyeyim, bunlar 
Türkiye’deki şehitlik 

mertebesinin en üst 
düzeyine 
çıkmışlardır.
Dolayısıyla 
şehittirler. Düşmana 
karşı çarpışıp şehit 
olan askerimiz, 
polisimiz hangi 
statüdeyse yakınları 
aynı statüden aynen 
yararlanacaktır. Bu 
kalkışma esnasında 
zarar gören bütün 
vatandaşlarımızın da 
zararları eksiksiz 
giderilecek” dedi. 
Sivil şehitlerin 
yakınlarına eşi, 
çocuğu ve kardeşi 
için 1 kişilik istih
dam hakkı tanınıyor. 
Şehit Türk Silahlı

Kuvvetleri (TSK) 
mensupları ile 
güvenlik 
görevlilerinin 
yakınlarına 2, 
malul olanlara ise 

bir istihdam hakkı 
bulunuyor.
Yasa değişikliği 
yapılmak suretiyle 
sivil şehitler asker 
ve polisle eşit hale 
getirilirse istihdam 
hakkı 2’ye çıkacak. 
Sonradan yapılan 
düzenlemeyle, eşi, 
kardeşi, çocuğu ol
mayan şehitlerin 
anne veya 
babalarına da 
istihdam hakkı 
sağlandı.

Şehidin hak 
sahiplerinden 
istihdam hakkını 
kullanacak 45 
yaşından küçük 
herhangi bir kişinin 
bulunmaması duru
munda 45 yaşından 
büyük yakınları 
da istihdam 
edilebilecek.
Darbe girişimi 
sırasında yaralanan 
sivillere ise bir de
faya mahsus 3 bin 
916.86 lira tazminat 
ödenecek.
Bakanlar Kurulu’nun 
bu tutarı yüzde 
30 oranına kadar 
artırma yetkisi 
bulunuyor.

II II II ■ ■

Tatil için paket 
tur alan ancak 
Başbakanlık Genel
gesi ile yıllık izinleri 
kaldırılan kamu 
çalışanları, sözleş 
meden dönebilir 
Adana Barosu 
Tüketici Hakları 
Komisyonu Başkanı 
Mumcuoğlu: - 
"Katılımcı gerekli 
tüm özeni gösterme
sine rağmen 
öngörülmeyen izin
lerin kaldırılması 
nedeniyle 
sözleşmeden 
dönme hakkına 
sahiptir” dedi. 
Başbakanlık Genel
gesi ile ikinci bir 
emre kadar yıllık 
izinleri kaldırılan 
kamu

çalışanlarından 
paket tur alanların 
sözleşmeden dönme 
hakları bulunuyor. 
Adana Barosu 
Tüketici Hakları 
Komisyonu Başkanı 
Turgay Mumcuoğlu, 
yaptığı yazılı 
açıklamada, 15 
Temmuz'da yapılan 
darbe girişiminin 
demokrasiden taviz 
vermeyen yüce mil

let sayesinde 
başarısız olduğunu 
belirterek, kesintisiz 
demokrasi 
düşüncesiyle 
bu teşebbüsü 
şiddetle kınadı.

ZOR DURUMDA 
KALDILAR 
Bu elim ve vahim 
olay üzerine 
alınan önlemler 
kapsamında, 

kamuda çalışanların 
tüm izinlerinin ikinci 
bir emre kadar 
kaldırıldığını 
anımsatan 
Mumcuoğlu, 
izinler iptal edildiği 
için tatil planları 
yapan ve paket 
tur sözleşmesi imza
layan tüketicilerin 
zor durumda 
kaldığını kaydetti. 
Tüketicilerin paket 
tur sözleşmelerinde 
hakları olduğunu 
ifade eden 
Mumcuoğlu, "Paket 
Tur Sözleşmesi 
Yönetmeliği"nin, 
"Sözleşmenin 
Feshi" başlıklı 16. 
maddesinde 
bunların düzenlen 
diğini belirtti.

Fındık işçi 
ücretleri 
belirlendi
TZOB Yönetim Ku
rulu Üyesi Soydan 
"2016 yılı fındık işçi 
yevmiyesi 55 lira 
olarak belirlendi" 
dedi.
Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği 
(TZOB) Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 
Ordu Ziraat Odaları 
İl Koordinasyon Ku
rulu Başkanı Arslan 
Soydan, 2016 yılı 
fındık işçi 
yevmiyesinin 55 lira 
olarak belirlendiğini 
bildirdi. Soydan, 
yaptığı açıklamada, 
fındık bahçelerinde 
çalışacak işçilere 
verilecek ücretin 
belirlendiğini ifade 

etti. Ordu Valisi 
İrfan Balkanlıoğlu 
başkanlığında 
oluşturulan 
komisyon 
tarafından işçi 
yevmiyesinin 
belirlendiğini dile 
getiren Soydan, 
"Bu kapsamda 
geçen yıl 44 lira 
olan işçi yevmiyesi 
bu sezon 55 lira 
olarak belirlendi." 
dedi. Soydan, 
komisyon tarafın 
dan belirlenen 
yevmiye fiyatının 
rekolte düşüşü ve 
askeri ücret düzen
lemesine göre 
belirlendiğini ifade 
edildi
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GEREKLİ TELEFONUN RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBİİSİT
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK

DENİZ UÇAĞIR

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

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

METRO
Aydın Turizm

ULAŞIM

HASTANELER

Tomokoy Tomografi

TAKSİLER

E

B
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.

513 65 29
280 44 44

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. 
lige Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53

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 18 46

DELEDİYE

E
R Körfez Tekel

Güven Tekel 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı ।
Yalova 
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

544 30 60
(212) 516 12 12
(225) 811 13 23

VAPDR-FERİBOT

Topçular 
Esklhisar

(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası Oto
büs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

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

514 57 96
513 23 25 

51” 45 21-182 
51 45 21-111

rainiz 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

MAR-PET
Tuncay Otogaz

Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

GEllMlMI

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 8Ş 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI : 5532 

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-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad? Bora' Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
buz devri 5 büyük 

çarpışma: 11:30-14:00- 
16:00-18:00-20:00... 

kurtuluş günü; 11:30- 
14:00-16:15-18:30-20:45... 
şeytanın çoçuklan el ab- 
yaz: 12:00-14:00-16:00- 

18:00-20:00...
venüs açık hava sineması: 

22:00

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


İNŞAATYİĞİT

GemlikKarfez
OEMLİK’İN İLK OONLÛK SİYASİ OAZ8T8Sİ

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

DÜĞÜN SALONU
■■ M- "

1!»

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 20 K
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA | ■■

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN "| f
GÜZEL ANLARINIZI II

YAŞATMAK İÇİN VARIZ F
Ptâ-Meşnfâ-Çerez fcA
Piımist +Di Performans 201 u \/ıJ 1J
SafenSandalue Giırfirme REZEWaS¥mOR!ME 

Nifak Mastısı - Vo!fan gösterisi BAŞUMŞflR 
İnternetten Canlı Vnpn- Sahne - fak gösterisi 

Servis ve ekip inanlar - Sürprizgösteriler 
www.gemllkmllton.com 

facebook/miltondugun 
plus.google.com/miltondugun

HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
_______ Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemllkmllton.com
plus.google.com/miltondugun


GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

www.gemlikkorfezgazetesi.com

5 polise ile çok sayıda gümrük muhafaza memuruna işten el çektirildiği öğrenildi 

EMMİYtTveEÜHlIÜKhlÜDÜRLÜfiÜNOE 
G08EIIDEN »LMJIUII BAŞLADI

50 Kr.

Fehtullah Gülenci diye okula saldırmışlar...

İtlimi S m I 
CM KIBILMIS

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

FETÖCÜLERİ KİM KORUDU?
15 Temmuz darbe girişiminin Fehtullah Gülen 

Hoca cemaatinin kurduğu terör örgütünün silahlı 
kuvvetlerdeki gücünün yaptığı açıklandı.

Bunu önce Başbakan, ardından Cumhurbaşkanı 
televizyonlardan darbe yapıldığı saatlerde halka 
duyurdu.

Fehtullah Gülen Hoca Efendi, saygın birdin bilgi 
nil

Bilhassa AKPTılerin değer verdikleri biriydi.
Saidi Nursi’nin yolunda giden müritlerindendi.

Devamı sayfa 4’de

FETÖ/Paralel devlet 
yapılanması kapsa 
mında, 15 Temmuz 
darbe girişiminin 
başarısızlıkla sonuç 
lanması ardından 
kamu kurumların 
d a ki Fetö’cüierin 
temizlenmesi

sürüyor.
Dün de İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde 5 
polis memurunun 
görevden uzaklaş 
tırıldığı, çok sayıda 
gümrük memuluna 
işten el çektirildi bil
gisi alındı.Syf 2’de

FETÖ’CÛ OLARAK BİLİNEN GEMLİK DİYALİZ MERKEZİ KAPATILDI 

B PİMİMİ MÎIM 
Fehtullah Gülen örgütüne bağlı sağ lık 
kuruluşlarından olduğu gerekçesiyle 
Bursa Sağlık İl Müdürlüğü tarafından 
sözleşmeleri yenilenmeyen sağlık 
kuruluşları arasında bulunan Özel Gem
lik Diyaliz Merkezi (RTS) dün hasta 
bakması kapatıldı. Haberi sayfa 4 ’de

İlçemizde bulunan 
eski adı Fem Ders 
hanesi olan, 
Açılım Lisesi’nin 
15 Temmuz ge 
cesi İstiklal Cad
desi yönün 
deki camiamın 
kırıldığı öğrenildi.

Saldırganlar 
Asyabank ait 
kulanılmayan 
ATM kulübesindeki 
logoyu da kırarak 
üzerine "hain 
Fetocular defolun” 
diye yazdılar. 
Haberi sayfa 2’de

ÖZEL ANA SINIFI l,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAATIAYKENT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

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

MÜZİK

SOSYAL MASA TENİSİ
. . VOLEYBOL

AKTİVİTELERİMİZ: basketbol
SU SPORLARI

JİMNASTİK 
TİYATRO 
BİLGİSAYAR 

HALKOYUNLARI 
SATRANÇ

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel s 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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Fehtullah Gülenci diye okula saldırmışlar...

AÇILIM LİSESİ NİN CAMLARI KIRILMIŞ
ilçemizde bulunan 
eski adı Fem Ders 
hanesi olan, 
Açılım Lisesi’nin 
15 Temmuz gecesi 
İstiklal Caddesi 
yönündeki 
camlarının 
kırıldığı öğrenildi. 
AKP İktidarı ile 
dershaneler konu 
sunda Gülen Ce- 
maati’nin arasının 
açılması sonucu 
başlayan gerilim, 
FETÖ’cülerin silahlı 
kuvvetler içindeki 
uzantısı darbeci 
subayların ve 
generallerin 
15 Temmuz 
günü giriştikleri

başarısız darbesi 
girişiminden sonra 
halkın sokağa 
dökülmesi 
sırasında bazı

kişilerinin
İstiklal Caddesin
deki kapanan Fem 
Dershanesi’nin 
yerine açılan Açılım

Lisesi’nin dış 
camları kırıldı 
Saldırganlar 
Asyabank ait 
kulanılmayan

ATM kulübesindeki 
logoyu da kırarak 
üzerine “hain 
Fetocular defolun” 
diye yazdıkları

belirtilirken, 
bu yazıların 
üzeri kapatıldı, 
kırılan camlar 
yenilendi.

5 polise ile çok sayıda gümrük muhafaza memuruna işten el çektirildiği öğrenildi

FETÖ/Paralel devlet 
yapılanması kapsa 
mında, 15 Temmuz 
darbe girişiminin 
başarısızlıkla sonuç 
lanması ardından 
kamu kurumların 
daki Fetö’cülerin

temizlenmesi 
sürüyor.
Gemlik Vergi Daire- 
si’nde 4 görevlinin 
işten el çektirilme 
sinden sonra, dün 
de İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde 5

polis memurunun 
görevden uzaklaş 
tırıldığı öğeniidi. 
Öte yandan, Gemlik 
Gümrük 
Müdürlüğü’nde de 
dün görevden alma 
ların başladığı, çok

sayıda gümrük 
memuruna işten el 
çektirildi bilgisi 
alındı.
İlgililerden aldığı 
mız bilgilere göre, 
emniyet teşkilatı 
içindeki ayıklama

larla ilgili çalışmala 
rın sürdüğü, bu 
durumun diğer 
kamu kurumlarında 
da devam edeceği 
belirtildi. 
Görevden alınan 
lardan bir polisin

Kaymakam ve 
Emniyet Amiri’nin 
uzun yıllar 
şoförlüğüne 
yaptığı, bir 
başkasının ise 
lojistik bölümünde 
çalıştığı öğrenildi.

İskele Meydam’nda konuşan Belediye Başkanı meydanını “Demokrasi Meydanı” yapacaklarını söyledi.

YIIMAZ CUMHIÜBASMimHI İME BİTİREMEDİ

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, iskele 
Meydanı yaptığı 
konuşmada, 
Festival Alanının 
isminin bundan 
böyle “Demokrasi 
Meydanı’’ 
olacağını söyledi. 
Yılmaz, slayt 
gösterimli bir 
sunumla darbe 
sürecini anlattı. 
Demokrasi Nö

betinde kendilerini 
bırakmayan 
Gemliklilere 
teşekkür eden 
Refik Yılmaz, 
"Sayın Cumhur 
başkanımız, 
Başkomutanımız, 
Adam Gibi Adam, 
Recep Tayyip 
Erdoğan tamam 
diyene kadar 
bu meydanlarda 
sabahlayacağız"

dedi.
Dünya üzerinde 
iyi-kötü savaşının 
Habil-Kabil’den bu 
yana devam ettiğini 
belirten Refik 
Yılmaz, karabulut 
ların dağılması için 
6 gündür meydan
larda olduklarını 
anlatarak, paralel 
yapıdan kopa- 
mayanlara bu 
mesajın iletilmeye 

devam edeceğini 
vurguladı.
Vatandaşları 
paralel yapı 
konusunda 
uyaran ve onlara 
gönül vermiş 
komşu* 'rina karşı 
da dik' li olmaya 
davet aden Refik 
Yılmaz, "Sabırla, 
mücadele ile 
bıkmadan beyin
lerini, kafalarını 

kiraya verenleri hep 
birlikte uyandırmak 
bizlerin görevidir" 
dedi.
Yılmaz, mazlum 
milletlerin umudu 
haline gelen ve 
giderek güçlenen 
Türkiye ve bunun 
mimarı Recep 
Tayyip Erdoğan 
adına çok uluslu 
bir saldırı ile 
karşı karşıya

olduğumuzu 
söyledi.
"Mazlum 
Milletlerin umudu 
Başkomutanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ı yalnız 
bırakmayacağız " 
diye konuşan 
Refik Yılmaz, 
Gülen cemaati 
İle ilgili 
açıklamalarda 
bulundu.
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Bursa'da 203 hin 610 liralık «uraun
Bursa'da yaşanan İki 
ayrı dolandırıcılık 
olayında toplam 203 
bin 610 liralık 
vurgun yapıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, ilk olay merkez 
Nilüfer İlçesinin 
Çamlıca Mahalle
si'nde meydana 
geldi. Dolandırıcılar, 
45 yaşındaki A.E.'yi 
telefonla arayarak 
kendilerini savcı 
olarak tanıttı.

Dolandırıcılar 
A.E.'ye, kuyumcu 
soygununda 
kimliğinin olay 
yerinde 
bulunduğunu, acilen 
53 bin 610 lira para 
getirmesi gerektiğini 
söyledi. A.E. 
endişeye kapılarak 

• parayı 
dolandırıcılara verdi. 
A.E.'nin olayı daha 
sonra polis ekipler
ine bildirmesi üzer-

ise merkez Os- 
mangazi ilçesi Mu
radiye Mahallesi'nde 
meydana geldi. 67

ine tahkikat 
başlatıldı. 
Aynı gün içinde 
yaşanan ikinci olay

yaşındaki M.D.'yi bir 
tanıdığı olan Savaş 
isimli şahıs ara
yarak, 150 bin liraya 
bir ev olduğunu, 
daha sonra çok daha 
yüksek bir fiyata 
satabileceğini * 1 
söyledi. 
Bunun üzerine 
müşteki M.D, yeğeni 
V.M. ile birlikte 
parayı da 
hazırlayarak Savaş 
isimli şahsın yanına 

ı:.O. ve oZ yaşındaki 
M.S. gözaltına 
alındı.
Şüphelilerin evleri, 
işyerleri, bahçeleri 
ve araçlarında ara
malar yapıldı.
İ.O.'nun evinden 
kitaplar, 1 adet 
kurusıkı tabanca,
1 adet dizüstü bil
gisayar, 1 adet 
harddisk, M.S. isimli 
şahsın evinde 
yapılan aramada 1 
adet ruhsatsız av 
tüfeği ele geçirildi. 
Jandarmadaki 
işlemleri tamam
lanan 3 şahıs adli 
yeye sevk edildi.

gitti. Savaş'ın, "Ev 
sahibi sizi görürse iş 
bozulur, siz bana 
parayı verin ben evi 
satın alıp geleceğim" 
demesi üzerine 
M.D, 150 bin lirayı 
Savaş'a verdi.
Dolandırıcı 
kayıplara karışırken, 
M.D. durumu 
polis ekiplerine 
bildirdi. Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Salaya engel olmak için 
caminin elektriğini kestiler

İnegöl eski beledivo 
haskanına silahlı saldırı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde darbe 
girişimi sırasında 
havaya ateş açarak 
örgüt propagandası 
yapan, salaya engel 
olmak için caminin 
elektriğini kesen üç 
kişi, jandarmadaki 
ifadelerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi. 
Darbenin ardından 
örgüt mensuplarına 
yönelik düzenlenen 
operasyonlarda İn
egöl’e bağlı 
Turgutalp Mahalle
si'nde jandarma 
ekiplerinin operasy
onu ile gözaltına 
alınan 3 kişi 
hakkında ilginç de
taylar ortaya çıktı. 
Darbe girişimi 
sırasında havaya 
ateş açarak FETÖ 
Terör Örgütü 
propagandası 
yaptıkları iddia 
edilen 3 şahsın 
salaya engel olmak 
için caminin 
elektriğini kestikleri 
bildirildi.

İnegöl' Jandarma 
Komutanlığı 
ekipleri, darbe 
girişimini övmek 
maksadıyla 
gece saatlerinde 
mahalle 
meydanında havaya 
ateş ettikleri ve 
vatandaşların mey
danda toplanmasına 
engel olmak için 
mahalle camiinden 
yapılacak duyuruları 
duymalarını engelle
mek maksadıyla 
caminin şartellerini 
kapattıkları iddiası 
ile 3 şahsın evine 
operasyon düzen
ledi. 47 yaşındaki 
I.Z., 56 yaşındaki

&
Bursa'nın İnegöl 
ilçesine bağlı 
Yeniceköy Beldesi 
eski Belediye 
Başkanı Haşan 
Göztepe, evinin 
önünde silahlı 
saldırıya uğradı. 
Doğru Yol Partisin
den seçimlere gir
erek 1984-1999 
yılları arasında iki 
dönem Yeniceköy 
Belediye Başkanlığı 
görevini yapan 
Haşan Göztepe 
evinin önünde 
uğradığı silahlı 
saldırı sonucunda 
yaralandı.
Olay Yeniceköy 
Haşan Göztepe 
Sokak'taki evin de
posunda meydana

KRŞ6D6 B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

y SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tek (0.224) 513 96 83 GEMLİKMATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

geldi. Eski Başkan 
Haşan Göztepe ile 
husumetlisi olduğu 
iddia edilen Gürkan 
A. arasında evin 
altındaki depoda 
tartışma çıktı.
Tartışma büyüyünce 
Gürkan A. silahını 
çıkarıp eski 
Belediye Başkanı 
Haşan Göztepe'yi 
göğsü ve kolundan 

vurdu. Ağır 
yaralanan Göztepe 
İnegöl Devlet Has
tanesinde tedavi 
altına alındı. Zanlı 
Gürkan A. ise 
kayıplara karıştı. 
Sağ ve sol göğsü ile 
sol koluna kurşun 
isabet eden Göztepe 
ameliyata alındı. 
Soruşturma 
sürdürülüyor.

Helikopteri

Neden Oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesi'nden 
geçen bir helikopter paniğe neden 
oldu. Vatandaşlar 155 Polis imdat 
hattını kilitlerken, helikopter için 
ise polis ekiplerine önce uyarı 
ateşi açmaları, helikopterin 
durmaması halinde vurularak 
düşürülmesi talimatı verildi. 
Yapılan araştırmada helikopterin 
Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 
olduğu belirlendi.
Karacabey ilçesi'nde dün akşam 
saat 20.20 sıralarında ilçe merkezi 
üzerinden geçen ve ışıkları yanan 
bir helik *>pter vatandaşlar 
arasınd paniğe neden oldu. 155 
Polis imdat hattını arayarak bilgi 

almak isteyen vatandaşlar hatları 
kilitledi. Kime ait olduğu belirlene
meyen helikopter için ise polis 
ekiplerine önce uyarı ateşi 
açmaları ve helikopterin 
durmaması halinde vurularak 
düşürülmesi talimatı verildi. 
Bursa şehir yönüne giden he
likopter için ilçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri durumu Bursa 
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. 
Yapılan araştırma sonucunda he
likopterin Bursa Orman İşletmesi 
Müdürlüğü'ne ait olduğu ve 
Çanakkale'de saat 15.00 
sıralarında meydana gelen bir 
orman yangınına müdahale

ettikten sonra saat 20.20 
sıralarında ilçe merkezinden 
Bursa'ya döndüğü anlaşıldı. 
Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü'nün (SGHM), İstan
bul'u da kapsayan Marmara 
bölgesinin bütün sivil hava 
araçlarının uçuşlarına 
kapatılması süresini 22 
Temmuz'a kadar uzattığı 
öğrenildi. Yasak sadece 
İstanbul'u değil Tekirdağ, 
Yalova ve Bursa'yı kapsıyor. 
Bu yasak yolcu uçakları ile 
ambulans, yangın söndürme 

ve polis gibi devlet hava 
araçlarını kapsamıyor.
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Güne Baku
FETÖ’CÜ OLARAK BİLİNEN GEMLİK DİYALİZ MERKEZİ KAPATILDI

15 İl w msı MİM
I

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

FETÖCULARI KİMİ KORUDU?
İzmir de verdiği dini vaazlerle bölgede 

isim yapmış, o günlerde Gemlik’ten bile 
önemli dini bütünler, değerli Hoca Efendiyi 
dinlemeye teee İzmir’e kadar gitmişler.

Hem de bir kez değil, birçok kez.
Gülen Hoca, nur risalelerini anlattıkça, 

arada bir ağladıkça, cemaati çoğaldıkça, 
çoğaldı.

Diğer nurcular hoca efendiyi kıskanma 
ya başladılar. Bir türkül bir araya geleme 
diler.

12 Eylül darbesi oldu, Hoca Efendi dar
becilerin yanında oldu. Devletle hep iyi 
geçinmeye çalıştı ama her zaman başarılı 
olmadı.

Said-i Nursi siyasetle ibadet edilebilece 
ğini iddia ettiği için birçok zaman tutuklan 
dı, sürgün edildi. Amacı toplumun İslama 
uygun bir yaşam tarzını insanlara benimse 
tip hakim kılmaktı. Ölümünden sonra bu işi 
Nur talebileri yaptı. Bunlara ağabeyler 
deniyordu. Kimdi bunlar:

Zübeyir Gündüzalp,Tahiri Mutlu, Muşta 
fa Sungur, Ceylan Çalışkan, Hüsnü Yeğin, 
Bayram Yüksel, M. Emin Birinci, Bekir 
Berk, Adbullah Yeğin ve Mehmet Fırınıcıdır. 
Nurcular arasında birlik hiç olmadı. Bunlar 
Yazıcılar, (risalelerin latin harfleriyle yazıl 
masına karşı olanlardı) "Okuyucular" ise 
risalelerin matbaada basılıp dağıtılmasın 
dan yana olanlar.

Birde silahlı mücadeleci grup vardı. Müs 
lüm Gündüz, Mehmet Kayalar gibi... Yeni 
Asya Gazetesi etrafından toplanlanlar ise 
“Gazeteciler” grubuydu. “Şuracılar” da 
vardı.

refnüııari Guıen'tıoö'a arenamın amacı 
ise; yetiştirdikleri gönüllüleri devletin çeşit 
Vı kademelerine yerleştirmekti.

İşte Gülen buna 1971 de başladı.
Gülen’in beyinlerini yıkadığı Altın Çocuk 

lardan oluşan nesil yetiştirme sevdası, dev 
leti içinden ele geçirerek sağlanacaktı.

Kendilerini ordu içinde gizleyen bu altın 
çocuklar, başımıza az daha çorap örüyorlar 
dı.

NurcûıarroncöıefrDP'fııeı’ Koru'ad Kö’ııa 
dı, sonra AP bu görevi üzerine aldı. Osman 
Demirci ve Muzaffer Aslan milletvekili 
yapıldı. AP, 1965 yılında iktidara gelmesin 
de tarikat ve cemaatlerin etkisi olmuştu.

Cemaat ve tarikatlar hiçbir zaman CHP 
yi desteklemedi. Bu dönemde Kadiri, Nak 
şi, Mevlevi, Bayramı tarikatları ile Nurcular, 
Süleymancılar, Mücadeleciler, Işıkçılar, 
Ticaniler etkinliklerini arttırdı. Mehmet Zait 
Kortku, İskenderpaşa cemaatinin lideriydi, 
öğrencisi Necmettin Erbakan, Kotku’nun 
yanında yetişti.

Sonra Turgut Özal, Korkut Özal bunlara 
katıldı. Erbakan ve sonra Turgut Özal siya 
sette lider oldular. Gül ve Erdoğan aynı yo 
lun yolcusu oldular.

Gülen Hocaefendi ise zaman, zaman bu 
'kış'fıeı’ıe'Diı’ifkte o'ıûu sonra ayrfıûı.

Kısacası Yarfaat ve cemaat liderleri ve 
taraftarları siyasilerin oy goygoyculuğu ile 
sürekli kayrıldı.

Bunun bir örneğini Gemlik’te yaşadık. 
Cihattı Köyü altında 15 dönüm arsanın özel 
okullara ayrılması konusunda meclise Baş 
kan Refik Yılmaz’dan bir öneri geldi. 
Mecliste tartışma çıktı. Devamı yarın.

Fehtullah 
Gülen örgütüne 
bağlı sağlık 
kuruluşlarından 
olduğu gerekçe
siyle Bursa Sağlık 
İl Müdürlüğü 
tarafından 
sözleşmeleri 
yenilenmeyen 
sağlık kuruluşları 
arasında bulunan 
özel Gemlik 
Diyaliz Merkezi 
(RTS) dün hasta 
bakması kapatıldı. 
75 diyaliz 
hastasının tedavi 
gördüğü, özel 
Gemlik Diyaliz 
Merkezi’nin 
kapatılacağı dün 
resmen kapatıldı. 
Diyaliz merkezinde 
tedavi gören

Gemlik Gübre 
Fabrikası’nda dün 
16.oo mesaisine 
toplu olarak girmek 
isteyen işçiler 
işyerine alınmadı. 
Petrol İş Sendikası 
ile Gemlik Gübre 
işvereni arasında 
sürdürülen 
toplu sözleşme 
görüşmelerinin 
anlaşmazlıkla 
sonuçlanması 
üzerine, sendika 
işyerinde grev 
kararı aldı.

Gemlik DP ilçe Başkanı Ali Biliz, diyaliz 
hastalarının zor durumda olduğunu söyledi

Gemlik DP İlçe 
Başkanı Ali Biliz, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
75 hastanın tedavi 
gördüğü merkez 
deki hastaların du

Grev öncesi işyerinde pasif direniş şürüyor.

Gemlik Gübre de 
çalışan işçiler 
geçtiğimiz günlerde 
öğle yemeğindeki 
arada, toplu olarak 
işvereni protesto 
etmek için Holding 
merkezine 
doğru alkışlarla 
yürümüşler, 
düdük çalarak toplu 
sözleşmedeki 
anlaşmazlığı 
Broter*o etmişlerdi.

cret1 de 
iyileş, Jn ne olmadığı 
takdirde işçilerin 

rumunun sıkıntılı 
olduğunu, değişik 
devlet hastanelerin 
de veya özel 
diyaliz merkez
lerinde tedavilerini 
sürdürmeleri 

greve çıkacaklarını 
söyleyen sendika 
yetkilileri, dün saat 
I6.00 da akşam 
vardiy. sına toplu 
olarak girmek 
istemelerine 
izin verilmedi.
Güvenlik görevlileri 
işçilerin birer, birer 
işyerine girmelerini 
istemesine işçiler 
uymayınca, sabah 
vardiyasından 
çıkacak işçilerin 
mesaileri uzatıldığı 
öğrenildi.

istendiğini syledi. 
Biliz şöyle konuştu: 
“Ben araştırmalar 
sonucu Orhangazi 
de bir merkez 
bulabildim. Ama, 
birçok hasta 
bulamıyor. Veya 
geç saatlerde 
diyalize girmeleri 
isteniyormuş. 
Gemlik Muammer 
Ağım Hastanesi’n* 
deki kapasite 
sınırlı. Bu durum 
hastalar açısından 
çok zor olacak. 
Gülene! diye 
Diyaliz merkezinin 
kapatılması hasta
lar için kötü oldu. 
Burayı kapata- 
madan hizmet 
devam etmeliydi.” 
dedi.

Bazı işçilerin ise 
işyerine girdiği 
öğrenildi.
Gemlik Gübre 
işverenin 
işçilerin pasif 
direniş yapması üz
erine durumu 
Valiliğe bildirdiği 
öğrenildi.
Dün, mecliste 
kabul edilen olağan 
üstü hal yasa ile 
valiliğin grev karar 
erteleyebileceğin! 
belirtiliyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Valisi Küçük "906 
Öğretmen.177 Polis ve 43 Yargı 
Mensubunu Görevden AldıK"

Bursa'daki 
dev meydanın

ismi değişti
Bursa Valisi izzettin 
Küçük, Bursa'daki 
basın mensupları 
için düzenlenen 
tanışma yemeğinde, 
darbe girişimi 
sonrası gerçekleş 
tirilen soruşturma 
sürecinde hangi 
aşamaya gelindiğini 
açıkladı.
Vali Küçük 
yemekte yaptığı 
konuşmada, "15 
temmuz tarihinde 
kabus gibi bir gece 
yaşadık. Ama çok 
şükür güne aydınlık 
bir sabahla başladı. 
Türkiye'de her şey 
tekrar normale 
döndü. Bursa'da 906 
öğretmen,177 polis 
ve 43 yargı mensub

unu görevden aldık. 
Devletimiz güçlü bir 
devlet. Polisimiz, 
milletimiz ve 
gerçek manada bu 
vatanın kahramanı 
olan askerimiz 
destan yazdı.
200'ün üzerinde 

şehit verdik. 
Bunların içinde 
emniyet mensupla 
rımız, vatandaşımız 
ve askerlerimiz var. 
Darbe girişiminde 
bulunan çapulcu 
lara direndiler. Bu 
kahramanlarımızın

aziz hatırası 
için,'meydanda 
yaptığım 
konuşmamda, bir 
anıtın yapılmasının 
çok uygun ola 
cağını dile getirdim. 
Medyamızda 
15 Temmuz ve 
akabinde çok güzel 
bir performans 
sergilemiştir. 
İnsanların bu 
direnişe katılmaları 
televizyon ve 
internet sayesinde 
olmuştur. Ben 
Bursa'da ki yerel 
medyamıza ve 
ulusal medyamıza 
bu katkılarından 
dolayı ayrı ayrı 
teşekkür ediyo 
rum." dedi.

Şehreküstü 
Meydam'mn 
ismi Bursa 
Büyükşehir 
mecclisinde 
oybirliği ile 
değiştirilerek, 
15 Temmuz 
Demokrasi 
Meydanı yapıldı. 
BursalIların

'Demokrasi 
Nöbeti' tuttuğu 
Şehreküstü 
Meydam'mn ismi 
Büyükşehir 
Meclisi'nde 
oybirliği ile 
değiştirilerek, 
15 Temmuz 
Demokrasi 
Meydanı yapıldı.

■ ■
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Gemlik Kent Kon- 
şeyi öncülüğünde 
bir araya gelen 
Gemlik’te faaliyet 
gösteren SİVİI 
Toplum Kuruluşları, 
darbe girişimine 
sert tepki gös
terirken, demokra 
siye sahip çıktılar. 
Çok sayıda oda ve 
hemşeri derneğinin 
yanı sıra, kültürel 
dernekler ve 
muhtarların da 
katıldığı demokra 
siye sahip çıkma 
toplantısında, 30’a 
yakın STK ortak 
bildiriye imza 
koydu.
Yapılan ortak açıkla 
mada, “15 Temmuz 
gecesi demokrasi 
mize ve Milli 
birliğimize yönelik 
başlatılan alçakça 
saldırı başta 
Cumhurbaşkanı 
mız, Başbakanımız, 
muhalefet liderler
imiz, Milli Kurumlan 
mız, Güvenlik Güç

lerimiz ve Aziz Mil
letimizin dik duruşu 
ile önlenmiştir.
Kurulularımızın ve 
Toplumun her kesi
minin birlikte or
taya koyduğu özle 
nen bu tablonun 
devamını dilerken, 
milli birliğimize ve 

vatanımıza kaste
den FETÖ terör 
örgütünü de lanet 
/eniyoruz. Bu men
fur saldırıyı canları 
pahasına önlemeye 
çalışan şehitlerimi 
ze Yüce Mevla’dan 
rahmet, yaralılara 
da acil şifalar dili 

yoruz. Bu süreç 
bize göstermiştir ki; 
millet olarak birlikte 
I iğ im izi bozmadı 
ğımız sürece Milli 
Birliğimize yönelik 
hiçbir terörist 
faaliyet amacına 
ulaşamayacaktır. 
Bu menfur saldırı 

bize, terör örgütü 
nün tüm kurumlan 
mızda örgütlendiği 
göstermiştir. 
Devletin bekası ve 
Milli Birliğimizin 
ilelebet ayakta kala
bilmesi için devle
timizin tüm kurum 
larına sızan son 

terörist temizlen
inceye kadar bu 
temizlik hareketi 
devam ettirilmelidir. 
Gemlik'teki STK’lar 
olarak bu haklı mü
cadelenin sonuna 
kadar yanlarında 
olmaya devam 
edeceğimizi beyan 
ederiz” denildi.
Konuşmalarda tüm 
dernekle darbe 
girişimini lanetledi 
İlçemizi ve ülkemizi 
ilgilendiren konu
larda çok hızlı bir 
şekilde bir araya 
gelinerek ortak 
karar alınması 
kararlaştırıldı. 
Derneklerin birbir
lerini ve yaptıkları 
faaliyetlerinin 
yakından tanınma 
sına yönelik tanım 
toplantılarının 
yapılması kararlaş 
tırıldı. İlçemizde 
yapılacak olumlu 
her türlü faaliyet 
lere birlikte katılım 
kararlaştırıldı.

Burca is diiması Demokrasi itin M ses, tek
Bursa iş 
dünyasının temsil
cileri Yapılan Darbe 
Girişimini Kınamak 
İçin BTSO 'da 
toplantı. Gemlik iş 
dünyasını ve 
Ticaret ve Sanayi 
Odasını temsilen 
bu organizasyona 
Oda Yönetim Ku
rulu Başkanı Kemal 
Akıt, Yönetim 
Kurulu Başkan 
Vekili Mehmet 
Yıldırım, Nurettin 
Hocağlu, Yönetim 
Kurlu Sayman Üye 
A. Ergin Erenoğlu, 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri; Mehmet 
Anar, Fikret Mete, 
Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir, Oda 
Genel Sekreteri 
Agah Arda katıldı. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
öncülüğünde 
Demokrasi 
Meydam’nda bir 
araya gelen iş 
dünyası temsilcileri

demokrasi nöbeti 
tuttu. Bursa iş 
dünyası adına 
alanda bekleyen 
vatandaşlara sesle
nen BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 
“Güçlü bir demokra 
si ve güçlü bir 
Türkiye için daha 
fazla çalışmaya ve 
üretmeye devam 

edeceğiz” dedi. 
‘Bursa İş Dünyası 
Milli İradeye ve 
Demokrasiye Sahip 
Çıkıyor’ buluşması 
ile Bursa’daki 82 
kurum ve kuruluşla 
birlikte ortak basın 
bildirisi yayınlayan 
BTSO, dün akşam 
saatlerinde de iş 
dünyası temsilcileri 
ile yine demokrasi 

nöbeti tuttu. BTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Burkay, Meclis 
Başkanı Remzi 
Topuk, Yönetim 
Kurulu ve Meclis 
Üyeleri ile iş 
dünyası temsilcileri 
eski adıyla 
Şehreküstü, yeni 
adıyla Demokrasi 
Meydam’nda

buluştu. Alanda 
toplanan binlerce 
kişiye hitap eden 
Başkan Burkay, 
demokrasiye ve 
milli iradeye 
yapılan hain 
saldırıyı bir kez 
daha kınadıklarını 
dile getirdi.

“ŞER ODAKLA 
RININ HEVESLERİ 
KURSAKLARINDA 
KALDI” 
Bursa iş dünyası 
temsilcileri olarak 
Demokrasi 
Meydam’nda nöbet 
tutan insanlarla bi- 
rarada bulunmak
tan dolayı mutlu ve 
gururlu olduklarını 
dile getiren Başkan 
Burkay, “Millet 
olarak ortaya 
koyduğumuz 
iradeyle FETÖ 
Terör Örgütü 
mensuplarının ve 
destekçilerinin 
heveslerini 
kursaklarında 

bıraktık. Türk milleti 
olarak irademizin 
ve tercihimizin her 
ne pahasına olursa 
olsun arkasında 
duracağımızı bir 
kez daha gösterdik. 
Gururla ifade etmek 
istiyorum ki 
iradesinden başka 
güç tanımadığımız 
milletimizin, 
hükümetimizin, 
Başbakanımız 
Sayın Binali 
Yıldırım’ın, Cumhur 
başkanımız ve 
Başkomutanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yanında 
olduğumuzu hiç 
tereddüt etmeden 
açıklayan ilk oda 
olduk. Bugün de 
Bursa’da iş 
dünyamızın tüm 
kuruluşlarıyla 
BTSO önderliğinde 
‘Güçlü Demokrasi 
Güçlü Türkiye’ 
inancımızı haykır 
dik” şeklinde 
konuştu.

YILDIRIM VERGİ DAİRESİ 5900372065 NOLU MÜKELLEFİYİM. 
BEKO MARKA 220 TR MODEL AS0000052391 SERİ NOLU YAZAR KASA 
POST CİHAZIMIN RUHSATNAMESİ KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.

TUBA U JAL (TUBA HOME STORE)

MS ABONEOLDUNUZMU?
SmSpiS ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Bursa'da bayrak satışları patladı
Türkiye'deki bayrak 
üretiminin yüzde 
90'ının yapıldığı Bur
sa'da bayrakçılar, 
gece gündüz çalışa 
rak Türk bayrağı 
yetiştirmeye 
çalışıyor. 
Darbe girişimine 
karşı halkın sokağa 
inmesi ile Türk 
bayrağı imalatında 
rekor bir artış 
sağlandı. Bayrak 
imalatçıları talebe 
karşılık verebilmek

için fazla mesai ya
parken, kısa sürede 
ülke genelinde 100 
milyon bayrak 
üretilip satıldığı 
öğrenildi. Bayrak 
üreticileri, bayrak 
imalatı için ham 
kumaş bulamadık 
larını söyledi.
15 Temmuz akşamı 
hainlerin giriştiği 
darbeye karşı, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısı

ile sokağa dökülen 
halk, gösterdiği tep
kiyle darbeyi 
püskürtmeyi 
başardı. Erdoğan’ın

“Meydanları boş 
bırakmıyoruz” 
mesajıyla herekete 
geçen vatandaşlar, 
ellerine aldıkları Türk

bayraklarıyla 
meydanları 
doldurdu. Bayrak 
satışında rekor bir 
artışı sağlanırken, 
imalatçıları artan 
talep karşısında 
gece gündüz 
çalışıyor.
Bursa'da 25 yıldır 
bayrak üretimi yapan 
Sefahattin Afşar, 
“Darbe girişiminin 
ardından bayrak 
satışlarında patlama 
oldu. Biz yoğun bir

şekilde çalışıyoruz. 
3 tane depom var 
bütün depolarım 
daki stoklar tükendi. 
Türkiye’nin tüm 
illerine bayrak 
sevk ediyoruz. 
Vatandaşların 
talebini karşılamakta 
güçlük çekiyoruz. 
Gelen siparişlerin 
yarısını yoğun 
luktan dolayı 
geri çeviriyoruz. 
İmalatımızı 10 kat 
arttırdık” dedi.

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA 
ÖZ YAPI KURANLAR 

SİTESİNDE HAVUZLU 
EŞYALI KİRALIK DAİRE

05353781800

gemport
Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A Ş

GEMFORTSKTermmaSTraktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin "ilközellimanCGemport, yemlimani için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü İsYfnâam 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, !Vlotor,lVlekatromk, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

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

minimum"h ylı beneyııriiı,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak,
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
Ö Bursa ve/veya Gemlikle ikamet eden/edebiiecek, 
O Vardiyalı çalışabilecek, 
O Erkek âdayiar için "askerHk 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 olan 
reknfk resim okuyabilen 

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

Kaynakçılar aramaktayız.

0 224 514 04 00

U FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY • BAYAN VASIFSIZ 

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

im VERONA MERMER 
TEL:5142021

KAŞEDE BEKLEMEK ?0K
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

CÜLER 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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Ödenmemiş »ergi borcu olanlar tlikkai!
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, ödenmemiş 
olan vergi borçlarına 
yapılanma hakkı 
geleceğini açıkladı. 
Maliye Bakanı Ağbal, 
30 Haziran itibariyle 
ödenmemiş vergi, 
prim borçları ile 
gümrük vergi 
borçlarına yeniden 
yapılandırma 
getirileceğini, düzen
lemeden yaklaşık 5 
milyon mükellefin 
yararlanacağını 
bildirdi.
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, NTV canlı 
yayınında gündeme

ilişkin açıklamalarda 
bulundu.
Vergi borçlarına 
ilişkin yeni bir

yapılandırma 
çalışması 
hazırlandığını ifade 
eden Ağbal, "30

Haziran 2016 
itibarıyla ödenmemiş 
olan vergi, prim 
borçlarına, gümrük

vergi borçlarına 
yeniden 
yapılandırma 
getiriyoruz.
Vatandaşlarımız 
bu borçlarını 
18 aya kadar 
yeniden 
yapılandıracaklar." 
dedi.

"DÜZENLEMEDEN 
5 MİLYON 
MÜKELLEF
YARARLANACAK" 
Vergi dairelerine 
kayıtlı 90 milyar 
liralık yeniden 
yapılandırılacak 
tutar bulunduğuna 

işaret eden Ağbal, 
şöyle konuştu: 
"Yaklaşık 4,5 ila 5 
milyon mükellefimiz 
bu düzenlemeden 
yararlanacak. 
Sosyal güvenlik 
primleri olarak da 
yaklaşık 72 milyar 
liralık yeniden 
yapılandırılacak 
tutar var.
Vergi artı prim 
olarak yaklaşık 
162 milyar liralık 
tutarı, vatandaşın 
lehine yeniden 
yapılandırmış 
olacağız."

Sosyal Güvenlik Ku
rumu; emeklilik, 
malullük, vazife 
malullüğü, dul veya 
yetim aylığı alan 
kişilere fark öden
mesine ilişkin 
duyuru yaptı 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 
yaptığı duyuruda 
söz konusu kişilere 
fark ödemesinin 
yapılacağı 
tarihi açıkladı. 
SGK'dan yapılan 
yazılı açıklama, 
şöyle:
FARK ÖDEMESİ NE 
ZAMAN?
"Sosyal Güvenlik 
Kurumundan emekli, 
malul, vazife malulü, 
dul veya yetim aylığı 
alan toplam 
2.040.149 kişinin 1 
Temmuz 2016 tari

hinden geçerli 
olmak üzere 
aylıklarında oluşan 
fark tutarları, aylık 
almakta oldukları 
Banka ve PTT 
Şubelerine gönderil
erek 22 Temmuz 
2016 tarihinde 
ödemeleri 
yapılacaktır.FARK 
TUTARLARI 
Bu kapsamda Mayıs-

Haziran-Temmuz 
döneminde aylık 
alanlara Temmuz ayı 
olmak üzere 1 aylık 
tutarında, Haziran- 
Temmuz-Ağustos 
döneminde aylık 
alanlara Temmuz ve 
Ağustos ayları 
olmak üzere 2 aylık 
tutarında, Temmuz- 
Ağustos-Eylül döne
minde aylık alanlara

Temmuz, 
Ağustos ve Eylül 
ayları olmak üzere 3 
aylık tutarında, 
aylıklarını her ay 
alanlara Temmuz 
ayına ait 1 aylık 
tutarında aylık 
farkı tahakkuk 
ettirilmiştir. Toplam 
fark ödemesi tutarı 
274.000.857,94 
TL'dir."

Tatili vanan 
memura mücbir 
sebep telafisi
Darbe girişimi 
sonrasında izinleri 
iptal edilen kamu 
personeli, peşin 
yatırdıkları tatil 
parasını geri ala
bilecek
Darbe girişimi ne
deniyle tatile gide
meyen ya da tatili 
yarıda kesilenler 
ödedikleri parayı 14 
gün içinde geri ala
bilecek. Olumsuz 
cevap halinde 
tüketici hakem 
heyetlerine itiraz 
edilebilecek.
Başbakanlık genel
gesi ile yıllık izinleri 
kaldırılan memurlar, 
önceden ödedikleri 
otel paraları ile 
uçak, tren ve oto
büs biletleri ne

deniyle mağduriyet 
yaşıyor.
Habertürk'ten 
DenizÇiçek'in 
haberine göre 
ancak, Tüketici 
Kanunu uyarınca, 
memurlar "mücbir 
sebep" gerekçe
siyle otel paralarını 
geri alabilecek. 
'VERGİ VE HARÇ 
DIŞINDA' 
Paket Tur 
Sözleşmeleri 
Yönetmeliği'ne 
göre, tatilcinin 
öngöremediği ve 
engelleyemediği bir 
durum meydana 
gelirse mücbir 
sebep nedeniyle 
paket turun iptali 
söz konusu ola
biliyor.

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

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

ULAŞIM_________
Pamuklu !• 6-12 00 2e
DENİZ UÇAÖI 613 66 13
Pegaaua Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
S O zar Turizm 612 1O 72
Kanbarofllu-Esadaş ö14 45 48
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBİİsT

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 58
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 51311 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE_________
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 5134520

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51' 45 21-182
Yazı İşi. Md. 51 15 21-111
Su Arıza rainiz 185

Bursa 25$>77 84
Mudanya 544 30 80
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

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

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

| Totalgaz______________ 514 17 00
Akcan Petrol 1O _o
MAR-PET o13 3O 33
Tuncay Otogaz 013 1e 4s
Beyza Petrol S13 01 03

Gemlik KHrfez
GEMLİK'İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5533 

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)

lEllInlIHlMÖ
VENÜS SİNEMASI 

buz devri 5 
büyük çarpışma: 

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

3 harfliler 3 
kara büyü: 

12:00-14:00-16:00- 
18:00-20:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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milton

YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTÎ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

2016 «h
Piyanist +Di Performans *Ul© ylll
SatenSantâne Giydirme

Nikah Masası - Volkan gösterisi KâŞILMlIŞTIIIK
İnternetten Cnn/ı \tym- Sriıne - Işık gösterisi 

is ve ekip münkir - Sürpriz gösteriler
www.gemlikinllton.coin 

facebook/mlltondugun
plus.google.com/miltondugun

Hükümet konagi karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlikinllton.coin
plus.google.com/miltondugun
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FATURA • SEVK İRSALİYESİ - TAŞIMA İRSALİYESİ - GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE - TAKVİM - KİTAP - DERGİ - İLAN- 

CİLT YAPIMI • REKLAM - MADALYA • KUPA • PLAKET

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

Tel : O 224 513 96 8323 Temmuz 2016 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Eski Belediye Başkanı halkın kiminle demokrasi nöbeti tuttuklarına dikkat etmesini istedi..

GÜLER. DEMOKBftSI NÖBETİ
TUTANLARI UYARDI

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

FETÖ’CÜLERİ KİMLER KORUDU? (2)
İl Sağlık Müdürlüğü’nün birçok ilçede Bölge 

Hastanesi inşaatlannın bitirilmek üzere olduğu 
için Gemlik’te Belediyesi’nden arsa tahsisi istemi 
üzerine, bugün inşaatı başlanan alanda, hâzine
den Gemlik Belediyesi’ne geçen 25 dönümlük 
bir alan, sonra 30 dönüme çıkanlarak Sağlık 
Bakanlığına aynldı.

O gün mecliste yapılan görüşmelerde, Beledi 
ye Başkanı Refik Yılmaz bu bölgede 15 dönüm 
alanı da özel okullar için eğitim alanı yaptıklannı
duyurdu. Devamı sayfa 4’de

Eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
yaptığı yazılı açıklamada, demokrasi nö
beti tutanlara seslenerek, Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz’ı, hazine arazilerini gülen 
cemaati kurumlarına peşkeş çekmekle

Haberi sayfa 2’desuçladı.

Gemlikli Ömer Özgeç, kızıyla birlikte 
müzik vaoarlçeq. ünlü şairlerin şiirlerimi bestelivor...■hm

II I V II II II II

Gençlik yıllarını Gemlik’te geçiren, Ömer 
Özgeç, müziğe olan tutkusunu babasının 
işçi ola rak çalıştığı Sunğipek Fabrikası’nda 
gençlerin kurduğu orkestra ile müzik 
yaşamını başlattı. Daha sonra Eskişehir 
Şeker Fabrikası orkestra sında sürdürdüğü 
müzik yaşamını, şimdi Türkiye’nin yakından 
tanıdığı ünlü şairlerin şiirlerinden beste ya
parak yürütüyor. Haberi sayfa 4’de

ÖZEL * ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT
M V1C V XIT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

<* MÜZİK JİMNASTİKsosm - - - - - - - ~
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

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

derslerinin yam sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

MASA TENİSİ

VOLEYBOL

AKTIVITELERIMIZ: basketbol
SU SPORLARI

TİYATRO 
BİLGİSAYAR 

HALKOYUNLARI 
SATRANÇ

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 5*13 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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Eski Belediye Başkanı halkın kiminle demokrasi nöbeti tutuklarına dikkat etmesini istedi..

mm. DEMOKBnsı nöbeti titmimii imi
Eski Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
yaptığı yazılı açık 
lamada, demokrasi 
nöbeti tutanlara 
seslenerek, 
Belediye Başkanı 
Refik Yıîmaz’ı, 
hazine arazilerini 
gülen cemaati 
kuramlarına 
peşkeş çekmekle 
suçladı.
Güler açıklamasın 
da, 7 Temmuz 2012 
tarihinde Belediye 
Meclisinde hazine 
arazileriyle ilgili 
görüşmeler sırasın 
da cemaat için 
söylediği sözleri 
meclis tutanakla 
rından çıkardı. 
Gemlik'te samimi 
olarak Demokrasi 
Nöbeti tutanlara 
kiminle Demokrasi 
Nöbeti tuttuklarına 
dikkat etmeleri 

gerektiğini belir 
terek şunları 
paylaştı: 

"Hatırlatayım 
dedim.
REFİK YILMAZ, 
CEMAATA PEŞ 
KEŞ ÇEKİLMEYE 
ÇALIŞILAN 
HAZİNE ARAZİSİ 
İLE İLGİLİ 
GÖRÜŞMELER 
SIRASINDA 
05.07.2012 
TARİHLİ MECLİS 
TOPLANTISINDA 
CEMAAT İÇİN 
NELER SÖYLE 
MİŞTİ!
R.Y. - "Burada ifade 
edildiği gibi belli bir 
kesim değil, belli 
kesim diye lansa 
edilen insanlar bu 
gün dünyanın 150 
değişik ülkesinde 
okul açmak 
suretiyle Türkçeyi 
dünya dili yapma

çabasındadırlar. 
Türk dilini anlat 
maktadırlar.
Türkün geleneğini 
göreneğini

anlatmaktadırlar ve 
Türkün bayrağını 
lafta değil, İcraatta 
150 ülkede dal 
galanmaktadırlar. ”

R.Y. - "Bir kısıttı 
insanlar fedakarlık 
yapıp burda eğitim 
yuvası kurmak is
tiyorlarsa, bunlar 
kim olursa olsun, 
sermayesinin rengi 
ne olursa olsun, 
eğitimde ve sağlıkta 
devletin yükünü 
yüklenmek isteyen
lere yardımcı 
olmak gerekiyor.’* 
R.Y. - "Burada okul 
yapacak Insahİar 
sanki bir Türk düş 
manı gibi buraya 
okul yapacaklar. 
Böyleşine yakışık 
sız bir yapıştırmayı 
doğrusu Milli 
Eğitimde yıllarca 
hizmet vermiş bir 
insana (MHP.Ii 
meclis üyesi Metin 
Şanlı kastediliyor.) 
yakıştırmam 
mümkün değil, 
muhtemelen dil 
sürçmesi olmuş

tur.
R.Y. - "Fedakar ih
sanlar ancak bunu 
yapabilir. (Cemaat 
mensupları 
kastedilerek.) 
R.Y. - Sayın Ersoy 
(CHP.Ii meclis üye
sine hitaben) bu 
arkadaşlar, bu 
arkadaşlar gönül 
insanları.
Dolayısıyla 
dünyanın her 
bir ücrasında 
böyle bir eğitim 
seferberliği kendine 
addetmiş ibadet 
sahibi insanlar.” 
Güler, "Gemlik 
halkıha kiminle 
demokrasi nöbeti 
tuttuklarınıza 
dikkat edin. Cihatll 
Köyü altında eğitim 
alanı olarak ayrılan 
yerden de bu 
cemaatte yer vere
ceklerdi.” dedi

HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI JLUDAĞ ÜNİOİBİTESİ

ŞENYUZ İSTİFA Eni
15 Temmuz 
darbe girişiminden 
sonra, FETÖ/ 
Paralel devlet 
yapılanmasına 
yönelik tüm kamu 
kuramlarında 
başlayan

temizlik 
hareketinden sonra, 
YÖK’ün isteği ile 
Üniversitelerdeki 
dekanların istifa 
etmelerini isteme 
leri üzerine Uludağ 
Üniversitesi’ndeki

birimlerin 13 
dekanları istifa etti. 
U.Ü.Gemlik 
Asım Kocabıyık 
Sunğipek 
Yerleşkesi’nde 
2007 yılında açılan 
Hukuk Fakülte-

si’nde 2008 
yılında dekan oldu. 
Prof. Dr. Doğan 
Şenyüz YÖK’ün 
istemi üzerine 
diğer meslekdaş 
larıyla birlikte 
istifa etti.

“Darbelere İle Paralel Yapılanmalara Müsade Edilemez"
Saadet Partisi Gem
lik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, haftalık ola 
ğan basın toplan 
tısında gündeme 
dair önemli açıkla 
malarda bulundu. 
"Saadet Partisi 
olarak 15 Temmuz 
darbe girişimini bir 
kez daha bütün ne
fretimizle lanetli 
yoruz. Genel Kur
may Başkanlığı’nın 
gayet haklı olarak 
belirttiği gibi; "Her 
ne kadar bu darbe 
girişimi Türk Silahlı 
Kuvvetleri bünye 
sinde başlatılmış 
olsa da, bunu yap

maya kalkışan hain
lerin, halkımızın 
Peygamber ocağı 
olarak adlandırdığı 
Türk Silahlı Kuvvet
lerinin, vatanını, 
milletini, bayrağını 
seven ezici çoğun 
luktaki mensup 
larıyla kesinlikle 
hiçbir alakası 
yoktur.”
Bu rezaleti, Türkiye 
Cumhuriyeti Devle
tine, mazisi şan ve 
şerefle dolu olan 
Türk Silahlı Kuvvet
lerine ve asil mil
letimize yaşatan 
hainler hiç şüphe 
siz ki en ağır 
biçimde cezalandın

lacaktır. Çünkü 
demokratik bir 
ülkede askeri dar
belere asla müsa 
ade edilemeyeceği 
gibi yine demokra 
tik bir ülkede para

lel bir devlet yapı 
/anmasına da asla 
ve asla müsaade 
edilemez. Bu bakı 
mından Aziz Mil
letimiz 15 Temmuz 
gecesi, kendine 
yakışır bir asalet ve 
olgunlukla gözü 
dönmüş darbecile 
re karşı koyarak, 
tarihi bir destan 
yazmıştır. Bir cümle 
ile; 15 Temmuz, bir 
Milli İrade Zaferidir. 
Bu mü asebetle 
darbe 'ebbüsüne 
karar. Jih la ve cesur 
ca karşı koyan 
silahlı kuvvetleri 
mize, polisimize, 
emniyet mensupla 

rımıza ama hepsin
den önemlisi bu 
menfur girişimi ön
lemek, milli iradeye 
sahip çıkmak için 
canını 'rtaya ko
yarak, den 77’ye 
genciyle yaşlısıyla, 
kadınıyla erkeğiyle 
meydanları doldu
ran aziz milletimize 
şükran ve minnet
lerimizi sunuyor, bir 
kez daha 
şehitlerimize 
Cenab-ı Allah'dan 
rahmet, yaralı 
kardeşlerimize acil 
şifalar diliyorum. 
Bir teşekkürü de 
Saadet Partisi 
teşkilatlarına,

ülkemizin en güzide 
gençlik kollarımıza 
ve Milli Görüşçü 
Kuruluşlarımıza 
borç biliyorum.
15 Temmuz 
gecesi Saadet 
Partililer ve 
bütün Milli 
Görüşçü kuruluş 
larımız "söz konu 
su vatansa gerisi 
teferruattır” diyerek 
ilk andan itibaren 
tankların karşısında 
durmuş ve her za
manki gibi Milli 
Görüş’e yakışır 
bir cesaret ve 
fedakârlık örneği 
ortaya koymuştur.” 
denildi
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Bıırsa'da Jandarma'dan FTTÖ baskını
Bursa'da bir istih
barat üzerine 
harekete geçen jan
darma ekipleri FETÖ 
mensubu bir şahsın 
evine yaptığı 
baskında av tüfeği 
ve çok sayıda 
örgüt dokümanı 
ele geçirdi.
Mustafakemalpaşa

ilçesinin Yenice Ma- 
hallesi'nde ikamet 
eden 43 yaşındaki 
F.T.'nln FETÖ adına 
propaganda yaptığı 
ve çeşitli alanlarda 
faaliyet gösterdiği 
yönünde istihbarat 
edinen jandarma 
ekipleri, aldığı adli 
izinlerin ardından -

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

baskın yaptı. 
Şüpheli F.T.'nin 
evinde yapılan ara
mada 1 adet 
ruhsatsız av tüfeği, 
bu tüfeğe ait 4 av 
fişeği, 13 adet örgüt
sel doküman ele 
geçirildi. Ayrıca 
ekipler incelenmek 
üzere şüphelinin

telefonu ve 
tabletine el koydu. 
Adliyeye sevk 
edilen şüpheli F.T., 
yurtdışına çıkış 
yasağı konularak 
adli kontrol 
şartıyla tutuksuz 
yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.

Bursa'da facianın
esininden dönüldü
Bursa’nın Mustafa 
kemalpaşa ilçesin 
de, bir benzin istas 
yonunda saman 
dolu iki kamyon alev 
alev yandı. Benzin 
pompalarına 5 metre 
mesafede yanan 
kamyonlar yürekleri 
ağızlara getirdi.
Yalıntaş Mahallesi'n- 
deki bir benzin 
istasyonundan 
yükselen dumanlar 
itfaiyeyi alarma 
geçirdi. Benzin 
istasyonunun LPG 
tanklarına sadece 5 
metre mesafede bu
lunan saman yüklü 
iki kamyon ve bir 
minibüste çıkan 
yangın faciaya 
davetiye çıkardı. 
Alevler, itfaiyenin 5 
araçla yaptığı müda
haleyle bir saatte 
kontrol altına 
alınabildi. Yaşanan 
sıcak saatlerin 
ardından ekipler

sürdürdü. Havanın yerinden hızla
aydınlanmasıyla be
raber atlatılan 
tehlikenin boyutu da 
gözler önüne serildi. 
Saman yüklü iki 
kamyon ve 
yakınlarındaki bir 
minibüs tamamen 
küle dönerek 
kullanılamaz hale 
geldi.
Vatandaşlar, 
yangından çok kısa 

uzaklaştığını iddia 
etti. Emniyet, olayın 
bir sabotaj olup 
olmadığını 
araştırmaya başladı. 
Heyecanlı geçen 
gecede, alevlerin 
LPG tanklarına 
sıçramadan 
söndürülmesi ciddi 
bir facianın önüne 
geçti. Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

S tel ıMııı ililı
Diyarbakır'dan 
temin ettikleri 
200 kilogram 
uyuşturucuyu 
İstanbul ve 
İzmir'de satmak 
için Bursa'da 
depolayan 3 zehir 
taciri kıskıvrak 
yakalandı. 
Bursa İl Jandarma 
İstihbarat Şube 
Müdürlüğü ile Gem
lik İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekipler
ince yapılan 
istihbarı çalışmalar 
sonucunda S.D. 
(34), C.A. (34) ve 
M.D. (33) isimli 
şahısların 
Diyarbakır'ın Lice 
ilçesi kırsalından 
temin edilen 
uyuşturucu maddeyi 
İstanbul ve İzmir 
illerinde satmak

maksadıyla 
Gemlik’te 
sakladıkları 
bilgisi elde edildi. 
Gerekli adli izinlerin 
alınmasını 
müteakip, Gemlik 
Büyükkumla'da 
M.D. isimli şüpheli 
şahsa ait çiftlik 
evinde jandarma 
ekiplerince yapılan 
aramada 59 adet

demir profil içine 
gizlenmiş ve nay
lonla sarılmış 200 
kilogram kubar 
esrar, 1 adet 
kurusıkı tabanca, 
8 adet kurusıkı 
fişek ve 12 adet 
9 mm çapında ta
banca fişeği ele 
geçirildi. Şüpheli 
3 şahıs adliyeye 
sevk edildi.

Kazalarla cumartesi günlerine dikkai
TÜİK verilerine göre, 
ülkemizde geçen yıl 
1 milyon 313 bin 
359 trafik kazası 
meydana gelirken, 
bu kazalarda 7 bin 
530 kişi hayatını 
kaybettiği belirlendi. 
İllere göre 
bakıldığında en çok 
kaza, nüfusun yoğun 
olduğu İstanbul, 
Ankara ve İzmir'de 
meydana gelirken, 
bu illeri Bursa, An
talya, Kocaeli, Konya 
ve Adana takip etti.

En az kaza olan iller 
ise Hakkâri, Tunceli, 
Ardahan, Bayburt, 
İğdır, Kilis, 
Gümüşhane ve 
Siirt olarak saptandı. 
Kazalarda 
Cumartesi 
gününe dikkat... 
İstatistiklere göre 
geçen yıl meydana 
gelen 183 bin 11 
ölümlü ve 
yaralanmah kazanın 
çoğu 27 bin 305 adet 
ile Cumartesi inü 
gerçekleşti. En az 

kazanın olduğu 
günün ise 24 bin 928 
kaza ile Sah olduğu 
ortaya çıktı.
Basına da oldukça 
fazla haber yansıdı... 
Üç bine yakın ulusal 
bölgesel ve yerel 
gazete ile dergiyi 
inceleyerek yapmış 
olduğu araştırmaya 
göre, trafik kazaları 
ile ilgili yılbaşından 
bu yana yazılı 
basında toplam 33 
bin 881 haber çıktığı 
tespit edildi.
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..Güne Bakış
Gemlikli Ömer Özgeç, kızıyla birlikte müzik yaparken, 

ünlü şairlerin şiirlerini besteliyor...
il

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com SIIIW mil

FETÖ’CÜLERİ KİMLER KORUDU? (2)
O gün CHP’H Necdet Ersoy, ilçenin birçok I 

yerinde imar planlarında eğitim alanları 
bulunduğunu, özel okullarının ticari kuru 
luşlar olduğu, bu konularda neden alan 
ayrılacağını sorunca tartışma çıktı.

Yılmaz, Koç Lisesine, Emine Örnek oku
luna, Tan Lisesi’ne yazılar yazdıklarını Gem- I 
likli öğrencilerin her gün Bursa’ya gidip gel 
mek zorunda kaldıklarını okulları Gemiik’e 
getirerek eğitimin kalitesinin yükseltecek
lerini, ilçenin marka değerinin artacağını 
söylemişti.

Ama asıl sorun o değildi. Cemaatlere be
dava arsa hazırlanıyordu. Bunun başında da I 
Gülen cemaati geliyordu.

Çünkü o günlerde Gemlik’ten birçok 
AKP’Hnin çocukları minibüslerle Yalova 
girişinde mezarlık üzerinde bulunan, “Yüce 
Bilgili" adlı okula çocuklarını götürüyorlardı. I 
Matematik Olimpiyatı şampiyonu unvanlı bu I 
okula kimler çocuklarını götürdü. AKP’liler 
çıksın açıklasın. Kimler destekledi Güien’in 
okullarını, Kimler Güien’in Gemlik’teki 
Yeşihrmak ve Fem Dershanelerine çocukla 
rını kaydettirdi. Kimler ilçe girişindeki Bay 
taş apartmanının üst katlarında kalan Yeşil 
ırmak Dershanesi öğretmen ağabeylerin 
evinde çocuklarını öze! eğitimi verdiriyordu.

Bunların çoğu AKP’lilerdi.
İstihbarat birimleri ve polis bunları 

izlemiyor muydu?
O zaman AKP Gülen kardeşliği sorunsuz 

yürüyordu.
5 Temmuz 2012 günlü Belediye Meclisine I 

yine bir önerge geldi AKP’den.
Umurbey mezarlığının üzerinde hâzine

den belediyeye geçmiş olan bir arazi vardı. 
O arazi Belediye başkam tarafından Gülen 
Cemaatine ait Uludağ Eğitim ve Kültür 
Vakfına tahsisini istiyordu.

CHP’Hier ve MHP’den eğitim kökenli 
Metin Şanlı buna karşı çıktı. Bu meclisteki 
konuşmaların tutanaklarını eski Belediye 
Başkam Fatih Mehmet Güler, önceki gün 
facebook’ta paylaştı. Bize de gönderdi. 2. 
sayfamızdaki haberi okuyun.

Sayın Belediye Başkantmızın Fehtullah 
Gülen’i nasıl övdüğünü göreceksiniz. Bakın 
o gün Yılmaz, Gülen’i nasıl övüyor:

“Burada ifade edildiği gibi belli bir kesim 
değil, belli kesim diye lansa edilen insanlar 
bu gün dünyanın 150 değişik ülkesinde oku! 
açmak suretiyle Türkçeyi dünya dili yapma 
çabasın dadırlar. Türk dilini anlatmaktadır 
lar. Türkün geleneğini göreneğini 
anlatmaktadırlar ve Türkün bayrağını lafta 

I değil, icraatta 150 ülkede dalgalan 
I maktadırlar."

R. Y. — “Bir kısım insanlar fedakarlık yapıp 
I burda eğitim yuvası kurmak istiyorlarsa, 
I bunlar kim olursa olsun, sermayesinin rengi 
I ne olursa olsun, eğitimde ve sağlıkta de- 
I vletin yükünü yüklenmek isteyenlere 
I yardımcı olmak gerekiyor."

R.Y. — “Burada oku! yapacak insanlar 
I sanki bir Türk düşmanı gibi buraya okul ya- 
I pacaklar. Söyleşine yakışıksız bir yapıştır 
I mayı doğrusu Milli Eğitimde yıllarca hizmet 
I vermiş bir insana (MHP.H meclis üyesi Metin 
I Şanlı kastediliyor.) yakıştırmam mümkün 
I değil, muhtemelen dil sürçmesi olmuştur. ”

R.Y. — “Fedakar insanlar ancak bunu ya- 
I pabilir. (Cemaat mensupları kastedilerek.) 
I R.Y. — Sayın Ersoy (CHP’H meclis üyesine 
I hitaben) bu arkadaşlar, bu arkadaşlar gönü! 
I insanları. Dolayısıyla dünyanın her bir ücra 
I sında böyle bir eğitim seferberliği kendine 
I addetmiş ibadet sahibi insanlar.

İşte cemaate ve onun liderine sahip
I çıkanlar kimlermiş okudunuz.
I Bunlar belediyenin resmi tutanakları.
I O günlerde cemaat He AKP birlikte yürü 
I yorlardı. Cumhuriyetin temel niteliklerini 
I değiştiriyorlar, yurtsever silahlı kuvvetleri 
I subaylarını, akademisyenleri, sanatçıları, 
| siyasetçileri değişik sahte belgelerle içeri 
I tıkıp orduyu yeniden dizayn ediyor, yerlerini 
I Fetocuları dolduruyorlardı.
I Suçlu aranmasın, suçlu fetocular kadar 
I AKP’lilerdir.
I Şimdi büyük temizlik başladı.
I Kurunun yanında yaş da yanacak.

Boşalan devlet kadrolarına kimleri koya-
I caklar göreceğiz.
I Bugün ülkenin başına bela olan Paralel 
I Yapı darbe yapacak hale gelmişse 
I sorumluları bellidir?

Onlar büyüttü, onlar korudu.
| Şuçlular belli.
I Hem de resmi kayıtlarla suçları delilli.

Gençlik yıllarını 
Gemlik’te geçiren, 
Ömer Özgeç, müzi 
ğe olan tutkusunu 
babasının işçi 
olarak çalıştığı 
Sunğipek Fabrika 
sı’nda gençlerin 
kurduğu 
orkestra ile müzik 
yaşamını başlattı. 
Daha sonra 
Eskişehir Şeker 
Fabrikası orkestra 
sında sürdürdüğü 
müzik yaşamını, 
şimdi Türkiye’nin 
yakından tanıdığı 
ünlü şairlerin 
şiirlerinden beste 
yaparak yürütüyor. 
Kızı Güneş Özgeç 
ile besteleri aynı 
sahnede seslendi 
ren Ömer Özgeç, 
Rıfat İlgaz, Melih 
Cevdet Anday, 
Nazım Hikmet ve 
daha bir çok şairin 
şiirlerini beste 
yapıyor.
Arşivinde 250’ye 
yakın şiir bestesi 
bulunan Özgeç, 
sanatını müzik 
piyasasının 
dışında, küçük din
letilerde ve şairleri 
anma gecelerinde 
sürdürüyor.
Özgeç, bugüne 

ı kadar 2 albüm 
hazırladı. Ömer 
Özgeç, yaptığı 
bir röportajında, 
müzik sevgisinin 
babasının bir gün 
eve getirdiği bir saz

I ile başladığını be- 
I lirterek, şöyle 
I diyor:
I “Eve gelen sazın 
| tellerini elimle 
I şöyle bir tınlattım. 
| O sazın çıkardığı 
| sesleri unutamam. 
I 15 yaşında bir 
I gitar edindim. Daha 
| önceleri ise mızıka 
I çalıyordum.
I Çok yetenekliydim, 
I daha doğrusu 
| müziğe aşıktım.
I Daha sonra arka 
| daşlarımla bir grup 
| kurduk. Düğünler 
| de çalmaya

başladık. Güzel 
günlerdi o günler. 
Grubumuzla Elvis 
Presley, Papino di 
Capri, Beatles’ten 
parçaları çalardık. 
Bu müzisyenler o 
yıllarda dünyayı 
sarsıyorlardı. 1968 
yılında Eskişehir’e 
yerleştim. Eskişehir 
İktisadi Ticari 
İlimler Akademisi 
orkestrasında ritim 
gitaristi arıyorlardı 
Rahmetli Orhan 
Atasoy, Emre 
Dağdeviren ile 
Goog adlı bir grup 
kurduk. Bu grup bir 
süre sonra dağıldı. 
Eskişehir Şeker 
Fabrika Orkestra 
sı’nda çalmaya 
başladım.
Eskişehir Şeker 
Fabrikası Orkestra 
sında iki yıl çalış 
tim. Pancarlar topla 
nıp işlendikten 
sonra şölenler 
yapılırdı. O yıllarda 
çalardık."

İLK BESTE RIFAT 
İLGAZ’DAN

Ömer Özgeç, 
1977 yılında Ankara 
Çağdaş Tiyatrosu’n 
da 1,5 yıl olun 
müzikleri, TRT 
Televizyonunda 
78 yılında 
yayır man 
“Ha^a^m Roman” 
adlı dizinin müzik

lerini hazırladı.
1983 yılında “Artık 
kendim yazayım” 
diyerek, ilk üç şarkı 
sini bu dönemde 
yazdı. Ünlü yazar 
Rıfat İlgaz'ın 
50. nci sanat yılı 
kutlamalarında 
İlgaz’ın oğlu Aydın 
İlgaz’ın kendisini 
arayarak “Babam 
için bir şiir besteler 
misin?" dediğini 
söyleyen Özgeç, 
İlgaz’ın Alişim 
şiirini bestelediğini, 
bestenin beğenilme 
sinden sonra 
“Senin neyin eksik” 
şiirini de 
bestelediğini 
söyledi.
Ömer Özgeç, Melih 
Cevdet Angay’ın 
“Tanıdık Dünya” 
kitabındaki “Değiş 
tirmeler” başlıklı 
9 şiiri üzerinde 
çalışarak farklı bir 
dünyanın içine 
girdiğini belirterek, 
“Şiirlerin gizlerini 
bestelerden alıyor 
dum. Anday’ın 9 
şiiri L ni başka bir 
duruma getirdi. 
Şiir bestelerim aynı 
zamanda benim 
beyitim oldu. 
Özgeç, “Müzik 
nedir", “Şiir nedir", 
“Neden şiir 
besteliyorlar?" 
sorularının 
tartışıldığı gün
lerdi" diyerek

şunları söyledi: 
“Birçok insan şiirin 
bestelenmesine 
karşıdır. Bana 
kalırsa, şarkı 
başka bir şey, 
şiir başka bir 
şey. Bir şiirden 
şarkı yaptığın za
manda başka bir 
şey oluyor. 
Gençliğimde İn
gilizce, Fransızca, 
İtalyanca şarkılar 
söyledim, hiç 
anlamadan.
Ama, bilmediğimiz 
dilde şiir okuya 
mazsınız. Şiirden 
şarkı yaptığım 
zaman tam bir 
uyum olursa o 
şarkı oluyor. 
İnsanın kimyası 
değişiyor. Başka 
türlü bir şey oluyor. 
Özgeç, Rıfat 
İlgaz’ın şiirlerinden 
sonra Nazım Hik- 
met’n Jokond ile 
Si-Ya-U destanını 
bestelemeye 
başladım. 3 
bölümün tümü 
90 dakika 
tutuyor. Genco 
Er kal ile Nazım’ın 
şiirinin bestesini 
dinlerken 6 
saatlik zamanın 
nasıl geçtiğini 
anlayamıyorum. ” 
Özgeç, Yunus 
Emre’den de 
10 şiir bestele 
diğini söyledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İMı Hilı tti »t liiıUa silil Un
Bursa Büyükşehlr 
Belediyesi’nin 
ulaşım şirketi 
BURULAŞ 
tarafından işletilen 
BUDO’nun 525 kişi 
kapasiteli Hamdi 
Karabasan gemisi, 
hafta içi Gemlik 
Körfezi’nde mavi 
tur, hafta sonu 
Mudanya-Büyük 
ada seferleri ile ra* 
mazan bayramı 
sonrası başlattığı 
hizmetleri 
sürdürüyor. 
Gezi teknesi for* 
munda yenilenerek 
üstte açık alan 
yaratılan Hamdi 
Karabasan Gemisi 
hafta içi körfez hafta 
sonu da Büyükada 
seferleri ile yoğun 
ilgi görüyor. Gemi

ayrıca nişan, düğün 
ve şirket 
organizasyonları için 
de özel kiralama ile 
hizmet veriyor.
BUDO Mudanya Ter
minalinden hareket

eden Hamdi Kara
basan gemisinin kör
fez turu rotası 
sırasıyla Fıstıklı, 
Kumla Gemlik 
iskeleleri olarak be
lirlendi. Yolcular

yolcular alınarak 
Mudanya’ya 
dönülüyor.
Hafta içi her gün 
yapılan seferlerin 
hareket saatleri;
Mudanya 10.00,

dilediği iskelede 
iniyor, dönüş yol
unda aynı rota 
tersten izlenerek 
Gemlik, Kumla, 
Fıstıklı 
iskelelerinden

Fıstıklı 11.15, 
Kumla 12.30, 
Gemlik 14.30 olup 
dönüşte de Kumla 
15.15, Fıstıklı 
16.30 olarak hizmet 
veriyor. Gidiş 
dönüş tek biletin 
8.00 TL olduğu 
tur için biletler 
Mudanya 
İskelesi’nden 
temin ediliyor.
Hamdi Karabasan 
gemisi hafta 
sonunda Mudanya’
dan 08.30’da hareket 
ederek Büyükada’ya 
gidiyor, dönüş 
Büyükada’dan saat 
17.00’de yapılıyor. 
Bu turun gidiş 
dönüş tek bileti 
ise internetten 
27,00 TL’ye 
alınabiliyor.

www.gemlikkorfezgazetesi.co

43 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ

DAVETİVE

>>»>>! TÜRKİYE'NİN EN UYGUN VE KALİTELİ 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA

ES DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

I® j-S I -»|-\r- ✓ S€VK İRSRUV€Sİ DÜĞÜN S NİŞAN
djdl ✓ TAŞIMA İRSALİVESİ SÜNNET AÇILIŞ

■— I ✓ KARTVİZİT & KAŞE
,----- 1 ✓ HEDİVELİK EŞVA

İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK KATALOG
Tel: 0 224 513 96 83 V CİLT İSLCRİ

MATBAACILIK ■ REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM
✓ OAGANIZASVON 
^PLAKET 5 KUPA 
✓ DERGİ, KİTAP 
✓BALON

http://www.gemlikkorfezgazetesi.co
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Bilimin nabzı BTM’de atıyor
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkez- 
i’nde (BTM) 5 ile 13 
yaş arası çocuklara 
yönelik eğlence ve 
bilimin iç içe olduğu 
yaz kampları 
ağustosta başlıyor. 
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
(BTM) yaz aylarında 
gerçekleştirdiği bilim 
kampları ile bilim 
sever çocukların 
gözdesi olmaya 
devam ediyor. Gün

lük yaz kampları 
ağustos ayı boyunca 
salıdan cumartesiye 
09.30 ile 17.00 saat
leri arası, 5 ile 13 yaş 
arası çocuklar için 
BTM’de yapılacak. 
Her gün için 
belirlenen ayrı 
bilim dalları ile 
çocuklar hem bilimle 
ilgili farkındalık 
kazanıyor hem de 
yeteneklerini 
keşfediyor. Program, 
eğlenceli spor

faaliyetleriyle 
başlıyor. Günün 
temasına göre 
devam eden atölye 
çalışmalarının

sonunda katılımcılar 
BTM içerisinde yer 
alan planetaryum ve 
simülatörleri de zi
yaret etme imkanı

buluyor. Ağustos ayı 
boyunca bilim 
severlerin gözdesi 
olacak kamplarda 
her salı ‘Gökyüzü ve 
Ötesi’, çarşamba 
‘Elektrik Günü’, 
perşembe 
‘Sihirli Kimya’» 
cuma ‘Havalı 
Deneyler’ ve 
cumartesi de 
‘Dinozorların 
Maceralı Dünyası’ 
adlı kamplarda 
eğlenceli anlar

yaşayacaklar.
Ayrıca katılımcılar, 
BTM içerisinde yer 
alan Dinozor 
Sergisi’nde de 
takım oyunları ile 
stratejik oyunlar 
oynayacaklar. 
BursalIlar, ağustos 
ayı boyunca 
devam edecek olan 
kamplarla ilgili de
taylar ve kayıt için 
www.bursabilim- 
merkezi.org adresini 
ziyaret edebilirler.

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA 
ÖZ YAPI KURANLAR 

SİTESİNDE HAVUZLU 
EŞYALI KİRALIK DAİRE

0 535 37818 86

m gemport
Gerilik Liman ve ÇJepölam^ İşletmel^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 Traktör 
Operatörü istihdam gdeceK.

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

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

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

I® Tercihen Terminal Traktör Operatörü olarak 
minimum 1 yıl deneyimli,

O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak, 
0 Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, propıemıerı 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
JQ 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.

KAYNAKÇIftRflNIYOB
Gemlik'te fâaliyet gösteren 
%1OO Hollanda sermayeli 

makina imalatı yapan fabrikamız 
için aşağıdaki 

niteliklere sahip personellere 
İhtiyacımız vardır; 

Meslek Liselerinin metal işleri 
bölümünden mezun, 

(Bazaltı, 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

™
 FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 

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

■ ’Sff
KAŞ€D€ I» W 

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

©SAATTE TESLİM EDİLİR

C’İLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A 
Tel: (0,2241513 96 83 GEMLİK

http://www.bursabilim-merkezi.org
mailto:hr@gemport.com.tr
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Mı sivillere 3.816, sakat kalana 47 hin lira!
15 Temmuz darbe 
girişiminde 
yaralanan, şehit 
olan ve zarar gören 
vatandaşların 
yaralarının sarılması 
İçin harekete geçildi. 
15 Temmuz gecesi 
şehit olan sivillerin 
yakınlarına aylık 
bağlanırken, sakat 
kalanlara rapora 
bakılıp kademeli 
olarak çalışma gücü 
kaybına göre 47 bin 
liraya kadar tazminat 
verilecek. Bakanlar 
Kurulu’nun yüzde 30 
artırma yetkisi var. 
Yaralanana ise 
tazminat 3.916 lira 
15 Temmuz darbe 
girişiminin yaraları 
Terör ve Terörle Mü
cadeleden Doğan 
Zararların 
Karşılanması 
Hakkında Kanun 
çerçevesinde

sarılacak. Yaralanan 
siyil vatandaşlara 3 
bin 916 lira tazminat 
ödenecek. Sakat 
kalan sivillere, 
çalışma gücü 
kaybına göre 47 bin 
liraya kadar tazminat 
ödenecek ve 
maluliyet aylığı 
bağlanacak. Şehit 
olanların yakınlarına 
aylığın yanı istihdam 
hakkı sağlanacak. 
Aracı, işyeri zarar 
gören vatandaşların 

hasarları 
karşılanacak. Darbe 
girişiminde 246 kişi 
şehit olurken bin 536 
kişi yaralandı. 
Şehitlerin 179’u, 
yaralıların ise bin 
391 ’i sivillerden 
oluşuyor. Ölenler 
geride yüzlerce 
çocuk, eş ve mağdur 
anne baba bıraktı.
Yaralıların bir 
kısmının ise ömür 
boyu engelli kalma 
riski bulunuyor. Tal

ihsiz gecede onlarca 
araç tankların 
altında kalarak ya da 
atılan bombalardan 
kullanılamaz hale 
geldi. Bazı iş yerleri 
zarar gördü.

TÜM YARALILARA 
TAZMİNAT VERİLİR 
Darbe girişimi 
sırasında yaralanan 
sivil vatandaşlara bir 
defaya mahsus 
olmak üzere 3 bin 
916.86 lira tazminat 
ödenecek.
Yaralanma sonucu 
çalışma gücü kaybı 
yaşayanlara, derece
sine göre ödeme 
yapılacak. Çalışma 
gücü kaybı üçüncü 
derece olanlara 2 bin 
611-15 bin 667 lira; 
ikinci derece olan
lara 16 bin 320 -31 
bin 334 lira; birinci 
derece olanlara ise

31 bin 987-47 bin lira 
arasında değişen tu
tarlarda bir defalık 
ödeme 
gerçekleştirilecek. 
Şehit olanların 
mirasçılarına ise 32 
bin 640 liralık toplu 
ödeme yapılacak. 
Bakanlar Kurulu’nun 
bu tazminat 
tutarlarını yüzde 30 
oranında artırma 
yetkisi bulunuyor. 
Hayatlarını ortaya 
koyarak tankların 
karşısına dikilen bu 
kişilere ve hak 
sahiplerine yüksek 
tutardan ödeme 
yapılması bek
leniyor.

ŞEHİT VE MALUL 
AYLIĞI 
BAĞLANACAK 
Korkunç gecede 
şehit olanların 
yakınları ile engelli 

hale gelenlere aylık 
bağlanacak. En
gellilere bağlanacak 
aylık tutarı çalışma 
gücü kaybı üçüncü 
derece olanlarda 531 
TL; ikinci derece 
olanlarda 708 TL; 
birinci derecede 
olanlarda ise 885 TL 
olacak. Şehitlerin 
hak sahiplerine de 
885 lira aylık 
bağlanacak.
Sağlanacak istihdam 
hakkından yararlan
mak için birden 
fazla kişi başvu 
rursa, örneğin ölen 
kişinin birden fazla 
işsiz kardeşi istih
dam hakkından 
yararlanmak isterse, 
valilik bünyesinde 
oluşturulan 
Uyuşmazlık 
Komisyonu, kimin 
yararlanacağını be
lirleyecek.

M ilil
II

Türkiye genelindeki 
et tüketiminin 4'te 
birinin gerçekleştiği 
İstanbul'da, 
Kasaplar Federas 
yonu, Türkiye 
Yemek Sanayicileri 
Dernekleri Federas 
yonu, Türkiye 
Perakendeciler 
Federas 
yonu ve kırmızı et • 
sanayi alanındaki 
işletmelere ithal 
karkas dana etini 
geçen hafta 22 li
radan vereceğini 
duyuran Et ve Süt 
Kurumu (ESK), 
satışa başladı. Sek

tör temsilcileri, İs
tanbul'a özel in
dirimli et satışının 
tüm Türkiye gene
line yayılmasını is
tiyor. Soruları 
yanıtlayan Türkiye 
Kasaplar Federasy
onu Başkanı Fazlı 
Yalçındağ, ette son 

dönemde ciddi 
yükseliş olduğunu, 
bu yükselişi görerek 
harekete geçen 
otoritelerin İstanbul 
çevresinde faaliyet
lerini yoğunlaştır 
eliğim bildirdi.
Yalçındağ, "İstan
bul'u kontrol altına 

almak, çok şeyi kon
trol altına almak 
manasına geliyor. 
Bütün Anadolu'ya 
bu fiyattan et ver
ilmesinden yanayız. 
Bu konudaki talep
lerimizi ilgili makam
lara ilettik." dedi. 
Kasapların 
müşterilerinin 
damak tadına göre • 
ürün seçtiğini, bu 
nedenle bu satışa 
çok fazla itibar 
etmediğini, yemek 
sanayisi ve zincir 
mağazaların ise bu 
ete ilgi gösterdiğini 
dile getirildi

Hâzinede 62 kişi 
rtöreuden nzaklastınldı

Mehmet Şimşek, 
Hazine Müsteşarlı 
ğı'nda 62 kişinin 
görevden uzaklaştı 
rıldığını açıkladı 
Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Şimşek: "Hazine

Müsteşarlığında, 2 
genel müdür, bir 
genel müdür 
yardımcısı, 5 daire 
başkanı dahil 
toplam 62 kişi 
görevden 
uzaklaştırılmıştır."

G 
E 
M 
L 
I

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
İtfaiye4 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. * 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmBöl.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
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova (228) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlsar (262) 655 60 31

OTODÜS
K 1 ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 

büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Potrol fl13 1O 7O
MAR-PET O13 30 33
Tuncay Otogaz B13 ıe 4s
Bayza Petrol a 13 01 03

R 
E

Pamukkale 012 00 20
DENİZ UÇAâl . 013 0013
Psgasus Akmls Seyahat 014 03 02
METRO ©13 12 H
Aydın Turlsm ®1 3 20 77
80z«r Turizm 012 1O 72
Kanberofilu-EsadM 814 48 48Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 012 0103

IH 1 HASTANELER

B 
E 
R 
I

Devlet Hastanesi 517 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
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 51345 20

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

Gemlik Karfez
OEMLİK’İN İLK 6ÛNLÛK SİYASİ OAZITESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5534 

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)

MllM
VENÜS SİNEMASI 

buz devri 5 
büyük çarpışma: 

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

3 harfliler 3 
kara büyü: 

12:00-14:00-16:00- 
18:00-20:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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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

it****

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

www.yigitinsaatgemlik.com

MİLTON
k. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

?nsfy -MeşnM-Çerez
Piganist +Dj Performans 
Saten Sandalge dindinme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

201Vyılı
REZEMASTOIMILARIME

BAŞLMHŞnt
İnternetten Canlı Sahne - Işıkgösterisi

Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler
A www.gemllkmilton.com
Şk facebook/mlltondugun

plus.google.com/mlltondugun 
R HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 

> Tel : 513 10 71 GEMLİK

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


GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

25 Temmuz 2016 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Yürüyüşte partiler arası birliktelik sağlanamadı

■MİHUlİilMlIlI
^Güne&tas

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

BİRLİK ve DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ
Dün cep telefonuma Belediyeden gelen bir 

mesaj ile Kent Konseyince düzenlenen Dar
belere ve Teröre karşı Birlik ve Demokrasi 
Yürüyüşü yapılacağı duyuruluyordu.

Pazar gün ise gün boyu belediye hopar
löründen yapılan anonslarla vatandaş 
yürüyüşe davet edildi.

Gazete hazırlamak için büroma geldiğimde 
CHP İlçe Başkanı UğurSertaslan’ı telefonla 
aradım. Devamı sayfa 4'de

Gemlik Kent Konseyi’nce düzenlenen "Darbe ve Teröre karşı Birlik 
ve Demokrasi Yürüyüşü” dün mehteran takımının eşliğinden 
yapıldı. Atatürk Stadyumu önünden başlayan yürüyüş İstiklal Cad
desi ve İskele Meydanına kadar sürdü. CHP’lilerin Taksim Mitingi 
nedeniyle katılımı olmadığı görülürken, MHP’li bir grup büyük bir 
bayrak altında yürüyüşe destek verdiler. Mehter müziği eşliğinde 
iskele Meydanı’na kadar yüründü. Haberi sayfa 4’de

Açılım 
lisesi 

kapatıldı 
15 Temmuz 
darbe girişiminin 
ardın dan ilan 
edilen OHAL'in 
ilk kanun hük
münde karar
namesi de Resmi 
Gazete'de 
yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Sağlık kuruluş 
ları, öğrenci 
yurtları, dernek 
ve üniversite, 
sendika, okullar 
kapatıldı. Gem
lik’te Özel Açılım 
Lisesi ve Gemlik 
Sanayici ve 
İşadamları 
Derneği kapatıldı. 
Haberi sayfa 2’de

— MMİ

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

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’mn uyguladığı A VTT VÎTFÎ FR ÎMT7•

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş . 1 i v 11 A AnliAlı
derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

MÜZİK 
MASA TENİSİ 
VOLEYBOL 

• BASKETBOL
SU SPORLARI

JİMNASTİK

TİYATRO 
BİLGİSAYAR 
HALKOYUNLARI
SATRANÇ

r 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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Eski Gemlik Kaymakamı, Antalya Vali Yardımcısıydı...

Bllfll ÇELİK TUTUKLANDI
15 Temmuz 
FETÖ’cü subayların 
darbe girişinin 
başarısızlıkla 
sonuçlanmasından 
sonra Fehtullah 
Gülen cemaatiyle 
ilgilleri olan kamu 
görevlilerinin ve ce
maat imamlarıyla, 
bu cemaatin 
destekçilerinin 
tutuklanması geniş 
bir şekilde 

sürdürülüyor. 
TSK içindeki 
FETÖ’cü general 
ve subayların 
gözaltına alınarak 
tutuklanmasından 
sonra, valiler, vali 
yardımcıları, rektör
ler ve akademisyen
ler, öğretmenler, 
MİT mensupları, 
hakimler, savcılar, 
polisle kamu 
kurumlarındaki

FETÖ’cü olarak bili
nenler birer birer 
tutuklanıyorlar.

MAHKEMECE 
TUTUKLANDI 
İçişleri Bakanlı 
ğı'nca görevden 
uzaklaştırılan ve 
FETÖ soruşturması 
kapsamında da 
gözaltına ahnan 
Antalya Vali 
Yardımcısı Bilal

Çelik ile Serik 
Kaymakamı Altan, 
emniyetteki işlem 
lerinin tamam lan 
masının ardından, 
adliyeye sevk 
edildi.
Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
ifadeleri alınan 
Çelik ve Altan, 
tutuklanmaları is
temiyle mahkemeye 
sevk edildi.

Çelik ve Altan, 
cumartesi günü 
tutuklandı. 
Görevinden alınan 
Gemlik Kaymakamı

Cahit Işık ile 
ilgili ne gibi 
işlem yapıldığı 
konusunda bilgi 
alınamadı.

Açılım Lisesi kapatıldı
15 Temmuz darbe 
girişiminin ardın 
dan ilan edilen 
OHAL'in ilk kanun 
hükmünde karar
namesi de Resmi 
Gazete'de yayınlana 
rak yürürlüğe girdi. 
Kararname'de 35 
sağlık kuruluşu, 
934 okul, 109 
öğrenci yurdu, 104 
vakıf, 1125 dernek, 
15 üniversite ve 19 
sendika kapatıldı. 
Kapatılan dernek, 
sendika, sağlık 
kuruluşu ve 
okullara mühür vu
rulmaya başlandı. 
Gemlik’te de 
Özel Açılım 
Lisesi kapatılarak 
mühürlendi.

İŞTE BURSA'DA 
KAPATILAN KU- 
RUMLARIN 
TAM LİSTESİ: 
Bursa Orhangazi 
Üniversitesi - 
Osmangazi 
LİSELER 
Özel Açılım Temel 
Lisesi - Gemlik 
Özel Nilüfer 
Anadolu Lisesi - 
Mudanya 
Özel Nilüfer 
Anadolu Lisesi - 
Nilüfer 
Özel Nilüfer Fen 
Lisesi - Mudanya 
Özel Nilüfer Fen 
Lisesi - Nilüfer 
Özel Rafet Kahra
man Anadolu 
Öğretmen Lisesi - 
Nilüfer 
Özel Nilüfer İrem

İlkokulu -
Mustafakemalpaşa 
Özel Nilüfer Safvet 
İlkokulu - İnegöl 
Özel Burakhan 
Anaokulu - Nilüfer 
Özel Mavi Deniz 
Anadolu Lisesi - 
Nilüfer 
Özel Nilüfer Hacı

Kemal Fen Lisesi - 
İnegöl
Özel Nilüfer Hacı 
Kemal Anadolu Lis
esi - İnegöl 
Özel Bursa 
İpekşehir Temel 
Lisesi - Osmangazi 
Özel Bursa Temel 
Lisesi - Osmangazi

Özel Bursa Birey 
Anadolu Lisesi - 
Nilüfer
Özel Bursa Birey 
Fen Lisesi - Nilüfer 
Özel Yenişehir 
Temel Lisesi - 
Yenişehir 
İLKOKUL - OR
TAOKUL -

ANAOKULLARI 
Özel İlkbahar 
İlkokulu - Nilüfer 
Özel Nilüfer Yıldırım 
İlkokulu - Yıldırım 
Özel Nilüfer 
Bademli İlkokulu - 
Mudanya 
Özel Nilüfer Safvet 
Ortaokulu - İnegöl 
Özel Nilüfer 
Bademli Orta 
okulu - Mudanya 
Özel Nilüfer İrem 
Ortaokulu - 
Mustafakemalpaşa 
Özel Nilüfer Yıldırım 
Ortaokulu - Yıldırım 
Özel Nilüfer 
İlkokulu - Nilüfer 
Özel İnegöl Yeniba
har Ortaokulu - 
İnegöl 
Özel Burakhan 
Ortaokulu - Nilüfer

AKP'Lİ VEKİLLER DEMOKRASİ NÖRETİNDE
Darbe girişiminin 9. 
gününde de Demok 
rasi Meydanını dol 
duran Gemlikliler, 
vekil sürprizi 
yaşadılar.
Sağlık eski Bakanı, 
Ak Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
ve Bursa Milletve 
kili Mehmet Müez 
zinoğlu'nun yanı 
sıra, AKP’li vekiller 
Cemalettin Kani 
Torun, İsmail Aydın, 
Hakan Çavuşoğlu 
ve Zekeriya Birkan 
Gemliklilere seslen 
diler.
Fatih Öğrenci 
Yurdu İmam Hatip 
ve Vaizlerinin 
Demokrasi Şehitleri 
adına verdiği Kuran 
Tilaveti programı ile 

başlayan 9. demok 
rasi nöbeti, marşlar, 
ilahiler ve dualar ile 
devam etti.

YILMAZ KUR’AN 
OKUDU
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, bir 
kez daha Kuran 
okuyarak, demok 
rasi ve terör şehit 
lerini saygıyla andı. 
FETÖ Terör örgütü 
nü şiddetle kınayan 
Refik Yılmaz, 17-25 
Aralık yargı operas 
yonu tutmayınca, 
15 Temmuz darbe 
girişiminin sahneye 
konulduğunu 
söyledi. Türkiye 
düşmanı yabancı 
ülkelerin ve istih
barat kaynaklarının

içimizdeki hainler 
olan FETÖ terör 
örgütü ile işbirliği 
yaparak bu darbe 
girişimine kalkıştı 
ğını ifade eden 
Refik Yılmaz, okulla 
rında altın nesil 
yetiştireceğim diye 
kandırdığı ailelerin 
çocuklarından, katil 
bir nesil yetiştirdi 
ğini vurguladı. 
Suriye'de yaşanan 
iç savaş ve etki

lerini de çarpıcı bir 
dille masaya yatıran 
Refik Yılmaz, halkın 
darbe girişimine 
büyük bir mücadele 
vererek karşı dur 
masıyla ülkenin iç 
sava' ve bölünmek
ten k tulduğuna 
diki ut çekti. 
MİLLETVEKİLERİ 
GELDİ 
Ak Parti Genel 
Başkan Yardımcısı, 
Sağlık Bakanı

Mehmet Müezzin 
oğlu ile birlikte Ak 
Parti Bursa Milletve 
killeri, Cemalettin 
Kani Torun, İsmail 
Aydın, Zekeriya 
Birkan ve Hakan 
Çavuşoğlu Gem- 
liklile ile buluş 
tular. Ak Parti Genel 
Baş kan Yardımcısı 
ve Sağlık eski 
Bakanı Mehmet 
Müzezzinoğlu, Türk 
halkını mayası 
sağlam, cuntamla 
ra, tanka, topa, 
tüfeğe, uçağa, 
kurşuna, hainlere 
karşı kahramanca 
duran bir millet 
olarak nitelendirdi. 
Müezzinoğlu, "Bu 
milletin evladı 
olmadıkları için, bu 

milleti iyi tanıma 
dıkları için darbe 
girişiminden sonra 
sabaha karşı kaça
cak delik aradılar. 
Bu şer'den hayır 
çıkacaktır. 
Başkomutanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan komutasın 
da ve sizlerle bir
likte hain planları 
bozacağız" dedi. 
Ak Parti Bursa Mil
letvekili Hakan 
Çavuşoğlu'da, Ak 
Parti'ye yönelik 
darbe girişimlerinin 
yanı sıra, Türkiye' 
nin darbeler tarihini 
de anlatarak, 
şapkasını alıp 
kaçanlardan 
olmadıklarını 
söyledi.
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Mı alamayınca fluuara carparalt durabildi
Bursa’da virajı ala
mayan araç, önce 
direğe, sonra duvara 
çarparak durabildi. 
Araç içerisinde bulu
nan iki gençten biri 
hayatını kaybetti. De
vrilen direk ise o 
sırada yoldan geçen 
MHP Bursa il 
Başkanı Tevfik 
Topçu’nun bulun 
duğu lüks cipin 
üzerine devrildi. 
Kaza, merkez 
Nilüfer ilçesi Ata 
Bulvan’nda mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 16 NPT 
92 plakalı kamyonet

viraja sert girince 
önce direğe, 
ardından da duvara 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle direk, 
İçerisinde MHP 
Bursa İl Başkanı 
Tevfik Topçu’nun da 
bulunduğu lüks 
cipin üzerine 
devrildi.
Nazımcan Sezer 
sıkıştığı sürücü 
koltuğundan itfaiye 
ekiplerince çıkartıldı. 
Özel bir hastaneye 
kaldırılan Nazım Can 
Sezer yapılan tüm 
müdahalele rağmen 
kurtarılamadı. Aracın

Bulunduğu aracın 
üzerine direk de
vrilen MHP Bursa 
İl Başkanı Tevfik 
Topçu, "Araç karşı 
şeritten direği devi 
rerek geldi. Sonra 
duvara çarparak 
durabildi. Devrilen 
direk bizim aracın 
üzerine düştü. Bizim 
aracımızda maddi 
hasar var fakat, du
vara çarpan kamyo
nette 2 yaralı var. 
Birinin durumu ciddi 
gibi duruyordu. Al
lah’tan acil şifalar 
diliyorum” diye 
konuştu.

camından yola 
fırlayan ve Uludağ 
Üniversitesi Tıp

Fakültesi Has- 
tanesi’ne kaldırılan 
Mehmet Cevher

Güneşlerin ise duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi.

Bursa'da orman yangını korkuttu
Bursa’da meydana 
gelen orman 
yangınında 10 
dönümlük alan küle 
döndü. Gölet 
kenarında piknik 
yapan vatandaşlar 
ise söndürme 
çalışmalarını film 
izler gibi izledi. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Nilüfer 
ilçesi Dağyenice 
köyünde gölet 
kenarındaki 10 

dönümlük alanda 
yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle 
yangın yan taraftaki 
ağaçlığa sıçradı. 
İhbar üzerine Orman 
Bölge Müdürlüğü ve 
itfaiye ekipleri ile 
yangın söndürme 
helikopteri olay yer
ine sevk edildi.
Yangın yaklaşık 1,5 
saatlik müdahalenin 
ardından kontrol 
altına alındı.

Jandarma, olayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.
Öte yandan he
likopter ve ekipler 
yangına müdahale 
ederken, piknikçiler 
ise mangal 
yapmanın keyfini 
çıkarttı. Piknik yapan 
bazı vatandaşlar 
telefonlarıyla yangın 
söndürme he
likopterinin 
fotoğrafını çekti.

MiııihnıMMımlMiılııılltlrtı
Bursa'da, lastiği 
patlayıp devrilen 
TIR'a, aynı yöne 
giden iki otomobil 
çarptı.
Bursa'da, lastiği 
patlayıp devrilen 
TIR'a, aynı yöne 
giden iki otomobil 
çarptı. Kazada, 
7 kişi yaralandı. 
Kaza, Balıkesir- 
Bursa Karayolu'nun 
51'nci kilometre 
sindeki Uluabat 
Mevkii'nde meydana geldi. Orhan Musaoğlu yönetimin- deki 41 GN 661

plakalı TIR, lastiğinin 
patlaması sonucu 
devrildi. Bu sırada 
aynı yöne giden 
Nurettin Bayrak ile 
Burhan Arat yöneti
mindeki 16NN283 
ile 16 Z 3667 plakalı 
otomobiller devrilen 
TIR'a çarptı. Kazada, 
araç sürücüleri ile 
otomobillerde bulu
nan Nevin Bayrak, 
Dilek Bozdoğan, 
Gülten Kurtuluş ve 
Cemile Akyürek

yaralandı.
Yaralılar, ambu
lanslar ile Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ve Kara
cabey Devlet 
Hastanelerine 
kaldırılarak 
tedaviye alındı. 
Uzun süre trafiğe 
kapanan Bursa- 
Balıkesir Karayolu, 
kaza yapan araçların 
çekilmesi sonucu 
yeniden ulaşıma 
açıldı.

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜL.ER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

BİRLİK ve DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ
Bugün Gemlik'te yapılan yürüyüşe davet edilip 

edilmediğini sordum, “haber vermediler" dedi.
CHP'lilerin Pazar günü Taksi m'de büyük 

mitinginin olacağını biliyordu. AKP'li milletvekil
leri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe 
başkanları da bu mitinge katılarak birlik ve be
raberlik gösterisinde bulundular.

15 Temmuz darbesine nasıl AKP, CHP, MHP ve 
HDP karsı çıkıp. Türkiye de yıllardjr özlemini 
çektiğimizi birliktelik gösterildiyse, Gemlik’te de 
böyle olacağını sanmıştım.

Ama olmadığını gördüm.
İkindi namazında Balıkpazan Camiinde bir ce

naze törende karşılaştığım MHP Üçe Başkanı 
Osman Durdu'ya da aynı soruyu sordum.

“- Bana haber vermediler, cep telefonuma 
gelen mesajla öğrendim." dedi.

Yürüyüşü düzenleyen Gemlik Kent Konseyi, ya 
böyle bir organizasyonun nasıl yapılacağını bilmi 
yor, ya da genel çağrı ile “isteyen gelir, isteyen 
gelmez" mantığı ile yola çıkmışlar.

CHP'lilerin Taksim Mitingine gideceği bilini 
yordu. Darbeye karşı 4 partinin birlikte hareketinin 
de bu yürüyüşte sağlanması gerekirdi.

Ama öyle bir görüntü yerine, AKP ağırlık bir 
görünüm izledim dün.

O zaman AKP tabanına seslerin ve yürüyüşü 
kendileri yapardı.

Demokrasi Yürüşü, ne hikmetse, yine mehter 
takımının katılımı ve marşlarıyla yapıldı.

Mehter müziği, AKP’ nin ve MHP’lilerin milli 
müziği oldu.

Düğünlere bile davet ediyorlar artık.
OsmanlInın savaş müziği, cumhuriyetin birlik 

ve beraberlik yürüyüşüne bile çağrılıyor.
Yürüyüş de demokrasi ile ilgili bir tek sloğan 

atılmadı.
AKP’nin tabanı dinsel temalı sloganlar atarken, 

MHP'liler ise "Şehitler ölmez Vatan bölünmez" gibi 
yıllardır duyduğunuz klasik sloganı baş tacı ettiler.

Demokrasi ve birlik yürüyüşü, toplumun her 
kesimini içine alan bir yürüyüş olursa birlik ve be
raberlik olur.

Bu yürüyüşte ben bunu göremedim.
Katılım da en çok 4-5 bin kişiyi geçtiğini 

sanmıyorum. Hele İskele Meydam’nda bu sayı 
daha da azaldı.

DEMOKRASİ MEYDANI
15 Temmuz darbe girişiminden sonra 

Cumhurbaşkanının çağrısı ile halk meydanlara 
davet edildi. Meydanlarda toplanan halka, 
demokrasi nöbeti tutulacağı söylendi.

Darbe bastırılmış, elebaşları ve katılanların 
yüzde 99 u tutuklanmış, Erdoğan’ın 17-25 Aralık 
olaylarından sonra, “İnlerine kadar gireceğiz” 
demesine karşın, giremedikleri cemaatin, darbe
den sonra inlerine girilmeye başlandı.

O Hal Yasası ile geniş tutuklamalar ve Cemaat 
ile ilişkisi olduğu bilinen kurumlara el konmaya 
başlandı. 9 gündür Halkı Meydanlara çağırıp, 
kuran okuyorlar, Erdoğan'a sevgi gösterisi 
yapıyorlar. Ortada darbeye ve Fethullah Gülen’e 
lanetler okunmasından başka demokrasi adına 
yapılan bir şey yok.

AKP’lilerin demokrasi anlayışı dinci bir anlayış.
Benim, Gemlik İskele Meydanı’da gördüğüm 

tablo, yalnız AKP’lilerin, AKP’ye destekleyen sivil 
toplum kuruluşlarının, (Eğitim Bir Sen - Din 
Görevlileri Dernekleri gibi) katıldığı bir demokrasi 
nöbeti oluyor.

Toplumun diğer katmanları orada yok.
Belediye Başkanı İskele Meydam’na Demokrasi 

Meydanı adını vermiş. Bir meydana adını Belediye 
başkanı veya bir parti vermez.

O kentini Belediye Meclisi verir.
Bunun yolu budur.
Öneri meclise gelir, görüşülür kabul veya red 

edilir.
Demokrasi yasalara saygıdır.
Keyfi kararları ancak darbeciler alır, veya dikta 

rejimlerinde alınır.
Emrivakilerle alınan kararlar demokrasilerde 

yoktur.
Hem Demokrasi Meydanı diyeceksin, hem de 

demokrat davranmayacaksın.
Tam bir çelişki.___________________________

Yürüyüşte partiler arası birliktelik sağlanamadı

CHP’nin dün 
Taksim’de miting 
yapacağı bilindiği 
halde siyasi parti* 
terin tümünün 
bulunamadığı 
“Darbe ve Teröre 
karşı Birlik ve 
Demokrasi Yürüyü 
şü” yapıldı.
Gemlik Kent Kon- 
seyi’nce düzenle
nen “Darbe ve 
Teröre karşı Birlik 
ve Demokrasi* 
Yürüyüşü" dün 
mehteran takımının 
eşliğinden yapıldı. 
Vatandaşlara ve 
sivil toplum 
kuruluşlarına Gem
lik Belediyesi’nin 
cep telefonu ile 
mesaj sistemi ve 
halka belediye 
anonslarıyla duyu
rulan yürüyüş, 
saat 19.30 da 
Atatürk Stadyumu 
önünden başladı. 
AKP İlçe Başkanı 
Zafer Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, başkan 
yardımcıları Ahmet 
Avcı ve Vedat 
Büyükgölcügezii, 
AKP’li Belediye 
Meclis üyeleri, 
Ticaret Borsası 
Başkanı Özden 
Çakır, Devlet has
tanesi Başhekimi 
Şahmeran Çelenk 
oğlu, muhtarlar, 
yerel dernek yö
netici ve üyeleri ve 
vatandaşlar vardı. 
Türk bayraklarıyla 
yapılan yürüyüşe 
çöl'uk çöcük 
yaklaşık 4-5 bin 
vatandaş katılırken, 
Cumhuriyet Halk 
Partili yöneticilerin 
ve partililerin İstan
bul da dün yapılan 
Taksim Mitingi ne
deniyle katılımı 
olmadığı görülür 
ken, MHP’li bir grup 
büyük bir bayrak 
altında yürüyüşe 
destek verdiler.
Mehter müziği 
eşliğinde İskele
Meydam’na kadar 
(Demokrasi 
Meydanı) yürüyen 
katılımcılar, Mey
danda mehter 
müziğini dinledik
ten sonra 
konuşmalar yapıldı. 
AKP’li kökenlilerin

“Tekbir” çağrıları 
üzerine “Allahu 
Ekber”,’Ya Allah 
bismillah Allahu 
ekber”, MHP’lilerin 
“Şehrx'er Ölmez 
vatar ölünmez”, 
“Dik dur eğilme,” 
“Kahrolsun

Amerika” “Katil 
Fehtullah” bu millet 
seninle” şeklinde 
slogan atılırken, 
bir tek demokrasi 
ile ilgili sloğanın 
söylenmemesi ise 
dikkat çekti. 
Olaysız geçen

yürüyüş sırasında 
ilçe emniyet müdür 
lüğü görevlilerinin 
geniş güvenlik 
önlemi aldığı 
gözlendi. Gazete 
miz baskıya alındığı 
sırada konuşmalar 
devam ediyordu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İha'lar İmli, Mudanya ne Gemlik üzerinde keşif uçuşu yapıyor
15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından 
olağanüstü hal 
kararıyla birlikte 
karadan, denizden 
ve havadan tedbirler 
artırıldı. Son bir 
haftadır İmralı, Mu
danya, Armutlu üç
geninde 5 tane 
insansız hava aracı 
gece boyunca keşif 
uçuşu yapıyor.

Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
tarafından FETÖ 
terör örgütü 
mensuplarının terör 
örgütü PKK/KCK 
üyelerini provake ed
erek halkla karşı 
karşıya getirmek 
amacıyla İmralı ve 
HDP'ye saldırı 
planladığı yönünde 
istihbarat bulunduğu 

konusunda 81 ilin 
emniyet müdürlük
lerini uyarmasının 
ardından İmralı 
Adası'na havadan, 
denizden ve karadan 
gidiş güzergahları 
üzerinde güvenlik 
tedbirleri de arttırıldı. 
Bursa şehir merke 
zinde vatandaşlar 
tarafından heyecana 
sebep olan 5 

insansız hava aracı 
da dün gece Mu
danya, Gemlik ve 
İmralı hattında 2 saat 
boyunca keşif uçuşu 
yaptı, özellikle 
havanın kararma 
sıyla birlikte ortaya 
çıkan insansız hava 
araçları, bölgede 
herhangi bir yasa 
dışı hareket olup 
olmadığını 

araştırıyor. Işıklarını 
yakarak bu güzer
gahta devriye görevi 
yapan insansız hava 
araçlarının çektiği 
görüntüleri anlık 
olarak komuta 
merkezine ulaştırdığı 
ifade ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde 
de Bursa kent 
merkezinde uçuş 
gerçekleştiren 

insansız hava 
araçları vatandaşlar 
arasında heyecana 
sebep olmuş, Bursa 
Valisi İzzettin Küçük 
bu uçan cisimlerin 
drone olduğunu, 
paralel yapıya yakın 
kişilerin vatandaşları 
tedirgin etmek için 
uçurduğunu 
söylemişti.

KPSS mağdurları hesap sorulmasını istiyor
Usulsüzlükler yüzün
den iptal edilen 2010 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı'nın 
(KPSS) Bursa'daki 
mağdurları, Fetullah 
çı Terör Örgütü/ 
Paralel Devlet 
Yapılanması'ndan 
(FETÖ/PDY) hesap 
sorulmasını istiyor. 
Sorular sızdırıldığı 
için mağdur oldukla 
rım ve gelecek 
planlarını değiştir 

mek zorunda 
kaldıklarını söyleyen 
Dumlupınar Üniver
sitesi Teknik Eğitim 
Fakültesi mezunu 
Koksal Aktürk elek
trikçilik, Anadolu 
Üniversitesi 
Açıköğretim Fakül
tesi İşletme Bölümü 
'nü bitiren Taner 
Kara da kamyon 
şoförlüğü yapıyor. 
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde oturan ve 

babasına ait 
kamyonda şoförlük 
yapan Taner Kara, 
yaptığı açıklamada, 
Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Fakül
tesi İşletme Bölümü 
mezunu olduğunu, 
gümrük müşaviri 
olmak hayaliyle 2010 
yılında KPSS'ye 
girdiğini ve 72 puan 
aldığını belirtti.
Kara, o yıl paralel 
yapının yaklaşık 1.5 

milyon gencin 
emeğini çaldığını 
ifade ederek, şöyle 
konuştu: "Soruların 
çalınma sıyla mily
onlarca gencin hay
alleri, umutları ve 
gelecekleri 
çalınmıştı. Hayaller
imizi çaldılar. Bunlar
dan birisi de benim. 
4 sene üniversite 
okudum, mezun ol 
duk. Hayallerimiz 
vardı, ideallerimiz 

vardı. İdeallerimizin 
peşinde koşuyorduk. 
İdeallerimizin 
peşinde koşarken 
KPSS’ye girmemiz 
gerekiyordu. Girdik, 
iyi de bir not aldık. 
Atanmamıza yetecek 
derece bir not aldık, 
yani biz öyle umut 
ediyorduk fakat 
soruların çalınma 
sıyla beraber, yanlış 
hatırlamıyorsam o 
zaman 120 tane 

şahıs tam puan 
çekmişti. Bu da tabii 
ki sıralamayı etkili 
yor, her şeyi etkili 
yor. O dönemde 
atanamadık, tercih
lerimizi yapamadık. 
O günlerden bugün
lere baktığımız za 
man 6 sene gibi bir 
zaman zarfı geçi yor. 
6 sene içinde benim 
gibi binlerce demiyo
rum artık milyon
larca insan var.”

43 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ

/ . Cm!nc& Cngin

TÜRKİYE'NİN EN UYGUN VE KALİTELİ 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR.

■ VbICiJCJİ İD V TAŞIMA İRSALİYESİ

MATBMGLIK - REKLAMCILIK - 0R(WWI VE TA®,
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK
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CHP’nîn düzenlediği mitingte onbinler Taksim’de buluştu

Türkiye Taksim de tek yürek oldu

CHP'nin Taksim 
Meydanı'nda düzen 
(ediği 'Cumhuriyet 
ve Demokrasi 
Mitingi' mitingine 
vatandaşlar akın 
etti. Gemlikli CH- 
P’lilerin de katıldığı 
mitingte Türkiye tek 
yürek oldu. 
CHP’liler oto
büslerle Taksim 
Meydanına gittiler 
15 Temmuz darbe 
girişimini protesto 
etmek amacıyla 
saat 18.00'da 
düzenlenen miting, 
19.30 sıralarında 
sona erdi. Tünel, 
Tepebaşı, Beşiktaş, 
Vodafone Arena ve 
Şişli'de bir araya 
gelen vatandaşlar, 
gruplar halinde 
meydana doğru 
yürüdü. Türk 
bayrağı ve Atatürk 
posterleri taşıyan 
vatandaşlar, "Dar 
beye karşı omuz 
omuza", "Yağma 
yok, Cumhuriyet 
var", "Mustafa Ke
mal'in askerleriyiz", 
"Türkiye laiktir laik 
kalacak", "Darbeye 
geçit yok" şeklinde 
sloganlar attı. 
Ellerinde Türk 
bayraklarıyla

Taksim Meyda 
nı'nda toplanan 
vatandaşlar, 
"Türkiye laiktir, 
laik kalacak", 

Mustafa Kemal'in 
askerleriyiz", 
Yağma yok 
Cumhuriyet var" 
şeklinde sloganlar 
attı.Miting, saygı 
duruşunda 
bulunulması ve İs
tiklal Marşı'nın 
okunmasıyla 
başladı.
CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu, mit
ingde yaptığı 
konuşmada, 
günün; birleşme, 
dikta yönetimlerine, 
darbelerine karşı 
direnme, halkın 
sesini dinleme 
günü olduğunu 
söyledi.Konuşması 
nda, "Taksim 
Manifestosu"nu 
okuyan Kılıçdar 
oğlu, darbe girişimi 
nin, parlamenter 
demokrasiye karşı 
yapıldığını be
lirterek, "TBMM 
bombalanmış 
ama bombalar 
altında parlamento 
görevini yapmış 
ve darbeyi 
püskürtmüştür. Bu

cfaıbe gfı ı'şınvan 
sorumlularını, iç ve 
varsa dış destekçi
lerini kınıyor ve 
lanetliyoruz." dedi. 
Tüm siyasal parti
lerin darbe girişimi 
ne karşı çıktığına 
işaret eden Kılıçdar 
oğlu, "Demokrasi 
konusunda 
Türkiye'de tartış 
maşız bir ortak 
payda oluşmuştur. 
Bu ortak tutum ve 
anlayış, siyasette 
uzlaşma kültürünün 
güçlenmesine de 
katkı vermek 
zorundadır." diye

konuştu.
Darbe girişiminin 
devlet yönetiminin 
liyakata dayanması 
gerektiğini çok açık 
biçimde ortaya 
koyduğunu vurgu
layan Kılıçdaroğlu, 
şöyle konuştu: 
Devletin 
yapılanmasında 
siyasal yandaşlık, 
akrabalık, ce- 
maatçilik, 
tarikatçılık değil, 
bilgi, birikim ve 
deneyim gibi ilkeler 
esas alınmalıdır. Bir 
başka anlatımla, 
devleti yönetme 

yerine, devleti ele 
geçirme anlayışını 
tarihe gömmeliyiz. 
Bu bağlamda de
vletin yeniden 
inşası zorunludur." 
Cumhuriyet ve 
Demokrasi 
Mitingi'nde, CHP 
grubunun tüm mil
letvekilleri hazır bu
lundu. CHP 
İstanbul il örgütü, 
ilçe örgütleri ve 
çevre illerden gelen 
örgütler de mitinge 
katılım gösterdi. AK 
Parti'nin temsilcileri 
de mitinge katıldı. 
Menderes

Samancılar, Melike 
Demirağ, Hayko 
Cepkin, Çelik, Onur 
Akın'ın aralarında 
bulunduğu 
sanatçılar, DİSK, 
KESK, Eğitim İş, 
Türk İş'in 
bulunduğu 
sendikalar ve kon
federasyonlar, Türk 
Tabipleri Birliği 
(TTB), Türk 
Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği 
(TMMOB) gibi 
meslek odaları, 
Birleşik Haziran 
Hareketi. Halkev
leri, çeşitli sivil 
♦nplnm kuruluşları 
v vatandaşlar 
katıldı.
Taksim Meydanı'nı 
gören yüksek 
binaların tepesinde 
keskin nişancılar 
nöbet tuttu. Bazı 
vatandaşlar mitingi 
çevre binalardan 
izledi.
Miting boyunca 
Türk Kızılayı 
vatandaşlara su, 
yiyecek ve içecek 
dağıttı. Taksim 
Meydam'nın birçok 
noktasında acil du
rumlar için ambu
lanslar hazır 
bekletildi.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYIf SİLİK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Mel yapı' hastanelerinle ilgili flaş M
Bursa’daki 
darbe girişimi 
sonrası karar
nameyle 
kapatılan Özel 
Rentıp 
Hastanesi 
ve Özel Bahar 
Hastanesi'yle 
ilgili flaş 
gelişmeler 
yaşanıyor. 
Tabelaları 
sökülen has
taneler 
Pazartesi

gününden 
itibaren kamu 
hastanelerine 
bağlanacak. 
15 Temmuz 
darbe girişimi 
sonrası çıkarılan 
ilk OHAL 
Kararnemesi'yle 
kapılarına kilit 
vurulan Bursa'- 
daki iki özel 
hastane kamu 
hastanelerine 
bağlanıyor. 
Buna göre,

Özel Bahar Has
tanesi Dörtçelik 
Çocuk Hastane- 
si'nin, Özel 
Rentıp Has
tanesi ise 
Yüksek 
İhtisas Hasta 
nesi'nin ek 
hizmet binası 
olarak Pazar 
tesi gününden 
itibaren 
hizmet vermeye 
başlayacak.

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA’DA 
ÖZ YAPIKURANLAR 

SİTESİNDE HAVUZLU 
EŞYALI KİRALIK DAİRE

05353781800

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 gdeceK.

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),

Qı35 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,

P Bursa ve/veya Gemlik'te ikamet eden/edebilecek, 
O Vardiyalı çalışabilecek, 
O Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

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

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 mâkinasını 
aktif olarak kullanabilen 

Tercihen kaynakçı sertifikası olan 
। Teknik resim okuyabilen

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

Kaynakçılar aramaktayız.

MUBMUirHElB
0 224 514 04 00

!■
■I

FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK 
BAY ■ BAYAN VASIFSIZ 

ELEMANLAR ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

KAŞEDE BEKLEMEK W»
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

CÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK^ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: |0,224)513 96 83 GENLİK

Gemlik Körfez” www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kapatılan kummlann hesaplan Mote ediliyor
Maliye Bakanlığının 
Milli Emlak Genel 
Tebliği, Resmi 
Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
VARLIKLAR KAYIT 
ALTINA ALINIYOR 
Tespit çalışmaları 
sonucunda kapatılan 
kurum ve 
kuruluşların mal 
varlığı ile her türlü 
defter ve belgelerine 
ilişkin bilgiler, 
düzenlenecek bir tu
tanakta gösterilerek 
kayıtlara alınacak. 
Ayrıca mümkünse 
bu tutanakta 
kapatılan kurum ve 
kuruluşlara ait 
menkul kıymet ve 
varlıkların cins, mik
tar ve değerleri de 
gösterilerek 
kayıtlara alınacak. 
Yapılacak tespit 
işlemlerinde

kapatılan kurum ve 
kuruluşun varsa 
temsilcisi veya 
çalışanı da bulun
durulacak ve düzen
lenen tutanaklar 
bunlar tarafından da 
imzalanacak.
İdare tarafından 
kapatılan kurum ve 
kuruluş adına kayıtlı 
her türlü kara, deniz 
ve hava nakil 
araçları, ziraat 
işlerinde 
kullanılanlar dahil 
her türlü iş 
makineleriyle hak ve 
alacaklarının olup 
olmadığı, defter ve 

diğer belgeler ince
lenmek ve ayrıca il
gili idarelerden 
sorulmak suretiyle 
kayıtlara alınacak. 
Kapatılan kurum ve 
kuruluşların bina ve 
araçlarında bulunan 
veya bu yerlerde ol
mamakla beraber 
demirbaş eşya 
defterlerinde kayıtlı 
olup olmadığına 
bakılmaksızın 
kapatılan kurum ve 
kuruluşa ait her 
çeşit büro eşyası, 
mefruşat, hesap, 
yazı, bilgisayar, fo
tokopi ve teksir 

makineleri, radyo, 
televizyon gibi elek
tronik eşyalar, kitap, 
tablo, biblo gibi her 
türlü taşınırlar tu
tanakla kayıtlara 
geçecek.
Demirbaş eşya def
terinde kayıtlı olup 
yerinde bulunmayan 
eşyalar sorumlular
dan talep ye takip 
edilecek. İdare 
tarafından il/ilçe 
tapu müdürlük
lerinden kapatılan 
kurum ve 
kuruluşların 
mülkiyetindeki 
taşınmazların tespiti 
istenilecek. İdarece 
mal varlığına dahil 
edilmesi gereken 
başkaca mal. hak ve 
alacak olup olmadığı 
araştırılacak. 
KOMİSYON 
KURULUYOR 
İdarece tespit ve 

devir işlemleri 
tamamlandıktan 
sonra oluşturulması 
planlanan İnceleme 
ve Değerlendirme 
Komisyonu, Vergi 
Denetim Kurulu 
Başkanlığı 
tarafından 
görevlendirilecek bir 
vergi müfettişinin 
başkanlığında, def
terdar tarafından 
milli emlak ve 
muhasebe birim
lerinden 
görevlendirilecek iki 
personelin katılımı 
ile toplam uç kişiden 
oluşacak Komisyon 
ihtiyaç halinde em
niyet, sağlık, milli 
eğitim, kredi ve yurt
lar kurumu il müdür
lükleri ile diğer 
idarelerin person
elinin 
uzmanlıklarından 
yararlanabilecek.

Komisyon tarafından 
rapor düzenlen
mesinden sonra or
taya çıkan mal 
varlıkları hakkında 
işlemler İdarece 
yapılacak. 
HESAPLARA 
BLOKE KARARI 
Kapatılan kurum ve 
kuruluşların, 
bankalar ve 
diğer finans 
kuruluşlarındaki 
(kiralık kasaları 
dahil) tum hesapları 
önce bloke edilerek, 
tespit edilen mal 
varlığından Türk 
lirası ve döviz 
cinsinden para olan
lar derhal, diğerleri 
(çekler gibi) usulune 
uygun şekilde nakde 
çevrildikten sonra 
muhasebe birim
lerinin veznesine 
veya banka 
hesabına yatırılacak.

Fesin ödemede faizin yüzde 12'si silinecek!
Vergi ve varlık barışı 
teklifi verginin peşin 
ödenmesi halinde 
kişilerin şimdiye 
kadar işlemiş ceza 
ve faizlerinin 
yaklaşık yüzde 
72’sini silecek. Tak
sitle ödemede de 
yüzde 43’lük avantaj 
sağlanacak.
Vergi ve prim 
borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına 
ilişkin düzenleme
den, trafik cezalan 
ile motorlu taşıtlar 
vergisi ve emlak ver
gisi borcu bulunan 
vatandaşlar da 

yararlanacak. 
Habertürk’ten Ahmet 
Kıvanç'ın haberine 
göre, yapılandırma 
sırasında borçların 
asıllarının tamamı 
tahsil edilecek. 
Gecikme cezasının 
ise peşin ödeme 
yapıldığı takdirde 
yüzde 72’si siline 
cek. Vergi ve prim 
borcu bulunan 13 
milyon kişinin 162 
milyar lira tutarın 
daki borçlarının 
yeniden yapılandı 
rılmasına olanak 
sağlayan yasa teklifi 
AK Parti grup 

başkanvekil lerinin 
imzasıyla TBMM 
Başkanhğı’na sunul 
du. Teklifte, toplu 
mun her kesimini il
gilendiren düzen
lemeler yer alıyor. 
MİLAT 30 HAZİRAN 
30 Haziran 2016 tari
hinden önce 
tahakkuk edip de 
ödenmemiş vergi, 
prim ve bunlara 
bağlı cezalar ile 
diğer borçlar 
yapılandırmaya tabi 
tutulacak. Vergi 
aslına bağlı olmayan 
vergi cezaları, güm
rük vergileri de bu 

kapsamda 
yapılandırmadan 
yararlandırılacak. 
Motorlu taşıtlar ver
gisinin ilk taksiti 
dahil, 30 Haziran 
itibarıyla ödenmemiş 
tutarları için 
yapılandırmadan 
yararlanılacak.
Bu yılın temmuz 
ayında ödenmesi 
gereken ikinci 
taksit ise 
yapılandırmaya 
dahil olmayacak, 
ay sonuna kadar 
ödenmesi 
gerekecek.
EMLAK VERGİSİ

Emlak vergisi ile bir
likte emlak vergisi 
üzerinden hesa
planan taşınmaz 
kültür varlıklarının 
korunmasına 
katkı payı borç 
larıyla buna bağlı 
gecikme zamları 
da yapılandırma 
kapsamında olacak.
TRAFİK PARA 
CEZALARI
30 Haziran 2016 tar
ihi dahil, işlenen fi
illere ilişkin olup, 
ilgili kanunlar 
uyarınca uygulanan 
idari paracezaları ile 
bunlara bağlı gecik 

me cezası ve gecik 
me zammı alacakları 
yapılandıı maya 
tabi tutulacak.
Bu kapsamda trafik 
para cezaları ile 
ust kurullar 
tarafından verilenler 
de dahil tüm 
idaripara 
cezaları yeniden 
yapılandırılacak.
Yeniden 
yapılandırmadan 
yararlanmak 
için dava açılmamış 
olması halinde 
açılmış davalardan 
da vazgeçilmesi 
gerekecek.

H | 
B
E 
R 
I

RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. ®1^ 1® 28

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

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

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

OTOBÜS

ULAŞIM
Pamukkalo B12 OO 26
DEKİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegosus Akmls Seyahol 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
K»nb»rogiu-E»«di» 614 46 4®
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER

Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büsTerminali (18 Hat)

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. ' 13 45 21-182
Yazı İşi. Md. 3 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Petrol g13 1O 7O
MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz si3 16 45
Boyzn Petrol 613 Ol <J3

Gemlik Körfez
OinİK'İN İLK OONLOK SİYASİ 0AZKTMİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI : 5535 

FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil)
Sahibi : Serap GÜLER 
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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)
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buz devri 5 
büyük çarpışma: 

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

3 harfliler 3 
kara büyü: 

12:00-14:00-16:00- 
18:00-20:00...
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GEMLİK’TE FETÖ’NÜN İMAMI KİM?
15 Temmuz FETÖ’cu askerlerin darbe giri 

şimi haşansa olunca, bundan sonraki süreç 
OH AL ile yürütülecek.

OHAL, “Olağanüstü Hal” demektir.
Normal olmayan durum anlamına da 

gelebilir. PKK ile savaşta, Türkiye uzun süre 
Güneydoğu illerinde OHAL ilan etti.

Valiler olağanüstü yetkilerle donanmıştı.
Eski Emniyet kökenli valiler bu göreve 

getirilmişti. O günler geride kaldı. Devamı 4’de

İlçemize bağlı Şahinyurdu Mahallesi’nin 
Şahin Tepe Mevkiinde dün öğleden sonra 
başlayan yangın kontrol altına alındı.
Neden çıktığı belli olmayan yangın havanın 
sıcak olması nedeniyle kısa sürede çevreye 
yayıldı. 100 itfaiye ekibi, 20 arazöz 2 yangın 
söndürme helikopteri ve bir dozer ile müda
hale edildi. Haberi sayfa 2’de

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki zirve 
de, FETÖ ve PKK ile mücadele konusun 
da kısa, orta ve uzun vadede atılacak 
adımlar hususunda mutabık kalındığı 
öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kül- 
liyesi'nde gerçekleştirilen zirveye ilişkin, 
"Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz 
gecesi darbeye karşı demokrasi, özgür
lük ve hukukun üstünlüğünden yana 
açık ve net bir duruş sergilemelerinden, 
dolayı parti liderlerine teşekkür etmiş ve 
bu birlik ve beraberlik ruhunun her türlü 
sorunun üstesinden gelmek için en 
önemli güç kaynağımız olduğunu 
vurgulamıştır." dedi.

••
ÖZEL "l^ııi bir dlykeni il t lırdtflrriıtize doçm ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT3 AYIT İT 4 W. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

MÜZİK .. JİMNASTİK

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı 

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

SOSYAL MASA TENİSİ
. . . . VOLEYBOL

AKTIYITELERIMIZ: BAS™1
. su SPORLARI

TİYATRO
BİLGİSAYAR 
HALKOYUNLARI
SATRANÇ
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İlçemize bağlı 
Şahinyurdu Ma
hallesinin Şahin 
Tepe Mevkiinde 
dün öğleden 
sonra başlayan 
yangın kontrol 
altına alındı.
Neden çıktığı belli 
olmayan yangın 
havanın sıcak 
olması nedeniyle 
kısa sürede 
çevreye yayıldı. 
Bu arada alevler 
Çam ve Zeytin 
ağaçlarının 
bulunduğu 
bölgeyi sardı.
Yangına 100 itfaiye 
ekibi, 20 arazöz 
2 yangın söndürme 
helikopteri ve bir

dozer ile müda
halede bulundu. 
Akşam saatlerine 
kadar devam eden 
yangın, ekiplerin 
gayretleri ile 
kontrol altına alındı. 
Yangının

söndürülmesi İçin 
2 helikopter deniz
den aldıkları 
suyu yangın 
mahaline dökmesi, 
yangının kontrol 
altına alınmasını 
Önledi.

Etkili olan rüzgar 
nedeniyle alevlere 
müdahalede 
güçlük çekilirken 
yakın ilçelerden 
de yardım 
istendiği 

öğrenildi.

BllSKI’de 10 personel flöremleıı alındı
Paralel Yapı yla 
mücadele kapsa 
mında Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi’ne bağlı 
BUSKİ’de sürdü 
rülen soruştur 
malar çerçeve 
sinde 10 personel 
görevden 
uzaklaştırıldı.

Büyükşehir Bele 
diyesi’ne bağlı 
kuruluşlardan 
BUSKİ’de sürdü 
rülen soruşturma 
kapsamında, 657 
Sayılı Devlet 
Memurları Kanu 
nu’na tabi çalışan 
ve Paralel Yapı ile 
ilişkisi bulunduğu 

tespit edilen Doğan 
Deniz (Şube Müdü 
rü), Oğuz Tutumlu 
(Tekniker), Rama 
zan Tutumlu (Me 
mur), Ramazan 
Özçakır (Tekniker), 
İbrahim Sayın 
(Tekniker), Ali İhsan 
Yaldız (Şef), Oktay 
Yıldız (Şef) ve

Yalçın Uslu (Bil
gisayar İşletmeni) 
görevleri başında 
bulunmalarında 
sakınca bulundu 
ğundan, 657 Sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu’nun 137. 
maddesi uyarınca 
görevden uzaklaş 
tırıldı. Aynı şekilde, 

hizmet alımı yoluyla 
BUSKİ Genel 
Müdürlü ğü’nde 
görev ya pan 
BİNTED personeli 
Esra Öz (Tekni ker) 
ile Mustafa Uysal’ın 
(Kimyager) da Para
lel Yapı ile ilişkileri 
bulunduğunun 
tespit edilmesi 

nedeniyle görevler
ine son verildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile 
bağlı şirket ve kuru 
luşlarda Paralel 
Yapı’yla ilişkisi bu
lunan personele 
yönelik soruştur 
maların devam 
edeceği bildirildi.

V

Bursa MAG- DER 
yönetim kurulu 15 
temmuzda gerçek 
leştirilmek istenen 
darbeye sert tepki 
gösterdi.
Yapılan yazılı 
açıklamada, 
“Sivil toplum 
kuruluşu olarak 
demokrasimizi 
ve ülkemizin 
gelişmesini 
sekteye uğrata 
cak böyle bir 
girişimi asla 
kabul edemeyiz. 
Bu tip girişimi 
gerçekleştirmek 
isteyen ve destek 
veren herkesi 
şiddetle kınıyoruz. 
Yaşanan süreç 
sivil toplum örgüt
lerinin nekadar 
önemli olduğunu 
birkez daha gözler

önüne sermiş 
bulunmaktadır. 
Biz ve bizim 
gibi sivil toplum 
oluşumlarını 
sadece kendi 
dalında faali 
yet gösteren 
oluşumlar olarak 
görenler nasıl 
yanıldıklarını 
görmüşlerdir. 
Sivil toplum 
kuruluşları

Milletin kendisidir. 
Umarız bu süreç 
sonrası sivil 
toplum kuruluş 
larına olan destek 
dahada büyütülür. 
Sivil toplum örgüt
lerinin güçlenmesi 
demek demokra 
sinin güçlenmesi 
demektir.
Bizler Afet Gönül
lüleri olarak, 
yaşanan süreçle 
ilgili olarak üze 
rimize düşen her 
türlü görevi üstlen
meye hazırız.
Bevgi saygı, 
kardeşliğin hiç bir 
zaman bitmemesi 
dileği ile bütün 
vatandaşlarımıza 
bir kez daha 
geçmiş olsun 
dileklerimizi 
sunarız”

Ler Fresca Don
du’ ı işletmesi 
açıldı. Eray 
Gümüştekin 
tarafından Kumsal 
Sokak açık oto 
park karşısında 

açılan don durma 
işletmesinin açılışı 
nı Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail 
Beki yaptı. Açılışta 
Gümüştekin 

ailesini 
dostları yalnız 
bırakmazken, 
MHP Bursa üst 
kurul delegesi 
Muhammed Kantar 
da katıldı.
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Bursa'dalıi dew nangının laturası ona
Bursa'da uçan balon 
fabrikasında başla 
yan ve 3 işletmeye 
daha sıçrayan 
yangının bilançosu 
belli oldu.
İş yerleri yanan 
esnaf zararlarının 
2 milyon lirayı 
bulduğunu söyledi. 
Bursa'da dün akşam 
saatlerinde çıkan 
yangında 4 iş yeri ve 
yaklaşık 2 ev zarar 
gördü. Osmangazi 
Demiryolu Cadde
sinde faaliyet

gösteren uçan balon 
fabrikasında bilin
meyen bir sebeple 
gaz patlaması net
icesinde yangın 
çıktı. Patlamanın 
etkisiyle fabrika 
alevlere teslim 
oldu.
Kısa sürede 
büyüyen yangın 
civardaki 3 işletme 
ve 2 eve sıçradı. 
Yangın yerine çok 
sayıda itfaiye ekibi 
sevk edildi. 
Ekipler yangına

la ciltti
müdahale ederken, 
zaman zaman fab
rikadan patlama 
sesleri 
yükseldi.
Yangın Bursa'nın 
pek çok 
yerinden görüldü. 
Yangının verdiği 
zarar sabah saat
lerinde ortaya çıktı. 
Yangında zarar 
gören 4 iş yeri 
sahibi, zararlarının 
2 milyon lirayı 
bulduğunu 
söyledi.

ATV kazasında ölümden üMü
Orhangazi de 
kontrolden çıkan 
ATV, takla atıp 
kaldırıma çıktı. 
Trafik levhasına 
çarparak duran 
ATV’nin sürücüsü 
yaralandı.
Kaza, Orhangazi 
şehir merkezi siteler 
bölgesinde meydana 
geldi. Edinilen bil

giye göre, Kamil 
Koçyiğit (36) 
idaresindeki 
34 FM 958 plakalı 
ATV, kavşakta 
kontrol den çıktı. 
Kaldırıma çıkan 
ATV trafik tabelasına 
çarparak dururken, 
sürücü Kamil 
Koçyiğit devrilen 
ATV’den savrularak

kafasını yere 
çarpıp yaralandı. 
Olay yerine 
çağrılan ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralı ATV 
sürücüsü burada 
tedavi altına 
alınırken, polis kaza 
ile ilgili soruşturma 
başlattı.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen kaza da biri 
ağır iki genç 
yaralandı.
Alanyurt istikame
tine giden İbrahim 
Şen idaresindeki 16 
Y 5303 plakalı özel 
otomobil, aynı is
tikamette sağ 
şeritten 13 yaşındaki 
Atınç Ali Ceylan'ın 
kullandığı elektrikli 
bisiklete Metal 
Sanayi Kavşağı'na 
dönmek istediği

sırada çarptı. Özel 
otomobilin önünde 
yaklaşık 30 metre 
sürüklenen elektrikli 
bisikletin sürücüsü 
Atınç Ali Ceylan ağır 
yaralanırken, 
arkasında oturan 14 
yaşındaki Ahmet Ali 
Çelik hafif yaralandı. 
Yaralılar, ambu
lanslarla İnegöl De
vlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Kaza yerinden İlçe 
Jandarma Komutanı 

Uğur Baş ve 
Emniyet Müdürü 
Şükrü Kaplan 
ile birlikte 
geçmekte olan 
Kaymakam Ali 
Akça, araçtan inerek 
yaralılar hakkında 
bilgi aldı.
Kazada ağır 
yaralanan gencin 
asfalta akan kanını 
vatandaşlar toprakla 
kapatmaya çalıştı. 
Kazayla alakalı 
tahkikatın sürdüğü 
belirtildi.

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYIMCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

MMSMİİMİHİHİIM
GEMLİK’TE FETÖ’NÜN İMAMI KİM?

Darbeler de geride kaldı, askeri vesayet sona 
erdirildi derken, bir de baktık ki bir gün askerler 
yine tankların üzerinde, köprü tutuyor, F16'lar 
polisi, halkı TBMM’yi bombalıyor. Genel Kurmay , 
Başkanı özel kalem müdürü ve yaverince esir 
alınıyor...

Cumhurbaşkanının kaldığı otel bombalanıyor, 
TRT ve CNN Hürriyet Gazetesi basılıyor.

Türk halkı canlı, canlı darbeyi televizyonlardan 
izliyor.

Bir tuhaf darbeydi 15 Temmuz darbesi...
Bizim gibi 2 darbe, bir muhtıra 2 de kalkışma 

görmüşler, televizyon başında kendilerine "Yurtta 
Sulh Konseyi” adını veren darbecilerin silahlı 
kuvvetlerin TRT’den okunan bildirisini dinledikten 
sonra Başbakan ve Cumhurbaşkanı nın korsan 
yayınla halkı darbeye karşı sokaklara çağırması ile 
gelişen olayları izlediğimizde bu işin olmayacağını 
görüştüğümüz herkese söyledik.

İşin ilginç yanı, darbeciler Büyük kurtarıcı 
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Dünyada 
Sulh” sözünü bir bölümünü özenle seçmeleri, dar
beyi yapanların Atatürkçüler olduğu imajını vere
cekti.

Ama Başbakan Binali Yıldırım televizyonlara 
çıkıp, darbecilerin Fethullah Gülenciler olduğunu 
söyleyince şaşırmadım desem yalan olur?

FETÖ’cülerin asker içinde darbe yapacak kadar 
güçlü olmalarına şaşırdım.

Şaşkınlığım hala devam ediyor desem yeri var.
Orduya alınmayan bu cemaatçiler. nasıl 

sızmışlar TSK'ya!
Allahtan darbe başarısız oldu.
Yoksa çekeceği vardı bu uiKenın.
Bu darbe ötekilere de benzemediği, halkın üze 

rine silahların boşaltılması, helikopterlerden ve 
F16 lardan ateş açılmasından belliydi.

Şimdi temizlik zamanı.
Darbe iktidar ile arası açık olan muhalefeti bile 

birleştirdi.
Umarız bu darbe başta iktidara ders olur.
Bundan sonra "Bize biat etmeyen, bertaraf 

olur” mantığından çıkar, bu ülkedeki çeşitliğin 
zenginlik olduğunu, AKP’Hlerden de başka 
görüşte insanların yaşadığını anlar ve bu 
sorunların üzerinden birlikte gelinir.

Önceki Gün Taksim’deki Mitingi ve dün CHP ile 
MHP liderlerinin “Gitmeyeceğiz” dedikleri Ak 
Saray’a gitmeleri de, bu ortamda değerlendiril me- 
lidir.

Zaman kavga zamanı değil, ülke uçurumun 
kenarından döndü.

Şimdi yaralar sarılmalı.
Devlet içini sızmış, FETÖ’cülerin temizlenmesi 

bundan sonra meşru hale geldi.
Hükümetin eli kolayladı.
17-25 Aralık olaylarından sonra bozulan AKP - 

Cemaat ilişkilerinde şimdi hükümet sonuna kadar 
gidecek.

Bu örgüt deşifre edilmeli ve yok edilmeli.
Ama kurunun yanında yaş yanmamalı.
Devlet hukuk dışına çıkmamalı.
Gemlik’te de cemaatin imamı kimmiş, yakında 

öğreneceğiz?
Toplanan yardımlara nasıl örgüte gidiyormuş, 

kimler yardım topluyormuş, ağabeyler kimlermiş, 
cemaatin evleri kaç taneymiş, cemaati kimler fi
nanse ediyormuş, devlete sızmış FETÖ'cüler 
kimilermiş, bunun işadamları ayağı var mıymış 
yavaş, yavaş ortaya çıkacak.

Bir de dikkat edilecek şey de, böyle zaman
larda ispiyoncular ve kraldan çok kralcılar çıkar 
ortaya.” Bunlara ve MC Carthy'lara dikkat 
edilmemeli.

Küçük Kumla 
Mahallesi İskele 
mevkiinde bulunan 
seramik sürahi 
heykeli 
bakımsızlıktan 
dökülüyor.
Küçük Kumla 
eski Belediye 
Başkanlarından 
Eşref Güre 
zamanında Küçük 
Kumla İskelesinin 
yanında bulunan 
parkın yol kenarına 
Kütahya Seramik 
Fabrikası 
tarafından yapılan 
üzeri seramik kaplı 
sürahiye bardağı 
seramiklerin 
dökülmesi ve 
kırılması sonucu 
çirkin bir görüntü 
sergiliyor.
Uzun zamandır il
gilenilmeyen 
seramik heykel

Kumla'ya 
yakışmıyor. 
Gazetemizin 
geçtiğimiz yıllarda 
bu konuda yaptığı 
haberlere karşın bu 
yıl da turizm sezo
nunda ilgile- 
nilmemesi hayret 
uyandırıyor.
Çevre sakinleri 
belediyenin bunu 
nasıl görmediğine 
hayret ettiğini belir- 
tirten, seramiği bu
raya yapan seramik 
fabrikasından 
yardım İstense 
sürahiyi yeniden 
kaplayabileceğini 
söylüyorlar.
Semt sakinleri, 
çirkin görüntü 
sergileyen seramik 
heykelin ya 
sökülmesini ya da 
yenilenmesini 
istiyorlar.

Belediyenin eskimiş araçları 
karbonmonoksit saçıyor
Gemlik Belediyesi 
Fen İşlerine ait 
trafiğe çıkan bazı 
araçların eskimiş 
ve bakımsız olması 
dikkat çekiyor. 
Fen İşlerine ait 
moloz taşıyan bir 
araç dün Özdilek 
Köprüsünden 
Orhangazi asfaltına 
çıkarken egsozun- 
dan çevreye 
yüksek oranda 
karbonmonoksit 
yayması 
arkasından gelen 
araç sürücülerinin 
tepkisine neden 
oldu.

Motor bakımı bakımının çıkması hayretle
isteyen kamyonun yapılmadan trafiğe karşılandı
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Kapatılan Fetö'nün Hastaneleri Devlete Bağlandı
OHAL karar
namesinin Resmi 
Gazete'de 
yayımlanmasının 
ardından Bursa'da, 

paralel yapıyla ilgisi 
bulunarak kapatılan 
Özel Rentıp Has
tanesi ve Özel Bahar 
Hastanesi, kamu 

hastanelerine 
bağlanarak yeniden 
kapılarını açtı. 
Özel Bahar Has
tanesi Dörtçelik

Çocuk Hastane- 
si'nin, Özel Rentıp 
Hastanesi ise Yük
sek İhtisas Hastane- 
si'nin ek hizmet 

binası olarak bugün
den itibaren hizmet 
vermeye başladı. 
Bursa'daki diğer 
kamu has

tanelerinden perso 
nelin görevlendiril 
diği hastanelerde 
hasta kayıtlarının 
başladığı belirtildi.

Demotrasi Sen illeri m te w it in yardım ı ampanyası
Bursa Valiliği, 15 
Temmuz tarihinde 
milli irade ve 
demokrasiye karşı 
gerçekleştirilen 
darbe teşebbüsü 
sırasında şehit olan 
vatandaşların aileleri 
ile yaralanarak gazi 
olanlara yönelik 
"dayanışma 
kampanyası" 
başlattı.
Yardım kampanya 
sıyla alakalı Başba 
kanlık genelgesinin 
Resmi gazetede 
yayımlanmasının 
ardından Bursa 
Valiliği de darbeye 
direnirken şehit ve 

gazi olan 
vatandaşların aileleri 
için harekete geçti- 
etti. Bursa Valiliği, 
yardım kampanyası 
için açılan hesap 
numaralarını bildirdi. 
Yardım için açılan 
hesap numaraları 
şunlar:
T.C. Ziraat Bankası 
Ankara Kurumsal 
Şubesi:
TL-Hesap IBAN No: 
TR710001001745032 
156205010 Hesap 
No: 17453215620- 
5010
ABD Doları Hesap 
IBAN No:
TR440001001745032

156205011 Hesap 
No: 17453215620- 
5011
EURO Hesap IBAN 
No:
TR170001001745032
156205012 Hesap 
No: 17453215620-
5012
Banka Swift Kod No 
:TCZBTR2A

T. Vakıflar Bankası 
T.A.O. Merkez 
Ankara Şubesi: 
TL-Hesap IBAN No: 
TR220001500158007 
304883112 Hesap 
No:00158007 
304883112
ABD Doları Hesap 
IBAN No:
TR890001500158048

016278449 Hesap 
No: 
00158048016278449 
EURO Hesap IBAN 
No:
TR190001500158048 
016278448 Hesap 
No: 
00158048016278448 
Banka Swift Kod No 
:TVBATR2A 
T. Halk Bankası 
Bakanlıklar Ankara 
Şubesi:
TL-Hesap IBAN No: 
TR560001200940800 
005000222 Hesap 
No: 05000222 
ABD Doları Hesap 
IBAN No:
TR950001200940800

058000223 Hesap 
No: 58000223 
EURO Hesap IBAN 
No:
TR680001200940800 
058000224 Hesap 
No: 58000224
Banka Svvift Kod No 
:TRHBTR2A 
Gerçek ve tüzel 
kişiler bu hesaplara 
doğrudan bağış ya
pabilecekleri gibi 
Turkcell, Vodafone 
ve Türk Telekom 
(Avea) GSM oper
atörlerinin 1507 kısa 
SMS numarasına "15 
Temmuz" yazarak 
5 TL bağışta 
bulunabilecekler

43 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Hamidiye ve Fe vz iy e Köy Günü yapıldı

Mahalle Statüsüne 
Dönüşen Gemlik 
Hamidiye Köyünde 
Geleneksel hale 
gelen Köy yapıldı. 
Bu yıl 16.sı gerçek 
leşen etkinliğe, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Ak Parti İlçe 
Başkanı Zafer Işık, 
Belediye Meclis 
üyeleri Ersin Kahra
man, Ercan Barutçu 
oğlu ve Fehmi 
Aslan’ın yanı şıra, 
Sivil Toplum Örgütü 
yöneticileri, siyasi 
parti temsilcileri, 
muhtarlar ve 
davetliler katıldı. 
Gemlik Belediye 
Bandosu Konseri, 
Çocuk Oyunları 
Şenlik ve Yarışmala 
rı, Hamidiye Ma
hallesi sakinlerinin

Milli Oyunu “Üç 
Ayak” oyunu, etli 
pilav ve ayran 
dağıtımı ile renkle
nen günde, Muhtar 
Ayhan Gündoğdu 
ve azalar örnek bir 
ev sahipliği 
gösterdiler.
Burada bir konuş 
ma yapan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, birlik ve 
beraberlik mesajları 
verdi. Her türlü 
siyasi görüş ayrılık 
larının bir kenara 
bırakılarak, vatan 
payesinde birleşil 
mesi gerektiğine 
dikkat çekti. Refik 
Yılmaz, cuntacı, 
gözü dönmüş katil
lerin, baskıcı rejim 
ve otorite kurmak 
adına, Türkiye 
düşmanları ve istih
barat servisleri ile 
işbirliği yaparak 

darbe girişimini 
başlattıklarını 
söyledi. “Allah bir 
daha bunlara fırsat 
vermesin” diye 
konuşan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
demokrasi nöbet
lerinin de önemine 
değinerek, 
“Yavrularımızın, 
torunlarımızın 
geleceğini kimseye 
çaldırmamak için 
bu nöbetleri 
tutmalıyız. Suriye 
gibi olmamak için, 
Mısır 'daki kardeşle 
rimizin düştüğü du
ruma düşmemek 
için, Ülkemize 
geleceğimize 15 
Temmuz’da olduğu 
gibi bundan sonra 
da hep birlikte 
sahip çıkacağız. 
Türkiye yenilme 
yecek, bu millet 

eğilmeyecek '' dedi. 
FEVZİYELİLER 
KÖY GÜNÜNDE 
BULUŞTU 
Mahalle Statüsünü 
dönüşen Feyziye’de 
Köy günü düzen
lendi.
Fevziye Köyü 
Piknik Alanında 
geçtiğimiz Pazar 
günü yapılan günü 
yapılan Köy 
gününe, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, İlçe 
Müftüsü Muammer 
Turan, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avı, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
ye Meclis Üyesi 
Ercan Barutçuoğlu, 
Ak Parti İlçe 
Başkanı Zafer Işık 
ve Belediye Meclis 
Üyelerinin yanı sıra, 
muhtarlar, sivil 
toplum örgütü 

yöneticileri ve 
davetliler katıldı. 
Mehteran gösterimi, 
Kuran Tilaveti, 
Çocuk Oyunları 
organizasyonları ve 
geleneksel pilav 
ayran ikramı ile 
renklenen Köy 
Günü etkinliğinde, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe adına 
etkinliğe katılan 
Büyükşehir 
Belediye Meclis 
üyesi Ercan Barut 
çuoğlu, Gemlik ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi işbirliğiy 
le Karagöl Mevkiini 
mahalleye yakışır 
bir mesire yeri 
yapma sözünü 
verdi.
Çalışmalara yıl 
içinde başlayacak 
larını ifade eden 
Barutçuoğlu,

Karagöl Göletini ve 
çevre düzenleme 
sini kısa sürede 
tamamlayacaklarını 
kaydetti.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da 
kültürlerin gelecek 
nesillere aktarılma 
sının yanı sıra, plan 
ve projelerin istişa 
resi, birlik, beraber
lik ve Karaeşııgın 
pekişmesi adına 
Köy günlerinin 
büyük önem ta 
şıdığına dikkat 
çekti. Sosyal Bele 
diyecilik anlayışıyla 
bu tür organizasy
onlara destek ver
meyi sürdürecek 
lerini kaydeden 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, 15 Temmuz 
Darbe Girişimi ile 
de açıklamalarda 
bulundu.

BELEOİYE SPOR Pllfltf AYRAN Dfifiini
15 Temmuz Darbe 
girişimine karşı 
Gemlik Demokrasi 
nöbetleri hız 
kesmiyor.
Eski adı İskele yeni 
adı 15 Temmuz 
Demokrasi Meydanı 
olan bölgede 
toplanan Gem
liklilere başta 
Gemlik Belediyesi 
olmak üzere çok 
sayıda kurum ve 
kuruluştan da 
destek geliyor. 
Gemlik Belediye 
Spor ’da Demokrasi

Nöbeti tutan 
vatandaşlara 
Etli Pilav ve 
Ayran ikramında 
bulundu. Kulüp 
Başkanı 
Hulusi Gandar, 
FETÖ Terör 
Örgütü darbe 
girişiminin 
milletin feraset 
ve cesaretiyle 
engellendiğine 
dikkat çekerek, 
“Bu meydanlar 
da hep birlikte 
sabahlıyoruz 
Demokrasi n je

timiz devam 
edecek. Allah 
bir daha bu şer 
güçlerine fırsat 
vermesin. Şimdi 
her türlü siyasi 
görüş kaygılarını 
bırakarak, vatan 
payesinde 
birleşme zama 
nıdır. Biz de 
demokrasi 
nöbetini tutan 
vatandaşlarımızla 
paylaşmak üzere 
böyle bir organi 
zasyon yaptık” 
dedi.
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ODTÜ Tanıtım Günleri Devam Elliyor!
ODTÜ'nün, gelenek
sel Tanıtım Günleri, 
"Tercih Fuarları" ve 
"Tercih 
Danışmanlığı" adı 
altında, iki ayrı etkin
lik dizisi şeklinde 
devam ediyor. 
ODTÜ Tercih 
Fuarları'nın Ankara 
ve İstanbul ayağı ve 
Tercih Danışmanlığı 
etkinlikler dizisinin 
ise, Bursa, Mersin, 
Adana ve Antalya 
ayakları 
gerçekleştirildi.
Kıbrıs Kampusu ile, 
yurt dışında kampus 
açan ilk Türk üniver
sitesi unvanına 
sahip, Ankara, Kıbrıs 
ve Erdemli kampüs- 
leriyle ülkemizin ve 
dünyanın saygın 
üniversiteleri 
arasında yer alan 
ODTÜ'nün; üniver
site adaylarına yöne
lik geleneksel ODTÜ 
Tanıtım Günleri 
devam ediyor. 
Tanıtım Günleri, Ter
cih Fuarları ve Tercih 

Danışmanlığı olmak 
üzere iki ayrı etkinlik 
dizisini kapsıyor. 
ODTÜ Tercih 
Fuarları: ODTÜ, 
İstanbullu üniver 
site adaylarıyla 
buluştu...
Üniversite 
adaylarına yönelik, 
üniversite yaşamı 
ve meslek seçimi 
hakkında geniş 
çaplı bilgi vermeyi 
amaçlayan ODTÜ 
Tercih Fuarları'nın 
Ankara ve İstanbul 
ayağı sona erdi. 
Fuara katılan 
üniversite adayları, 
öğrenci 
topluluklarından, 
sosyal tesislere, 
kütüphaneden, 
spor tesislerine, 
amfiden, yurtlara 
kadar birçok alanda 
ODTÜ'nün sunduğu 
tüm akademik, 
kültürel ve sosyal 
olanakları yerine 
inceleyebilme imkânı 
buldular.
Ayrıca, bölümlerin

tanıtıldığı özel 
oturumlarda, 
tüm konularda 
meraklarını 
giderebilme ve 
akademisyenlerle 
birebir iletişim 
kurma olanağı 
yakaladılar.
ODTÜ, İzmir'de 
EKET Fuarlarında 
aday öğrencilerle 
buluşuyor...
ODTÜ, 26-27 Tem
muz, 10:00 -18:00 

saatleri arasında ise, 
İzmir Tepekule Kon
gre ve Sergi Merkez- 
i'nde üniversite 
adayı öğrencilerle 
buluşuyor.
ODTÜ Tercih 
Danışmanlığı: ODTÜ 
Türkiye'yi Dolaşıyor! 
Bursa, Mersin, 
Adana ve Antalya 
ayakları 
gerçekleştirildi. 
ODTÜ bu sene, 
ODTÜ Tanıtım Gün

leri kapsamında, Ter
cih Fuarlarının yanı 
sıra; Tercih 
Danışmanlığı adı 
altında ikinci bir 
etkinlikler dizisi 
düzenliyor. Etkinlik
lerin Bursa, Mersin, 
Adana ve Antalya 
ayakları 
gerçekleştirildi. 
Ayrıca, 2 Ağustos'a 
kadar, hafta içi her 
gün 10:00 -16:00 
saatleri arasında

ODTÜ Kültür ve 
Kongre Merkezi 
Kümbet Salonu'nda; 
yine 2 Ağustos'a 
kadar, hafta içi her 
gün 10:00 -16:00 
saatleri arasında da 
ODTÜ Kuzey 
Kıbrıs Kampusu 
Rektörlük 
Binası'nda;
Tercih Danışmanlığı 
etkinlikleri 
gerçekleştirilecek. 
Tercih Danışman 
lığı etkinliklerine 
katılan öğrenciler, 
bölümlerin tanı 
tıldığı özel otu 
rumlarda, tüm 
konularda 
meraklarını gidere
bilme ve ODTÜ'nün 
sunduğu tüm 
akademik, kültürel 
ve sosyal olanaklar 
hakkında bilgi ala
bilme imkânı bula
caklar. Ayrıca, 
akademisyenlerle 
birebir iletişim kur
mak gibi önemli bir 
fırsatı da yakalaya
caklar.

gemport
GEIVFPORT“35~Terminânrrâktör 

Operatörü istihdam edecek!
Turkiye’nin'ilk özellimanTGemport, yehilimani için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
üperaYörüısYfnöam eöece'K.

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

O En az fise mezunu (Tercihen "Makine, IVlotor, "Mekatromk, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

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

minimum*ı ylı faeneyırrliı,
O Tercihen ağır vasıta veya İş makinası kullanmış olmak,
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlik'te İkamet eden/edebllecek, 
O Vardiyalı çalışabilecek, 
O Erkek adaylar İçin askerük'ile ilişiği bulunmayan.

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

ISiiBMieteıcilıfcılaıiBzııııılaıısiiniMor
OHAL Kapsamında 
Alınan Tedbirlere 
İlişkin Kanun Hük
münde Kararname 
ile kapatılan üniver
sitelere ait bilgiler 
tercih kılavuzundan 
çıkarılıyor 
Yükseköğretim Ku
rulu (YÖK), darbe 
girişimi sonrasında, 
OHAL Kapsamında 
Alınan Tedbirlere 
İlişkin Kanun Hük
münde Kararname 
ile kapatılan üniver
sitelere ait bilgilerin 
tercih kılavuzundan 
çıkarılacağını 
açıkladı.Aralarında 
Fatih, Şifa, Gediz, 
İzmir, Süleyman 
Şah'ın da 
bulunduğu 15 
üniversite önceki 
gün 
kapatılmıştı.Resmi 
gazete'de 
yayımlanan karar
nameye göre, milli 
güvenliğe tehdit 
oluşturduğu tespit 
edilen ve FETÖ/PDY 
ilişkisi belirlenen 15 
vaki* üniversitesi, 
934 el okul, 109 
öze. öğrenci yurdu 
ve pansiyonu, 35

1125 dernek, 19 
sendika, federasyon 
ve konfederasyon 
kapatıldı.

15ÜN.VERSİTE 
SİLİNİYOR
Resmi Gazete'de yer 
alan bilgilere göre, 
kapatılan vakıfların 
her türlü taşınır ve 
taşınmazları ile her 
türlü mal varlığı, ala
cak ve hakları, belge 
ve evrakı Vakıflar 
Genel Müdürlüğü'ne 
bedelsiz olarak 
devredilmiş

araştırma merkezleri 
ve kapatılan diğer 
kurum ve 
kuruluşlara ait olan 
taşınırlar ile her 
türlü mal varlığı, ala
cak ve haklar, belge 
ve evrak Hazine'ye 
bedelsiz olarak 
devredilmiş 
sayılacak. 
Kapatılanlar her 
türlü borçlarından 
dolayı hiçbir şekilde 
Hazine'den bir hak 
ve talepte bulunul
mayacak.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Varlık yönetim fonu kuruluyor
Başbakan Binali 
Yıldırım, darbe 
girişiminin 
ekonomiye etkisini 
değerlendirdi. 
Başbakan Binali 
Yıldırım, darbe 
girişimi sonrası 
ekonomiye özel ted- 
bir almaya gerek 
clrtıadığım söyledi. 
Bloomberg'e 
konuşan Yıldırım, 
OHAL'e ve ekonomik 
gelişmelere değindi. 
İşte Başbakan 
Yıldırım'ın

konuşmasından 
notlar;
* Felaketin eşiğinden

döndük, işler nor
male döndü. Buna 
sebep olanların bu

işten kolay 
kurtulmasını kimse 
beklemesin.
* OHAL'i uzatmaktan 
yana değiliz, hala 
yapmamız gereken
ler varsa uzatırız. 
OHAL'de Fransa'ya 
göre çok daha haklı 
gerekçelerimiz var. 
OHAL'i kendimiz 
için, devlet için ilan 
ettik.
'S&P ETİK DARAN- 
MADI*
* Ekonomi ile ilgili 
düzenlemeleri OHAL 

kapsamında 
düşünmüyoruz. TSK 
başta olmak üzere 
kurumlarda yeniden 
yapılanma ihtiyacı 
var. S&P etik 
davranmadı 
fırsatçılık yaptı. 
Türkiye'nin notunu 
düşürmesi ideolojik, 
siyasi bir karar.
* Dünya ekonomisi 
daralmasına rağmen 
Türkiye ekonomisi 
güçlü büyüyor. 
Küresel yatırımcılara 
milli irade darbeci

leri yok etti diyoruz. 
Büyük yatırımlara 
hız kesmeden 
devam ediyoruz. 
'VARLIK YÖNETİM 
FONU KURULUYOR’ 
* 'Türkiye Varlık 
Yönetim Fonu' kuru
luyor. Ekonomiyle il
gili ayrı tedbir 
almaya ihtiyaç yok. 
Anayasa değişikliği 
toplumun büyük 
kesimini kapsamalı. 
Türkiye'de erken 
seçim söz konusu 
değil

Trafik borcu olanlara müjde!
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, "Yeniden 
yapılandırma düzen
lemesi kapsamına 
trafik para cezalarını 
da dahil ediyoruz" 
dedi. Ağbal, 24 
TV'de katıldığı 
programda değerlen 
dirmelerde bulundu. 
Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) 
alçakça saldırısına 
karşı milletin büyük 
bir basiretle, 
vatanına, milletine, 
demokrasisine sahip 
çıktığını anlatan 
Ağbal, devletin 
olağanüstü hal 
(OHAL) çerçeve 
sinde gösterdiği 
olağanüstü çaba, 
gayret bulunduğu 
nu, vatandaşın 
normal hayatını 
sürdürmesini 
sağlayacak tedbir
lerin alındığını ve 
ekonominin her 
geçen saat

normalleştiğini 
kaydetti.
Söz konusu darbe 
girişiminin ekono
mide de birtakım 
yansımaları 
olduğuna işaret 
eden Ağbal, bu 
konuda da ilk andan 
itibaren tam bir ko
ordinasyon içinde 
kurumların gerekli 
tedbirleri aldığını, 
kimsenin endişe et
memesi gerektiğini 
söyledi.
Ağbal, ödenmemiş 
vergi, prim ve güm
rük vergisi 
borçlarına yeniden 

yapılandırma imkanı 
getirildiğini 
anımsatarak, düzen
lemenin cuma günü 
TBMM Genel Kuru- 
lu'nun gündemine 
gelmesinin planlan 
dığını aktardı.
Söz konusu teklif 
içerisinde trafik para 
cezalarının yer 
almadığına işaret 
eden Ağbal, trafik 
para cezalarını da 
düzenleme 
kapsamına 
alacaklarını bildirdi. 
Ağbal, "Bugün 
yaptığımız 
değerlendirmede bu 

konuda da bir 
olumlu görüş 
oluşturduk. 
İstiyoruz ki vatan 
daşlarımızın vergi 
dairelerine olan 
trafik para cezala 
rını da yeniden 
yapılandırmaya 
dahil edelim. Bu 
kapsamda yaklaşık 
4 milyon 250 bin 
vatandaşımızın trafik 
para cezası borcu 
varmış. Yaklaşık 6 
milyar liralık alacak. 
İnşaallah bunları da 
yapılandıralım." 
ifadelerine yer verdi. 
ZARAR GÖREN 
KAMU BİNALARI 
Darbe girişimi 
sonrasında zarar 
gören kamu 
binalarına ilişkin 
bir soru üzerine 
Ağbal, kamunun 
faaliyetlerinin 
hiçbir şekilde 
aksamayacağını 
vurguladı.

Petrol 11 haftanın
dillini gömü

Brent petrolün varil 
fiyatı, yaklaşık 
yüzde 2 değer 
kaybederek 44,79 
dolar ile 10 
Mayıs'tan bu yana 
en düşük seviye
sine geriledi. 
İki gün sürecek 
ABD Merkez 
Bankası(Fed) Açık 
Piyasa Komitesi 
(FOMC) toplantısı 
öncesinde petrol 
fiyatlarındaki düşüş 
eğiliminin devam 
ettiği görülüyor. 
Brent petrolün varil 

fiyatı geçen hafta 
yüzde 4,6 değer 
kaybetmesinin 
ardından yeni 
haftanın ilk işlem 
gününde 44,79 
dolar ile 10 
Mayıs'tan bu yana 
en düşük seviyesini 
gördü. Saat 17.30 
itibarıyla Brent 
petrolün varil fiyatı 
44,85 dolardan, Batı 
Teksas türü (WTI) 
ham petrolün varil 
fiyatı da yüzde 2,2 
düşüşle 43,3 dolar
dan işlem görüyor.

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

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

ULAŞIM

fifi w

Pamukkal* 612 OO 2 6
DENİZ UÇAĞI 813 66 13
Pegasus Akmls Ssyohat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
KanbaroOlu-Esaday 614 46 49

Kamil Koç 612 01 63

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer. Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

R
1

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım 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. "13 45 21-182
Yazı İşi. Md. 3 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

DENİZ OTORÜSÜ
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 FERİROT
Ya lo va (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (262) 655 60 31

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 70
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 4 5
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK OONLOK «iVASİ «AZITEİİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI : 5535 

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)

GlllllftllM
VENÜS SİNEMASI 

buz devri 5 
büyük çarpışma: 

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

3 harfliler 3 
kara büyü: 

12:00-14:00-16:00- 
18:00-20:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

V’

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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CHP eski Belediye Başkanı ve Yardımcılarının itibarının iadesini istedi...

M HISIM: IPt I1SWM1M 
IKTİDM PMTİSİHIEH MSIMMU"

GEMLİKLİ
MUHTARLAR DARBE 
GİRİŞİMİNİ KINADI

tüne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

AKP İÇİNDEKİ FETÖ’CÜLER 
NE ZAMAN TEMİZLENECEK?

15 Temmuz Fetö’cü darbe girişimi herkesi 
şok etti.

Kimse bu kadannı beklemiyordu.
Gülen Cemaati, “Işık evleri’nde yetişen 

güzide çocuktan, devlet içine soktular.
Amaçlan ‘altın nesil’ yetiştirmekti.

Uzun soluklu bir örgütlenmeyle bugünlere 
gelindi.

Gülen cemaatinin başındaki Hoca Efendi 
bir imamdı. Yani din adamı... Devamı 4’de

CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan yaptığı 
açıklamada, “Bundan sonra Devletin her 
kade mesi ve her biriminde başlayan bu ope 
rasyonlar asıl başlaması gerektiği yerde 
yani iktidar partisi kadroları içinde başla 
mamıştır.” dedi. Haberi sayfa 4’de

Türkiye Muhtarlar Derneği Gemlik 
Şubesi’nce düzenlenen basın toplantı 
sında yapılan açıklamada, “15 Temmuz 
2016 günü Türk demokra sisine, devle
timize, hükümetimize ve milli birlik ve 
beraberliğimize karşı Fethullahçı terör 
örgütü tarafından kalleşçe yapılan darbe 
teşebbüsü saldırısını şiddetle kınıyor ve 
lanetliyoruz.”denildi. Sayfa 2’de

ÖZEL "(IJeni birdbjheıü ile bedellerinize doğru

AYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

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

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

derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

SOSYAL
AKTİVİTELERİMİZ:

MÜZİK 
MASA TENİSİ 
VOLEYBOL 
BASKETBOL 
SU SPORLARI

JİMNASTİK 
TİYATRO 
BİLGİSAYAR 
HALK OYUNLARI 
SATRANÇ

* Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 51BSÖ 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

http://www.gemiikkoriezgazefesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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MMIİKIİ MİMİM OARBl GİBİŞİMİHİ KIMOI
Türkiye Muhtarlar 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nce 
düzenlenen basın 
toplantısında, 
15 Temmuz 
FETÖ’cü darbe 
girişimi kınandı. 
Muhtarlar 
Derneğinin CİUS 
AVM’de bulunan 
bürosunda yapılan 
basın açıklamasına 
derneğe bağlı 
Küçük Kumla, 
Büyük Kumla, 
Karacaali, Narlı, 
Hamidiye ve diğer 
mahalle muhtarları 
katıldı.
Dernek Başkanı 
Necmettin Şanlı 
yaptığı konuşmada, 
şunları söyledi: 
“15 Temmuz 2016 
günü Türk demokra 
sisine, devletimize, 
hükümetimize ve

milli birlik ve 
beraberliğimize 
karşı Fethullahçı 
terör örgütü 
tarafından kalleşçe 
yapılan darbe 
teşebbüsü 
saldırısını şiddetle 

kınıyor ve lanetli 
yoruz. Saldırıya 
karşı, başta Cum 
hurbaşkanımız, 
Sayın Başbakanı 
mız, ve bakanları 
mız, milletvekille 
rimiz, siyasi parti- 

terimizin başkanlar! 
ve halkımız ve 
güvenlik kuvvetle 
rimizin azimli ve 
kararlı duruşu 
sayesinde darbe 
teşebbüsü 
bertaraf edilmiştir.

Bu menfur saldırıyı 
canları pahasına 
önlemeye çalışan 
bu uğurda şehit 
düşen şehitlerimize 
Allah’tan rahmet ve 
yaralananlara acil 
şifalar diliyoruz.

Bu darbe teşebbü 
süne katılan 
darbecilerin 
en ağır şekilde 
cezalandırılmasını 
diliyoruz. 
Devletimize ve 
hükümetimizce 
bir daha böyle 
bir darbe 
girişiminde 
bulunulmaması 
için gerekli 
tüm tedbirlerin 
alınmasını dili 
yöruz. Biz 
muhtarlar olarak, 
devletimizin, 
hükümetimizin 
milli birlik ve 
beraberliğimizin 
ve demokrasinin 
yanındayız. 
Allah ülkemizin, 
vatanımızı ve 
halkımızı her 
türlü kötülüklerden 
korusun."

Fatih Mehmet Güler den “şok” gibi değerlendirme...

"BEMi Mm ıımıiMuıı tIIhII mitil m
Halkın oylarıyla 
2009 yerel seçim
lerinde belediye 
başkanlığına CHP 
den seçilen eski 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
bir gazetede çıkan 
haberler üzerine 
Cumhuriyet Başsav 
cılığınca başlatılan 
soruşturma sonucu 
İçişleri Bakanlığınca 
görevinden uzaklaş 
tınlan Vali, Kay
makam ve Savcılar 
ile müfettişlerin 
tümünün FETÖ/ 
Paralel Devlet Yapısı 
Örgütü üyesi olduğu 
nun anlaşıldığını 
söyledi.
Güler hakkında başla 
tı lan soruşturma ve 
ile ilgili analizi şöyle: 
“15 Temmuz 2016 
tarihinde yapılan 
darbe girişimi sonra 
sında; görevden 
alınmam sırasında 
yapılan hukuka 
aykırı uygulamaların 
PDY/FETÖ yapılan 
ması tarafından 
planlandığı ve 
uygulandığı anla 
şılmıştır. Şöyle ki; 
Hakkımda İçişleri 
Bakanlığı tarafından 
verilen soruşturma 
izinlerinin büyük 
bir çoğunluğunun 
iddianamelerini 
hazırlayan savcı

Serkan Nogay’dır. 
Bu tür iddianameleri 
hazırlayan bir diğer 
savcı da Osman 
Kılıçaslan’dır.
Yine İçişleri Bakanlığı 
nın soruşturma izni 
verdiği konuların 
neredeyse tamamını 
inceleyen ve rapor 
hazırlayarak yargılan 
mamın yolunu açan 
Mülkiye Başmüfettişi 
Sami Pınarakar ve 
Süleyman Yıldırım 
dır. 15 Temmuz 2016 
tarihinden sonra 
PDY/FETÖ yapılanma 
sı içinde yer aldıkları 
gerekçesiyle Mülkiye 
Başmüfettişi Sami 
Pınarakar ve 
Süleyman Yıldırım 
görevden alınmış, 
Savcı Osman 
Kılıçaslan ise 
gözaltına alınmıştır. 
(Tutuklanıp tutuklan 
madiği hakkında 
bilgim yoktur.) 
Ayrıca, yine Gem
lik’te asılsız suçla
malarla hukuka aykırı 
bir şekilde doğrudan 
soruşturmalar başla 
tan, fezlekeler hazırla 
yan savcı da Serkan 
Nogay’dır. (Kendisi 
hakkında 17.05.2016 
tarihinde HSYK’na 
suç duyurusunda 
bulunulmuştur.) 
Savcı Serkan Nogay, 
15 Temmuz sonrası

Gebze Adliyesinde 
görevli iken, . 
PDY/FETÖ 
yapılanması içinde 
yer aldığı gerekçesi 
ile önce gözaltına 
alınmış, sonra da 
tutuklanmıştır. 
Bu soruşturmaların 
başlatılması ve 
sonlandırılması 
sürecinde Gemlik C. 
Başsavcısı olarak 
Zekeriya Bayazıt 
görev yapmıştır. 
Savcı Serkan 
Nogay’ın geçici bir 
görevle yaklaşık bir 
buçuk yıl İznik’te 
görevlendirildiği süre 
içersinde hakkımda 
başlatılan soruştur 
ma dosyalarını başka 

bir savcıya verme 
miş, yaklaşık bir 
buçuk yıl soruşturma 
dosyalarına bir işlem 
yapılmamasını 
sağlamıştır.
Zekeriya Bayazıt da 
15. Temmuz sonrası 
PDY/FETÖ 
yapılanması içinde 
yer aldığı gerekçe
siyle gözaltına 
alınmıştır. (Tutukla 
nıp tutuklanmadığı 
hakkında bilgim 
yoktur.) Bu hukuk 
suzluk ’rasında 
Gemi i ayma kamı 
Bilal çelik’tir.
Bu süreçte üzerine 
düşeni yapan Bilal 
Çelik’te 15 Temmuz 
sonrası PDY/FETÖ 

yapılanması içinde 
yer aldığı gerekçe
siyle tutuklanmıştır. 
Gemlik Adliyesinde 
hazırlanan ve Bursa 
Adliyesine gönde 
rilen 8 fezlekeden 
5’ i Savcı Nurettin 
Canata tarafından 
iddianameye çevril 
miş ve Ağır Ceza 
Mahkemelerinde 
yargılanmam sağlan 
mıştır. Savcı Nurettin 
Canata da 15 Tem
muz sonrası 
PDY/FETÖ 
yapılanması içinde 
yer aldığı gerekçe
siyle görevden 
alınmıştır. (Tutukla 
nıp tutuklanmadığı 
hakkında bilgim yok
tur.) Bu hukuksuzluk 
sırasında Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput’tur.
Şehab tin Harput, 
Savcı barkan 
Nogay’ın başlattığı 
soruşturmalar ile il
gili, sadece tutuk
lanan Savcı Serkan 
Nogay’dan ve Savcı 
Mustafa Öztürk’ten 
bilgi almıştır. Ve 
görevden uzaklaştırıl 
mama ilişkin görüşü 
nü hazırlamış, görü 
şü sürekli görevden 
uzakta tutulmam 
yönünde olmuştur. 
Savcı Mustafa Öztürk 
de 15 Temmuz 

sonrası PDY/FETÖ 
yapılanması içinde 
yer aldığı gerekçe
siyle gözaltına 
alınmıştır. (Tutukla 
nıp tutuklanmadığı 
hakkında bilgim 
yoktur.) Vali 
Şahabettin 
Harput ise daha 
2013 yılının Ağustos 
ayında malum yapı 
ile ilişkisi olduğu 
gerekçesiyle Bursa 
Valiliği görevinden 
alınmıştır. Bütün bu 
uygulamalar ile 
Belediye Başkanlık 
koltuğu malum 
yapının bir üyesi olan 
Refik Yılmaz’a 
hazırlanmış, Refik 
Yılmaz’da rüşvet gibi 
makamlar vermek 
suretiyle başka 
partilerden meclis 
üyesi tedarik ederek, 
yetmediği yerde 
yerel mafyayı 
devreye sokarak 
Belediye Başkanlığı 
koltuğuna konmuş 
tur. Paralel Devlet 
Yapılanması, yaptığı 
hukuksuz uygula
malar ile Gemlik’te 
Paralel Belediye 
Yapılanmasını 
kurmuşlardır. Gemlik 
Belediyesi yetkisiz 
kişilerce 3 yıl 
süresince hukuka 
aykırı bir şekilde 
yönetilmiştir.
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İnegiillü aenc tadını Eemlilı'te öldiiren tatil tuiuMı
Gemlik'te, yol 
ortasında tartıştığı 
kadını öldürdükten 
sonra aynı bıçağı 
defalarca kendi 
vücuduna saplayan 
zanlı, 15 günlük 
tedavisinin ardından 
tutuklandı.
İnegöl’de ikamet 
ettiği ve bir süre 
önce eşinden 
boşandığı öğrenilen 
Nurcan Efe (39), 15 
gün önce akraba 
ziyareti için geldiği 
Gemlik ilçesinde 
yürüyüşten 
dönerken, İnegöl'
den tanıdığı Dursun 
E. ile karşılaştı.

Nurcan Efe’nin 
kendisiyle görüşmek 
istememesine sinir
lenen Dursun E., 
belinden çıkardığı

bıçakla genç kadını 
sokak ortasında 
defalarca bıçaklayıp 
öldürdü.
Daha sonra aynı

bıçağı kendisine 
saplayan Dursun E., 
olay yerinden kaçtı. 
Bir süre sonra polis 
ekipleri tarafından

bir apartmanın giriş 
katında yaralı ve 
baygın halde bulu
nan Dursun E, 112 
ambulansıyla öncek

Gemlik Devlet 
Hastanesi'ne, 
ardında da hayati 
tehlike kaydıyla 
Bursa’daki bir 
hastaneye 
sevk edildi.
15 günlük tedavinin 
ardından Bursa’daki 
hastaneden polis 
nezaretinde taburcu 
edilen zanlı, Gemlik 
adliyesinde hakim 
karşısına çıkarıldı. 
Kasten adam 
öldürmek suçundan 
tutuklanan Dursun 
E. cezaevine 
götürüldü. Cinayet 
ile alakalı tahkikat 
devam ediyor/**.

Organlarıyla 3 kişiye umut oldu
Bursa'da trafik 
kazasında hayatını 
kaybeden yaşlı 
adamın ailesi organ 
bağışını kabul 
ederek 2 böbrek 
hastası ve 1 
karaciğer hastasının 
hayatını kurtardı. 
Bursa'da bir süre 
önce geçirdiği trafik 
kazasında ağır 
yaralanarak Mu
radiye Devlet Has-

tanesine kaldırılan 
ve burada yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen beyin ölümü 
gerçekleşen 66 
yaşındaki Yusuf 
Yılmaz'ın organları 
bağışa uygun 
görülünce hastane 
yetkilileri aile ile 
iletişime geçti. 
Ailenin organ 
bağışını kabul 
etmesinin ardından

gece saatlerinde 
gerçekleşen 
5 saatlik bir operas 
yonla alınan iki 
böbrek ve bir 
karaciğer Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane
sine sevk edildi. Or
ganlar burada Sağlık 
Bakanlığının 
sıralama sistemi ile 
dağıtılarak hastalara 
umut olacak

Bursa'da f ETO'cü 19 uolis mmklandı
Bursa'da darbe 
girişimi soruştur 
ması kapsamında 
FETÖ yapılan 
masıyla ilişkili olduk 
lan belirlenerek 
gözaltına alınan 19 
polis tutuklandı. 
15 Temmuz gecesi 
yaşanan darbe 
girişimi sonrası ardı

ardına yapılan op
erasyonlar Bursa'da 
da devam ediyor. 
Darbe girişiminin 
ardından tüm yurtta 
sürdürülen operas 
yonlar kapsamında 
Bursa'da FETÖ üyesi 
oldukları belirlenen 
aralarında amir ve 
müdürlerin de

bulunduğu 19 polis 
gözaltına alındı. 
Emniyetteki 
sorguları tamam
lanan 19 kişi, sabah 
saatlerinde adliyeye 
sevk edildi. Hakim 
karşısına çıkan 19 
polisin tamamı tu
tuklanarak cezaevine 
gönderildi.

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYI! SİLİK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

CHP eski Belediye Başkam ve Yardımcılarının itibarının ladesini istedi... 

smıa'mmııuiM 
Ims Mislim msimhii’

Güne Bakış

AKP İÇİNDEKİ FETÖ’CÜLER 
NE ZAMAN TEMİZLENECEK?

ABD, Gülen cemaatin,! Sovyetler Birliğinin 
dağılması için "Yeşil Kuşak" projesinde kullandı.

Cemaatin amacı, devleti içinden kuşatmak, her 
birimine cemaatin birer neferini yerleştirmekti.

Bu konuda 1971 deh beri birçok yazı yazıldı, ki
taplar basıldı. Işık evleri ve dershanelerle başla 
yan örgütlenme, dünya çapında okullar zincirine 
dönüştü. Okullar yoluyla örgütlenme stratejisi dev 
letin en alt kademesinden en üst kademesine 
kadar yerleşmekti.

Ni hay i hedef ise devleti ele geçirmekti.
AKP ile 2002 de yapılan ortaklık, Gülen cemaa

tine bu olanağı sağladı. Cemaatin Hizmet Hareketi 
ile topluma ılımlı yaklaşımı, sağdan da, soldan da 
siyasetçiyi etkiledi.

Cemaatçiler yıllarca kendilerini gizlediler.
Erdoğan 'ın AKP’yi kurmasıyla, AKP’nin iktidara 

gelmesinde bu cematin kadrolarının büyük etkisi 
oldu. Bunun sonucu zaten emniyet teşkilatında, 
yargıda ve mâliyede var olan Gülenciler, artık milli 
eğitim, TÜBİTAK, TSK’da velhasıl devletin her 
kademesinde en üst makamlara agtirildi.

Yargıda ve İçişlerinde ise valilik, vali yardım 
cılığı ve kaymakamlıklara getirildi. Başbakanlığın 
da Erdoğan, Fethullan Gülen’e “Artık memleketine 
dön" çağrılan yaptı. AKP, Gülen çıkar işbirliği, 17- 
25 Aralık olav[anna kadar agldi.

Dershanelerin kapatılmasına Gülen karşı çıktı.
Gülencileıîn devleti yönetiminde güçlendik

lerini sanması oyunu bozdu. Tayyip Erdoğan’ın 
üzerine gidilip, iş adamlanndan alındığı iddia 
edilen paraların ses kayıtlan ortaya dökülmesi, 
hükümete darbe kabul edilip, tasfiye başladı.

Siyasi islamı bol bol kullanan AKP ve cemaat 
gidikleri savaşta gülencileri devlet içinden 
boşaltmaya başladı. Ancak, AKP içinde bakan, mil
letvekili, il ve ilçe başkanlan, Belediye başkan 
lanndan çok büyük bir kitle gülenciydi. Gülen 
hareketinin içindeydi. Zamanın İçişleri Bakanları, 
Adalet Bakanlan yanında Cumhurbaşkanı Gül gibi, 
Başbakan yardımcısı Bülent Annç gibileri Gülen 
hareketine sempati duyuyorlardı.

AKP kurucusu olan Cumhurbaşkanı parti 
içinde tek adamdır. Şimdi devlete çöreklenmiş 
FETÖ’cüleri temizlerken, kendi içlerinden FETÖ 
çilleri temizleyecekler mi göreceğiz.

Bunu yapmazlarsa başlan beladan kurtulmaz.
Gemlik özeline geldiğimizde, AKP içinde kimler 

Gülen cemaatine hizmet ettiler bizi er biliyoruz.
Eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’e 

kimlerin kumpas kurduğu gün gibi ortada.
Güler’i sorgulayan, tutuklanmasını isteyen, 

görevden uzaklaştırtması için İç İşleri Bakanlığına 
yazı yazan savcılar. Kaymakamlar, gelen müfettiş 
lerin tümü FETÖ’cü çıktı. Geriye kumpasın için
deki belediye meclis üyeleri kaldı.

Bir zamanlar Belediye Meclisinde, FETÖ’yü 
göklere çıkaranlan Gemlik halkı biliyor.

Yalova da Feto’nun okulu olan Yücebilgiliye 
kimler çocuklannı gönderiyordu?

Kimler 20 dönüm araziyi eğitim alanı-kabul et
tirip, “Marka okullannı Gemlik’e getirtip Gemlik’in 
marka değerini yükselteceğiz’diye cemaate 
peşkeş çekecekti.

Sırada bunlannda değerlendirilmesi olmalı.
Eski Başkan Güler, bu konuda Bursa da 

Savcılığa suç duyurusunda bulunuyor.
Süreci birlikte izleyeceğiz.
Devletin kurumlanndaki tüm pislikler ve 

asalaklar temizlenmeli, temiz bir devlet yapılan 
masına gidilmeli. Burada eğer toplumun herkesi 
mi kucaklanmaz, AKP’li bir yapılanmaya gidilirse, 
bunun adı sivil darbe olur.

Biz, demokratik yapılanma istiyoruz.
Adil bir devlet yapılanması.

CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığından 
yapılan yazılı âçıkla 
mada, CHP’nln 
laiklik ve Cumhuri 
yet konularında 
ülkenin sigortası 
olduğu belirtilerek, 
CHP’nin yıllardır 
Fethullah Gülen ce
maati ile mücadele 
ettiği,belirtildi. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
yaptığı açıklamada, 
“Bundan sonra 
Devletin her kade 
mesi ve her biri 
minde başlayan 
bu operasyonlar 
asıl başlaması 
gerektiği yerde 
yani iktidar partisi 
kadroları içinde 
başlamamıştır. ’’ 
dedi 
CHP İlçe Başkan 
lığının açıklaması 
söyle: 
“Cumhuriyet Halk 
Partisi yıllardır 
demokrasinin geliş 
mesi için mücadele 
eden ülkemizin ku
rucu partisidir.
Temel hak ve özgür 
lükler partimizin 
varoluş sebeplerin 
den biridir. Ancak, 
laiklik ve elbette 
Cumhuriyetçilik 
konusunda da 
Cumhuriyet Halk 
Partisi ülkenin 
sigortası durumun 
dadır. İşte tüm bu 
nedenlerle yıllardır 
Fethullah Gülen ce
maati ile mücadele 
etmektedir.
15 Temmuz da yaşa 
nanlar da partimi 
zin bu konuda ne 
kadar haklı oldu, 
ğunu ortaya çıkart 
mıştır. Bu cemaatin 
asıl amacının din
dar nesiller yetiştir 
mek değil, yetiştir 
diği militanları 
devlette konuşlan 
dırıp zamanı 
geldiğinde de laik 
demokratik Türkiye 
Cumhuriyetini ken 
di istediği yönetim 
biçimine dönüştür 
me niyetinde 
olduğu apaçık 
ortaya çıkmıştır.
15 Temmuz 2016 
günü partimizin

yıllardır anlatmaya 
çalıştığı bu gerçek 
bizi anlamamakta 
hatta bizleri din 
düşmanı olmakla 
suçlayanların yüzü 
ne tokat gibi çarp 
mıştır. Şimdi dev 
letin her kademe 
sinde bir arınma 
ve temizlenme 
yaşanmaktadır ve 
şüphesiz devam et
melidir. Ancak, bu 
yapılırken hukukun 
üstünlüğü temel 
esas kabul edilip 
kurunun yanında 
yaş yakılmamalıdır.

CADI AVINA 
DÖNÜŞMEMELİ

Ordu, emniyet, yar 
gı ve devletin diğer 
birimleri içerisinde 
liyakat yerine şada 
kate bakılıp konuş 
/andırılan ve bu 
gün toplumun her 
kesimi tarafından 
lanetlenen yapı 
gözden geçirilmeli 
ama iş asla cadı 
avına da dönüştü 
rülmemelidir.
Bütün bunlara 
zaten başlandı diye 
aklından geçiren 
yurttaşlarımıza 
şunu hatırlatmak 
isteriz. Devletin her 
kademesi ve her 
biriminde başlayan 
bu operasyonlar 
asıl başlaması 
gerektiği yerde yani 
iktidar artisi 
kadro’., içinde 
başlamamıştır. 
Oysa unutulma 

malıdır ki bu yapıya 
asıl destek onların 
güçlenmesine 
zemin hazırlayan 
iktidar partisinin 
kendi kadrolarıdır. 
Eğer ‘aldatıldık’ 
sözlerinde samimi 
iseler, kendi 
kadroları içinden 
bu yapıyı ve bu 
yapıya destek 
veren siyasileri de 
ortaya çıkarmak, 
iktidar partisinin 
boyunlarının bor
cudur. Bunu yap
madan samimi 
olduklarına hiçbir 
vatandaşımızın 
inanması da 
mümkün değildir. 
Ayrıca, bu yapı 
tarafından mağdur 
edilenlerin de en 
kısa sürede iade-i 
itibarı en doğal 
hakları ve iktidar 
partisinin de önce
likli görevleridir. 
Değerli Gemlikliler, 
bütün bu 

• söylediklerimizi 
onaylıyorsanız, 
itibarının iade 
edilmesi gereken 
ilk kurumunda 
Cumhu iyet Halk 
Partisi Gemlik 
ilçe başkanlığı, 
partimizin seçilmiş 
belediye başkanı ve 
meclis üyelerimiz 
olduğunu da 
onaylıyor olmanız 
gerekmektedir. 
FETÖ’nün savcıları 
ve mülki idare 
amirleri tarafından 
halkın oylarıyla 
aldığı belediye 

başkanlığı elinden 
alınan partimiz, 
arkadaşlarımız ve 
bize oy veren 
yurttaşlarımızın bu 
haklarıdır ve bunu 
yapmak da İktidar 
partisinin görevidir.

İTİBARLARI 
İADE EDİLSİN

2011 yılında şu 
anda FETÖ üyesi 
olmaktan tutuklu 
bulunan savcıların 
isteği ve yine tu
tuklu bulunan kay
makam ve valinin 
onayıyla görevden 
uzaklaştırılan 
arkadaşlarımızın ve 
tabi partimizin 
itibarı iade edilme
lidir. Bütün bunla 
rın olacağına dair 
de umudumuz 
yüksektir.
Ancak bu savcılar 
tarafından uyduru
lan ve karar verilen
lerin tamamının 
beraatla sonuçlan 
dığı tüm bu davalar 
dan asıl yarar 
sağlayan ve iktidar 
partisinin bir 
mensubu olan, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin elinden 
alınan belediye 
başkanlığı 
koltuğuna oturan 
Sayın Refik 
Yılmaz ve bu du
rumdan yarar 
sağlayan kişiler 
bekli de siyasi 
kimlikleri 
sebebiyle 
hiç sorgu 
lanmayacaklardır. 
Bizim bu açıklama 
yı yapmamızın asıl 
nedeni de budur. 
Bu güne kadar 
başkan Yılmaz 
hakkında yapılan 
hiçbir suç duyu
rusunun da soruş 
turmaya dönüşme 
mesi aklımıza 
acaba sorusunu da 
getirmektedir 
haklı olarak.
Tüm bu şüpheleri 
mizin ve taleple 
rimizin takdirini 
de siz değerli 
yurttaşlarımızın 
sağ duyusuna 
teslim ediyoruz."

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Em alacaklar hu habere dikkat!
Darbe girişimi ile 
ekonominin sekteye 
uğramaması için 
Emlak Konut dev 
reye girdi. Tüm 
konut projeleri 
Emlak Konut 
bünyesinde 
kurulacak çatı 
şirkette toplanacak. 
Konutlar düşük 
faiz ve uzun vade 
ile satılacak. 
Önceki hafta 
yaşanan darbe 
girişiminin 
ekonomiye etkisini 
ortadan kaldırmak 
için Türkiye’nin 
ekonomideki en 
önemli ayaklarından 
birisi olan 
gayrimenkulde 
harekete geçildi. 
Emlak Konut, 
olası problemlere 
karşı eylem 
planlarını hazırladı 
ve düğmeye bastı. 
Edinilen bilgilelere 
göre öncelikle 
anlaşma yapılan 
şirketlerin tüm pro

jeleri Emlak Konut 
güvencesi ile tek 
çatı altında 
toplanacak. Bir 
araya gelen pro
jelerin satışı bu 
isim altında 
yapılacak. 
Güvenceyi Emlak 
Konut vereceği 
için şirketlere olan 
güvensizliğin 
önüne geçilecek. 
Sisteme dahil 
olan şirketlerin 
şantiyelerde işleri 
aksatmadan 
yürütmesi için de 
şirketlere nakit 
destek anlamına 
gelebilecek uygula
malar yapılacak. 
Örneğin hasılat 
paylaşımı yöntemi 
ile yapılan konutların 
satışında Emlak 
Konut’un aldığı pay 
zaman olarak öte- 
lenecek. Böylece 
şirketler finansal 
olarak rahatlaya 
cak ve projelerini 
kolaylıkla bitirebi

lecek

FAİZ YÜZDE 0.7 
VADE 10 YIL

Diğer yandan darb
eye direnen 
vatandaşın artan faiz 
oranlarından etkilen
memesi için de ön
lemler alınıyor. Tek 
çatı altında toplanan 
projelerin satışında 
şu anda piyasada ol

mayan faiz oranları 
ve vadeler sunula
cak. Kamu bankaları 
başta olmak üzere 
bankalarla bu 
konuda görüşüldüğü 
tahmin ediliyor.
Çalışma 
tamamlandığında 
faiz oranlarının 
yüzde 0,7’ye çek
ilmesi vadelerin de 
10 yıla uzatılması, 
böylece vatandaşa 

daha düşük tak
sitlerle ödeme 
imkânı sağlanması 
bekleniyor. Halen 
piyasada en ucuz 
kredi faizi aylık 
yüzde 1.12 
düzeyinde bu
lunuyor.

100 BİN LİRALIK 
KREDİ 34 BİN LİRA 
UCUZLUYOR

Örneğin 100 bin 
liralık bir kredinin 
aylık taksidi 1.519 
lira yerine 1.234 lira 
olacak. Vatandaşlar 
ayda 285 lira 10 yıl 
boyunca da 34 bin 
158 lira daha az faiz 
ödeyecek. Eğer bu 
finansal plan olmaz 
ise faiz oranının en
flasyona 
endeksleneceği bir 
formül üzerinde 
çalışılıyor.

‘İŞÇİ ÇIKARMAYIN’ 
DENİLDİ

Elini taşın altına 
sokan Emlak 
Konut’un şirketlere 
sağladığı bu fayda 
karşılığında ‘İşçi 
çıkarmayın’ önerisi 
götürdüğü öğrenildi. 
Böylece istihdamın 
önemli bir ayağı olan 
inşaat sektöründe 
işsizlikte meydana 
gelebilecek olumsuz 
gelişmelere karşı 
önlem alınacak.

43 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ

»>» TÜRKİYE'NİN EN UYGUN VE KALİTELİ 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR

sı, 
IVildJdl İD TAŞIMA IRSAUVCSI

V KARTVİZİT & KAŞC 
>/H€DİV€ÜK €ŞVP 
V KATALOG 
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MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGARİZA5Y0R VE TANITIM
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Tel: 0 224 513 96 83
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v^DBRGİ, KİTAP 
✓ BALON
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MİNİK JUDOCIUR GENÜKİN GIIIURU BUU
İzmir’de yapılan 
Minikler 
Türkiye Judo 
Şampiyonasında 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü sporcuları 
1 altın bir gümüş 
madalya aldılar. 
71 ilden 963 
sporcunun katıldığı 
şampiyonada Minik 
Erkekler 26 kiloda 
Yağız Selehattin 
Çelik Türkiye Şam 
piyonu olurken, 
aynı kiloda İbrahim 
Yıidırım’da Türkiye 
İkincisi oldu. 
Gemlik’in gururu 
minik judocuları 
antrenörleri Ahmet 
Kılınç ile birlikte 
makamında kabul 
eden Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz, tebrik 
ederek, spor 
malzemeleri ve 
çeşitli hediyeler 
takdim etti. 
Gemlik’in spor 
alanında büyük 
bir atıjım 
gerçekleştirdiğini 
vurgulayan Refik 
Yılmaz, alt yapı 
yatırımları ve 
tesisleşmenin öne
mine dikkat çekti. 
Birçok spor bran 
şında elde edilen 
ulusal ve uluslara 
rası başarıların 
tesadüf olmadığını 
da anlatan Refik 
Yılmaz, Yağız 
Selehattin Çelik ve 
İbrahim Yıldırım’ın 
gelecekte Milli

Takım formasıyla 
da büyük başarılar 
elde edeceğine

inandığını söyledi. 
Judo Antrenörü 
Ahmet Kılınç'ta

aynı sporcuların 
daha önce Niğde’de 
yapılan okullar

arası Judo Türkiye 
şampiyonasında 
1. ve 2. olduklarını 
anımsatarak, 
gelecekte daha 
büyük başarılar 
elde edeceklerini 
kaydetti. 
Belediye Spor 
Başkanı Hulusi 
Gandar ve Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a büyük 
destekleri adına 
teşekkür eden 
Ahmet Kıhnç, 
yetenekli daha 
birçok sporcuları 
bulunduğunu 
da sözlerine 
ekleyerek, kaliteli 
rekabetten daha 
büyük başarılar 
elde edecekleri 
sözünü verdi.

Demokrasi nöbeti devam ediyor

15 Temmuz Darbe 
girişimine yönelik 
demokratik tepkiler 
çığ gibi büyürken, 
demokrasi nöbetleri 
de büyük ilgi 
görüyor.
Gemlik’te 11. günü 
ne giren Demokrasi 
Nöbetlerinin son 
rengi Roman 
vatandaşlar oldu. 
Roman Kültürü 
Araştırma ve Daya 
nışma Derneği 
öncülüğünde topla 
nan 500 kişilik 
Roman Vatandaş 
lan Yeni Mahalle, 
Balık Pazarı mev 
kiinden Atatürk

Kordonunu Türk 
Bayrakları ve 
sloganlar ile kat 
ederek 15 Temmuz 
Demokrasi 
Meydanına geldiler. 
Gemlikliler 
tarafından alkışlarla 
karşılanan Roman
lar, “Vatana Uzanan 
Eller Kırılsın” 
sloganları ile darbe 
karşıtı duruşlarını 
net olarak göster
diler. 
Gemlik Belediyesi 
öncülüğünde 
organize edilen 
Demokrasi Nöbet
leri devam ediyor. 
Eski adı iskele

Meydanı Festival 
adı, yeni adı 15 
Temmuz Demokrasi 
Meydanı olan 
meydanda bir araya 
gelen Gemlikliler, 
çeşitli etkinlikler 
ile nöbetlerini 
sürdürüyorlar. 
Gemlik Belediye- 
si’nin İlçe 
Müftülüğü ile 
birlikte organize 
ettiği, Demokrasi 
ve Terör Şehitlerine 
yönelik dua 
programı Kuran 
Tilaveti ile 
devam ediyor.
Sivil Toplum örgüt
lerinin de büyük

destek verdiği 
Demokrasi Nöbet
lerine Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Vedat Büyükgöl- 
cgezli, Ahmet 
Avcı ve Kadir 
Erol, Ak Parti İlçe 
Başkanı Zafer Işık, 
Belediye Meclis 
Üyeleri, Muhtarlar 
ve vatandaşlar da 
büyük ilgi gösteri 
yorlar.

Sot/j' juat u4 3C1. 
kadar devam eden 
Demokrasi Nöbet
lerinde Gemlikli 
gençlerle de bir 
araya gelen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
FETÖ Terör Örgütü 
Darbe girişiminin 
püskürtülmesinde 
gençlerin ve 
kadınların büyük 
rolü olduğunu 
vurgulayarak, 
demokrasiye

ıh çıkanlara 
teşekkür etti. 
11. Günün 
Demokrasi Nö
betinde Ak Parti 
İlçe eski Başkanı 
İlim Yayma 
Cemiyeti Başkani 
Necdet Yılmaz da 
bir konuşma 
yaparken, Belediye 
Meclis üyesi 
Ercan 
Barutçuoğlu’da 
şiirleriyle geceye 
renk kattı.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GOL.ER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
______ Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Vatandaşlara kritik uyarı: Virüslü video İzlemeyin
Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD), darbe 
girişimini kullanarak, 
halkı dolandırmaya 
ve kazanç sağlama 
ya çalışan sahtekala 
rın, özellikle sosyal 
medya kullanıcılarını 
hedef aldığını vurgu
layarak, uyarılarda 
bulundu 
Sosyal medya 
hesaplarında son 
günlerde sıkça 
yapılan 'Durum Çok 
Ciddi', 'Paylaşımla 
rınızla İlgili Ceza 
Gelebilir' ya da ‘Sizin 
Profilinize Benzer 
İkinci Profil 
Oluşturul du' gibi 
paylaşım ların 
gerçeği 
yansıtmadığına 
dikkat çeken TBD 
Başkanı İlker Tabak, 
dolandırıcıların, 
kullanıcıların bilgi
lerini ele geçirmek 
ve kullanıcıdan 
maddi kazanç 
sağlamak için böyle 
bir yola 
başvurduğunu 
söyledi.

FACEBOOK 
UYARILARIMIZI 
DİKKATE ALDI 
Dolandırıcılara 
karşı internet 
kullanıcılarını uyaran 
TBD Başkanı İlker 
Tabak, toplumsal 
panik dönemlerinde 
milli duygular da 
kullanılarak bu tür 
sahtekârlıklara daha 
sık başvurulduğunu* 
kaydetti. 'Son gün
lerde gelişen olaylar 
nedeniyle Face- 
book'u da göreve 
çağırdık' diyen 
Tabak, ’Facebook 
bizim uyarılarımızı 
dikkate alarak 
Türkiye'deki Face- 
book kullanıcılarına 
yönelik paylaşım 
yayınladı. Facebook, 
kullanıcıları 
uyararak; ‘Face- 
book'taki güvenliği 
niz ile ilgili olarak 
kopyalayıp yapıştır 
manız istenen bir 
bildirim içeren 
paylaşımlar görmüş 
olabilirsiniz. Lütfen 
bu tip paylaşımlara

itibar etmeyin. 
Facebook'ta 
paylaştığınız içerik 
ve bilgilerin ne 
şekilde paylaşıldığını 
gizlilik ayarlarınız 
dan, hesap güvenliği 
nizi de güvenlik 
ayarlarınızdan kon
trol edip düzenleye
bilirsiniz' 
açıklamasında bu
lundu. Türkiye 
Bilişim Derneği 
bünyesinde faaliyet 
gösteren ‘Bilişim 
Elçileri' grubumuz 
yıllardır bu şekilde 
gelen mesajların 
zararlarına vurgu ya

parak, neler yapılma 
sı gerektiğiyle ilgili 
yazı ve görsel 
paylaşımlarda bu
lunuyor. TBD olarak 
halkımızı uyarıyoruz. 
Sosyal medyada bu 
tür sahtekarlıklara 
karşı dikkatli olun ve 
bu şekildeki 
paylaşımlardan 
kaçının. Toplumda 
infiale sebep olma
mak ve kanunlar 
önünde suçlu du
ruma düşmemek için 
haber kaynaklarını 
doğru tespit edin. 
Bir kurumun ya da 
güvenilir bir kişinin 

adı kullanılıyorsa 
resmi internet 
sitesini kontrol edin" 
diye konuştu.
VİRÜSLÜ 
VİDEOLARA DİKKAT 
15 Temmuz darbe 
girişimiyle başlayan 
süreçte de internet 
kullanıcılarının özel
likle sosyal medyayı 
etkin olarak 
kullandığına dikkat 
çeken TBD Başkanı 
Tabak, olağanüstü 
dönemlerde 
kullanıcıların sosyal 
medya paylaşımla 
rında çok daha has
sas ölması gerektiği 
ni kaydetti. 18 Tem
muz 2016'da Face
book tarafından 
yayınlanan mesajı ve 
uyarıları hatırlatan 
Tabak, şöyle devam 
etti: "Facebook 
tarafından yapılan 
uyarıların dikkat 
alınması gerekir. 
Özellikle terör 
olayları sırasında 
asker, terörist veya 
Siyasi kişilere yöne
lik virüslü videolar 

göndererek, bu 
videoların açılması 
durumunda 
cihazlarına casus 
programlar yükleye 
rek, o kişinin profil
inden bağlı olduğu 
gruplara mesaj gön
deriyor. Bu tip 
paylaşımlarda birçok 
durumda suç teşkil 
ediyor. O zaman 
kurbanın internet 
konusundaki bilgi 
düzeyi veri 
tabanından gelen 
kayıtlara bakılarak, 
hangi yöntemle ne 
şekilde 
dolandırılacağı 
konusunda bilgi 
edinip, eyleme 
geçiyorlar. 
Cihazlara 
yerleştirilen 
program parçacık 
larıyla kişinin 
cihazında bulunan 
banka, tapu, resim, 
yazışma bilgilerini 
alabiliyorlar. Onları 
kullanarak ahm 
satım yapabili 
yorlar veya 
silebiliyorlar. “

■l ^ıŞempoıia
Gemlik Uman ve depolama İşletmeleri A.Ş'.

GEMPORT 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam ecıeceK.

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

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

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

minimum 1 yıl deneyimli,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak,
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

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

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

MuılıtılııılıiıMgN

okemon GO App 
Store'da bugüne 
kadar en çok in
dirilen uygulama 
oldu
Son haftalarda 
neredeyse dünyanın 
her noktasında bir 
çılgınlığa dönüşen 
mobil oyun Poke- 
mon GO yeni bir 
rekorun sahibi oldu.

1990'ların fenomen 
çizgi filminden esin
lenilerek yaratılan 
oyun Apple'ın uygu
lama iarketi App 
Store’da tarihin en 
çok indirilen 
uygulaması oldu. 
Pokemon GO söz 
konusu indirilme 
rakamına sadece 1 
hafta içinde

ulaşarak da 
kırılması zor bir 
rekora imza attı. 
Apple mobil oyunun 
kırdığı rekoru 
doğruladı. Başka bir 
deyişle Pokemon 
GO resmen App 
Store'da bugüne 
kadar en çok in
dirilen uygulama 
oldu.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İzni W edilen memura kötü haber!
Darbe girişimi ne* 
deniyle izinleri iptal 
edilen kamu 
çalışanları ödedikleri 
tur bedelinin 
tamamını geri ala
mayacak.
Darbe girişimi ne
deniyle izinleri iptal 
edilen kamu 
çalışanları ödedikleri 
tur bedelinin 
tamamını geri ala
mayacak. Vergi ve 
harçlar ile zorunlu 
masraflar iadeden 
düşülecek.

Tatile çıkma planları, 
darbe girşimi ne
deniyle iptal olan 
kamu çalışanlarının 
yurtiçi ve yurtdışı 
paket turu, otel iptal
ini hangi koşullarda 

yapabileceğini, 
hangi durumda 
mahkemeye git
meleri gerektiğini 
Gümrük Bakanlığı 
Tüketicinin 
Korunması ve

Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürlüğü 
yetkilileri Posta'ya 
açıkladı.
Paket tur nedir? 
Paket tur 
sözleşmeleri, 
ulaştırma, kon
aklama ve başka tur
izm hizmetlerinden 
en az ikisinin birlikte 
verildiği 
sözleşmelerdir. 
Bir memur bir tatil 
yerine kendi aracıyla 
gitmek istemiş ve 
sadece bir otelde 

konaklama satın 
almışsa paket tur 
sözleşmesi sayılır 
mı?
Tüketici tarafından 
satın alınan salt otel 
konaklamaları paket 
tur kapsamında 
değil.
Başbakanlık genel
gesiyle kamu 
çalışanlarının izinleri 
iptal edildi Bu 
gerekçeyle ödedik
leri ücretleri geri ala
bilecekler mi?
Paket tur alanlarla 

turun başlangacına 
bir gün kala bile 
olsa 'mücbir' 
sebep gerekçesiyle 
sözleşmeyi fes
hedip, ödedikleri 
ücretin bir bölümünü 
iade alabilirler.
Vergi, harç belgesi 
olan zorunlu 
hizmet bedelleri 
(örneğin iadesi 
olmayan promos 
yonlu uçak bileti 
düşüldükten sonraki 
kısım 14 gün içinde 
iade edilir.

İt satışlarında o ne mli dmleme!
Gıda işletmelerinin 
yerel, marjinal ve 
sınırlı faaliyetlerine 
ilişkin hususlar 
belirlendi 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığının, Gıda 
İşletmelerinde Yerel, 
Marjinal ve Sınırlı 
faaliyetlerin Düzen
lenmesine Dair 
Yönetmeliği 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, gıda 
işletmecisi yerel, 
marjinal ve sınırlı 
faaliyetler 
kapsamında tedarik 
ettiği gıdayı sadece 
son tüketiciye arz 
edebilecek, son 
tüketiciye satış 
amacıyla işleye bile
cek, muameleye tabi 
tutabilecek ve/veya 
depolayabilecek.

Hayvansal gıdanın, 
perakendeci 
tarafından başka bir 
perakendeciye arz 
edilebilmesi için 
yerel, marjinal ve 
sınırlı olarak 
tanımlanan 
faaliyetler için 
getirilen gereklilik
lerin tamamını 
karşılaması 
gerekecek.
Et ve et ürünleri için 
yerel faaliyet; perak
ende işletmenin 

bulunduğu nokta 
merkez kabul edil
erek 50 kilometrelik 
yarıçap içerisinde 
kalan alanda 
yapılacak. Et ve et 
ürünleri için marjinal 
faaliyet; perak
endecinin diğer per
akendeciye 
yapabileceği toplam 
arz, haftalık olarak 2 
bin 500 kilogramı 
geçemeyecek. 
Süt ve süt ürünleri 
için marjinal faaliyet, 

perakendecinin 
diğer perakendeciye 
yapabileceği 
toplam arz haftalık 
500 kilogramı 
aşamayacak.
Balıkçılık ürünleri 
için yerel faaliyet, 
perakende 
işletmenin 
bulunduğu nokta 
merkez kabul edil
erek 50 kilometrelik 
yarıçap içerisinde 
kalan alanda 
yapılacak ve söz 
konusu ürünler için 
marjinal faaliyet, 
perakendecinin 
diğer perakendeciye 
yapabileceği toplam 
arz, haftalık olarak 
500 kilogramı 
aşamayacak.
Balıkçılık ürünleri 
için sınırlı faaliyette, 
sadece bütün halin
deki balıkçılık ürün
leri arz edilebilecek.

Altın fiyatları 
yatay seyrediyor
Geçen hafta hızlı 
yükselen dolar kuru 
nedeniyle 131,81 
lira ile tarihi zirve
sine çıkan gram 
altın dün 128,5 li
raya kadar 
gerilemişti. Altının 
gram fiyatı bugün 
yatay bir seyir izley
erek saat 10.25 
itibarıyla 128,7 li
radan işlem 
görürken, 
Kapalıçarşı'da 
çeyrek altın 209 lira, 
Cumhuriyet altını 
853 liradan 
satılıyor.
Altının onsu ise şu 
dakikalarda önceki 
kapanışın yüzde 0,2 
üzerinde, 1.318 
dolardan alıcı bu
luyor.
AA Finans Analisti 
İslam Memiş, geçen 
hafta dolar kurun

dan aldığı destekle 
131 lirayı test eden 
altının gram 
fiyatının, dolar ku
runun düşmesiyle 
satış baskısı altına 
girdiğini belirterek, 
"Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) 
başarısız darbe 
girişimi Türkiye 
ekonomisine bekle
nilen tahribatı 
veremedi.
Vatandaş ve bazı 
siyasi liderlerin bir
lik içinde vatanına 
sahip çıkması 
piyasalarda moral
leri yüksek tutuyor. 
Özellikle kurumların 
ve bireylerin döviz
lerini satıp Türk 
Lirasına çevirmesi 
döviz fiyatlarının 
düşmesine neden 
olmuştu." diye 
konuştu.

Gemlik KHrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

IHlIllllHiMİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI : 5536 

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 
buz devri 5 

büyük çarpışma: 
11:30-14:00- 

16:00-18:00-20:00...
3 harfliler 3 
kara büyü: 

12:00-14:00-16:00- 
18:00-20:00...
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 

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

Hıtftrt'

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

www.yigitinsaatgemlik.com

JVIILTON
X DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN-VARIZ

Pasta -Meşrubat-Çerez
Piyanist +Pj Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Votkan yösterisi

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

BAŞLAMIŞTIR
İnternetten Canlı fyyın- Sahne - işıkyösterisi 

Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 
www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondııgun 

plus.google.com/miltondugun
Hükümet Konaği k arş isi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK L

Ma

»sim
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http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Kayhan Mahallesi Muhtarının azmi 
diploma getirdi...

mııiıiııi
UMMIIIH mut TOPUiniMMIN 

KOHUSU DflRBf VE KINflMfl
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

İŞ ÇIĞRINDAN ÇIKIYOR...
15 Temmuz darbesinin üzerinden 

neredeyse 15 gün geçti.
Vatandaşın meydanlardan aynlmamalan 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından isteniyor.

Meydanlar Erdoğan sevdalılannca doldu
ruluyor.

Cumhurbaşkanının emrini yerine getiren 
kitleler sabahlara kadar uyumuyor.

Gemlik’te İskele Meydanında toplanan 
halka akşamlan, çay, pilav, lokma, ayranlar 
ikram ediliyor. Devamı sayfa 4’de

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Borsası ile 
ilçe Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları 
yöneticileri Bursa da bir araya gelerek 
Demokrasi için tek ses oldular. Basına veri 
len ortak bildiriyi Bursa İş Dünyasından 82 
Kurum ve Kuruluşu imzaladı. Gemlik Ticaret 
Borsasının Temmuz ayı olağan Meclis 
toplantısının gündemi ise 15 Temmuz darbe 
girişimi oldu. Haberi sayfa 2’de

İlçemizin Kayhan Mahallesi Muhtarı 
Şükrü Beki (54) ilerleyen yaşına karşın, 
azmi sonucu Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi Temel Kültürel Miras ve 
Turizm Meslek Yüksek Okulu’nu biti 
rerek diplomasını aldı. Sayfa 2’de

ÖZEL ^birc^diieiudıiiırinkııhtnı" ana SINIFI l,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT IAYKENT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE 
MASA TENİSİ 
VOLEYBOL

• BASKETBOL 
SU SPORLARI

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI SOSYAL• • • •
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı k V Tî VTTFî FR TMÎ7'

müfredat programına göre zorunlu gördükleri kültür ve branş 11 ¥ 11 ItlIvlİAlı
derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

JİMNASTİK 
TİYATRO 
BİLGİSAYAR 
HALKOYUNLARI
SATRANÇ

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
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BOBSJ'N!)I JfflIK TOPimniSIHIN KONUSU OflRBE ti KIMaMII
Gemlik Ticaret 
Borsasının Temmuz 
ayı olağan Meclis 
toplantısının gün
demi 15 Temmuz 
darbe girişimiydi. 
Dün, Gemlik 
Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan 
başkanlığında 
toplanan Gemlik 
Ticaret Borsası 
Meclisi’nde bir 
konuşma yapan 
Doğan, “15 Tem
muz günü akşamı 
ülkemize ve 
demokrasimize 
karşı yapılmış olan 
bu alaçakça darba 
girişimini lanetle 
kınıyorum” dedi. 
Borsa Meclis üyele 
rinin de katıldığı 
toplantıda.konuşan 
Mustafa Doğan, 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 
“Halkımız bu yaşa 
nan darbe girişimini 
tankların, silahların 
önüne atlayarak 
büyük bir cesarettik 
göstererek durdur 
muştur. Ülkemizin 
bütün kurumlan,

siyasi partileri, sivil 
toplum kuruluşları, 
basın mensupları 
ve biz Gemlik 
Ticaret Borsası 
olarak ilk günden 
bu darbe girişimine 
tepkimizi gösterdik, 
demokrasimizi 
sahiplendik ve ko
ruduk. Yaşanan 
darbe girişiminde 
hayatının kaybeden 
demokrasi 
şehitlerimize Allah’
tan rahmet aileler
ine sabır, yaralı 
vatandaşlarımıza 
acil şifalar diliyo
rum. Rabbim 
ülkemize, vatanı 
miza bir daha böyle 
alçak girişimleri 
yaşatmasın:” dedi. 
Daha sonra 
Geçtiğimiz aya ait 
hesap çizelgesi 
okunarak Haziran 
ayı mizanı kabul 
edildi.
Öte yandan, 
İskele Meydam’n 
da devam eden 
Demokrasi nöbe
tine de toplu 
olarak katılım 
sağlanarak

Deniokrasi 
için tek ses 
oldular.
BTSO tarafından 
düzenlenen 
Bursa İş Dünyası 
Demokrasi İçin 
Tek Ses Tek Yürek 
basın açıklama 
bildirisine Gemlik 
Ticaret Borsası ve 
Gemlik ticaret 
Sanayi Odası 
Başkanları da 
katıldı.
Basına verilen 
bildiriyi Bursa 
İş Dünyasından 
82 Kurum ve 
Kuruluşu imza 
ladı.

vatandaşlara etli 
pilav ve ayran 
d&ğttflmcrsf <ry 
birliği kabul edildi.

Bursa İş Dünyası 
Demokrasi İçin Tek 
Ses, Tek Yürek 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası ve

Borsası İle ilçe 
Ticaret ve Sanayi 
Odaları ve Borsaiarı 
yöneticileri Burâa 
da bir araya gelerek

Kayhan Mahallesi Muhtarının azmi diploma getirdi...

5i ffismoa ylİKSEK ÖKÜl BİTİBDİ
İlçemizin Kayhan 
Mahallesi Muhtarı 
Şükrü Beki (54) 
ilerleyen yaşına 
karşın, azmi 
sonucu Eskişehir 
Anadolu 
Üniversitesi 
Temel Kültürel 
Miras ve Turizm 
Meslek Yüksek 
Okulu’nu 
bitirerek 
diplomasını 
aldı.
Muhtar Şükrü 
Beki önceki 
gün, Türkiye 
Muhtarlar 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nde 
düzenlen basın 
toplantısından 
sonra Dernek 
Başkanı Necmettin 
Şanlı tarafından 
kutlandı.
Beki, burada 
yaptığı konuş 
mada, 4 yıl önce 
kafasına koyduğu

Meslek Yüksek 
Okulu serüvenini 
gecikmeli de olsa 
sonlandırarak, 
diploma almaya 
hak kazandığını 
söyledi.
Şükrü Beki,

“Kültürel 
miraslarımız ve 
turizm hep ilgi 
odağım oldu. 
Bu konuda 4 yıl 
önce Eskişehir 
Anadolu Meslek 
Yüksek Okuluna 

başvurdum ve 
diplomamı aldım. 
Bu yaş okul 
bitirm k .(olay 
olmasa gerek. 
Azmettim, 
başarandım” 
dedi.

Büyüksehir'de 
gören nen almalar 

sürüyor!

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nde 
FETÖ soruştur 
ması kapsamında 
9 personel daha 
görevden 
uzaklaştırıldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nde 
sürdürülen 
soruşturmalar 
çerçevesinde 9 
personel daha 
görevden 

uzaklaştırıldı. 
657 sayılı Devlet 
Memurları Ka- 
nunu’na tabi 
çalışan 9 memur 
görevden alındı. 
Büyükşehir ve 
bağlı şirketlerde 
FETÖ ile alakası 
bulunan perso 
nele yönelik 
soruşturmaların 
devam edeceği 
bildirildi.
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Onne çıkan a taca carnmamak için takla atlı
Bursa'nın İnegöl 
llçesi'nde önüne 
çıkan araca 
çarpmamak için 
direksiyon 
kıran komiser 
Muhittin Tercan'ın 
kullandığı otomobil 
takla attı. Kazada 
Tercan hafif 
yaralandı.
Kaza, saat 18.00 
sıralarında İnegöl 
Özdilek kavşağında 
meydana geldi.
Yönetimindeki 16

CZD 54 plakalı 
otomobille, 
Alanyurftaki 
evinden görev 
yaptığı İnegöl 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne giden 
komiser Muhittin 
Tercan, önüne çıkan 
araca çarpmamak 
için direksiyon kırdı. 
Kontrolden çıkan 
otomobil, orta 
refüje çıkarak takla 
atıp ters döndü. 
Kazada, komiser

Tercan hafif 
yaralandı. 
Komiser Tercan, 
özel otomobille 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
götürülürek 
tedaviye alındı. 
Kazayı haber 
alan Emniyet 
Müdürü Şükrü 
Kaplan, hastaneye 
gelerek Tercan’ın 
durumu 
hakkında bilgi 
aldı.

Bursa'da 10 polis tutuklandı
Bursa'da, Fetullahçı 
Terör örgütü'nün 
(FETÖ) darbe 
girişimiyle İlgili 
başlatılan 
soruşturmada 
gözaltına alınan 10 
polis tutuklandı.
15 Temmuz gecesi 
yaşanan darbe 
girişimi sonrası ardı 
ardına yapılan op
erasyonlar Bursa'da 
da devam ediyor.

Bursa'da FETÖ üyesi 
oldukları belir
lenerek gözaltına 
alınan 10 polis 
adliyeye sevk 
edildi.
Savcılık ifadelerinin 
ardından 2. Sulh 
Ceza Haklmliğl'ne 
sevk edilen N.K., 
Ö.S., M.Ç., Ö.D., 
A.Ö., S.K., Ü.Ü., M.S., 
I.Z. ve A.K. 
tutuklandı.

Annen tren namı 50 tıin liralık cam yola saçıldı
sklşehlr-Bursa 
karayolunda seyir 
halinde olan TIR, 
başka bir TIR’a 
Çarpmamak İçin

ani fren yapınca 
kasasında yüklü 
50 bin TL'lik cam 
yola saçıldı. 
Edinilen bilgiye

göre, H.G.(65) 
idaresindeki 33 DTM 
44 plakalı TIR'ı, aynı 
istikamette seyir 
halinde olan başka

bir TIR'a çarpmamak 
için ani fren yaptı. 
Ani fren sonucu 
mazot hortumu 
kopan TIR’ın hareket

kabiliyeti azalması 
sonucunda 
TIR'da yüklü olan 
50 bin TL'lik camın 
kırılarak yola saçıldı.

Olay sonrası trafik 
bir süre aksarken, 
olayla alakalı 
tahkikat 
başlatıldı

tir kamyon dolusu at milisi alanın geçirdi
Bursa'da bir 
otoparka bırakılan 
bir kamyon dolusu 
at polisi alarma 
geçirdi. Kesilmek 
için götürüldüğü 
zannedilen atların 
demokrasi nöbeti 
için getirilen rahvan 
atlar olduğu ortaya 
çıktı.
KAMYONUN 
İÇİNDEKİ 8 AT 
VATANDAŞI 
ALARMA GEÇİRDİ 
Bursa'nın Merkez 
Osmangazi ilçesi 
Haşimişcan Caddesi

üzerindeki bir 
otoparka park edilen 
kamyonun 
kasasında yan yana 
dizilmiş canlı 8 atın 
olduğunu gören 
vatandaşlar, polisi 
arayarak kaçak 
kesim olacağı, 8 adet 
atın kesilmek için 
kamyonda tutulduğu 
ihbarında bulundu.

DEMOKRASİ 
NÖBETİ İÇİN 
GETİRİLEN RAHVAN 
ATI OLDUĞU 
ORTAYA ÇIKTI Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, otoparktaki

kamyonu incelem
eye aldı. Kamyonun 
sürücüsüyle yapılan 
görüşmenin 
ardından 8 atın 
kesilmek için değil 
demok ra si nö
betinde geçiş 
yapmaları İçin 
getirilen rahvan 
atlar olduğu ortaya 
çıktı. Rahvan atlar 
havanın kararma 
sıyla birlikte 
binlerce Bursalı ile 
birlikte Demokrasi 
Meyda nı’nda geçiş 
yaptı.
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Güne Bakı;
Yıldız, “15 Temmuz da halk canını ortaya koydu...”■mtiınıiMiıııKadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

İŞ ÇIĞRINDAN ÇIKIYOR
Yalnız toplanan kitlelerin toplumun her 

kesimini oluşturduğu görülmüyor.
Darbeye karşı herkesim karşı çıkarken, 

bugün meydanlar AKP’tilere kaldı.
Gidin görün kimler var meydanlarda.
Bu meydanlardan çekilmeyin fantazisi 

artık bırakılmalı.
Darbe çökertildi.
Bundan sonrası pisikolojik olgu.
Camilerde okunması gereken kur’an 

mevğanlarda okutuluvoy.
Meydanlarda bayrak sallayarak veya 

binlerini dinleyerek demokrasi kurtulmaz.
Bu iş giderek yeme içme demokrasisi 

ne dönüşür.
Bedava çay, bedava pilav, bedava sıcak 

lokma demokrasisi olur bunun adı.
Darbelere karşı çıkan halk, tankların 

önüne yattı, kurşunlan göğsüne siper etti.
Polis darbecilerle çatıştı, birçoğu 

canını verdi.
Neden?
Parlementer sistemi korumak için.
Canı pahasına kordu da.
Durum artık normale dönmeli.
İş çığnndan çıkıyor.
Demokrasi çığlıkları, sistemin korunma 

sına değil, sanki bililerinin darbeden 
kurtulmasının kutlanmasına dönüşüyor.

Önceki gece televizyon kanallarında 
gezinirken, Nurs adlı bir Tv. kanalında, 
maşında takkesi olan sarıklı biri bağırıp 
duruyor. Hem de nasıl bağınyor görseniz 
şaşarsınız.

Ekranda Türk bayrağının üzerinde ise 
şu cümleler yazıyor.

Dikkate okuyalım:
"Okçular Tepesinde nöbet bekliyor 
Bedir Meydanından selam olsun.
Geliniz bugünümüzün Okçular Tepesi
Meydanları terk etmeyelim.
Meydanlarda tutulan 1 saat nöbet, 
100u reKât nâtııe namazından enalaır 
Başkomutana itaat FARZDIR!
2. bir emre kadar Meydanlardayız.

Feyzullan KOÇ” 
(Feyzi Muhabbet Medresesi)

* * > d*' •

Bir başkasına ise şöyle: 
“Bedirin aslanları olarak nöbet. 
'Kapımıza dayanıyorsa ztfı'üm, 
Başka yol yok, ya istiklal ya ölüm. 
Gölgesinde doğduk, gölgesinde 

öleceğiz.
Bölünmeyeceğiz, dağılmayacağız.
Meydanları çakallara bırakmayacağız.
Nimetçe meydanlardayız.
2. bir emre kadar ayrılmayacağız.
Milletin sahibi Meydanlardan 
Abdülhamit Han’ınyanhzhğı 
Terk etmeyeceğiz Reisi!” 
Meydanlar, yeni cemaatlerin, tarikatla 

nn ve mecnunların yuvası haline getiril 
meşin.

Kendini günümüzün Mesihi sayan 
Hocaefendı yerine yeni Mesihler yartılma 
sın.

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, düzenlediği 
haftalık olağan 
basın toplantı 
sında önemli 
açıklamalarda 
bulundu.
15 Temmuz günü 
darbe girişiminin 
engellendiğini 
söyleyen Yıldız, 
iktidarın bundan 
sonraki atacağı 
adımların çok 
önemli olduğuna 
dikkat çekti.
Yıldız, “Milletimiz 
bu konuda üze 
rine düşen görevi 
fazlasıyla yap 
m ıştır.’’ dedi.
SP İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Demokrasiye, 
Milli İradeye ve 
ülkeye sahip çıkma 
adına canını ortaya 
koymuştur. 
Hükümet açısın 
dan, ülke yönetimi 
bakımından ise asıl 
sınav şimdi başla 
maktadır. Atılacak 
adımlar da, en az 
15 Temmuz gecesi 
milletimizin ortaya 
koyduğu basiret 
ve feraset kadar 
önemlidir. Bundan 
sonra hiç kimsenin 
darbeyi aklından 
bile geçireme 
yeceği köklü siyasi 
ve kurumsal 
dönüşümlerin 
gerçekleştirilmesi 
gerektiğini 
bildirdi.”
Yıldız, darbe 
girişimi sonrası 
Saadet Partisi'nin 
9 maddelik yol 
haritasını aktardı. 
1- Milletimizin 
dirliğini, ülkemizin 
ise birlik ve 
bütünlüğünü 
temin edecek olan 
uzlaşmacı bir 
anayasa mutlak 
suretle hayata 
geçirilmelidir. 15 
Temmuz gecesi, 
şer odaklarına 
karşı, tüm siyasi 
partilerimizin ve 
Aziz Milletimizin 
ortaya koyduğu 
birlik ve beraberlik 
yeni bir Anayasa

ile taçlandırıl 
malıdır.
2- Yapılacak 
hukuki, siyasi ve 
kurumsal düzen
lemelerde, ülke 
kaygısıyla hareket 
edilmelidir. Bütün 
yasal düzenleme 
terde tek ölçüt 
Milli İradenin 
güçlendirilmesi 
olmalıdır.
Unutulmamalıdır ki, 
milletimiz 15 Tem
muz gecesi, bir 
siyasi partiye, bir 
siyasi düşünceye, 
değil, topyekûn 
ülkeye, topyekûn 
milli İradeye ve 
topyekûn 
demokrasiye 
sahip çıkmıştır.
3- Yaşadığımız 
coğrafya güçlü bir 
orduyu zorunlu 
kılmaktadır. Bu 
süreçte cunta 
zihniyeti ile mü
cadele ederken, 
Balyozda, Er- 
genekon’da olduğu 
gibi bir yanlış 
yapılmamalı, 
Ordunun 
yıpratılması gibi 
tarihi bir hataya 
düşülmemelidir. 
Bunun için, Ordu 
içindeki darbeci 
hainler ile vatan
sever Mehmetçiğin 
ayrımı iyi yapılmalı, 
Ordumuza, 
“Peygamber 
Ocağı” hüviyeti 
kazandıracak köklü 
düzenlemelere 
gidilmelidir.
4- Kf i i silahını, 
ken ı tankını ve 
kendi uçağını 

üreten güçlü ve 
bağımsız bir 
savunma sanayi 
oluşturulmalıdır. 
5- Her zaman 
söylediğimiz gibi 
bir ülkenin en 
büyük gücü tankı, 
tüfeği değil, 
vatanına bağlı, 
imanlı ve ihlâslı 
evlatlarıdır. Bu 
noktada önemli 
olan, askeri 
okulların Milli 
Eğitim Bakan 
lığı’na bağlanıp 
bağlanmamasın 
dan daha çok, 
bu okulların 
müfredatının, AB 
kriterlerine göre 
değil, bu Milletin 
tarihine ve ruh 
köküne uygun 
hale getirilmesidir. 
Bu çerçevede 
Harp okullarına 
girişte İmam Hatip 
ve Meslek Lisesi 
mezunlarına 
konan engel 
mutlaka 
kaldırılmalıdır.
6- Bu kanlı 
cunta girişiminin 
ardındaki dış 
güçler asla 
ihmal edilmeme
lidir. Kukla ile 
uğraş rken, kuklacı 
unutulmamalıdır. 
Sicili ve geçmişi 
zaten karanlık olan 
İncirlik Üssü’n ün 
15 Temmuz gecesi 
üstlendiği rol ve 
ihanet ortadadır. 
Bu ihanet merkezi 
ya derhal 
kapatılmalı ya da 
tümüyle kahraman 
Türk subaylarının 

emrine verilmelidir. 
7- Dış politika top 
yekûn yepyeni bir 
anlayış ile ele 
alınmalıdır.
Çevre ülkelerle 
düşmanca 
ilişkilerin sadece 
teröre değil fakat 
aynı zamanda 
darbeci zihniyet 
lere de zemin 
hazırladığı net 
bir şekilde 
görülmüştür. 
Komşularla 
ilişkiler güvenlik 
başta olmak üzere 
dostluk ve işbirliği 
zemininde yeniden 
dizayn edilmelidir. 
8- Yapılan 
araştırmalar 
göstermektedir ki, 
darbe geleneği ile 
milli gelir arasında 
doğrudan bir 
bağlantı vardır: 
Darbeler, iktisadi 
gelişmeyi hep 
olumsuz yönde 
etkilemiştir.
Öte yandan milli 
gelirin düşük, adil 
paylaşımın ise 
bozuk olduğu 
ülkeler, yoğun 
lukla darbe giri 
şimlerine muha 
tap olmaktadır. 
Bu yüzden 
acilen tüketim 
ekonomisinden- 
üretim ekonomi
sine geçilmeli, 
adil gelir dağılımı 
sağlanmalıdır. 
Türkiye’nin 81 
ilinde üretim ve 
kalkınma 
seferberliği 
başlatılmalıdır.
9- Son olarak, en 
başta söylediğimiz 
gibi, 15 Temmuz 
şer girişimi 
Türkiye için 
hayırlı başlan 
gıçların fırsatı 
olarak görül 
melidir.”
Yıldız, konuşma . 
sının sonunda, 
atılacak her adımın, 
eğitimi; mili, 
ekonomisi; güçlü, 
ülkesi; güvenli, 
hukuku; adil, mil
leti; huzurlu ve 
demokratik sistemi 
kurulmuş “Yeniden 
Büyük Türklye”nin 
kuruluşuna hizmet 
edeceğini ifade etti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Valiliği nden uyarı

Bursa Valiliği, 
Başbakanlık 
tarafından başlatılan 
"15 Temmuz 
Dayanışma Kampan 
yası" çerçevesinde 
dolandırıcılık 
olaylarına karşı 
vatandaşlara 
uyarıda bulundu. 
Valilikten yapılan 
yazılı açıklamada, 
valiliğin isminin 
kullanılarak, bazı 
şahısların, kampa
nya için açılan 
hesaplara yatırılmak 
üzere kentteki bazı 

firma, işadamı ve 
vatandaşlardan 
nakdi yardım talep 
ettiğinin öğrenildiği 
bildirildi.
Açıklamada, 
vatandaşlardan ve 
konuyla alakalı tüm 
ilgililerden kendi
lerini devlet yetkilisi 
gibi göstererek 
yapılan yardım 
talebi ve söylemlere 
asla itibar et
memeleri istenirken, 
"Bu gibi durumlarda 
155 Polis İmdat ile 
156 Jandarma İmdat 

hatlarını aramaları, 
ilgili birimlerle ivedi' 
likle irtibata 
geçmeleri, 
Başbakanlıkça 
başlatılan 
“Dayanışma 
Kampanyası” 
kapsamında 
yardımda 
bulunmak isteyen 
vatandaşların 
ise Başbakanlıkça 
açılan hesapları 
dikkate almaları 
önemle rica 
olunur." ifadeleri 
kullanıldı.

Emniyet Genel 
Müdürlüğü Medya 
Halkla İlişkiler ve 
Protokol Daire 
Başkanlığından 
yapılan duyuruda, 
Polis Akademisi 
Başkanlığı Polis 
Amirleri Eğitim 
Merkezi'ne 2016- 
2017 eğitim-öğretim 
yılında bini emniyet 
mensubu ve iki bini 
emniyet mensubu 
olmayan adaylar 
arasından ilk derece 
amirlik eğitimi 
(komiser yardımcısı 
adayı) için 3 bin 
öğrenci alımı 
yapılacağı belirtildi. 
Açıklamaya göre, 
ahmlar, emniyet 
mensubu adaylar
dan 100'ü kadın, 
900'ü erkek, em
niyet mensubu ol
mayan adaylardan 
200'ü kadın, bin 
800'ü erkek olacak 
şekilde planlandı.

Emniyet mensubu 
adaylar için Ön 
başvurular 8-19 
Ağustos, emniyet 
mensubu olmayan 
adaylar için 27 Tem- 
muz-5 Ağustos'ta 
alınacak.
Açıklamada ön 
başvuruların Per
sonel Bilgi Sistemi 
(PBS) üzerinden 
yapılacağı, sınav 
tarihi ve yerlerine 
ilişkin duyuruların 
daha sonra 
paylaşılacağı 
kaydedildi.
Emniyet mensubu 
komiser yardımcılığı 
adaylarında aranan 
şartlar şu şekilde 
sıralandı: 
"En az dört yıllık 
lisans seviyesindeki 
bir yükseköğretim 
programından veya 
bunlara denkliği 
Yükseköğretim Ku
rulu tarafından 
kabul edilen yurt 

dışındaki 
yükseköğretim 
kurumlarından 
mezun olmak, 
başvuru tarihi 
itibariyle meslekte 
fiilen iki yılını 
doldurmuş olmak, 
sınavın yapıldığı 
yılın 31 Aralık tarihi 
itibarıyla 45 
yaşından gün 
almamış olmak, son 
iki performans 
değerlendirme 
puanı iyi veya çok 
iyi olmak, son iki yıl 
içinde kısa süreli 
durdurma cezası ve 
meslek yaşantısı 
içerisinde uzun 
süreli durdurma 
cezası almamış 
olmak, haklarında 
meslekten veya 
memuriyetten 
çıkarma cezasını 
gerektirecek suçlar
dan dolayı adli veya 
idari soruşturma 
yapılıyor olmamak."

43 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ

►>>>>>
Bir Aşk Hikayesi

TÜRKİYE’NİN EN UYGUN VE KALİTELİ 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ..
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR

^®İ€l2jans
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83

FATURA
S€VK İRSALİV€Sİ
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^/SÜNNET AÇILIŞ 
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^/PLAK€T&KUPA 
^DCRGİ, KİTAP

BALON
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Gemlik Sosyal 
Yaşamı Destekleme 
Derneği’nin Gemlik 
Kaymakamlığı, 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı, Kent 
Konseyi ve Gençlik 
Hizmetleri İlçe 
Spor Müdürlüğü ile 
ortaklaşa organize 
ettiği 15 Temmuz 
Demokrasi Şehitleri 
Veteranlar Futbol 
Turnuvası gollü

başladı.
Gemlik Belediyesi 
Umurbey Recep 
Tayyip Erdoğan 
Stadyumunda 
düzenlenen 
turnuvanın ilk 
gününde Gemlik 
Belediyesi Tarım 
Kolektif Sporu 
3-1, Yıldırım 
Holding de İnci 
Pastanesini 5-1 
mağlup etti.

12 takımın katıldığı 
turnuva 6’şarlı 
2 grupta oynanacak 
maçlarla başladı. 
Gruplarında ilk 
dörde giren 
takımlar, 26 Ağus 
tos’ta bitecek grup 
aşamalarından 
sonra çeyrek final, 
yarı final ve finale 
doğru tek maç elim- 
inasyon sistemi ile 
karşılaşacaklar.

A grubu birincisi 
çeyrek finalde 
B grubu 
dördüncüsü ile, 
İkinciler de 
üçüncüler ile mü
cadele edecek. 
Turnuvada A 
Grubunda Gemlik 
Belediyesi, Tarım 
Kolektif, Gemlik 
Romanlar, Öz Uf ut 
Muhasipler, 
GESİAD ve Roda

Port mücadele ede
cek. B Grubunda da 
Borusan Kampüs, 
Marzim, Yıldırım 
Holding, İnci 
Pastanesi, Örnek 
Spor ve Vefa Veter
anlar yer aldılar. 
Turnuvanın ilk 
maçında Gemlik 
Belediyesi ile Tarım 
Kolektif karşı 
karşıya geldi. 
Karşılaşmanın 

başlama vuruşunu 
takım kaptanlarıyla 
birlikte İlçe 
Müftüsü Muammer 
Turan ve Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran 
gerçekleştirdi.
Karşılaşma 
öncesinde Müftü 
Muammer Turan 
Demokrasi ve 
Terör şehitleri için 
dua okudu.

Yüksek İhtisas Eğitim «e araştırma Hastanesi, 
üniversite Hastanesine Dönüştürüldü

Bursa Kamu Has
taneleri Birliği'ne 
bağlı Yüksek ihti
sas Eğitim ve 
Araştırma Has
tanesi, İstanbul'daki 
Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi'ne 
bağlanarak, üniver
site hastanesi oldu. 
Kamu Hastaneleri

Birliğinden yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Türkiye 
genelindeki 55 
eğitim ve araştırma 
hastanesi, üniver
site hastanesine 
dönüştü. 
Tedavi hizmetinin 
yanı sıra akademik 
faaliyetlerin de 

yürütüleceği has
tanelerde, üniver
sitenin öğretim 
üyeleriyle ortak 
kullanım alanı ola
cak. Böylece 
akademik ve teorik 
faaliyet yürüten 
akademisyen ve 
öğrenciler, has
tanelerde kolaylıkla 

çalışma imkanı bu
labilecek. Bursa 
Kamu Hastaneleri 
Birliği Genel 
Sekreteri Prof. Dr. 
Rüstem Aşkın, 
yaptığı açıklamada, 
Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde görev 
yapan doktorların

da akademik iler
lemelerinin müm 
kün olacağını be
lirtti.
Hastanenin hizmet 
supum standartları 
açısından daha 
güçlü hale 
geleceğini ifade 
eden Aşkın, "Yük
sek ihtisas Eğitim 

ve Araştırma Has
tanesi, Sağlık Bilim
leri Üniversitesi'nin 
de güçlü akademik 
kadrosuyla 
Türkiye'nin ve 
dünyanın sayılı 
kurumlan arasında 
yer alacak." 
değerlendir 
meşinde bulundu.

Bu gazete
/Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhonei|| . 
uygulamasında B 
yayımlanmaktan.

Gemlik K[jfez
CEUIİK'İH İLK CIİHLOK SİYASİ GAZETESİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Öğretmen açığını 'norm lazlaları' Kapatacak
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
FETÖ’yle ilişkili 
olduğu gerekçesiyle 
kapatma kararı 
alınan 1700’ün üz
erindeki özel okulda 
eğitim gören 
öğrencilere yönelik 
yol haritasını be
lirledi. Kapatılan 
okullardaki 138 bin 
öğrenciden isteyen 
devlet okullarına 
isteyen özel okullara 
nakledilecek. Bu 
kapsamda kapatılan 
özel ilkokul ve or
taokuldaki 
öğrenciler “adrese 
dayalı nüfus kayıt 
sistemi”ne göre 
başvurmaları 
halinde kontenjan 

sınırlaması olmadan 
evlerine yakın en 
uygun okula 
yerleştirilecek.. 
Kapatılan özel lisel
erdeki 40 bin 
civarındaki öğrenci, 
nakil başvurularını 
günlük olarak yapa
bilecek. Kapatılan 
özel okuldan bir 
başka özel okula 
naklini aldırmak 
isteyen öğrencilere 
herhangi bir sınır 
ama getirilmeyecek. 
NAKİL NASIL 
OLACAK 
FETÖ’nün özel 
liselerinde okuyan 
öğrenciler için nakil 
yaptırmak istediği 
okulda da herhangi 
bir kontenjan

kısıtlaması yapıl 
mayacak. Nakil 
yaptırmak isteyen 
öğrencinin TEOG’- 
dan aldığı puanına 
bakılacak. Öğrenci 
nin puanı gitmek 
istediği okula yeterli

İse ancak o zaman 
nakli gerçekleştin 
lecek. Nakillerde 
okul türleri de 
dikkate alınacak. Bu 
çerçevede kapatılan 
özel fen lisesinde 
okuyan bir öğrenci' 

nin hakli Anadolu 
Lisesi’ne veya 
meslek lisesine 
yapılmayacak. 
NORM FAZLASIYLA 
İHTİYAÇ 
GİDERİLECEK 
MEB’e bağlı devlet 

okullarında görevli 
olan ve darbe 
soruşturması 
kapsamında açığa 
alınan öğretmen 
lerin oluşturacağı 
boşluk, sözleşmeli 
öğretmenlerin 
yanı sıra şu anda 
MEB’in bünye 
sinde norm fazlası 
(ihtiyaç fazla) 
durumunda olan 
öğretmenlerle dol 
durulacak. MEB’in 
çeşitli birimlerinde 
görev yapan norm 
fazlası 40 bin 
öğretmen, 
(eş durumuna 
bakılmaksızın) ihti 
yaç duyulan il ve 
ilçelerdeki okullarda 
görev yapacak.

MEB'ılen malilin M okullarla ilğili açıklama
<« gemport 
pP? Gemlik Uman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.

GEMPORT 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek. __

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

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinalan bölümleri),

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

minimum 1 yıl deneyimli,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak,
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, 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.

15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından, 
Milli Eğitim Bakanlığı 
bin 700'e yakın özel 
öğretim kurumunun 
kapatılmasına karar 
verdi.
MEB, Olağanüstü Hal 
Kapsamında Alınan 
Tedbirlere İlişkin 
Kanun Hükmünde 
Kararname gereğince 
kapatılan özel ilköğ 
retim ve özel ortaöğ 
retim kurumlarındaki 
öğrencilerin resmi 
eğitim kurumlarına 
geçiş yapmalarına 
yönelik düzenlemeyi 
illere gönderdi.
Buna göre, kapatılan 
özel ilköğretim ve 
özel ortaöğretim 
kurumlarındaki 
öğrencilerin devlet 
okul larına nakilleri, 
2015-2016 eğitim 
öğretim yılı ile 
sınırlı olmak üzere 
30 Eylül'e kadar 
yapılacak.
Bu kapsamda, 
resmi ilkokul, or- 
taokul/imam-hatip 
ortaokullarına 
geçmek isteyenlerin 
nakilleri, velisinin 
başvurusu üzerine 
ulusal adres veri 
tabanındaki yerleşim 
yeri adres bilgileri 
esas narak gitmek 
isted jri resmi 
Okulıar tarafından 
yapılacak.

Resmi ortaöğretim 
kurumlarına geçmek 
isteyen öğrencilerin 
nakilleri de nakil olu
nacak okulun taban 
puan şartını taşımak 
kaydıyla normal nakil 
sürecindeki boş kon 
tenjanları etkileme
den, açık kontenjan 
şartı aranmadan aynı 
tür liselere, nakil git
mek istediği yerin il 
veya ilçe öğrenci 
yerleştirme ve nakil 
komisyonu tarafın 
dan e-okul sistemi 
üzeriı ien alınacak. 
KAPATILAN ÖZEL 
OKUL 
ÖĞRENCİLERİNİN 
İŞLEMLERİ 
Bakanlık, kapatılan 
özel ilköğretim ve 
özel ortaöğretim 
kurumlarındaki 
öğrenciler için 2016 
Temel Eğitimden Orta 
öğretime Geçiş 
(TEOG) uygulaması 
kapsamında yapıla 

cak işlemleri de be
lirledi. Buna göre, 
kapatılan özel ortaöğ 
retim kurumlarının 9. 
veya hazırlık sınıfla 
rina kayıt yaptıran 
öğrencilerin kayıtları 
iptal edildi. Bu du
rumdaki öğrenciler, 
29 Temmuz 2016 
saat 17.00'ye kadar 
tercih başvuru 
güncelleme ve 
yeniden onay iş ve 
işlemlerini herhangi 
bir ortaokuldan 
yaptırabilecek, 
özel okullar tercih 
listesinde yer alan ve 
kapatılan özel okullar 
da TEOG tercih lis
tesinden çıkarıldı. Bu 
okulları tercih eden 
öğrenciler de 29 Tem
muz 2016 Saat 
17.00'ye kadar tercih 
başvuru güncelleme 
ve yeniden onay 
işlemlerini herhangi 
bir ortaokuldan ger , 
çekleştirebilecek.

mailto:hr@gemport.com.tr
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Oarbe Birisimi ihracatı nasıl etkiledi?
FETÖ'nün darbe 
girişimi piyasalarda 
dalgalanmaya neden 
olsa da İhracatçıları 
etkilemedi.
Darbe girişimi 
sonrası piyasalar 
dalgalı bir süreç 
geçirirken, reel sek
tör bu süreçten en 
az kayıpla çıkmayı 
başardı. Girişimin 
gerçekleşmesinin 
sonraki hafta 2.4 mil
yar dolarlık ihracat 
yapıldı. Bu da, bir 
önceki haftaya göre

yüzde 16’lık artışa 
işaret ediyor.
Bayram sonrası haf
talarda verilerde 
ciddi sapmalar ola
biliyor. Bir önceki 
yılın bayramdan 

sonraki ikinci 
haftasında da 2.4 
milyar dolarlık! hra- 
cat yapılmış. Başka 
bir deyişle darbe 
girişimi sonrası 
geçen yılki seviyeler 

korunmuş oldu, 
işlerin rayında gitme 
si sadece mevcut 
işlerle de sınırlı 
kalmadı. Dünya'dan 
Mehmet Filoğlu'nun 
haberine göre ihra
cat çılardan alınan 
bilgilere göre sipariş 
terde de bir azalma 
meydana gelmedi. 
Hatta tam tersi hazır 
giyim başta olmak 
üzere büyük oranda 
sipariş artışı gerçek 
leştiği belirtildi. 
'DAHA ÖNCE

GÖRMEDİĞİMİZ 
KADAR ARTTI' 
Darbe girişimi 
sonrası yurtdışı 
alıcıların en büyük 
endişesi siparişlerin 
zamanında teslim 
edilip edilemeyeceği 
oldu. Türkiye Giyim 
Sanayicileri Derneği- 
Başkanı Şeref Fayat, 
girişimin hemen 
ardından teslimatın 
aksayıp 
aksamayacağı 
konusunda soru 
işaretleri olduğunu 

ancak alıcılara bu 
konuda güven 
verdiklerini söyledi. 
Pazartesi günü iş 
başı yaparak yurtdışı 
muhataplarını 
şaşırttıklarını be
lirten Fayat, “Darbe 
girişimi sonrası 
hafta daha önce 
görmediğimiz bir 
sipariş artışı oldu. 
Böyle bir ortamda 
dahi sevkiyat 
yapabildiğimizi 
görmeleri bize olan 
güveni artırdı” dedi.

Emeklilere ilk zam sinyali
Emekliler, Temmuz 
zammını alırken, bir 
sonraki artış için 
gözünü enflasyona 
çevirdi, 
femmuz’da, yüzde 
3.63 çıkan ilk 6 aylık 
enflasyon kadar zam 
alan SSK ve Bağ- 
Kur emeklilen, Ocak 
artışını merak eder 
ken; Merkez Ban 
kası ipucunu verdi: 
2016 yılı enflasyonu, 
tahminlere göre 
yüzde 7.5 olacak 
Emekliler, Temmuz 
zammını alırken, bir 
sonraki artış için 
gözünü enflasyona 
çevirdi. Merkez 
Bankası da dün 
ipuçlarını verdi. SSK 
ve Bağ-Kur emeklile 
ri, ekstra başka bir 
zam düzenlemesi 
yoksa, her yıl Ocak 
ve Temmuz'da bir 
önceki 6 aylık 
dönemde 
gerçekleşen enflas 
yon kadar zam alı 

yor. Yılın ilk 6 aylık 
döneminde 
gerçekleşen en
flasyon Temmuz 
maaşına, ikinci 6 
aylık döneminde 
çıkan enflasyon da 
Ocak aylığına 
yansıtılıyor. SSK ve 
Bağ-Kur emekliferı, 
bu ay ilk 6 aylık en
flasyon kadar, yani 
yüzde 3.63 zam aldı. 
Sayıları yaklaşık 9 
milyon olan SSK ve 
Bağ-Kur emeklileri, 
önümüzdeki Ocak 
ayında da 2016'nın 
ikinci 6 aylık döne
minde gerçekleşe 
cek enflasyon kadar 
zam alacak. Merkez 
Bankası'nın dün 
açıkladığı enflasyon 
raporu, bunun 
ipuçlarını verdi. Ra
porda, 2016 yılı en
flasyonu tahmini 
yüzde 7.5 olarak yer 
aldı. Enflasyonun 
hedef doğrultusun 
da gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceğin 
i zaman gösterecek. 
Kesin rakam ise 4 
Temmuz'da 
açıklanacak en
flasyon verileriyle 
belli olacak.
SSK ve Bağ-Kur 
emeklileri kadar, 
memur emekffîeri de 
enflasyon verilerini** 
yakından takip 
ediyor. Çünkü 
2016'nın ikinci 6 
aylık döneminde en
flasyon yüzde 5'i 
aşarsa, memur 
emeklileri önümüz 
deki Ocak ayında 
fark alabilecek. 
Ocak'ta yüzde 3'lük 
toplu sözleşme 
zammı alacak olan 
memur emeklilerinin 
maaşına, eğer en
flasyon farkı 
oluşursa bu da 
yansıtılacak. Merkez 
Bankası Başkanı 
Murat Çetinkaya, bu 
yılın 3'üncü en
flasyon raporunu 

açıkladı. Çetinkaya, 
"Enflasyonun, yüzde 
70 olasılıkla, 2016 
sonunda yüzde 6.6 
ila yüzde 8.4 
aralığında orta 
noktası yüzde 7.5 
olarak gerçekleşe 
ceğini tahmin edi 
yoruz" dedi.
EKONOMİMİZ 
RAYINDA GİDİYOR 
Merkez Bankası 
Başkanı Murat 
Çetinkaya, 
Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) 
darbe girişiminin 
gerçekleştiği 15 
Temmuz gecesinden 
itibaren Türkiye'de 
finansal piyasaların 
en erken 
gözlemlenebileceği 
ödeme sistemleri 
hareketleri dahil, 
dikkat çekici sorunla 
ya da güven kanalın 
da erozyona işaret 
eden hiçbir şeyle 
karşı karşıya kalma 
dıklarım belirtildi

Busheyeti 
Türkiye'ye geliyor
Türkiye ile Rusya 
arasındaki charter 
seferlerinin yeniden 
başlaması için Rus 
heyeti inceleme 
yapmak için 
Türkiye'ye geliyor. 
Rusya ile ilişkileri 
normalleştirmek 
için iki tarafın 
başbakan 
yardımcıları dün bir 
araya geldi. Charter 
seferlerinin 
başlaması için bir 
Rus heyetin 
Türkiye’de in
celeme yapması 
kararlaştırıldı 
Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, dün Rus 
mevkidaşı Arkadiy 
Dvorkoviç ile 
Moskova'da bir 
araya geldi. 
Görüşmede Rusya 

ile uçak krizinin 
ardından duran 
charter seferlerinin 
yenilenme konusu 
da masaya yatırıldı. 
Arkadiy Dvorkoviç, 
uzman bir heyet 
gönderileceğini 
belirterek 
"Bizim 
uzmanlarımız 
havalimanları, 
oteller ve turistlerin 
bulundukları diğer 
yerlerdeki güvenlik 
önlemlerini 
görmeleri ve bu ön
lemlerin yeterli 
olduğu konusunda 
emin olmaları için 
Türkiye'ye davet 
edildi. Bunun 
temelinde hükümet 
charter seferlerinin 
yenilenmesi için 
karar alabilir" diye 
konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye ' 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OimBÖl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42

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

L 
1 
K

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emnlyat Müd. 513 10 28 __________OTOBÜS__________

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
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

R
Pamukkal* 812 °° 2®
DİNİZ UÇAĞI 513 55 13
Pegasu* Akmla Seyahat 514 63 82
METRO ®13 12 12
Aydın Turizm ® 13 20 77
SOzar Turizm 512 1O 72
KanbaroOlu-Eaaday 614 43 43
Anıtur 314 47 71
Kamil Koç 612 0163

DAĞITICILAR

E 
H

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

HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haet. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 5145796
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 51 45 21-111
Su Anza alnız 185

R
TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol o13 1O 7O
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz B13 1«4S
Beyza Petrol ®13 01 03

Gemlik KErfez
GEMLİK'İN.İLK GÛNLÜK SİYASİ GAZETESİ ij

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5537 

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)

GEMENAGMÜ
VENÜS SİNEMASI 

buz devri 5 
büyük çarpışma: 

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

3 harfliler 3 
kara büyü: 

12:00-14:00-16:00- 
18:00-20:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE

GÜZEL ANLARINIZI

YİĞİT (kfiJİNSAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 

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

«T.
j jwworw

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 J|gy^İwWHW
DUGUN SALONU

birleştiği müthiş manzarada
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN

YAŞATMAK İÇİN-VARIZ

rastü -MeşrıM-Çerez
rhjMİst +Dj Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nifak Masası- Vakan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten fanh Sakne - fakyösferisi ,
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun IK 

plus.google.com/miltondugun
Hükümet Konaği karş isi i 
tel : 513 10 71 GEMLİK L_JSİ OM

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun


Yuvanıza Giden Yol

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
29 Temmuz 2016 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri

www.manastlremlakgemlik.com
mmc 02245173310 CER 05327443383 EMmstabk@wM.tOT 

^w.manasfeıW

FETÖ'nüı Bemlifc kasası gözaltına alındı
FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturma ilçemizde de genişletilerek sürdürülüyor. Dün 
polis Gemlik’te FETÖ örgütünün Gemlik kasası olduğu belirtilen Açılım Lisesi Dershanesi 
Muhasebecisi Hüseyin B. yi gözaltına alırken, örgüt ile ilişkisi olduğu ileri sürülen Hedef Etüt 
Merkezi ile Nergis Kız Yurdu ve Ali Sarıca Öğrenci yurdu polisçe aramalardan sonra kapatıldı.

GEMLİK TE OPERASYON BAŞLADI..
15 Temmuz darbe girişiminden sonra 

başlayan FETÖ’cü temizlik devam edivor.
Bunun nereye kadar gideceği de bilin

miyor.
17-25 Aralık olavlanpdan sonra 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıkla 
mada, ‘‘İnlerine Gireceğiz” demişti.

Aradan geçene sürede inlerine girile 
mediği için beklenmedik darbe gerçek 
leşti.

Ülke bir badireden kıl payı kurtuldu.
Dev. 4’de

Dün, Gemlik olağanüstü bir gün yaşadı. 15 Temmuz FETÖ/Paralel Yapı Darbe 
girişiminin başarızlıkla sonuçlanması sonrası başlatılan operasyonların Gemlik 
ayağında FETÖ’cü olarak bilinen kurumlara dün polisin baskınları vardı. Polis, 
FETÖ’cü örgütün Gemlik kasası olarak bilinen Gemlik Açılım Lisesi’nin muhabebecisi 
Hüseyin B.’yi gözaltına aldı. Öte yandan bu örgütün yurtları olan Nergis ve Ali Sarıca 
Yurtları ile Hedef Etüt Eğitim Merkezi kapatıldı. Bu arada Bursa eski valisi Şaha bettin 
Harput ve eski Gemlik Başsavcısı Zekeriya Beyazıt da tutuklandı. Devamı sayfa 2’de

Dayanıklı Tüketim MamOllerl San. va He. A.Ş. ■ ■

. KLİMA VE DERİN 
DONDURUCULARDA

I 400 TL‘YE VARAN
1 b İNDİRİMLER!!!

---------Vfil Tel: 0 224 514 90 84

Fax: 0 224 513 41 19
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK gemlik.magaza@bursaugurlu.com

GEMÜK’E ÖZEL KAMPANYA
ANKASTRE SET ALANA 

FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastlremlakgemlik.com
mailto:EMmstabk@wM.tOT
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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Eski Başsavcı Zekeri ya Bananı tutuMamlı
Samsun'da 
Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) 
darbe girişimine 
yönelik soruşturma 
kapsamında 
Garnizon Komutanı 
Tuğgeneral Mehmet 
Şükrü Eken'in yanı 
sıra 32 hakim ve 
savcı tutuklandı. 
Samsun'da 
Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) 
darbe girişimine 
yönelik soruşturma 
kapsamında 
Garnizon Komutanı 
Tuğgeneral Mehmet

Şükrü Eken'in yanı 
sıra 32 hakim ve 
savcı tutuklandı. 
FETÖ'nün darbe 
girişimiyle ilgili 
Samsun 
Garnizon Komu 
tanı Tuğgeneral 
Mehmet Şükrü 
Eken'in tutuklan 
dığı soruşturmada 
43 hakim ve 
savcı hakkında da 
işlem yapıldı. 
Bu kapsamda 
hakim ve savcılar 
dan Adem Kul, 
Vahdettin Taşkıran, 
Selçuk Sayıldı, Yeşim Sayıldı, Mustafa Yılmaz,

Naim Karaağaç, 
Zekeriyâ Beyazıt, 
Haşan Dönmez, 
Resul Köse, Tevrat 
Ateş, Adem Çelik, 
Harun Orman, 
Hamltali Kandil, 
Mehmet Şenol 
Benli, Alper 
Altınişık, Mahmut 
Küçükoğlu, 
Ahmet Kalpak, 
Yılmaz Parıltı, 
Mehmet Emin 
Menteş, Doğan 
Bülent Belli, 
Aydemir Saydan, 
Hakan Erkmen, 
Cengiz Değirmenci,

Yıldırım Bayyurt, 
Beytullah Bektaş, 
Arif Bayburtlu, 
Eşref Köse, Ulvi 
Altınişık, Faruk 
Ramazan Çelik, 
Yüksel Çakır, 
Turan Açıkmeşe 
ve Mehmet 
Gökhan Pehlivan 
tutuklandı. 
Hakim ve 
savcılardan 
7'si adli kontrol 
şartıyla serbest 
bırakılırken 4'ü 
hakkında da 
yakalama emri 
çıkartıldı.

FETÖ'nün temlik kasası gözaltına alımlı
FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturma ilçemizde de genişletilerek sürdürülüyor. Dün 
polis Gemlik’te FETÖ örgütünün Gemlik kasası olduğu belirtilen Açılım Lisesi Dershanesi 
Muhasebecisi Hüseyin B. yi gözaltına alırken, örgüt ile ilişkisi olduğu ileri sürülen Hedef Etüt 
Merkezi ile Nergis Kız Yurdu ve Ali Sarıca Öğrenci yurdu polisçe aramalardan sonra kapatıldı.

Gemlik’te 
FETÖ/PDY yapılan 
masının kasası 
olduğu iddia edilen 
bir kişi gözaltına 
alındı, iki öğrenci 
yurdu ile bir etüt 
merkezi de dün 
polisçe mühürlendi. 
FETÖ’nün Gem
lik’teki kasası 
olarak bilinen 
ve Açılım Ders 
hanesi’nin de 
muhasebeciliğini 
üstlendiği öne 

sürülen Hüseyin B., 
kapalı otopark 
karşısında aracına 
binmek üzereyken 
yapılan operas 
yonla gözaltına 
alındı.
Emniyet ekipleri, 
operasyon öncesin 
de çevrede bulunan 
vatandaşları 
uzaklaştırdı.
Hüseyin B. Devlet 
Hastanesi’nde 
sağlık kontrolünden 
geçirilerek emniye

te götürüldü.
Darbe girişiminin 
ardından FETÖ/PDY 
yapılanması ile ilgili 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık açığa 
alınmış, Özel Açılım 
Lisesi ve Kariyer 
Akademi Etüd 
Merkezi 
kapatılmıştı.
Kariyer Akademi 
Etüd Merkezi’nin 
sahibi olan Mehmet 
K. çıkarıldığı 
mahkemece

tutuklanmıştı.

HEDEF ETÜD 
MERKEZİNDE 
ARAMA
Polis dün öğleden 
sonra Atatürk Stadı 
karşısında olan 
Hedef Etüd 
Merkezini de bastı. 
Polis Gülen 
Cemaatine ilişkili 
şirketler ve eğitim 
kurumlarına yönelik 
operasyonlarını 
sürdürürken,

Eğitim Merkezi’nde 
arama yapıldı.
Arama sonunda 
evraklara el 
konarak Etüd 
Merkezi kapatıldı. 
Öte yandan 
polis dün ayrıca 
FETÖ’cü eğitim 
kurulularından 
Nergiz Kız Yurdu 
ile Ali Sarıca

Yurdunu da 
basara evrak 
larına el koydu. 
İki öğrenci

yurdu da FETÖ- 
Paralel Yapı 
Terör örgütüne 
üye olmaktan 
suçlamasıyla 
kapatıldı. 
İlçe genelinde 
devam eden 
soruşturmalarda 
8 polis, 4 maliyeci, 
4 gümrük muhafaza 
memuru ve çeşitli 
eğitim sendika 
larında görevli 32 
öğretmen açığa 
alınmıştı.

llrtÜMII 
MMIİM

GemliK’BeiedıyesıT’arK ve‘Bançeler‘iWüdürfügü'Ekıpierı, 
Sahil Mahallesi Narlı’da bulunan Çocuk Parkını baştan aşağı 
yeniledi. Kauçuk Kaplama zemini tamamen değiştiren ekipler, 
çocuk oyun alanları ve çevresinde düzenleme çalışmalarını 
tamamladılar. Çocuk oyun aletlerini de yenileyen ekipler, Narlı 
Mânalıesi sâkinlerinin yanı sırâ'tâtncı 'anelen ve ızıiKçıiarın 
çocuklarına da büyük jest yapmış oldular. Belediyesi
Park ve Bahçeler Müdürü Cemalettin Uysal, Park ve Bahçeler, 
OKûrksânçeie'rı ve~Çevresıhın yanı sıra, çocuk parklarında 
da numma'ıı bir çalışma yaptıklarını vurgulayarak, bakım 
ve onarım, çevre düzenlemesinin dışında bazı çocuk 
parklarını da baştan aşağıya yenilediklerini söyledi.
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14 yaşındaki çocuk kursun yağdırdı
Bursa'da 20 yaşın 
daki Yılmaz Ozçi- 
men'i tabanca ile 
öldürdüğü iddiasıyla 
tutuklanan 14 
yaşındaki G.E.'nİn 
yargılanmasına 
Bursa 7'nci Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde 
başlandı.
Merkez Yıldırım 
İlçesi Anadolu Ma* 
hallesi'nde geçen 1 
Nisan günü mey
dana gelen olayda, 
14 yaşındaki G.E. 
tartıştığı Yılmaz 
özçimen'i ruhsatsız 
tabanca ile 5 el ateş

ederek yaraladı. 
Şevket Yılmaz Eğitim 
ve Araştırma Has- 
tanesi'ne kaldırılan 
özçimen doktorların 
müdahalesine 
rağmen yaşamını 

yitirdi. Olay 
sonrası havaya ateş 
ederek kaçan G.E. 
ise polis tarafından 
yakalandı. Yaşı 
küçük olan şüpheli, 
çıkartıldığı nöbetçi 

mahkemece 
tutuklandı. G.E. daha 
sonra, Bandırma M 
Tipi Cezaevi'ne 
nakledildi.
Hakkında, Bursa 
7’nci Ağır Ceza Mah 
kemesi’nde 'Kasten 
adam öldürmek' 
suçundan ömür 
boyu hapis cezası is
temiyle dava açılan 
G.E.'nin yargılan 
masına başlandı.
Yaşının küçük 
olması nedeniyle 
gizli olarak yapılan 
yargılamada 
Bandırma M Tıpı

Cezaevi'nden, Ses 
ve Görüntülü Bilişim 
Sistemi (SEGBİS) ile 
ifade veren G.E. 
şunları söyledi: 
"Olay gününde 
nişanlım ve akraba 
larımla evimizde otu
ruyordum. Pencere
den dışarıya baktı 
ğımda ağabeyimin 
eşi olan yengem 
Sinem'i kaçıran Yıl 
maz Özçimen’i gör 
düm. Neden böyle 
bir şey yaptığını sor
dum. Bana, 'Sana ne, 
sana mı soracağım, 
sen karışma' diye 

sözler söyledi. Küfür 
edip tabanca ile ateş 
etti. Ben de evde bu
lunan ruhsatsız 
tabancamı alıp ona 
karşılık verdim. Yere 
düştüğünü gördüm. 
Sonra kaçtım. Fakat 
yakalandım." 
Olay öncesi sosyal 
paylaşım sitesindeki 
hesabında, çifte ta
banca ile çekilmiş 
fotoğrafları bulunan 
G.E.'nin yargılan 
ması, tanıkların din
lenmesi, eksik 
evrakların beklen
mesi için ertelendi.

Çalınan lavabo Polisi Alarma Geçirdi
Bursa'da mescit 
kazısından tarihi 
eser çalındığı ihbarı 
polisi alarma geçirdi. 
Daha sonra kazı 
alanından çalınan 
malzemenin lavabo 
olduğu ortaya çıktı. 
Mollaarap Mahalle- 
si'nde bulunan 
Çobanbey türbesin
den tarihi eser 
çalındığı ihbarı üze 
rine polis ve müze 
yetkilileri harekete

geçti. Bursa İl Kültür 
Müze Müdürlüğü 
yetkililerinden 
Emirhan Demirci, 
"İhbar üzerine polis 
olay yerine geldi. 
Bir kadın kazı 
çalışmalarında bir 
taş çalındığını iddia 
etmiş. Ben kazı 
başkanı olarak böyle 
bir şey tespit 
etmedim. Bu ihbar 
asılsızdır" dedi.

İhbarcının çektiği 
fotoğrafın incelen

mesi neticesinde, 
çalınan malzemenin,

Çobanbey türbesinin 
batı kısmında

kamulaştrılarak 
yıkılan eski binanın 
mutfağından kalma 
35-40 yıllık mermer 
lavabo olduğu 
tespit edildi. 
Çobanbey 
türbesinin yanındaki 
söz konusu alanda 
eskiden mescit 
olduğu, bunun gün 
yüzüne çıkarılması 
için kazıların devam 
ettiği öğrenildi.

Telefonla 52 bin lira dolandırdı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, telefonda 
kendisini "polis" 
olarak tanıtan 
şüpheli, yaşlı çiftin 
52 bin lira 
değerindeki altın ve 
dövizini dolandırdı. 
Alınan bilgiye göre, 
dün kuyumcudan 

altın alan 81 
yaşındaki Recep 
Yıldız ile eşi Pamuk 
Yıldız (76) Kemal 
paşa Mahallesi 
Adnan Menderes 
Bulvan'ndaki 
evlerine gitti. 
Sabah saatlerinde 
yaşlı çifti telefon ile 

arayıp kendisini 
"polis” olarak tanı 
tan şüpheli, kuyum
cudan aldıkları 
altının çalıntı 
olduğunu, eve gelip 
altınları incelemeleri 
gerektiğini söyledi. 
Adresi öğrenen 
şüpheli, evlerine 

gittiği Recep ve 
Pamuk Yıldız'dan 
altın ve paraları alıp, 
sırt çantasına 
doldurdu. Evden 
yaya olarak ayrılan 
şüpheli, Kemalpaşa 
Mahallesi Mahmut 
Esat Bey Cadde- 
si'nde İlçe Emniyet

Müdürlüğüne bağlı 
Yunus ekiplerinin 
dikkatini çekti. Sırt 
çantasında yapılan 
aramada, döviz ve 
altınları gören 
ekipler, durumdan 
şüphelendi.
Çantada bulunan 
altınların etiketindeki 

telefon numarasın 
dan kuyumcuya 
ulaşan ekipler, 
şüpheli Mustafa A'yı 
(21) gözaltına aldı. 
Ekipler tarafından el 
konulan 52 bin lira 
değerindeki altın ve 
döviz yaşlı çifte tes
lim edildi

Yaşlı adamı dolandırdılar
Bursa'nın Os- 
mangazi ilçesinde 
yaşayan Mehmet Y'yi 
arayan bir kişi, ken
disini polis olarak 
tanıttı. Telefondaki 
şahıs, banka 
hesabının terör 
örgütü üyeleri 
tarafından ele 
geçirildiğini, bu 
konuyla ilgili_______  

soruşturma yürüttük
lerini ve bankada bu
lunan paralarını 
kendisinin vereceği 
hesap numarasına 
yatırması gerektiğini 
söyledi.

HESABINDAKİ 
BÜTÜN PARAYI 
ÇEKİP 
DOLANDIRICILARI

BEKLEDİ
Bunun üzerine 
panikleyen yaşlı 
adam, özel bir 
bankanın Altıparmak 
şubesine giderek, 
hesabında bulunan 
20 bin 700 lirayı, çek
erek Altıparmak Arap 
Parkı'nda 
dolandırıcıları bekle- 
meye başladı.______

Dolandırıcılar tekrar 
telefonla aradıkları 
yaşlı adamdan ken
disini tanıtması için 
elini havaya 
kaldırmasını istedi. 
Mehmet Y, elini 
havaya kaldırarak, 
yanına gelen 
dolandırıcılara 
20 bin 700 lirayı 
teslim etti.
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GEMLİK’TE OPERASYON BAŞLADI
Gülen Cemaatinin iç yüzünü bilip uya 

ranların başına örülmedik çorap kalma 
mıştı.

En somutu, Oda Tv. davasında

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

tutuklanıp yıllarca cezaevinde yatan 
Ahmet Şık ve Soner Yalçın ile Hanefi 
Avcı’dır. Cemaatin gerçek yüzünü anlatan 
Şık’ın “Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda”, 
“Pusu” Hikmet Çetin kaya ‘nın “ Fethu İlah 
Gülen’in 40 Yıllık Serüveni”, Soner 
Yalçın’ın “Samizdat”/, “Bu Dinciler O M üs- 
İdmanlara Benzemiyor", Eski Emniyet 
Müdürü Hanefi Avcı’nın “ Haliç’te 
Yasayan Simonlar’” ve “Cemaatin İflası” 
kitapları biliniyordu.

Cumhurbaşkanının 3 Yaveri, Genel 
Kurmav Başkan Tnın Özel Kalem Müdürü 
ve Yaveri, FETÖ’cü oluo darbe vaomava 
kalkarsa, Genel Kurmay Başkanı esir 
alınıp, boğazı sıkılıyorsa, vay bu ülkenin 
haline.

Adamlar nerelere gelmişlerde kimsenin 
haberi olmamış!

İşte Türkiye’nin getirildiği nokta budur.
Şok’u atlatan hükümet, ancak şimdi 

FETÖ’cülerin inlerine giriyor.
Gemlik’te dün, bu örgüte yönelik ciddi 

girişimler yaşandı.
Geçen günkü yazımda FETÖ’nün ‘Gem

lik İmamı Kim?’ diye yazmıştım.
Bir de AKP içindeki FETÖ’cüleri 

sormuştum.
Poııs dun cemaatin' GemıiK Kasasını 

gözaltına aldı.
Bunların sorgularında kimlerden ne 

kadar para toplanıyor, nereye gidiyor 
öğrenilecek. Böylece cemaatin Gemlik 
şifresi çözülecek.

Gemlik’te devletin en üst düzey temsil
cisi Kaymakam Cahit Işık bu nedenle 
görevden alındı, eski Kaymakamımız Bilal 
Çelik, (Antalya Vali Yardımcısı) tutuklandı, 
eski Başsavcımız Zekeriya Bayazıt 
tutuklandı, eski savcısı Serdar Noğan 
tutuklandı!

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput 
gözaltına alındı! Bu nasıl iştir?

Bu kişilerin suçlu veya suçsuz olduğu 
yargılanma sonucu ortaya çıkacak.

Polis dün, Hedef Etüt Merkezi’ni kapat 
tı. Burası daha önce öğrenci yurdu idi ve 
yalnız Gemlik Hukuk Fakültesi öğrencile 
rin'ın ’Ka'ımasına iz'rn veffiıyorûu.

75 öğrenci yurtta kalırken, 50 yatak 
boştu. İlgililere sorduğumda 2016-17 
öğretim yılı Hukuk öğrencileriyle doldu 
ruiacağmı söylenmişlerdi.

Cemaatçi olarak bilinen Nergiz Kız 
Yurdu ile Ali Sarıca Yurdu da kapatıldı.

Daha önce Yeşilırmak, sonra Fem Ders 
hanesi olan Özel Açılım Lisesi’ne dönüş 
türülen okul ile AKP ilçe binasının üzerin 
deki Özel Kariyer Akademi Etüt Merkezi, 
GEMSİAD, Zaman Gazetesi Bürosu da 
kapatılmıştı.

Anlaşılan o ki, bu işin iş adamları ko 
luna doğru gidiliyor.

Birileri şimdiden ortalıkta 
gözükmüyormuş.

Bekleyip göreceğiz.

»mmII

Eski Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, Bursa 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı terörle 
mücadele birimi 
savcılığına 
başvurarak, seçilmiş 
belediye başkanının 
hukuksuz olarak 
FETÖ Paralel yapı 
üyeleri tarafından ku
rulan kumpasla 
görevinden 
uzaklaştırdıkları için 
suç duyurusunda bu
lundu.
Dün, Bursa’ya giden 
Fatih Mehmet Güler, 
15 sayfalık suç duyu
rusu dilekçesini

MMaieniiselasıilsiwm
II II

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
sosyal sorumluluk 
projeleri arasında 
yer alan ve Mu- 
danya-Armutlu 
arasında düzenle
nen ücretsiz Mavi 
Tur seferlerine 
yoğun ilgi görüyor. 
Büyükşehir Bele 
diyesi Sosyal 
Hizmetler Daire 
Başkanlığı tarafın 
dan, Sosyal İşler 
Şube Müdürlü 
ğü’nün koordine 
sinde ve belediye 
iştiraklerinden 
Kültür A.Ş. organi
zasyonuyla Tem
muz ayında başla 
yan seferlerde 
7 bin 650 kişi kör
fezin serin suların 
da deniz sefası 
yapma imkânı 
buldu. 2010 
yılından bu yana 
devam eden sefer
lerde ise bu yıl 
haricinde 109 bin 
856 kişi mavi tur
dan yararlandı

Hedef 32 bin 
vatandaşı denizle 

KAYIP Gemlik t 'us Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim.
Yeriisiniçıkaracağımdan eskısinın’hükrnü yoktur.

EŞREF KEMALETTİN DİNÇER

‘Gemlik Körfez* www.gemiikkorfezgazetesi.com

terörle mücadele biri 
mi savcılığına verdi. 
Suç duyurusu 
dilekçesinde kendi 
sinin görevden 
alınmasının bir kum 
pas olduğunu iddia 
eden Güler, eski 
İçişleri Bakanı Idris 
Saim Şahin, Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve bazı 
meclis üyeleri ile eski 
Mahalli İdareler Genel 
Müdürü Yavuz Selim 
Köşger hakkında, 
Devletin emrindeki 
kurumlara 
mensup

buluşturmak

Sezon sonuna 
kadar gerçekleştin 
lecek seferler Mu
danya iskelesinde 
başlarken, Kumla, 
Fıstıklı ve Armutlu 
sahilindeki molala 
nn ardından yine 
Mudanya iske
lesinde son bu
luyor. 500 kişi 
kapasiteli gemi ile 
hafta içi her gün 
gerçekleştirilen 
Mavi Tur’da sezon 
sonuna kadar 70 

kişilerce PDY/FETÖ 
yapılanması içinde, 
anayasal olmayan 
yollarla, seçilmiş 
Gemlik Belediye Baş 
kanı’nın yönetimden 
indirilmesi ve Gülen 
Cemaati içinden bir 
belediye meclis üyesi 
ile yönetime el koy 
duklarını iddia etti. 
Güler, 15 sayfa tutan 
dilekçesinde, başın 
dan geçen olaylarıve 
yargılama sonuçlarını 
dlekçeye ekledi.
Güler dilekçesinde; 
"Devletin emrindeki 
kurumlara mensup 
kişilerce, PDY/FETÖ 
yapılanması içinde, 

sefer düzenlenecek 
ve 32 binin 
üzerin de 
vatandaş denizle 
buluşturulacak. 
Mudanya iske
lesinde başlayan 
Mavi Tur, hafta içi 
her gün tek sefer 
halind düzen
leniyor 
Mehtap turlarının 
da devreye girmesi 
ile bazı günler sefer 
sayısı 2’ye çıkanla 
cak. Mudanya- 
Kumla-Fıstıkh-Ar- 
mutlu-Mudanya

CHP. adayı olarak 
seçime giren ve seçi 
len Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih Meh
met Güler anayasal 
olmayan yollarla 
hukuka aykın bir 
şekilde yönetimden 
indirilmiş, görev 
süresi sona erene 
kadar da görevden 
uzakta tutulmuş ve 
yerine Gülen Cemaa
tine mensup AKP.Ii 
belediye meclis üyesi 
Refik Yılmaz’ın 
görev yapması 
sağlanarak adeta 
yönetime el konul 
muştur.” 
dedi.

rotasında düzenle
nen seferler sabah 
08.30-09.00 saatleri 
arasında Mudanya 
iskelesinde 
başlıyor ve saat 
16.30’da yine 
Mudanya iske
lesinde son bu
luyor. Bursa Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
Mavi Tur imkânın 
dan yararlanmak 
isteyenlerin, otur
duk lan mahallenin 
muhtarına kayıt 
yaptırmaları 
gerekiyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
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'<« AYRINTI
Erhan İZGİ

ÖZDİLEK’E AÇIK MEKTUP
Gemlik’te alışveriş 

merkezi olarak 
çalışmaya başladığı 
günden beri, sürekli 
ve sıkça uğradığım, 
alışveriş yaptığım 
bir kurumdu 
Özdilek.

Uzun zaman da 
çok memnun kal 
dım. Çünkü çok 
temiz ve halka 
uygun fiyatları, 
müşteriye bakış 
açısı vatandaşların 
buradan alışveriş 
yapmasına neden 
oluyordu. Bir 
yurttaş olarak böyle 
bir mekânın Gem
lik’te açılmasından 
ben de çok mutlu 
olmuştum, sadece 
ben değil pek çok 
yurttaş da memnun 
görünüyordu.

Ancak, son za
manlarda bu mem

nuniyetim, yerini 
memnuniyetsizliğe 
bırakmaya başladı. 
On-on beş gün 
önce alışveriş 
yaptığım kasada 
ödememi gerçek 
leştirdim, poşetleri 
elime aldım 
çıkıyorum, alarm 
öttü. İlkin benimle 
ilgili değildir dedim. 
Kasaların dışında 
sanıyorum bir 
görevli yanıma 
gelip poşet torbamı 
alıp beni kasaya 
götürdü. Torbalar 
geçirilirken alarm 
gene öttü, bu 
durum birkaç kez 
denendi. Bir yurttaş 
olarak içine 
düştüğüm durumu 
siz hayal edin. 
Başımdan sıcak 
sular döküldü.
Görevliye döndüm,

“ne oldu şimdi”, 
dedim. Bana ne 
dese beğenirsiniz? 
“Gidebilirsiniz, bir 
şey yok!”

Bir yurttaş olarak 
onurum on paralık 
edilmiş ve bir şey 
yokmuş gibi 
davranıimıştı.

İnsan yapılan 
yanlıştan ya da 
hatadan dolayı hiç 
olmazsa bir özür 
diler, o da yok.
Yine üç beş gün 

önce eşim alışveriş 
için giriyor kasadan 
ödeme yapıp 
çıkarken fişe bak
mak geliyor aklına 
bir ürün iki kez 
yazılmış. Kasadaki 
görevli yanlışlığı 
düzeltmek zorunda 
kalıyor. Yanlıştan 
dönmek güzel bir 
davranış...

Bir ay öncesinde 
yaşadığım ilginç bir 
başka olayı da 
anlatayım. Bir 
ürünün fiyatında in
dirim yapılmış. Biz 
de buna dayanarak 
o üründen aldık. 
Kasada ürünün in
dirimsiz fiyatının 
geçerli olduğunu 
öğrendik, anında 
bunun fiyatı bu 
olması gerekli deyip 
görevliyi uyardık. 
Baktılar ettiler son
radan bizim haklı 
olduğumuzu kabul 
edip indirimli fiyatı 
geçerli kıldılar.

Bu anlayışa da 
teşekkür ediyoruz.

Gelelim 27 Tem
muz 2016 *da 
yaşadığım soruna. 
Eşimle birlikte alış 
veriş yapıyoruz. 
Torunumuza bir vo
leybol topu almak 
istiyoruz. Fiyatın 
12.99 olduğunu 
sanıyoruz. Futbol 
topları 24.99 diye 
belirtilmiş. Kasada 
alışverişi yapıp eve 
geldiğimde topun 
fiyatının 19.99 
olduğunu 
öğreniyorum. Hiç 

zaman yitirmeden 
geri geliyorum.
Alışveriş yaptığım 
bölüme gelip 
fiyatları kontrol 
ediyorum.

Acaba ben mi 
görmedim, diye 
düşünüyorum. 
Aldığım topun 
aynısını alıp 
kasadaki görevliye 
fiyatını soruyorum. 
19.99 diyor. Ben de 
orada öyle bir fiyat 
yok diyorum. 
Karşılaştığım 
durum beni şaşkına 
çeviriyor.

Vatandaş olarak 
adatılmış hissine 
kapılıyorum.

Müşteri hizmetle 
rine başvuruyorum. 
Durumu kısa anlatıp 
yardımcı olmalarını 
istiyorum.

Görevli bir hanım 
binlerini arıyor, 
görevli bir beye 
şikâyetimi belirte 
ceğimi ifade ediyo
rum. Muhterem 
bana “Özdilek için 
hazırlanmış anket 
formu” veriyor.

İlkin ne olduğunu 
anlamadığım için 
adımı, adresimi, 

telefon numaramı 
yazıyorum.
Bakıyorum ki 30-40 
sorudan oluşan bir 
anket.

Görevliye ben size 
şikâyet dilekçesi is
tiyorum, dedim; siz 
bana anket formu 
vermişsiniz.

Ben anket formu 
doldurmak zorunda 
değilim, deyip 
alışveriş merkezin
den ayrılıyorum. 
Özdilek’te sorunla 
rım böylelikle 
halledilmiş oluyor.

Sonuç olarak bu 
yaşadıklarımdan 
sonra Özdilek 
alışveriş merkezine 
uğramayı asla 
düşünmüyorum. 
Böyle bu kurumda 
müşteriyle gerektiği 
şekilde ilgilenilme 
meşini de esefle 
karşılıyorum. 
Umarım benim 
yaşadığım sorunları 
başkaları yaşamaz, 
kurum yetkilileri de 
belki gerekli önlem
leri alır.

Duyarlı bir yurttaş 
olarak bu açıkla 
mayı yapmayı bir 
görev sayıyorum.

43 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

YAŞASIN TÜRK MİLLETİ, YAŞASIN CUMHURİYET

Türkiye Büyük 
Millet Meclisine 
yağdırılan bom
balar.
Gazi Meclis. 

Türkiye 
Cumhuriyetini 
var kılan, milli 
iradenin tecelli 
gahı.
Saldırı milletin 

manevi varlığına.

Düşman kuvvetleri 
sindiremedi o 
günki kahraman 
lan.
Bugünün birkaç 

vatan haini mi 
sindirecekti bu 
kahramanların 
torunlarını.
Millet koştu alan

lara.
Göğsünü siper etti 

tankın namlularına 
ellerindeki al 
bayraklarla.
Yattı tankın palet

leri önüne ezildi. 
Ama Türkün onur 
ve gururunu 
ezdirmedi
Yedi düveline 

askeri dize getire 
memişti Atatürk’ün 
askerleri.

Feto’nun bir avuç 
haini mi teslim 
alacaktı hürriyetini, 
devletini elinden.
Milletin çelik 

iradeki ve aslanlar 
gibi direnişi sonu 
cu süt dökmüş 
kedilere döndüler. 
Kimi fareler gibi 
dehlizlerde yakayı 
ele verdiler.
Vatan bayrak bu 

asil milletin 
vazgeçilmezi.
Ebediyen hür 

yaşamak sarsılmaz 
azmi.
Varlığı, Türk 

varlığına armağanı.
Verilen canlar, 

dökülen kanlar 
kanıtı.
Kurtuluş Savaşın 

da millete 
Türk’ü, kürdü, 
tazı, çerkezi, 
boşnağı, gürcüsü, 
arnavutu nasıl 
omuz omuza verip 
vatanını koruyup 
hürriyet ve 
bağımsızlığını 
koruyup 
sağlamışsa; 15 
Temmuz gecesi de 
aynı şekilde tek 
yumruk, tek yürek 
olarak dahili 
düşmana karşı 
durdu, teslim 
olmadı.
Vatanını, hür

riyetin hainlerden 
laik, demokratik 
sosyal hukuk dev 
leti Türkiye cum 
huriyetini korudu

Sonsuza kadar ko
ruyacak.
Çünkü, kudreti 

asıl kanında mev
cuttur.
Hakkıdır, hakka 

tapan milletimin is
tiklal.
Şehitlerimize Al

lah’tan rağmen, 
yaralılarımıza acil 
şifalar, görevlilere 
kolaylıklar, 
birliğimizin, dirliği 
mizin korunup 
yaşatılması için iyi 
ilişkilerin devamını 
dilerim.
Yaşasın Türk mil

leti, yaşasın 
Türkiye 
Cumhuriyeti
Kahramanlara 

selam olsun...

laa isli misi w mi«a Müdiirii malnnaaliMtı
Bursa merkezli 
FETÖ/PDY operasy
onunda, eski Bursa 
Valisi Şebabettin 
Harput ve eski İl 
Emniyet Müdürü Ali 
Osman Kahya'nın 
da aralarında 
bulunduğu 78 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa’da 
FETÖ/PYD yapılan 
masına yönelik op
erasyonda eski 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
eski Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kahya ile 78 kişi

gözaltına alındı. 
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından 
yürütülen soruştur 
mada, gözaltına 
alınması kararı ver
ilen 73 kişiden Bur
sa’da 6.5 yıl valilik 
yapan ve bir dönem 
İçişleri Bakanlığı 
Müsteşarlığı 
görevinde de bulu
nan Şahabettin 
Harput ile eski em
niyet müdürü Ali 
Osman Kahya dün 
gece yakalandı. 
Harput ve Kahya ile 
birlikte aynı operas

yon kapsamın da 
gözaltına alınanlar 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
götürüldü. 
Şahabettin Harput, 
görev yaptığı 
sürede Özel 
İdare’ye ait binayı 
Gülen Cemaati’ne 
ait hastaneye usul
süz verdiği 
iddialarıyla da gün
deme gelmişti. 
Haklarında gözaltı 
verilen kişilerin 
yakalanması için 
polis operasyonu 
sürdürüyor.

'Bazılan lıızılıkları kişiler i FETÜcü olmalda suçluyor
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Yusuf 
Ulcay, “Şu anda o 
kadar çok bilgi 
akıyor ki, her kızan 
birbirini suçluyor. 
Ben bunların hep
sini açıklayacak 
olsam üniversitede 
çalışacak kimse 
kalmaz. Bu doğru 
bir şey değil. Onun 
için bunun 
süzgeçten geçmesi 
lazım. Biz haksız 
yere kimseyi itham 
etmek istemiyoruz” 
dedi.Ulcay, Uludağ

Üniversitesi’n 
deki FETÖ 
operasyonlarıyla il
gili açıklama yaptı. 
Ulcay, "Üniver
sitemizde bilinen 
bir takım yapılar, 
bir de bilinmeyen 
yapılar var. Hem 
vazife yapmak, hem 
de hakkaniyet 
ölçüsünde hareket 
etmek adına, ortaya 
Donkişot gibi 
çıkmamak veya bir 
şeyler yapıyormuş 
havasını vermemek 
için itinayla hareket

edip, bilgileri açıklamak iste
doğrulamadan her- miyoruz.
hangi bir şey Şu anda o kadar

çok bilgi akıyor ki, 
her kızan, birbirini 
belli bir şeyle 
suçluyor. Ben 
bunların hepsini 
açıklayacak olur
sam üniversitede 
çalışacak kimse 
kalmayacak. Bu 
doğru bir şey değil. 
Onun için bunun 
doğrulanması ve 
süzgeçten geçmesi 
lazım. Biz de bu 
çalışmayı yapıp 
haksız yere kimseyi 
itham etmemek ve 
bir leke sürmemek 

için elimizden 
gelen gayreti gös
teriyoruz. İlgili 
yerlerle YÖK'ün 
bize vermiş 
olduğu görevi, 
devlet kurum 

■arıyla çalışarak 
neticelendire 
ceğiz. Ümit 
ederim bu hafta 
sonu ve 
önümüzdeki 
hafta sonu bitirip, 
gönül rahatlı 
ğıyla ilgili mercil
erle paylaşacağız" 
diye konuştu.

BYEGM

' Bu gazete
An adol u'n u n^esi 
iPad-iPhone®. T 
uygulamasında ~ 
yayımlanmaktadır. UMlfla lu cOsıûs sinil suıreıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Kapatılan okullar için dugmeMe hasıldı!
Milli Eğitim 
Bakanlığı paralel 
yapı ile bağlantılı 
bin 700 civarındaki 
özel okula ait 
binanın devlet 
okulu olarak 
hizmet vermesi 
için şimdiden 
çalışmaya 
başladı 
Kapatılan, FETÖ 
ile bağlantılı bin 
700 özel 
okulun eğitime 
kazandırılması için 
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
harekete geçti. 
Binlerce dersliği 
bünyesinde barındı 
ran okulların 
mülkiyeti Milli 
Emlak Genel 
Müdürlüğü ve 
Hazine’ye devredil 
mişti. El konulan 
binaların ne olacağı 
na ilişkin soru 

işaretleri ortaya 
çıkarken, MEB’in 
Maliye Bakanlı 
ğı’ndan bu okulları 
istediği, iki bakan 
lığın bu konuda 
birlikte çalışma 
yürüttüğü belirtildi. 
FETÖ’nün en 
bilinen okulların 
dan olan İzmir’deki 
Yamanlar Köle 
ji’ne de el 
konulmuş, atanan 
kayyum heyeti 
ortaokul ve 
ilkokul bölümlerinin 
adını 15 Temmuz 
Şehitleri Ortaokulu- 
llkokulu olarak 
değiştirmişti.

OKUL
TÜRÜNE GÖRE 
DÖNÜŞTÜRÜ 
LECEK
Söz konusu bina 
ların milli servet 
olduğunu kaydeden

bakanlık yetkilileri, 
kapatılan okulların 
devlete devrinin 
hafta başında 
tamamlandığını 
söyledi.
Bu okulların hep
sinin kendilerine 
devredilecekmiş 
gibi bir çalışma 
yürüttüklerini ifade 
eden MEB yetkili 

leri, hangi okulun 
hangi okul türüne 
dönüştürüleceğine 
ilişkin çalışmaları 
il milli eğitim 
müdürlükleri 
aracılığıyla 
tamamladıklarını 
açıkladı.
Söz konusu okullar; 
imam hatip, sosyal 
bilimler, fen bilim

leri, mesleki ve 
teknik Anadolu 
lisesine 
dönüştürülecek.

ÖĞRETMEN 
İHTİYACI 
BELİRLENİYOR

Çalışmayı şimdiden 
yapmalarının büyük 
önem taşıdığını dile 

getiren yetkililer, 
bu okullara ne 
kadar öğretmen 
ihtiyacı olacağını 
belirlemeye 
başladıklarını 
kaydetti. Milli 
Eğitim 
Bakanlığı’nın, 
81 ildeki birim 
leriyle kapatılanlara 
ek olarak FETÖ ile 
bağlantılı başka 
özel okulların 
daha olup 
olmadığının 
belirlenmesi 
için de çalışma 
yürüttüğü 
öğrenildi.
Yeni bir kapatma 
dalgasının da 
gelebileceği 
vurgulanıyor. 
Bu özel okullar 
da önce Hazi 
ne’ye, ardından 
MEB’e devredile
cek.

gemport
Çemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A Ş.

Ekonomik güven endeksi 
yüzde 14.9 arttı

GEIVFFORT 35^TerrhinarTrâktör 
Operatörü istihdam edecek!

Turkiye’hiri'ilk özel'limam~Gemport, yemlimani için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
üperaYörü "ısYYnâam eâece'K.

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

O En az lise mezunu (Tercihen "NlaKıne, "Motor, TOekatroriik, 
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 beneyııriiı,
O Tercihen ağır vasıta veya "iş makinası kullanmış olmak,
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

analiz edebilen, sorumluluk sahibi,
O Bursa ve/veya Gemlikte İkamet eden/edebılecek,
O Vardiyalı çalışabilecek,
O Erkek adaylar için "askerlik'ile ilişiği bulunmayan.

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

Ekonomik güven en
deksi yüzde 14.9 arttı 
Türkiye İstatistik Ku
rumu tarafından 
yapılan açıklamaya 
göre ekonomik 
güven endeksi Tem
muz ayında 95,7 
oldu.
Ekonomik güven en
deksi Temmuz ayında 
95,7 oldu.
Türkiye İstatistik Ku
rumu (TÜİK) 
tarafından yapılan 
açıklamaya göre, 
ekonomik güven en
deksi, tüketici ve 
üreticilerin genel 
ekonomik duruma 
ilişkin 
değerlendirme, bek
lenti ve eğilimlerini 
özetleyen bir bileşik 
endekstir. Endeks, 
tüketici güven 
göstergesi ile 
mevsim etkilerinden 
arındırılmış imalat 
sanayi (reel kesim), 
hizmet, perakende 
ticaret î inşaat sek
törler it. ait 
normalleştirilmiş alt 
endekslerin

ağırlıklandırılarak 
birleştirilmesinden 
oluşmaktadır. Alt en
deksler her ayın ilk 
iki haftasında der
lenen veriler kullanı 
larak t. saplan 
maktadır. Konu ile il
gili ayrıntılı bilgiye 
metaveri sayfasından 
ulaşılabilir. 
Ekonomik güven en
deksi Temmuz ayında 
bir önceki aya göre 
%14,9 oranında ar
tarak 83,33 
değerinden 95,73 
değerine yükseldi. 
Ekonomik güven en
deksindeki artış, 

hizmet sektörü, per
akende ticaret sek
törü, inşaat sektörü 
ve reel kesim (imalat 
sanayi) güven endek
slerindeki artışlardan 
kaynaklandı.
Temmuz ayında 
hizmet sektörü güven 
endeksi 100,86 
değerine, perakende 
ticaret sektörü güven 
endeksi 103,56 
değerine, inşaat sek
törü güven endeksi 
82,95 değerine ve 
reel kesim (imalat 
sanayi) güven en
deksi 106,3 değerine 
yükseldi.

9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:hr@gemport.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Vergi vamlaıdı rması TBMM'den geçti
Vergi, sigorta primi 
ve gümrük vergisi 
borcu olan milyon* 
larca vatandaşın 
yüzünü güldürecek 
yasa tasarısı 
Meclis'ten geçti 
Vergi, sigorta primi 
ve gümrük vergi* 
lerlnin 30 Haziran 
2O16'ya kadar olan 
borçlara taksitle 
yeniden yapılandır 
ma imkanı getiren ve 
yurt dışındaki 
varlıkların Türkiye'ye 
getirmelerinin Önünü 
açan yasa teklifi dün 
akşam TBMM Plan

ve Bütçe Korniş 
yonu'nda kabul 
edildi. İktidar partisi 
tarafından verilen 
teklif, vergiler ve 
vergi cezaları, 
taşınmaz kültür 
varlıklarının 
korunmasına katkı 
payı, gümrük vergi* 

leri ve idari para 
cezaları, sigorta 
primleri, topluluk 
sigortası primleri, 
emeklilik keseneği 
ve kurum karşılığı, 
işsizlik sigortası 
primi, sosyal güven
lik destek primi ile 
bu alacaklara ilişkin 

her türlü faiz, zam, 
gecikme zammı, 
gecikme faizi, cezai 
faiz ve gecikme 
cezaları yeniden 
yapılandırılıyor.
Yapılandırmalar, 30 
Haziran da dahil, bu 
tarihten önceki 
dönemi kapsıyor. 
Düzenlemeyle 
kesinleşmiş kamu 
alacaklarının asıl 
tutarlarının tahsilin
den vazgeçilmiyor. 
Bu aşıtlara uygu
lanan gecikme faizi, 
gecikme zammı ve 
gecikme cezası yer

ine yurt içi ÜFE esas 
alınarak belirlenecek 
tutarın ödenmesi 
öngörülüyor.
Teklif, bazı 
varlıkların milli 
ekonomiye 
kazandırılmasına 
ilişkin hükümler ile 
iş Kanunu ile Bazı 
Kanun ve KHK'larda 
Değişiklik Yapılması 
ile Bazı Alacakların 
Yeniden 
yapılandırılmasına 
Dair Kanun hüküm
lerine göre 
yapılandırılan ala
caklara ilişkin 

hükümleri de 
kapsıyor.
Yürütme ve yürür
lülük de dahil toplam 
14 maddeden oluşan 
teklif, yurtdışında 
bulunan para, altın, 
döviz, menkul 
kıymet ve diğer ser
maye piyasası 
araçları ile her türlü 
gemi, yat ve diğer su 
araçları yıl sonuna 
kadar Türkiye'ye ge
tiren gerçek ve tüzel 
kişiler söz konusu 
varlıkları serbestçe 
tasarruf edebilmele 
rine imkan tanıyor.

Kamuda‘sızdırma’alarmı
Başbakanlıksan 
uyarı geldi. Kamu 
kuramlarında mesai 
saati sonrası nö
betçi hariç herkes 
işten çıkacak. 
Kamu 
kuramlarından bilgi 
ve belge 
sızdırılmasını en
gellemek için 
Başbakanlıksan 
uyarı geldi. Artık 
kamu kuramlarında 
mesai saati sonrası 
nöbetçi hariç herkes 
işten çıkacak. 
Başbakanlık 15 Tem- 
muz'da darbe 
girişiminin ardından 
kamu kurum ve 
kuruluşlarını 
uyararak, mesai 
saati sonunda 
çalışanların kurum
dan ayrılmalarını, 
kontrol amaçlı bir 
nöbetçi 
bırakılmasını istedi. 
Hürriyetin edindiği 
bilgiye göre uygu
lama, “bilgi belge 

sızdırma ya da 
kaçırmaları engelle
mek” için başlatıldı. 
Uygulamanın “Fuat 
Avni” operasyonu 
kapsamında çok 
sayıda şüphelinin 
bilgi sızdırmaktan 
gözaltına 
afınmasiTffn 
ardından başlatıldığı 
öğrenildi.
15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında izin
ler iptal edilmişti. 
Başbakanlık, “bilgi 
ve belge 
sızdırılmasının” 
önlenmesi amacıyla 
yaptığı uyarıda 
özetle şunları kay
detti:
Mesai dışı giriş 
kontrolü
* Kamu kurum ve 
kuruşlarında 
çalışanlar mesai 
bitim saatinde işten 
çıkacak.
* Kamu kurum ve 

kuruluşlarının bina 
girişlerinden itibaren 
bütün alanlarda kon
trolü kolaylaştırmak 
için personele ver
ilen daimi giriş kartı 
mesai süresince sol 
yakaya veya boyuna 
takılı olarak 
faşnrracerfc
* Her birim veya 
ünite amiri, kendi 
birimlerine ait 
çalışma odalarında 
ve bu odaların giriş- 
çıkışa açıldığı kori
dorlarda, her gün 
için birer nöbetçi 
personel görev 
lendirecek.
* Nöbetçiler, ku
rumda kimse kalıp 
kalmadığını kontrol 
edecek. Bu yolla 
mesai sonrasi yö
neticilerin bilgisi 
dışında yapılacak 
yazışmalar ön
lenecek. Kapı ve 
pencerelerin kapalı 
olduğu, içeride 
kimsenin kalmadığı 

kontrol edilecek.
* Nöbetçiler zi
yaretçilerin 
koridorlarda keyfi 
dolaşmalarını 
önleyecek. 
Şüpheli hareket 
te bulunanların 
takibini yapacak 
ve güvem'iK 
personeline 
bildirecek.
Çalışma saatleri 
dışında, kuruma 
girmek isteyen per
sonel, birim amirler
ine veya güvenlikten 
sorumlu birime 
önceden bildirilecek. 
Kayıt defterine 
işlenecek ve defter
ler ilgili personel 
tarafından imza
lanacak
* Gizli ve gizlilik 
dereceli birim ve 
kısımlarda çalışan 
personel için 
Güvenlik 
Soruşturması ve 
Arşiv araştırması 
tekrar yapılacak.

MİNİM
Elektrik tüketiminde 
27 Temmuz 
Çarşamba günü 
rekor kırıldı.
Türkiye'nin elektrik 
tüketimi 27 Temmuz 
Çarşamba günü 
879,6 milyon 
kilovatsaate 
çıkarak rekor 
kırdı.
AA muhabirinin 
Enerji Piyasaları 
İşletme AŞ (EPİAŞ) 
verilerinden yaptığı 
derlemeye göre, 
dün Türkiye'de 
toplamda 879 mi
lyon 631 bin 86 mi
lyon kilovatsaatle 
tüm zamanların en 
fazla elektriği 
tüketildi.
Türkiye genelinde 
gün içerisindeki en 
yüksek tüketim dün 
saat 14.30'da 

'Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

gerçekleşti. 
Türkiye'deki 
elektrik tüketimi, 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
seyreden 
sıcaklıklara 
bağlı aşırı klima 
kullanımı ve son 
günlerde halkın 
Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) 
darbe girişimine 
karşı tepki göster
mek için meydan
lara yönelmesiyle 
artmaya başlamıştı. 
Daha önceki 
elektrik tüketim 
rekoru, Türki 
ye'nin Afrika 
sıcaklarının 
etkisi altında 
kaldığı 24 Hazi- 
ran'da 877 milyon 
929 bin kilovat 
saatle kırılmıştı.

HASTANELER

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom._________

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06M

■ KAYMAKAMLIKL Kaymakamlık 513 10 51

H
C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd._____

513 10 53
513 29 54
513 10 28n ULAŞIM

R
E

Pamukka la
DENİZ UÇAĞI
Pagasua Akmla Seyahat
METRO
Aydın Turizm
SOzer Turizm
Kanbarofirfu-Eaadaş
Anıtur
Kamil Koç

B12 OO 20
813 00 13
613 12 12
613 20 77

014 46 40
612 O1 63

RESMİ DAİRELER

TAKSİLER

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

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 013 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 51 45 21-111
Su Arıza 'alnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam Asla 
Dinlenme Tes.

256 77 84 
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23 

ın
513 23 94

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Potrol 013 1O 70
mar-pet 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 16 40
Boyza Potrol 013 O1 03

Gemlik Karfez
,, GEMLİK-İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ V

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI : 5538 

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)

ttlIİiBMİ
VENÜS SİNEMASI 

buz devri 5 
büyük çarpışma: 

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

3 harfliler 3 
kara büyü: 

12:00-14:00-16:00- 
18:00-20:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli fi Afi V A T
Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı müfredat 9 V J1 AL

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

JİMNASTİK 
TİYATRO J 

BİLGİSAYAR

HALKOYUNLARI
SATRANÇ İl

MÜZİK
MASA TENİSİ 

VOLEYBOL 

BASKETBOL 
SU SPORLARI

ÖZEL ”^ıd lw ctykent ite lıutefteriiutt dogi'ii

F 2002 */ • .
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

WÖSS

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.yigitinsaatgemlik.com
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İŞ ADAMLARININ İŞYERLERİNE BASKIN

yjgvfGüne Bakış

BEKLEYİŞ ZORDUR...
Bu ülkede darbeler hep oldu.
27 Mayısı gördük, 70 muhtırasını yaşadık, 

Talat Aydemir aklanmasını, 1980 darbesinin
mağdurlanndan olduk.

Türkiye Atatürk’ün çizdiği yoldan gideme 
diği için, tam bağımsız ve gerçek demokratik bh 
siteme kavuşamadığı için, darbeler kaçınılmaz
olur.

Çünkü biz hala Ortadoğu ülkesiyiz. Özel 
kalem müdürünün ve yaverin Genelkurmay 
Başkanını esir aldığı bir ülkede yaşıyoruz.

Devamı sayfa 4’de

İlçemizde polis 
FETÖ/Paralel 
yapı terör örgütü 
kapsamında 
başlayan gözaltılar 
ve örgüt bağlantısı 
saptanan eğitim 
kurumlan ve 
yurtlar ile 
GEMSİAD’ın 
kapatılmasından 
sonra dün de 
gözaltılar işadam 
larına yöneldi. 
Gemlik polisi dün 
sabah Gemlik 
Zeytin Toptan 
cılar Halinde bir 
dizi gözaltında 
bulundu. 
GEMSİAD’ın 
son yönetim 
kurulu Başkanı 
Ş. Y eski Başkan

A.Ö. ve Çağlayan 
Eğitim Hizmetleri 
A.Ş. yöneticisi 
E.Ö polisçe 
gözaltına alındı.

Polisin FETÖ Terör 
örgütü ile ilişkisi 
olduğu ileri 
sürülen kişiler 
hakkında yeni

gözaltıların olması 
bekleniyor.

BELEDİYENİN 
YEMEKÇİSİDE 
FETÖ’CÜ ÇIKTI

Gemlik Beledi 
yesi’nin 2015 
yılında Ramazan 
ayında verdiği 
sokak iftar 
yemeklerini 
organize eden 
İZGÜN Gıda 
Yemek Sanayi 
A.Ş. sahipleri de 
FETÖ/Paralel 
yapı Terör örgütü 
soruşturmaları 
kapsamında 
gözaltına alındık 
tan sonra tutuk 
landığı öğrenildi.

I - . +drce//k'ugurhî^r *
Dayanıklı Tüketim Mamülleri San. ve TİC.A.Ş. B __ ■

KLİMA VE DERİN
DONDURUCULARDA iŞŞ 
400 TL'YE VARAN
İNDİRİMLER!!! 3
Tel: 0 224 514 90 84
Fax: 0 224 513 41 19

İstiklal Cad. No; 11 GEMLİK gemlik.magaza@bursaugurlu.com

GEMLİK’E ÖZEL KAMPANYA
ANKASTRE SET ALANA

FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİ

Fırsat paketi hariçtir. 
Kampanya stoklarla sınırlıdır

HEDİYE!!

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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Demokrat Parti İl Başkanlığı için Gemlikli Mehmet Hamaloğlu ve ilçe Başkanı Ali Biliz bugün yapılacak kongrede aday oldular

İki Gemlikli DP II Başkanlığı için aday
Demokrat Parti 
Bursa İl Başkanlı 
ğı’nın bugün yapaca 
ğı, İl Başkanlığı için 
Gemlikli İl Başkanı 
Mehmet Hamaloğ 
lu’na DP Gemlik İlçe 
Başkanı Ali Biliz 
rakip oldu.
Gemlik İlçe Başkanı 
Ali Biliz; dün 
düzenlediği basın 
toplantısında 
adaylığını açıkladı ve 
şunları söyledi: 
“Tüm kırgın ve 
küskün partilileri 
m iz i bir araya ge
tirmek, kıratımızın 
nallarını Bursa 
sokaklarında dam 
gasını tekrar vurma 
sı için il başkanlığına 
adaylığımı koyuyo
rum" dedi.
İl başkanlığında

düzenlediği basın 
toplantısında il 
başkanlığına adaylı 
ğını, Osmangazi, 
Yıldırım, Nilüfer, 
Gemlik, İnegöl, 
Gürsu, Yenişehir ilçe 
başkanlarının tam 
desteği olduğunu 
belirten Biliz 
"Siyasete Adalet 
Partinin gençlik 
kollarında başladım. 
GİK üyesi olarak

merhum liderimiz 
Süleyman Demirel'e 
danışmalık yapmayı 
nasip eden bir 
kardeşiniz olarak 
Demokrat Misyonu 
tekrar Bursa'ya 
sevdireceğime söz 
veriyorum. Türk 
siyasi hayatında 
olmayacak olan, 
akıl ve mantığın 
tıkandığı, dönemleri 
millet olarak

yaşamak zorunda 
kaldık. Milletimizin 
birlik ve beraberlik 
içinde bu karanlık 
dönemleri 
atlatacağına 
inancımız tamdır.
30 Temmuz akşamı, 
Bursa ve Demokrat 
Partinin kapalı 
kapılar ardında, bir 
takım kirli oyunlarla 
siyasi oyunlarla 
kirli tezgahları

yapamayacakları 
bir döneme başlan 
gıç yapacağına par
tililerimin inanmasını 
istiyorum. 1946 
yılında kurulan 
Darbe ve Vesayet 
lerle önü kesilen par
timizin İktidar da 
olduğu dönemlere 
milletimizin nasıl 
özlem duyduğunu 
15 temmuzu, 16 
Temmuza bağladığı 

gece daha iyi bir 
şekilde gördük. 
Gerçek bir 
demokrasi şöleni 
yaşamak, Demok 
ratlara tekrar altın 
çağını yaşatmak 
isteyen tüm dava 
arkadaşlarımızı 
30 temmuzda il 
kongresine 
bekliyoruz." 
dedi.
Yönetim kadrosunu 
da belirlediğini 
açıklayan Biliz, 
"Dava arkadaşları 
mızı tek çatı altında 
toplamak, Kıratı 
şaha kaldırmak için 
aday olduk. Gelin 
bu kutsal demokrasi 
yolunda beni ve 
arkadaşlarımı 
yalnız bırakmayın" 
dedi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ANSISI OTOPARK OLDU
Geçtiğimiz yıl yıkılan bina Gemlik
depremsellik sının bulun Belediyesi
açısından duğu arsada tarafından
yapılan geçtiğimiz yapıldığı
testlerde çürük günlerde zemin ve arsanın
çıkan Gemlik düzeltme bölgenin
Emniyet çalışmaları otopark
Müdürlüğü yapılmıştı. ihtiyacını
binasının Dün arsaya karşılamak
yıkılmasından takılan bir üzere
sonra boş olan tabelada halkın
arsa geçici “Ücretsiz kullanımına
otopark haline Açık Otopark” ücretsiz
getirildi. yazısı olarak
İlçe Emniyet dikkat çekti. açıldığı
Müdürlüğü’nün Düzenlemenin bildirildi.

II II

inmişimi esimim ilim tın
Kumla Mahalle
sinde radar 
yolu mevkiinde 
geçtiğimiz günlerde 
çıkan orman 
yangını, esrar 
tarlasını gün

yüzüne çıkardı. 
Yangının 
söndürülmesi 
nin ardından 
soğutma 
çalışmaları 
esnasında

1850 kök Hint 
keneviri ele 
geçirildi. 
Gemlik İlçe 
Emniyet Müdür 
lüğü tarafından 
yapılan incele

me sonrasında 
1850 kök esrar 
sökülerek imha 
edildi. Kenevirleri 
ekenlerin tespit 
edilmesine 
çalışılıyor.

.• ■ T*

ELEMAN ARANIYOR 
MARKETİMİZDE ÇALIŞACAK 

BAY VEYA BAYAN 
KASİYER ALINACAKTIR.

AKCAN PETROL
Dörtyol Mevkii

Müracaat Tel: 0 533 309 06 99

KRŞCDE B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜL.ER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:S/A
Tel : (0.224) 513 96 83 GElvıl-i*
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Dolandırıcılar da FETO'cü oldu
Daha önce PKK, 
DEAŞ isimlerini kul
lanan dolandırıcılar 
darbe girişimi 
sonrası FETÖ'nün 
adını kullanmaya 
başladı.
Tüketici Hak Arama 
Derneği Genel 
Başkanı Altay "Daha 
önce terör örgütü 
PKK'nın, DAEŞ'in 
adını kullanan tele
fon dolandırıcıları 
örgüt değiştirdi. 
Dolandırıcılar 
ülkemizin içinde 
bulunduğu sıkıntılı 
günleri dahi istismar 
ediyorlar" dedi. 
Altay, yaptığı açıkla 
mada, kendilerini 
polis, savcı veya 
hakim olarak tanıtan 
dolandırıcıların artık 
Fetullahçı Terör 
Örgütü (FETÖ) adını 
kullandığını belirtti.

Vatandaşları özel
likle darbe soruştur 
ması konusunda 
arayanlara karşı 
dikkatli olmaları 
konusunda uyaran 
Tüketici Birliği Fe 
derasyonu (TBF) 
üyesi de olan Altay, 
"Daha önce terör 
örgütü PKK'nın, 
DAEŞ'in adını kul
lanan telefon 
dolandırıcıları örgüt 
değiştirdi.

Dolandırıcılar ülke 
mizin içinde bulundu 
ğu sıkıntılı günleri 
dahi istismar ediyor. 
Darbe girişimi 
sonrası kendilerini 
polis, savcı veya 
hakim gibi tanıtıp 
vatandaşı telefonla 
arayarak veya sosyal 
medya üzerinden 
temasa geçerek 
'Adınız darbe 
soruşturmasında 
geçiyor, Bu işten 

kurtulmanız için belli 
bir miktar para 
gerekli' diyerek 
kandırıyor. Parayı 
kendilerine gönder
meleri durumunda 
daha sonra geri 
verileceği ve kims
eye de bir şey 
söylememelerini be
lirtiyorlar. Bu kişiler 
dolandırıcıdır. Asker, 
polis, savcı, hakim 
kesinlikle vatan 
daştan para iste
mez." diye konuştu. 
Güvenlik güçlerinin 
vatandaşı arayarak 
para istemeyeceğini 
vurgulayan altay, 
bilgisine başvurmak 
için bile olsa güven
lik güçlerinin 
vatandaşı telefonla 
aramayacağını ifade 
etti. Altay, güvenlik 
güçlerinden geldiği 
iddia edilerek,

"Adınız darbe 
soruştur masında 
geçiyor", "Sizinle 
gerçek darbecileri 
yakalaya cağız. Op
erasyona destek 
olarak şu hesaba 
para yatırmanız 
gerekiyor" gibi sebe
plerle gelen tele 
fonları lafı uzatma 
dan kapatarak, 
hemen 155'i 
aramalarını söyledi.

'EV ARAMA 
BAHANESİYLE 
HIRSIZLIK' 
Altay, ayrıca, kendi
lerini asker ya da 
polis olarak tanıtan 
kişilerin "ev 
araması" yaptıkları 
ihbarı aldıklarını da 
hatırlatarak, şunları 
kaydetti: "Ayrıca 
vatandaşların kapı 
larına gelen asker 

veya polis üniformalı 
kişiler olağanüstü 
durumdan dolayı 
'oğlunuzu askere 
alacağız, acilen 
oğlunuzu bize tes
lim etmeniz gereki 
yor' gibi söyleyenler 
olabilir. Asker ve 
polis kılığında 
evlere gelen bu 
kişiler, 'para verir 
şeniz oğlunuzu 
götürme yiz* diye 
talepleri olursa 
kesinlikle itibar 
edilmemelidir. Bu 
kişiler dolandırıcı 
olmasa dahi 
organ mafyası 
kapsamında 
çocukları kaçırabilir. 
Ayrıca 'ev araması’ 
yapacaklarını 
söyleyerek, ev 
lerden hırsızlık da 
yapılıyor."

Plakasını kaza verinde bırakıp kaçtı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bisiklete 
çarpan otomobilin 
sürücüsü, düşen 
plakayı kaza yerinde 
bırakarak kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Alanyurt’tan 
İnegöl istikametine 
seyir halinde olan 

30 yaşındaki Ab- 
dulferit Akın’ın 
kullandığı bisiklete, 
aynı istikametten 
gelen özel otomobil 
arkadan çarptı. Kaza 
sonucu bisikletiyle 
birlikte Özdilek 
Alışveriş Merkezi'nin 
bahçesine düşerek 

yaralanan Akın'a ilk 
müdahaleyi 112 ekibi 
yaptı. Vatandaşların 
yardımıyla sedyeye 
alınarak düştüğü 
yerden çıkarılan 
adam, ambulansla 
İnegöl Devlet Has- 
tanesi'ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı.

Bisiklete çarpan 06 
DS 2443 plakalı özel 
otomobilin plakası 
ve tamponunun bir 
bölümü koparak 
kaza yerinde 
kalırken, sürücü 
aracıyla kayıplara 
karıştı. Polis kaçan 
sürücüyü arıyor.

teMII Millili İIIİM Milli Mİllll
Bursa’da sahte 
para meselesi 
yüzünden patro
nunun oğlunu av 
tüfeğiyle öldüren 
çoban ağırlaştırıl 
mış müebbet 
hapis cezasına 
mahkum edildi. 
Olay, 25 Ağustos 
2015 Salı günü 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, 4 senedir 
çiftlikte çalışan 
Birkan özdemir (38), 
bir kişiye 350 lira 
karşılığında kuzu 
sattı. Bunun üzerine 
çiftlik sahibi ile 
tartışan özdemir, 

işten çıkartıldı. 4 gün 
sonra av tüfeğiyle 
çalıştığı iş yerine 
gelen Ozdemir, pa
tronu ile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
tüfeği çıkartan 
Özdemir, patronun 
oğlu Eray Bayra- 
mca’yı (18) ağır 
yaraladı. Yapılan ilk 
müdahalenin 
ardından 112 ekipleri 
tarafından Çekirge 
Devlet Hastanesine 
götürülen Bayramca, 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Bursa 4. Ağır Ceza

Mahkemesi'nde 'kas
ten adam öldürmek, 
adam öldürmeye 
teşebbüs* suçundan 
yargılanan Birkan 
Özdemir, son defa 
hakim karşısına çıktı. 
Özdemir, daha 
önceki 
savunmasında, 
"Maaşımı zamanında 
alamıyordum. İşten 
ayrılmaya karar 
verdim. Yanlarında 4 
yıl çalıştım. Bir ara 
ayrıldım daha sonra 
tekrar işe başladım. 
Fatih Bayramca beni 
aradı. Çiftliğe 
gelmemi, elinde 
sahte para olduğunu 

söyledi. Arabamla 
çiftliğe doğru gittim. 
Çoban olduğum 
için av tüfeğimi 
arabamda 
taşıyordum.
Çiftliğe geldiğimde 
üzerime yürüdüler. 
Korktum ve 
arabanın bagajın 
daki tüfeği aldım, 
önce korkutmak için 
havaya ateş ettim. 
Sonra beni darp 
ettiler. Boğuşma 
sırasında Emir ile 
karşı karşıya geldik. 
Silah bir anda 
patladı. Eray’ın 
vurulduğunu 
gördüm. Daha sonra

yere düştüm, bana 
vurmaya başladılar. 
Ellerimi ayaklarımı 
bağladılar. Polisler 
beni kurtardı" 
diye konuştu. 
Sanık Özdemir, son 
sözünde, "Eray 
Bayramca ile 
husumetimiz yoktur. 
Kendisi ile baba-oğul 
gibiydik. Çiftlikte 
benim üzerime 
yürüdüler. Boğuşma 
esnasında tüfek ateş 

aldı. Öldürme 
kastım yoktu, 
kazayla oldu. 
Beraatimi talep 
ediyorum" dedi. 
Mahkeme heyeti, 
sanığa 'kasten yaşı 
küçük çocuğu 
öldürmek' suçundan 
ağırlaştırılmış müeb
bet hapis cezası 
verdi. Eray'ın babası 
Fatih Bayramca, 
mahkeme heyetine 
teşekkür etti.

‘Gemlik kWrfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

fclliNSWİİ8İWMtlWİ
BEKLEYİŞ ZORDUR...

FETÖ’cü darbe girişiminin püskürtül 
meşinden sonra önce TSK içinde, sonra 
devlet içinde başlayan hızlı tasfiye 
hareketleri devam ediyor.

Bunun bir de sivil ayağı olduğu için, 
FETÖ’cü olarak bilinen eğitim kurumlan, 
yurtlar, cemaatçi işadamlarının kurduğu 
SİAD’lar (GEMSİAD) gibi kurumlar, ayrıca 
bu cemaate destek verenler siyasiler, iş 
dünyasının tanınmışları da zorlu bir 
bekleyişteler.

Bu beklevip.’önce aözaltı. şonra 
tutuklanmadır.

Cemaatler bu güne kadar hiç yaşama 
dıkları bir korkuyu yaşıyorlar.

Sıra bana mı gelecek diye bekliyorlar. 
Bu korku insanı bitirir.
Ne olacağını bilemediğin bir korkudur 

bu.
Ha geliyorlar, ha gelecekler diye bekle

mek zordur. Oysa bir suçu olmadığına 
inananlar korkmazlar.

Dün polisin Gemlik’te yaptığı bir dizi 
gözaltılar bunlardan biridir.

Gemlik sokaklarında kimlerin polisçe 
gözaltına alınabileceği konuşuluyordu.

Hala daha konuşuluyor.
Çünkü, Gülen cemaati ile ilişkisi olan

lar bunu ajzli vapmıvorlardı.
Hele AKP iktidara geldikten sonra, ikti

dar cemaat.ö^'f'^irn içcydiler ki.
Cumhurbaşkanı oıle “Onlar ne istediyse 
verdik” ded!

Sonra 17-zo Aran* olayları yaşandı, 
“aldatıldık dediler, Bülent Arınç ağabey 
ise; “Bu kadarı da beklemiyordum. 
Yanılmışım” deyiverdi.

Devlet her zaman bir korku dalgası 
yaratır topluma karşı.

Bir zamanlar Komunizim Geliyordu, bir 
zaman geldi “irtica hortlayacak” korkuları 
salındı, Balyoz ve Ergenekon davaları 
öncesi darbe yapacaklar korkusu salındı 
topluma.

Şimdi hiç beklenmedik bir zamanda, 
“Darbeler dönemi Kapandı” dendiği bir 
ortamda FETÖ’ cü darbeden kıl payı kur
tulduk.

Önceki gün Zeytin Halinde eski 
GEMSİAD’çılarla konuştuk.

“Siz hazır olun” dedim kendilerine, 
“Biz derneği kapattık” aeaııer.

Kapatsan ne çıkar, o dernek ile cemaat 
ilişkileri kurulduğu günden beri vardı.

Sonuç olarak şunu söylemek istiyo
rum.

Bu günler zor günlerdir.
Hükümet bir darbenin kıyısından 

döndü.
Hedefteki Cumhurbaşkanı ve 

Başbakanın akıbetinin ne olacağı belli 
değildi.

Parlamenter sistem askıya alınacak ve 
darbelerini getirdiği gibi binlerce insan 
suçsuz yere büyük eziyetler çekeceklerdi.

Darbelerin mantığı olmaz.
Halkına silah çeken, meclisine bomba 

yağdıran darbeciden her şey beklenir.
O’nun için hükümet gerekeni yapacak, 

darbecilerin örgütünün inlerine girecektir.
Bu arada kurunun yanında yaş da 

yanacaktır.
Bu örgütle bağı olan varsa mutlaka 

karşılığı bulmalıdır.
Bu daha başlangıç, valiler, ünlü iş 

adamları gözaltına alınıyor, Gemlik’te üç 
beş işadamı alınmış vızıltı.

İşleri artık Allah’a ve gerçek adalete 
kaldı.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
Belediye Meclis 
Üyesi ve Grup 
Sözcüsü Özgür 
Aksoy, yaşamını 
meslektaşı 
Çiğdem Almak 
ile birleştirdi. 
Önceki gün, 
Atamer Otel’de 
düzenlenen nikah 
ve kokteylde Almak 
ve Aksoy çifti 
Nilüfer Evlendirme 
Dairesi Müdürüne 
‘Evet’ dediler. 
Evlendirme 
cüzdanını Çiğdem 
Almak’a teslim 
eden nikah memu 
ru genç evlilere 
yaşam boyu 
mutluluk diledi. 
Almak ve Aksoy 
ailelerinin yanı sıra 
Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe yöne 
ficileri, belediye 
meclis üyeleri ve 
eşleri, Milliyetçi 
Hareket Partisi 
İlçe yöneticileri, 
meclis üyeleri, 
eski Belediye 
Başkanı ratı'h 
Mehmet Güler
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Ticmn IDtSUSIIIDAl DEMURIISİ 
Iİ Killi IHIM i IHISIM

Mttli
Gemlik Belediye
sinin organize 
ettiği Demokrasi 
Nöbetlerine Sivil 
Toplum Örgüt
lerinin yanı sıra 
çeşitli kurum ve 
kuruluşlarda büyük 
destek veriyorlar. 
15 Temmuz Demok 
rasi Meydanında 
toplanan 
binlerce Gemlikli, 
Demokrasi 
Nöbetlerini ara 
vermeden 
sürdürürken, 
destek veren 
kurumlar da 
vatandaşlara 
anlamlı destekler 
sunuyorlar. 
Gemlik Ticaret 
Borsası da 
Demokrasi Nöbe
tine katılan Gem

liklilere etli- 
pilav ve ayran 
dağıttı.
Ticaret Borsası 
Başkanı Özden 
Çakır ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ile bir
likte Gemlikliler ile 
bir araya geldiler. 
Vatandaşlara kendi 
elleriyle pilav 

dağıtan Refik 
Yılmaz ve Özden 
Çakır, darbe 
girişiminin önlen
mesinde büyük 
katkı koyan 
vatandaşlara 
teşekkür etti. 
Demokrasi Nöbe
tine en başından 
bu yana destek 
veren Gemlik 
Ticaret Borsası

Başkanı Özden 
Çakır’da, 
“Halkımız devleti ve 
milletiyle el ele 
vererek, darbeleri, 
darbe girişimlerini 
tarihe gömmüştür. 
Bizde Borsa Yöne
tim Kurulu üyeleri 
olarak bu şanlı 
direnişe küçük bir 
katkı koymak iste
dik” dedi.

Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
ürettiği yeni deney 
düzenekleri ile 
dünya 
klasmanında 
yarışıyor. 
Türkiye'nin en 
kapsamlı bilim 
merkezi olarak 
yoluna devam 
eden BTM, merkez 
içerisinde yer alan 
200'ü aşkın deney 
düzeneğine BTM 
Teknik ekibin 
çalışmaları 
sayesinde yeni
lerini ekliyor. 
BTM'de öncelikle 
deney düzeneği ile 
ilgili müfredat 
çalışmaları 
gerçekleştiriliyor, 
ardından teknik 
ressam ve 
endüstriyel 
tasarımcı ile 
tasarım çalışmaları 
yapılıyor ve 
alanında uzman 
ahşap, elektronik 

ve mekanik 
ustaları tarafından 
üretim aşaması 
başlatılıyor. Tama
men yerli 
tedarikçiler ile 
çalışılan süreçte 
hem Bursa 
sanayisine katkı 
sağlanıyor 
hem de yurt 
içine de düze 
nek tedariği 
sağlanıyor. 
BTM'de alan 
bölümlendirme 
çalışmaları ile 
gelen ziyaretçinin 
deney düzenek
lerini daha verimli 
kullanmaları hede
fleniyor. 
Merkezkaç ve re
fleks alanları ile 
mevcut düzenekler 
iyileştirilirken aynı 
zamanda 
tasarımsal an
lamda dünya 
çapında dikkati 
çeken görüntüler 
de elde ediliyor.

DUGUN SALONU

Ptsfy -Meşrubat-Çerez
2016 yılıPiyanist +Dj Performans

GEMLİK KÖRFEZİNİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

%

Saten Santâlge Giuttirme REZERVASYON LARIM İZ 
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canlı \hgın- Sahne - İş ıh göster isi 
Servis ve e Kip inanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

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

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/mlltondugun
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İİniversiietefCihleriaAğuslDstasoııaeriyor
Ölçme Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), 2016-ÖSYS 
tercih işlemlerinin ter
cih süresinin 3 Ağus 
tos'ta sona ereceğini 
bildirdi. ÖSYM'nin in
ternet sitesinde yaptığı 
duyuruda, 2016-ÖSYS 
Yükseköğretim Prog 
ramları ve Konten jan 
lan Kılavuzu'nun, 
ÖSYM'nin "http://www. 
osym.gov.tr" internet 
adresinden yayınlandı 
ğı bildirildi. Internet 
sayfasından yayınla

nan kılavuzda gün
celleme yapıldığın dan 
adayların tercih işlemi 
için bugün yayınlanan 
kılavuzu esas almaları 
ve bu tarihler arasında 
ÖSYM'nin internet 
sayfasında yer alabile
cek duyuruları takip 
etmeleri gerektiği 
kaydedildi.
ÖSYM'ce, kılavuz 
basımı, dağıtımı ve 
satışının yapılmaya 
cağı bildirileli.
Adayların tercihlerini 
29 Temmuz-3 Ağus tos

tarihleri arasında, 
kılavuzda yer alan ku
rallara göre, ÖSYM'nin 
"https: //ais.osym.
gov.tr" internet 
adresinden TC kimlik 
numaraları ve 
şifrelerini kullanarak 
yapacakları belirtilen 
duyuruda, başvuru 
merkezlerinden tercih 
işlemi yapılma yacağı, 
ÖSYM'ye posta 
yoluyla gönderilen 
veya elden verilen ter
cih listelerinin geçerli 
olmayacağı belirtildi.

SATILIK DÜKKAN
ÇARŞI MEYDANI 
ZEMİN KAT 50 M2

1. KAT 40 M2 4 BİRİM

Miiracatlel: O 532 345 3918

öl gemport
Gemlik Liman ve Depolama işletmeleri A.Ş.

GEMPORT 35 Terminal Traktör
Operatörü istihdam edecek!

Türkiye’nin İlk özel limanı Gemport, yeni limanı için 
aldığı 16 yeni Terminal Traktörü için 35 Terminal Traktör 
Operatörü istihdam edecek.

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

O En az lise mezunu (Tercihen Makine, Motor, Mekatronik, 
Elektrik- Elektronik, İş Makinaları bölümleri),

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

minimum 1 yıl deneyimli,
O Tercihen ağır vasıta veya iş makinası kullanmış olmak, 
O Ekip çalışmasına yatkın, hızlı öğrenebilen, problemleri 

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

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

43 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ

EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

^TBMCIUK-REl^gUK-ORüAfli^VOriVETfflniH
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83

g® İ€lajans

TÜRKİYE'NİN EN UYGUN VE KALİTELİ 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

DfîVETİYE BİZİM İŞİMİZ...

FATURA
^/ SEVK İRSALİYESİ 
J TAŞIMA İRSALİYESİ 
^/KARTVİZİT & KASE

HEDİYELİK EŞYP
KATALOG

V CİLT İŞLERİ

DAVETİYE
^/ DÜĞÜN & NİŞAN 
^/SÜNNET AÇILIŞ 
^/ORGANİZASYON

PLAKET & KUPA 
DERGİ, KİTAP
BALON

osym.gov.tr
mailto:hi@gemport.com.tr
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Köprü re otoyollar saniyede 40 lira kazandırdı!
Köprü ve otoyollar
dan elde edilen gelir 
yüzde 43 artarak 
619 milyon liraya 
yaklaştı.
Köprü ve otoyollar
dan bu yılın ilk altı 
ayında elde edilen 
gelir, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 43 artarak 
619 milyon liraya 
yaklaştı.
Bir başka ifadeyle 
köprü ve otoyollar, 
saniyede yaklaşık 
40 lira gelir getirdi 
Karayolları Genel 
Müdürlüğünün

(KGM) verilerine göre, 2006-2015

ra i

yıllarında köprü ve

otoyollardan geçen 
araç sayısı 3,5 
milyar, elde edilen 
gelir ise 6,7 milyar 
liraya yaklaştı. 
Geçen yıl köprü ve 
otoyollardan 412 
milyon 473 bini 
aşkın araç 
geçişinden, 880 
milyon 227 bin 681 
lira gelir elde edildi. 
Günde ortalama 
400 bin araç 
geçişinin yapıldığı 
Boğaziçi ve Fatih 
Sultan Mehmet 
köprülerinden bu 
yılın altı ayında 160

milyon 248 bin 198 
lira, otoyollardan 
ise 458 milyon 
514 bin 783 lira 
gelir sağlandı. 
Söz konusu 
dönemde otoyol 
ve köprülerden 
elde edilen gelir, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 43 artarak 
618 milyon 
762 bin 981 liraya 
çıktı. Böylece köprü 
ve otoyollardan 
saniyede yaklaşık 
40 lira gelir 
sağlanmış oldu.

MemuNann izni ne zaiîian kalkacak?
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik bakanı 
Süleyman Soylu 
memurların izin 
yasaklarına ilişkin 
açıklamalarda bu
lundu.
Uzun süredir gün
demde olan 
"Memurlara izin 
yasağı ne zaman 
kalkacak?" sorusu 
yapılan son 
açıklama ile 
gündeme bomba 
gibi düştü.
Bakan, "Memura izin 
yasağı FETÖ 
yapılanmasına karşı 
tedbirdir, (yasağın 
kalkması) yakında 
yeniden 
değerlendirilecek" 
Memurlara izin 
yasağı ne zaman 
kalkacak? sorusu
nun yanıtı merak 
konusuyken bekle
nen açıklama az 
önce geldi. Bakanı

Süleyman Soylu 
bakanlık çalışanla 
rından 1,300’ünün 
FETÖ (Fetullah 
Gülen Terör Örgütü) 
soruşturması 
kapsamında 
soruşturulduğunu 
söyledi. İşte 
Soylu’nın Reuters’a 
yaptığı açıklamalar. 
Çalışma 
Bakanhğı’nda 1,300 
kamu çalışanı FETÖ 
soruşturması

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

kapsamında 
soruşturuluyor. 
Gülen iade 
edilmezse Türkiye 
incirlik dahil hiçbir 
meselede 
duygularıyla hareket 
etmeyecek, rasyonel 
davranacağız. 
Memura izin yasağı 
FETÖ yapılanmasına 
karşı tedbirdir, 
(yasağın kalkması) 
yakın zamanda 
yeniden

değerlendirilecek. 
Turkuaz kart alan 
nitelikli yabancı 
çalışanlara 
vatandaşlık 
vermek, Çalışma 
Bakanlığı’nın inişi 
yatifine geçti. 
Hükümet kıdem 
tazminatı düzen
lemesi üzerinde 
bakanlığımızın biraz 
daha çalışmasını 
istedi; amaç tüm 
tarafların uzlaşması.

DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

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

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___________

RELEDİYE
Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

5

514 57 96 
513 23 25 
45 21-182 

o 45 21-111
Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam

544 30 60
(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

Aslan

VAPUR - FERİROT
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 Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Boyza Petrol

Sehihaiınlaıına 
ödenecelı maaş helli oldu

15 Temmuz'daki 
darbe girişiminde 
ölenler ve 
yaralananlar için 
ödenecek maaş ve 
tazminat rakamı 
belli oldu. Şehit

yakınları en düşük 
3 bin 203 lira maaş 
alacak. 15 Temmuz 
şehitlerinin 
mirasçısına 88 bin 
600 lira da tazminat 
verilecek.

‘fiamlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5539 

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)

kiiİisiieiiim
VENÜS SİNEMASI

hayalet avcıları 
(3 boyutlu): 11:30- 
14:00-16:15-18:30-

20:45...
buz devri 5:11:30- 
14:00-18:00-20:00...

3 harfliler 3 kara 
büyü: 16:00... 

lanetli çoçuk: 12:00- 
14:00-16:00-18:00-

20:00...

5133321

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