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Denizlerde 1 Mayıs’ta başlayan av yasakları 31 Ağustos gecesi sona erdi.

Illlllllu Jniiffi Mil
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Denizlerde av yasağı sona ererken..
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su 

Ürünleri Tebliğlerine göre, Marmara 
Denizi’nde 1 Mayıs-31 Ağustos tarihleri 
arasında balık avlanması yasaktır.

Bu yıllardır uygulanan bir yasaktır.
Zaman, zaman tebliğde değişiklikler 

söz konusu olur.
Bakanlık neden böyle uzun bir zaman 

diliminde denizlerde avı yasaklar?
Tabii ki deniz içindeki doğal yaşamı ko

rumak ve canlıların üreyerek neslini 
sürdürmeleri için. Devamı syf 4’de

te

Denizlerimizde 1 Mayıs tarihinde başlayan av 
yasağı dün gece sona erdi ve balıkçılar denize 
açıjdılar. S.S. Gemlik Merkez Su Ürünleri Koope 
ratifi Başkanı Zeki Hazer, gazetemize yaptığı 
açıklamada 4 ay tekne onarım ve bakımlarını 
tamamlayan dinlenen balıkçıların, gece yarısı 
kısmetlerini bulmak için denize açıldıklarını, bu 
yıl sezonda bol olarak lüfer, palamut ve çinekop 
yakalanacağını umduklarını söyledi. Sayfa 2’de

Atilla Tas, Gemlik'te 
gözaltına alımlı

İstanbul Cumhu 
riyet Başsavcı 
lığının FETÖ/PDY 
yapılanmasına 
yönelik operasyon 
kapsamında 
hakkında gözaltı 
karan bulunan 
şarkıcı Atilla Taş, 
Gemlik Bursa yolu 
üzerindeki bir din
lenme tesisinde 
mola verdiği sırada 
gözaltına alındı. 
Atilla Taş, "Benim

ülkeme bir tek 
ihanetimi bulsunlar, 
kimseye bırakmam 
kendimi asarım! 
İçim rahat, başım 
dik,ahum açık, 
ister gelin alın, ya 
da geleyim!" dedi 
Taşın, 
Gayrettepe deki 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü 
yerleşkesine 
gönderileceği 
öğrenildi.
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Denizlerde 1 Mayıs’ta başlayan av yasakları 31 Ağustos gecesi sona erdi.

Balıkçılar denize acildi
Denizlerimizde 
1 Mayıs tarihinde 
başlayan av yasağı 
dün gece sona 
erdi ve balıkçılar 
denize açıldılar. 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından 
kara ve deniz 
avcılığını düzenle 
yen sirkülerler ile 
Marmara Denizi’nde 
balıkların yumurt
lama dönemi olan 
Mayıs, Haziran, 
Temmuz, Ağustos 
aylarında her türlü 
avcılık yasaklanıyor. 
Balıkçılar, bu süre 
içinde dinlenirken, 
tekne bakımı ve 
ağların onarımı ile 
yasak dönemini 
geçirirken, bir 
taraftan da yeni se
zona hazırlanıyorlar. 
Gemlik Balıkçı 
Barınağı’nda rıhtıma 
demirlenmiş olan 
balıkçı tekneleri dün 

akşam saatlerine 
kadar bütün hazır 
lıklarını bitirerek, 
24.00 da sona 
erecek olan av 
yasaklarını bitme 
sini bekledi.
Denize açılan balık 
çılar, vira bismillah 
diyerek yeni av se
zonunun bereketli 
olmasını dilediler. 
BU YIL BALIK 
BOL OLACAK 
S.S. Gemlik Merkez 
Su Ürünleri Koope 
ratifi Başkanı Zeki 
Hazer, gazetemize 
yaptığı açıklamada 4 
ay tekne onarım ve 
bakımlarını tamam
layan dinlenen 
balıkçıların, gece 
yarısı kısmetlerini 
bulmak için denize 
açıldıklarını, bu yıl 
sezonda bol olarak 
lüfer, palamut 
ve çinekop 
yakalanacağını 
umduklarını söyledi.

Hazer, şöyle 
konuştu: "Balıklar, 
nisan, mayıs ayların 
da her yere yumurta 
larını bırakırlar. Bu 
yıl Karadeniz’in 
suyunun kristalize 
olması Marmara ve 
Körfezi’mizdeki 
suların soğuk olması 
balıkların bıraktıkları 
havyarların yavruya 
dönüştürdü. Bu ne

denle, Körfezimizde 
ve açık sularda 
palamut, lüfer ve 
çinekoptan umut
luyuz. Şimdiden 
aldığımız bilgilere 
göre, Karadeniz’de 
bol palamut 
balığının görüldü 
ğünü öğrendik. Son 
20 yılın en iyi balığın 
tutulacağını tahmin 
ediyoruz. Bu ne

denle halkımız 
pahalı olan et 
ürünleri karşısında 
daha ucuz balık 
eti yiyebilecek. ” 
Su ürünleri 
tebliğinde yapılan 
değişiklikler ile 
Gemlik Körfezi’nde 
Sarıburun ile 
Kurşunlu’nun doğu 
kısımlarının gırgırla 
ra yasaklandığını 

söyleyen Zeki 
Hazer, Bakanlık 
bu yıl bir defa 
15 Eylül-30 Ekim 
tarihleri arasında 
Zeytinbağı, Trilye ile 
Bozburun’un dışında 
kalan bölgede 
lamba ile avlanmayı 
serbest bıraktığını 
belirtti. Hazer, 
yasaklara uyul 
duğu takdirde 
her zaman balık 
avlanabileceğini, 
halkın da bol balık 
yiyebileceğini 
söyledi. 
Trol ile avlanma 
mn yasak olmasına 
rağmen avlanma 
mn devam ettiğini, 
bununla da tüm 
resmi kurumların 
mücadele etmesi 
gerektiğini 
hatırlattı.
Hazer, tüm 
balıkçılara bereketli 
ve bol kazançlı 
av sezonu diledi.

CHP’li vekillerden sonra AKP’liBursalVîilletvekili de grevci işçilerin sorunlarını dinledi.

ZEKERİYa İM GREVDEKİ CÜBBE İSCİLİBİHİİİW mİ

AKP Bursa Milletve 
kili Zekeriya Birkan, 
grevdeki Gemlik 
Gübre Sanayi 
işçilerini ziyaret etti. 
Türk İş’e bağlı Petrol 
İş Sendikalı 336 
■ŞÇİyi grevdeki 10. 
gününde fabrika 
önünde ziyaret eden 
Zekeriya Birkan, 
önceki yıllarda 
Tofaş ve Reno’daki 
grevlerde arabulu 
culuk yaptığını 
hatırlatarak, Gemlik 
Gübre işçisi adına 
da işverenle arabu
luculuk rolü üstlene 
bileceklerini söyledi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Bele 
diye Başkan Yardım 
cısı Ahmet Avcı,

AKP İlçe Başkanı 
Zafer Işık ve yönetim 
kurulu üyeleriyle bir
likte Gemlik Gübre 
Sanayi Fabrikasına 
giden Zekeriya Bir 
kan, grev çadırında 
sorunları dinledi. 
Sosyal barış başta 
olmak üzere İş barışı 
içinde üzerlerine 
düşen görevi yap
maya hazır oldukla 
rım ifade ederek 
konuşmasına 
başlayan Birkan, 
"Ön yargılarımız 
yoktur. Karşı 
tarafa yenilgi hissi 
veren anlaşmalar 
uzlaşma değildir. 
Geçtiğimiz yıllarda 
TOFAŞ ve Reno’da 
yapılan grevlerde 

arabuluculuk 
görevinde bulun 
muştum. Bu görevi 
yine yapa 
bilirim’’ dedi.
Ne işçinin, ne de 
işverenin mağdur 
olmasını istemedik
lerini bildiren Ak 
Parti Bursa Millet 
vekili Zekeriya 
Birkan, sosyal barış, 
iş barışı sürerken, 
fabrikaların çalışma 
sından yana 
olduklarını açıkladı. 
Sendikanın iş yeri 
temsilcisi Sedat 
Özturan ve işçiler 
tarafından karşıla 
nan Zekeriya Birkan, 
Refik Yılmaz, Ahmet 
Avcı, Zafer Işık ve 
AKP heyeti, grev

çadırında biraraya 
geldiler.
Birkan’ın açıklamala 
rina teşekkür eden 
Petrol İş Sendikası 
işyeri temsilcisi 
Sedat Özturan, 
2004’te özelleştirilen 
fabrikada işverenin 
sendika istememesi 
nin en büyük sorun 
olduğunu kaydetti. 
Mahkeme kararıyla 
grev hakkı aldıklarını 
anlatan özturan, 
geriye dönük 12 
yıllık süreçte yapılan 
4 toplu ? sözleşme 
görüş sinde grev 
haklaıi bulunmadığı 
için önemli oranda 
hak kayıpları yaşa 
dıklarım vurguladı. 
Bu yıl ki toplu iş 

sözleşme görüşme 
lerinde üç kez masa 
ya oturmalarına 
rağmen ücretlerin 
hiç konuşulamadığı 
m savunan Sedat 
Özturan, yüzde 25 
oranım ı zam talep 
ettiklerini belirtti. 
İkramiye ve mesai 
ücretlerinin düşük 
olmasından yakınan 
Özturan, ikramiye ve 
mesai tamlaması 
istediklerini öne 
sürdü.
İşçilerin ve sendika 
yetkililerinin sorunla 
rım dinleyen Zeke 
riya Birkan, amon 
yum nitratlı gübre 
satışının 
yasaklanması 
sonrasında yaşanan 

sıkıntının da greve 
en büyük sebep 
olduğunu ifade 
eden işçilere, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu ile 
görüşeceğini * 
söyledi.
İşçilerin, hakları 
konusunda takipçi 
olacağını kaydeden 
Birkan, fabrikaların 
sorunsuz olarak 
çalışması için el
lerinden geleni 
yapacakları 
sözünü verdi.
AKP heyeti daha 
sonra işveren 
temsilcilerinden 
Mehmet Yıldırım 
ile makamında 
görüşme yaptı.
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Oiomohiiaen ccphanelifc çıttı
Bursa'da, polis 
ekiplerinin yol kon* 
trolünde durmayıp 
kaçan otomobilde 
çok sayıda 
ruhsatsız tabanca 
ve tüfekle uyuşturu 
cu madde çıktı, 4 
kişi gözaltına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı, 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
yaptıkları trafik 
uygulamasından 
kaçan otomobilin 
peşine düştü. Polis, 
kovalamaca sonra 
sında durdurulan

araçta ve içerisinde 
bulunan 4 kişinin 
üzerinde arama 
yaptı. Aramalarda, 5 
ruhsatsız tabanca, 
88 tabanca mer- 
mesi, 1 pompalı tü 
fek, 4 kuru sıkı ta
banca, 44 kuru sıkı 
tabanca mermi, 1 
tüfek dürbünü, 11 

gram metamfeta- 
min, 70 gram esrar, 
2 gram bonzai, 3 ec- 
stasy hap, 0,5 gram 
afyon sakızı ve 
uyuşturucu içmek 
için düzenek ele 
geçirildi. Araç içeri 
sinde bulunan R.I., 
O.U., M.A., ve E.D. 
gözaltına alındı.

Dilsizliğinin kurbanı oldu
Bursa'nın Orhan 
gazi ilçesinde 
palet imalatı 
fabrikasında 
çalışan genç 
dikkatsizliğinin 
kurbanı oldu. 
16 yaşındaki 
Abdullah M. 
isimli genç 
çalışırken bir anlık 
dikkatsizlik sonucu 
iş kazası yaşadı. 
Elini kereste 
kesme testeresine 
kaptıran gencin 
parmağı koptu. 
Orhangazi 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisi’ne 
kaldırılan

Abdullah M. 
burada yapılan 
ilk müdahalenin 
ardından Bursa’da 
özel bir hastaneye 
sevk edildi.

Sol elinin 
işaret parmağı 
kesilen gencin 
parmağının yeniden 
yerine dikildiği 
öğrenildi.

Kollukta unutulan sigara evi küle çevirdi
Bursa'da koltuk üzerin de 
unutulan bir sigara dan 
çıktığı tahmin edilen 
yangında iki katlı evir1 zemin 
katı küle döndü.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi 
Anadolu Mahallesi'nde mey
dana geldi. Faruk P.'ye ait 
iki katlı ikametin zemin 
katından dumanlar 
.yükseldiğini gören rpanaııe 
sakinleri itfaiye ekiplerine 
durumu bildirdi. Kısa 
sürede olay yerine gelen 3 
itfaiye ekibi yangınd müda

hale etti. Bilanço yangın 
söndürüldükten sonra ortaya 
çıktı. Ev ve evde bulunan 
tüm eşyalar kullanılamaz 
hale geldi.
Soğutma çalışmalarının 
ardından yangının çıkış se
bebi ile ilgili detaylı inceleme 
başlatan itfaiye ekipleri ilk 
alevlenen koltukta sigara 
tabakası ve küllük buldu. 
Daire sakinlerinin sigara 
içilmediğini iddia etmesi 
üzerine polis ekipleri yangın 
la ilgili soruşturma başlattı.

II

Mı tsli llıli lı luf ı gönderdiği lı w miıı sut ı çözüldü
Darbe girişiminin 
ardından tutuklanan 
eski Bursa Valisi 
Şahabettin Harputun 
boynunda asılı bulu
nan notun sırrı 
çözüldü. "Kıtmirim" 
ifadesinin dikkat 
çektiği notu Fethul- 
lah Gülen yazmış. 
Bursa'da, FETÖ/PDY 
ve 15 Temmuz darbe 
girişimi soruştur 
ması kapsamında tu
tuklanan İçişleri 
Bakanlığı eski 
müsteşarı ve eski 
Bursa valisi Şaha 
bettin Harput'un 
cezaevine götürülür 
ken boynunda asılı 
bulunan Arapça 
yazılı notun çözümü 
yapıldı. Fethullah 
Gülen tarafından 
yazılarak, Harput'a 
gönderildiği 
bildirilen notta,

Kuran'ı Kerim'de 
geçen ve mağarada 
Ashabı Kehf le bir
likte 300 yıl uyuyan 
köpeğin adı olan 
'Kıtmir' ifadesi 
dikkati çekti.

"ALLAH HER 
ZAMAN YANINIZDA 
KITMİRİM" 
FETÖ/PDY soruştur 
ması kapsamında 
g izaltına alınan ve 
17 Ağustos'ta 
çıkarıldıkları > 'at ke
mece tutuklanan

Bursa eski Valisi 
Şahabettin Harput, 
Bursa H Tipi Cezae- 
vi'ne girdikten sonra 
üst araması yapıldı. 
Harput'un üzerinde, 
beze sarılı Arapça 
yazılmış bir kağıt bu
lundu. Bursa H Tipi 
cezaevi yönetimi 
tarafından el konu
lan not, teslim 
edildiği Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca, 
yeminli tercümana 
tercüme edildi. 
Fethullahçı Terör

Örgütü lideri Fethul
lah Gülen'in, bizzat 
kendisinin Arapça 
olarak yazdığı 
bildirilen notta 
"Allah seni kötülük
lerden korusun. 
Sağlık, sıhhatli ve 
işlerinde başarılara 
muvaffak eylesin. 
Allah her zaman 
yanınızda. Kıtmirim" 
sözlerinin yer aldığı 
öğrenildi. Gülen'in 
kendisine çok yakın 
bulduğu kişilere bu 
notları gönderdiği 
belirtildi.
"KITMİR" NEDİR? 
Ashabı Kehf ya da 
Yedi Uyuyanlar ve 
onlarla birlikte 
mağarada 300 yıl 
kalan 'Kıtmir' adlı 
köpek, Kuran-ı Ke 
rim'deki ayetlerde 
geçiyor. Fethullah 
Gülen, sohbet

lerinde Kuran'da 
cennetle müjdelenen 
'Kıtmir'i sık sık 
kullanıyor ve kendi
sine de 'Kıtmir' 
nitelemesi yapıyor. 
EVİNDE DE 
1 DOLAR 
BULUNMUŞTU 
Ankara'da, 25 Tem- 
muz'da gözaltına 
alınan Bursa eski 
Valisi Şahabettin 
Harput'un evinde 
yapılan aramada bir 
dolar çıkmıştı. 
Tutuklandığı mahke 
mede, 1 dolarla ilgili 
de konuşan Harput, 
"Yapılan aramada 
bulunan 1 doların 
yanında 5,10 ve 20 
dolarlar da vardı. Bu 
paralar umreye 
gittiğimde kullan
mak amacıyla 
aldığım ve sonra 
sında bende kalan 

paralardır. Allah 
nasip eder de yeni 
den umreye gider
sem kullanmayı 
düşünüyordum. 
Terör örgütü 
başının okuyarak 
üyelerine verdiği 
paraların, bu 
yaşımda emekli bir 
vali olarak bu 
amaçla bulundur 
duğum yönündeki 
iddiaları kabul et
miyorum. Aptalca 
buluyorum. Ben 
suçsuzum. Daha 
sonradan bunun 
ortaya çıktığında 
vicdan azabı his 
setmemeniz için 
salıverilmeme 
kararı vermenizi 
veya adli kontrol 
hükümlerinin 
uygulanmasını 
talep ederim" diye 
ifade vermişti.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış
Denizlerde av yasağı 

sona ererken...
1970’li yıllardan sonra Gemlik Kör 

fezi’ni çevreleyen yerleşim birimle 
rinde sanayileşme ve konutların 
sayısının çoğalması, nüfus artışları 
doğal dengeleri alt üst etti.

Alt yapıları tamamlanmayan 
kentlerde, çarpık yapılaşma, kaçak 
konutlaşma ve sanayileşme sonucu 
atıklar olmayan kanalizasyon akıtıl 
mayınca denize verildi.

Gemlik Körfezi’ndeki onlarca ba 
lık çeşidi, zaman için kirlenen denizi 
nedeni ve usulsüz avlanmalar 
sonucu Körfezi terk ettiler.

Bir daha gelmediler.
Başta uskumru, kırlangıç, kara 

göz, yılan balığı gibi bir çok balık 
türü yok oldu, kimisi bölgeyi terk 
etti.

1970 ve 1980 yıllarda, balıkçıların 
modası algarna yaptırmaktı.

Teknelerin arkasına bağlanan ağır 
demir taraklar, denizin dibini taraya 
rak, arkasına bağlanan ağlara balık 
lar doluyordu. Balıklar dolarken, 
deniz dibinin ekolojik yapısı da 
bozuluyordu.

Bunu düşünen hiç dimaaı.
Yalnız bol balık avlanması ve 

cebe giren paralar düşünüldü.
Lamba ile avlama, trol, gırgır, Kör

fez de balığın azalmasına veya kaç 
masına neden oldu.

Balıkçı teknelerinde modern cihaz 
ların girmesi, radarlar da balık 
yakalamada etkeri oıau.

Bir yandan kirlilik, bir yandan 
düşüncesiz avcılık sonucu, Gem
lik’te balıkta, balıkçı sayısı da azaldı.

Av yasağının olduğu Mayıs ve 
Ağustos ayları arasında Körfez de 
kaçak avcılık sürdü.

Su ÜrünleriKooperatifi, bu konu 
da başlattıkları kaçak avla mücade 
leye hiç ara verfneaı.

Kimi zaman kaçakçılarla bireysel 
mücadele ettiler, kimi zaman Körfez 
deki kaçakçılığı önleyecek kolluk 
kuvvetlerini devreye soktular.

Ama, Sahil Muhafaza teknesi gel 
meden kaçakçılar tüyüyorlardı.

Bir tek tekne yakalanmadı, bir tek 
ağa el konmadı.

Sorun Cumhurbaşkanlığına kadar 
gidince, Merkezi Mudanya da olan 
Komutanların ve personelin yerleri 
değiştirildi.

S.S. Su Ürünleri Kooperatifi’nin 
gayretleri ile bu yıl ilk kez gırgırla 
avlanmaya da yasak getirildi.

Bundan sonra daha iyi olacağını 
umuyoruz.

Gece biten av yasakları ile balıkçı 
larımız denize açlioıiar.

Bereketli bir sezon dilerken, 
ağlarının balık dolmasını bekliyor, 
hayırlı olsun diyv'um-

Bayram sonrası, 19 Eylül de okullar açılacak

İlil HflZIRlIKlftRI İM
2016-2017 eğitim ve 
öğretim yılının 
19 Eylül’de başlama 
sının kesinleşme 
sinden sonra 
velilerde de 
okul hazırlıkları 
başladı.
Okulların 
19 Eylül günü 
açılması 
nedeniyle Kurban 
Bayramı’ndan önce 
veliler de öğrenci 
lerin ihtiyaçları 
karşılamak için ihti 
yaç listeleri çıkarıl 
maya başlandı. 
Bunun için ilçe 
mizdeki kırtasiye 
çiler ve büyük 
alışveriş mağazala 
rmda okul araç ve 
gereçleri ile doldu. 
Okul çantaları, 
defter, kalem, silgi,

boya kalemleri, okul 
giysileri, gibi bin
lerce kalem okul 
gereçlerini mağa 
zalarda satışa 
sunuldu.

Kurban Bayramı 
tatilinin uzatılması 
nedeniyle bayram 
sonrası açılan 
okullar için 
zaman kalmaması

nedeniyle veliler 
şimdiden 
öğrencilerinin 
eksiklerini 
tamamlamaya 
başladılar

BaııraB üıa MrartHBır’a ıia w

Otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren 
yabancı ortaklı şirketimizin konfeksiyon bölümünde 

görevlendirilmek üzere 
DİKİM OPERATÖRLERİ almaca'tır.

DİKİM OPERATÖRLERİ
. Düz makinalarda deneyimli,
. Askerliğini yapmış (Erkek adaylar için), 
Yukarıdaki özelliklere sahip adayların 
Aunde Teknik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
İnsan Kaynakları Müdür'"ığüne fotoğraflarıyla biriiKte 
şahsen başvuruda bul d imaları rica olunur.
Ata Mh. Bursa Serbest Bölgesi Gül Cad. Gemlik / BURSA 

Tel: 0 224 219 78 00

“Bayrak Ana” diye 
tanınan Gemlikli şair « 
ve yazar Şadiye 
Bingöl, Erzurum’dan 
aldığı Türk Bayrağını 
Diyarbakır’a 
götürecek.
Bayrak Ana Şadiye 
Bingöl, geçtiğimiz 
günlerde Erzurum’a 
giderek, Denizli Valisi 
olan eski Erzurum 
Valisi Ahmet 
Altıparmak tarafın 
dan karşılanarak, 
polis evinde misafir 
edilmişti.
Bayrak Ana Şadiye 
Bingöl, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
buradan aldığı 
bayrağı önümüzdeki 
günlerde Diyarbakır 
Valiliğine teslim 
edeceğini, yola 
çıktığında önce 
Kocaeli Valiliğini 
ziyaret ederek, 
bayrak alacağını 
söyledi.
Diyarbakır’a 
gideceğini duyan 
yakınlarının 
korktuğunu 
söyleyen Bingöl, 
“Diyarbakır’a 
gideceğimi öğrenen 
dostlanm sakın 
gitme diyor. v 
Ben görevimi 
yapmaya gidiyo 
rum. İçiniz 
rahat olsun” 
şeklinde konuştu.



BİL OKULLARI
"BİL"inçli velinin tercihi

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ'DE AÇILIYOR

ANAOKULU. İLKOKUL. ORTAOKUL
bilorhangazi www.bilokullari.com.tr 4445 2 45 

02245732324

http://www.bilokullari.com.tr
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ELEMAN
Fabrikamızda çalışacak aşağıda nitelikleri yazılı elemanlar 

aranıyor.
GENEL NİTELİKLERİ
Elektrik bakım için;
• Elektrik projesi okuyup uygulayabilecek
• Arıza takibi yapabilecek
• Elektrikli motor sürücüleri hakkında yeteri kadar bilgiye sahip
• Tüm elektrik malzemelerinin bilgisine sahip
• PLC Bilgisine sahip
• Meslek lisesinde elektrik, otomasyon ve 
elektronik bölümü ya da önlisans mezunu

• Üretimde saha kontrolleri yapabilecek
• Vardiyalı çalışabilecek
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, özverili ve 

iş disiplinine uyabilecek

Mekanik bakım için;
• Mekanik, hidrolik ve pnömatik projesi okuyup uygulayabilecek
• Arıza takibi yapabilecek
• Tüm mekanik, hidrolik ve pnömatik malzeme bilgisine sahip
• Kaynak yapabilen veya kaynak yapmayı öğrenme isteği olan
• Üretimde saha kontrolleri yapabilecek
• Vardiyalı çalışabilecek
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, özverili ve 

iş disiplinine uyabilecek
• Meslek lisesine mekanik bölümleri ya da önlisans mezunu

İŞ TANIMI
Talaşlı İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Bakım 

Departmanında Mekanik ve Elektrik Bakım Operatörü olarak görev 
yapacak Bay Takım arkadaşlarına ihtiyacımız bulunmaktadır.

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Bursa Yolu 7.Km. Kurtul Köyü Gemlik / Bursa
Tel : O 224 522 81 80-224 522 82 89-90
Fax : 0 224 522 81 81

elmacık
‘Doğal Mineralli Su"

TÜRKİYE’NİN İLK

BPA
İÇERMEYEN

DAMACANASIBURADA! te<

BPA (Bisphenol A): Polikarbon, 
PVC gibi bazı plastiklerin ve 
biçimlendirildikten sonra 
sertleşebilen plastik hammaddelerin 
üretiminde kullanılan kimyasal bir 
maddedir.

Bahkpazarı Mah. 2 Nolu Cad. No: 48 Gemlik
QTPARİq 0 224 513 97 00

0 224 514 00 77
1121111 0 507 244 72 24
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Bursa’nın ihracatı azaldı MEB, 2016-2017 yılı sına» 
takvimini yayınladı

Bursa'nın temmuz 
ayı ihracatı, geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 2,4 azalarak, 
683,4 milyon dolara 
düştü.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
Bursa Bölge 
Müdürlüğünden 
alınan bilgiye göre, 
Türkiye'nin 

‘GamJiJf. K/infez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

temmuz ayı ihracatı, 
geçen yılın aynı 
ayma kıyasla yüzde 
11,5 azalarak, 9 mil
yar 855 milyon 
dolara, ithalatı da 
yüzde 19,7 gerile 
yerek, 14 milyar 
643 milyon dolara 
indi.
Temmuz'da 
Bursa'nın ihracat 

ve ithalat 
rakamlarında da 
azalış görüldü. 
İlin ihracatı, 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
2,4 düşüşle 683 
milyon 352 bin 
dolara, ithalatı ise 
yüzde 0,2 azalışla 
713 milyon 929 bin 
dolara geriledi.

Milli Eğitim 
Bakanlığınca (MEB) 
açıklanan 2017 yılı 
sınav uygulama 
takvimine göre, 
Temel Eğitimden 
Ortaöğretime 
Geçiş Sistemi 
(TEOG) kapsa 
mında düzenle 
necek ikinci 
dönem merkezi 
ortak sınavlar, 
26-27 Nisan 
2017'de 
gerçekleştirilecek. 
Bakanlığın internet 
sitesinden açıkla 
nan sınav takvimine 
göre, açık öğretim 
ortaokulu-açık 
öğretim lisesi ve 
mesleki açık 
öğretim lisesi 
birinci dönem 
sınavları, 7-8 Ocak 
2017'de, ikinci 
dönem sınavları 
18-19 Mart 2017'de, 
üçüncü dönem 
sınavları ise 1-2 
Temmuz 2017'de 
yapılacak.
MEB'in geçen yıl 
açıkladığı takvimde,

TEOG kapsamında 
düzenlenecek bir
inci dönem merkezi 
ortak sınavların 
23-24 Kasım 
2016'da, mazeret 
sınavlarının da 
10-11 Aralık 
2016'da yapılacağı 
açıklanmıştı. 
MEB'in 2017 sınav 
takvimine göre, 
TEOG kapsamında 
yapılacak ikinci 
dönem merkezi 
ortak sınavlar 
26-27 Nisan 
2017'de, mazeret 
sınavları da 20-21 
Mayıs 2017'de 
gerçekleştirilecek.

Parasız Yatılılık 
ve Bursluluk Sınavı 
(2017/PYBS) 10 
Haziran 2017'de 
düzenlenecek. 
Öte yandan, 
MEB, bu yıl altıncı 
kez düzenlediği 
Motorlu Taşıt 
Sürücü Kursi 
yerleri teorik 
sınavlarının 
gelecek yıl beş 
defa düzenlen
mesini ve sınavların 
adayların ulaşım 
sıkıntıların 
dikkate alarak, 
saat 14.00'de 
başlatılmasını 
kararlaştırdı.

MILTON x ■■ ■ s? ■

DÜĞÜN SALONU (Har fâr

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

MeşrtM -Çerez
Piyanist +Dj Performans
Sîiten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR 

İnternetten Canlı fyym- Sahne - Işıkgösterisi 
j Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler

www.gemllkmilton.com
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun 

HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemllkmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Belir testi başvuruları bugün başlıyor
Gelir testine 
gitmediği için genel 
sağlık sigortası 
borcu olanlar, 
sağlanan ikinci bir 
imkanla bugünden 
itibaren gelir testine 
başvurabilecek. 
Daha önce gelir tes
tine gitmediği için 
genel sağlık 
sigortası (GSS) 
borcu olanlar, 
sağlanan ikinci bir 
imkanla yarından 
itibaren gelir testine 
başvurabilecek. 
Başvuruda bulunan
lar, gelir testi sonu
cuna göre genel 
sağlık sigortası 
primlerini ödemeleri 
veya devlet tarafın 
dan karşılanması 
halinde sağlık hiz 
metlerinden fay
dalanabilecek. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığın 
dan yapılan yazılı 
açıklamada, Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) alacakları 
başta olmak üzere 
devletin bazı 
alacaklarını yeniden

yapılandıran "6736 
Sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına 
İlişkin Kanun"un bir 
süre önce 
yasalaştığı anısatıldı. 
Kanunla bu yılın 
haziran ayı ve daha 
önceki dönemlere ait 
SGK alacaklarının ve 
bunların gecikme 
cezalarının yanı sıra 
GSS borçlarının da 
yapılandırılmasına 
imkan verildiği belir
tilerek, şunlar 
kaydedildi: "Daha 
önce gelir testine 
gitmediği için yük
sek borçlarla 
karşılaşanlara yeni 
bir hak verilecek. 
Genel Sağlık 
Sigortası borcu olan
lar yarından itibaren 
gelir testine 

başvurabilecekler. 
Başvuru yapanlar, 
gelir testi sonucuna 
göre genel sağlık 
sigortası primlerini 
ödemeleri veya de
vlet tarafından 
karşılanması halinde 
sağlık hizmetlerin 
den faydalanabile
cek "
"12 AY EŞİT 
TAKSİTLE ÖDEME 
İMKANI"
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sü
leyman Soylu da 
GSS de gelir testi en 
önemli kalem 
olduğunun altını çiz
erek, gelir testi 
yaptırmayan kişilerin 
sosyal güvenlik sis
temi tarafından bir 
statünün içerisine 
konulduğunu ve 
orada da borçlan 

dirildiğim vurguladı. 
Yapılandırma İle bir 
fırsat kapısının 
aralandığını belirten 
Soylu, "Bunların 
sadece ana 
paralarının 12 ay eşit 
taksitle ödenmesinin 
imkanını açıyoruz. 
Birinci taksiti 
ödediğinden itibaren 
her türlü sağlık 
hizmetinden fay
dalanabilecekler. Bu 
konuda gelir testi 
için 1 Eylül'den 
itibaren bunlara tam 
4 ay bir fırsat veriy
oruz ve bu 4 aylık 
fırsatın sonucunda 
gelir testi 
yaptırabilme imkanı 
ve 5'inci ayda da 
tekrar bu gelir testi 
ile beraber müracaat 
edebilme imkanını 
sağlıyoruz. Bu 4 ay 
içerisinde hem gelir 
testi yapıp hem 
müracaat edebilme 
imkanı da var. 
Ödemesi 5'inci ayın 
sonundan itibaren 
başlıyor." ifadelerini 
kullandı.
NASIL

BAŞVURULACAK? 
Çalışmayan, 
ayhk/gelir almayan 
veya herhangi bir 
kapsamda sosyal 
güvencesi olmayan
lar arasından gelir 
testine hiç 
başvurmayanlar 2 
Ocak 2017'ye kadar 
yerleşim yerindeki 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfına gelir testi 
başvurusunda bu
lunabilecekler. 
KİMLER GELİR 
TESTİ YAPTIRA
CAK?
Herhangi bir işte 
çalışmayan ve 
sigortalı olmamakla 
birlikte kendisine 
bakmakla yükümlü 
kimsesi bulun
mayanlar, hiçbir 
sosyal güvenlik ku
runtundan gelir veya 
aylık almayanlar 
veya bunların bak
makla yükümlüsü ol
mayanlar, genel 
sağlık sigortasının 
kapsamında bulun
mayanlar, üniversit
eye gidiyorsa 25, 

liseye gidiyorsa 20 
yaşını, okula gitmiy
orsa 18 yaşını geçen 
kişiler çalışmaya 
başlamamışlarsa 
gelir testi yaptırmak 
zorundalar.
Gelir testi sonucuna 
göre hanede 
yaşayan kişi başına 
düşen gelir; brüt as
gari ücretin üçte 
birinin altındaysa 
(549 lira) bu kişinin 
genel sağlık sigor 
tası primi devlet 
tarafından karşıla 
nacak (yeşil kart), 
brüt asgari ücretin 
üçte biri ila brüt as
gari ücret arasın 
daysa (549 -1.647 
lira arası) 65,88 lira 
prim Ödenmesi gere 
kecek, brüt asgari 
ücret ile asgari ücre 
tin iki katı ara 
sındaysa (1.647 ila 
3.294 lira) 197,64 lira 
prim ödenmesi gere 
kecek, brüt asgari 
ücretin iki katından 
fazlaysa (3.294 li
radan fazla) 395,28 
lira prim ödenmesi 
gerekecek.

43 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR

SOlCBians
MATBAACILIK-REKLAMCILIK-0RGANİZA5Y0LI VE TANITIM
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83

S€VK İRSALİYESİ
TAŞIMA İRSALİYESİ 

✓ KARTVİZİT & KAŞE 
V HEDİYELİK EŞYF 
✓ KATALOG

✓ DAVETİ YE
DÜĞÜN & NİŞAN 

✓ SÜNNET AÇILIŞ 
✓ ORGANİZASYON 
✓ PLAKCT & KUPA 
✓ DERGİ, KİTAP 
✓balon
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Kritik man! SGK'va başMurmaııan lıavtıeder
SGK aleyhine 
açılacak davalarda, 
dava açılmadan 
önce SGK'ya 
başvuru zorunluluğu 
var. SGK'ya 
başvurmayanların 
davaları usulden 
reddediliyor 
Emekli aylığı, prim 
ödemeleri ve kesin
tilerle ilgili SGK aley
hine dava açacak 
kişiler öncelikle 
konuyla ilgili olarak 
SGK’ya başvuru 
yapmak zorundalar. 
SGK’ya başvuru 
yapılmadan açılmış 
davalar usulden red
dediliyor. 
Çalışanların önemli 
bir bölümü Sosyal 
Güvenlik Kurumu'yla

(SGK) davalık 
oluyor. Sigorta prim
lerinin ödenmesiyle 
ilgili aksaklıklar, 
sosyal güvenlik 
destek primi (SGDP) 
kesintisi konusun
daki sorunlar, Bağ- 
Kur ödemeleri, 
emekli aylığının 
eksik hesaplanması 
gibi nedenlerle 
anlaşmazlık çıka 
biliyor. Ancak işin 
püf noktasına dikkat 
edilmezse davacı 
baştan kaybediyor. 
SGK aleyhine 
açılacak davalarda, 
dava açılmadan 
önce SGK'ya 
başvuru zorunluluğu 
var. 2014'te 
yürürlüğe giren 

kanun maddesine 
göre, SGK aleyhine 
dava açacak kişiler 
öncelikle konuyla il
gili olarak SGK'ya 
başvuru yapmak 
zorundalar. SGK'ya 
başvuru yapılmadan 
açılmış davalar 
usulden red
dediliyor.
RET SONRASI 
DAVA AÇILMALI 
SGK aleyhine dava 
açmaya hazırlanan 
bir kişinin öncelikle 
SGK'ya dilekçe ile 
başvurması 
gerekiyor. SGK'nın 
bu dilekçeye verece 
ği cevaba göre dava 
açılıp açılmayacağı 
netleşiyor. SGK 
dilekçeye talep ile 

uyumlu cevap 
verirse dava açmaya 
gerek kalmıyor.
Ancak SGK'nın 
dilekçeye olumsuz 
cevap vermesi 
halinde ancak bu 
cevap sonrası dava 
açmak mümkün hale 
geliyor.
60 GÜNDE CEVAP 
GELMEZSE 
SGK'nın bu şekilde 
kendisine verilen 
dilekçelere cevap 
vermesi için 60 gün 
süresi var. Bu süre 
içerisinde SGK 
dilekçeye cevap ver
mezse, talep 
reddedilmiş sayılıyor 
ve dava açılabiliyor. 
Bu süre davacının 
SGK'dan cevap 

alamaması ne
deniyle dava açma 
hakkının engellen
memesi adına 
tanınmış durumda. 
Bu süre beklen
meden dava açılmış 
ise usulden red
dedilme söz konusu 
oluyor. Yerel 
mahkemelerin bu 
konuda vermiş 
olduğu kararlar 
Yargıtay tarafından 
da onanıyor. 
Yargıtay SGK'ya 
başvuru yapılmadan 
açılan davaların 
usulden reddedilme
sine yönelik yerel 
mahkeme kararlarını 
onuyor. Dolayısıyla 
sigortalıların SGK'ya 
başvuru yapmadan 

mahkemeye gitme 
ihtimalleri yok. 
HİZMET TESPİTİ 
İSTİSNA 
Diğer yandan 
4/a'hların yani eski 
adıyla SSK'hların 
hizmet tespiti davası 
açmaları için 
SGK'ya başvuru 
yapmalarına gerek 
yok. Hizmet tespiti 
davası açacak bir 
4/a'lı doğrudan 
mahkemeye gide
biliyor. Bu davalara 
SGK feri müdahil 
olarak katılıyor. 
Türkiye işgücü 
piyasasında ne yazık 
ki halen sigortasız 
işçi çalıştırılması 
çok yaygın görülen 
bir sorun.”

Özel güvenlikte yeni dönem!
Darbe girişimi 
sonrası güvenlik ön
lemleri üst seviyeye 
çıkarılırken kolay 
taklit edilen özel 
güvenlik kartları da 
yenilenmeye 
başlandı.
Emniyet, mevcut 
kimlik kartlarının 
güvenlik 
bileşenlerinin zayıf 
olması, kolay kopy
alanabilir olması, 
basit bir görünüm ve 
nitelikte olması 
gerekçeleriyle özel 
güvenlik kartların ye
nilenmesi kararı aldı.

Darbe girişimi 
sonrası güvenlik ön
lemleri üst seviyeye 
çıkarılırken Türkiye 
genelinde 322 bin 
özel güvenlik

görevlisinin kimlik
leri de yenilenmeye 
başladı. Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
Pasaport Daire 
Başkanlığı’nca

bastırılan ve taklit 
edilemez şekilde 
tasarlanan 70 bin 
kimlik kartı, sahiple 
rine teslim edildi. 
Barkod okuma ve 
filigran gibi güvenlik 
bileşenlerinin 
yüksek teknolojiyle 
donatıldığı yeni 
özel güvenlik kimlik 
kartlarının 
dağıtımına başlandı. 
Kartların bütün özel 
güvenlikçilere 
ulaştırılması 
hedefleniyor.

MEVCUTLARI 
GÜVENLİ DEĞİL

Emniyet, mevcut 
kimlik kartlarının 
güvenlik 
bileşenlerinin 
zayıf olması, 
kolay kop 
yalanabilir olması, 
basit bir görünüm ve 
nitelikte olması 
gerekçeleriyle özel 
güvenlik kartların ye
nilenmesi kararı aldı. 
Yetkililer, kısa za
manda güvenlik 
özellikleri yüksek, 
taşınması kolay ve 
modern görünümlü 
yeni kimlik 
kartlarının üretimi 
için çalışmalara 

başladı. 
Polonya’dan gelen 
kartların özellikleri: 
-Polikarbon 
malzemeden üretildi 
-Biyometrik 
fotoğraflı,
-İki veya üç boyutlu 
kinematik ve renk 
değiştiren tasarıma 
sahip, 
-Matematiksel for
müle dayanan içiçe 
geçmiş eğri 
çizgilerden olu 
şuyor, 
-Mikro yazı, 
optik değişken 
mürekkepli, 
-Kabartma özellikli

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İtfaiye 110
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Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06
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Kaymakamlık 513 10 51
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Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hest. 513 23 20
Mer.Seû.Ocaûı 513 10 08
Tomokoy Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

Körfez Taksi
Çınar Taksi 
Ğüvsn Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

BELEDİVE

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

Santral
Başkanlık
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İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

51345 21 -23
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Bursa 256 77 84
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VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (262) 655 60 31

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
M i lan gaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 613 10 70
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YIL : 43 SAYI: 5567 

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 
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kötüler(3 boyutlu 
türkçe): 11:30-14:00- 
16:30-18:45-21:00... 

buz devri 5:15:45....
karanlık sular:: 
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12:00-14:00-16:00-

18:00-20:00...
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SOSYAL
AKTMTELERMZ:

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli 
Eğitim Bakanlığı ’nın uyguladığı müfredat 
programına göre zorunlu gördükleri 
kültür ve branş derslerinin yanı sıra 
sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

müzik 
MASA TENİSİ 

VOLEYBOL 
BASKETBOL 
SU SPORLARI

JİMNASTİK 
TİYATRO 
BİLGİSAYAR 

HALKOYUNLARI 
SATRANÇ

ÖZEL bii1 dı/lıınt tfc Me/femze

' 2002 w/ • •

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

1987

İNŞAATYİĞİT

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Denize açılan balıkçılar, ilk günde hamsi ve istavrit ile döndüler

BİNDİRİLMİŞ KITALAR
Kimse 15 Temmuz FETÖ’cü askeri darbe 

girişimin arkasına sığınmasın.
Bu darbe girişimi halkın sokağa dökül 

mesi, bir kısım askerlerini darbeye 
katılmaması sonucu başarıya ulaşamadı.

Darbe girişimi gerilerde kaldı, suçlular 
tutuklandı, şimdi temizlik zamanı, ama dar
beyi fırsata çevirme devam ediyor.

Dün, Ak Saray’da yapılan Adli yılın açılış 
törenleri bir gerçeği ortaya koydu. Dev.4’de

Balık yasaklarının 31 Ağustos gecesi sona erme
siyle denize açılan balıkçılar, ilk gün beklenen 
balığı yakalayamadılar. 4 ay süren balık yasakları 
nedeniyle Gemlik Körfezi’nde yumurtaları bırakan 
balıkların büyümesine kadar süren yasakların 
bitmesiyle, balıkçı tekneleri önceki gece denize 
açıldı. Balık almak için satıcıların tezgahlarına 
gelen vatandaşlar, çeşit, çeşit balık bulmak yerine 
her zaman satılan hamsi ve istavriti görünce çoğu 
balık almadan geri döndüler. Haberi sayfa 2’de

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sabahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastlremlakgemlik.com
.IBİFAK D2M5173Îİ0 CER 0532 744 33 83
^^wwjTfâr^errtak^ahiâTden.(»m-wwJ^cofTLtr/rraıasörefriak^^

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Toplantısında anlamlı karar 

Kılıçdaroğlu'na 
yapılan 

saldırı Kınaaılı

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi 
yaptığı toplantıda, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kıhçdaroğlu’nun konvoyuna 
yapılan saldırı şiddetle kınandı. TSO 
meclisinde 15 Temmuzda yaşamını yitiren 
şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize 
yönelik 15 bin lira yardımda bulunul 
masına karar verildi. Haberi sayfa 2’de

İt m + arrelîk gemlik’e özel kampanya.rl. a^*^ ANKASTRE SET ALANA
«SfSfflEKsS f f FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİ

KLİMA VE DERİN 
DONDURUCULARDA 
400 TL‘YE VARAN 
İNDİRİMLER!!!
Tel : 0 224 514 90 84 
Fax: 0 224 513 41 19 

İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK gemlik.magaza@bursaugurluxom

HEDİYE!!

Fırsat paketi hariçtir. 
Kampanya stoklarla sınırlıdır

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastlremlakgemlik.com
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Denize açılan balıkçılar, ilk günde hamsi ve istavrit ile döndüler

BalıK tezgahları dolmadı
Balık yasaklarının 
31 Ağustos gecesi 
sona ermesiyle 
denize açılan 
balıkçılar, ilk gün 
beklenen balığı 
yakalayamadılar. 
4 ay süren balık 
yasakları nedeniyle 
Gemlik Körfezi’nde 
yumurtaları bırakan 
balıkların büyüme
sine kadar süren 
yasakların bitmesiy 
le, küçüklü büyüklü 
balıkçı tekneleri önce 
ki gece denize açıldı. 
Gemlik Sarıburun ile 
Kurşunlu’nun doğu 
bölümünde gırgırla 
balık avlanmasının 
yasaklanması, lamba 
ile avlanmanın ise

15 Eylül- 30 Ekim 
günleri arasında 45 
gün Zeytinbağı Trilye 
Bozburun dışında 
kalan bölgede balık 
avlanması geçici 
süre, serbest 
bırakılmıştı.
TEZGAHLAR

BOŞ KALDI 
Tezgahlarını yeni 
sezona göre hazırla 
yan balık satıcıları, 
sezonun ilk ürünleri 
olarak yakalanan 
hamsi ve istavrit 
balığı ile tezgahla 
rını doldurdular.

Kilosu 10 liradan 
satılan hamsi ve is
tavrit balığı yanında 
az çıkan tekir 20 li
radan alıcı buldu. 
Ölçülere uymadığı 
halde tezgahlarda 
yer alan küçük 
çinekop balıkları

pek ilgi görmedi. 
Balık satıcıları 
önümüzdeki 
günlerde palamut 
balığının yakalan 
masıyla balık sever
lerin yüzünün gülece 
ğini söylediler. 
Balık almak

için satıcıların 
tezgahlarına gelen 
vatandaşlar, çeşit, 
çeşit balık bulmak 
yerine her zaman 
satılan hamsi ve 
istavriti görünce 
çoğu balık almadan 
geri döndüler.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısında anlamlı karar

Kılıçdaroglu'na yapılan saldırı kınandı
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclisi 
Çarşamba günü 
Oda Meclisi, olağan 
Meclis Toplantısı 
için Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
toplantı salonunda 
bir araya geldi. 
Toplantının açılışını 
Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir yaptı. 
Gündeme dair 
hususlar incelen 
di ve meclis 
oylamasına 
sunuldu.

Toplantıda öncelikle; 
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kıhçdaroğ 
lu’nun konvoyuna 
yapılan saldırı 
şiddetle kınandı. 
Bilindiği gibi 
Başbakanlık 
tarafından 25 Tem
muz 2016 tarih 
ve 29781 Sayılı 
Resmi Gazete’de 
yayımlanan 
2016/18 sayılı 
Genelge ile 15 
Temmuz Dayanışma 
Kampanyası

başlatılmıştı. 
Bu kampanya 
kapsamında oda 
meclisi aldığı 
kararla, 15 Temmuz 
2016 tarihinde 
Demokrasi mize 
karşı girişilen hain 
terör saldırı sında 
yaşamını 
yitiren şehitleri 
mizin yakınlarına 
ve gazilerimize 
yönelik 15 bin lira 
yardımda 
bulunulmasına 
karar verildi.

TİCARET veSANAYİ ODASI

Kumla da seyyara geçit yok
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Gemlik 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü Ekipleri, 
Küçük Kumla 
Mahallesinde bir 
dizi operasyon 
düzenledi.
Seyyar satıcılar ve 
hijyenik koşullarda 
üretilip, satılması 
gereken gıda ürün
leri başta olmak 
üzere, haksız reka
bet, etiket kontrol
leri, yol işgaliyesi, 
irsaliye gibi konu
larda denetimleri 
sıklaştıran ekipler, 
çok sayıda seyyar

satıcının tezgahına 
el koydu.
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü 
Abdullah Dönmez, 
el konulan seyyar 
tezgâhların 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından muhafaza 
altına alındığını 
belirterek, esnaf 
ların da satıştan 
men edildiğini 
bildirdi.
Büyükşehir Belediye 
si Zabıta Ekipleri ile 
birlikte denetimleri 
sıklaştırdıklarını 
vurgulayan Abdullah

Dönmez, haksız 
rekabetin 
önüne geçmek 
adına 
taviz vermeyecek
lerini bildirdi. 
Sağlıklı koşullarda 
gıda üretimi ve 
satışı konusunda da 
hassas olduklarını 
anlatan Zabıta 
Müdürü Abdullah 
Dönmez, bayram 
öncesinde de 
Gemlik, Kumla, 
Kurşunlu, 
Umurbey’de 
denetimlerin 
artırılacağını 
sözlerine ekledi.



2 Eylül 2016 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 3

8isM g eıcı m Maiıs çarptı
Orhangazi de 
ambulansın, 
çarptığı 15 
yaşındaki bisikletli 
genç yaralandı. 
15 yaşındaki 
Burak M.’ye göl 
yolu kavşağını 
geçtikten hemen 
sonra arkasından 
gelen Burak D. 
idaresindeki 
16 BD 513 plakalı 
ambulans çarptı. 
Ambulanstaki 
sağlık ekibinin 
müdahale ettiği 
Burak M. Orhan 
gazi Devlet Has
tanesine kaldırıldı.

Kısa süreli hafıza 
kaybı yaşayan 
ve kusmaya 
başlayan genç,

ambulansla 
Bursa Devlet 
Hastanesi’ne 
sevk edildi.

Bursa'da PKK operasyonu
Tekirdağ ve Bur
sa'da terör örgütü 
PKK üyesi oldukları 
ileri sürülen 
3 kişi yakalandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Çorlu İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerince 
yürütülen çalışma 
kapsamında 
Tekirdağ ve 
Bursa'da belirle 
nen adreslere eş 
zamanlı operas 
yon düzenlendi. 
Operasyonlarda, 
terör örgütü 
PKK üyesi 
oldukları iddia 
sıyla 3 kişi

gözaltına alındı. heliler, İlçe Emniyet
Sağlık kontrolünden Müdürlüğü'ne 
geçirilen şüp götürüldü.

UludaB Üniversitesinde FETO depremi
Bursa'da Fetullahçı 
Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) 
soruşturması 
kapsamında, Uludağ 
Üniversitesi'nde 
görev yapan, 12 aka 
demisyen ve memur 
gözaltına alındı. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi'ne 
bağlı ekipler, FETÖ 
PDY soruşturması

kapsamında, Uludağ 
Üniversitesi'nde 
görev yapan 12 
akademisyen ve 
memuru düzenlenen 
operasyonla gözaltına 
aldı. İsimleri 
açıklanmayan 12 
şüpheli, sorgulanmak 
üzere emniyete 
götürüldü.
Yetkililer, soruşturma 
kapsamında gözaltı 
sayısının artabile 
ceğini belirtti.

Bursa ortalıi karıştı! Pompalı tiileMt saldırdılar
Bursa’da yol verme 
meselesi yüzünden 
çıkan kavgada 
pompalı tüfekle 6 
kişi yaralandı. Önce 
tartıştıkları kişinin iş 
yerine, kaçarken de 
"plakayı ahn" diye 
bağıran kahve
hanede oturan 
gruba pompalı tüfek 
ile ateş eden 
şahıslar 6 kişinin 
yaralanmasına 
neden oldu.
Olay Osmangazi 
ilçesine bağlı Çırpan 
Mahallesi 1. 
Altıparmak Sokak 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre 
aynı sokak üz
erindeki M.K 'ya iat 
klima servisinde işçi 
olarak çalışan İ.Y. iki

sokak ileride yol 
verme meselesi 
yüzünden kimliği be
lirsiz iki şahıs ile 
tartıştı.
28 plakalı otomobille 
İ.Y' yi takip eden 
şahıslar daha sonra 
sokaktan ayrıldı. Bir 
buçuk saat sonra 28 

plakalı otomobil ile 
M.K.'ya ait iş yerine 
gelen 4 kişi " işte 
burası''diyerek 
otomobilden 
çıkardıkları pompalı 
tüfek ile ateş etti. İş 
yeri sahibi ve mahal
lelinin tepki göster
mesi üzerine zanlılar 

otomobile binip 
kaçmaya çalıştıkları 
sırada kahvehanede 
oturan bir grup oto
mobile doğru hamle 
yapıp "plakasını 
alın" diye bağır 
maya başladı.
Bunun üzerine 
zanlılar kaçtıkları 

otomobilin camın 
dan çıkardıkları 
pompalı tüfek ile bir 
elde kahveye doğru 
ateş etti. Olayda 
klima servisi ve 
kahvehaneye açılan 
ateş sonucu burada 
bulunan 6 kişi 
yaralandı. Olay yer
ine gelen polis, 
plakası tespit edilen 
otomobili Kent 
Meydanı kavşağında 
yakalayıp 1 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Otomobildeki diğer 
3 kişinin otomo
bilden inip kaçtıkları 
belirlendi. Polis 
olayla ilgili tahkikat 
başlatırken yaralı 
kişilerin hayati 
tehlikelerinin 
bulunmadığı

belirtildi.
Olaydan sonra 
açıklama yapan 
iş yeri sahibi" 
firmamızda çalışan 
İ.Y. isimli 
arkadaşımızı iş 
yerine kadar takip 
etmişler. Bir buçuk 
saat sonra geldik
lerinde "işte burası" 
diyerek iş yerimize 
pompalı tüfek ile 
ateş ettiler. Ne 
olduğunu anlamadık 
arkadaşlarımızdan 
biri yaralandı kaçar
larken sokağın 
başındaki kahve- 
haneyede ateş 
etmişler orada da 
yaralananlar olmuş 
bir an öce yakalan 
malarını istiyoruz" 
diye konuştu

‘Gemlik ><6hrfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış
BİNDİRİLMİŞ KITALAR

15 Temmuz başarısız darbe girişimi 
bizlere devletin nasıl çökertildiğini 
gösterdi.

En sağlam diye umduğumuz silahlı 
kuvvetlerin ne kadar boş bir kurum 
olduğunu gördük.

Yalnız Silahlı kuvvetler mi?
Ülkenin en temel kurumların olan 

MIT’i, TÜBİTAK’ı, vargısı, milli eğitim/, 
İç İşleri Bakanlığı, üniversiteleri, nere 
deyse tüm kurumlan çökmüş.

Bunun kanıtı da bugün FETÖ’cü 
diye yapılan temizlikten anlaşılıyor.

Devlet içinde bir tek sağlam kurum 
kalmamış.

Bu duruma nasıl gelindi, kimler bu 
kurumlara FETÖ’cülerle doldurdu.

Bugün Emniyet Teşkilatının 
neredeyse tamamı, Valilerin büyük 
çoğunluğu çete elemanıysa bunları 
orava getirenler kimlerdi.

Halkımızın bunları sorgulaması 
gerekir, Kimse 15 Temmuz dan önce, 
15 Temmuzdan sonra deme hakkına 
sahip değildir.

Çünkü bu devlet kimsenin babasının 
malı değildir.

Siyasiler gelip geçicidir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalıcı 

olmak zorundadır.
Bu Cumhuriyet, muz cumhuriyeti 

değildir.
Binleri salt Başkan olacağım diye 

herşeyi kendine göre dizayn ederse 
işin çivisi çıkar.

15 Temmuz olaylarından ders 
alınmadığı her gün biraz daha 
anlaşılıyor.

Dün, Ak Saray da düzenlenen adli 
yılın açılış törenleri tam bir fiyaskoydu.

Demokrasilerde bağımsız yargı, 
siyasetin emri altında olmaz.

Ak Saraya halkın sarayı değil, yargı 
kararlarıyla kaçak yapılmış bir yapıdır.

Anayasaya göre yürütmenin başı 
olan başbakanın görevlerini cumhur 
başkanı yürütemez.

Bugün Türkiye de darbe girişimin 
den dolayı olağanüstü bir durum 
olmasına karşın, bir de Cumhur 
başkanının devletin bütün kurumlarını 
istediği gibi kullanması sorunu var.

Demokrasilerde yasama, yürütme ve 
yargı erkleri birbirlerinden ayrıdır.

Yargı bağımsız bir kurumdur.
Bağımsız olması da gerekir.
Yargı bugünkü gibi siyasetin bir 

oyuncağı haline gelirse o ülkeye 
demokratik bir ülke denmez.

Dün yapılan adli yılın açılış toplantı 
sında gördük ki, Cumhurbaşkanı salo 
na girdiğinde ve konuşma yaptıktan 
sonra tüm yargı mensupları alkışladı 
lar.

Bu durum yargının siyasetin emrine 
girdiğinin fotoğrafıdır.

Bundan sonra bu yargıdan bağımsız 
lık beklenemez.

Yargı bindirilmiş kıta naııne 
getirilmiştir. AKP’leşmiştir.

Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün darbe 
girişimi sırasında 
şehit olan 
vatandaşların 
aileleri ile yarala
narak gazi olanlara 
yönelik Türkiye 
Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde 
Başbakanlık tarafın 
dan hazırlanan, 
Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakanlığı’nın 
görevlendirildiği 
“Dayanışma Kam- 
pan yası” Gemlik 
Belediye Personeli 
tarafından 
büyük ilgi gördü. 
Türk Lirası, ABD 
Doları ve Euro 
hesap numaralarıyla 
vatandaşları Ziraat 
Bankası, Vakıflar

Bankası, Halk 
Bankası şubelerine 
davet eden Gemlik 
Belediyesi Özel 
Kalem Müdürü Halil 
İbrahim Atış, 
ayrıca GSM opera 
törleriyle de yardıma 
katılım sağlanabi 
leceğini anımsattı. 
1507 kısa mesaj 
numarasına 15 Tem
muz yazıp destek

gönderilebileceğini 
belirten Halil ibra 
him Atış, “Vatanımı 
zı FETÖ’cü terörist
lerin ve onların em
peryalist işbirlikçile 
tinin işgalinden kur
taran şehit ve gazi
lerimize karşı insani 
ve vicdani göre
vimizi yapalım" 
dedi.
Gemlik Belediye

Personelinin GSM 
kısa mesaj hattının 
yanı sıra bir araya 
gelerek çeşitli bir
imlerde belli oran
larda para 
topladığını ifade 
eden Özel Kalem 
Müdürü Halil 
İbrahim Atış, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın da 
kampanyayı

desteklediğini 
söyledi. Halil 
İbrahim Atış, kam 
panyaya kurum ve 
kuruluşların yanı 
sıra vatandaşların 
da katılmasını 
isteyerek, bu konu 
da tanıtıcı çalış 
maları da sürdüre
ceklerini sözle 
rine ekledi.

GemlîKspor’da imzalar atıldı
İlçemizi Bursa Süper 
Amatör Lig'de temsil 
edecek olan Gemlik- 
spor, daha önce 
anlaşmaya vardığı 
teknik direktör 
Cengiz Bıyıklı ile 
sözleşme 
imzalarken, iç 
transferde de 5 
oyuncuya imza 
attırdı.
Yeni sezon öncesi 
transfer çahşmala 
rını sürdüren Gem- 
likspor, geçtiğimiz 
hafta anlaşmaya 
vardığı Cengiz 
Bıyıklı ile sözleşme 
imzaladı. Bıyıklı'nın 
yardımcılığını ise 
antrenörler Erol 
Ercan ve Çağlar 
Ünay yapacak.

İÇ TRANSFERDE 
SORUN YOK

Körfez ekibi, geçtiği 
miz sezon takımda 
forma giyen 5 oyun
cusuyla da sözleşme 
yeniledi. Takım 
kaptanı Muharrem

Deliçam'ın yanı sıra 
Tuncay Söylev, 
Ekrem Can Kökoğlu, 
Gökhan Aksoy ve

Rıdvan Çelik 
takımda kaldı. 
Gemlikspor, dış 
transf de de

anlaştığı oyuncu 
lara da birkaç gün 
içerisinde imza 
attıracak.

Gemlik Mal Müdürlüğüne 2/B 2 taksit ödemesine ait olan 
23/02/2015 tarih ve 20150005655 yevmiye nolu makbuzumuz 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
TUFAN TOSUN Gemlik T.C. Kimlik No : 26983373146

Bursa S'. est Bölge Müdürlüğünce 29/06/2016 - 38131 tarih ve 
numara ile Gemlik Gümrük Müdürlüğünce 

29/06/2016 -10091 tarih ve numara ile tescilli
Serbest Bölge İşlem Formu kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Leoni Kablo ve Teknolojileri San.ve Tic.Ltd.Şti.
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BİL OKULLARI
"BİL"inçli velinin tercihi

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ'DE AÇILIYOR

ANAOKULU. İLKOKUL. ORTAOKUL
www.bilokullari.comjr 4445 245

02245732324

http://www.bilokullari.co
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ELEMAN
Fabrikamızda çalışacak aşağıda nitelikleri yazılı elemanlar 

aranıyor.
GENEL NİTELİKLERİ
Elektrik bakım için;
• Elektrik projesi okuyup uygulayabilecek
• Arıza takibi yapabilecek
• Elektrikli motor sürücüleri hakkında yeteri kadar bilgiye sahip
• Tüm elektrik malzemelerinin bilgisine sahip
• PLC Bilgisine sahip
• Meslek lisesinde elektrik, otomasyon ve 
elektronik bölümü ya da önlisans mezunu

• Üretimde saha kontrolleri yapabilecek
• Vardiyalı çalışabilecek
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, özverili ve 

iş disiplinine uyabilecek

Mekanik bakım için;
• Mekanik, hidrolik ve pnömatik projesi okuyup uygulayabilecek
• Arıza takibi yapabilecek
• Tüm mekanik, hidrolik ve pnömatik malzeme bilgisine sahip
• Kaynak yapabilen veya kaynak yapmayı öğrenme isteği olan
• Üretimde saha kontrolleri yapabilecek
• Vardiyalı çalışabilecek
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, özverili ve 

iş disiplinine uyabilecek
• Meslek lisesine mekanik bölümleri ya da önlisans mezunu

İŞ TANIMI
Talaşlı İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Bakım 

Departmanında Mekanik ve Elektrik Bakım Operatörü olarak görev 
yapacak Bay Takım arkadaşlarına ihtiyacımız bulunmaktadır.

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Bursa Yolu 7.Km. Kurtul Köyü Gemlik / Bursa
Tel : O 224 522 81 80 - 224 522 82 89-90
Fax : 0 224 522 81 81

IBPAF
I İÇERMEYEN

BPA (Bisphenol A): Polikarbon, 
PVC gibi bazı plastiklerin ve 
biçimlendirildikten sonra 
sertleşebilen plastik hammaddelerin 
üretiminde kullanılan kimyasal bir 
maddedir.

W* ' — =#«93

elmacık
“Doğal Mineralli Su”

TÜRKİYE’NİN İLK

DAMACANASI

BURADA!
I Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cad. No: 48 Gemlik
I QTPARtq 0 224 513 97 00 

ufmmT 0 224 514 00 77 
|HA11İ 0 507 244 72 24

w
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HaıttHruütKiatSMMIa

ÖSYM,KPSS 
başvuru işlemlerinin 
9-24 Ağustos 2016 
tarihleri arasında 
tamamlandığını 
bildirdi.
Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), 2016 Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı (KPSS- 
Ortaöğretim/Ön- 
I i sans) başvuru 

1 GamJUr. Köıfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

işlemlerinin 9-24 
Ağustos 2016 
tarihleri arasında 
tamamlandığını 
bildirdi.
ÖSYM’den 
yapılan duyuruda, 
"2016 Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı (KPSS- 
Ortaöğretim/Ön- 
lisans) başvuru 
işlemleri 9-24

Ağustos 2016 
tarihleri arasında 
tamamlanmıştır. 
Sınav tarihlerindeki 
değişiklikten 
dolayı adaylar, 
sınav merkezi 
değişikliklerini 31 
Ağustos-5 Eylül 
2016 tarihleri 
arasında sistem 
üzerinden yapabile
cektir" denildi.

Lise son sınıf 
öğrencilerinden so
rumlu dersi bulu
nanlar için okulların 
açılacağı hafta 
içinde sorumluluk 
sınavları yapılacak. 
Milli eğitim 
Bakanlığınca, lise 
son sınıf 
öğrencilerinden so
rumlu dersi bulu
nanlar için okulların 
açılacağı hafta 
içinde sorumluluk 
sınavları yapılacak 
Milli Eğitim 
Bakanlığı 
Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğünden 
illere gönderilen 
yazıda, Bakanlığa, 
gerekli başarıyı 
yakalayamadıkları, 
bu dürümun 
özellikle 
yükseköğrenime 
devam etmeye hak 
kazanan son sınıf 
öğrencilerinin 
mağduriyetine yol 
açtığı yönünde bazı 
öğrenci ve veliler
den bilgilerin geldiği 
ifade edildi.
Sınav okulların 
açılacağı hafta

yapılacak 
Bu kapsamda, lise 
son sınıf 
öğrencilerinden, 
sorumlu dersi 
bulunanlar için 
okulların açılacağı 
hafta içinde sorum
luluk sınavları 
yapılacak. 2016- 
2017 eğitim 
öğretim yılı 
19 Eylül 2016'da 
başlayacağından 
sorumluluk 
sınavları, ilgili 
mevzuat gereği 
okulların açıldığı 
aynı hafta içinde 
gerçekleştirilecek. 
2015-2016 eğitim 
öğretim yılı ile sınırlı 
olmak üzere tüm 
örgün ortaöğretim 

kuramlarının son 
sınıf öğrencile 
rinden sorumluluk 
sınavları sonunda 
başarısız tek dersi 
kalanlar için de 
valiliklerce belir
lenecek takvime 
göre eylül ayının 
sonuna kadar 
sorumluluk sınavları 
esaslarına göre 
bir sınav daha 
yapılacak. 
2016ÖSYS'de 
kayıt hakkı kazanan 
ların kayıtları en son 
31 Aralık 2016'ya 
kadar yapılacağın 
dan başarılı 
olanların diplo 
maları kısa 
sürede 
düzenlenecek.

BAŞLAMIŞTIR

*

GEMLİK KÖRFEZI’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

imk
İnternetten Cnnh Sahne - iş/kgösterisi

Servis ve ekipmanlar - Sürpriz aösteri/er 
~ www.fiemlikmilton.com
Mi facebook/miltondufiun

plus.fioofile.com/miltondufiun

HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

2016 yılı 
REZERVASYONLARIMIZ

Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
NikahMasası - Volkan gösterisi

MILTON
DÜĞÜN SALONU

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.fiemlikmilton.com
plus.fioofile.com/miltondufiun
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Ortoz ve lagos tutan, 
satan, alan, yiyen yandı

GIDA Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı tarafın 
dan Orfoz ile 
Lagos balıklarının 
avlanması, nakle 
dilmesi ve satılması 
4 yıl süreyle yasak 
landı 
Bu balıkları yakala 
yanlara, her bir balık 
için 1113 TL para 
cezası uygulanacak. 
İskenderun Teknik 
Üniversitesi (İSTE) 
Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Fakültesi 
araştırma görevlisi 
Emrah Şimşek, 2010 
yılında Türkiye 
sularında 500 bin ton 
avlanan bu balıkların 
5 yıl sonrasında 166 
tona düşmesinin, 
türün geleceğinin 
korunması için 
önemli olduğunu 
kaydetti. 
Uluslararası Doğa 
Koruma Birliğinin 
IUCN) 'Kırmızı’ lis

tesinde (nesli tehlike 
altında) bulunmakta 
olan Orfoz ile Lagos

BALIKÇILARDAN 
DESTEK İSTENDİ

balıkları ile ilgili 
yasak, 13.08.2016 
tarihli 29800 Sayılı 
Resmi Gazete’de 
yayımladı. Bu yasak 
1 Eylül 2016’dan 
başlayıp 31 Ağustos 
2020’ye kadar süre
cek. Bu yasağa uy
mayanlara 1113 TL 
para cezası kesile
cek. Bir satış yerin 
de, lokantada ya da 
teknede 10 balık 
yakalanırsa belirtilen 
cezanın 10 katı ceza 
ödenme durumunda 
kahnabilecek.

Yılın iki ayı bu 
balıkları avlayarak 
geçimini sağlayan 
bölgede yaklaşık 250 
balıkçı bulunduğunu 
belirten İSTE Deniz 
Bilimleri ve Teknolo
jisi Fakültesi 
araştırma görevlisi 
Emrah Şimşek, 
"Elbette bu yasak 
türlerin yok olmayla 
karşı karşıya olması 
sebebiyle anlamlı 
ve yerinde düzen

lemedir. Ancak 
bölgemizde ticari 
artisanal olarak 
paraketa avcılığı 
yapan tahminen 
250 civarında tekne 
sahibi ve balıkçı 
mağdur olacaktır. 
Bu kişilerin 
mağduriyetinin 
giderilmesi için 
sosyal devlet ilkeleri 
doğrultusunda 
desteklemeler 
gereklidir" dedi.

AĞA TAKILIRSA 
TEKRAR SUYA 
BIRAKILACAK

Avlanması yasak 
balıkların balıkçıların 
istemeden ağlarına 
takılması duru
munda tekrar 
yaşam alanlarına 
bırakılmaları 
gerektiği, yaşayıp 
yaşayamayacaklarını 
laboratuvar ortamın 
da araştırdıklarını 
söyleyen Şimşek, 
şu bilgileri verdi: 
"Şimdi Lagos ve

Orfoz balığını 
yakalayanlar yasal 
düzenlemeden 
dolayı tekrar denize 
bırakmak zorunda. 
Bunun İçin üniver
site olarak bir 
araştırma yaptık. 
Bu balığının tekrar 
denize bırakıldı 
ğında amacımız 
yaşatabilmek. 
Bu türlerin su 
yüzeyine geldik
lerinde durumları 
barotravma halde 
olurlar. Barotravma 
halindeki bir balıkta 
gözler, dışarı çıkar, 
karın bölgesi 
şişer ve normal 
yüzme davranışını 
gösterememekte 
ve suya dalama 
maktadır. Uzun 
süre su yüzeyinde 
hareketi kısıtlı 
olarak kalmaktadır. 
Bu yüzden balıkçılar 
istemeyerek de 
olsa avlayacağı 
bu türleri denize 
tekrar bırakmayı 
lüzumsuz gör

mektedirler. Biz de 
nasıl bırakılmalı 
çalışmasını basınç 
tanklarında 
yürüttük. Atmosfer 
basıncından yaşam 
alanındaki basınca 
indirgeyerek 
basınç tedavisi 
uyguladık. Yaptığı 
mız çalışmalarda 
% 80 başarı elde 
ettik. Uluslararası 
çalışmalara baktığı 
mızda bırakma 
kurşunu ve bırakma 
sepetleri kullanı 
larak tekrar 
salıveriliyor." 
Şimşek, avlanması, 
satılması ve 
nakledilmesi yasak 
olan Lagos ile 
Orfoz balıkların 
bölgede altı türü 
bulunduğunu, 
yavaş büyüyen geç 
olgunluğa ulaşan 
bir balık olduğuna 
da dikkat çekerek, 
"İskenderun körfezi 
denince ilk akla 
gelen balıktır ve 
çok lezzetli" dedi.

BERKfiY ET
KENDİ BESİMİZ KURBANLAR/ 
SATIŞLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

Adak ve kurbanlık 
küçük ve büyükbaş bulunur 

0 535 322 55 64 
0 532 779 9199
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Okula Haşlamanın maliydi 315 liram aşıyor
Milyonlarca 
öğrencinin ders başı 
yapacağı yeni 
eğitim-öğretim yılı 
öncesinde velileri, 
okul alışverişi telaşı 
sardı.
19 Eylül Pazartesi 
günü başlayacak 
2016-2017 eğitim- 
öğretim yılına günler 
kala, veli ve 
öğrencileri okul 
heyecanı sarmaya 
başladı. Ders 
kitapları öğrencilere 
ücretsiz sunulurken, 
okulların verdiği 
listelerle kıyafet, 
ayakkabı, çanta ve 
kırtasiye ürünleri 
alışverişine 
başlayan veliler, 
bütçelerini zorla
mayan uygun fiyatlı 

ürün arayışına 
girişti.
MALİYET EN 
AZ 315 LİRA 
İlkokula başlayacak 
bir öğrenci için 
kıyafet ve ayakkabı 
150 TL, kırtasiye 
ürünleri ise 165 TL'- 
den başlıyor, 
öğrenciler, İstan
bul'da ilkokula en 
az 315 lira maliyetle 
başlıyor.
İstanbul Ticaret 
Odası (ITO) Hazır 
Giyim ve Konfek
siyon Meslek 
Komitesi Başkanı ve 
Meclis Üyesi Şenol 
Araş, okul 
kıyafetlerinin 
semtlere göre 
değişiklik göster 
diğini belirterek,

"Ana sınıfı ile 4'üncü 
sınıfa kadar olan 
giyim harcamaları 
150-300 TL, 5'inci 
sınıftan 8'inci sınıfa 
kadar olan 
öğrencilerin giyim 
masrafları 200-350 
TL, 9'uncu sınıftan 
12'nci sınıfa kadar 
eğitim gören lise 
öğrencilerinin 
kıyafet giderleri ise 
ortalama 250-400 TL 

arasında değişiyor." 
dedi.
KIRTASİYE 
ÜRÜNLERİNDE
FİYAT ARTIŞI 
Tüm Kırtasiyeciler 
Derneği (TÜKİD) 
Başkanı Vecdet 
Şendil de kırtasiye 
ürünlerinde bu yıl 
ortalama yüzde 8'lik 
fiyat artışı 
gerçekleştiğini ifade 
ederek, 2016-2017

eğitim-öğretim
donemi için bir 
öğrencinin ana 
gereksinimler ve 
çanta dahil, kitap 
hariç ortalama 
kırtasiye masrafının 
165 TL ile 220 TL 
arasında değiştiğini 
söyledi.
Şendil, "Çocukluğu 
muzda sadece 
kalem, defter ve 
boya çeşitleri varken 
şu anda piyasada 
yaklaşık 90 bin çeşit 
ürün var ve artmaya 
da devam ediyor. 
Ayrıca, okul öncesi 
eğitimin yaygınlaş 
ması, eğitim yaşının 
geriye çekilmesi, 
Türkiye'de gelir 
artışıyla doğru 
orantılı olarak sanat

sal uğraşların 
çeşitlenmesi gibi 
faktörler de sek
törümüzün daha da 
büyüyüp gelişmesini 
sağlıyor" dedi 
Sektörde yüzde 70 
ithalat, yüzde 30 
yerli üretim dengesi 
olduğunu belirten 
Şendil, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığınca 
çıkarılan ve 
çocukların 
sağlığını yakından 
ilgilendiren kırtasiye 
ürünlerindeki 
tehlikeli kimyasal
larla ilgili tebliğlerin 
gereğinin yerine 
getirilmesi 
konusunda 
büyük emek 
harcadıklarını 
söyledi.

Hamil istifti Mil HlllilMlIllllMllI
Devlet ve devlete 
bağlı müessesel- 
erde çalışan 
İşçilere yönelik 
ilave tediyelerin 

ilk yarısı 9 Eylül'de, 
diğer yansı 26 
Arahk'ta ödenecek 
Konuya ilişkin 
Bakanlar Kurulu 
karan, Resmi 
Gazete'de 
yayımlandı. 
Buna göre, devlet 
ve devlete bağlı 
müesseselerde 
çalışan işçilerin 
ilave tediyelerinin

ilk yarısının 9 26 Arahk'ta
Eylül'de, diğer ödenmesi
yarısının kararlaştırıldı.

■T 
Merkez Bankası, 
bankaların altın 
cinsi zorunlu karşı 
tıklarında yüzde 
5'lik ek dilim açtı. 
Merkez Bankası, 
bankaların zorunlu 
karşılıklarına altın 
varlıklarını dahil 
etme oranını 
yüzde 30 seviye 
sinden yüzde 35'e 
çıkardı.

YÜZDE 35'E 
ÇIKARDI

Merkez Bankası, 
altın cinsinden 
tasarrufların 
ekonomiye

kazandırılması ve 
rezervlerin 
artırılması amacıyla 
rezerv opsiyon 
imkanı kapsamın 
da zorunlu 
karşılığa altın

kabulü için 
sağlanan 
yüzde 30 oranına 
ilave yüzde 
5 yeni bir dilim 
eklendiğini 
açıkladı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.8avcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 5132394

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

OTORÜS

K ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büsTerminali . (18Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yonl Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET ”3 30 İ3
Tuncay Otogaz m 3 10 40
Boyza Petrol S13 01 03

R 
E

Ptmukkıl» İH OO 2S
DENİZ UÇAÖI »13M13
Pagasus Atanla Seyahat Si 4 <3 S2 
METRO S1® 12 12
Aydın Turizm ©13 20 77
SOzsr Turizm 312 10 72
Kanbarogtu-Eaadaç 314 40 4*
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 312 0103

H HASTANELER
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Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 20
Msr. Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 55 20
Acıbadem 280 44 44

________ TAKSİLER_________
Körfez Taksi 513 18 2
Çınar Taksi 513 24 67

l Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

1 Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 <5 21-111
SuAnza ’>alnız185

Gemlik Körfez
OIMLİK'İN İLK «ONLOK SİYASİ «AZETIIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5568 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IEIIİIIİIEIIIM
VENÜS SİNEMASI 

suıcıde souad gerçek 
kötüler(3 boyutlu 

türkçe): 11:30-14:00- 
16:30-18:45-21:00... 

buz devri 5:15:45....
karanlık sular:: 

11:30-14:00-17:30- 
19:15-21:00...

şeytanın oyuncakları: 
12:00-14:00-16:00-

18:00-20:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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444 68 80 16.90

Gemlik Körfez
______________________ www.gemlikkorfezgazetesi.com _____________________
Görevlerine son verilen kamu görevlileri bundan böyle ünvanlarını kullanamayacaklar.

50 Kr.

[kavlak
Nature.1Sızma

Z.eutıv\uağı

Kampanya Stoklarla Sınırlıdır.

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sabahattin DEMİR
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri

HSfflC 0Z245173310 CER 05327443383 EMmanastahl^m

KAYMAKAM CAHİT ISIKIN 
KAMU GÖREVİ SONA ERDİ

Polisten
“Ahiler”

operasyonu

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Binlerce kişi devletten kovuldu...
15 Ağustos günü Cumhurbaşkanı başkan 

lığında toplanan Bakanlar Kurulu, kamuda 
çalışan onbinlerce personelin yaşamını de
rinden etkilevei) bir karar aldı.

Bu kararlar dünkü Resmi Gazetede yayın 
landı. KHK göre; terör örgütlerine veya Milli 
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliği 
ne karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen 
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği mensu
biyeti veya bağlantısı veya.. Devamı 4’de

672 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle 
(KHK), terör örgütle 
rine veya Milli Güven
lik Kurulunca devletin 
milli güvenliğine karşı 
faaliyette bulunduğu 
na karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara 
üyeliği, mensubiyeti 
veya iltisakı yahut 
bunlarla irtibatı olan 
kamu kurulularındaki 
çok sayıda çalışanın 
görevlerine son 
verildi. Bunlar arasın 
da Gemlik Kaymakam 
lığı görevini yürüten 
ve bir süre önce 
açığa alınan Kay
makam Cahit Işık’da 
bulunuyor.

Resmi Gazete'de 
yer alan 672 sayılı 
Kanun Hükmünde 
Kararname ile 7 bin 
669 emniyet, 323 
jandarma ve 2 sahil 
güvenlik komutan 
lığı personeli ve 
24 merkez valisi 
kamudan çıkarıldı.

İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şubesi ile Asayiş 
Şubesi görevlileri 
FETÖ ile ilişkisi 
olduğu sorgulama 
larda belirlenen 
kişilere yönelik 
olarak gözaltılara 
devam ediyor. 
Öğrenildiğine 
göre, önceki gün 
ve dün, FETÖ 
nün, Gemlik’teki 
“Ahiler” olarak 
adlandırılan 
kişilere yönelik 
takipleri sonucu, 
şüpheli fırın işlet 
mecisi Mehmet 
B., zeytinci Saim 
Mutlu, giyim mağa 
zası ve zeytinci

Mehmet Bulut, 
zeytinci Ömer 
Okuş, inşaat 
müteahhidi ve 
zeytinci İslam 
Yüca ile zeytinci 
Yusuf Akceylan 
gözaltına alındı. 
Bu şahısların 
işyeri ve evle 
rinde de arama 
yapıldıktan 
sonra, Emniyete 
götürülerek 
gözaltına alın 
dılar. Gözaltına 
alınanlarla 
ilgili sorgula
madan sonra 
şahıslar savcı 
lığa sevk edile 
cek ve hakim 
karşısına 
çıkacaklar.

Dayanıklı TûkatimMamülleri San. ve TİC.A.Ş. B B r”-’ i ।

KLİMA VE DERİN
DONDURUCULARDA 
400 TL‘YE VARAN 
İNDİRİMLER!!!
Tel: 0 224 514 90 84
Fax: 0 224 513 41 19

İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK gemlik.magaza@bursaugurlu.com

GEMUK’E ÖZEL KAMPANYA
ANKASTRE SET ALANA

FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİ

HEDİYE!!

Fırsat paketi hariçtir. 
Kampanya stoklarla sınırlıdır

http://www.kavlak.com.tr
http://www.manastiremlakgemlfk.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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Mahmut Solaksubaşı, Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Yönetim Kuruluna seçildi

ZEYDEB soranları Asa ile çözecek

Geçtiğimiz şubat 
ayında kurulan 
Zeytin Üreticileri ve 
Sanayicileri Derneği, 
ilk olağan genel 
kurul toplantısını 
gerçekleştirdi. 
Genel kurulda ku
rucu başkan Hidamet 
Asa ve ekibi yeniden 
yönetime seçildi. 
Asa, "Sorunların 
çözümü için bir 
olmak, birlikte olmak 
zorundayız" dedi. 
Zeytin sektöründe 
yaşanan sorunların 
çözümü amacıyla 
6 ay önce kurulan 
Zeytin Üreticileri ve 
Sanayicileri Derne 
ği'nin (ZEYDER), ilk 
olağan genel kurul 
toplantısı 83 üyenin 
katılımıyla Marmara- 
birlik'in Başköy'deki 
Entegre Tesisleri'nde 
gerçekleşti. Divan 
Başkanlığı'nı Kemal 
Dinç'in yaptığı genel 
kurulda, Marmarabir- 
lik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, kurucu başkanlı 

ğın ardından 
oybirliğiyle yeniden 
yönetime seçildi. 
Başkan Asa, genel 
kurulda yaptığı 
konuşmada, "Geçtiği 
miz şubat ayında 
zeytin sektörünün 
tüm kesimlerini aynı 
çatı altında topla
yarak derneğimizi 
faaliyete geçirdik. 
Bugüne kadar sorun 
larımız aynı olmasına 
rağmen bir araya 
gelememiştik. Zeytin 
Üreticileri ve Sanayi
cileri DerneğT'nı'n 
kurulmasıyla birlikte 
mevcut sorunların 
çözüme kavuşturul 
ması hedeflenmekte
dir. Çünkü üreti
cisiyle, sanayicisiyle, 
kooperatifiyle hep
imiz aynı gemideyiz. 
Bir olmak ve birlikte 
olmak zorundayız" 
diye konuştu.

"ÜYE SAYIMIZ 
120'YE ULAŞTI" 
Asa, derneğin zeytin 
üretimi yapılan bütün 

bölgelere hitap eden, 
üretici ve sanayiciyi 
kucaklayan bir mis 
yona sahip olduğunu 
belirterek, bu amaçla 
öncelikle üye 
sayısını artırmaya 
yönelik çalışmalar 
yaptıklarını söyledi. 
Asa, "Derneğimizin 
kuruluşundan bu 
yana dernek faaliyet
lerine başlanmış, 
derneğimizin tanıtıl 
ması ve dolayısıyla 
üye sayısının 
artırılması amacıyla 
bölge ziyaretleri 
gerçekleş tirilmiştir. 
Bugün itibariyle 
derneğimizin üye 
sayısı 120’ye ulaşmış 
bulunmaktadır" dedi.

"HEDEF ZEYTİN 
TÜKETİMİNİ 
ARTIRMAK" 
Önümüzdeki süreçte 
sektörün geleceği 
için çalışmaya 
devam edeceklerini 
vurgulayan Asa, 
şöyle devam etti: 
"Genel olarak sek

törün sorunlarını 
değerlendirecek 
olursak, ülkemizde 
ağaç başına verimin 
düşük olması ve kilo
gram maliyetlerinin 
yüksek olması sebe
biyle üreticimiz 
kazanamamaktadır. 
Dolayısıyla ağaç 
başına verimliliğin 
artırılmasıyla ilgili 
çeşitli kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği 
yaparak, üreticileri 
mizin daha fazla 
kazanmasını 
sağlamalıyız.
Derneğimizin bir 
diğer hedefi ise daha 
hijyenik ortamlarda, 
daha kaliteli sofralık 
zeytin üretimi yap
mak, merdiven altı 
üretimi bitirmek, 
kayıt dişiliği önlemek 
ve ülkemizdeki kişi 
başı tüketim 
miktarını artırmaktır. 
Aynı zamanda 
sektörün en büyük 
sorunlarından birisi 
de haksız rekabet 
ortamının var 

olmasıdır. Şöyle ki 
diğer bölgelerden 
alınan ürünlerin, 
Gemlik zeytini adı 
altında satılıyor 
olması aslında 
bindiğimiz dalı 
kestiğimizin bir 
göstergesidir.

"TEŞVİK VERİLİRSE 
ÜLKE KAZANIR" 
Sektör sıkıntılarının 
giderilmesi için 
ülkemizde bazı ürün
lere verilen teşvikin 
sofralık zeytine de 
verilmesi, her platfor
mda dile getirdiğimiz 
diğer bir önemli 
konudur. Teşvik veril 
mesi halinde, sofralık 
zeytin üretimi kayıt 
altına alınacak ve 
ekonomiye katma 
değer sağlanacaktır. 
Bu sorunların çözü 
mü ile ilgili çalış 
malar yapmayı ve 
sektörün geleceğine 
ışık tutmayı, 
dolayısıyla üreticimiz 
ve sanayicimizle 
birlikte geleceğimizi 

planlamayı 
hedefliyoruz.
Sîzlerle birlikte 
çıktığımız bu 
yolda başarıya 
ulaşacağımıza 
inancımız tamdır."

ZEYDER YÖNETİM 
KURULU
Tek liste ile yapılan 
seçimlerde araların 
da Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü 
Ömer Ceylan'ın da 
yer aldığı Hidamet 
Asa başkanlığındaki 
yönetim kurulu 
şu isimlerden 
oluştu: 
"Prof. Dr. Haluk 
Başar, Haşan 
Gürses, Halit Sezgin, 
Mahmut K.Solak 
subaşı, Mustafa 
Alhat, Süleyman 
Dönmez ve Raif 
Döner."
Denetim Kurulu 
üyeliklerine ise 
Remzi Bayram, 
Mutlu Demir ve 
Haluk Özgör 
seçildi.

Yıldız, “4 koldan saldırıyorlar”
Saadet Partisi Gem
lik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas Yıldız, 
gündeme dair bazı 
açıklamalarda 
bulundu.
Yıldız, “Ülke olarak 
çok hassas ve kritik 
bir süreçten geçiyo 
ruz. Hızla tırmanan 
terör olayları, kimi, 
nerede, nasıl hedef 
alacağı belli olma 
yan canlı bombalar 
ve son dönemde 
toplumu sarsmaya 
yönelik sansasyonel 
suikast girişimleri... 
4 koldan saldırıyor 
lar. Hem içeriden 
hem dışarıdan bizi 
karıştırmaya 
çalışıyorlar. Bu 

çerçevede CHP 
Genel Başkanı Sayın 
Kılıçdaroğlu’na 
yönelik Artvin’de 
yapılan suikast 
girişimini bir kez 
daha bütün nefre
timizle lanetliyor, 
Sayın Kılıçdaroğ 
lu’na bir kez daha 
geçmiş olsun dilek
lerimizi iletiyoruz. 
Bu bağlamda CHP 
Gemlik İlçe Teşkil a 
tını da ziyaret ederek 
geçmiş olsun dilek
lerimizi kendilerine 
ilettik. Öyle görünü 
yor ki bu tür saldırı 
lar devam edecek. 
Biz haftalardır, 
ısrarla teröre karşı 
“Milli Birlik ve

İstişare Toplantısı” 
düzenlenmesi çağ 
rısında bulunuyo 
ruz. Sağcısıyla-sol- 
cusuyla, alevisiyle- 
sünnisiyle, Iktida 
rıyla, muhalefetiyle 

toplumun bütün 
kesin irinin sürece 
katıl nu sağlanma 
hdır. Bu katılımı 
sağlayacak, kardeş 
lik ruhunu pekiştire 
cek bir adım atılma 

hdır. Her ne kadar bu 
çağrımıza şu ana 
kadar Sayın 
Cumhurbaşkanımız 
ve hükümet ilgisiz 
kalmışsa da, Ana 
rmıha ıfet Partisi 
Lideri Sayın 
Kılıçdaroğlu ’nun, 
“Saadet Partisi’nin 
bu sürece dahil 
edilmesi gerektiği 
konusundaki” has
sasiyetini takdir ve 
teşekkürle 
karşıladığımızı da 
belirmek istiyorum. 
Biz, Saadet Partisi 
olarak, Milli Görü 
şün İslam ülkeleri 
nezdinde sahip 
olduğu birikim, 
tecrübe ve 

etkinliğini harekete 
geçirmeye, bu 
yönde atılacak 
her türlü adımı 
desteklemeye 
hazırız. Bu 
uyanlarımızı bir 
kardeşlik vazifesi 
olarak yapıyor, 
İnandığımız 
gerçekleri tarihi 
bir sorumluluk 
olarak Aziz Mil
letimize arz 
ediyoruz. 
Şüphesiz ki güç 
ve kudret sahibi 
yalnız ve yalnız 
Cenab-ı Allah’dır. 
Allah (cc) Ülkemizin, 
Milletimizin ve 
İslam Âleminin 
yardımcısı olsun.”
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syerinegireıginuez4-5elaıe$etti
Bursa'da şehir 
merkezindeki dere 
kenarında bulunan 
esrarengiz ceset 
polisi alarma 
geçirdi.
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Gökdere Mahallesi 
Tatarlar Köprüsü 
yakınlarında mey
dana geldi. Yoldan 
geçen bir vatandaş, 
ağır bir koku 
duyması üzerine 
durumu polis ekiple 
rine bildirdi.
Olay yerine gelen 
ekipler çevrede 
yaptığı kapsamlı 
aramada dere 
kenarında bir ağaç

Bursa'da EM Cesoıli Bulundu
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, bir erkek 
cesedi bulundu. 
Alınan bilgiye göre, 
Kızyakup Mahallesi

üzerinde çürümüş 
cesetle karşılaştı. 
En az 5 gün önce 
hayatını kaybeden 
35-40 yaşlarındaik 
şahsın üzerinden 
kimliğini tespit ede
cek bir belge 
bulunmadı. Olay

Tatarlar Köprüsü 
altında hareketsiz 
yatan bir kişi 
olduğunu gören 
vatandaşlar, du
rumu polis ve sağlık 

yerine çağrılan 
kriminal ekipler, 
parmak izi alarak 
şahsın kimliğini 
tespit etmeye 
çalışacak. Olayla 
ilgili Cumhuriyet 
Savcılığı'nın soruş 
turması sürüyor.

ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis ekip
leri, 30 yaşlarındaki 
kişinin 3-4 gün önce 
öldüğünü belirledi.

Bursa'da alacak- 
verecek meselesi 
yüzünden işlenen 
cinayetin 
duruşması başladı. 
Tutuklu sanık, 
cinayeti kendisinin 
işlemediğini, 
yanındaki 
arkadaşının iş yer
ine girer girmez 
maktule 4-5 el ateş 
ettiğini söyledi. 
Olay, 25 Mart Cuma 
günü merkez Nilüfer 
ilçesi Küçük Sanayi 
Sitesi 76. Blok'ta 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, boya ticareti 
işiyle uğraşan Halil 
Pala (38), kendisini 
takip eden 
şahıslarca vuru
larak kaldırıldığı 
hastanede hayatını 
kaybetti. Olayın 
ardından 
soruşturmayı 
derinleştiren 
Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri, 
Gökhan T.'yi 
gözaltına aldı. 
Gökhan T.'nin 
yanındaki Bayram

K. ise halen firarda. 
6. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ndeki 
duruşmaya firari 
olan Bayram K. 
katılmazken, tutuklu 
sanık Halil Pala'nın 
yakınları ve avukat
lar hazır bulundu. 
Mahkemede 
konuşan Gökhan T, 
"Ben Bayram'ı 
yaklaşık 5 yıldır 
tanırım. Aynı ma
hallede oturuyoruz. 
Ben Bayram'ın 
babasının iş yerinde 
de çalıştım. Bayram 
bana Bursa'da 
işinin olduğunu 
söyledi. Bana 
arkadaş olmamı 
istedi. Ben de onun 
aracına binerek 
Bursa'ya geldim. 
Gece otoparkta 

sabahladık. Ertesi 
günü Görükle'ye 
gittik. Birini sorduk
tan sonra döndük. 
Sanayide Halil 
Pala'nın iş yerini 
sorduk. İş yerine 
girer girmez 
Bayram 4-5 el ateş 
etti. Ben de onun 
yanında olduğum 
için koşarak araca 
bindik. Terminal 
civarında aracı 
bıraktık. Yalova 
aracına bindik. 
Daha sonra ben 
Manisa'ya 
gideceğimi söyleyip 
ayrıldım. Ben 
Bayram'ın öldürmek 
maksadıyla 
geldiğini bilmiyor
dum. Bayram'ın 
nerede olduğunu 
bilmiyorum" dedi.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Binlerce kişi devletten kovuldu...
... yahut bunlarla irtibatı olanlar dev 

let görevinden atıldı.
Yani işlerine son verildi.
Binlerce kamu personeline, Fetul 

lahçı Terör Örgütü üyeliği, devletin 
milli güvenliğine karşı faaliyette bulun
maktan suçlanarak, hiçbir tebligata 
bile gerek duyulmadan işlerine son 
verildi.

Bu kişilerin oturdukları lojmanlar 15 
gün içinde boşaltılacağı gibi, pasaport 
lan, gemi adam cüzdanları, kamudaki 
diğer işlerini de yapamadıkları gibi 
vali, kaymakam, gelen müdür gibi ün- 
vanlarını da kullanamayacaklar.

Bir daha devlet hizmetlerinde çalıştı 
ramayacaklar.

Bunlar arasında eski kaymakam 
Cahit Işık da var.

15 Temmuz darbe girişiminden son 
ra Kaymakam Cahit Işık görevinden 
açığa alındı.

Bugüne kadar yaptığı devlet hizmeti 
kara bir leke ile sona erdirildi.

Kaymakam Işık’ın FETÖ ile bağlan 
tısının ne olduğunu bilen yok.

Bunun gibi birçok kamu görevlisi 
nin de işten atılmasına neden olan 
kararın hukuki yönü aranmıyor, arana- 
mayacak.

14 yıl devleti Gülen Cemaati ile bir
likte yöneten iktidar, darbe girişimden 
sonra büyük temizlik yaptı.

Demek ki AKP iktidarı, devletin içine 
teröristleri yerleştirmiş ama bundan 
haberleri yokmuş.

71II Emniyet Müdürünün 64 tanesi 
FETÖ/PDY teröristiymiş.

Ya Valiler!
Vah bu ülkenin haline.
Bundan bir süre önce seçimle baş 

bakan olmuş Ahmet Davutoğlu, 
görevinden azledildi, ama istifa ettiğini 
söyledi.

Dün de İç İşleri Bakanı Bursa Millet 
vekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı tara 
fından azledildi ama, istifa ettiğini 
söyledi.

Ancak, Bursa Hakimiyet’ten Okan 
Tuna’ya telefonda “Azledildiğini” söyle 
mis!

İşte böyle bir durumdayız.
Ülkede ne hukuk işliyor, ne demok 

rasi...
Devlet içindeki terör örgütleri varsa 

mutlaka temizlenmeli.
Ama burada teröristi olan ile olma 

yanı ayırt edebilmeliyiz.
Binlerce insanı terörist diye atıp 

onların yerine kimleri nasıl getirecek 
siniz.

Bir de bu işleri yaparken, meclisi 
dışarıda bırakıp hesap vermeyecek 
siniz.

Oysa bugün terörist denilen o kişi 
lerle birlikte yıllarca çalıştınız, onları 
en önemli yerlere getirdiniz.

Teröre hizmet etmiş olmuyor 
musunuz?

Gemlik Rotary 
Kulübü’nün 2016 yılı 
Meslek Hizmet 
Ödülü Kuaför Olcay 
Baykız’a verildi. 
Atamer Turistik 
Tesisleri’nde 
düzenlenen kulüp 
asamblesinde, 
Rotary Kulüplerinin 
her yıl meslek

hizmetleri dalında 
verdiği ödülün 
sahibi Gemlik’te 
uzun yıllardan 
beri mesleğini 
büyük bir titizlik ve 
başarıyla sürdüren 
Olcay Baykız oldu. 
Perşembe gecesi 
Atamer’de 
düzenlenen törene

Rotary 2440 Bölge 
Guvernörü İsmail 
Rodoplu, eşi 
Cemile Rodoplu, 
rotaryenler, eşleri ve 
rotaractlar katıldılar. 
Olcay Baykız’a 
ödülünü 2440. Bölge 
Guvernörü İsmail 
Rodoplu tarafından 
verilirken, Baykız

kendisini tanıtan bir 
konuşma yaptı.
Gecede, Rotary’in 
yıl içinde yaptığı 
hizmetler Dönem 
Başkanı Nilüfer 
Toprakcı, ve 
Rotaract Dönem 
Başkanı Fikret Bek- 
mezci tarafından 
anlatıldı.

Gazhane Cadde- 
si’nde yol ve yaya 
kaldırım çalışmaları 
sürerken, dün de 
PTT Merkez binası 
önünde bulunan 
köprünün iki 
tarafına halkın 
oturması için 
kanepeler kondu. 
Dün, köprü üzerine 
araçların park et
memesi için konan 
şerit ayırıcı 
delinatörlerin 
sökülmesinden 
sonra ahşap 
malzemeden yapılan 
oturma grupları

ve gölgelikleri 
monte edildi. 
Köprünün bir

tarafından bulunan olan çöp
ve çirkin görün- konteynerleri de
tülere neden kaldırıldı.



BİL OKULLARI
"BİL"inçli velinin tercihi

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ'DE AÇILIYOR

ANAOKULU. İLKOKUL. ORTAOKUL
y T f 1 bilorhangazi www.bilokullari.com.tr 4445 2 45

02245732324

http://www.bilokullari.com.tr
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ELEMAN
Fabrikamızda çalışacak aşağıda nitelikleri yazılı elemanlar 

aranıyor.
GENEL NİTELİKLERİ
Elektrik bakım için;
• Elektrik projesi okuyup uygulayabilecek
• Arıza takibi yapabilecek
• Elektrikli motor sürücüleri hakkında yeteri kadar bilgiye sahip
• Tüm elektrik malzemelerinin bilgisine sahip
• PLC Bilgisine sahip
• Meslek lisesinde elektrik, otomasyon ve 
elektronik bölümü ya da önlisans mezunu

• Üretimde saha kontrolleri yapabilecek
• Vardiyalı çalışabilecek
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, özverili ve 

iş disiplinine uyabilecek

Mekanik bakım için;
• Mekanik, hidrolik ve pnömatik projesi okuyup uygulayabilecek
• Arıza takibi yapabilecek
• Tüm mekanik, hidrolik ve pnömatik malzeme bilgisine sahip
• Kaynak yapabilen veya kaynak yapmayı öğrenme isteği olan
• Üretimde saha kontrolleri yapabilecek
• Vardiyalı çalışabilecek
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, özverili ve 

iş disiplinine uyabilecek
• Meslek lisesine mekanik bölümleri ya da önlisans mezunu

İŞ TANIMI
Talaşlı İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Bakım 

Departmanında Mekanik ve Elektrik Bakım Operatörü olarak görev 
yapacak Bay Takım arkadaşlarına ihtiyacımız bulunmaktadır.

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Bursa Yolu 7.Km. Kurtul Köyü Gemlik / Bursa
Tel : O 224 522 81 80 - 224 522 82 89-90
Fax : 0 224 522 81 81
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Dış ticaret rakamları açıklandı
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı'nın 
açıkladığı öncü 
verilere göre, dış 
ticaret açığı ağus 
tos ayında yüzde 
4.7 azalarak 4.68 
milyar dolar oldu 
Bakanlıktan 
yapılan açıklamaya 
göre; ihracat

Ağustos'ta yüzde 
7.56 artarak 11.87 
milyar dolar, 
ithalat yüzde 
3.78 artarak 
16.55 milyar 
dolar oldu.
Bakanlık verilerine 
göre; ilk sekiz 
ayda dış ticaret açığı 
yüzde 17.32 dar

alarak 37.48 
milyar dolar 
olurken, 
aynı dönemde 
ihracat yüzde 
2.34 azalışla 93.37 
milyar dolar, 
ithalat yüzde 7.16 
azalışla 130.84 mil 
yar dolar olarak 
gerçekleşti.
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İv! ILTO İM
DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN
GÜZEL ANLARINIZI

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

2016 yılı
Suten Sanfahje Giucfinne REZERVASYONLARIMIZ
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

internetten Cuniı fyıpn- Snhne - işıkgösterisi 
Servis ve ekipınnnlar - Sürpriz gösteri/er

www.öemlikmilton.conı
facebook/miltondugun

plus.goo^le.com/miltondugun
Hükümet Konagi karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

m
 B9 GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSU

İtfaiye
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 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
AskerlikŞb. 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
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTODİİSIIkI ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 

büs Terminali . (18 Hat)

LSL Famukksla 612 OO 26
DENİZ UÇAÖI 613 66 13
P«ga«u« Ak/nl* Seyahat 614 6 3 6 2
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
60z«r Turizm 612 1O 72
Kanbaroğlu-Eaadoi) 614 46 4®
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

DAĞITICILAR

il1E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mor Sağ,Ocağı 513 10 68
Tomoksy Tomografi 543 35 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 2
Çınar Taksi 513 24 6
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Akcan Potrol 313 10 70
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz s-13 1e 45
Boyza Potrol 313 01 03

t ı

Gemlik KBrfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI : 5569 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IHlIllllElllM
VENÜS SİNEMASI

suıcıde souad gerçek 
kötüler(3 boyutlu 

türkçe): 11:30-14:00- 
16:30-18:45-21:00...

buz devri 5:15:45.... 
karanlık sular:: 

11:30-14:00-17:30- 
19:15-21:00...

şeytanın oyuncakları: 
12:00-14:00-16:00- 

18:00-20:00...

5133321

le.com/miltondugun
mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKarfez

ÖZEL bû' dhjkml ilt lıtdaflM^ doğru

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

I • •• V •
ILKOGRETIMOKULUveANASINIFI

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli CAfiVAî
Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı müfredat SV51 AL

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

JİMNASTİK 
TİYATRO 

BİLGİSAYAR 

HALKOYUNLARI 
SATRANÇ Lî

MÜZİK 

MASA TENİSİ 

VOLEYBOL 

BASKETBOL 

SU SPORLARI

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

inşaat
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 

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

YİĞİT

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

www.yigitinsaatgemlik.com

1 987

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.yigitinsaatgemlik.com
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MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri

www.manastiremlakgemlik.com
'EL&FAK 0224 517 3310 CEP 0532744 3383 E4AAIL manastrarök^otmal.com 
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MURATOB AYVAN PAZARINA BU YIL İLGİ AZ..

I nü Sitil 15 Ilı IİMH anın
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

KURBANLIKLAR...
Dün öğleden sonra Muratoba Mahallesin 

de bu yıl kurulan Hayvan Pazarı’nı ziyaret 
ettim.

Yanıma Barış’ı da aldım.
Umurbey’den Muratoba’ya gitmek 10 daki 

kalık bir zaman dilimi. Ancak, Umurbey Sağ 
hk Meslek Lisesi önlerine gelmeden, Adliye 
Mahallesi kavşağına kadar yol bir rezalet.

Aylardır yaklaşık 800 metre uzunluğundaki 
yol asfalt kaplanmamış. Bu yolda altyapı 
çalışması yapılmıştı. Devamı sayfa 4’de

Yaklaşmakta olan 
Kurban Bayramı 
nedeniyle, bu yıl 
Muratoba Mahallesi 
sınırlarında kurulan 
Hayvan Pazarında 
1 tonluk sığır 15 bin 
liradan alıcı buldu. 
Yerli kültür ırkı simen- 
tal cinsi 3 hayvanın 
ortalama 3 ton ağırlı 
ğında olduğu ve bun
lardan 1 ton olanın 
15 bin lira karşılığında 
7 kişi adına Ramazan 
Dursun adlı kişiye 
satıldı. Sayfa 2’de

■ HH ■ | D n A ■> Bu yıl da Bursa 1. ligde top koşturacak olan Umurspor,U111U11O■ U H yen/ sezonu törenle açtı. UmursporKulübü Başkam Erkan 
_ Çipli, yeni sezonda Gemlik’in adını Bursa amatör Kümede

C E > || mil A |" T | duyurmak istediklerini söyledi. Teknik Direktör Cem Uçar 
ULfcUllU 1 ise, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyld^i- 4'ae

GEMLİK’E ÖZEL KAMPANYA
iığurlu^ı

kaJf Dayanıklı Tüketim Mamûlleri San. vb Tlc. A.Ş- ■ ■

... KLİMA VE DERİN
DONDURUCULARDA 
400 TL‘YE VARAN

I İNDİRİMLER!!!
__ -— k Tel : 0 224 514 90 84'

Fax: 0 224 513 41 19

ANKASTRE SET ALANA
FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİ

İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK gemlik.magaza@bursaugurlu.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
otmal.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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MURATOBA HAYVAN PAZARINA BU YIL İLGİ AZ..

1TONLUK SIĞIR 15 İlil LİRAYA SATILDI

Barış GÜLER
Yaklaşmakta olan 
Kurban Bayramı ne
deniyle, bu yıl 
Muratoba Mahallesi 
sınırlarında kurulan 
Hayvan Pazarında 
1 tonluk sığır 15 bin 
liradan alıcı buldu. 
Muratoba Mahallesi 
yakınlarında bu yıl 
ilk kez açılan 
Hayvan Pazarına 
geçtiğimiz yıldan 
daha az satıcı geldi.

Geçtiğimiz yıl 60’ın 
üzerinde hayvan 
satıcısının bulunma 
sına karşın, bu yıl 
41 satıcının geldiğini 
söyleyen celepler, 
yerlerin kirasının da 
yüksekliğinden 
şikayetçiler. 
Bursa, Ağrı, Kars, 
Erzurum, Samsun, 
Afyon’dan getirilen 
küçük ve büyük 
baş hayvanlar 
alıcı bekliyor. 
Bu yıl, Pazar yerinin 

merkezden uzağa 
kurulduğu için 
bugüne kadar 
bekledikleri ilgiyi 
bulamadıklarını 
söyleyen satıcılar, 
Hayvan Pazarını 
gelmeyerek Gemlik 
içinde tuttukları 
depolarda hayvan 
satanlardan da 
şikayet ediyorlar. 
Muratoba Hayvan 
Pazarı’na Ağrı’dan 
büyükbaş hayvan 
getiren celep, Kasım 

Elkişi, yerli kültür 
ırkı simental cinsi 
3 hayvanın ortalama 
3 ton ağırlığında 
olduğunu, bunlardan 
1 ton olanın 15 bin 
lira karşılığında 
7 kişi adına 
Ramazan Dursun 
adlı kişiye sattığını 
söyledi.

ALICI 
BEKLİYORLAR 
Küçük ve büyükbaş 
hayvanların hayvan 

pazarında alıcı 
beklediğini 
söyleyen satıcılar, 
bu yıl beklenen 
satışa ulaşama 
dıklarını söyledi. 
Pazarda küçük 
baş hayvanların 
500 liradan bin 
500 liraya kadar 
alıcı bulduğunu 
söyleyen küçük 
baş hayvan satıcısı 
Ahmet Coşkun, 
kendisinin 
Orhaneli’nde 

özel yetiştirdiği 
koçların çoğunu 
pazara gelmeden 
sattığını, bir 
kısmını ise 
pazarda 950 lira 
ile bin 500 lira 
arasında satışa 
çıkardığını 
söyledi. 
Büyükbaş 
hayvanların 
pazarda satış 
fiyatları ise 3 bin 
lira ile 15 bin lira 
arasında değişiyor.

MHP’LİLER, GREVCİ İŞÇİLERİ ZİYARET ETTİ

MİMBIMİB
SAADET PARTİLİLER GREUCİ 

İŞÇİLERİ ZİYARET ETTİ

Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa mil
letvekili Kadir 
Koçdemir ve Gemlik 
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
Meclis Üyesi Emrah 
Keskinden ve ilçe 
yönetim kurulu 
üyeleri, Gemlik 
Gübre Fabrikası’nda 
grevde olan 
Petrol İş Sendikası 
işçilerini ziyaret 
ettiler.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

MHP’liler grevde 
bulunan Petrol İş 
Sendikası Bursa 
Şube Başkanı Erhan 
Yakışan ve Gemlik 
şube temsilcisi ile 
fabrikada çalışan 
işçilerle bir araya 
gelerek, grev 
konusunda 
işçilerin sorunlarını 
dinlediler.
MHP’liler ve Petrol 
İş Sendikası üyeleri 
görüşmede karşılıklı 
fikir alışverişinde

bulundular.
Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa 
milletvekili Kadir 
Koçdemir konunun 
parlamento 
boyutunda takipçisi 
olacaklarını 
söyledi.
Petrol İş Sendikası 
Bursa Şube Başkanı 
ve işçileri de 
MHP’lilerin vermiş 
oldukları destekten 
dolayı teşekkür 
ettiler.

Saadet Partisi İl 
Başkanı Mehmet At
maca, grevdeki Gem 
lik Gübre Sanayi 
işçilerini ziyaret etti. 
Türk- İş’e bağlı Pet 
rol İş Sendikalı 
işçileri grevdeki 13. 
günlerinde fabrika 
önünde ziyaret eden 
Mehmet Atmaca'yı, 
Petrol İş Sendikası 
Bursa Şube Başkanı 
Erhan Yakışan ve 
grevdeki işçiler 
karşıladı.
Mehmet Atmaca 
grev çadırında işçile 
rin sorunlarını din
ledi. Petrol İş Şendi 
kası Bursa Şube 
Başkanı Erhan Yakı 
şan, 2004’te özelleş 
tirilen fabrikada 
işverenin sendika 
istememesinin en 
büyük sorun 
olduğunu kaydetti. 
Mahkeme kararıyla 
grev hakkı aldıkları 
nı anlatan Yakışan, 
geriyr dönük 12 
yıllık. reçte yapı 
lan 4 toplu iş 
sözleşme görüşme 
sinde grev hakları 
bulunmadığı için 
önemli oranda hak

kayıpları yaşadıkla 
nm vurguladı.
Bu yılkı toplu iş 
sözleşme görüşme 
lerinde üç kez 
masaya oturmala 
rina rağmen ücret
lerin hiç konuşula 
madiğim savunan 
Yakışan, yüzde 25 
oranır la zam talep 
ettiklerini belirtti. 
İkramiye ve mesai 
ücretlerinin düşük 
olmasından yakınan 
Yakışan, ikramiye ve 
mesai tamlaması 
istediklerini öne 
sürdü.
İşçilerin ve sendika 
yetkililerinin sorunla 
nm dinleyen Meh 
met Atmaca, Gemlik 
Gübre fabrikasının 
kendileri için özel 
bir yeri olduğunu 
belirterek, “Bizden 

sonra gelen yöne
timler üretim yerine 
tüketim ekonomi
sine yönlenerek, 
bu gibi devlet 
fabrikaların özelleş 
tirmiştir. Özelleşen 
fabrikaların bazıları 
nm yerlerinde 
eğlence merkezleri 
yapılmıştır” dedi. 
Atmaca, “Şuandaki 
ekonomik yapıda 
üretim değil tüketim 
yapısı olduğu ve üre 
timi artırmak yerine 
para kazanma den 
d iğ i için haliyle bu
rada ezilecek kesim 
işçiler oluyor. Bizim 
anlayışımızda üre
timi artırmak için 
işçiye daha çok 
vereceksin. Böylece 
üretim artığı gibi 
tüketimde artar." 
dedi
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ttoımmi Irân riiden uçtu Eskorikızlarılantuzakiistiiııeiuzak!
Bursa'da, aracı ile 
köprüden uçan 
zabıta memuru, hur
daya dönen otomo
bilden kendi 
imkanlarıyla çıktı, 
iddiaya göre, zabıta 
memuru Erol Çır 
(28), kendisine ait 
33 L 5870 plakalı 
aracı ile şehir 
merkezindeki 
Demirtaş 
Köprüsünde direk
siyon hakimiyetini 
kaybetti. Kontrolden 
çıkan araç köprü
den aşağı uçtu. 
Kazayı gören çevre
deki vatandaşlar, 
polis, itfaiye ve 112 
ekiplerine haber 
verdi. Erol Çır ise, 
hurdaya dönen 
araçtan kendi 
imkanları ile çıktı.

Kazayı hafif 
sıyrıklarla atlatan 
cröi Çir, 112 ekipleri 
tarafından devlet 
hastanesine 
götürüldü.
Haşimişçan Cad
desi bir müddet 

trafiğe kapatılırken, 
kazayı gören 
vâîânudşidr, 
köprüde teknik 
hata olduğunu 
söyledi.
Kazayla alakalı 
tahkikat başlatıldı.

Bursa’nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde bir inter
net sitesinde 
konuştuğu 
kadınların hesabına 
bin lira yatıran 
şahıs, dolandırıl 
dığını anlayınca 
polise başvurdu. 
Edinilen bilgiye 
göre, 36 yaşındaki 
Hüseyin K. internet 
üzerinden girdiği 
eskort sitesinde 
verilen cep telefonu 
numarasını ara
yarak iki ayrı 
bayanla konuştu. 
Buluşmak için

bayanların verdiği 
hesap numarasına 
iki seferde bin lira 
para yatıran Hüse 
yin K. buluşma

olmayınca dolan 
dirildiğini anlayıp 
polise başvurdu. 
Olayla ilgili 
tahkikat başlatıldı

PjııstıırasılMiliMiıgtolölii
İİMKtIM

Bursa'da moloz 
yığınlarının 
arasında bir kişi ölü 
bulundu 
Edinilen bilgiye 
göre olay, Bursa'nın 
Yıldırım ilçesi 
Sinandede Mahalle- 
si'nde meydana 
geldi. Sinandede 
Camii karşısındaki 
boş arsada hareket
siz yatan bir şahıs 
ihbarı alan polis 
ekipleri hemen böl
geye gelerek in
celemede bulundu. 
Hayatını kaybeden 
kişinin, Bulgaristan 
göçmeni Sebahattin 
Ersoy (53) olduğu 
belirlendi. Olay yer
ine gelen sağlık 
ekipleri ve polis 
ekiplerinin ilk in
celemelerine göre;

Spcr kuliilıiiniin sporcuları zehirtendi
Nilüfer Belediye- 
spor Hentbol Takı 
mı'ndan 8 kişi, içtik
leri çorbadan zehir 
lenerek gece yarısı 
hastaneye kaldırıldı. 
Nilüfer Belediye- 
spor Hentbol 
Takımı, Gümüşhane 
Belediyespor'a karşı 
deplasmanda 33-21 
galip geldikleri 
Erkekler Türkiye 
Kupası mücade

alkol alırken öldüğü 
belirlenen Ersoy'un 
kolunda ve sırtında 
sıyrıkların olduğu 
tespit edildi.
Sebahattin Ersoy'un 
cesedi olay yeri in
celeme ekiplerinin 

lesinin ardından 
Gümüşhane'de 
kaldıkları otele geri 
döndü. İddiaya 
göre, 3 Eylül akşamı 
yemek yiyerek yola 
çıkan takımdan 4 
sporcu ve 4 antre 
nör rahatsızlandı. 
Gece saatlerinde 
Bvrsa'ya ulaşan 
takımdaki zehirle 
nenlerin durur u 
ciddileşince sporcu 

incelemesinin 
ardından kesin 
ölüm sebebinin 
tespit edilmesi 
için savcılık 
talimatıyla Adli 
Tıp Morgu'na 
kaldırıldı.

ve antrenörler Bur- 
sa'daki özel bir has
taneye kaldırıldı. 
Başantrenör Meh 
met Fatih Işık, Yar 
dımcı Antrenör 
Haşan Abak, 2 antre 
nör ve 2'si yabancı 
olmak üzere 4 spor 
cu acil serviste te
daviye alındı. Spor 
cu ve antrenörlerin 
hayati tehlikesi bu
lunmuyor______

Bursa’da akra 
balarının düğü 
nünden çıkan 
yakınlarını bırak 
tıktan sonra evine 
gitmek için dönen 
25 yaşındaki Onur 
Özel, yönetimindeki 
direksiyon kon
trolünü yitirdiği 
hafif ticari araç 
ağaca çarptı. Hurda 
yığını haline dönen 
araçta ağır 
yaralanan Onur 
Özel kaldırıldığı 
hastanede öldü 
Kaza, saat 02.00 
sıralarında Yalova 
yolu Buttim 
Kavşağı’nda mey
dana geldi. İstanbul 
Yolu üzerinde bulu
nan bir salonda 
akrabalarının 
düğününe katılan 
Onur Özel, 
yakınlarını kendi 
otomobiline alarak 
evlerine bıraktı. 
Daha sonra Çifte- 
havuzlar Ma
hallesindeki evine 
gitmek üzere yola 
çıkan Onur Özel, 
inşaatı devam eden 
uyarı ve 
ışıklandırması bu
lunmayan hafif raylı

sistem inşaatının 
devam ettiği Buttim 
Kavşağı’na geldiği 
esnada direksiyon 
kontrolünü yitirdi. 
Kontrolden çıkan 
araç yaklaşık 200 
metre sürüklendik
ten sonra orta re- 
füjde bulunan 
ağaca çarparak 
durabildi. Hurda 
yığını haline gelen 
aracın içinden 
yoldan geçen 
sürücüler 
tarafından çıkarılan 
Onur Özel, çağırılan 
112 Acil Servis 
Ambulansı ile 
Çekirge Devlet Has
tanesine kaldırıldı. 
Durumu ağır olan 
Onur Özel 

doktorların yaptığı 
tüm müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı.
Kaza sonrası düğün 
salonundan çıkıp 
olay yerine gelen 
Onur Özel'in babası 
Duran Özel hurda 
yığını haline dönen 
haff ticari aracı 
görünce durumu 
yakınlarına bildirdi... 
Hastaneye giden 
yakınlarının daha 
sonra cep tele
fonuyla aradığı 
Duran Özel oğlunun 
öldüğünü öğrenince 
gözyaşlarına 
boğuldu. Kaza 
yerinde inceleme 
yapan polis ekipleri 
soruşturma başlattı.
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mine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

KURBANLIKLAR...
Bu kadar kısa bir yolun bayram 

öncesi bakımsız bırakılması, basit bir 
asfaltın yapılmaması, başta Büyük 
şehir Belediyesinin hanesine kötü 
not düşürmektedir.

Ayrıca, bu yolu gören ve bilen AKP 
Gemlik ilçe teşkilatının da ayıbıdır.

Yolun Muratoba ve Adliye tarafı as
falt kaplanmış, nedense kısa bir 
bölümü öylece bırakılmış, bu bir gün
lük bir iş bile değil.

Bence bayram öncesi ivediliklebu 
yol asfaltlanmak.

Yeni Hayvan pazarı, Gemlik’ten 
uzak bir yerde ama güzel bir konum 
da.

Her yıl bir orada, bir burada hayvan 
pazarı kurmak yerine, kent dışında 
her zaman kullanılacak bir alan 
bulunması doğru bir seçim.

Yalnız bu yerin eksiklikleri var.
Bir kez bu yıl Kurban Bayramı yaz 

ayına denk geliyor, gelecek yıllar kış 
aylarına denk gelecek.

Madem burayı Hayvan pazarı 
olarak belirlediniz sağlam ve kalıcı alt 
yapı yapılması gerekirdi.

Zemin toprak.
Her yer toz toprak içinde.
Bir yağmur yağsa zor girilir.
Planlı bir yerleşim yapılmalıydı.
En azından tüm zemine küçük 

mıcır dökülmeliydi.
Ağılların önlerinden gelen yolun 

ortasından kanalizasyon gibi bir boru 
geçirip, yağmur suları ile hayvanların 
sıvı dışkıları bir yerde toplanıp, din
lendirilip kireçlenerek dereye verile 
bilirdi.

Bırkez sağlıklı tuvaletler yok.
İkincisi bu alan içinde hijyen bir 

kes’mfnane yapfrma'rıyûı.
Bence hayvan alanlar orada kesi

mini de yaptırabilirler.
Yılda 15-10 gün kullanılacak bir 

alan için bunların yapılmasına ne 
gerek var dememek gerekir.

AB standartlarına girmeye çalışan 
bir Türkiye de, ilkel ve hijyen olma 
yan hayvan pazarı kurulamaz.

Böyle bir Hayvan Pazarı Belediye 
ye yakışmaz.

Hayvan satıcıları, Gemlik içinde tu
tulan depolarda kurbanlık satıldığına 
dikkat çekerek, Belediye’yi uyarıyor 
lar.

Yolun uzak olması nedeniyle Murat 
obaya gelip gidenin az olduğundan 
söz ediliyor.

Gemlik içindeki satışların engellen
mesi isteniyor.

Bu yıl canlı kurbanlık fiyatları 
gerçekten yüksek. Pazarın rekoru ise 
Ağrı’dan getirelen 1 ton ağırlığındaki 
yerli kültür ırkı simental cinsi bir sığır.

Tam T5 'oın Tıraya sasımış.
Allah kabul etsin.

Umurspor Kulübu Başkanı Erkan Çıpli, yeni sezonda Gemlik’in adını Bursa 
amatör kümede duyurmak istediklerini söyledi. Teknik Direktör Cem Uçar 

ise, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.
Bu yıl da Bursa 1. 
ligde top koşturacak 
olan Umurspor, yeni 
sezonu törenle açtı. 
Dün, Umurbey 
sahasında yeni 
sezon için biraraya 
gelen Umursporlu- 
lar, kulüp yöneticileri 
ve çalıştırıcılarla 
vatandaşların 
katıldığı bir törenle 
yeni sezon için 
topbaşı yaptılar. 
Umurspor Kulübü 
Başkanı Erkan Çipii, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, bu yıl 
iddialı birtakımla 
yeni sezona girdik
lerini, 2016-2017 lig 
dönemine hazır 
olduklarını söyledi. 
Çipli şöyle konuştu: 
“Bu sezonda başarı 
için çalışacağız. 
Aynı hocamız 
ile yola devam 
ediyoruz.
Kadroyu biraz daha 
genişlettik. Gem
lik’in adını Bursa 1. 
liginde duyurmak 
istiyoruz.” 
Umurspor’a başarılı 
bir dönem yaşatan 
çalıştırıcı Cem Uçar 
ise yaptığı açıkla 
mada, bu yol iddialı 
bir takım oluşturduk 
larını, gençlere 
önem vererek 
gençlerle birlikte 
şampiyonluğu 
hedefleyen bir takım 
olduklarını söyledi. 
Teknik adam Cem 
Uçar şöyle konuştu: 
“Bu sezon birinci 
ligden transfer etti 
ğimizi yeni arkadaş 
tarımız var. Bunlar 
bizim tanıdığımız

...

arkadaşlar. 
Gençlerle yukarıları 
hedefleyen iyi 
bir kadro kurduk. 
Takım şu anda 30 
kişiden ibaret. 
Sezon öncesi ufak 
tefek elemeler 
yaptık. Yolumuza 
bu arkadaşlarla 
devam edeceğiz. 
Biliyorsunuz 2 sene 
önce namağlup 
gelerek 2. kümede 
şampiyon olduk. 
Ardınc ı hemen 
1. kür o/e çıktık. 
Benim de Gemlik ve

Bursa amatör 
kümede hocalık 
işim çok yeni. 
Arkadaşların da bizi 
verdikleri desteklerle 
birlikte m sene 
yukarılar, hatta 
şampiyonluğu 
hedefleyen Gem
lik’te birinci küme 
de maalesef bir 
takım yok. Birinci 
kümede Gemlik’i 
de temsil ederek, 
şampiyonluğu 
hedefliyoruz. 
Gemlik’teki genç
lerin ne kadar

güzel futbol 
oynadıklarını, 
Umurspor’daki 
arkadaşlarımızla 
hep beraber 
göstereceğiz.
Yeni transferlerden 
Adem, Sedat, 
Bilal olsun, bu 
arkadaşlara bizim 
bildiğimiz arka 
daşlar karakterli 
düzgün arkadaşlar. 
Ekibimiz içinde 
yabancılık 
çekmeyeceklerini 
sanıyorum.”

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


GemlikKlrfezE

BİL OKULLARI
"BİL"inçli velinin tercihi

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ'DE AÇILIYOR

ANAOKULU. İLKOKUL. ORTAOKUL
www.bilokullari.coin.tr 4445 245 

02245732324

http://www.bilokullari.coin.tr
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ELEMAN
Fabrikamızda çalışacak aşağıda nitelikleri yazılı elemanlar 

aranıyor.
GENEL NİTELİKLERİ
Elektrik bakım için;
• Elektrik projesi okuyup uygulayabilecek
• Arıza takibi yapabilecek
• Elektrikli motor sürücüleri hakkında yeteri kadar bilgiye sahip
• Tüm elektrik malzemelerinin bilgisine sahip
• PLC Bilgisine sahip
• Meslek lisesinde elektrik, otomasyon ve 
elektronik bölümü ya da önlisans mezunu

• Üretimde saha kontrolleri yapabilecek
• Vardiyalı çalışabilecek
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, özverili ve 

iş disiplinine uyabilecek

Mekanik bakım için;
• Mekanik, hidrolik ve pnömatik projesi okuyup uygulayabilecek
• Arıza takibi yapabilecek
• Tüm mekanik, hidrolik ve pnömatik malzeme bilgisine sahip
• Kaynak yapabilen veya kaynak yapmayı öğrenme isteği olan
• Üretimde saha kontrolleri yapabilecek
• Vardiyalı çalışabilecek
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, özverili ve 

iş disiplinine uyabilecek
• Meslek lisesine mekanik bölümleri ya da önlisans mezunu

İŞ TANIMI
Talaşlı İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Bakım 

Departmanında Mekanik ve Elektrik Bakım Operatörü olarak görev 
yapacak Bay Takım arkadaşlarına ihtiyacımız bulunmaktadır.

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Bursa Yolu 7.Km. Kurtul Köyü Gemlik / Bursa
Tel : O 224 522 81 80 - 224 522 82 89-90
Fax : 0 224 522 81 81

BPA (Bisphenol A): Polikarbon, 
PVC gibi bazı plastiklerin ve 
biçimlendirildikten sonra 
sertleşebilen plastik hammaddelerin 
üretiminde kullanılan kimyasal bir 
maddedir.

DAMACANASI

BURADA!
Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cad. No: 48 Gemlik 
cjİPARKî 0 224 513 97 00 
uattt 0 224 514 00 77 
1121111 0 507 244 72 24
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

GEMLİKLİ YftZlR-ÖlıRETMEH flYHflH 
HflSDEMİR’İN 2. KİTABI ÇIKTI

RASTGELE...
15 Nisan'da balık avı yasağı 

başlayınca çekilmişti tekneler 
iskelelere, kalafat mahallerine.

Bu arada ağlar, gözden geçiril 
di, onarıldı. Tekneler, boyandı, 
motorlar silindi, yağlandı, elek
trik donanımı gözden geçirildi 
Ağustos son haftasına 
gelindiğinde kumanya düzüldü.

Ve 31 Ağustos 00.00 heye
canla ümitle beklendi.

Geçen 31 Ağustos gecesi 
Karacaali İskelesinden havai 
fişek gösterisi, dualarla ışıl ışıl 
düdüklerini çalarak halkı 
selamladılar av yörelerine yol 
aldılar tekneler.

Rastgele.
Denizin kapkara sularında, 

dalgalarla boğuşarak, fırtına, 
kar tipi demeden bir yudum 
ekmek için boğuşan emekçi
lerim!

Rızkınız bol olsun.
Elemsiz, kedersiz, kazasız, 

belasız bir av mevsimini başarı 
ile yüzleriniz gülerek 
başarırsınız inşallah.

İnşallah, balık ürünü bol olur, 

halk da bol bol doğanın en 
kıymetli ürününü doya doya 
yer.

Balık üretici kardeşim 
denizdeki avlaklar sizin bilinçli 
avlanın.

Yok etmeyin balık neslini 
Bilinçsiz balık avlanmayla 

ileriki yıllarda gelir kaybına 
uğrayarak sıkıntıya sizler 
düşeceksiniz.

Deniz bir tutku.
Yıllarınızı denizlerde geçiren 

sizlersiniz.
Hem rızık kapınız.
Bir noktada hobiniz deniz.
Dostunuz, arkadaşınız.
Balık nesli tükenirse, kahve 

köşelerinde pinekler, birbir- 
lerinize anılar anlatarak piri, 
fani olursunuz anılara dalan 
gözlerle.

Hayırlı bir avlanma mevsimi 
bereketli olsun

Sizlerin ve de halkın yüzü gül
sün.

Rastgele, rastgele 
Deniz emekçileri!
Sizlere selam olsun. I

Türk Dili ve Ede 
biyatı Öğretmeni 
Eğitimci-Yazar 
Ayhan Hasdemir, ilk 
kitabını 2013 yılında 
“Anlayarak Hızlı 
Okuma Teknikleri” 
adıyla çıkarmıştı. 
Yeni kitabı olan 
“8.SINIF TÜRKÇE 
SORU BANKASI” 
nda 8.sınıf öğrenci 
lerinin Türkçe der
sinde okulda işle 
yecekleri ve TEOG 
sınavına hazırlayıcı 
konuları ele aldığını 
belirten Ayhan Has
demir, öğrencilere 
şöyle seslendi: 
“Değerli öğrenciler! 
Öğretim temelini iyi 
atmış bir öğrencinin 
temel amacı iyi bir 
üniversiteye yerle 
şip hayallerindeki 
mesleğe kavuşmak 
tır. Üniversiteye 
girişin anahtarı da 
kaliteli bir lise 
öğretiminden geçer. 
Bu doğrultuda 
8.sınıf, liseye 
geçişte kilit

____________ A
noktadadır. Okul 
derslerinize yardım 
cı olacak ve merkezi 
sınavlara hazırlık 
yapabileceğiniz zen
gin içerikli bu kitap, 
görsel materyallerle 
de süslenerek 
özenle hazırlan 
m ıştır. Çalışmalarını 
zı disiplinli bir

şekilde ve sabırla 
yapacağınıza olan 
inancımla hayat 
boyu sağlık, mutlu
luk ve başarılar di
lerim.”
Kitabın, yazardan 
veya Çoruh Kırtasi 
ye’den temin edile 
bileceği belirtildi.

-------------- j
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Bilecik’in Söğüt 
İlçesinde 1 Eylül 
Perşembe Sabahı 
başlayan ve 
Geleneksel hale 
gelen “Kuruluştan 
Kurtuluşa Bisiklet 
Turu” Gemlik 
Molası ile devam 
etti.

Gemlik Belediye 
sinin organize 
ettiği programda, 
150 bisikletçi 
“Yusuf Restoranda^ 
ağırlandı.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
geleneksel hale 
gelen Bisiklet

Turunun anlamına 
dikkat çekerek, 
hayırlı yolculuklar 
temennisinde 
bulundu.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Ak Parti İlçe 

Başkanı Zafer Işık, 
Belediye Sosyal ve 
Kültürel İşler 
Müdürü Hüseyin 
Turhan ye Belediye 
Meclis Üyesi 
Fehmi Aslan ile 
birlikte, tura katılan 
bisikletçilerle 
yakından ilgilene

rek, artık geleneksel 
hale gelen Gemlik 
Molasında, 
“Zeytinin Başkenti 
Gemlik’e hoş 
geldiniz” dedi. 
Yemeğin ardından 
şehir turu atan 
bisikletçiler, Mu
danya’ya hareket

ettiler. Bursa’nın 
ardından Kara
cabey’de bir gün 
mola verecek 
olan bisikletçiler, 
daha sonra 
Bandırma ve 
Biga üzerinden 
Çanakkale’ye 
gidecekler.

REZERVASYONLARIMIZ
BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Cunh \tyın- Snhne - Işık gösterisi 
Servis ve ekipmnn/nr - Sürpriz gösteriler

Ö www.gemlikmilton.com
t facebook/miltondugun
L plus.google.com/miltondugur

F HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
r Tel : 513 10 71 GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta -Meşrubat-Çerez

MILTON
DÜĞÜN SALONU

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugur
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Bina yapımında yeni döneme hazır olun!
Bakan özhaseki, 
bina yapım ve 
tadilatında yeni 
yönetmeliklerin 
yolda olduğunu 
işaret etti.
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Mehmet 
özhaseki, yeni 
binaların inşaasına 
dair değişikliğe 
gidileceğinin 
sinyalini verdi. 
İnsanların evinde 
huzur bulmak 
istediğini ve gürültü 
yalıtımının bu açıdan 
çok önemli 
olduğunu vurgu
layan Özhaseki, 
"23 ilde çalışma 
yaptık. Gürültü 
haritalarını çıkarma 
ya çalışıyoruz. Özel
likle bazı illerimizde 
demiryolu, havayolu, 
karayolu nasıl etkiler 
diye birkaç alanda 
çalışıyoruz. Pilot il
lerimiz var." dedi. 
Özhaseki, ses 
yalıtımına yönelik

tedbirleri almak için 
de inşaat ruhsatları 
ve meskenler ver
ilirken buna dikkat 
eden bir yapı 
oluşturulduğunu, bir 
taraftan da fiziki bazı 
önlemlerin alındığını 
ifade etti.

YEŞİL BİNALAR İÇİN 
YENİ YÖNETMELİK 
YOLDA
Özhaseki, "yeşil bi
nalar" konusunda İs
tanbul Teknik Üniver 
sitesi ile bir protokol 
imzalandığını 
hatırlatarak, şunları 

kaydetti: 
"Çalışmalar bitmek 
üzere. Çıktığında 
bundan evlerin 
ruhsatı ve meskeni 
aşamasında birtakım 
tedbirler getireceğiz. 
Eskiden yapılmış 
ama uygulaması 
ileriye ötelenmiş 
mesela tecrit 
malzemeleri var. 
Duvarların arasına 
koyduğunuz bir 
yalıtım malzemesi 
sizi enerjide yüzde 
35-40'a kadar tasar
ruf ettirebiliyor. 
Pencerelerin 

büyüklüğü ve 
boyutu, çift cam 
olup olmaması ile il
gili bir tedbir, ev
lerinizdeki enerjiyi 
yüzde 40, yüzde 
50'ye kadar hatta 
birçok yerde sizi 
karlı hale getirebile
cek bir duruma 
dönüşüyor. O zaman 
bütün bunların 
yönetmeliklerinin 
yazılması gerekiyor."

TADİLATTA YENİ 
DÖNEM
Özhaseki, gelişmiş 
ülkelerde plan 

tadilatlarının kolay 
olmadığını, 
akşamdan sabaha 
bir şeyin 
yapılamayacağını, 
vatandaşların evinin 
cephesini bile diğer 
komşuların onayı ol
madan 
değiştiremeyeceğine 
dikkati çekti. Dene
timlerden 
korkulmaması 
gerektiğini söyleyen 
Özhaseki, yaşam 
alanlarının doğru bir 
konsept üzerine 
oturtulması sonu
cunda tüm 
vatandaşların ve 
gelecek nesillerin de 
rahat edeceğini dile 
getirdi.
Özhaseki, "Bu man
ada gerek akıllı 
kentler, gerek yeşil 
binalar gerekse de 
binaların ısı yalıtımı 
konusunda birçok 
yönetmelikle 
değişikliğe hazır 
hale geliyoruz.

Yakında bunları da 
yayımlayacağız." 
şeklinde konuştu.

'BU SAATTEN 
SONRA...' 
Söz konusu süreç
lerin zaman aldığını 
ve birtakım 
alışkanlıkları 
kırmanın da kolay 
olmadığını belirten 
Özhaseki, "Şehir 
kültürü, şehirlerin 
kendine has kadim 
bir anlayışla, bundan 
sonra kendi gelenek
lerimize göre 
huzurlu bir şekilde 
yaşayabileceğimiz 
bir ortam. Yeşil 
evler, enerji tasar
rufu sağlayan 
evler, yavaş yavaş 
önümüzdeki gün
lerde yerini bulacak 
ve hiç değilse bu 
saatten sonra 
yapılaşma böyle 
devam edecek, 
İnşaallah." diye 
konuştu.

Trafik cezaları 130 milyon lirayı astı
2016 yılında kesilen 
trafik cezaları 130 
milyon lirayı aştı 
Karayolu Düzenleme 
Genel Müdürlüğü 
ekiplerince, 1 Ocak-1 
Eylül arasında 
yapılan araç dene
timlerinde 130 mi
lyon 564 bin 574 lira 
para cezası 
uygulandı.
Karayolu Düzen 
leme Genel 
Müdürlüğünün ista
tistiklerinden 

derlediği bilgiye 
göre, Adana, 
Ankara, Antalya, 
Bolu, Bursa, 
Diyarbakır, Erzurum, 
İstanbul, İzmir, 
Samsun, Sivas, 
Gaziantep ve Trab
zon bölge müdürlük
lerine bağlı 77 yol 
kenarı denetim ista
syonunda, 1 Ocak-1 
Eylül arasında 
toplam 25 milyon 
302 bin 45 araç 
denetlendi.

129 bin 823 araç 
sürücüsüne, toplam
130 milyon 564 bin

574 lira idari para 
cezası uygulandı. 
En fazla araç kon
trolü, İstanbul Bölge 
Müdürlüğüne bağlı 
yol kenarı denetim 
istasyonlarında 
yapıldı. 7 milyon 365 
bin 952 aracın 
denetlendiği İstan
bul'da, 46 milyon 
719 bin 866 lira ceza 
uygulandı. En az 
ceza uygulanan 
bölge ise 2 milyon 
861 bin 775 lira ile 

Diyarbakır oldu. 
EN ÇOK 
CEZA KESİLEN 
SEBEPLER 
Denetimlerde ke
silen toplam 130 mi
lyon 564 bin 574 
liralık cezanın, 62 
milyon 367 bin 941 
lirası Karayolu 
Taşıma Kanunu'nu, 
68 milyon 196 bin 
633 lirası da 
Karayolları Trafik 
Kanunu'nu ihlalden 
kaynaklandı.

Cezaların büyük 
kısmının, "yetki bel
gesi olmaması" ve 
"fazla yükleme yap
maktan" uygulandığı 
öğrenildi.
Ceza sayısının bölge 
müdürlüklerine göre 
dağılımına 
bakıldığında yüzde 
35,78 ile İstanbul ilk 
sırayı aldı. Bu ili, 
yüzde 12,04 ile 
Adana, yüzde 10,09 
ile İzmir izledi.

A GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜu 
E 
M

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

Gar. Kom. 513 11 74 VAPUR- FERİBOTKAYMAKAMI IK Halk Kütüphane 513 13 53L 
1

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

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

Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Eeklhlear

(226)814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31■ Mal Müd.

Nüfus Md.
513 10 95
513 37 42 OTBBÜS

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

50
 i Pamuklule 

DENİZ UÇAĞI
612 OO 26
613 66 13

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

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

Pagasus A km la Seyahat 
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanbarogiu-Easdaç
Anıttır
Kamil Koç

614 63 62
613 12 12
613 20 77

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

DAĞITICILAR

m

612 1O 72
614 46 40
612 O1 63

GEMDAŞ 
Aygaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58HASTANELER

Habaş 
Mogaz

BF
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE Ergaz

Milangaz
513 88 43
513 22 59

Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi
Acıbadem

513 10 68
613 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
RP Gaz

513 45 46
513 65 00
R14 fl1t TAKSİLER ÎUSKİ 514 57 96 Bütünler Llkltgaz 513 80 00

L1 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

tfalye 
Muhasebe Md.

513 23 25 
513 45 21-182

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

□ Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

51n 45 21-111 
'alr z 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Boyza Petrol

613 1O 70
513 30 33
613 *16 45
513 O1 03

Gemlik Körfez
OIMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ OAZITKIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5570 

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)

HİISİHİIİ
VENÜS SİNEMASI 

suıcıde souad gerçek 
kötüler(3 boyutlu 

tûrkçe): 11:30-14:00- 
16:30-18:45-21:00... 

buz devri 5 :15:45....
karanlık sular:: 

11:30-14:00-17:30- 
19:15-21:00...

şeytanın oyuncakları: 
12:00-14:00-16:00-

18:00-20:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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AKTMTEIERIMIZ:

W

ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli C AC V A î
Eğitim Bakanlığı’nm uyguladığı müfredat 9 V91 AL
programına göre zorunlu gördükleri 
kültür ve branş derslerinin yam sıra 
sosyal aktivi telerimiz bulunmaktadır

MÜZİK 
MASA TENİSİ 

VOLEYBOL 
BASKETBOL 
SU SPORLARI

JİMNASTİK 
TİYATRO 
BİLGİSAYAR 

HALKOYUNLARI 

SATRANÇ

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

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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CHP İlçe Kadın Kolu üyeleri, 1O maddelik Taksim manifestosunu imzaya açtılar

| Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

"Mükemmellik ayrıntılarda gididir!" 
“Mükemmellik ayrıntılarda gizlidir”sözünü 

beğenir ve doğruluğuna inanırım.
Yaşamda fazla iddialı olmaya gerek yoktur.
Büyük düşünmek, büyük işler başarmak 

bir beklentidir. Kişinin kendine hedef belir
lemesidir. Her zaman düşündüğünü gerçek 
leştirme olanağı bulamayabilirsin.

Büyük işleri başaramamanın belki de en 
önemli etkeni, ayrıntılara dikkat edilmeme
sidir. Bunun için; “Mükemmellik ayrıntılarda 
gizlidir” denir. Devamı sayfa 4’de

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik Kadın 
Kolu Başkanlığı tara 
fından “Taksim Mani- 
festosu’na destek" 
için imza kampanyası 
başlatıldı. Kum la’da 
başlatılan imza kam 
panyasının ikinci aya 
ğının Sah Pazarı’nda 
yapılacağı belirterek, 
Gemlik halkı desteğe 
çağırıldı. Sayfa 4’de

Difckatsizllk canına mal olacaktı
Dün akşam saatlerinde İstiklal Caddesi’nde dikkatsiz çocuğun giden araca çarpması 
çevrede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. 10 yaşındaki adı Ali olan çocuğun 
düşmesinin etkisiyle başını yere çarptığı öğrenildi. Haberi sayfa 4’de

GEMLİK’E ÖZEL KAMPANYA
^uğurlu^y

Dayamkh Tüketim Mamûlled San. v« Tlc. A.Ş. ■ ■

, KLİMA VE DERİN *
DONDURUCULARDA '1 
400 TL‘YE VARAN M?

J İNDİRİMLER!!!
0 Tel: 0 224 514 90 84- |

Fax: 0 224 513 41 19 «
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK gemlik.magaza@bursaugurlu.com

ANKASTRE SET ALANA
FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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AYKENT’TE EĞİTİME DESTEK
BAŞVURULARI SONA ERDİ
Özel Aykent İlköğ 
retim Okulu’nda 
destek başvuru 
(arının sona erdiği 
bildirildi. 
Gazetemize 
açıklama yapan 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, 
2016-2017 eğitim 
ve öğretim yılı 
için anasınıfı ve 
1.sınıflara ara

kayıtların devam 
ettiğini belirterek, 
şunları söyledi: 
“Yeni öğretim yılı 
için okulumuzda 
her türlü hazırlık 
lan tamamladık 
8. Sınıf öğrencileri 
TEOG maratonu 
için ön hazırlıkları 
devam ediyor. 
Ortaokul 
kontenjanımız 
dolmak üzere. 
Bu nedenle,

velilerimize İlgileri 
için teşekkür 
ediyoruz.” 
işler, yeni öğretim 
yılında tecrübeli 
Öğretmen kadro 
suna yeni katılan 
öğretmenlerle 
gireceklerini 
belirterek, “2015- 
2016 eğitim ve 
öğretim yılı sonunda 
8. sınıf Öğrencile 
rimiz fen liseleri ve 
anadolu liselerine

yerleştiler. 2016- 
2017 eğitim öğretim 
yılında çıtayı yük
selttik. TEOG 
sınavlannda hede
fimiz öğrencilerimizi 
yine Türkiye’nin 
en seçkin okullanna 
yerleştirmek 
olacak” dedi.
Özel Aykent 
İlköğretim Oku 
lu’nda ara sınıflara 
kayıtların sürdüğü 
belirtildi

Hayvan Barınağı yenileniyor
Gemlik Belediye
sinin Umurbey 
Mahallesindeki 
Hayvan Bakım 
Merkezi ve 
Barınağı yenileniyor. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol, Sağlık 
İşleri Müdürü 
Şabri Emre ve 
İnsan Kaynakları 
Müdürü Yunus 
Emre Yılmaz ile

birlikte barınağa 
giderek inceleme 
lerde bulundu.
Hayvan Barınağının 
tadilata girdiğini 
açıklayan
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Kadir Erol, 
kafesler ve 
çatıların yenilenip, 
uygun görülmesi 
halinde kapasitenin 
artırılabileceğini

söyledi. 
Hayvan Bakım 
Merkezi ve 
Barınakların 
fiziki şartlarını 
iyileştirdiklerini 
anlatan Kadir 
Erol, çalışma 
ların Kurban 
Bayramına 
kadar 
tamamlanaca 
ğını sözlerine 
ekledi.

Okul bahçelerine yeni Düzenleme
Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü Ekipleri, 
2016-2017 eğitim 
ve öğretim yılı 
açılışı öncesinde 
okul bahçelerini 
düzenleme ve 
güzelleştirme 
çalışmalarını 
hızlandırdı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Gazi llkokulu/nun 
yanı sıra. Halitpaşa 
Mahallesi İmam 
Hatip Ortaokulu 
bahçelerinde çiçeklendirme 

çalışmalarını tamam
layan ekipler, çevre 
düzenleme

çalışmalarını da 
tamamladılar.

Yaz boyunca ilçe 
merkezindeki

tüm okulların 
bahçelerinde 
çiçeklendirme, 
ağaçlandırma 
ve çevre düzen
lemesi yaptıklarını 
hatırlatan 
Park ve Bahçeler 
Müdürü Cema 
(ettin Uysal, 
eğitim 
ve öğretim 
yılı başlayana 
kadar eksikliklerin 
tüm okullar 
nezdinde 
tamamlanacağını 
söyledi.

KflŞCDe B€KL6M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

o SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 51396 83 GEMLİK
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Bursa'da, bir has
tanede temizlik 
işçisi ile güvenlikçi 
arasında çıkan 
sigara kavgası 
kameralara yansıdı. 
Olay, Muradiye De
vlet Hastanesinde 
meydana geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, hastanenin 
temizlik görevlisi, 
sigara içilmesi 
yasak olan alandaki 
izmaritleri görünce 
güvenlikçiye tepki 
gösterdi. Güven- 
likçiyi işini yapma
makla suçlayan 
temizlik görevlisi, 
"Burada hasta 
yakınlarının sigara 
içmesine izin ver
meyin" dedi. Bunun 
üzerine güvenlik 
görevlisi de, "Sen

kendi işine bak. 
Bana işimi öğretme' 
diyerek temizlik 
görevlisinin üzerine• • • • ■ • • yurudu. 
Diğer güvenlikçi- 
lerin olaya müda
hale etmesine 
rağmen, arbede 
sırasında gözlükleri 
kırılan temizlik 
işçisi, Bu gozlugun 

hesabını vere
ceksin. Çocuk mu 
var senin karşında. 
Yetkili gelsin, 
şikayetçiyim" 
diye bağırdı. 
Bir süre devam 
eden kavga, 
hastane 
çalışanlarının 
araya girmesiyle 
sona erdi.

Bursa’da duş almak 
için banyoya giren 
bir kişi, ayağının 
kayması sonucu 
başını mermere 
vurarak hayatını 
kaybetti.
Olay, Yunuseli Ma
hallesi Biladiyunus 
Caddesi’nde mey
dana geldi. 36 
yaşındaki Enis 
Aceleci, duş almak 
için banyoya 
girdi. Bu sırada 
ayağı kayan 
genç, kafasını 
mermere vurdu. 
Banyodan sesler 
duyan anne Aysun

Bursa'da at eti skandali!

Aceleci, içeri 
girdiğinde oğlunun 
hareketsiz yattığını 
gördü. İhbar üzerine 
olay yerine gelen 
112 ekipleri, gencin 

hayatını kaybettiğini 
belirledi. Enis Ac- 
eleci’nin cansız be
deni otopsi için 
Bursa Adli Tıp Ku
muna kaldırıldı.

Bursa'da Fethullah 
çı Terör Örgütü/ 
Paralel Devlet Yapı 
lanması (FETÖ/PDY) 
soruşturmasında 
kapsamında 
gözaltına alınan 
Uludağ Üniver
sitesinde görevli 10 
akademisyen, çeşitli 
mesleklerde çalışan 
4 kişi ve emekli 
Terörle Mücadele

celemesının 
ardından adli 
tıp kurumuna 
kaldırıldı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi İlçe- 
si'nde oturan 69 
yaşındaki İbrahim 
Atlas, armut 
bahçelerindeki bir 
ağaca bağladığı iple 
yaşamına son verdi. 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Armutköy Mahalle- 
si'nde meydana 
geldi. Sabah 
saatlerinde 
çalışmaya giden 
işçiler, armut 
bahçesi içinde 
ağaca asılı bir 
kişiyi görünce du
rumu polis ve sağlık 
ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gelen 
polis ekiplerinin in
celemesi sonu ölen 
kişinin tarım işçici

olarak çalışan 2 
çocuk babası 
İbrahim Atlas 
olduğu belirledi. 
Atlas'ın cesedi 
Bursa Cumhuriyet 
Savcısının in-

Şube Müdürü 
Cemal K. 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa İl Em
niyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Uludağ 
Üniversitesinde 
görevli 10 

akademisyen, 
çeşitli mesleklerde 
çalışan 4 kişi ve 
emekli Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürü Cemal K. 
gözaltına aldı.
Şüpheliler, 
emniyetteki 
işlemlerinin 
tamamlanmasının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Bursa'daki kamu 
hastanelerine de 
yemek tedarik eden 
İstanbullu firmanın 
merkezinde at eti 
kullandığı açıkla 
nınca ortalık karıştı. 
Kamu Hastaneleri 
Birliği Genel Sek 
reteri Prof. Rüstem 
Aşkın ise at etinin 
Bursa'daki has
tanelere girmediğini 
savundu.
Gıda Tarım ve Hay 
vancıhk Bakanlığı 
tarafından açıklanan 
taklit, tağşiş ve ürü 
nünde ilaç etken 
maddesi bulunan 
firma ve markaların 
bulunduğu listede 
adı geçen yemek 
sanayiinin, Bursa’- 
daki bir kamu has
tanesinin yemek 
ihalesini bir sene 
önce kazandığı, bu 
hastane bünyesin
deki 4 ayrı hasta
nenin de yemek 
lerinin bu firma 
tarafından temin 
edildiği ortaya çıktı. 
Bakanlık tarafından 
yapılan açıklamada, 
firmanın kuru fasu
lyeye at eti karıştır 
dığı belirtildi. Gıda, 
Tarım ve Hayvancı 
hk Bakanlığı, gıda 
ürünlerinde stan
dart dışı madde 
kullanan firmaları 
açıkladı. Bakanlığın 
internet sitesinde 
yayınlanan listeye 
göre, birçok gıda 
şirketi ve restorana, 
yemeklerinde at eti, 
eşek eti, kanatlı 
hayvan eti ve saka 
tat kullandıkları 
gerekçesiyle para 

cezası verildi. Süt 
ve süt ürünlerinde 
ise jelatin ve nebati 
yağ kullanıldığı be
lirlendi. Bakanlığın 
açıkladığı yemek 
firmalarının ara 
sında bulunan Bey 
zanur Gıda Tur. Taş. 
San. ve Tic. Ltd. Şti. 
adına kayıtlı yemek 
sanayiinin de kuru 
fasulyeye at eti ka 
aştırdığı belirlendi. 
Söz konusu firma 
nın, Şevket Yılmaz 
Eğitim Araştırma 
Hastanesi’ne bağlı 3 
ayrı hastaneye de 
yemek verdiği 
öğrenildi.
Geçen yıl Bursa İli 
Kamu Hastaneleri 
Birliği Genel Sekre 
terliği tarafından 
açık ihale usulü ile 
gerçekleştirilen 
Bursa Şevket Yıl 
maz Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
mutfağında malze 
meli yemek pişirme 
işi ve Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi ve Bursa 
Ağız Diş Sağlığı 
Merkezi ile bağlı 
birimlerinde yemek 
dağıtım ve dağıtım 
sonrası işlere ait 
hizmet alımı olarak 
belirlenen 14 milyon 
733 bin lira maliyetli 
ihaleyi, Beyzanur 
Gıda Turizm Taşıma 
cıhk San. ve Tic.
Ltd. Şti’nin 12 mi
lyon 933 bin lira tek
lif vererek aldığı 
belirtildi.
Öte yandan Bursa 
Kamu Hastaneleri 
Birliği Genel Sekre 
teri Prof Rüstem

Aşkın, Bursa'daki 
hastanelerde ye 
meklerin ve etlerin 
çok titiz bir araş 
firmadan geçtiğini 
belirterek, "Firma 
nın Bursa'daki 
hizmetlerinde at eti 
tespit edilmedi. 
Tespit edilen at eti 
İstanbul'da alınan 
numuneden kaynak 
tanıyor. Biz 5 diyetis 
yenle her gün 
yemeklerin kalite 
sini, etlerin duru
munu kontrol edi 
yoruz. Hatta yemek 
üretimi hastane 
mizin yemekhane 
sinde yapılıyor. 
Etler ise damgalı 
şekilde geliyor. Çok 
titiz bir kontrol 
olduğu için yemek 
firmaları da bizden 
çekiniyor. Ayrıca 
Bakanlığın bu 
tespitinden sonra 
ismi geçen firmayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı" dedi. 
İHA muhabirinin 
telefonla ulaştığı, 
ihaleyi kaybeden 
firmanın 
yöneticisi, ihale 
sürecinde 
şartnamede belir
tilen personel 
başına düşen 150 
gram et miktarına 
karşılık 5 liralık 
fiyatın o zamanki 
şartlara göre çiğ eti 
bile karşılamadığını, 
kurum yetkililerine 
sözlü ve yazılı 
olarak bunu ifade 
ettiklerinde, “Adam 
bu fiyata veriyor 
kardeşim” şeklinde 
cevap aldıklarını 
söyledi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Mükemmellik ayrıntılarda gizlidir.
Herkes bir iş yapar.
Mükemmeliyet denen şey kalitedir.
İşi kurallarına ve tekniğine göre ya

parsan mükemmel olması bile 
mükemmele yakın bir sonu elde 
etmek mümkün.

Dün bilgisayarımın başında bugün 
ne yazayım diye düşünürken, Aykent 
İlköğretim Okulu Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler geldi.

Ordan hurdan konuştuktan sonra 
tam giderken, “Herşeyi tam yapmak 
yerine bazı şeylerin bütünün parça 
larını yani ayrıntılarını yaparsan 
mükkemmele yaklaşırsın dedi.

Ve de ekledi, "Mükemmelik 
ayrıntılarda gizlidir" dedi.

O gittikten sonra düşündüm, çok 
doğru bir söz.

Bizim gözümüzden kaçan konudur 
ayrıntılar.

Küçük işler gibi gelir ve önemsen
mezler.

Oysa bu küçük işler, büyük sonuç 
ların doğmasına ve hayatın kolaylaş 
masına yol açar.

Çevreme bakıyorum.
İçinde doğup büyüdüğümüz ve 

yaşlanmaya başladığımız bu güzel 
kentte, yaşamı daha güzel hale getire
cek birçok küçük iş!er var.

Bunlar büyük işlerin yanında belki 
ayrıntılardır.

Bu ayrıntıları hiç dikkat edilmez.
Örneğin, benim oturduğum masa 

nın karşı kaldırımdaki bir fosseptik 
çukuru aylardır kapaksız kaldı, haber 
yaptım, ilgilenen almadı.

Oysa oraya bir çocuk düşşe ölecek. 
Kimsenin umurunda değil.

Sağolsun Meclis üyemiz Fehmi 
Aslan ilgilendi ve Belediye’den gelip- 
bir kapak taktılar.

Dün yine Umurbey’e çıkarken Ter
minal Köprüsü’nün korkuluklarına ası 
lan bir bez parkartın tehlikelere neden 
olacağını gördüm.

Bunu dile getireyim derken, bir 
vatandaş çıkageldi ve bu konuda 
belediyeye yazılı olarak başvurduğu 
nu, ama kimsenin kendini dikkate 
almadığını söyledi.

Bu küçük ayrıntıya dikkat etme 
mek, belki bir kazaya sonucu ölümlere 
neden olacak.

Yapılacak şey, o luzümsüz afişi ya 
kaldırmak, ya da araçların yolu görme 
sini engellemeyecek şekilde asmaktır.

Her birinizin gözüne çarpan küçük 
ayrıntılar vardır çevrenizde.

Bunlar ortadan kalksa, birçok sorun 
da çözülmüş olur.

Şeytan ayrıntıda gizlidir.
Ayrıntılara dikkat edersek, şeytanı 

çevremizden kovmuş oluruz.
Hayat o zaman daha da güzelleşir.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik Kadın 
Kolu Başkanlığı 
tarafından “Taksim 
Manifestosu’na 
destek” için imza 
kampanyası 
düzenlendi.
CHP Gemlik İlçe 
Kadın Kolu Başkan 
lığı, 15 Temmuz 
darbe girişiminin 
ardından Taksim’de 
düzenlenen 
“Cumhuriyet ve 
Demokrasi” 
mitinginde CHP 
Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğ 
lu’nun okuduğu 
10 maddelik Taksim 
Manifestosuna 
destek toplamak için 
geçtiğimiz Pazar 
günü Kumla’da, 
“Taksim Manifes 
tosunu Onaylı 
yorum” adlı imza 
kampanyası başlattı. 
İlk ayağı Kumla’da 
başlatılan kampanya 
hakkında bilgi veren 
Kadın Kolu Başkanı

Dikkatsizlik canına mal olacaktı
Dün akşam saat
lerinde İstiklal Cad- 
desi’nde dikkatsiz 
çocuğun giden 
araca çarpması 
çevrede korkulu 
anlar yaşanmasına 
neden oldu.
Saat 18.15 
sıralarında Ahmet 
Dural Meydanı’ndan 
Dörtyol yönüne 
doğru gitmekte 
olan 34 LP 7220 
plakalı şirket aracına 
yoldan koşarak 
gelen 10 yaşlarında 
adının Ali olduğu 
öğrenilen küçük 
bir çocuk 
şiddetle çarptı. 
Çarpmanın sonu
cuyla yere düşen 
küçük yaramaz 
çevredekilerin 
çağırdığı ambulans 
ile Muammer Ağım 
devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Kazadan sonra 
küçük çocuğun yere 
düşmesi ve başını 
çarpması yoldan 
geçen yüzlerce 
kişinin yüreklerini

Alev Subaşı, 
15 Temmuz darbe 
girişimine değine 
rek, “15 Temmuz 
günü demokrasimize 
kastetmek isteyen 
hainler darbe giri 
şiminde bulundular. 
Biz bunları lanetli 
yoruz. Ülkemiz 
çok zor günlerden 
geçiyor. Ülkemizin 
yaşadığı zor 
günleri, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ku
rucusu Ulu Önder 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Yurtta 
Barış, Dünyada

ağzına getirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Barış" felsefesi ile 
aşabiliriz. Geçtiğimiz 
bu zorlu süreçte 
herkes barışı 
savunmalıdır. Başlat 
tığımız kampanya 
ile parlamenter 
demokrasimize 
sahip çıkmak için 
10 maddelik taksim 
manifestosunu 
imzaya açıyoruz. 
Halkımızın da imza 
kampanyamıza 
destek vereceğine 
inanıyoruz." dedi. 
CHP Gemlik Kadın 
Kolu aynı zamanda 
da yeni “Eğitim ve

Öğretim" yılı dolayı 
sıyla öğrenciler 
için yardım kermesi 
yaptılar.
CHP Gemlik Kadın 
Kolu Başkanı Alev 
Subaşı, hem imza 
kampanyasına hem 
de yardım kermesine 
büyük ilgi gösteren 
Kumla halkına 
teşekkür ettikten 
sonra imza 
kampanyalarının 
ikinci ayağının da 
Sah Halk Pazarı’nda 
olacağını belirterek 
tüm halkı destek 
için davet etti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.cum

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cum
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ELEMAN
Fabrikamızda çalışacak aşağıda nitelikleri yazılı elemanlar 

aranıyor.
GENEL NİTELİKLERİ
Elektrik bakım için;
• Elektrik projesi okuyup uygulayabilecek
• Arıza takibi yapabilecek
• Elektrikli motor sürücüleri hakkında yeteri kadar bilgiye sahip
• Tüm elektrik malzemelerinin bilgisine sahip
• PLC Bilgisine sahip
• Meslek lisesinde elektrik, otomasyon ve 
elektronik bölümü ya da önlisans mezunu

• Üretimde saha kontrolleri yapabilecek
• Vardiyalı çalışabilecek
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, özverili ve 

iş disiplinine uyabilecek

Mekanik bakım için;
• Mekanik, hidrolik ve pnömatik projesi okuyup uygulayabilecek
• Arıza takibi yapabilecek
• Tüm mekanik, hidrolik ve pnömatik malzeme bilgisine sahip
• Kaynak yapabilen veya kaynak yapmayı öğrenme isteği olan
• Üretimde saha kontrolleri yapabilecek
• Vardiyalı çalışabilecek
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, özverili ve 

iş disiplinine uyabilecek
• Meslek lisesine mekanik bölümleri ya da önlisans mezunu

İŞ TANIMI
Talaşlı İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Bakım 

Departmanında Mekanik ve Elektrik Bakım Operatörü olarak görev 
yapacak Bay Takım arkadaşlarına ihtiyacımız bulunmaktadır.

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Bursa Yolu 7.Km. Kurtul Köyü Gemlik / Bursa
Tel : O 224 522 81 80 - 224 522 82 89-90
Fax : 0224 522 81 81
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iNinitaıiiiMnı
Gemlik Belediyesi 
İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 
Müdürlüğünün 
organize ettiği 
kişisel gelişime 
yönelik hizmet 
içi eğitim 
seminerleri 
devam ediyor. 
İçişleri Bakanlığı 
İç Denetim birimi 
Başkanı Tahir 
Tekin ile “Har 
cama Belgeleri 
Yönetmeliği” 
konulu seminer 
gerçekleşti. Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Toplantı Salonunda 
gerçekleşen semi
nere Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol, daire 
müdür ve amir 
leriyle birlikte çok 
sayıda belediye 
personeli katıldı. 
Belediye perso 
neliyle sohbet 
havasında 
diyaloglara giren 
Tahir Tekin,

Harcama Bel
gelerinin önemine 
dikkat çekti. 
657’ye tabi devlet 
memurları ve 
belediye işçilerinin 
işlerinde titiz olması 
gerektiğini vurgu
layan Tekin, 
belediyecilikte 
evrak takibi 
konusunda 
önemli 
açıklamalarda bu
lundu. “Genellikle 
belediyelerde 
karşımıza çıkan 
sorunlardan birini 

evrak takibinin kimin 
yapacağıdır. Yok, bu 
harcama evrakını 
sen düzenleye
ceksin, yok ben 
düzenleyeceğim, 
mali hizmetler 
müdürlüğünün 
mü yoksa destek 
hizmetleri 
müdürlüğünün 
mü, acaba 
harcama yetkilisi 
evrak hazırlaya 
bilir mi, araştırma 
komisyonundaki 
görevli memurlar ne 
şekilde bir yol 

izlemeli gibi bir 
takım sorunlarla 
karşılaşmamız 
mümkün. Şunu un
utmamak lazım, bir 
evrak başından so
nuna kadar 
hazırlayan kişinin 
kontrolündedir ve 
evraktan sorumlu 
memurun yanı sıra 
ilgili müdürü de 
bağlamaktadır. 
Taşeronlar ya da 
diğer işçiler evrak 
düzenleyebilir mi 
şeklinde sorular da 
tarafımıza sık sık 

gelmektedir. Taşeron 
arkadaşlarımız 
hizmet alım yoluyla 
sadece kendi 
uzmanlığındaki 
evrakları takip 
edebilirler ancak 
harcama belgesi 
kesinlikle düzen 
leyemezler, ancak 
belediyenin kendi 
bünyesinde bulunan 
belediyenin işçileri 
memurun olmadığı 
yerde geçici bir 
süreyle harcama 
belgelerini 
düzenleyebilirler.

Bakın sürekli 
olarak değil geçici 
olarak yapabilirler 
diyorum neden 
çünkü söz konusu 
müdürlüğün 
atanmamış 
memuru yerine 
işlem yapabilme 
yetisine sahiptirler.” 
diyerek sunumunu 
sürdüren Tekin, 
belediye 
personelinin har
cama belgeleri 
yönetiminindetayları 
konusunda dikkatli 
olmalarını söyledi.
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BdM'HHiM'HMİ BwsaMQM
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, iş 
adamı İhsan Gür'ün 
bağışladığı binlerce 
parça tarımsal alet 
ve ekipmanın yer 
alacağı "kırsal 
kültür müzesi" kur
mak için çalışma 
yaptıklarını bildirdi. 
Altepe yaptığı yazılı 
açıklamada müzede 
at arabalarından 
koşum takımlarına, 
hayvan çanlarından 
toprak sürme alet
lerine kadar binlerce 
parçanın sergilene 
çeğini belirtti 
İş adamı İhsan Gür 
taraftan yıllardır 
toplanan ve tarım 
kültürüne ışık tuta
cak eserlerle mevcut 
müzelerden 3-4 kat 
büyüklükte bir müze 
kurulabileceğini an
latan Altepe, şunları 
kaydetti: 
"Bursa ve

civarındaki verimli 
topraklarda 8 bin 
yıldır tarım yapıldığı 
biliniyor. Bu 
değerimizi en iyi 
anlatacak ürünlerin 
hepsi burada. 
Tarım ve kırsal 
kültürümüzü müze 
ile gelecek kuşaklara 
aktarmak için 
önümüzdeki gün
lerde müzenin 
inşaatına da başla 
yacağız. Tarım

kültürünü yaşatan 
dünya çapında bir 
müzemizolacak. 
Müze ile İhsan Gür 
ismini de yaşatmış 
olacağız." 
İhsan Gür de bu 
eserleri Bursa'ya 
hediye etmek için 
daha önce de 
çağrıda 
bulunduğunu ancak 
kimsenin sahip 
çıkmadığını be
lirterek, "Geçmişini 

bilmeyen milletin 
geleceği olmaz. 
Türk'ün geçmişini en 
iyi anlatan eserler 
burada. Tarihe 
olan ilgisi nede 
niyle sağ olsun 
başkanımız bunlara 
da sahip çıktı.
Allah ondan razı 
olsun. Tüm bu 
eserleri seve seve 
Bursa'ya hediye 
edeceğim." 
ifadelerini kullandı.

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) tarafından 
firmaların 2015 yılı 
verilerine dayan 
dırılarak hazırlanan 
"Bursa ilk 250 
Büyük Firma Araştır 
ması"nın sonuçları, 
6 Eylül Salı günü 
açıklanacak. 
BTSO'dan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Türkiye 
ekonomisinin loko
motif kenti olan 
Bursa'da her yıl 
gerçekleştirilen "İlk 
250 Büyük Firma 
Araştırması" 
tamamlandı.
Bursa ve 
ilçelerindeki 
firmaları kapsayan 
ve 19 yıldır 
aralıksız olarak 
gerçekleştirilen 
araştırma, 
firmaların

2015 yılı içinde 
gerçekleştirdikleri 
net iç ve dış satış 
tutarları esas 
alınarak yapılıyor. 
Araştırmada, 
firmaların katma 
değerleri, öz 
sermaye tutarlan, 
net aktifleri, vergi 
öncesi dönem 
karları, ihracatları, 
personel sayıları 
ve üretimden 
satışları da 
kendi aralarında 
sıralamaya 
tabi tutuldu. 
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 
araştırmanın, 
kent ekonomisi ve 
firmaların 
gelişimiyle ilgili 
önemli bulgular 
ve veriler ortaya 
koyduğunu 
belirtti.

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

http://www.gem
kkorfezgazetesi.com
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W kartı ve maaş kartı olanlar Mat!
Sahtekârlıkla Mü
cadele raporuna 
göre en yüksek 
dolandırıcılık yüzde 
82 ile kredi ve 
maaş kartlarında 
görülüyor. 
Information Security 
Media Group 
tarafından 
yayımlanan 
“Sahtekârlıkla Mü
cadele: Tehdit 
Değerlendirmesi” ra
poruna göre, finans 
kuruluşları gelir
lerinin yaklaşık 
yüzde 5’ini 
dolandırıcılık 
olaylarında kaybe
diyor. En çok 
karşılaşılan 
sahtekârlık olayları; 
kredi ve maaş 
kartlarında, çek
lerde, hesap ele 

geçirmede, ATM ve 
POS kartı kopyala
mada yaşanıyor. Bu 
sahtekârlık 
konularını çağrı 
merkezi, bilgi 
hırsızlığı, fatura ve 
ödeme sahtekârlığı 
izliyor
Son dönemde finans 
kuruluşları en çok, 
kredi ve maaş kartı 
dolandırıcılıkları, çek

dolandırıcılıkları, 
hesap ele geçirme, 
ATM kart kopyalama, 
POS kartı kop 
yalama, çağrı 
merkezi 
dolandırıcılıkları, 
bilgi hırsızlıkları, 
fatura ve ödeme 
sahtekârlıklarıyla 
karşı karşıya 
kaldılar. İstatistikler 
incelendiğinde, en 

yüksek oranın 
yüzde 82 ile kredi ve 
maaş kart 
dolandırıcılıklarında 
olduğu görülüyor. 
Asseco SEE’nin Ar- 
Ge ekibi tarafından 
geliştirilen InACT® 
çözümü, hızla 
değişkenlik gösteren 
dolandırıcılık tehdit
lerine karşı 
kurumların gerekli 

önlemleri almasını 
sağlıyor.

2017'DE 721 
MİLYON MOBİL 
İŞLEM YAPILACAK

Asseco SEE InACT® 
Çözüm Danışmanı 
Cihat Muş: “Gartner 
tarafından yapılan 
araştırmaya göre, 
2017 yılına 
gelindiğinde, 
dünyada yapılan 
mobil işlem sayısı 
721 milyona 
ulaşacak.
Günümüzde hızla 
değişkenlik gösteren 
dolandırıcılık 
eğilimlerine karşı, 
kurumların gerekli 
önlemleri hızla 
alması büyük önem 
taşıyor. InACT® 

sahtekârlık önleme 
çözümümüz, 
değişen 
dolandırıcılık 
olaylarına karşı 
sahtekârlık önleme 
iş birimlerinin BT 
ekiplerine 
bağımlılığını asgari 
düzeyde tutan 
esnek bir yapı. 
Çözüm, kurum 
ların kullandığı ana 
bankacılık, çağrı 
merkezi, kredi kartı 
gibi iç sistemlerle 
sağladığı geniş 
entegrasyon 
sayesinde iş birim
lerinin tek bir 
platform üzerinden 
yönetim, operasyon 
ve raporlama 
ihtiyaçlarını 
karşılayabiliyor.” 
dedi.

3 çocuğu olana 14 hin lira destek!
Devlet doğum yapan 
annelere karşılıksız 
yardım yapıyor. Bu 
yardım tek çocuk 
için 4. 521 lirayı üç 
cocuk için ise 14 bin 
lirayı buluyor. 
Çocuk sahibi olan
lara devlet doğum 
yardımı, süt parası 
ve rapor parası 
olarak 4.521 lira 
ödüyor. Çocuk 
sayısı üçe çıktığında 
yardım rakamı ise 14 
bin lirayı buluyor 
Meclis'te kabul 
edilen Torba 
yasayla, 15 Mayıs 
2015 tarihi ve 
sonrasında doğan 
çocuklar için anneye 
doğum yardımı 

ödemesi yapılıyor. 
Buna göre; tüm an
nelere şartsız olarak 
ilk çocuk için 300 
lira, ikinci çocuk için 
400 ve üçüncü 
çocuk için 600 lira 
ödeniyor. Doğum 
yardımı ödemeleri 
yurtdışındaki Türk 
vatandaşlarına da 
ödeniyor. Doğum 
yardımı 15 Mayıs 
2015 tarihi ve 
sonrasında doğan 
çocuklar için 
yapılıyor. Doğum 
yardımı canlı doğan 
her çocuk için 'bir 
defaya mahsus' 
ödeniyor. Doğum 
yapan kadınlara 
doğum yardımının

yanında 'emzirme 
ödeneği' ya da 'süt 
parası' adıyla ayrıca 
bir ödeme daha 
yapılıyor. Doğum 
yardımı almak, süt 
parası almaya engel 
teşkil etmiyor. Süt 
parası 1 Ocak'tan 

geçerli olmak üzere 
'122 lira' olarak uygu 
lanıyor. Kadına sağla 
nan haklar doğum 
ve süt parası ile de 
sınırlı değil. Sosyal 
güvenlik kapsa 
mında kadınlara 
'geçici iş göremezlik 

ödeneği de (rapor 
parası)' veriliyor. Bu 
ödenek kişinin 
çalışmasına engel 
bir hastalık, kaza 
veya hamilelik gibi 
bir durum ortaya 
çıktığında bu süre 
için belirli oranda 
gelir güvencesi 
sağlıyor.
Doğumdan önce 8 
hafta (çoğul gebe
likte 10 hafta), 
doğum sonrasında 8 
hafta olmak üzere 
toplam 16 hafta veya 
112 gün (çoğul gebe
likte 18 hafta) izin 
veriliyor. Geçici iş 
göremezlik ödeneği 
için doğumdan 
önceki bir yıl içinde 

en az '90 gün sigorta 
primi' ödenmiş 
olmalı. Asgari 
ücretle çalışırken 
hamilelik ve 
doğum nedeniyle 
bu yıl 16 hafta izin 
kullanan sigortalı 
kadın 4099 lira iş 
göremezlik ödeneği 
alacak. Ödemeler 
PTT ve Ziraat 
Bankası aracılı 
ğıyla yapılıyor. 
Tüm ödemeleri 
alan anneye ilk 
çocukta en az 
toplam 4521 lira 
ödenecek. 3 
çocuğu olanın 
alacağı destek 
14 bin liraya 
ulaşıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR1 RESMİ UAİRELER DENİZ OTOROsT

| i

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

ULAŞIM
Pamukkale 612 OO 26
DENİZ UÇAÖI 613 66 13
Pegasus Akınla Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
KanberoOlu-Esadaf 614 46 40
/Onstur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 85 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

513 18 46
513 71 66

Santral 
Başkanlık

51345 21 -23
513 45 20

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı (
Yalova 
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

(226) 8*11 13 23

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

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

DAĞITICILAR

Gemlik Körfez
«IMLİK'İN İLK OÛNLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN

IlIlMllM

VENÜS SİNEMASI

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

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş
Mogaz
Ergaz
Mllangaz 
Habaşgaz
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz
Totalgaz

513 29 29
513 12 95

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

YIL : 43 SAYI: 5571 
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

suıcıde souad gerçek 
kötüler(3 boyutlu 

türkçe): 11:30-14:00- 
16:30-18:45-21:00... 

buz devri 5:15:45....
karanlık sular:: 

11:30-14:00-17:30- 
19:15-21:00...

şeytanın oyuncakları: 
12:00-14:00-16:00-

18:00-20:00...

MAR-PET
Tuncay Otogaz

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) 5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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1%

ANA SINIFI 1,2,3. S1NIFLSM HAFTADA 6 SAAT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli C AC V AI
Eğitim Bakanlığının uyguladığı müfredat 9 V91 AL

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

MÜZİK 
MASA TENİSİ 

VOLEYBOL 
BASKETBOL 
SU SPORLARI

JİMNASTİK

TİYATRO
BİLGİSAYAR 

HALKOYUNLARI 
SATRANÇ

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
ı Tel:5135084GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

YİĞİT
“1 987

INSAAT

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

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

: YJ

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


Kuruluş:1973 Yuvanıza Giden Yol

Gemlik Kfirfez
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MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sabahattin'DEMİR
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri

www.m3nastiremiakgemiik.com
TEL&FAK- 0224 51733 10 CEP 0532744 33 83 EW manasfremİ3k@»trreixom 

^»Mas&entt.sal’ibrffif ar • ıtvffltian.cmtff’a'cs'jeııılak^

Körfezde temizleme çalışmaları sürdürüleceği bildirildi

İl İli [İM llfl ■
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

GÜVENLİ MAHALLESİ’NDE 
NELER OLDU?

Geçtiğimiz günlerde ilçemize bağlı Güvenli 
Mahallesi (Köyü)’nde köylülerle, burada 
villa yapan Gemlikliler arasında istenmeyen 
olaylar yaşanmış.

Dün bir dostum, konuyla ilgili olarak bana 
bilgiler verdi. Sonra köylülerle konuştum.

Gemlikliler pek bilmezler, Güvenli Köyü 
ilçemizin nüfusu en az olan bir yerleşim 
birimidir. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi, deniz sü 
pürgeleriyle Gemlik Körfezi temizliyor. Büyük 
şehir Belediyesi tarafından Gemlik Körfezi’nde 
geçen yaz ilk kez başlatılan deniz yüzeyindeki 
atıkların temizlenmesi çalışmalarına bu yıl da 
devam edildi. Çalışmalar yazın ise 2 deniz 
süpürgesi ile yapılıyor. Yetkililer, vatandaşları 
denizlerin temiz tutulması konusunda has
sasiyete davet etti. Haberi sayfa 2’de

BELEDİYE 
MECLİSİ BUGÜN

TOPLANIYOR

Gemlik Belediye 
Meclisi Eylül 
ayı olağan 
toplantısını 
bugün yapacak. 
Gemlik Belediyesi 
Ömer Kahraman 
Ek Hizmet 
binasında saat 
17.oo de toplana 
cak olan Belediye 
Meclisinin de 
10 Ağustos 2016 
günlü olağanüstü 
toplantı

tutanaklarının 
okunmasından 
sonra Müdürlükler
den gelen teklifler 
görüşülecek.
Daha sonra ise 
komisyonlara 
görüşülerek kara 
bağlanan imarla 
ilgili raporların 
görüşülerek 
karara bağlanma 
sından sonra 
meclis toplantısı 
sona erecek.

tJ ^arçellk^uğurlu
UmmJv Dayanıklı Tûkdim Mamülleri San. vs Tlc. AŞ. ■ _ ■

.... KLİMA VE DERİN
DONDURUCULARDA 
400 TL‘YE VARAN «

I İNDİRİMLER!!! 3
_____________ - V Tel: 0 224 514 90 84 • 9 I

Fax: 0 224 513 41 19 «L
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK gemlik.magaza@bursaugurlu.com

GEMLİK’E ÖZEL KAMPANYA
ankastre set alana 

FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİ

http://www.gemlikkorfezgazefesi.com
http://www.m3nastiremiakgemiik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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Gemlik Körfezi temizleniyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, deniz 
süpürgeleriyle 
Gemlik Körfezi 
temizliyor.
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
Gemlik Körfezi’nde 
geçen yaz ilk kez 
başlatılan deniz 
yüzeyindeki 
atıkların temizlen
mesi çalışmalarına 
bu yıl da devam 
ediliyor.
Ocak ayından 
Hazirana kadar 
bir süpürge ile 
sürdürülen 
çalışmalar yazın 
ise 2 deniz süpür
gesi ile yapılıyor. 
Gemlik Körfezi’nde 
her gün devam 

eden çalışmalarda, 
2 ayrı rotada deniz 
süpürgeleri ile 
yüzeydeki atıkları 
toplanıyor, 
konveyör bantla 
toplanan atıklar da 
atık toplama araçları 
ile Büyükşehir 
Belediyesi atık 
bertaraf sahasına 
iletiliyor.

NE ARARSAN VAR 
Toplanan atıklar 
arasında yastık, 
yatak, sandalye, pet 
şişeler, plastik oyun
caklar, karton, kağıt 
ve yiyecek gibi her 
türlü atığa rastlan 
dığını belirten yet 
kililer, vatandaşları 
denizlerin temiz

tutulması konusun 
da hassasiyete 
davet etti.
Yaz aylarındaki atık 
miktarının yoğun 
turistik hareket ve 

tekne trafiğiyle 
arttığına işaret eden 
yetkililer, özellikle 
körfezde poyraz 
rüzgarı estiği gün
lerde rüzgarın etkisi 

ile güney kıyılarda 
atık kirliliğinin 
çoğaldığını belirtti. 
2015 Nisan ayından 
bugüne dek deniz 
yüzeyinden toplanan 

atık miktarının 340 
metreküp olduğunu 
vurgulayan yetkililer, 
dünyada yılda 
yaklaşık 6,4 milyon 
ton atığın deniz ve 
okyanuslara bırakıl 
dığını, okyanuslarda 
da kilometre kare 
başına 13 bin adet 
plastik atığın bulun 
duğunun tahmin 
edildiğini hatırlattı. 
Bilhassa yüzer 
haldeki sentetik 
ve plastik türü 
atıkların deniz 
hayvanları ve 
kuşların ölümüne 
sebep olduğu 
bildirildi.
Körfezde temiz 
leme çalışmaları 
sürdürülecek.

BiMilsehir, Karacaalfte Tatil Köııii yapıyor
Gemlik Karacaali’i 
deki eski izcilik 
kampının bulun 
duğu alan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından 55 odalı, 
içinde kafeterya, 
restoran ve toplantı 
salonu bulunan 
ayrıcalıklı bir 
tatil köyüne 
dönüştürülüyor. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, BursalIların 
denizden daha fazla 
istifade edebilmesi 
adına sahil bölgele 
rine kazandırdıkları 
tesislere bir yenisini 
daha eklediklerini 
söyledi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, sahil 
turizminin 
canlanması 
hedefiyle bir tesis de 
Gemlik Karacaali’ye 
kazandırıyor.

Narh Sosyal Tesis
lerinin konaklama 
hizmetinin yoğun 
talep görmesinin 
ardından vatandaş 
ların bu yöndeki tale
plerinin karşılanması 
amacıyla harekete 
geçen Büyükşehir 
Belediyesi, tahsisini 
aldığı Karacaali’deki 
eski izcilik kam 
pının bulunduğu 
alanı da ayrıcalıklı 
bir tatil köyüne 
dönüştürü yor. 
Daha önceden 
Anadolu Üniver 
sitesi’ne tahsisli 
olan alanın tahsisini 
alan Büyükşehir 
Belediyesi, yaklaşık 
10 bin metrekarelik 
alanı sil baştan 
düzenliyor.
Eski binalar tepeden 
tırnağa yenilenirken, 
bölge 55 odalı, 
yaklaşık 150 kişinin 
konaklayabileceği,

içinde kafeterya, 
restoran ve toplantı 
salonu da bulunan 
bir tatil köyü oluyor.

SAHİLLERİN 
DEĞERİ ARTIYOR 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al
tepe, beraberindeki

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ile 
birlikte Karacaali’de 
devam eden sosyal 
tesis çalışma larını 
yerinde iceledi. 
Bursa’nın bir sahil 
kenti olarak anılması 
için Mudanya, Gem
lik ve Karacabey 

sahillerindeki 
çalışmaları hız 
kesmeden 
sürdürdüklerini be
lirten Başkan Altepe, 
bir taraftan deniz 
suyunun temizliği, 
sahillerin düzen
lemesi çalışmaları 
devam ederken, 

diğer taraftan sahil 
bölgelerine yeni 
yeni tesisler 
kazandırdıklarını 
söyledi.
BursalIların deniz
den daha fazla isti
fade etmesi amacıyla 
Karacaali’deki eski 
izcilik kampını da 
sosyal tesise dönüş 
türmeye başladık 
larını dile getiren 
Başkan Altepe, 
“Yaklaşık 10 bin 
metrekare alandaki 
tüm binaları tepeden 
tırnağa yeniliyoruz. 
Yaklaşık 150 kişinin 
kalabileceği 55 
odaları bir tatil köyü 
oluşturuyoruz. 
Halkımız burada 
rahatlıkla tatillerini 
yapıp, denize gire
bilecek. Çalışmalar 
artık son aşamaya 
geldi. 1,5 -2 ay 
içinde bitmiş ola
cak.” dedi

KAŞ€D€ 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
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Hım lılı liiiiıiiılı in ııll;ıı
Bursa'da, 10 gün 
önce üvey 
babasını kalbinden 
bıçaklayarak 
öldürdükten sonra 
Uludağ ormanlarına 
kaçan katil zanlısı, 
polisin dikkati 
sayesinde ormanın 
derinliklerinde 
yakalandı.
Olay, 10 gün evvel 
Mollafenari Ma
hallesi Kestanelik 
Caddesi'nde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 21 
yaşındaki Kazım A., 
üvey babası Ayhan 
Arlı'nın annesinden 
ayrılmasını istiy
ordu. Akşam saat
lerinde eve gelen 
Kazım A., annesi 
Şahsenem S. ve 
kardeşi N.A. (16) ile 
tartışmaya başladı. 
Tartışma bir 
anda kavgaya 
dönüşünce, 
Kazım A, annesi 
Şahsenem S. ve 
kardeşi N.A.'yı 
bıçakla yaraladı.
Ardından Ayhan Arlı 
ile tartışmaya 
devam eden Kazım 
A, elindeki bıçağı

İHStmcılacirteriMMı
Eskişehir'de, 
yüklü miktarda 
uyuşturucu madde 
ile yakalanan 
2 şüpheli, 
çıkarıldıkları 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.
Edinilen bilgiye 
göre, İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile Mü
cadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
Eskişehir-Bursa 
karayolunun 3'üncü 
kilometresinde bir 
araca düzenlediği 
operasyonda, 2 kilo
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üvey babasının 
kalbine sapladı. 
Kazım A. olayın 
ardından kayıplara 
karışırken, gürültü 
üzerine eve gelen 
komşular, aileyi 
kanlar içinde gördü. 
Olay yerine 
çağırılan 112 Acil 
Servis ekipleri 
yaralılara ilk müda
haleyi yaparken, 
durumu ağır olan 
üvey baba Ayhan 
Arlı (40), kaldırıldığı 
Devlet Hastane- 
si'nde hayatını 
kaybetti.
Daha önce de 
cinayet işledi 
bünaân 5 yn önc€ 
cinayet işlediği ve 3

24 gram sentetik 
kannabinoid (bon- 
zai) ile 628 
uyuşturucu hap ele 
geçirmişti. Olayla 
alakalı gözaltına 
alınan şüpheliler 
C.l. ve T.G., 

Gfs'eJM

yıl hapis yatarak 
cezaevinden çıktığı 
öğrenilen Kazım 
A'yı yakalamak için 
polis geniş çaplı 
soruşturma başlattı. 
Uludağ ormanlarına 
kaçtığı tespit edilen 
Kazım A.'nın peşine 
düşen Cinayet 
Büro Amirliği ekip
leri, Uludağ 
yamaçlarındaki 
Gökçeören köyünün 
ormanlık arazisinde 
bir evde gizlenen 
Kazım A.'yı 10 gün 
sonra kıskıvrak 
yakaladı. Psikolojik 
rahatsızlığı olduğu 
öne sürülen Kazım 
A.
edildi.

emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adliye 
ye sevk edildi. 
Şahıslar, çıkarıldık 
lan mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi

Bursa'da Feiö Şüphelisi
AkademisyenlerAdliyede
Bursa'da FETÖ 
şüphelisi 
akademisyenler 
adliyeye çıkartıldı 
Fethullahçı Terör 
Örgütü/Paralel De
vlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) 
soruşturmasında 
kapsamında 
gözaltına alınan ve 
sabah saatlerinde 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'na sevk 
edilen Uludağ 
Üniversitesi'nde 
görev yapan 
akademisyenlerden 
9'u ayrıca sosyal 
medya hesaplarında 
Terör örgütü 
propagandası 
yapan 2 kişi ile 
birlikte bir dönem 
Bursa Tearörle 
Mücadele Şube 
Müdürü olarak 
görev yapan birinci 
sınıf Emniyet 
Müdürü Cemal 
Kuloğlu tutuklandı.

HASTANEDEN 
AÇIKLAMA: 
ETLERİ KOMİSYON 
DENETLİYOR 
Bursa'daki kamu 
hastanelerine 
yemek tedarik eden 
İstanbullu firmanın 
merkezinde at eti 
kullandığı ortaya 
çıkmasının ardından 
Bursa Kamu Has
taneleri Genel 
Sekreterliği 
tarafından açık 
lama yapıldı. 
Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma

12 KİŞİ 
TUTUKLANDI 
Fethullahçı Terör 
Örgütü/Paralel De
vlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) 
soruşturmasında 
kapsamında 
gözaltına alınan ve 
sabah saatlerinde 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'na sevk 
edilen Uludağ 
Üniversitesi'nde 
görev yapan 
akademisyenlerden 
9’u ayrıca sosyal

Hastane Yöneticisi 
Doç. Dr. Soner Can- 
der imzalı yazılı 
açıklamada Yüksek 
İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastane- 
si'ne kabul edilen 
etlerin karkas halde 
alındığı belirtildi. 
Açıklamada şu 
görüşler belirtildi: 
"Etler, Tarım 
Bakanlığı yetkililer
ince vurulan soğuk 
damgalı ve etin 
menşeini gösteren 
ruhsatıyla birlikte 
diyetisyen ve 

medya hesaplarında 
Terör örgütü 
propagandası 
yapan 2 kişi ile 
birlikte bir dönem 
Bursa Tearörle 
Mücadele Şube 
Müdürü olarak 
görev yapan birinci 
sınıf Emniyet 
Müdürü Cemal 
Kuloğlu tutuklandı. 
Şüphelilerden 3 kişi 
ise Adli kontrol 
şartıyla tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

aşçılardan oluşan 
komisyon 
tarafından 
denetlenerek kabul 
edilmektedir. Hasta
lara ve personele 
verilen yemekler 
hastanemizde bulu
nan mutfakta göze
tim altında 
üretilmekte ve 
dışarıda pişirilerek 
getirilmemektedir. 
Hastanemizde 
gerçekleşen dene
timlerde herhangi 
bir sorun tespit 
edilmemiştir."

www. gem I i kkorfezgazetesi.com

kkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

GÜVENLİ MAHALLESİ’NDE 
NELER OLDU?

1973-76 yıllarında Adliye Köyü’nde 
öğretmenlik yaparken, o köyün öğretmeni 
olan Şükrü Karadeniz’i zaman zaman zi
yarete giderdim.

Güvenli Köyü, 1901 yılında Bulgaristan 
dan göç edenlerin oturduğu eski bir er
meni köyüdür. Tarım ve az da olsa hay 
vancılıkla uğraşırlar. Büyükşehir yasa 
sında yapılan son değişikliklerle köyler 
kent merkezlerinin mahallesi haline 
dönüştürüldü.

Bu dönüşüm öncesi Güvenlik 
Köyü’nün girişinde bir tarafını Gemlik 
Körfezi’ne, bir tarafı İznik Gölü'ne bakan 
araziler birkaç öğretmen anlaşarak, yer 
alıp, buralarda ev yapmalarıyla konuta 
açıldı.(Ali Okur, izzet Çıtak, Naci Pehlivan, 
Durmuş Yılmaz, Edip Özer..)

Sönraki yıllarda yolların asfalt olması, 
ulaşımın kolaylaşmasıyla buranın yeni 
konutları olmaya başladı.

Örneğin AKP eski ilçe başkanı Enver 
Şahin, eski Yönetim Kurulu üyesi Zeke 
riya Çakır son olarak da bugünkü Bele 
diye meclisin üyelerinden Turgut Durmuş 
da villa yaptırmış.

AKP eski ilçe Başkanı Necdet Yılmaz 
da burada ev yaptırmak niyetindeydi ama 
arsa fiyatları pahalı olunca Adliye Köyü 
çıkışında yaptırdı evini.

Son yıllarda Güvenli ve Adliye Mahal
lelerine AKP’lilerin ilgileri arttı, artmaya 
da devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, bu nüfusu az, 
(2012 yılı sayımında 50 kadın, 44 erkek 
toplam 94 kişi yaşıyordu. 2015 sayımında 
104 kişi tespit edildi.) Gemlik’ten uzak 
sayılacak Mahalleye yatırım yapıyor. Yol
lar asfalt landı. Nedendir bilinmez, Güven- 
li’den Karsak Köyü’ne de asfalt yol 
yapıldı.

Gelelim konumuza, bana verilen bil
gilere göre, deniz manzaralı bu konut
larda oturan yeni Güvenliler ile eski yerli 
köylü arasında bazı sıkıntılar doğmuş.

Geçtiğimiz günlerde, mezarlık yanın 
dan akan derenin suyunun villalara çevril 
mesi nedeniyle, köylülerle Gemlik Bele 
diye Meclisi üyesi arasında tartışma 
çıkmış, hatta köylü kadınlar bu kişileri 
taşlamışlar. Onlar da evlerinden 
ayrılmışlar

Bu su meselesi önemlidir. Öğretmenlik 
yıllarımdan bilirim, Güvenli ile Adliye 
Köyleri arasındaki su meselesi 40 yıllık 
bir husumetti.

Araya AKP Bursa milletvekili İsmail 
Aydın sokulmuş, ama sular durulmamış.

Sonra Gemlik Belediyesi başkanı Refik 
Yılmaz devreye girmiş!

Belediyenin köyde yapmakta olduğu 
hizmet yarım bırakılmış.

Makinalar ve çalışanlar geri çağrılmış. 
Sizin anlayacağınız su kavgası, köylüyü 
cezalandırmaya dönüşmüş.

Sevgili okurlarım, eski köyler şimdi 
belediyelerin sınırları içinde. Tüm köy 
arazileri belediyelere kaldı.

Bu arazileri belediyeler satıyor. Gemlik 
Belediyesi de birçok köy arazisini satışa 
çıkardı, bazılarını sattı. Bu konuda 
Mecliste tartışmalar yaşandı.

Gördüğüm kadarıyla denizi gören köy 
arazileri ile havadar olan köylerde arazi 
alımları giderek artıyor.

Bazı uyanıklar, ileride değerlenecek 
olan bu yerleri satın alıyor.

Yakında belediyeler köylerin imar 
planlarını yapacak ve konut yapımı imar 
planlarına göre yapılacak.

İnsanlarda kentleşmeden meydana 
gelen yorgunluk nedeniyle kırsal kesime 
yöneliş var.

105 kişinin yaşadığı küçük bir yerleşi 
me ilgi giderek artıyor.

Neden buraya belediye yoğun bir 
yatırım yapıyor?

Bugün bu konu belediye meclisinde 
ele alınmalı ve görüşülmeli.

Güvenli deki bu kavga nedir, belediye 
neden hizmetlerini durdurdu?

Palamut tezgaha düştü bir tanesi 15 lira

BMIK TEZSAHinRI CEŞITIEHIII
Balık yasaklarının 
sona ermesinden 
sonra denize 
açılan balıkçıların 
yüzleri gülmeye 
başladı.
4 ay süren balık 
yasaklarının 
1 Eyül günü sona 
ermesi üzerine 
denize avlanmaya 
çıkan balıkçı 
tekneleri ilk 
günlerin sıkıntısını 
yavaş,yavaş 
atmaya başladı. 
Dün Salı Pazarı’nda 
tezgah açan 
balıkçıların bol 
çeşit balık sat 
ması tüketicileri de 
sevindirdi.
Karadeniz’den 
gelen palamut 
balıklarının da 
tezgahta yer 
alması tezgahları 
renklendirirken, 
hamsi yine 10, 
istavrit 10 lira, 
tekir 15, palamut 
15 liradan satıldı. 
Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Merkez 
Su Ürünleri Kooper
atifi Başkanı Zeki 
Hazer, bu yıl vatan 
daşın bol balık 
yiyeceğini sandık 
larını, palamut 
balığının Marmara 
Denizine girmek 
üzere olduğunu 
söyledi. Hazer,

“Şimdilik
Körfezde bilhassa 
Eşkel civarlarında 
hamsi, istavrit ve 
tekir yakalanıyor.
15 Eylülden sonra 
Marmara da 
palamut balığının 
bollaşmasını 
bekliyoruz. 
Karadeniz de bol 
miktarda palamut 
yakalanıyor. Ekim 
ayında çinekop ve 
sonra da lüfer 
yakalanacak.
Yasaklara uyulması 
nedeniyle bol 
balık bekliyoruz.
Balığın bol olması 
vatandaşın hem 
sağlıklı besin alma 
sına, hem de ucuz 
beslenmesine 
neden olacak" 
dedi.

Kumla ya sonbahar çiçekleri dikiliyor
Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri, 
Kumla Mahallesi 
Çevre Yolu Mevki
inde çim yenileme ve 
çiçeklendirme 
çalışması yaptı. 
Ayrıca Kumla 
Mahallesi Ali 
Kütahya İlkokulu 
bahçesi ve çevresi 
düzenleme 
çalışmalarını da 
yürüten ekipler, 
mevsimlik çiçekler 
ile turistik mahal
lenin çehresini 
değiştirdi. 
Mevsimlik çim

yenileme, 
ağaçlandırma ve 
çiçeklendirme 
çalışmalarım sonba- 
har ayları boyunca 
ilçe merkezi ve 
tüm mahallelerde 
devam ettireceklerini 
savunan Park ve 
Bahçeler Müdürü 
Cemalettin Uysal, 
okul bahçelerine 
yönelik uygula 
maların da takibinin 
gerçekleştiğini 
ifade ederek, birim 
olarak Gemlik’! 
güzelleştir meyi 
devam ettirecek 
lerini söyledi.

KAYIP ZONGULDAK EREĞLİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
ALDIĞIMIZ NÜFUS CÜZDANLARIMIZI KAYBETTİK. 

HÜKÜMSÜZDÜR.
AYSEL FENERCİ - DİLA FENERCİ
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BİL OKULLARI
"BİL'inçli velinin tercihi

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ'DE AÇILIYOR

ANAOKULU. İLKOKUL. ORTAOKUL

www.bilolcMllari.com.tr 4445 245 

02245732324

http://www.bilolcMllari.com.tr
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ELEMAN
Fabrikamızda çalışacak aşağıda nitelikleri yazılı elemanlar 

aranıyor.
GENEL NİTELİKLERİ
Elektrik bakım için;
• Elektrik projesi okuyup uygulayabilecek
• Arıza takibi yapabilecek
• Elektrikli motor sürücüleri hakkında yeteri kadar bilgiye sahip
• Tüm elektrik malzemelerinin bilgisine sahip
• PLC Bilgisine sahip
• Meslek lisesinde elektrik, otomasyon ve 
elektronik bölümü ya da önlisans mezunu

• Üretimde saha kontrolleri yapabilecek
• Vardiyalı çalışabilecek
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, özverili ve 

iş disiplinine uyabilecek

Mekanik bakım için;
• Mekanik, hidrolik ve pnömatik projesi okuyup uygulayabilecek
• Arıza takibi yapabilecek
• Tüm mekanik, hidrolik ve pnömatik malzeme bilgisine sahip
• Kaynak yapabilen veya kaynak yapmayı öğrenme isteği olan
• Üretimde saha kontrolleri yapabilecek
• Vardiyalı çalışabilecek
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, özverili ve 

iş disiplinine uyabilecek
• Meslek lisesine mekanik bölümleri ya da önlisans mezunu

İŞ TANIMI
Talaşlı İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Bakım 

Departmanında Mekanik ve Elektrik Bakım Operatörü olarak görev 
yapacak Bay Takım arkadaşlarına ihtiyacımız bulunmaktadır.

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Bursa Yolu 7.Km. Kurtul Köyü Gemlik / Bursa
Tel : O 224 522 81 80 - 224 522 82 89-90
Fax : 0 224 522 81 81

elmacık
Mineralli Su”

İÇERMEYEN
t* • 1,__ ______________

?. । ■»siyi* »<m"’ 
t*»"*- «m*

DAMACANASI

BURADA!
BPA (Bisphenol A): Polikarbon, 
PVC gibi bazı plastiklerin ve 
biçimlendirildikten sonra 
sertleşebilen plastik hammaddelerin 
ürpf,iminde kullanılan kimyasal bir 
maddedir.

Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cad. No: 48 Gemlik
QtPARTQ 0 224 513 97 00 
u fmmT 0 224 514 00 77
HAİİİ 0 507 244 72 24
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lemolırasi SeüBcri 
anı sim haslette I sülMi
15 Temmuz 2016 
günü yaşanan 
ülkemizin bölünmez 
bütünlüğüne 
yapılan saldırıda 
hayatını kaybeden 
248 demokrasi 
şehidimizin ve 
ülkemiz için şehit 
düşmüş tüm 
vatan sevdalısı 
şehitlerimizin 
anısını yaşatmak 
amacıyla 248 minik 
öğrenciye ücretsiz 
basketbol eğitimi 
verilecek.
Gemlik Gücüm 
Spor Başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran, 
“Gemlik Gücüm 
Spor kulübü olarak 
2009 yılından bu 
yana birçok sosyal 
projede yer aldık. 
Şehitlerimize olan 
minnettarlığımızı 
248 minik kalpte 
atması için 
kulübümüz

Demokrasi Şehitlerimiz Anısına HH

Basketbol ^
248 Minik Ç?'te atıyor . ,

1,1, X m «. HMf taMttek HmmM i(in kaptionmn bajlom^iL

Katılım ücretsizdir.
MtyWni4tarihMnlHUr«4 \
canı arteri ve paıar günleri \
Genlik Kapalı Spor Sdonvada 
09.00-1130 Mirileri arauada 
e^HimlerimÛBerjridejtirileielrfiı. \

olarak bir nebzede 
olsa görev almak 
bizlere onur ve 
şeref verir. İlkokul 
1-2-3-4 ncü sınıf 
kız erkek öğrenci 
sporcularımızı 
24 Eylül 2016 
Cumartesi günü 
saat 09.00 da İlçe 
Gençlik ve Spor 
Salonuna bekli 
yoruz. Basketbol 
eğitimi tamamen

ücretsiz olup eğitim 
öğretim yılı ile bir
likte devam edecek
tir” dedi.
Kulüp başkanı 
Büyükbaşaran, 
Vatan savunma 
sında Şehit olanlara 
Allah’tan rahmet 
ve mekânlarını 
cennet yaralı 
vatandaşlarımıza 
acil şifalar 
diledi.

ZABITA 190 YflSIHDA
Yeniçeri Ocağı’nın 
1826 yılında 
kapatılmasıyla 
oluşturulan 
Zabıta Teşkilatı, 
bu yıl kuruluşunun 
190. Yıldönümünü 
kutluyor. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü 
Abdullah Dön- 
mez’de Zabıta 
Haftası Kuruluş 
Yıldönümü Haftası 
kutlamalarına 
Atatürk Anıtına 
Çelenk koyarak 
başladı. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol’un 
yanı sıra Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı da 
makamında 
ziyaret eden 
Zabıta Müdürü 
Abdullah Dönmez, 
Başkan yardımcısı 
ve Belediye 
Başkanına Gül 
takdim etti.
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Gül 
Demetini aldık,

sîzlerden Gül gibi 
Gemlik istiyoruz” 
esprisini yaparak, 
Zabıtanın 
Belediyelerin aynası 
olduğunu vurguladı. 
Halkın sağlığı ve 
huzuru için 365 
gün, günde 24 saat 
aralıksız hizmet 
veren Zabıtaya 
başarılı 
çalışmalarından 
dolayı teşekkür 
eden Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Sizler halka en 
yakın belediye 
temsilcilerisiniz. 
Canla başla, bu

kentin esenliği, 
refahı ve 
mutluluğu için 
çalışmalarımızı 
hep birlikte devam 
ettireceğiz. Kuru 
luş Yıldönümünüz 
kutlu olsun” 
dedi. Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Kadir Erol’da, 
“Zabıta teşkilat 
ları bizim elimiz 
ayağımız. Bele 
diye’nin tüm 
daire ve birimleri 
arasındaki en 
önemli bağlantısı 
olan kurumumuz- |
dur” diye konuştu ’

j^BERKfiYET
KENDİ BESİMİZ KURBANLARI 
SATIŞLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

Adak ve kurbanlık " 
küçük ve büyükbaş bulunur

0 535 322 55 64
0 532 779 9/ 94

Y
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MtlMl İP İM II» Iftl
Yaklaşan kurban 
bayramı öncesi 
vatandaşlar 
bıçaklarını biletme 
telaşına düşerken, 
Bursah bir bıçakçı, 
kurban duasını imal 
ettiği bıçakların 
üzerine yazdı 
Bayram öncesi 
bıçakçılarda tatlı 
bir telaş yaşanıyor. 
Kurbanlıklarını 
eziyet vermeden 
kesmek için 
bıçaklarını biletmek 
isteyen vatandaşlar, 
bıçakçıların yüzünü 
güldürdü. Yaklaşan 
kurban bayramı ile 
birlikte bıçakçılar 
mesailerini yüzde 
yüz arttırdı. Gelen 
bileme işlerini 
bitirmek için harıl 
harıl çalışan 
bıçakçılar, işlerin 
artmasının 
mutluluğunu 
yaşıyor. BursalI 
bıçakçı Aziz Şen,

“Yaklaşan kurban 
bayramı sebebiyle 
bıçaklarını biletmek 
isteyen vatandaşlar 
bize geliyor. Kurban 
bayramının 
yaklaşmasıyla bir
likte işlerimizde 
gözle görülür bir 
artış var. Gelen işleri 
yetiştirmek için 
çalışma saatlerini 
artırdık. İşlerimizin 
artmasından mem
nunuz. Kurbanlık 

bıçakları 2 lira 50 
kuruşa satırları ise 5 
liraya biliyoruz. Kur
banda rahat şekilde 
kurbanlıklarını 
kesmek isteyen 
bıçaklarını mutlaka 
biletmeli” dedi.
Aziz Şen, kurban 
duasını bıçaklarının 
üzerine yazdığını 
belirterek, "Biz 
vatandaşlara 
kolaylık olması 
için duayı kurban 

bıçaklarının üzerine 
yazdık. Aslında 
bu talep 
müşterilerimizden 
gelmişti. Dualı kur
ban bıçaklarının 
fiyatları 30 ile 70 lira 
arasında değişiyor. 
Bu uygulama ile 
vatandaşların dini 
vecibelerini tam 
yerine getirmelerini 
sağlamayı arzu 
ediyoruz” dedi.

Meteoroloji'ılen Bursa'ya 
flasınıarılYanacağız

Bursa ve Balıke 
sir'de hafta içinde 
hava sıcaklıklarının, 
temmuz ve ağustos 
ayı ortalamalarının 
üzerine çıkarak 35 

dereceye ulaşması 
bekleniyor 
Güney Marmara'da 
hava sıcaklıklarının 
hafta içinde yaz 
ayları uzun yıllar 
ortalamalarının üz
erine, 35 dereceye 
kadar çıkacağı tah
min ediliyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
aldığı bilgiye göre, 
Bursa,Balıkesir, 
Çanakkale ve Yalo
va'da bugün 30-33 
derece arasında 
beklenen hava 
sıcaklıklarının, 
hafta boyunca 
yükseleceği 
öngörülüyor.

Bursa ve bazı 
ilçelerinde bugün 
31 derece olacak 
hava sıcaklığının, 
cuma günü 35 dere
ceye çıkarak, tem
muz (30,8) ve 
ağustos (31) ayı 
uzun yıllar en 
yüksek sıcaklık 
ortalamasının 
üzerinde olması 
bekleniyor. 
Balıkesir'de ise 
33'den 35 dereceye 
ulaşacak hava 
sıcaklığının, tem
muz (31,2) ve 
ağustos (31,3 arası) 
ayı ortalamasının 
üzerinde oluşacağı 
tahmin ediliyor. 
Çanakkale'de ise 
hava sıcaklıklarının, 
30'dan 32 dere 
ceye ve Yalova'da 
30'dan 33 dere 
ceye çıkması 
öngörülüyor

| cGemHI< www.gemlikkorfezgazetesi.com

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZİ’N î 1X1 DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

internetten Cnn/f \fypn- Snhne - iş/k gösterisi
Servis ve ekipmnn/nr - Sürprizgöster Her 

. www.gemlifemilton.com
Rk faceboofe/miltondugun

plus.google.com/miltondugun
Hükümet Konaği karşisi 

r Tel : 513 10 71 GEMLİK

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

ffiLıkll ? y 
RİRl

DUGUN SALONU

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlifemilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Bakanlıktan taksicilere kritik man
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
yüzde 5'lik zammı 
yeterli bulmayan ve 
bu nedenle 
taksimetre ayarı 
yaptırmayan taksi
cilere uyarı geldi 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezi'nin 
(UKOME), taksi 
ücretlerine yüzde 
5'lik zam oranını 
beklentilerinin 
altında bulan ve 
tepki amaçlı tak
simetre ayarı 
yaptırmayan taksi
cilere, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakan 
lığı'ndan uyarı geldi. 
Bakanlığın resmi in
ternet sitesinden 
yapılan duyuruyla

taksi ücretlerine 
yapılan zam oranını 
protesto etmek için 
taksimetre ayarı yap
madan çalışan İstan
bul'daki taksicilere, 
15 günlük sürenin 
ardından ceza 
uygulanacağı 
bildirildi.
Buna göre taksici
lerin, UKOME'nin 
yeni tarifesi 

yayımlandıktan 
sonra tamir-ayar 
servisleri tarafından 
taksimetrelere tarife 
yüklemesinin 
ardından en geç 
15 gün içerisinde 
periyodik muayene 
lerini servislere 
yaptırmaları 
gerekiyor. 
Periyodik damga 
süresi geçmiş 

taksimetre kullanan 
taksicilere, damga 
süresi" dolmuş ölçü 
aletini" kullanmaktan 
bin 767 lira idari" 
para cezası uygu
lanacak ve 
mülkiyetinin kamuya 
geçirilmesi İşlemi 
başlatılacak. 
İstanbul Taksiciler 
Esnaf Odası (İTEO) 
Başkanı Yahya Uğur, 
AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, 
24 aydan sonra taksi 
ücretlerine yapılan 
yüzde 5 zam 
oranının kendileri 
için kabul edilebilir 
olmadığını söyledi. 
Uğur, bu konuyu de- 
faatle İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri 
ile hem sözlü, hem 

de yazılı olarak 
görüştüklerini be
lirtti. Şimdiye kadar 
benzeri görülmemiş 
bir şekilde birliktelik 
göstererek, zamlı 
tarife ile hizmet ver
meme kararı 
aldıklarını anlatan 
Uğur, "Bu nedenle 
esnafımıza ve şoför 
arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. 
'Eğer müşterile rim- 
ize bir jest yapıla 
caksa bunu bizim 
adımıza belediyenin 
yapmasına gerek 
yok, zammı uygulat
mayarak biz yaparız' 
dedik. Ancak şu an
daki durum ve 
aciliyet çok farklı. 
Zammı kabul et
memek ayrı, cezaya 
maruz kalmak ayrı.

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanhğı'ndan bi- 
zlere yapılan uyarıda 
taksimetre ayarı 
yapılmaması duru
munda bin 767 
lira para cezasına 
çarptırılacağımız 
bildirildi. Bu işin 
bir alternatifi yok, 
hepimiz bugün 
taksimetre ayarımızı 
yaptıracağız." 
diye konuştu. 
Meslektaşlarının 
ceza alarak mağdur 
edilmemesi için 
buna uyacaklarını 
aktaran Uğur, bu 
durumun, zam 
oranını kabullenip 
çalışmalarını yarıda 
bırakacakları 
anlamına gelme 
diğini vurguladı.

Gelir ueraisi kanununda düzenlemeler wlda!
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal gelir vergisi 
kanununda önemli 
düzenlemeler yapa 
caklarını söyledi. 
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal "Gelir vergisi 
kanununda önemli 
düzenlemeler 
yapacağız.
Yatırımları teşvik 
etmek öncelikli gün
demlerimizden biri. 
Varlık fonu mali disi
pline zarar ver 
meyecek. Özelleşti 
rme geliri egemen 
varlık fonunda 
kullanılacak" dedi. 
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, bir televizyon 
programında gün
deme ilişkin 

açıklamalarda bu
lundu. "Gümrük 
birliği anlaşmasının 
genişletilmesi için 
görüşmeler sürüyor" 
diyen Ağbal 
sözlerine şöyle 
devam etti: 
"Darbe girişiminin 
ekonomiye etkisi 
sınırlı ve geçici. 
Hükümet, anayasa 
değişikliği 
konusunda muhale
fet partileri ile 
işbirliği içinde 
yakında ciddi 
girişimde bulunacak. 
Ekonomik büyüme 
2016'da ılımlı se
viyede devam ede
cek.
Enflasyon, gıda

fiyatlarından 
kaynaklı olarak 
dalgalanıyor, ancak 
hedeflere yakın 
olması bekleniyor. 
Bütçe açığının

GSYH'ya oranı 
yüzde 1 civarında. 
Hükümet mali 
disiplinden 
vazgeçmeyecek. 
Harcama reformunu 

önemsiyoruz, ka
muda tasarrufu 
önümüzdeki 
dönemde 
geliştirecek adımları 
atacağız. Kamu per

sonel reformu 
kısa vadede 
gündemimizde 
olan konulardan 
biri olacak. 
Gelir vergisi ka
nununda önemli 
düzenlemeler 
yapacağız.
Yatırımları teşvik 
etmek öncelikli 
gündemlerimizden 
biri. Varlık fonu 
mali disipline 
zarar vermeyecek. 
Özelleştirme 
geliri egemen 
varlık fonunda 
kullanılacak.
İkinci çeyrekte 
büyüme ilk çeyrek
ten çok daha ılımlı 
görünüyor"

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER1 deniz otobBsIT
İtfaiye 110
Polis imdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM ~
Pamuklcale OO 26
DENİZ UÇAÖI 513 5613
Pegasus Akınla Seyahat 614 83 G2
METRO «13 12 12
Aydın Turizm S13 20 77
SOzer Turizm 612 10 72

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast 613 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

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

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

0*13 30 33
0*1 3 16 40
81 3 0-1 03

Gemlik Karfez
SEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ OAZITUİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5572 

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)

CEHlnİlEliMİ
VENÜS SİNEMASI 

suıcıde souad gerçek 
kötüler(3 boyutlu 

türkçe): 11:30-14:00- 
16:30-18:45-21:00... 

buz devri 5:15:45....
karanlık sular:: 

11:30-14:00-17:30- 
19:15-21:00...

şeytanın oyuncakları: 
12:00-14:00-16:00-

18:00-20:00...

5133321

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 A1
Eğitim Bakanlığının uyguladığı müfredat 9 V91 AL

AKTIVITELER1MIZ:
programına göre zorunlu gördükleri 
kültür ve branş derslerinin yanı sıra 
sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

JİMNASTİK 
TİYATRO 
BİLGİSAYAR 

HALKOYUNLARI 

SATRANÇ

MÜZİK 

MASA TENİSİ 

VOLEYBOL 

BASKETBOL 

SU SPORLARI

I

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel:5135084GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgeinlik.com
lELİFAJt 0224517 33 10 CER 05327143383 E4R. manastiremlak@tıotmai.com

Lvmzmanasta'akscrıb.Kİer ar. ■ miamttv»

ülHılnıMM
İtirazları kabul edilmeyenlere duyuru yapılacak.

Kul» kesil
yerleri ieliılendi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Kanış

Basını dikkate almak..
Geçtiğimiz pazar günü Kurban Bayramı 

nedeniyle Muratoba Mahallesi’nde Belediye 
ce kurulan Hayvan Satış Merkezi ile ilgi 
görüşlerimi pazartesi günkü yazımda dile 
getirmiştim.

Dün toplanan Belediye Medisi’nde, Hay
van Satış Merkezi ile ilgili CHP’Hlerin verdiği 
önerge ile ilgili görüşmeler sırasında, Bele 
diye Başkam’nın yaptığı açıklamalardan, bu 
bölgede modern bir mezbaha kurulacağını 
öğrendik. Devamı sayfa 4’de

Kumla ile Gemlik Devlet Hastanesi arasında 
yaklaşık 600 hektarlık alanın imara açılması 
için 1/1000 ölçekli imar planlarında yapılan 
değişiklikten sonra, 18 uygulaması yapılan ve 
askıya çıkarılarak planlara yapılan itirazlar, 
Belediye Encümeninde ele alındı. İtirazları 
kabul edilmeyenlere durumun resmi yazıyla 
duyurulmasına karar verildi. Sayfa 2’de

'uğurlu
Dayınıklı TûkMim Mamüllerl S»n. vtTIc.AŞ.

İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK

KLİMA VE DERİN 
DONDURUCULARDA 3 
400 TL‘YE VARAN * 
İNDİRİMLER!!!
Tel: 0 224 514 90 84 .'
Fax: 0 224 513 41 19 *
gemlik.magaza@bursaugurlu.com

Kurban Hizmetleri 
Komisyonu, 
yaklaşan Kurban 
Bayramı nedeniyle, 
Kurban kesecek 
vatandaşlara 
gerekli kolaylığı 
sağlamak amacıyla 
geçtiğimiz günlerde 
biraraya geldi. 
Kurban kesim yer

lerini belirlendiği 
toplandığı, alınması 
gereken tedbirler 
de görüşüldü.
İlçem izin'4 ma
hallesinde ücret 
siz kurban 
kesim yerlerinin 
belirlendiği 
belirtildi.
Haberi sayfa 4’de

GEMLİK’E ÖZEL KAMPANYA
ANKASTRE SET ALANA 

FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgeinlik.com
t%25c4%25b1otmai.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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İtirazları kabul edilmeyenlere duyuru yapılacak.

KUZEY PlftNlfiBI ENCÜMENDE GÖRÜŞÜLDÜ
Kumla ile Gemlik 
Devlet Hastanesi 
arasında yaklaşık 
600 hektarlık alanın 
imara açılması için 
1/1000 ölçekli imar 
planlarında yapılan 
değişiklikten sonra, 
18 uygulaması 
yapılan ve askıya 
çıkarılarak planlara 
yapılan itirazlar, 
Belediye Encü
meninde ele alındı. 
Öğrenildiğine göre, 
Kuzey planlarının 18 
uygulama planlarını 

askı sonra yapılan 
itirazlar, planları 
hazırlayan firmaya 
gönderildi.
Firmanın itirazlar 
üzerine yaptığı 
inceleme sonrası 
hazırladığı rapor 
belediyeye 
gönderildi.
Belediye encümeni 
yaptığı toplantıda, 
raporları ele aldı ve 
değerlendirerek 
itirazları kabul 
edilmeyenlere duru
mun resmi yazıyla

duyurulmasına karar 
verdi. Duyuruların 
yapılmasından 
sonra planlar 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi encü
menin onayına 
gönderilecek. 
Daha sonra ise 
arazilerin arsaya 
dönüşmesi için Tapu 
Kadastro Müdürlü 
ğüne gönderilerek, 
vasıf değişikliği 
yapılarak, yeni 
durum tapu kütük
lerini işlenecek.

66 HOLÜ MOTORLU 
TAŞIYICILAR KDOPERATIFİNDE 

IÎOREV ROLÜMÜ YAPILDI
Geçtiğimiz günlerde 
olağanüstü genel 
kurul yaparak yeni 
yönetimi belirlenen 
S.S. 66 Nolu Gemlik 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifinde 
görev bölümü

yapıldı.
Eski Başkan 
Fehmi Aslan’ın aday 
olmadığı 2 listenin 
çekiştiği genel 
kurulda Orhan 
Sakallıoğlu’nun 
listesi seçimleri

kazanmıştı.
Orhan Sakallıoğlu 
Başkanlığında 
toplanan S.S. 66 
Nolu Gemlik 
Motorlu Taşıyıcılar 
Koopera 
tifi yönetiminde

Ayhan Kalkan 
2. Başkanlığa, 
Hilmi Özkırım ise 
saymanlığa seçildi. 
Ergin Yanık, Bilal 
Karaduman ise 
Yönetim Kurulu üye
liklerine getirildiler.

Fırın Sokağın yolu ve kaldırımları tamamlandı

GfiZHflHE CflDDESİNE BELEDİYE EL ATTI

Gazhane Cadde- 
si’nde bir süre 
önce BUSKİ 
tarafından yapılan 
kanalizasyon 
ve yağmur giderleri 
çalışmalarının 
tamamlanmasından 

sonra, başlatılan 
yol ve kaldırım 
döşeme işinde 
müteahhit firmanın 
çalışmaları 
geciktirmesi 
nedeniyle, işi 
belediye üstlendi.

Şükrü Meral Sokağın 
parke taşı döşenme 
sinden sonra Fırın 
Sokakta yapılan 
işleri beğenmeyen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, taş 
döşemeleri söktüre 

rek yeniden 
yaptırdıktan sonra, 
müteahhit firmanın 
buradan çekilmesini 
istediği öğrenildi. 
Gazhane Cadde- 
si’nin yolunun 
asfaltı ile Bora

Sokağın kaldırım ve 
yol taş döşeme 
işlerini üstlenen 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri ekipleri, 
4 gündür sokakta 
başlattıkları çalış 
maları sonlandırmak 

üzere. Bora Sokak’ta 
devam eden yola 
parke taşı döşeme 
çalışmaları bitmeden 
Gazhane Cadde- 
si’nin zemin düzen
leme çalışmalarına 
başlandı.
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KaiMio cHlıjı iaBi lırtariı
Bursa’da bir 
vatandaşın Ulu 
dağ'daki ormanlık 
alandan kadın 
çığlığı duyduğunu 
ihbar etmesi üzerine 
AFAD ekipleri 
arama kurtarma 
çalışması başlattı. 
Olay gece saat
lerinde Merkez 
Yıldırım ilçesi 
Zeyniler Köyü 
civarında meydana 
geldi. Mahalle 
sakinlerinden bir 
vatandaş Uludağ'ın 
eteklerindeki 
ormanlık alandan 
bir kadın çığlığı 
duyunca durumu 
polis ekiplerine 
bildirdi. Olay yerine 
gelen ekipler bir 
süre bölgeyi taradı 
ancak herhangi

MmsMiIiM
Bursa'da Dikey 
Geçiş Sınavı'nda 
başarısız olduğunu 
düşünen makine 
mühendisliği fakül
tesi öğrencisi 26 
yaşındaki İbrahim 
Anıl Kaçan, 
yaşamına son verdi. 
Olay, Nilüfer Esen- 
tepe Mahallesi 
Ağaçlık Sokakta 
meydana geldi. 
İzmir 9 Eylül 
Üniversitesi Makine 
Mühendisliği ikinci 
sınıf öğrencisi 
İbrahim Anıl Kaçan, 
öğrenci kaydını 
Uludağ Üniversite
sine aldırmak için 
yaz tatili öncesinde 
İzmir'de Dikey Geçiş 
Sınavı'na girdi. 
Kaçan, daha sonra 
Bursa'ya ailesinin 
yanına geldi. Dün 
sınav sorularının 
cevap anahtarının 
açıklanması ile 
morali bozulan

KAŞ€D€ BCKLCMCK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

birine ulaşamadı. 
Polis ekiplerinin du
rumu AFAD'a 
bildirmesi üzerine 
AFAD'a ait 2 araç ve 
8 personel çığlık 
atan kadını bulmak 
için seferber oldu. 
Küçük bir alanda 
saatler süren 
çalışma sonuç 
vermezken ekiplerin

Kaçan, soru 
cevaplarının kendi 
verdiği yanıtlarla 
uyuşmadığını 
düşünerek 
bunalıma girdi. Bu 
durumu ise 23 
yaşındaki erkek 
kardeşi Mert 
Kaçan'a söyledi. 
İbrahim Anıl Kaçan, 
ailesi evde olmadığı 
sırada emekli ast
subay babasının 
tabancasıyla başına 
ateş ederek canına 
kıydı.
KARDEŞİ KANLAR 

sabahın ilk 
ışıklarında da 
çalışmalara devam 
edeceği öğrenildi. 
Öte yandan ekipler 
ihbarı yapan 
psikolojik problemli 
vatandaşın yanlış 
ihbarda bulunmuş 
olma ihtimali 
üzerinde de 
duruyor.

İÇİNDE BULDU 
Daha sonra eve 
gelen kardeşi Mert 
Kaçan, ağabeyinin 
kanlar içinde yerde 
yattığını görerek du
rumu sağlık ve polis 
ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri 
Kaçan'ın hayatını 
kaybettiğini tespit 
etti. Gencin cansız 
bedeni, otopsi için 
Bursa Adli Tıp Ku- 
rumu'na kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruş 
turma başlatıldı.

Bursa'da 46 
yaşındaki Şahin D. 
hırsızlık suçundan 
girdiği cezaevinden 
çıktıktan 1 gün 
sonra uyuşturu 
cüdan öldü.
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi Se- 
limzade Ma
hallesinde meydana 
geldi. Cezaevinden 
çıkan Şahin D.'yi, 
Meydancık Ma
hallesi civarında 
uyuşturucu madde 
kullanırken bir 
arkadaşı gördü.
Arkadaşı Şahin D.'yi 
Selimzade Ma
hallesindeki kendi 
evine götürdü. 
Gece boyunca

rhaniM'ae 2 tisi MuManm
Orhangazi de FETÖ 
soruşturmasında 2 
kişi tutuklandı.
Orhangazi Emniyet 
Müdürlüğü’nün 
yürüttüğü Gülfidan 
Özel Eğitim A.Ş. 
merkezli 
soruşturmada 
gözaltına alınan 
toplam 12 kişiden 
3’ü daha adliyeye 
sevk edildi. Savcıya 
ifade veren Suat G., 
Ümmü Gülsüm D. 
ve Adem Ö., 
ifadelerinin 
ardından tutuk
lanma talebi ile 
mahkemeye sevk 
edildi. Suat G. ile 
Ümmü Gülsüm D. 
Tutuklanırken,

Milleri çaldılar
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde hırsızlar 
bir iş yerindeki 
kümesten 18 
güvercini çaldı 
Olay, Bursa'nın 
İnegöl ilçesi 
Süleymaniye Ma
hallesinde bir iş 
yeri bahçesinde 
meydana geldi. 
37 yaşındaki 
S.K.'ya ait kümeste 
bulunan 18 adet 
kelebek ırkı

II

uyuşturucu kullan
maya devam ettiği 
iddia edilen Şahin 
D., sabah saat
lerinde komaya 
girdi. Arkadaşı du
rumu acil sağlık 
ekiplerine bildirdi

Adem Ö. adli kon
trol şartı ile serbest 
bırakıldı.
Orhangazi’de 
FETÖ’ye ait der
shane, yurt ve diğer 
eğitim kurumlarının 
bağlı olduğu Gülfi
dan Özel Eğitim 

güvercin çalındı. 
S.K. durumu fark 
edince polis 
ekiplerine ihbarda 
bulundu.
Çalınan güvercin

ancak 46 yaşın 
daki Şahin D. 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
hayatını kaybetti. 
Polis ekiplerinin 
olayla ilgili tahki 
katı sürüyor.

A.Ş. soruşturması 
kapsamında halen 
gözaltında bulunan 
isimler olduğu ve 
emniyetteki 
ifadelerinin 
ardından mahke 
meye sevk edilecek
leri kaydedildi.

lerin toplam 
değerinin bin 
lira olduğu 
öğrenilirken, polis, 
olayla ilgili tahkikat 
başlattı

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Basını dikkate almak....
Büyükşehir Yasası çıktıktan sonra ilçe 

terdeki mezbaalar kapanmıştı.
Gemlikli kasaplar, hayvan kesmek için 

Bursa ya gitmek zorunda kalıyorlar.
Gemlik’te özel kesimhanenin olmadığını 

sanıyorum.
Adliye Mahallesi’nde Hayvancılıkla 

uğraşan bir firmanın kesimhanesinin oldu 
ğunu ancak, dışırıya kesim yapılıp yapılma 
dığını bilmiyorum.

İş böyle olunca, sıkıntılar doğuyor.
Gemlik Belediyesi’nin 39 dönüklük Hay

van Pazan’nda modern bir mezbaa kurmak 
istemesi güzel bir düşünce.

Başkan Yılmaz’ın açıklamasına göre, bu 
mezbaa Gemlik, Orhangazi ve İznik’e hiz
met vermek üzere kurulacak.

Veteriner olan AKP’li Meclis üyesi Ercan 
Barutçuoğlu, bu konuda proje hazırlığında 
olduklarını, 1/1000 ölçekli plan değişikliği 
ile önce bu yerin planlarda işlenmesini ve 
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce de 
onanması geriktiğini hatırlattı.

Barutçuoğlu, Recep Altepe’yi Muraoba 
Köyü Hayvan Pazarı alanına götürecekle - 
rini ve Büyükşehir Belediyesi’nce yapıla
ması düşünülen mezbaanın burada inşa 
edimesi için çalışacaklarını söyledi.

Barutçuoulu ile meclisin ara verdiği 
sırada yaptığımız konuşmada, pazartesi 
günkü yazımda belirttiğim Umurbey Adliye 
Mahallesi kavşağına kadar olan bozuk 
yolun, BUSKI tarafından asfaltlanmasına 
başlandığını da öğrendim.

Gazetecilik biraz muhaliflik işidir.
Bu muhaliflik, yıkıcılık anlamına gelmez.
Bakıyorum Gemlik’te çıkan gazetelerde 

ilçenin hiçbir sorununa değinilmiyor. 
Yırtma yapıştırma gazeteciliği yapılıyor.

Bu kent hepimizin yaşadığı bir yerdir.
Binlerinin göremediğini veya görmek 

istemediğini gazeteci yazar.
Sorunları kamu önüne getirir.
Yapılması gerekenler, ilgililerce değer 

lendirilip sorunun giiiiiderilmesidir.
Umurbey’in bozuk olan yolunun haberi 

mizden sonra ivedilikle yapılması, bunun 
göstergesidir.

Kurban Bayramı nedeniyle bu yol her 
zamankinden daha çok kullanılacaktır.

Buradan geçen her araç sürücüsü, Bele 
diyeyi eleştirecektir.

Oysa o yolu bozan Belediye değildir. 
BUSKİ ‘dir, ama fatura belediye çıkacaktır.

Sonun yine Belediyenin girişimleriyle 
çözülmüş, iyi de olmuş.

Gazetecinin gördükleri eksiklikleri 
yazması kadar, bunları görüp sorunu 
gideren yerel yönetimlerin payı büyüktür.

Belediyler bunun için vardırlar.
Halkın yaşamını kolaylaştıran kurumlar 

dır belediyeler.****** ****** ****** ******
Gazhane Caddesi’nde aylardır tamam

lanmayan 500 metrelik yol ve kaldırım 
çalışmaları, sonunda belediyenin müteah
hidi aradan çıkanp, kendi elemanlarıyla bu 
sorunu çözme girişimi ile sona eriyor.

” Mükemmelik ayırtılarda gizlidir” sözü 
boşuna söylenmemiş.

Büyük işlerden önce, küçük işleri 
aradan çıkaracaksın.

Gerisi gelir.

Kurban tesim »erleri telMenıli
Yaklaşan Kurban 
Bayramı nedeniyle, 
Kurban kesecek 
vatandaşlara gerekli 
kolaylığı sağlamak 
için ve bu konuda 
yapılması gereken 
işleri, alınması 
gereken tedbirleri 
görüşen Kurban 
Hizmetleri Korniş 
yonu Kurban 
Bayramı’nda kurban 
kesecek yerleri be
lirledi.
Yapılan açıklamada, 
şu görüşlere yer 
verildi:
“1-) KURBAN SATIŞ 
YERİ :Muratoba 
Köyü mahallesi 
2-) ÜCRETSİZ 
KURBAN KESİM 
YERLERİ 
a-) Küçükkumla 
Mahallesi Eski

Bursa’da 764 İlin 745 araç var
Türkiye İstatistik Ku
rumu (TÜİkj Bursa 
Bölge Müdürlüğü'n 
den yapılan açıkla 
maya göre, Bursa'da 
temmuz ayı sonu 
itibarıyla trafiğe 
kayıtlı toplam araç 
sayısı bir önceki aya 
oranla 3 bin 967

mezbahanesi 
b-)Umurbey Ma
hallesi Eski 
mezbahanesi 
c-) Pazar yeri 
(Lale Kemal 
İlköğretim Yanı) 
d-) Ayşe Ziver 
Karataş Camii 
inşaatı üzerindeki 
alan (414 nolu sokak 
trofa yanı kesimi

adet artarak 764 bin 
754'e ulaştı.
Bursa'da aynı 
dönemde trafiğe 
kayıtlı motorlu 
taşıtların türlerine 
göre dağılımı, 419 
bin 757 otomobil, 
147 bin 636 kamyo
net, 87 bin 179 mo

KAYIP
Gemlik Vergi Dairesi’nin 2470319565 

ndıu vergımiİKdlrârıyım.
24103469380 T.C. nolu Ömer Altın 

(Marmara Matbaası) tarafından 
adımıza basılan aşağıda seri ve sıra 

numaraları belirtilen Adisyon Tipi 
Perakende Satış Fişleri kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.
YILMAZ ÇETİNKAYA 

T.C. 58045582838 
V. NO : 2470319565

A 501 - A 551
A 551 - A 600
A 601 - A 650
A 651 - A 700
A 851 - A 900
A 951 - A 1000
A 3001-A 3050
A 3051 - A 3100 

A 3101 - A 3150
A 3151 - A 3200
A 3201 - A 3250
A 3251 - A 3300
A 3301 - A 3350
A 801 - A 850 
A 6350 - A 6400

KAYIP Gemlik Gümrük Müdürlüğünce 17.08.2016 
tarih 16160400EX068928 sayılı gümrük beyannamesi 

zayi olmuştur. Hükümsüzdür.
S.K.E KALIP VE OTO YAN SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.

ücretsiz olup 
kasaplarını kurban 
kesen vatandaş 
larımız tarafından 
temin edilecektir. 
Ayrıca Fatih Talebe 
Yurdu Bahçesi ve 
Burak Oto Yıkama 
Yeri Orhangazi Cad
desi Hürriyet 
Sokakta kesim 
yapılmaktadır.

tosiklet, 59 bin 712 
traktör, 26 bin 621 
kamyon, 13 bin 35 
minibüs, 9 bin 186 
otobüs, bin 628 özel 
amaçlı taşıt olarak 
gerçekleşti. Temmuz 
ayında 17 bin 267 
taşıtın devri yapıldı 
ğı Bursa'da, devri

Lüzumlu telefon 
numaraları 
Müftülük: 
513 13 64 
Belediye:5l3 45 21 
Zabıta:513 45 21 
(1514-1515 dahili) 
Veteriner:513 45 
21(1130 dahili) 
Emniyet:513 18 79 
Ambulans: 
112”

yapılan araç türleri 
içinde 12 bin 317 
satış işlemiyle oto
mobil ilk sırada yer 
aldı. Trafiğe kayıtlı 
araç sayısı, temmuz 
ayı sonu itibarıyla 
Türkiye genelinde 
ise 20 milyon 643 
bin 246 oldu.

KflŞeDC MKIIMCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ? YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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"BİL"inçli velinin tercihi
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ELEMAN
Fabrikamızda çalışacak aşağıda nitelikleri yazılı elemanlar 

aranıyor.
GENEL NİTELİKLERİ
Elektrik bakım için;
• Elektrik projesi okuyup uygulayabilecek
• Arıza takibi yapabilecek
• Elektrikli motor sürücüleri hakkında yeteri kadar bilgiye sahip
• Tüm elektrik malzemelerinin bilgisine sahip
• PLC Bilgisine sahip
• Meslek lisesinde elektrik, otomasyon ve 
elektronik bölümü ya da önlisans mezunu

• Üretimde saha kontrolleri yapabilecek
• Vardiyalı çalışabilecek
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, özverili ve 

iş disiplinine uyabilecek

Mekanik bakım için;
• Mekanik, hidrolik ve pnömatik projesi okuyup uygulayabilecek
• Arıza takibi yapabilecek
• Tüm mekanik, hidrolik ve pnömatik malzeme bilgisine sahip
• Kaynak yapabilen veya kaynak yapmayı öğrenme isteği olan
• Üretimde saha kontrolleri yapabilecek
• Vardiyalı çalışabilecek
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, özverili ve 

iş disiplinine uyabilecek
• Meslek lisesine mekanik bölümleri ya da önlisans mezunu

İŞ TANIMI
Talaşlı İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Bakım 

Departmanında Mekanik ve Elektrik Bakım Operatörü olarak görev 
yapacak Bay Takım arkadaşlarına ihtiyacımız bulunmaktadır.

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Bursa Yolu 7.Km. Kurtul Köyü Gemlik / Bursa
Tel : O 224 522 81 80 - 224 522 82 89-90
Fax : 0 224 522 81 81

i ı

elmacık
“Doğal Mineralli Su"

TÜRKİYE’NİN İLK

BPAF
İÇERMEYEN

DAMACANASI

BURADA!
BPA (Bisphenol A): Polikarbon, 
PVC gibi bazı plastiklerin ve 
biçimlendirildikten sonra 
sertleşebilen plastik hammaddelerin 
üretiminde kullanılan kimyasal bir 
maddedir.

Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cad. No: 48 Gemlik 
qİPARİQ 0 224 513 97 00 
uAmmT 0 224 514 00 77 
1121111 0 507 244 72 24
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

GEMLİK FUTBOLU DOLUDİZGİN
U19 yaşta 3 takım 

U15’te birtakım 
toplamda 4 takımla 
maçlara devam 
ediyoruz.

İki takımımız 
maçlara iştirak 
edemeyeceğini 
bildirdi.

Keşke bu iki 
takımda maçlara 
çıksaydı.

Orhangazi ile 
kıyaslıyorum: U19 

da 5 takım, U15’te 5 
takım liglerde 
oynuyorlar.

Biz de 60 futbolcu 
maçlara çıkıyor. 
Orhangazi de 200 
kişi maçlara çıkıyor.

Orhangazi’nin pro
fesyonel takımı var. 
Bizim yok. Sorun 
burada.

Sporcularda hedef 
Orhangazi sporda 
oynayabilmek.

Biz de hedef takım 
yok.

Sporcular dağınık. 
İki takımımız üst 

ligde oynamasına 
rağmen maçlara 
çıkamıyor.

Bunların sebebini 
araştırsak aynı 
sonuç çıkıyor.

İlgisizlik.
Daha önce de 

yazdım, gene de 
yazıyorum.

Gemlik takımların 
da yönetim sorunla 
rı var.

Spor takımı ve 
sosyal aktivite 
takımlarında 
buraları düzgün 
idare edecek idare
cilere ihtiyaç var. 
İnsanların güvenini 
kazanmış kişilerin 
idare heyetlerinde 
görev alması 
gerekir.

Buralara destek 
verildiğinde kimse 
nin gözü arkada 
olmaması gerekir.

Bir de gerçekten 
idare etmesi bilen 
insanlar bu toplu
luklarda görev 
alması gerekir.

Yalandan idarecilik 
olmaz.

Sonuçta insan 
odaklı çalışmalar 
yapılmaktadır. 
İnsanları mutsuz et
tikten sonra 
yaptığınız işin hiç 
bir kıymeti olmaz, 
Zaten istenilen ve 
rimi de alamazsınız.

Her şey boşa 
gitmiş olur.

Gemlik Belediye- 
spor olarak biz 
ondördüncü sporcu
muzu profesyonel 
takımlara gönderdik. 
Bu yıl iki sporcumuz 
gitti. Hepsinin ol
masa da çok futbol
cumuzun amacı 
profesyonel fut
bolcu olmak.

Gemlik te de bir 
profesyonel 
takımımız olsa 

çocuklarımız biraz 
daha istekli 
çalışabilirler. 
Amaçları bu takımda 
oynamak olabilir. 
Ama malesef yok. 
Bu yüzden futbolcu 
adedimiz Orhangazi 
ye göre daha az. 
Çok sporcunun 
olduğu yerlerde fut
bol daha çabuk 
gelişir.

Rekabet başarıyı 
getirir.

Sporcu yetiştirici 
takım adedimiz de 
artması gerekir.

O zaman fazla 
sporcu ordumuz 
oluşmuş olur.

Gemlik’te 
futbolun geleceği 
için bu çok 
önemli.

Isı® 
H rt Mm lı

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi 
Farmakoloji Anabilim. Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Sinan Çavun ve ekibi, yürüttükleri araştır 
mayla insan vücudunda bulunan "Glycyl-gluta- 
minin" (Gly-GIn) molekülünün depresyon te
davisinde kullanı labileceğini ortaya koydu. 
''Nb.ıiU.kU.üf.harnMKn’.C.'
"B-endorfin"in yıkımı sırasında ortaya çıkan 
ve vücutta sentez edilebilmesi nedeniyle yan 
etkisi bulunmadığı belirtilen Gly-GIn'in dep 
resyon tedavisindeki etkinliğini kanıtlayan 
çalışmaya "Avrupa Patenti" alındı
Prof. Dr. Çavun, depresyonun Dünya Sağlık

Örgütü (DŞÖ) verilerine göre, büyük yıkım ve 
ciddi sıkıntılar oluşturan 4. sıradaki hastalık oldu 
ğunu söyledi. Bu rahatsızlığın, DSÖ verilerine 
göre, 2020'de iskemik kalp hastalıklarından son 
ra en sık yıkıma yol açacak ikinci hastalık olarak 
görüldüğünü belirten Çavun, "Halen var olan te
davi seçenekleri, mevcut depresyonun hemen 
hemen yarısında ya cevap vermiyor ya da de
presyonun yeniden tekrarlanmasına yol açıyor. 
O yüzden halen depresyonla ilgili etkin bir tedavi 
yöntemi yok. Yine mevcut ilaçların ciddi yan etki 
lere sahip olması, bu ilaçların kullanımını hekim
ler tarafından kısıtlayan bir olgu" diye konuştu.

^BERKflYET

te*
KENDİ BESİMİZ KURBANLARI 
SATIŞLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

Adak ve kurbanlık 
küçük ve büyükbaş bulunur 

0 535 322 55 69 
0 532 779 9199
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Deniz ticaretimle yeni dönem Haşlıyor
Türk veya yabancı 
bayraklı gemilerdeki 
hizmetleri 
sırasındaki 
davranışlarının 
incelenmesi 
amacıyla korniş 
yon kuruldu.
Gemiadamlarının, 
Türk veya yabancı 
bayraklı gemilerdeki 
hizmetleri 
sırasındaki 
davranışlarının 
incelenmesi 
amacıyla, 
Gemiadamları 
Disiplin Korniş 
yonu kuruldu. 
Ulaştırma, Deniz 
cilik ve Haberleşme 
Bakanlığının 
konuya ilişkin 
yönetmelik 
değişikliği, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, 
Ulaştırma, Deniz 
cilik ve Haberleşme

Bakanlığınca verilen 
gemi adamı 
yeterliliğine sahip 
gemiadamlarının, 
Türk veya yabancı 
bayraklı gemilerdeki 
hizmetleri sırasında 
herhangi bir şekilde 
tespit veya rapor 
edilen mesleki 

yetersizlikleri, 
disiplinsizlikleri, 
denizcilik örf ve 
adetlerine, 
teamüllere, denizci
lik terbiyesine ve 
çalışma disiplinine 
uygun olmayan 
davranışlarıyla 
görevi ihmalleri 

veya kasıtlı kötü 
davranışlarının 
incelenmesi 

amacıyla 
Gemiadamları 
Disiplin Komisyonu 
kuruldu.
Gemiadamlarının 
mevzuata, denizcilik 
örf ve adetlerine, 

teamüllerine, deniz
cilik terbiyesine ve 
çalışma disiplinine 
uygun olmayan 
davranışlarıyla 
görevi ihmalleri 
veya kasıtlı kötü 
davranışları, gemi 
işleticisi, gemi 
donatanı veya 

liman başkanı 
tarafından 
doğrudan İdareye 
bildirilecek veya 
idare tarafından 
doğrudan tespit 
edilebilecek.
Ayrıca yurt 
dışında yabancı 
denizcilik idareleri 
tarafından yapılan 
denetim ve kon
trollerde ortaya 
çıkan gemiadamı 
yetersizlikleri, 
kusur ve 
kabahatleriyle 
müeyyide gerek 
tiren benzer durum
lar da bu komisyon 
tarafından 
değerlendirilecek. 
Söz konusu 
değişiklikle 
gemiadamlarının 
yeterlilik belge 
terinin verilmesi 
ve sınavlarına 
ilişkin bazı düzen
lemeler de yapıldı.

‘Gemlik Körfez9 www.gem I ikkorfezgazetesi.com

GEMLİK KÖRFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

www.gemlifemilton.com 
faceboofe/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun 

HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

2016 yılı 
REZERVASYONLARIMIZ

BMMILTON
L. DÜĞÜN SALONU

http://www.gem
ikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlifemilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Bir ayda 18,5 milynn kişi ha«a]|0lıınH kullandı
DHMİ Genel 
Müdürlüğü, 2016 
Yılının Ağustos 
ayına alt havayolu 
yolcu ve uçak trafiği 
istatistiklerini 
açıkladı 
Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) Genel 
Müdürlüğü, 2016 
Yılının Ağustos 
ayına ait havayolu 
yolcu ve uçak trafiği 
istatistiklerini 
açıkladı.
Buna göre 
Türkiye geneli 
havalimanlarından

■M > «T Mamı

Ağustos ayında 
hizmet alan yolcu 
sayısı 18,5 milyona 
ulaştı 8 aylık 
dönemde toplam 
yolcu sayısı ise 116

milyonu geçti.
2016 Yılı Ağustos 
ayında 
havalimanlarına iniş 
kalkış yapan uçak 
trafiği, iç hatlarda 

yüzde 0,5 artışla 
83.575’e ulaşırken, 
dış hatlarda yüzde 
17,7 azalışla 60.985 
oldu. 2016 Yılı 
Ağustos ayında 
yüzde 7 artışla 
37.454 olarak 
gerçekleşen 
üstgeçiş (Overflight) 
trafiği ile birlikte 
toplam 182.014 
uçağa hizmet verildi. 
2016 Yılı Ağustos ayı 
itibariyle iç hat yolcu 
trafiği yüzde 0,5 
azalışla 9.938.087 
oldu.
Dış hat yolcu trafiği 

ise yüzde 23,9 
azalışla 8.578.485 
olarak gerçekleşti. 
Toplam yolcu trafiği 
(direkt transit dâhil) 
yüzde 13 azalışla 
18.552.573 oldu.

TAŞINAN YÜK 
2016 Yılı Ağustos ayı 
itibariyle iç hatlarda 
yüzde 6,5, dış hat
larda yüzde 8,7 
azalışla toplam 
326.973 ton yük 
(Kargo+Posta+Bagaj 
) taşımacılığı 
gerçekleşti.

SEKİZ AYDA 
1 MİLYON 200 
BİN UÇAK 
Yılın ilk sekiz ayında 
hizmet verilen 
toplam uçak trafiği 
(üstgeçişler dâhil) 
yüzde 0,5 artışla 
1.216.717 oldu. 
Toplam yolcu 
trafiği (direkt transit 
dâhil) yüzde 4,7 
azalışla 116.248.734 
olarak gerçekleşti. 
Sekiz aydaki yük 
(Kargo+Posta+Bagaj 
) trafiği ise yüzde 7,2 
azalışla 1.913.118 
tona ulaştı.

I; »eri hekimliği için son gün kelli oldu!
İş yeri hekimliği 
için zorunluluk 
süresi, Resmi 
Gazete'de yayımla 
narak uzatıldı 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan Proje

Bazında Desteklen
mesi ile değişiklikler 
kapsamında iş yeri 
hekimliği için süre 
uzatıldı.
Esnafların gözü, bir 
süredir iş güvenliği 

ile ilgili düzen
lemede idi. Daha 
önce, 50'den az 
çalışanı olan 
işyerleri ile kamu ■ 
kurumlanma iş yeri 
güvenliği 

uzmanlarının 
görevlendirilmesi 
kararlaştırılmıştı. 
Ancak iş yerlerinin 
bu değişikliğe 
aniden geçiş yap
makta zorlanacakları 

gerekçesiyle zorun
luluk süresi uzatıldı. 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan düzenle
meye göre, kamu 
kurumlan ile 50'den 
az çalışanı olan iş 

yerlerinin iş 
güvenliği uzmanı, iş 
yeri hekimi 
görevlendirme 
yükümlülüğünün 
süresi 1 Temmuz 
2017'ye uzatıldı.

9 milyon kişiye müjde! r1
Sosyal Güvenlik 
Kurumu sayılan 9 
milyonu bulan SSK 
ve Bağ-Kur emeklile 
rinin maaş ödemele 
rine başlıyor 
9 milyona yakın 
SSK ve Bağ-Kur 
emeklisi için maaş 
zamanı geldi. 
Ödemelerin 
bayram öncesine 
alınmasıyla, tahsis 

numarasının son 
numarası tek olanlar 
yarın, çift olanlar da 
Cuma günü maaşını 
cebine koyacak 

14 MİLYONA 
ÖDEME YAPILDI 
SGK'nın konuyla 
ilgili yaptığı duyu
ruya göre; SSK ve 
Bağ-Kur'dan 
emekli, dul ve yetim 

gelir/aylığı alanların 
Eylül dönemi 
gelir/ayhk ödemeleri, 
tahsis numarasının 
son rakamı 9, 7, 5, 3 
ve 1 olanlarda 8 
Eylül'de; 8, 6, 4, 2 ve 
0 olanlarda 9 
Eylül'de yapılacak. 9 
milyona yakın SSK 
ve Bağ-Kur emeklisi, 
normalde maaşlarını 
her ayın 16’sı ile 28'1

arasında alıyor. 
Maaş ödemelerinin 
erkene çekilmesiyle, 
SSK ve Bağ-Kur 
emeklileri bayrama 
maaşı cepte gire- 
cek.Memurlara da 
maaş günleri olan 15 
Eylül'ün Kurban 
Bayramı'nın son 
gününe denk 
gelmesi nedeniyle, 
erken ödeme

yaklaşık 14 milyon 
emekli ve memura 
bayram öncesi maaş 
ödemeleri yapılmış 
oldu.

yapılacak. Memur 
emeklileri ise 
maaşlarını 1-5 Eylül 
tarihleri arasında 
almıştı. Böylece

G 
E 
M

I GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DBİBELEB

I

R 
E

B 
E 
R
I

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
Pamuklu la
DENİZ UÇAĞI
PagasuB Akmls Seyahat ■ 
METRO
Aydın Turizm 
S O zor Turizm

Kamil Koç 01

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hoşt 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Takı

017 34 00
013 23 29
013 10 68
013 60 29

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
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

BELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 5134520

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 4521-111
Su Anza Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 
Mudanya
Yenikapı ı
Yalova (
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

544 30 60 
(212) 016 12 12. 
(226)811 13 23

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

(226) 814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 605 60 31

__________OTOBÜ1_________ 5
Şehirlerarası Oto- T 261 54 00 

büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR ~
GEMDAŞ 
Aygez 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Likltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akçen Petrol ■ 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz

513 29 20
513 12 95
513 16 37
513 75 56
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

Gemlik Körfez
OIMLİK’İN İLK OÜNLÛK SİYASİ SAHTESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5573 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEMliKSİfflÜİ
VENÜS SİNEMASI 

suıcıde souad gerçek 
kötüler(3 boyutlu 

türkçe): 11:30-14:00- 
16:30-18:45-21:00... 

buz devri 5:15:45....
karanlık sular:: 

11:30-14:00-17:30- 
19:15-21:00...

şeytanın oyuncakları: 
12:00-14:00-16:00- 

18:00-20:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


Gemlik Körfez

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 AfiV AI
Eğitim Bakanlığı’nm uyguladığı müfredat 9 V91 AL

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

MÜZİK 
MASA TENİSİ 

VOLEYBOL 

BASKETBOL 
SU SPORLARI

JİMNASTİK 
TİYATRO 
BİLGİSAYAR 

HALKOYUNLARI
SATRANÇ

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

YİĞİT^O İNŞAAT
“1 987

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

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

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel: O 224 514 31 64 Fax : O 224 513 9C 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.avkentilkogretim.k12.tr
http://www.yigitinsaatgemlik.com
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!Kuruluş:1973
Yuvanıza Giden YolGemlik Körfez

GEMLİK’İH İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
9 Eylül 2016 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sabahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com
IEL&FAX.02245173310 CEP: 053274433 83

^w.manasta₺ksalı^.cm ■ w.ian.conı.trfmanastranlak

Hayvan Pazarının bulunduğu alana Gemlik, Orhangazi ve İznik ilçelerinin de kullanacağı modern bir ek kesim 
kombinası yapılacak. Mecliste dün İdari Mahkemenin iptal ettiği encümen üyeleri için kura çekildi.

m ■ ıııı 11 ■ı m
y* Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CADI AVI SÜRÜYOR..
15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülke 

genelinde FETÖ’cülere karşı başlayan tepki
lerin en büyüğü hükümet tarafından yerine 
getiriliyor. İnlerine iniliyor.

Bir din adamının hoşgörü ve yardım görün 
tüsü altında, devleti ele geçirmek için örgüt 
kurması, sonunda iktidarla işbirliğine girme 
si ve iktidara ortak olması, onlara yetmedi.

Din devleti kurmak için, ordu içindeki 
kuklalarıyla hükümeti devirmeye yeltendiler.

Devamı sayfa 4’de

Disk’e bağlı Nakliye 
İş Sendikasına üye 
olan işçiler işten 

atıldı

MEDLpG

işçimi

Gemlik Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantısında, aynı 
oyu alan 4 üye arasında oylama ile yapılan seçimin hukuka 
aykırı olması nedeniyle, mahkeme seçimleri iptal edince, encü
men üyeleri için kura çekildi. Kurada AKP’li İbrahim Baki ve 
Hulusi Gandar, encümen üyeliğine seçildi. Daha önce de AKP’li 
Ömer Uslu encümen üyesi seçilmişti. Haberi sayfa 2’de

Türkiye’nin en 
büyük Nakliye 
firmalarından 
MSC’nin Gemlik 
Serbest Bölge 
girişinde bulunan 
yan kuruluşu 
Medlog Lojistik 
işyerinde çalışan 
25 şoförün Disk’e 
bağlı Nakliyat İş 
Sendikasına üye 
olmaları üzerine 
işçiler işten çıkarıl 
maları yankı 
yarattı. 4’de

^5/ +drcelik GEMLİK’E ÖZEL KAMPANYA
uğurlu

Dayanıklı Tüketim Mamüllerl San. ve Tlc.A.8. ■ ■

KLİMA VE DERİN
DONDURUCULARDA ■

ANKASTRE SET ALANA

400 TL‘YE VARAN 
İNDİRİMLER!!!
Tel: 0 224 514 90 84.

ra

Fax: 0 224 513 41 19 •
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK gemlik.magaza@bursaugurlu.com

FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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Hayvan Pazarının bulunduğu alana Gemlik, Orhangazi ve İznik ilçelerinin de kullanacağı modern bir ek kesim 
kombinası yapılacak. Mecliste dün İdari Mahkemenin iptal ettiği encümen üyeleri İçin kura çekildi.

KURADAN BAKİ VE MNOM ÇIKTI

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Eylül ayı 
olağan toplantısında, 
aynı oyu alan 
4 üye arasında 
oylama ile yapılan 
seçimin hukuka 
aykırı olması ne
deniyle, mahkeme 
seçimleri iptal 
edince, encümen 
üyeleri için kura 
çekildi. Kurada 
AKP’li İbrahim 
Baki ve Hulusi 
Gandar, encümen 
üyeliğine seçildi. 
Çarşamba günü 
Ömer Kahraman Ek 
Hizmet binasında 
toplanan Belediye 
Meclisi gündemin 
deki maddeleri 
görüştü.
Daire Müdürlük
lerinden gelen 
tekliflerin ilgili 
komisyonlara 
gönderilmesinden 
sonra, komis
yonlardan gelen 
kararlar ele alındı. 
Belediye Başkanı, 
Meclisinin 
açılışından sonra 
yaptığı konuşmada, 
encümen seçimlerde 
aynı oyu alan 
üyelerin seçiminin 
İdari Mahkemesince 
iptal ettiğini be
lirterek, “İdari Mahke 
menin kararını uygu
lamak zorundayız ve 
seçimleri kura ile 
yapacağız.” dedi.

KURA SONUCU 
2 AKP’Lİ SEÇİLDİ

Daha sonra MHP 
adına söz alan 
Osmpn Doğan, 
encümen üyeliği 
seçimlerinden sonra 
aynı oyu alan 3 üye 
arasında kura ile 

seçim yapılması 
gerektiğini be
lirterek, aynı oyu 
alan Hulusi Gan 
dar’ın istifa ettiği 
için kuraya katliama 
yacağını söyledi. 
Doğan, “CHP ve 
MHP grupları olarak, 
yapılmakta olan 
uygulamaların son 
derece yanlış ve 
yasalara aykırı 
olduğunu, uyanla 
nm izin dikkate 
alınmadığını bili 
yoruz. Başta zatıali 
nizin hukukçu bir 
kişiliği var. Belediye 
nin hukukçuları var, 
bir de danışman 
larınız var. Gerçek
ten böyle bir hatayı 
nasıl yapabildiniz. 
Geçen zaman dilimi 
içinde alınan encü
men kararlarının 
geçersizliği gibi bir 
riskte var. Çok ciddi 
bir şekilde zaman 
açısından gerekse 
belediyemiz maddi 
en azından bundan 
ders çıkartmanızı 
istiyorum.
Danışmanlarınızı 
gözden geçirmenizi 
talep ediyorum. 
Meseleye yaklaşır 
ken, İdari Mahke
menin bu konuda 
yetersiz veya yanlış 
karar verebileceğini 
düşünebiliyor 
musunuz?
15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra 
partiler arasında 
çok güzel biri ruh 
yakalandı. Bunun 
adına Yenikapı 
ruhu dedik. Hiç ol
mazsa belediyede, 
bu Yenikapı ruhunun 
devam ettirip, 
amiyane deyimle 
Ağırkapı ruhuna 

çevirmeden bu 
oylamaları da 
belirlenen şekilde, 
belediye başkanı 
tarafından kuranın 
çekilerek yapılmasını 
bekliyoruz. ” dedi. 
CHP grubu adına ise 
söz alan Mert Dimili 
konuşmasında. 
CHP’nin görüşünün 
3 kişi arasında kura 
çekilmesi gerektiği 
ni, bu kuraların 
yasaya göre beledi 
ye başkanı tarafın 
dan yapılması 
gerektiğini belirtti. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Osman 
Doğan’ın konuşma 
sına verdiği yanıtta, 
yasada encümen 
üyelerinin eşit oy 
alması halinde bu 
kişiler arasında 
seçim yapılacağını 
belirtmekte olduğu 
nu, ancak yönetme 
liğin kura ile sonun
cun belirleneceğini 
yazdığını belirterek, 
“Yasa ile yönetmelik 
arasında hukuk 
normu çatışırsa, 
üst olan geçerlidir. 
Dolayısıyla bu 
yasaya aykırı bir 
seçim değildir.
Yönetmeliğe aykırı 
bir seçimdir. Bizi er 
yasaya uygun olanı 
yaptık ama, bu 
doğru olandır, ama 
farkı mahkeme fark 
etmemiş olabilir. 
Yenikapı ile Ağırka 
pı’yı karşılaştırmak 
ne kadar doğru ola
bilir. Ağırkapı’nın 
ne işi var burada, 
anlamış değilim, 
söz söylemek için 
söylenmiş anlaşılan. 
İlçe Belediyelerin 
danışmanı olmaz, 
bunu da belirteyim."

dedi.
Daha sonra Osman 
Doğan’ın önerdiği 
şekilde kutucuklar 
içinde eşit oy alan 
adaylar Mahmut 
Solaksubaşı, Mert 
Dimili, İbrahim Baki 
ve Hulusi Gandar’ın 
isimleri konarak, 
kura Belediye 
Başkanı tarafından 
Hesap İşleri 
Müdürü’ne çektirildi. 
İlk çekimde İbrahim 
Baki, İkincisinde ise 
Hulusi Gandar’ın 
adı çıktı.
Böylece eşit oy alan 
üyeler arasında 
yapılan kura ile oyla
mada 2 AKP’li üye 
encümene seçildi. 
Daha önce de AKP’li 
Ömer Uslu encümen 
üyesi seçilmişti. 
Böylece encümen 
üyelerinin tümü 
AKP’li üyelerden 
oluştu.
CHP ve MHP’li 
üyeler 3 kişi ile ku
raya gidilmediği için 
konuyu yine yargıya 
taşıyacaklarını 
söylediler. 
Daha sonra 
komisyonlardan 
gelen raporlar ele 
alındı. Tarımsal 
amaçlı kooperatifler 
somut projeler ge
tirmeleri halinde, her 
projenin Tarım Ko 
misyonunda görü 
şüldükten sonra 
mecliste görüşül 
mesi kabul edilirken, 
Cihatlı Kooperati- 
fi’nin yer istemi 
kabul edildi.

GREVDEKİ 
İŞÇİLERE 
GIDA YAPDIMI

Gemlik Belediyesi’n 

de kullanılmayan 
bozuk kanal açma 
makinasının 
Teşvikiye Köyüne 
verilmesi kabul 
edilirken, grev yapan 
işçilerin maddi 
sıkıntı içinde olması 
nedeniyle gıda yardı 
mı yapılması oybirli 
ği ile kabul edildi. 
Bu arada Divana 
CHP’liler önergele 
rini verdi. Emin 
Dalkıran Kordonun
daki kamelyaların 
bakımsız olduğu, 
parkelerin kırık oldu 
ğu bunların düzen
lenmesi istend.i. 
Konunun Fen İşleri 
ve Parklar Müdürlü 
ğüne havalesi kabul 
edildi. Halitpaşa, 
Bahkpazarı ve Yeni 
Mahallenin yaya 
kaldırımlarının eksik
liklerinin tamamlan 
ması istenirken, 
2016 yılında kamulaş 
tırmalara ne kadar 
para harcandığı, 
kamulaştırmalarda 
önceliklerin nasıl 
belirlendiği soruldu. 
Başkan Refik Yılmaz, 
Belediyenin kamulaş 
tırma için borç alma 
yetkisinin meclisten 
aldığını ancak 
bugüne kadar borç 
para kullanmadığını 
söyledi.
Kamulaştırmalarda 
kullanım şekline 
göre önceliklerin 
olduğunu söyledi.

HAYVAN 
PAZARINA 
ET KESİMİ 
KOMBİNASI

Hayvan Pazarı 
hakkında şikayetle 
rin olduğunun belir
tilmesi üzerine bu 

konuda meclise bilgi 
veren Başkan 
Yılmaz, 29 dönümlük 
belediye mülkünün 
zeminin sağlam 
toprakla doldurulup 
tasviye edildiğini, 
BUSKİ’nin su 
getirdiğini, yolların 
yapıldığını bundan 
sonra bu alanın 
kalıcı hayvan 
pazarı olarak 
kullanılacağını 
aynı yere modem 
bir Hayvan Kesim 
Kombinası 
yapılacağını, bunun 
proje çalışmalarını 
meclis üyesi Ercan 
Barutçuoğlu’nun 
yürüttüğünü söyledi. 
Barutçuoğlu, İznik, 
Orhangazi ve 
Gemlik’e hitap 
edecek son derece 
modern bir mezbaha 
yapımı için çalışma 
başlattıklarını, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanını 
buraya getirip 
göstereceklerini, 
İznik Yolu’ndaki 
mezbaha alanının 
Tarım Korniş 
yonu’ndan 
geçmemesi üzerine 
bu yerin daha 
ideal olacağını 
söyledi.
Bunun için plan 
değişikliği kararı 
alındı.
GEMTAŞ’nin istediği 
teminat mektubu 
verebilmesi için 
meclisten karar 
verilmesi talebi 
kabul edildi, 
öte yandan 
Çakaldere sokağın 
adının, “Şehit 
Ömer Halis” Sokağı 
olması meclisçe 
kabul edildi.
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Bursa'va şehit ateşi düştü
Hakkari Çukurca'da 
3 Eylül'deki op
erasyonda güvenlik 
güçleriyle PKK'lı 
teröristler arasında 
çıkan çatışmada 
ağır yaralanan 
inegöllü Uzman 
Çavuş tedavi gör 
düğü GATA’da 
şehit oldu. 
Teröristlerin açtığı 
ilk ateşle 3 asker 
şehit olurken, 
çatışmada 
yaralanan ve 
aralarında inegöllü 
askerin de olduğu 
20 asker helikop 
terle^Fatih Kışla 
sı'na, oradan da 
Hakkari Devlet 
hastanesine sevk 
edildi. Durumu 
ağır olan İnegöllü

w 
oyununu 
zabıta 
Bozdu

Uzman Çavuş Yavuz 
Mete'nin de arala 
rında bulunduğu 3 
ağır yaralı, haya 
yoluyla Ankara 
GATA'ya sevk edildi. 
Samsun doğumlu 
olan ve İnegöl'de 
ikamet eden 26 
yaşındaki Mete, tüm

Bursa'da 'açız* yazılı 
pankartlarla cadde 
ve cami önlerinde 
dilenenlerin 
üzerinden çıkan 
paralar, zabıtaları 
bile şaşırttı.
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Dairesi Başkanlığı 
ekipleri, şehrin işlek 

müdahalelere 
rağmen kurtarıla 
madı. Şehidin 
cenazesi Cuma 
namazını müteakip 
Mesudiye Mahallesi 
camiinde kalınacak 
namazın ardından 
şehitlikte toprağa 
verilecek.

caddelerinde 
dilenerek para 
toplayan kişilere 
göz açtırmıyor. 
Kavşaklarda ve 
cami bahçelerinde 
merhamet simsarlığı 
yaparak para dile
nen kişiler, düzenle
nen operasyonla 
kıskıvrak yakalandı.

Bursa’da, güpe 
gündüz bir genç kızı 
darp ederek çanta 
sim zorla alırken 
kameralara 
yakalanan gaspçıyı 
çolak kolu ele verdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yıldırım 
Beyazıt Mahallesin
deki evinden çıkan 
18 yaşındaki Sude 
A., işe gitmek için 
yol kenarında 
dolmuş beklemeye 
başladı. Uzun süre 
kızı takip eden 
Bayram Y. (38), 
tenha bir an kolla
maya başladı. Kızın 
durmasını fırsat 
bilen zanlı, kolun
daki çantayı almaya 
çalıştı. Uzun süre 
kızın kolundan 
çantayı almaya 
çalışan zanlı, genç 
kızın direnmesi 
üzerine şiddet 
uyguladı.
Kızı darp ederek 
çantasını zorla alan 
zanlı, koşarak olay 
yerinden uzaklaştı, 
ağrışmaları duyan 

mahalle sakin
lerinden Erhan M, 
zanlının arkasından 
koşmaya başladı. 
Zanlıyı birkaç sokak 
sonra fark eden 
Erhan M, 
‘Yakaladım seni’ 
deyince, elindeki 
çantayı atan 
Bayram Y., koşarak 
uzaklaştı. Çantayı 
alan Erhan M., kıza 
çantayı götürerek 
teslim etti. 
Çantasındaki bir 
miktar para ve cep 
telefonuna tekrar 
kavuşan Sude A, 
polise giderek 
şikayetçi oldu.

Çevredeki 
güvenlik 
kameralarını in
celeyen Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Gasp Büro Amirliği 
ekipleri, zanlının 
çolak olduğunu 
tespit etti. Yapılan 
araştırmaların 
ardından daha 
öncede çeşitli 
suçlara karışan 
Bayram Y, 
Çekirge semtinde 
gözaltına alındı. 
Polis merkezinde 
ifadesi alınan 
zanlı daha sonra 
adliyeye sevk 
edildi.

HTIÎTİİRHCİİ 
Düşünce 
o er n en i

Değerli GEMLİKLİLER!
İHTİYAÇI OLAN LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 
VERECEĞİMİZ BURSLARI KARŞILAMAK İÇİN

KURBAN DERİLERİNİZİ
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE
DERNEGI’NE BAĞIŞLAMANIZI İSTİYORUZ.

jl-A. 1 ÇORBADA TUZUM OLSUN DİYEN
|Sk ' W >'* HAYIRSEVER VATANDAŞLARIMIZDAN 

T ' KURBAN DERİSİ VEYA NAKTİ
ililip 4 YARDIM BEKLİYORUZ

Demirsubaşı Mah. Dr. Ziya Kaya Bulvarı 
İskele Meydanı No: 31 Kat: 1 GEMLİK

DERNEK : 0 536 556 84 88
DERNEK BAŞKANI MUHAMMET USTA : O 534 451 92 12
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Disk’e bağlı Nakliye İş Sendikasına üye olan işçiler işten atıldı

BBİİl
CADI AVI SÜRÜYOR...

15 Temmuz ardından, FETÖ’cüleri dev 
let içinden temizlemek ve bu örgütü 
çökertmek için Cumhurbaşkanı ve 
Hükümet kolları sıvadı.

Muhalefetin CHP ve MHP kanadı ise
I hükümete doğrudan destek verdi.

Pislikler temizlensin, ama hukuk 
kurallanndan da aynhnmaması istendi.

Bunun üzerine hükümete kanun üzerin 
de kararname yetkisi verildi.

Olağan Üstü Hal Yasası devreye girdi.
Şimdi hükümet, OHAL’den yararlanarak 

her istediğini yapıyor.
OHAL yasası ile parlemento devre dışı 

bırakılmış durumda.
Hükümet, bu yasayı FETÖ’yü temizle

mek amacıyla kullanırken, dikkatli olması 
gerekirdi.

Ama uygulamaya bakıldığında, sapla 
samanın karıştırıldığı görülüyor.

FETÖ’cü diye onbinlerce devlet memu
runun bir günde işine son veriliyor.

Hiçbir hukuki altyapısı olmadan, 
insanların geleceğiyle, yaşamlarıyla oyna 
nıyor.

Hiçbir eyleme katılmamış, mütedeyyin
ler bile devlet kapısından kovuluyor.

İlçemizde emekliliğine 28 gün gün kal 
mış, bugüne kadar hiçbir terör örgütüyle 
ilişkisi görülmemiş memurlar bile işten 
atılıyor.

Bunların çocukları, aileleri, yaşamları ne 
olacak?

Hiçbir araştırma yapılmadan, cadı kaza 
nı kaynatıyor ve insanların yaşamları 
karartılıyor.

Dün, MHP’li olduğu bilinen Yeni Çağ 
Gazetesi’nin yazarı, Servet Avcı, Adnan 
İslamoğluları gözaltına alındı. Kürşat Zorlu 
için gözaltı kararı verildi.

FETÖ’nün TSK içinde nasıl örgütlen 
diğini anlatan “İmamların Öcü” adlı kitabın 
yazarı Yavuz Selim Demirağ, gözaltına 
alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan muhbirler işin içine CHP’yi 
de çekmeye çalışıyorlar, Kılıçdaroğlu’nun 
danışmanı, MHP den ihraç edilen Meral 
Akşener’in özel kalem müdürü bile Fetöcü 
yapıldı.

12 Eylül de bile bu kadarı yaşanmadı.
Akademisyen “Ben Ataestim. Benim 

Fetö ile ne ilişkim olur” diyor ama dinleyen 
kim.

AKP’li vekil, gazetesinin köşesindeki 
yazısında, CHP’nin önde gelen 4 siyasetçi 
sinin Prensbilvanya da FETÖ’yü ziyaret 
ettiğini yazıyor. Anında tepki görüyor, ve 
ispata çağrı hyor.

Bunlar o kadar pişkinler ki artık diyecek 
söz bulunmuyor.

Bu durum öylesi bir hal aldı ki, Cumhur 
başkanı Erdoğan bile “At izi, it izine karış 
ti” diyor.

OHAL Yasası biran önce sonlandınhp, 
normal parlamenter düzene geçilmelidir.

Böyle dönemlerde kraldan çok 
kralcıların çıktığı bilinir.

Savcılar havaya kapılmak yerine somut 
delil ile insanları gözaltına aldırmalı.
Gözaltında tutulanlarda kısa sürede yar 
gıç karşısına çıkarılmalı.

Yoksa bu iş sulanır, işin içinden 
çıkılmaz.

Türkiye’nin en 
büyük Nakliye 
firmalarından 
MSC’nin Gemlik 
Serbest Bölge 
girişinde bulunan 
yan kuruluşu 
Medlog Lojistik 
işyerinde çalışan 
25 şoförün Disk’e 
bağlı Nakliyat İş

Sendikasına üye 
olmaları üzerine 
işçiler işten 
çıkarılmaları 
yankı yarattı. 
Sendikalı işçilerin 
işten atılması 
üzerine dün işyeri 
önünde basın 
açıklaması yapıldı. 
İşçiler haklarını

alasıya kadar 
mücadele 
edeceklerini 
söylediler. 
MSC Lojistikin 
kuruluşlarından olan 
Medlog Lojistik, 
Gemlik’e geldiğinde, 
Bursa yolunda 
Asyaport âdıyla 
bir firma olarak

çalışmaya başlamış, 
ismi daha sonra 
değiştirilmişti.
Medlog’un 
dün işçilerin 
işten atılmasından 
sonra çevredeki 
nakliye 
firmalarından 
TIR aradığı 
öğrenildi.

------------------------- !-----------““^““““1  |(|1 j|-rn -- --- ‘

Kış saati uygula 
ması ile ilgili son 
dakika kararı Resmi 
Gazete de yayımlan 
dı. Alınan karar 
sonucunda yaz saati 
uygulamasının her 
yıl, yıl boyu 
sürdürülmesine 
karar verildi. Kış

saati uygulamasının 
kaldırılması ile bir» 
likte 'Saatler ne 
zaman ileri alına 
cak?' sorusu da 
tarihe karışacak. 
Uygulama ile ilgili en 
ilginç yorum AK 
Parti MKYK üyesi ve 
İstanbul Milletvekili

Burhan Kuzu'dan 
geldi. Kuzu, "Artık 
bu yıldan itibaren 
saatlerimizi bile geri 
almak yok.” dedi 
Resmi Gazete’de 
yayımlanan karara 
göre; gün ışığından 
daha fazla yararlan
mak amacıyla 26

Mart 2016 tarihinden 
itibaren bütün 
yurtta saatlerin bir 
saat ileri alınması 
şeklinde başlayan 
yaz saati 
uygulamasının 
yıl boyu 
sürdürülmesi 
kararlaştırıldı.

LİMAN -İS SENDİKASI 
GEMLİK ŞUBE MŞKANUfillllMUİ

KONGRE İLANI
Liman-İş Sendikası Gemlik Şubemizin 3. Olağan Genel Kurulu 09 Ekim 2016 Saat 

08.00 /17.00 saatleri arasında Ata Mah. Liman Cad. No: 12 Gemport Liman ve Depolama 
A.Ş. yemekhanesi Gemlik / BURSA adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Bu toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 23 Ekim 2016 
tarihinde aynı saat ve yerde aynı gündemle yapılacaktır. 6356 sayılı yasa ve 
Anatüzüğümüz uyarınca ilan olunur.

LİMAN İŞ SENDİKASI
GEMLİK ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Yoklama ve açılış
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- Genel Başkanın açış konuşması
4- Divan seçimi
5- Gündemin okunması
6- Konukların tanıtılması ve konuşmaları
7- Faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi
8-Zorunlu organlara aday olanların konuşmaları
9* Zorunlu organların seçimi
a) Şube Yönetim Kurulu
b) Şube Denetim Kurulu
c) Şube Disiplin Kurulu
d) Merkez Genel Kurul Delegeleri
10- Dilek, öneriler, kapanış.

KAYIP
KAYIP

ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM SERİ A 1201 -1250 VE 
SERİ A 1251 -1300 SIRA NUMARALI 2 CİLT PERAKENDE 
SATIŞ FİŞLERİMİZ KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 

BULUTBEY ZEYTİNCİLİK - SEYİT NİZAM BULUT 
GEMLİK V.D. 41848800520

ORHANGAZİ İLÇE TARIM HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
ALDIĞIM TR-16 K005658 NOLU İŞLETME KAYIT BELGESİNİ 

KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 
HİKMET METE
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BİL OKULLARI
"BİL"inçli velinin tercihi

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ'DE AÇILIYOR

ANAOKULU. İLKOKUL. ORTAOKUL
[<î f 1 bilorhangazi wwwibilokullari.com.tr 4445 2 45 

02245732324

wwwibilokullari.com.tr
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ELEMAN
Fabrikamızda çalışacak aşağıda nitelikleri yazılı elemanlar 

aranıyor.
GENEL NİTELİKLERİ
Elektrik bakım için;
• Elektrik projesi okuyup uygulayabilecek
• Arıza takibi yapabilecek
• Elektrikli motor sürücüleri hakkında yeteri kadar bilgiye sahip
• Tüm elektrik malzemelerinin bilgisine sahip
• PLC Bilgisine sahip
• Meslek lisesinde elektrik, otomasyon ve 
elektronik bölümü ya da önlisans mezunu

• Üretimde saha kontrolleri yapabilecek
• Vardiyalı çalışabilecek
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, özverili ve 

iş disiplinine uyabilecek

Mekanik bakım için ;
• Mekanik, hidrolik ve pnömatik projesi okuyup uygulayabilecek
• Arıza takibi yapabilecek
• Tüm mekanik, hidrolik ve pnömatik malzeme bilgisine sahip
• Kaynak yapabilen veya kaynak yapmayı öğrenme isteği olan
• Üretimde saha kontrolleri yapabilecek
• Vardiyalı çalışabilecek
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, özverili ve 

iş disiplinine uyabilecek
• Meslek lisesine mekanik bölümleri ya da önlisans mezunu

İŞ TANIMI
Talaşlı İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Bakım 

Departmanında Mekanik ve Elektrik Bakım Operatörü olarak görev 
yapacak Bay Takım arkadaşlarına ihtiyacımız bulunmaktadır.

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Bursa Yolu 7.Km. Kurtul Köyü Gemlik / Bursa
Tel : O 224 522 81 80 - 224 522 82 89-90
Fax : 0 224 522 81 81
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BPA (Bisphenol A): Polikarbon, 
PVC gibi bazı plastiklerin ve 
biçimlendirildikten sonra 
sertleşebilen plastik hammaddelerin 
üretiminde kullanılan kimyasal bir

!
 elmacık

“Doğal Mineralli Su"
TÜRKİYE’NİN İLKBPA 
İÇERMEYEN 
SAĞLIKLI 
DAMACANASI 
BURADA!

h Bahkpazarı Mah. 2 Nolu Cad. No: 48 Gemlik 

■ aiPARİÇ 0 224 513 97 00 
I 0 224 514 00 77
■ tiAiii 0 507 244 72 24
L A - ...         ._____________________ ___
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KütlıanBaırann'ıııla kurallara üjinaıanlar>aıHı
Kurban kesim yer* 
terinde yasaklara 
uymayan park, 
bahçe, cadde, sokak 
İle bina önleri, 
meydan gibi umuma 
acık yerlerde bu 
tür faaliyetlerde 
bulunanlara 196 lira, 
konutlarda atıkları 
toprağa veren her 
konut ve bağımsız 
bölüm için bin 221 
lira, kurban kesim 
yerlerinde gerekli 
yasaklara uymayan 
ve önlem almadan 
kurban atıklarını 
toprağa veren 
işletmelere ise 49 
bin 95 lira idari para 
cezası uygulanacak. 
Kurban Bayramı 
öncesinde ve 
süresince kurban 
satış ve kesim yer* 
lerinde çevre 
kirliliğine sebep ola
bilecek faaliyetlerin 
kontrol altında 
tutulacağını belirten

yetkililer, toplum ve 
çevre sağlığının 
olumsuz yönde etk
ilenmemesi için ted
birler alındığını 
söyledi. Yetkililer, 
kurban bayramı 
boyunca satış ve 
kesim yerlerinde 

denetimlerin 
aralıksız yapılaca 
ğını belirtirken, kapı 
önlerinde kurban 
kesip çevreyi kir
letenlerin 'Alo 18T 
hatlı telefona ih
barda bulunulmasını 
istedi.

Kurban satışı ve 
kesiminin, ilgili 
belediye tarafından 
gerekli alt ve 
üstyapının tesis 
edildiğini ifade eden 
yetkililer, kurban 
atıklarının da 
belediyeler 

tarafından 
toplanacağını 
aktardı.
Belediyelerin 
gösterdiği yerlerin 
dışında kurban 
satışı yapmanın ve 
kurban kesmenin 
yasak olduğunun 

altını çizen Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
ise yaptığı yazılı 
açıklamada şuna 
yer verdi:
"2872 Sayılı 
Çevre Kanunu'nun 
20. maddesi 
gereğince, park, 
bahçe, cadde, sokak 
ile bina önleri, mey
dan gibi umuma 
açık, kurban satış ve 
kesimine uygun 
olmayan yerlerde 
bu tür faaliyetlerde- 
bulunanlara 196 lira, 
konutlarda atıkları 
toprağa veren her 
konut ve bağımsız 
bölüm için bin 
221 lira, kurban 
kesim yerlerinde 
gerekli yasaklara 
uymayan ve önlem 
almadan kurban 
atıklarını toprağa 
veren işletmelere 
ise 49 bin 95 lira 
idari para cezası 
uygulanacak."
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Ev alacaKlara miijıle! Otoyol ve Köprüler ücretsiz

Bakanlar Kurulu, 
150 m2'nin üz
erindeki konutlar 
için yüzde 18 olan 
KDV oranını yüzde 
8'e indirdi

Gemlik K^fez
HKlcİa İÜ MÜÎM «İT»«re»ZtTEİf 1

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

BY^GM

Bakanlar Kurulu'- 
nun konutlarda KDV 
indirimi kararı 31 
Mart 2017'ye kadar 
geçerli olacak. 
Düzenlemeyle 31

mart 2017'ye 
kadar konut teslim
lerinde kdv oranı 
yüzde 18 yerine 
yüzde 8 olarak 
uygulanacak.

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

Bakan Arslan, 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla, YİD mod
eliyle yapılan köprü 
ve otoyollar hariç 
KGM'nin işlettiği 
tüm otoyol ve 
köprülerin bayram 
tatili süresince 
ücretsiz olacağı 
müjdesini verdi. 
Bakan Arslan, 
bayram tatili 
boyunca Karayolları 
Genel 
Müdürlüğünce 
(KGM) işletilen 
otoyol ve köprülerin 
ücretsiz olacağını 
söyledi.
Bakan Arslan, 
yaptığı açıklamada, 
9 gün sürecek Kur
ban Bayramı 
tatilinin 10 Eylül 
itibarıyla başladığını 
anımsatarak, 
bayram süresince 
yaklaşık 25-30 mi
lyon vatandaşın yol
lara çıkmasını 
beklediklerini, bu 
nedenle karayolları 
başta olmak üzere 
demiryolu, 
denizyolu ve 
havayollarında tüm 
önlemleri aldıklarını 

ifade etti. 
EK SEFERLER 
KONULDU 
10-17 Eylül tarih
lerinde banliyö 
hatlarının yanı sıra 
yüksek hızlı tren 
hatlarında da ek se
ferler konulduğunu 
bildiren Arslan, 
İzmir Mavi Tren, 
Konya Mavi Tren, 
Doğu Ekspresi, 
Güney-Kurtalan/Van 
gölü Ekspresi, Er- 
ciyes Ekspresi, Fırat 
Ekspresi ve Pa- 
mukkale Ekspre- 
si'ne de bir adet 
fazladan pulman 
vagon eklendiğini 
ve demiryollarının 
bayrama hazır 
olduğunu kaydetti 
Hava ve 
denizyollarında da 
ek seferlerin 
konulduğunu ve yol 
güvenliği önlem
lerinin artırıldığının 
altını çizen Arslan, 
tüm bayramlarda 
olduğu gibi bu 
bayram süresince 
de özellikle gidiş ve 
dönüş tarihlerinde, 
trafiğin yüzde 60-70 
artış gösterdiğini

anımsattı.
Bayram trafiğinde 
yollarda yaşanacak 
yoğunluk nedeniyle 
Bakanlık olarak 
kara, deniz, hava ve 
demiryollarında tüm 
önlemleri aldıklarına 
dikkati çeken Ar
slan, şöyle konuştu: 
"Özellikle trafiğin 
en yoğun olduğu 
karayollarımızda 
yol çalışmalarına 
ara verildi. Trafiği 
yoğun olan tatil 
bölgelerinde ise ana 
güzergahlarda da ek 
önlemler alındı.
Özellikle otoyollar 
başta olmak üzere 
trafik yoğunluğu 
fazla olan devlet 
yollarında da bakım, 
onarım gibi çeşitli 
nedenlerle eksilen 
şeritler trafiğe 
açıldı. Amacımız, 
yol kusurlu 
kazaların önüne 
geçmek. Ayrıca 
kazaların yoğun 
yaşandığı nokta
larda daha 
sıkı tedbirler ala
bilmek için İçişleri 
Bakanlığı ile iş 
birliği yaptık."

O*

GEMLİK KÖRFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

www.gemlikmiiton.com 
facebook/miltondugun 

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

İnternetten Cnnh ttıgm- Sahne - Işık gösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler

2016 yılı 
REZERVASYONLARIMIZ

MİLTON
fek. DÜĞÜN SALONU

^31 18 Ma

http://www.gemlikmiiton.com
plus.google.com/miltondugun
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Kredi kartı kullananlar dikkat!
Bireysel kredi bor
cundan dolayı yasal 
takibe İntikal eden 
kişi sayısı, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 3 
azalarak 423 bin kişi 
oldu.
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB) Risk 
Merkezinin, Negatif 
Nitelikli Bireysel

Kredi ve Kredi Kartı 
Temmuz 2016 Ra
poru yayımlandı. 
Buna göre bireysel 
kredi veya kredi kartı 
borcundan dolayı 
yasal takibe giren
lerin sayısı, ocak- 
temmuz aylarını 
kapsayan 7 aylık 
sürede, geçen yılın 
aynı dönemine göre

yüzde 6 azalarak 796 
bine geriledi.
Aynı yıl içinde bir
den fazla kaydı bulu
nan kişilerin tekilleş 
tirilerek sayılmasıyla 
hazırlanan veriler 
Ocak-Temmuz 2016 
döneminde, bireysel 
kredi borcundan 
dolayı yasal takibe 
intikal eden kişi

sayısının, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 3 
azalarak 423 bin kişi 
olduğunu ortaya 
koydu. Bireysel 
kredi kartı borcun
dan dolayı yasal 
takibe alınan kişi 
sayısı da aynı dö 
nemde yüzde 8 dü 
şüşle 588 bin oldu.

Proic teli tesMlfc döueml resmen taslatıl
Yüzde 100’e kadar 
katkı Öngören 
“süper teşviklerden 
yararlanacak proje 
lerde kararı Ekonomi 
Bakanlığı verecek. 
Projeli yatırımlara 
süper teşvikler 
öngören düzen
lemelerin de yer 
aldığı torba yasa 
Resmi Gazete’de 
yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. Bir 
yatırımın proje bazlı 
desteklerden yarar
lanabilmesine ilişkin 
kararı Ekonomi 
Bakanlığı verecek. 
Desteklenmesi 
öngörülen projel
erde yüzde 100’e 
kadar indirimli ku
rumlar vergisi uygu
lanacak, gümrük 
vergisi muafiyeti 
tanınabilecek. Yürür
lükteki teşvik 
unsurlarından farklı 
olarak, devlet proje 
bazlı yatırımlara 
ortak olabilecek, bu 
yatırımlar için 
gereken arazi bedel
siz olarak verilebile
cek, nitelikli

personel için brüt 
asgari ücretin 20 
katına kadar destek 
sağlanacak. Dünya'- 
dan Hüseyin 
Gökçe'nin haberine 
göre torba yasada 
ayrıca, ticari aracını 
yenileyenlerin ÖTV’- 
den muaf tutulması 
ile Bağ-Kur’lulara 5 
puanlık prim indirimi 
içeren düzenlemeler 
de var.
Arz güvenfîğîm 
sağlama, dışa 
bağımlılığı azaltma, 
teknolojik 
dönüşümü sağlama, 
yenilikçe, Ar-Ge 
yoğun ve katma 
değeri yüksek nite
likli yatırımlara 
destek verilmesini 
öngören düzenle
menin de içinde yer 
aldığı 6745 sayılı, 
Yatırımların Proje 
Bazında Desteklen
mesi ile Bazı Kanun 
ve KHK’lerde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Resmi 
Gazete’de 
yayınlanarak

yürürlüğe girdi. 
Yürürlük dahil 
toplam 82 maddeden 
oluşan kanunda, 
ayrıca faaliyet izni 
kaldırılan vakıf 
yükseköğretim 
kurumlan ve 
kamulaştırma gibi 
konularda da düzen
lemeler yer alıyor. 
Kanun özetle şu 
düzenlemeleri 
içeriyor:

► Kurumlar vergisi 
oranı yüzde 100’e 
kadar indirimli uygu
lanabilecek, 
yatırımın işletmeye 
geçmesinden 
itibaren 10 hesap 
dönemine kadar, 
yatırımlardan elde 
edilen kazançla 

sınırlı olmak üzere, 
kurumlar vergisi 
istisnası 
tanınabilecek.

► Hazine arazisine 
yapılan yatırımlar 
için 49 yıl süreyle 
bedelsiz irtifak hakkı 
tesis edilebilecek, 
bu yatırımda 
öngörülen 
istihdamın 5 yıl 
sağlanması şartıyla 
talep edilmesi 
halinde bu arazi be
delsiz olarak 
yatırımcıya de
vredilebilecek.

► Prime esas 
kazanç alt sınırına 
bağlı kalınmaksızın, 
10 yıl süreyle sigorta 
primi işveren hissesi

karşılanacak.

► İşletme döne
minde 10 yıla kadar, 
yatırıma ilişkin enerji 
tüketim 
harcamalarının 
yüzde 50’sine 
karşılanacak.

► Sabit yatırım 
tutarının 
finansmanında 
kullanılan yatırım 
kredisi için 10 yıla 
kadar faiz veya kar 
payı desteği ya da 
hibe desteği 
sağlanacak.

► Yatırım için özel 
önem taşıyan belir
lenen sayıda her bir 
nitelikli personel için 
5 yılı geçmemek 
üzere brüt asgari 
ücretin 20 katına 
kadar ücret desteği 
verilecek.

► Yatırım tutarının 
yüzde 49’unu 
geçmemek ve 
edinilen payların 10 
yıl içinde halka arz 
veya yatırımcıya

satış şartıyla devlet 
bu yatırıma ortak 
olabilecek.

► Proje bazlı yatırım 
konusu ürüne süresi 
ve miktarı Bakanlar 
Kurulu tarafından 
belirlenecek alım 
garantisi verilebile
cek.

► Yatırıma diğer ka
nunlarla getirilen, 
izin, tahsis, ruhsat, 
lisans ve tesciller ile 
diğer kısıtlayıcı 
hükümler için 
Bakanlar Kurulu 
kararı ile istisna ge
tirilebilecek.

► Projenin gerekli 
kıldığı durumlarda 
bu yatırım için her 
türlü altyapı yatırımı 
yapılabilecek.

p> Devredilen 
yatırımlarda, de
vralan kurum da 
ayın koşulları yerine 
getirmek şartıyla, is
tisna, muafiyet ve 
desteklerden yarar
lanabilecek.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO 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 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 Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_________ 514 17 00
Akcan Potrol si3 1O 79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 48
Boyza Potrol 313 01 03

R 
E

Pamukkato ®19 OO 20
DENİZ UÇAĞI 813SS13
Pagaeus Akmla Sayahat 814 03 02
METRO 613 1® 12
Aydın Turizm 513 20 77
SDzarTurlzm 512 10 72
Kanbaro&lu-Esadaç 514 46 48
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0103

H HASTANELER

B 
E 
R 
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Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haot 513 23 29
Mar.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 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

Gemlik K&fez
OIHLİK'İN İLK »ÖNLÜK »İTMİ 6AZITHİ________

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5574 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cacf. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lEIllüliEliMİ

VENÜS SİNEMASI 
siccin 3 cümrü aşk: 
11:45-14:00-16:15- 

18:30-20:45... 
evcil hayvanların 

gizli yaşamı: 11:30- 
16:15...

tarzan efsanesi: 
11:45-14:00-16:15- 

18:00-20:30...
toz ol: 13:00-15:00- 
17:00-19:00-20:45...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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d Kadri GÜLER

İçinde yaşadığımız yer kürede, 
dünden bugüne koruyabildiğimiz 
neredeyse hiçbir şeyimiz yok. 
Oysa, bu topraklar üzerinde 
blzlerden önce birçok medeniyet 
kurulmuş, birçok devlet tarihi 
sahnesinden silinip gitmiş.
Gök kubbenin oluşumundan 
milyonlarca yıl sonra soğuyan 
yer küre üzerinde, denizler ve 
kara parçası, bitkiler, hayvanlar 
ve İnsanların oluşumu için geçen 
zaman hafsaları almaz.
Canlıların var olmaya başlama 
sından sonra, yaşamlarını sürdüre 
bilmeleri İçin gerekil olan hava, 
su ve ısı İle ayakta kalabilmişler 
dlr.lçlerinde güçlü olan İle akıllı 
olanı, bir diğerini yok ederek 
tutunabllmlştlr yaşama.
Canlılarının milyonlarca yıllık 
yaşam serüveni, sürekli evrim 
leşme İle gerçekleşmiş, birçok 
nesil bu süreç İçinde ya yok 
olmuş, ya da şekil değişikliğine 
uğramıştır.
Bugün hala keşfedilemeyen 
kainat dediğimiz gök kubbede, 
yer küre dışında canlıların 
yaşadığı bir yıldız mevcut mu 
bilinmiyor.
Canlıların en akıllısı olarak 
bilinen İnsanoğlu, düşünerek 
ve sorgulayarak, deneyerek 
aklın ışığında yaşamı kolaylaş 
tırarak, uzayı keşfetmek İçin 
çırpınıyor.
Güneş etrafından oluşan 
gezegenlerin varlığı İle oluşan 
gök bllmi İle uğraşan bilim 
İnsanları her gün yeni buluşlar

ortaya koyuyorlar.
önce yaşadığı kara parçasının 
her bir köşesini keşfeden Insanoğ 
lu, artık kütlenin İçin de olduğu 
boşluğu araştırıyor.
Acaba bu boşluktaki diğer kara 
parçalarında İnsandan daha İleri 
bir yaşamı olan canlılar mı diye 
çabalıyorlar.
Bilim adamları bugün birçok 
devletin bir giz olarak tuttuğu 
bilgileri uzaylılar efsanelerinin 
gerçek mİ yoksa bir hayal ürünü 
mü olduğunu açıklamıyorlar. 

Ama, dünyamıza yaklaşan adına 
Ufo dediğimiz gök cisimlerinin 
varlığı artık biliniyor.
Bu gök kubbe İçinde blzlerl 
ziyarete gelen veya dünyamızı
keşfe çıkan bu yaratıklar kimlerdir? lar olursa ne yapacaklar?
Dünyamızı ziyaret eden bu uzay 
İdarin kullandığı aygıtlar ele 
geçmiş midir? ABD'nln elinde 
olduğu İddia edilen ufoların 
üzerinde yapılan İncelemeler 
neden açıklanmaz?
Ufo, “Tanımlanmayan uçan 

cisimleri” anlamına gelen Ingiliz 
ce Unldentlfled Flylng Objects 
sözcüklerini kısaltılmışıdır.
Avrupa'nın küçük devleti Danl 
marka’da halkın gördüğünü 
İddia ettiği ufolarla İlgili 15 bin 
gizil dosyanın bulunduğunu 
biliyor muydunuz?
Uzayın derinliklerinde yaşamın 
varlığı veya yokluğu gelişmiş 
toplumlar tarafından bu İşe 
ayrılan kaynaklar oranında 
çözüme kavuşacaktır.
Bugün, düşmanı İçinde yaşa 
dığımız kara parçasında ara 
yan İnsanoğlu, birbirlerini öldü 
redursunlar, bir gün gelecek 
İçinde yaşadığımız bu koca 
dünyayı tehdit edecek uzaylı

Bu soruların yanıtı bulmak İçin 
başta ABD uzay araştırmalarına 
büyük kaynaklar ayırıyor.
NASA olarak bilinen Uluslararası 
Havacılık ve Uzay Dairesi, bu 
konuda en geniş çalışmaları 
yapan kurumdur.

Dünyadan uzaya gönderilen 
İlk Sovyet uydusu Sputnlk 1 İn 
gidişinin ardından, bugün 
uzayda kalan uyduların sayısı 
her gün arttığı gibi yer küreye 
gönderdiği sinyaller İle İnsan 
oğlunun yaşamı kolaylaşıyor. 
Ceplerimizdeki akıllı telefonların 
İşleyişleri, evlerimizde ve 
Işyerlerlmlzdekl televizyonları 
mızı rahat İzlememiz hep bu 
uyduların gönderdiği sinyaller 
İle gerçekleşmektedir. 
Gelecekte İnsan yaşamını çok 
daha etkileyecek ve İletişimi 
kolaylaştıracak bu uydular 
uzayın da keşfinde büyük 
etken olacaktır.
Uzayı keşfetmeden dünyanın 
güven İçinde olması olanaksızdır. 
Bunun İçin gelişmiş ülkeler uzay 
araştırmalarına büyük 
yatırımlar yapıyor.
Uluslararası İşbirliği İle oluşturulan 
evrenin sırlarını çözecek bilim 
İnsanları, Blg Bang teorisi İle 
evrenin 13.8 milyar yıl önce 
büyük patlama sonu meydana 
geldiğini İspatlamaya çalışı 
yorlar.
Üzerinde yaşadığımız bu yer 
kürenin altında, milyonlarca 
yıllık gizlerin yattığını biliyor 
musunuz?
Bu gizler,yapılan araştırmalarla 
gün yüzüne çıkarılarak dün ile 
bugün arasında bir İlişki 
kurulmaya çalışılıyor. Uzayın 
keşfi yakın mı, uzak mı bilinmiyor.

curammış sun GemlikKörfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Dünya niffusMBiın rözde 12.9 yeıersiı heslenhifl!
Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre, geçtiğimiz yıl dünya nüfusunun yüzde 12,9 unun yetersiz 

beslendiği belirtildi. Yeryüzü doktorları^ bebek ve çocukların açlık tehdidiyle karşı karşıya kalmamaları 
için protein ihtiyaçlarını karşılaşabilmeleri için Afrikaya'ya yola çıktı. Bağışçıların destekleriyle yola 

çıkan doktorlar Kurban Bayramında gülümseyen çocukların sayısını çoğaltmayı amaçlıyor
Gıda ve Tarım 
Örgütü'nün 2015 
yılında paylaşmış 
olduğu verilere göre 
dünya nüfusunun 
%12.9'u yetersiz 
besleniyor. Bu 
oranın büyük bir 
bölümünü protein 
eksikliği sebebiyle 
gelişimini tamam
layamayan 5 yaş altı 
bebek ve çocuklar 
oluşturuyor.
Dünya genelinde 
yaygın olarak 
görülen çocuk ölüm
lerinin yüzde 45'i 
yetersiz beslenme 
ve açlık nedeniyle 
gerçekleşiyor.
Yetersiz beslenme 
ve açlık en çok 5 yaş 
altındaki çocukları 
etkiliyor. Her yıl 5 
yaş altındaki 5,9 mi
lyon bebek ve çocuk 

açlık yüzünden 
yaşama veda ediyor. 
Afrika'nın yoksul 
bölgelerinde 
dünyaya gelen 
milyonlarca masum 
bebek ve çocuğun 
yetersiz beslenme 
ve çaresizlik 
yüzünden yaşama 
veda etmesini 
yardımseverlerin 
destekleriyle 
birlikte bu ülkelere 
"iyilik" ulaştıran sivil 
toplum kuruluşları 
engelliyor. 
Kurulduğu ilk gün
den beri sunduğu 
sağlık hizmetlerinin 
yanında pek çok 
hastalığın ve 
ölümün nedeni olan 
açlık ve yetersiz 
beslenmeye son 
verebilmek için 
çalışan Yeryüzü

Doktorları, 2005 
yılından beri kurban 
projeleri yürütüyor. 
İnsanlığın en büyük 
gücünün paylaşma 
duygusu olduğu bil
inciyle iyilik ve 

sağlık yolunda 
kıtalar kat eden 
Yeryüzü Doktorları, 
bebek ve çocukların 
açlık tehdidiyle karşı 
karşıya kalmamaları 
ve protein İhtiyaçla 

nni karşilaya 
bilmeleri İçin 
Afrika'ya doğru yola 
çıkıyor. Çıktığı yolda 
hor yıl binlerce 
İnsanın yaşamını 
İyileştiren Yeryüzü

Doktorları, bağ işçi la 
rının destekleriyle 
bir Kurban 
Bayramı'nı daha 
gülümseyen çocuk 
yüzlerini görmeye 
adıyor.

S.S. 66 NOLU 
TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ 

GEMLİK

Gemlik halkının Kurban Bayramını 
en içten dileklerimizle kutlar, 

sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz.

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN
Orhan SAKALLIOĞLU
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Bayram trafiği genelgesi yayımlantlı
İçişleri Bakanı Efkan 
Ala, Kurban Bayramı 
tatili boyunca alına 
cak trafik tedbirle 
rine ilişkin genelge 
yayımladı.
Bayram tatillerinde 
trafik yoğunluğunun 
arttığı, buna bağlı 
olarak da üzücü 
trafik kazalarının 
meydana geldiği be
lirtilen genelgede, 
vatandaşların bayra 
mı huzur ve güven 
içinde geçirmelerini 
sağlamak amacıyla 
trafikte alınacak 
ilave tedbirlere yer 
verildi.
Son zamanlarda 
şehirlerarası yolcu 
taşımacılığı yapan 
otobüslerin karıştığı 
kazaların arttığı be
lirtilen genelgede, 
yolcu otobüslerinin 
denetimine ağırlık 
verilmesi istendi. 
Genelgeye göre, 
trafik hizmetlerinde 
görevli tüm perso 
nelin izni iptal edile 
cek, ihtiyaç 
duyulması halinde 
genel hizmet per
sonelinden de trafik 

hizmetlerinde 
yararlanılacak. 
Trafik şubelerinde 
büro hizmetlerinde 
görevli personel, 
trafiğin denetimiyle 
görevli ekiplere 
takviye olarak 
görevlendirilecek, 
ekip sayısı arttın 
larak önemli kavşak, 
geçit ve güzergah 
larda sabit ekipler 
konuşlandırılacak. 
Görevliler, kılık ve 
kıyafetleri ile ekip 
araçlarının temiz ve 
bakımlı olmasına 
özen gösterecek, 
sürücülere hitap edi 
lirken saygılı 
olunacak.

Tüm polisler 
ceza yazabilecek 
Trafik polislerinin 
yanı sıra genel hiz 
met polisleri, trafikte 
kural ihlallerine karşı 
bayram tatili süre 
since daha hassas 
olacaklar, tespit et
tikleri ihlallere ilişkin 
düzenledikleri 
tutanakları trafik 
ekiplerine teslim 
edecekler.

Özellikle tatilin 
başlangıç ve bitiş 
günlerindeki yoğun 
luğun etkisiyle tıka 
m klik yaşanan kara 
yollarında gerekli 
tedbirler alınacak, 
buralarda ilave 
ekipler görevlen 
dirilerek gerekiyorsa 
ışıklara müdahale 
edilip trafiğin akışı 
sağlanacak.
Ana yollardaki Bölge 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü 
veya istasyon amir 
tiklerinde, trafik 
kazası sonucu kapa 
nan yolun en kısa 
sürede açılabilmesi 
amacıyla çekici ve 
kurtarıcı hazır bek
letilecek.

Aşırı hız ve 
hatalı sollama 
Bayram tatillerinde 
meydana gelen kaza 
ların önemli bölümü 
nün hız ihlali, hatalı 
sollama, yakın takip, 
yorgunluk, çalışma 
ve dinlenme süresi 
nin ihlali gibi neden 
terden kaynaklandığı 
belirtilen genelgede, 

ilgililerden bu ihlal
lerin önlenmesine 
yönelik denetimlere 
ağırlık vermeleri İt
tendi.
Genelgeye göre, 
radarlı hız tespit 
ekipleri, basta otoy
ollar ve bölün müş 
karayolları olmak 
üzere hız İhlalleri ve 
kazaların 
yoğunlaştığı yer ve 
yol kesimleri İle saat 
dilimlerinde seyir 
halinde denetim 
lerlnl sürdürecek. 
Araç durdurmanın 
mümkün olmadığı 
veya risk oluşturdu 
ğu durumlarda dene
timler çevirme ekibi 
bulundurmaksızın 
ihlalde bulunan 
araçların tescil 
plakasına göre ceza 
uygulanacak. 
Denetimlerde 
yorgunluğu, uyku 
suzluğu veya süre 
ihlali tespit edilen 
sürücülere, trafik 
kuruluşlarında din
lenebilecekleri 
söylenecek. Çalışma 
ve dinlenme 
sürelerini ihlal eden 

ticari araç sürücü 
Itrinin taşıt kullan 
malarına müsaade 
edilmeyecek. 
Denetim amacıyla 
durdurulan araçların 
basit teknik muaye 
neleri de yapılacak, 
sürücü ve yolcuların 
emniyet kemeri takıp 
takmadıkları kontrol 
edilecek. Arapların 
ışık donanımlarına 
yönelik denetimlere 
ağırlık verilecek.
Trafik yoğunluğunun 
arttığı yollarda gerek 
görülmesi halinde 
ağır tonajlı araçlar, 
trafik normale 
dönünceye kadar 
uygun yerlerde kısa 
süreli bekletilecek
ler. Trafik denetim 
hizmetlerinde 
görevli ekip ve per
sonelin bir kısmı 
"sivil ihbarlı 
denetimlerde" 
görevlendirilecek. 
Bu ekipler hatalı sol
lama, yakın takip, 
ışık İhlali, emniyet 
kemeri ihlali ile araç 
kullanırken cep tele
fonu kullanan 
sürücüleri tespit 

edip ceza 
uygulanmasını 
sağlayacak. 
Ekipler sorumluluk 
bölgelerinden kesin
likle ayrılmayacak, 
sürücülerin 
kolaylıkla 
görebileceği 
konumda yola 90 
derece açıyla bulu
nacak. gece tepe 
lambaları açık ola
cak.
Kent Güvenliği 
Yönetim Sistemi 
(MOBESE) İle Trafik 
Elektronik 
Denetleme Sistemi 
(TEDES) kurulu bu
lunan illerde, bu sis
temler bayram tatili 
süresince aktif 
olarak kullanılacak 
ve bu birimlerde 
yeteri kadar per
sonel bulundurula
cak.
Arife ve bayram 
günlerinde 
vatandaşların yoğun 
olarak ziyaret ettiği 
şehitlik, mezarlık ve 
alışveriş merkezleri 
çevresinde trafiği 
düzenlemeye yöne
lik tedbirler alınacak.

KK

Dost ve müşterilerimizin 
Kurban Bayramını 

en içten dileklerimizle 
kutlar, mutlu ve huzurlu 

günler dilerim

Haluk Alfan
İstiklal Caddesi No: 49 GEMLİK 

Tel: 513 12 81 - 513 32 28 Fax: 513 42 98
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Ttet Stıı Daiir Mesallanıa Kamilini tansı
Tüketiciler Hak 
Arama Genel Baş 
kanı, bazı turizm 
firmalarının vatan 
daşlara "her şey 
dahil" gibi kısa 
mesajlar gönderdi 
ğini belirterek, “Her 
şey dahil diye bir 
şey yok, tamamen 
kandırmaca" dedi. 
Tüketiciler Hak 
Arama Genel 
Başkanı Nihat Altay, 
bayram tatili başta 
olmak üzere yaz tatili 
döneminde bazı 
turizm firmalarının 
vatandaşlara kon
aklama konusunda 
"her şey dahil" gibi 
kısa mesajlar gön 
derdiğini belirterek, 
"Tatil mesajı gön
deren firmalara 
vatandaşımız kanı 
yor ve internetle 
telefon üzerinden 
kredi kartıyla kayıt 
yaptırıyor ancak 
vatandaşımız otele 
gittiği zaman ya o

şartlarla karşılaşmı 
yor, ya da tamamen 
dolandırılabiliyor. 
Her şey dahil diye 
bir şey yok, tama
men kandırmaca." 
dedi.
Altay, yaptığı açıkla 
mada, yaz ayları ve 
özellikle bayramların 
dolandırıcıların en 
çok sevdiği dönem 
olduğunu ifade 
ederek, bazı turizm 
firmalarının da bu 
dönemde müşteri 
kazanmak için 
vatandaşlara çeşitli 
kısa mesajlar 
gönderdiğini belirtti.

"MESAJLARA 
İTİBAR 
EpİLMEMELİ" 
Bu mesajlara inanıp 
otellerde, tatil belde 
lerinde rezervasyon 
yapan vatandaşların 
mağdur olabildiğini 
kaydeden Altay, 
özellikle tatil kent
lerindeki firma ve 
acentelerden vatan 
daşlara gelen mesaj 
ların yasal olmadı 
ğım ve bu tarz 
mesajlara itibar 
edilmemesi 
gerektiğini ifade etti, 
Altay, vatandaşlara 

turizm firmalarından 
tatil mesajı gön 
derllmeslnln suç 
olduğunu belirterek, 
"Bu tan mesaj gön
deren turizm 
şirketleri suç İşliyor. 
Çünkü 6563 sayılı 
Elektronik 
Haberleşme Ka- 
nunu'nun 60. madde
sine göre bu tarz 
mesajların gönder
ilmesi yasal değil. 
Bunları şikayet eder
sek cezai yaptırım 
uygulanıyor. Tatil 
mesajlarına 
kanmayın." dedi. 
Turizm firmalarınca 
tüketicilere yaz 
aylarının başlarıyla 
özellikle bayram
larda mesajlar 
gönderildiğini anla
tan Altay, şöyle 
devam etti:

"VATANDAŞLAR 
ÇOK DİKKATLİ 
OLMALI" 
"6 gün, 4 gece har 

şey dahil şu fiyat 
veya her şey dahil 5 
yıldızlı konaklama, 
tatil İmkanı, arken 
rezervasyon 
şeklinde mesajlar 
«önderlllyor.

atandaşlarımiz da 
Internet veya telefon 
üzerinden bu 
mesajlara esvap 
verip rezervasyon 
yaptırıyor ancak şu 
konuda mağduriyet 
yaşayabiliyorlar. Hor 
şey dahil deniliyor 
ama tatil yerine git
tiklerinde hor şey 
dahil çıkmıyor veya 
ötol İstediği şartları 
sunamıyor, bu yüz
den bu mesajlara 
cevap verirken, 
okurken 
vatandaşların çok 
dikkatli olmak 
gerekiyor. Ayrıca bu 
mesajları gönderen 
firmaların 
güvenilirliğini mut
laka sorgulamak 
gerekiyor."

"MESAJ GÖN
DERENLERİ 
?İKAYET EDİN" 

üketlcllerin bu tür
mesaj gönderen 
firmaları şikayet 
etmesi gerektiğini 
kaydeden Altay, 
"Mesaj gönderen 
firmaları, otelleri 
şikayet edin. Eğer 
şikayet olmazsa 
karşı taraf vatandaş 
alakasız diyerek 
mesaj göndermeye 
devam edecektir. 
Mutlaka bu mesajları 
Söndoron şirketleri

İlgi Teknolojileri 
Kurumu, ticaret 
odaları, ticaret II 
müdürlüklerine 
şikayet etsinler ki 
bunlara yaptırım 
uygulansın ve bir 
daha göndermesin
ler. Zaten bu 
mesajları göndermek 
suç. Suç İşleyen bir 
firma no kadar güve
nilir olabilir ki." 
İfadelerini kullandı

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

K at) -TEN
KAVANOZ - TENEKE PET AMBALAJ TİCARETİ

Gemlik halkının, eş, dost ve müşterilerimizin 
Kurban Bayramını en içten dileklerimizle 

kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu 
nice bayramlar dilerim,

Ahmet ATALAR
Orhangazi Caddesi No: 17/A Tel: O 224 513 52 22 GEMLİK / BURSA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bayramlar, büyük 
aile sofralarının 
kurulduğu, lezzetli 
yemeklerin 
yendiği ender 
zamanlardandır, 
özellikle de Kurban 
Bayramı’nda yapılan 
etli yemekler, 
midemize de bayram 
yaptırır. Tabii aşırıya 
kaçmadığı sürece... 
özellikle et ve tatlı 
tüketiminin artığı 
Kurban Bayramı’nı 
sağlıklı bir şekilde 
geçirmek için 
beslenmeye de 
dikkat edilmeli. 
Diyetisyen Emre 
Uzun, öncelikle 
bayram tatillerinde 
daha özenli hazırla 
nan kahvaltı sofrala 
rında hamur işleri, 
yağlı kızartmalar, 
sucuk ve salam 
içeren omletlerden 
uzak durulması 
gerektiğini belirtiyor. 
Bunun yerine daha 
hafif; bol peynir, 
söğüş yeşillik, 
haşlanmış yumurta

içeren bir kahvaltı 
ile bayram sabahına 
başlamak gerekti 
ğini söylüyor. Kur
ban telaşı nedeniyle 
kahvaltı için çok 
vakit ayrılamı yorsa 
da kahvaltıyı atlama
mak gereki yor. Ace
lesi olanlar süt içip 
yanında ceviz, 
fındık, badem yahut 
meyve tüketilebilir. 
Kurban eti tüketimi 
Diyetisyen Emre 
Uzun, “Kurban etini, 
kesimden hemen 
sonra tüketmemeye 
özen gösterilmelidir. 
Etin en az 24 saat 
bekletilmesi 
gerekiyor. Hem etin 

yumuşaması ve 
lezzetinin yerinde 
olması için hem de 
içinde bulunduru *' 
yorsa mikroorga 
nizmaların etkisiz 
hale gelmesi için 
önemlidir. Ayrıca en 
önemlisi dinlendiril 
memiş etin sindirimi 
daha zor olmaktadır. 
Et, en önemli pro
tein kaynağıdır fakat 
aynı zamanda yağ 
ve kolesterol de 
içerir. Bu sebeple 
pişirirken kendi 
yağında pişirmek 
gerekmektedir. Ete 
ekstra yağ eklen
memelidir. Sakatat
lar ise çok yağlı 

olduğundan tüke
timine dikkat etmek 
gerekmektedlr.Kavu 
rma yapılırken et 
çok uzun süre 
sıcağa maruz 
kalmasından ötürü 
kanserojen Öğeler 
oluşabilmektedlr. Bu 
yüzden ızgara, 
tencerede sebzelerle 
beraber pişirme, 
haşlama ya da man
gal tercih edilme
lidir." diyor.
Ayrıca çok fazla ot 
tüketimi de sağlıkla 
ilgili sorunları be
raberinde getirebilir. 
Bu nedenle öğün 
başına et tüketimi 
60-80 gramı 
aşmamalıdır. Etin 
yanında salata, 
ayran, yoğurt, cacık 
vs. tüketilmelidir. Et 
demir, çinko 
açısından zengindir 
fakat C ve E vitamin
lerini içermez. Bu 
nedenle salata İle 
tüketilmesi ya da 
sebze ile pişirilerek 
tüketilmesi önerilir.

Ah şu bayram 
tatlıları!
Tatlı tüketimi de 
bayramda bir diğer 
dikkât edilmesi 
gereken konudur. 
Şerbetli tatlılar, 
şekerlemeler, çiko
latalar, kan şekerini 
ani yükselttikleri 
gibi yağ 
depolanmasını da 
hızlandırırlar. Bu ne
denle olabildiğince 
uzak durmak 
gerekir. Diyetisyen 
Emre Uzun, daha 
çok sütlü tatlılar, 
dondurma, meyve 
ve meyve tatlıları 
tercih edilmesi 
gerektiğini 
söylüyor.Ayrıca tatlı, 
günde 1 porsiyon
dan fazla 
tüketilmemelidir. 
Sıvı ahmını es 
geçmeyin 
Yoğun bir beslenme 
olan bu bayram 
döneminde sıvı 
alımlarıda kontrol 
edilmelidir. Günde 8- 
10 bardak su 

tüketilmesi çok 
önemlidir. Yapılan 
bayram ziyaret
lerinde İçilen kahve 
Ve çaya da dikkat 
edilmelidir, sanıldı 
ğının aksine çay, ve 
Kahvenin su 
ihtiyacım giderme 
diği Unutulma 
malıdır. Yemekler
den 1 saat kadar 
sonra maden suyu 
tüketimi sindirim 
açısından rahatlama 
sağlayacaktır. 
Her zaman geçerli 
olduğu gibi oayram 
döneminde de 1 
saat açık havada 
yürüyüş yaparak bu 
dönemde alınan 
fazla kaloriler 
dengelenmeye çalışı 
labillr.özellikle kilo 
problemi, kalp 
damar rahatsız 
lıklari, diyabet, 
hipertansiyon, mide 
rahatsızlıkları gibi 
problemleri olan 
kişilerin et ve tatlı 
tüketimine dikkat et
meleri gereklidir.

Emeklilerimizin ve 
Gemlik halkının 

Kurban Bayramını 
en içten 

dileklerimizle kutlar, 
bayramın sağlık, 
mutluluk ve huzur 
getirmesini dileriz.

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUBESİ 

YÖNETİM KURULU ADINA
ÖMER SİMSEK

Ortaklarımızın ve 
Gemlik halkının

Kurban Bayramını en içten 
dileklerimizle kutlar, 

sağlıklı ve mutlu bir bayram 
geçirmelerini dileriz

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
SANATKARLAR KREDİ 
KEFALET KOOPERATİFİ
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Kurban Bayramında ceza 
evlerimle acık görüş imkanı

iMhatsApp'tan 
tepki çeken karar 
içlna^lklama

urban Bayramında 
cezaevlerinde açık 
görüş yapılacak. 
Her yıl olduğu gibi 
bu yıl da kapalı 
ceza infaz 
kuramlarında bulu
nan hükümlülere 
Kurban Bayramı ne
deniyle belirlenen 
gün ve sürelerde 
açık görüş uygu
lanacak. Cezaev
leri n deki tutuklu ve 
hükümlüler, 
Kurban Bayramı 
süresince açık 
görüş yapabile 
çekler. Cezaev
lerinde bulunan 
tutuklu ve 
hükümlülerin 
birinci dereceden 
yakınları açık 
görüşe girebilecek. 
Kurban Bayramında 
açık görüş yapacak 
olan hükümlü ve tu
tuktular, belge
lendirilmek 
suretiyle sadece 
anne, baba, eş,

çocuk, torun, 
büyükanne, büyük
baba ve 
kardeşleriyle 
görüşecekler.
Cezaevlerinde 
hükümlü ve tutuklu 
bulunan yakınıyla 
görüşmek isteyen 
kişilerin, akrabalık 
durumlarını nüfus 
idarelerinden veya 
ilgili konsolosluk
lardan verilen resmî 
belgeler ile 

ispatlamaları 
gereklidir.
Ancak; anne, 
baba, eş, çocuk, 
torun, büyükan 
ne, büyükbaba ve 
kardeşi olmayan 
hükümlü ve 
tutukluların, 
üçüncü dereceye 
kadar olan 
akrabalarından en 
çok üç kişiyle, 
önceden cezaevi 
müdürlüğüne haber 

verilmesi ve 
belgelendirilmesi 
kaydıyla görüş 
me yapmalarına 
da imkan 
tanınacaktır. 
Ancak; bu fıkra 
hükmü, 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezasına 
hükümlüler 
hakkında uygu
lanma 
yacaktır.

VVhatsApp. Fâce- 
book'la daha fazla 
veri paylaşacağını 
ve bası şirketlerin 
kullanımlara mesaj 
göndermesine izin 
verileceğini açıkla 
misti, VVnateApp'ın 
aldığı bu karara 
tepkiler sürüyor, 
delen tepkiler 
üzerine asıkla 
yapan şirket, 
kullanıcılarının 
gizliliğinin ihlal 
edilmeyeceğinin 
altını çizdi ve süz 
konusu paylaşımın 
kötüye kullanılma 
yaeağını İddia etti. 
Aynı açıklamada, 
Facebook İle veri 
paylaşımının 
kullanıcılara 
sunulacak 
hizmetin kalitesini 
artıracağı İddiası 
na da yer verildi. 
30 gün ayrıntısı 
Her ne kadar 
VVhatsApp yeni 
özelliğin İsten
memesi halinde 
(30 gün İçerisinde) 
kullanıcının yeni 

sözleşmenin 
bağlayıcılığından 
kurtulabileceğini 
belirtse de, pek 
çok güvenlik 
uzmanı bu işlemin 
bile VVhatsApp'ın 
Facebook ile veri 
paylaşmasının 
önüne geçmeye 
eeği görüşünde. 
Peki, WhatsApp*ın 
tepki çeken âdi 
mindan etkilen
memek için ne 
yapılabilir? 
İşte VVhatsApp 
hesap bilgi 
paylaşımı kapat
mak için yapmanız 
gerekenler...
Android 
kullanıcılarının bu 
özelliği kapatması 
için öncelikle 
VVhatsapp'ta 
Ayarlar > Hesap 
bölümüne girmesi 
gerekiyor.
Daha sonra ise 
'Hesap bilgilerimi 
paylaş* 
seçeneğindeki 
İşareti kaldırmanız 
gerekiyor.

S.S. 73 NOLU GÜZEL GEMLİK 
OTOBÜS VE MİNİGÜSCÜLER 

KARAYOLU YOLCO TAŞIMA KOOPERATİFİ

Gemlik Halkının 
Kurban Bayramını kutlar, 

bayramın sağlık, mutluluk ve huzur dolu 
günler getirmesini dileriz»

YÖNETİM KURULU
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Bzmanlartaıı şarlıon eııleltsIıınıııiM karşı uwn
Bir zamanların en 
çok korkulan 
hastalıklarından 
olan şarbon enfek
siyonuna karşı uz
manlar uyârdı: 
Kurbân Bayrâm'ında 
bunlara dikkat edin. 
Medicana Bahçeli 
evler Hastanesi En
feksiyon Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Mehmet 
Karabay, otçul hay
vanlarda .görülen ’ 
şarbon enfeksiyonu;, 
konusunda uyardı. 
Şarbon, Bacillus An- 
thracis adlıbâk- <♦ 
terinin etken olduğu 
ve daha çok otçul 
hayvanlarda görülen 
bir enfeksiyon ; 
hastalığı. İnsanlarda, 
etkenin bulaş yoluna 
göre deri, bağırsak 
ve akciğer şarbonu 
olmak üzere 3 şekil 
de ortaya çıkıyor. 
AKCİĞER 
ŞARBONU 
Bakteri (BacillusAn- 
thracis) sporlarının 
hava yoluyla 
alınması sonucu

GEMLİK ESNAF SANATKARLAR ODASI 
THE GEMLİK VARİOÜS CRAFTSMEN AND TRADESMEN

oluşur ve şikâyetle 
rinin başlamasıyla 
birlikte tanısı 
konulup tedavi 
edilmediği takdirde 
yüksek oranda 
ölümcül seyreder. 
BAĞIRSAK 
ŞARBONU 
Şarbon hastalığı 
plan bir otçul hayva 
mn etinin tam pişiril 
meden yenmesi 
sonucu ortaya çıkar 
ve yüksek oranda 
ölümcül seyreder. 
DERİ ŞARBONU 
En sık görülen for
mudur. Ülkemizde 
de dünyada da 
bütün şarbon 

olgularının yaklaşık 
% 95'i bu şekilde or- 
taya çıkar. Sıklıkla 
hayvan yünleri, deri* 
leri ve postlarıyla 
uğraşanlarda 
görülür. Bakteri 
sporların derideki 
kesik ya da 
sıyrıklardan girerek 
deri içinde 
depolanması 
sonrası gelişir, özel
likle el, bilek, kol, 
yüz ve boyun gibi 
açıkta kalan bölgel
erde sık görülür. 
Etkenin yerleşmesi 
ile lezyonun ortaya 
çıkışı arasında 
geçen süre genel?' •

İlkle 2-3 gündür. 
Bakteri sporlarının 
deri İçinde vejetatlf 
hale gelerek (aktif 
bakteri haline gel
erek) toksin 
üretmesi sonucunda 
ödem gelişir. 
Kaşıntılı bir ınakül 
(derinin yüzeyinden 
kabarık olmayan 
kırmızılık) ya da 
papül (derinin a 
yüzeyinden kabarık 
olan kırmızılık) 
olarak başlayan 
lezyon 1-2 gün 
içinde genişleyerek 
üzerinde bir vezlkül 
(içi sıvı dolu 
kabarcık) oluşur. 
Vezlkülün ortası 
çökük ve İçi sıvı İle 
doludur. Vezlkül 
sıvısı birkaç gün 
İçinde bulanıklaşa 
rak mavi-siyah bir 
renk alır. Hayvan 
kesimi sonrası bu 
tür belirtiler görüldü 
ğünde en kısa za
manda bir Enfek
siyon Hastalıkları 
Uzmanına başvur 

mak ve bir an önce 
antibiyotik tedavi* . 
Bine başlamak gerek 
mektedır. Tedavide 
geç kalınması halin 
de hastalık ölümcül 
olabilmektedir.
ŞARBON, ÖNEMLİ 
TOPLUM SAĞLIĞI 
PROBLEMİ 
Hayvancılık ülkem
izde azalmış olsa da 
şarbon hastalığı 
ciddi bir halk sağlığı 
problemi olarak 
devam ettiğini be* 
llrten Dr. Karabay, 
“Hor yıl dünya 
genelinde kaydedl 
lon vakaların çoğun 
luğu Paklatan, Iran, 
Sudan vo Türkiye'
den bildirilmektedir. 
Ülkemizde kurban 
bayramı dolayısıyla 
hayvan kesiminde, 
derisinin soyulma 
ayıda, atinin parça 
lahmasında görsv 
alan vo postlarıyla 
temas eden kişilerde 

»deri şarbonu 
vakalarına yılın diğer 
aylarına göre daha

aık raatianmaktadır.
Aynı zamanda bu 
dönemde hasta 
hayvanın etinin yen
mesi ihtimali de 
artmaktadır; dolayı 
sıyia halkımızın ve 
özellikle kesim 
İşleminde görev alan 
kişilerin konu hak 
kında bilinçlendiril 
mesi gerekmektedir” 
dedi.
Korunmanın yollan 
Şarbondan en 
önemli korunma 
yolu, bu hastalıktan 
ölen hayvanların 
uygun şekilde or
tadan kaldırılması 
olduğunu söyleyen 
Dr. Karabay, 
“Bunun için hasta 
hayvanlar kesilip 
yüzülmemeli ve 
otopsi yapılma 
malıdır. Hayvanların 
kesiminde hayvan 
hasta olmasa bile 
tek kullanımlık veya 
kalın eldiven kullanıl 
ması vo koruyucu 
elbise kullanılması 
gerekmektedir.” dedi

Knitfak Bunuma eoıuıj ve omuıttamja, 
uâU, ve çudtbukuja, ta kaCktuu^a luujvtfc taaauu;

Mğfclıh, ve hjmtçb
giiııbı geltae»

Yönetim Kurulu adına Başkan
İsmail BEKİ

Hamidiye Mah. 2. Kordon Boyu Alemdar Apt Altı No: 16 16600 GEMLİK Tel: (0.224) 513 2018 Fax: (0.224) 514 5010 www.gemlikeso.org

http://www.gemlikeso.org
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Bıcai ustalatınnı KorüM Baıramı mesaisi
Kurban Bayramı'na 
sayılı günlere kala 
Bıçakçılar Çarşı 
sı'ndaki ustalar, 
vatandaşlardan 
gelen talepleri 
yetiştirebilmek için 
yoğun mesai harcı 
yor. Merkez Eyyü 
biye ilçesi Haşimiye 
Meydanındaki 
Bıçakçılar Çarşısın 
da faaliyet gösteren 
bıçak ustaları, 
vatandaşların 
getirdiği bıçak, satır, 
zırh ve mutfak ro
botu bıçağı gibi alet
leri tamir edip, 
keskinleştiriyor. 
Kurban Bayramı 
dolayısıyla 
yoğunluğun 
yaşandığı çarşıda 
ustalar, fazla mesai 
yapıyor. Kentte 
yaklaşık 40 yıldır 
bıçak ustalığı yapan 
Mustafa Abacı, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, baba

mesleği bıçakçılığı 
ailece 75 yıldır 
yaptıklarını söyledi. 
Kurban Bayramı 
öncesinde 
yoğunluklarının 
arttığını ifade eden 
Abacı, "Bıçakçılık 
bizim baba 
mesleğimiz. Kendi 

markamızda bıçaklar 
üretip satıyoruz.
Bugünlerde bayram 
dolayısıyla yoğunluk 
yaşıyoruz." dedi. 
Bıçak alırken yerli 
malların tercih 
edilmesini 
öneren Abacı, 
"Vatandaşlarımız 

bıçaklarını son 
güne bırakmadan 
erkenden getirip 
tamirini yaptırsınlar 
ve bıçaklarını 
keskinleştirsinler. 
Bayrama az zaman 
kaldığında hem 
yoğunluk yaşanıyor 
hem de bıçakları

İstedikleri gibi ol
muyor. Biz burada 
bıçakları 2, satırları 
3, zırhları İse 
5 liradan 
keskinleştiriyoruz. 
Bıçak fiyatları da 
uygun. 3 liradan 30 
liraya kadar 
bıçaklarımız mevcut. 
Vatandaşlar Çin malı 
yerine yeril malı 
bıçakları alsın. Yeril 
malı bıçaklar daha 
uzun ömürlü." 
diye konuştu. 
"Sağlam bıçakla 
kurban İşlemi 
çabuk tamamlanır" 
Bıçak ustası 
Hüseyin Nacaroğlu 
da 20 yıldır 
bıçak ustalığı 
yaptığı belirte 
rek, "Bıçak 
keskinleştirmek 
sabır işi, acele 
ye gelmez.
Vatandaşlarımız 
bıçaklarını ne 
kadar erken getirir

lerse o kadar 
İyi olur. Çünkü 
kurbanda 
kullanacakları 
bıçakların iyi 
olması gerekir. 
Hayvana eziyet 
çektlrllmemell. 
Sağlam bıçak 
kullanıldığı zaman 
kurban işlemleri 
çabuk tamam 
lanır." dedi. 
Kent dışından 
gelen Mustafa Demir 
de Viranşehir 
ilçesinde Kurban 
Bayramı hazırlığı 
yaptığını ifade ed
erek, "Kurbanda 
kullanacağım 
bıçakları 
keskinleştirmek İçin 
geldim. Yanımda 
4 bıçak getirdim. 
Onları hazırlayıp 
kısmet olursa bayra
mda kullanacağım. 
İnşallah hayırlı bir 
bayram geçiririz." 
İfadelerini kullandı.

Esat & Ahmet - Atalay - Arda COŞKUN

Tüm Dost ve Müşterilerimizin Kurban 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 00 
Demirsubaşı Mah. İskele Sok. 

No: 6 GEMLİK
Tel : (0.224) 514 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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Barsa Terminali nde hamam yoğunluğu

Bayram tatiline 
sayılı saatler kala, 
erkenden yola 
çıkanlar Bursa Ter
minaline 
akın etti. Ek sefer
lerle talepleri 
karşılamaya 
çalışan firmalar, 
9 günlük tatil 
dönüşünde ise 
erken rezervasyon 
için vatandaşları 
uyardı.
Bayram tatilinin 
9 gün olmasıyla be
raber aile 
ve akraba ziyaret
lerinin

yanı sıra tatil 
planları yapanlar 
erkenden
Bursa Terminali'nç 
akın etti. Tatile 
saatler kala 
tükenen bilet talep
lerine firma sahip
leri ek seferlerle 
cevap vermeye 
çalıştı.
Ailesi ve 
akrabalarının 
yanına gidenlerin 
yanı sıra, 
BursalIlar en çok 
Akdeniz ve Ege 
kıyılarını tercih 
etti. Yıllık tatil, 

okulların açılması 
ve bayram tatilinin 
bitimi ile birlikte 
dönüşlerin 
yoğun olacağına 
dikkat çeken 
firma yetkilileri, 
vatandaşları 
erken rezervasyon 
konusunda uyardı. 
Bursa Terminali'nin 
diğer bayram 
dönemlerinden 
daha fazla 
yoğunluk 
yaşadığını ifade 
eden Pamukkale 
Turizm Bursa 
Bölge Müdür

Yardımcısı 
Hamit Ocak, “Tatil
ciler ağırlıklı olarak 
güney sahillerine 
akın ediyor.
Yolcuların talep
lerini karşılamaya 
çalışıyoruz.
Bayram tatilinin 
başlayacağı 
bugün, yoğun 
mesai harcıyoruz. 
Bu yoğunluktan 
biz memnunuz. 
Beklediğimiz 
yolcu sayısına 
ulaştık. Şu anda 
düzenlediğimiz 
ek seferlere yolcu 

alıyoruz" diye 
konuştu. 
Ocak, “Okulların 
açılması ve yaz se
zonunun da sona 
ermesiyle birlikte 
dönüşlerin daha 
yoğun olacağına 
düşünüyoruz. 
Bu yüzden tatil 
dönüşü tüm 
vatandaşlarımızın 
erken rezervasyon 
yapmalarını 
tavsiye ediyoruz. 
Çünkü yaşanan 
yoğunlukta 
onlar daha 
çok sıkıntı 

çekiyor. 
Hem özel 
araçlarıyla, 
hem otobüsle seya
hat edenler dönüşü 
bir gün önce ya
parlar 
sa kimse zor du
rumda kalmaz. 
Dönüş bilet 
lerinde bile bazı 
bölgelerde tüken
meler oldu.
Oralara ek 
seferler 
düzenleyeceğiz" 
şeklinde 
konuştu.

Bayramda hava nasıl olacak?
Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel 
Eroğlu, hafta sonu 
hava sıcaklıklarının 
Türkiye genelinde 
uzun yıllar ortala 
maları civarında 
olmasını bekledik
lerini ifade ederek, 
Kurban Bayramı 
tatili süresince ülke 
genelinde sıcaklık 
ların 2-5 derece 
azalarak mevsim 
normalleri civarında 
seyredeceğini 
söyledi.
Bakan Eroğlu, yaptı 
ğı açıklamada, haf 
ta sonu ve Kurban 
Bayramı tatili 
süresince yurtge 
neli ile yağış bekle
nen yerlerde günün 
büyük bölümünde 
havanın parçalı ve 
az bulutlu geçece 
ğinin tahmin 
edildiğini vurguladı. 
Eroğlu, "Batı Böl
gelerimizin iç kesim 
lerinde, bayramın 
ikinci günü Doğu 
Karadeniz kıyıları, 
bayramın son iki 
günü Doğu Karad-

eniz ve Doğu 
Anadolu'nun 
kuzeyinde öğleden 
sonraları kısa süreli 
ve yerel sağanak 
yağış geçişleri mey
dana gelebilir." diye 
konuştu.
Hava sıcaklığında 
bayram tatili süre 
since önemli bir 
değişiklik olmaya 
cağını ve sıcaklık 
ların Türkiye 
genelinde mevsim 
normallerinde seyre 
deceğini aktaran 
Eroğlu, şunları be
lirtti: "Mevsim nor
mallerinin 2 ila 5 
derece üzerinde 
seyreden hava 
sıcaklığında bugün 

ve hafta sonunda 
önemli bir değişik 
lik olmayacağını ve 
bayramla birlikte 
sıcaklıkların aza la 
rak ülke genelinde 
mevsim normalleri 
Civarında seyrede 
ceğini tahmin ediy
oruz. Ayrıca Meteo
roloji Genel 
Müdürlüğü tarafın 
dan yayınlanan me
teorolojik tahmin ve 
uyarıların takip 
edilmesi can ve mal 
emniyeti açısından 
önem arz ediyor." 
Yüksek sıcaklıkların 
yaşandığı günlerde 
meydana gelebile 
cek orman yangın 
riskine karşı vatan 

daşlardan gerekli 
hassasiyeti göster 
mejeri istendi.
Rüzgar, Marmara'da 
kuzeydoğu yönler
den Kuvvetli ese
cek. Ülkenin 
batısında cumartesi 
günü öğle saatlerin 
den sonra parçalı 
ve yer yer çok bu
lutlu hava hakim 
olacak. Kütahya, 
Aydın, Manisa, 
Çanakkale'nin 
doğusu, Balıkesir 
veBilecik 
çevrelerinde kısa 
süreli ve yerel 
sağanak görülecek, 
diğer yerler az bu
lutlu ve açık olacak. 
Yurdun kuzeybatısı 
pazar günü öğle 
saatle rinden sonra 
parçalı ve yer yer 
çok bulutlu olacak. 
Kütahya, Balıkesir, 
Çanakkale'nin 
doğusu, KIrklareli 
ve Edirne 
çevrelerinde kısa 
süreli ve yerel 
sağanak geçişleri 
yaşanacak. Diğer 
yerler az bulutlu ve 

açık geçecek. 
Bayramın birinci 
günü olan Pazarte 
si, Türkiye'nin iç İle 
batı kesimleri 
parçalı ve yer yer 
çok bulutlu, 
Marmara'nın kuzey 
ile doğusu, İç Ege, 
Doğu Akdeniz'in iç 
kesimleri, İç 
Anado lu'nun 
kuzeybatısı ve 
Bolu, Düzce ile 
Karabük çevreleri 
kısa süren ve yerel 
olmak üzere sağa 
nak ve gök gürü 
Itülü sağanak, diğer 
yerler parçalı ve az 
bulutlu geçecek. 
Rüzgar, Marmara, 
Ege ve Batı Karade 
niz'de kuzeydoğu 
yönler deh 
Kuvvetlice esecek. 
Bayramın ikinci 
gününde ülke 
geneli parçalı ve 
Ker yer çok bulutlu 

ava görülecek.
Marmara'nın 
doğusu, Akdeniz'in 
iç Kesimleri, Doğu 
Karadeniz kıyıları 
ile Hatay'ın batı 

kesimlerinde kısa 
süreli ve yerel 
olmak üzere 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
meydana gelecek. 
Bayramın üçüncü 
günü çarşamba, 
yurt geneli parçalı 
ve yer yer çok bu
lutlu, Güney 
Ege'nin iç kesim
leri, Doğu Akdeniz, 
Batı Akdeniz'in iç 
kısımları, Doğu Ka
radeniz ile Doğu 
Anadolu'nun kuzeyi 
yerel olmak üzere 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
görülecek. 
Perşembe, 
bayramın dördüncü 
günü ülke geneli 
parçalı ve yer yer 
çok bulutlu, İç Ege, 
Akdeniz, Doğu Ka
radeniz'in doğusu, 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeydoğusu ile 
Bilecik çevreleri 
yerel olmak üzere 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı olacak.
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Z€Kİ KAPTAN
İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL 
TAŞIMACI® SAN. VE TİC.İTD. 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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' ÎSÖZTÜRK 1

Sektöründe lider firmalar arasında yer alan Öztürk Konteyner San. ve Tic. 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.

Engürücük Köyü Mevkii Gençali Kavşağı No:1 GEMLİK j 
E-posta: gemlik@ozturkcontainer.com

S.S. GEMLİK MERKEZ 
SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ

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

DİRLİK 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

mailto:gemlik@ozturkcontainer.com
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Bayramda otoyol ve fcüpriiler ücretsiz
Bakan Aralan, Ba 
kanlar Kurulu kara 
rıyla. YİD modeliyle 
yapılan köprü va 
otoyollar hariç KG- 
M'nın işlettiği tüm 
otoyol ve köprülerin 
bayram tatili süre 
alnce ücretsiz olaca 
ğı müjdealnl verdi. 
Bakan Aralan, bay 
ram tatili boyunca 
Karayolları Genel 
Müdürlüğünce 
»işletilen 

ve köprülerin 
ücretsiz olacağını 
söylsdl.
Bakan Aralan, 
yaptığı açıklamada, 
9 gün sürecek Kur
ban Bayramı tatilinin 
10 Eylül itibarıyla 
başladığını anımaa 
tarak, bayram 
süresince yaklaşık 
28-30 milyon 
vatandaşın yollara 
Kasını bekledik- 

, bu nedenle 
karayolları başta 
olmak üzere demir 
yolu, denizyolu ve 
havayollarında tüm 
önlemleri aldıklarını

İfade etti.
EK SEFERLER 
KONULDU 
10-17 Eylül tarih
lerinde banliyö hatla 
rının yanı sıra yük
sek hızlı tren hatla 
rında da ek seferler 
konulduğunu bildi 
ren Arslan, İzmir 
Mavi Tren, Konya 
Mavi Tren, Doğu Ek
spresi, Güney-Kurta- 
lan/Van gölü 
Ekspresi, Erclyes 
Ekspresi, Fırat Ek
spresi ve Pamukkale 
Ekspresi'ne de bir 
adet fazladan pul
man vagon 

eklendiğini ve demir 
yollarının bayrama 
hazır olduğunu 
kaydetti.

"KARA, DENİZ. 
HAVA VE DEMİR 
YOLLARINDA TÜM 
ÖNLEMLERİ ALDIK"

Hava ve denizyolla 
rında da ek sefer
lerin konulduğunu 
ve yol güvenliği ön
lemlerinin artırıldığı 
mn altını çizen 
Arslan, tüm bayram
larda olduğu gibi bu 
bayram süresince de 
özellikle gidiş ve 

dönüş tarihlerinde, 
trafiğin yüzde 60-70 
artış gösterdiğini 
anımsattı.
Bayram trafiğinde 
yollarda yaşanacak 
yoğunluk nedeniyle 
Bakanlık olarak kara, 
deniz, hava ve 
demiryollarında tüm 
önlemleri aldıklarına 
dikkati çeken Arslan, 
şöyle konuştu:

"VATANDAŞLARIMIZ 
DİKKATLİ OLSUN" 
"özellikle trafiğin en 
yoğun olduğu 
karayollarımızda yol 
çalışmalarına ara 
verildi. Trafiği yoğun 
olan tatil bölgelerin 
de ise ana güzer
gahlarda da ek ön
lemler alındı, 
özellikle otoyollar 
başta olmak üzere 
trafik yoğunluğu 
fazla olan devlet 
yollarında da bakım, 
onarım gibi çeşitli 
nedenlerle eksilen 
şeritler trafiğe açıldı. 
Amacımız, yol 
kusurlu kazaların 

önüne geçmek. Ayrı 
ca kazaların yoğun 
yaşandığı noktalarda 
daha sıkı tedbirler 
alabilmek için İçişle 
ri Bakanlığı ile iş 
birliği yaptık. Ancak 
şu da bir gerçek ki 
trafik kazalarının 
yaklaşık yüzde 9O'ı 
sürücü hatasından 
kaynaklanıyor. 
Bu nedenle 
vatandaşlarımızın 
dikkatli olmalarını 
istiyorum."

ÜCRETSİZ 
ALO 159 
Arslan, vatandaşla 
rın yola çıkmadan 
önce yol durumları 
hakkında bilgi al 
ması gerektiğine 
işaret ederek, "Vatan 
daşlarımız, Karayolla 
rı Genel Müdürlüğü 
web sitesinde yer 
alan güzergah anal
izi programını kul
lanabilirler. Bu prog 
ramla en uygun gü 
zergah ve alternatif 
yolların yanı sıra 
kapalı ve çalışma 

yapılan yolları da 
öğrenebilecekler. 
Ücretsiz Alo 159 
hattından da yol 
durumlarına ilişkin 
bilgi alınabilecekler." 
ifadelerini kullandı.

YİD'LE YAPILANLAR 
HARİÇ DİĞERLERİ 
ÜCRETSİZ 
Bakanlar Kurulu 
Kararıylayap-işlet- 
devret (YİD) mod
eliyle yapılan köprü 
ve otoyollar hariç 
KGM'nin işlettiği tüm 
otoyol ve köprülerin 
bayram tatili 
süresince ücretsiz 
olacağı müjdesini 
veren Arslan, 
ulaşımdan ve 
erişimden sorumlu 
Bakanlık olarak 
amaçlarının, 
vatandaşın 
bölünmüş yollarla, 
yüksek hızlı tren
lerle, Türkiye'nin 
dört bir yanına 
yayılmış havaliman 
iarıyla sevdiklerine 
kavuşması olduğunu 
söyledi.

Tüm Gemlik halkının 
Kurban Bayramını 

Kutlar, 
sağlıklı, yaşanabilir 

kentlerde 
mutluluk ve huzur dolu 

günler dileriz.

MİMRRLRR ODRSI 
GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA

İLYASYÜCE
Gürle İş Merkezi Kat: 2 No: 76 GEMLİK 

Tel : 0 224 513 38 05

Kurban Bayramının 
Gemlik halkına ve 

İslam camiasına hayırlara 
vesile olmasını diler,

Bayramınızı 
en içten dileklerimle 

kutlar, sağlık ve mutluluk 
dolu günler temenni ederim

ÖMER USLU
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 

GEMLİK
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
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Bayramda eli seme ile birlitte tüketin
özellikle kurban et
lerinin bolca yer 
aldığı misafirlik 
menüler ve fiziksel 
aktlvitenln azalması, 
ciddi sağlık sorun 
larına yol açarken, 
fazla kiloları da be
raberinde getire
biliyor. Memorlal 
VVellneaa Beslenme 
Danışmanı Dr. 
Dyt. Yonca Sevim, 
bayram beslen
mesinde dikkat 
edilmesi gereken 
noktalar hakkında 
bilgi verdi.
Kurban etinden 
bulaşabilecek 
hastalıklara dikkati 
Kurban Bayramında 
sağlık raporu olan, 
veteriner kontrolün
den geçmiş, çok 
genç ya da yaşlı 
olmayan, aşın 
yağlanmamış 
hayvanların etleri 
tercih edilmelidir. 
Ayrıca kesim işlemi, 
sağlıklı koşullarda 
yapılmalı ve etler 

uygun şekilde 
muhafaza edilme
lidir. Aksi takdirde 
hayvanlardan 
bulaşabilecek; 
bağırsak parazit
lerinden tenyalar, 
bakterlyel hasta 
tıklardan şarbon, 
ruam, tüberküloz, 
salmonella, sığır 
vebası, şap, çiçek, 
deli dana ve kuduz 
İle karşı karşıya 
kalınabilmektedir. 
Kurban eti kesilir ke
silmez tüketilmemeli 
Et kesildikten 
hemen sonra 
tüketilmemelidir 
çünkü etlerde ke 
simden sonra da 
devam eden kas 
hareketleri etin 
sertleşmesine 
sebep olur. Et uygun 
koşullarda bek
letilmeli ve daha 
sonra tüketilmelidir. 
Sertliğin geçmesi, 
hayvanın cinsine ve 
etin beklediği ısı 
derecesine göre

değişmektedir. Dana 
ve koç eti 0°C’de 10 
günde, 15°C’de ise 3 
günde kaybolur ve 
etler yenebilecek 
hale gelir. Yağı az 
olan hayvanlarda 
katılık daha çabuk 
kaybolmaktadır. 
Etinizi küçük 
parçalar halinde 
dondurun 
Depolanmaya hazır 
etler, büyük parçalar 
olarak değil, küçük 
parçalar halinde, bir 
yemeklik miktar
larda hazırlanarak 
saklanmalıdır. Etler 
buzdolabı poşetine 
konarak veya yağlı 
kağıda sarılarak 

buzluk veya derin 
dondurucuda bek
letilmelidir. Etler - 
2°C’de buzlukta 
birkaç hafta, soğuk 
depolarda ise - 
32°C’de donduru
larak, -18°C’de uzun 
süre saklanabilir. 
Et buzdolabında 
çözdürülmeli, çözü
nen etler tekrar 
dondurulmamalıdır. 
Açıkta çözdürme 
yöntemi etin içinde 
zararlı mikroorga 
nizmaların üreme
sine sebep olur. 
Bu durum da 
hastalılara yol açar. 
Doğru et pişirme 
yöntemlerine

dikkat edin 
Etlerin pişirilme 
yöntemi sağlık 
açısından çok 
önemlidir.
Etin kurumasını 
önlemek için orta 
ateşte ve uzun 
süreli pişirme 
yöntemi 
uygulanmalıdır. 
Bu yöntemler şu 
şekilde sıralana 
bilir:
Kuru ısıda pişirme: 
Bağ dokusu az 
olan etlerde 
kullanılır. Izgara, 
fırın, rosto, yağsız 
tava kuru ısıda 
pişirme yöntemidir. 
Bağ dokusu biraz 
fazla olan etler, 
kıyma haline getiril
erek pişirilebilir. 
Etler yüksek ateşe 
maruz kalmamalıdır. 
Yüksek ısıda etin dış 
yüzeyi hızlıca 
katılaşır ve böylece 
ısı etin iç kısımlarına 
ulaşamaz. Köfte 
veya parça etlerde 

bir yüzey piştikten 
sonra diğer yüzey 
çevrilmelidir. Sık 
çevirmede 
etler suyunu 
kaybedeceğinden 
sertleşecek ve lezzet 
kaybı olacaktır.
Nemli ısıda pişirme: 
Bağ dokusu çok 
olan kuşbaşı ve 
parça etler için 
geçerlidir.
Kağıtta ya da 
poşette pişirme, 
tencerede veya 
düdüklü tencerede 
pişirme yöntemi bu 
gruba girmektedir. 
Kebap, biftek, tepsi 
pirzola, fırın kebabı, 
köfte yemekleri bu 
şekilde pişirilebilir. 
Az su veya domates 
sosu kullanılabilir. 
Buhar kaybını önle
mek için yemeğin 
üstü kapalı olarak 
pişmesi daha 
doğrudur. Nemli 
ısıda pişirme, 
en sağlıklı yöntem
lerden biridir.

Tüm dost ve müşterilerimizin 
Kurban Bayramını kutlar, sağlık ve 

mutluluk dolu günler dileriz

/e ) GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUYUMCULUK 
Mumtı İNŞAAT tlDA SAHAYİ VE TİCAAn 

ANONİM ŞİRKETİ

Mrk: Hamîdiye 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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Bayram tatilinde 'krem' uyarısı
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkanı 
Mahmut şahin, 
bankaların 
bayram tatillerinde 
verdiği 12 vadeli 
krediler İçin 
vatandaşı uyardı. 
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkanı 
Mahmut Şahin, 
“Bayram tatilinde 
rahat edeceğiz diye 
bankalarla 12 aydan 
başlayan İlişkiler 
başlatıyoruz. Buna 
dikkat etmemiz 
gerekiyor” dedi. 
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkanı Mah
mut Şahin, tüketici
leri 9 günlük Kurban 
Bayramı tatilinde 
kredi kullanarak 
bütçelerini zorlama 
malan konusunda 
uyardı, 
şahin, yaptığı 
açıklamada, oankala 
rın kendi kar ve

menfaatleri İçin 
vermeye çalıştığını 
belirttiği kredilerin, 
özel günlerde 
"tavan" yaptığını 
söyledi.
Kurban Bayramı 
öncesinde tatil ve 
alışveriş masrafla 
rının sn yüksek se
viyeye çıktığım dile 
getiren Şahin, 
"Bankalar kısa süreli 

ilişkileri sevmedik
leri için uzun vadeli 
kredi yarışına 
girerler bu zaman
larda. Bu zamanlar 
bizim için çok kısa 
bir an, banka için 
aylar, hatta yıllar 
sürebilecek ilişkinin 
başlangıcıdır.
9 günlük bayram 
tatilinde rahat 
edeceğiz diye 

bankalarla 12 aydan 
başlayan ilişkiler 
başlatıyoruz. Buna 
dikkat etmemiz 
gerekiyor." diye 
konuştu.

'BİZİ REKLAMLAR 
DEĞİL, 
İHTİYAÇLARIMIZ 
YÖNLENDİR 
MELİDİR* 
Şahin, tüketicilerin 

reklamların cazibe
sine kapılarak, geri 
ödemeyi kendileri 
yapmayacakmış gibi 
bir düşünceye 
kapıldıklarını ifade 
ederek, şöyle 
devam etti: 
"Krediyi verecek 
olan banka ama 
geri ödemeyi 
yapacak olan da 
tüketicilerdir. 
Kimseye düşük 
gelirli olmadığı 
mızı ispatlamak 
gibi bir 
zorunluluğumuz 
yok. Kurban 
Bayramı'nın 
değişmeyen mu 
habbeti, 'bizim 
kurbandan 30 kilo et 
çıktı, ya senin?' 
sorularının son 
bulması lazım.
Banka ve turizm 
firmalarının 
kampanyalarının en 
kısa tarifi 'aslında 

birbirimizden 
farkımız* yoktur. 
Bizi reklamlar ve 
kampanyalar değil, 
ihtiyaçlarımız yön
lendirmelidir." 
Şahin, insanların her 
zaman ayağını 
yorganına göre 
uzatması gerektiği 
vurguladı.
Bayram alışverişinin 
son güne bırakılma 
ması gerektiğini 
belirten Şahin, 
"Alışverişi son 
güne bırakmamaya 
özen gösterme 
liyiz. Kalabalık 
ta yapılan 
alışverişlerde 
hata yapma ihti 
malimiz fazladır. 
Araştırmak için 
fazla vakit de 
olmadığından 
pişmanlıkla 
sonuçlanacak bir 
alışveriş olabilir." 
dedi.

‘GemlikKorfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GEMLİK İLCE BAŞKANLIĞI

Gemlik halkının ve partili üyelerimizin 
Kurban Bayramını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler 
geçirmelerini dileriz.

Yönetim Kurulu adına İlçe Başkanı
Osman DURDU

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Otobüs biletleri tükendi
TOF Genel Başkanı 
Yıldırım, "Okullar 
açılmadan son 
tatilini yapmak 
İsteyen yolcuların 
yoğun talebi nede 
nlyle biletler tük
endi." dedi. 
Kurban Bayramı 
tatilinde 10 milyon 
yolcuyu hedefleyen 
otobüs firmaları, 
vatandaşların 
mağdur olmaması 
amacıyla 6 bin ek 
sefer için bilet 
satışlarına başladı. 
Tüm Otobüsçüler 
Federasyonu (TOF) 
Genel Başkanı ve 
TOBB Karayolu 
Yolcu Taşımacılığı 
Sektör Meclis 
Başkanı Mustafa 
Yıldırım yaptığı 
açıklamada, yaz 
tatilinin son döne 
mine denk gelen 
Kurban Bayramı 
tatilinin 9 güne 
çıkarılması dolayı 
sıyla yolculukların 
8 Eylül Perşembe

akşamı başladığını 
söyledi.
Okulların 19 
Eylül'de açılacağını 
anımsatan Yıldırım, 
"Okullar açılmadan 
son tatilini yapmak 
İsteyen yolcuların 
talepleri dolayısıyla 
otobüs biletleri 
tükendi." dedi.
15 Temmuz'daki 
darbe girişimi ne
deniyle kamu 
kurum ve kuruluş 
larında yıllık izin
lerin kaldırıl dığını 
hatırlatan Yıldırım, 
bu sebep le tatil se
zonunun geç 
başladığını ifade 

etti. Yıldırım, yaz 
sezonunun son 
tatilini yapmak 
isteyen yolcular 
tarafından özellikle 
tatil yörelerine olan 
otobüs seferlerine 
talebin arttığını kay
detti. Mustafa 
Yıldırım, 9-10-11 ve 
12 Eylül itibarıyla 
otobüs biletlerinin 
tükendiğini belirte 
rek, "10 milyon yol
cuyu hedefleyen 
otobüs firmaları, 
vatandaşların mağ 
dur olmaması 
amacıyla 6 bin ek 
sefer için bilet 
satışlarına başladı." 

diye konuştu. 
Türkiye genelinde 
353 otobüs firması 
nın 8 bin 500 oto 
büsle hizmet verdi 
ğini dile getiren 
Yıldırım, normal 
günlerde 22 bin 
olan otobüs seferi 
sayısının, bayram 
ve tatil dönemi gibi 
özel zamanlarda 27 
bine kadar çıktığını 
söyledi.
"10 milyon yolcuya 
hizmet vereceğiz" 
Sezonun son tatili 
ni yapmak isteyen 
vatandaşların bay 
ramı fırsat bildik 
lerini anlatan Yıldı 

rım, "Tatil süresin 
ce günlük 800 bin, 
12 günde ise 9 mi
lyon 600 bin yol 
cuya hizmet vere 
ceğiz. Dokuz gün
lük tatil süresince 6 
bin ek seferle 500 
bin yolcu daha 
taşınmasını hedef 
liyoruz. Böylece 10 
milyon yolcuya 
hizmet vereceğiz." 
ifadesini kullandı. 
Suriyeliler başta 
olmak üzere sığın 
macıların da özellik 
le Doğu ve Güney 
doğu Anadolu böl
gelerine hizmet 
veren otobüslere 
yoğun talep göster 
diklerini anlatan 
Yıldırım, "Sadece 
tatil yörelerine 
değil, diğer kentleri 
mize de otobüsle 
rimiz yoğun bir 
şekilde çalışacak." 
dedi.
Bilet almayı 
düşünen vatandaş 
ların acele etmesini 

isteyen Yıldırım, ko
rsan bilet konu 
sunda da uyarıda 
bulundu.
Vatandaşların 
biletsiz, yani kor 
san seyahat etme 
meleri gerektiğini 
ifade eden Yıldırım, 
otogarlar dışından 
kalkan araçlara da 
itibar edilmemesi 
uyarısında bu
lundu. Yıldırım, "Bu 
ve buna benzer 
durumların 444 27 
07 numaralı Ulaştır 
ma, Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanlığı Çağrı 
Merkezine ve 
güvenlik güçlerine 
bildirilmesini rica 
ediyoruz. Diğer 
taraftan kaza 
riskinin azaltılması 
için bayram süresin 
ce mümkün oldu 
ğunca özel araçlar 
yerine toplu taşıma 
araçlarının kullanıl 
masını öneriyoruz." 
dedi.

Ortaklarımızın ve Zeytin üreticilerimizin 
Kurban Bayramını kutlar; 

esenlik, mutluluk dolu 
nice bayramlar geçirmelerini dileriz.

MARMARABİRLİK
S.S. 72 SAYILI GEMLİK 

ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
Yönetim Kurulu Adına 

Yönetim Kurulu Başkanı 

İBRAHİM DEMİR
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

KURBAN BAYRAMI....

Yeni kimlikler 
2017 yılımla 
dağıtılacak

Bayramlar 
toplumsal mutlu
luk günleri.

Son yıllarda 
öyle mİ ya,

Kimi ülkelerde 
İç savaşlar, 
patlatılan bom
balar, sabotajlar, 
faili belli faili 
meçhul cinayetler

Oluk gibi 
dökülen kanlar, 
yok edilen canlar.

Onulmaz acılar, 
dökülen 
gözyaşları, ku
ruyan gözpınarları,

Nedir bu 
çılgınlık

Doyumsuz 
maddi hırslar ve 
sömürü, dini

inanç istismarı, 
maddi geçim 
sıkıntısı ve 
uyuşturucu 
tutkusu.

Yurdumuzda 
PKK ve İŞİD’ in 
canlı bomba 
ve silahlı 
saldırıları, sabota
jlar, devleti ele 
geçirmek İçin.

Darbeye 
teşebbüs eden 
hainlerin 
kardeşlerinin 
üzerine uçakla, 
tankla, topla 
saldırıları ve 
katliamları.

Nice günahsız 
insanların ölümleri 

Gelin de

gülün, neşelenin. 
Olası mı

Türk insanının 
yürekleri kan 
ağlıyor, yitirdikle 
rimizin ocaklarına 
ateş düşmüş

Bayramlar hi
cran günleri olmuş 
insanımıza

Toplum acıları 
yüreklerine 
gömmüş

Kendisini 
yeryüzündeki 
gerçek İslam 
olarak tanımlayan 
İŞİD, kendi islami 
düşüncesini 
dünyaya ve 
İslam ülkelerine 
hakim kılmak ve 
kabul ettirebil 

mek için zorla 
kendisi gibi 
düşünmeyen, 
kutsal kitabımız 
Kuran’ ın hüküm
lerinde emredilen
lere uyanları bir 
noktada Müslü
man kabul et
miyor.

Oysa Allah kut
sal kitabımızın 
Kafirun Suresinde 
uyarıyor ve 
buyuruyor

“Senin dinin 
sana, O’ nun dini 
Ona’’ diye hem 
de birkaç kez 
kafalara iyice 
yerleşsin diye 
tekrarlıyor.

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

Başbakan Binali Yıldırım, bakanlarla 
birlikte basının karşısına geçip 
Hükümet'in yaptıklarını anlattı. Yıldırım, 
toplantıda "2017'den itibaren herkese 
elektronik kimlik verilecek." dedi.
Yıldırım, mahallelerde bekçi sistemine 
geçileceğini de duyurdu.

Yeni kimlikler, boyut olarak mevcut 
nüfus cüzdanından daha küçük olacak. 
Kartta, kişinin tüm bilgileri olacak. Varsa 
sağlık durumu, kullandığı ilaçlar, vergi 
borcu, eğitim durumu, sabıka kaydı, 
ehliyet bilgisi vb. birçok bilgisi bulu
nacak olacak kimlik kartlarının iki ilde 
pilot uygulaması bulunuyor.

DEMOKRAT PARTİ
GEMLİK HALKININ VE PARTİLİ ÜYELERİMİZİN 

KURBAN BAYRAMINI KUTLAR, 
BAYRAMIN SAĞLIK, MUTLULUK, 

HUZUR VE BARIŞ GETİRMESİNİ DİLERİZ.

Ali BİÜZ
DEMOKRAT PARTİ BURSA İL BAŞKANI

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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TATİLDE HflSTflllÖfl İMİ ÇIKARMAYIN
Kurban Bayramı'na 
az bir zaman kaldı. 
Tatiller pek 
çoğumuz İçin uzun 
seyahatler, farklı 
taşıtlarla yolculuklar 
anlamına geliyor. 
Sağlıklı bir yolculuk 
tatilin kabusa 
dönüşmemesi İçin 
oldukça önem 
taşıyor. Uy Hospltal 
İç Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. 
Şükrü Slndel seya* 
hat sırasında 
alınabilecek önlem* 
leri ve seyahatin 
keyifle geçmesini 
sağlayacak püf 
noktalarını anlattı... 
- Hem hava hem de 
karayolu için 
yolculuğa çıkmadan 
önce en önemli 
etken, uykuyu almış 
olmaktır. Yolculuğa 
çıkmadan önce 
mutlaka sıkı bir 
kahvaltı yapılmalı, 
yolculuk esnasında

fara yemekten yapmamalıdır. Oturma şekli
kaçınılmalıdır.
- Karayolu 
yolculuğu 
yapanların, özellikle 
güneşe karşı 
hassasiyet 
yaşayanların 
mutlaka koruyucu 
güneş gözlüğünü 
takması gerekir.
- Ciddi'bir op
erasyon geçiren 
hastalar iki 
haftadan önce 
uçakla yolculuk

Ciddi koroner 
arter sorunu olan, 
doğumsal kalp 
hastalığı bulunan
larda basınç 
değişikliği ciddi 
sorunlara 
yol açabilir. 
- Çok uzun süreli 
otomobil kullanan
lar, hareketsizliğin 
yol açtığı sırt 
ve boyun ağrısı 
riski ile karşı 
karşıya kalabilir. 

düzeltilerek olası 
bel kemiği, sırt ve 
boyun problemleri 
önlenepitin 
-Yolculuk 
esnasında kan 
şekerini hızlı 
yükselten ve hızlı 
düşüren besinler 
tercih edilmemeli, 
şekerli besinler 
yerine kuru üzüm, 
erik ya da A ve 
C vitaminlerinden 
zengin taze 

meyve ve sebzeler 
tercih edilmelidir. 
- Jet-lag etkilerini 
azaltmak 
istiyorsanız, 
uçuş öncesinde 
uykunuzu 
alarak yolculuğa 
hazırlanın. Uçuş . - 
sırasında yine de 
çok uzun olmamak 
kaydıyla kısa 
süreli uyuyun. 
- Basınç nede 
niyle vücudurpuz 
kuruyacağı için 
hem yolculuk 
öncesinde hem. 
de uçuş sırasında 
bol bol su için. 
- Vücudu uyaran 
çay, kahve ve 
alkolden uzak 
durun. Bu tür 
içecekler aynı 
zamanda de
li idrasyon yani vü
cuttaki su oranının 
düşmesine de 
neden olur.
- Mecbur kalırsanız, 

kulaklarınızda 
basınç 
hissettiğiniz an 
yutkunmaya, 
esnemeye çalışın. 
Sakız çiğnemek de 
basıncın dengelen
mesine yardımcı 
olacaktın 
- Arabayla veya 
otobüsle yaptığınız 
yolculuklarda da 
mutlaka 1-2 saatte „ 
bir durup yürü' 
meye özen 
göstermelisiniz. 
- Uçak 
yolculuklarında', 
basınç değişik 
liği ile kulaklarında 
sorun yaşayanlar 
yolculuktan 
önce doktorlarının r 
önerdiği ilaçları 
kullanmalıdır.
- Karayolunu 
tercih eden 
yolcular özellikle 
klimanın olumsuz 
yan etkilerine karşı 
dikkatli olmalıdır.
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Kurban kesimimle ’neff tekniği öneriliyor
Kurban Bayramı'nda 
kesim yapacak 
acemi kasaplara 
uyarılarda bulunan 
uzmanlar, kesim 
yapılan kurbanlığa 
zarar veren ve etin 
lezzetini azaltanı - 
"Türk" ve "Berlin" 
yöntemleri yerine 
r'Rueff" tekniğini 
öneriyor.
Kurban Bayramı'nda 
kesim yapacak olan 
acemi kasaplara 
uyarılarda bulunan 
uzmanlar, kesim 
yapılan kurbanlığa 
zarar veren ve etin 
lezzetini azaltan 
"Türk" ve "Berlin" 
yöntemleri yerine, 
fiRueff" tekniğini 
öneriyor.
Yaklaşan bayram 
öncesi kurbanlık 
kesimi yapacak 
acemi kasaplara 
uyarılarda bulunan 
Düzce Veteriner 
Hekimler Odası 
Başkam Şerif Ali 
Karanfil, Kurban 
Bayramı’na sayılı 
günler kaldığına 
vurgu yaparak, 
kurbanlık kesimini

uzman kişilerin 
yapması gerektiğini 
söyledi.
Uzman kişilerin 
dışında kesim ya
pacak "Acemi Ka 
saplara" da 
uyarılarda bulunan 
Karanfil, kesimi 
yapacak kasabın 
kurbanlıklara eziyet 
vermemesi gerekti 
ğini ve kesimi kolay 
taştıran teknikleri 
uygulaması 
gerektiğini ifade etti. 
"Acemi Kasapların" 
bazı teknikler 
öğrenerek işlerini 
kolaylaştırabilece 
ğini anlatan Karanfil, 
"Kurbanlık kesimle 
rinde hayvanların 
yatınlışında çok 
fazla şekil var ama 

en fazla 3 tanesi 
kullanılıyor. 
Kurbanlıkların kes
imde kullanılan en 
yaygın yatırma şekli 
Türk usulü yatırma 
şeklidir" dedi. 
Türk usulü yatırma 
şeklinin zahmetli ve 
eziyetli olduğunu 
belirten Karanfil, 
şunları söyledi:* 
"Türk usulü teknikte 
hayvanın 3 ayağı 
uzun bir iple 
bağlanır ve ipin çe 
kilmesi ile hayvanın 
üç ayağı bir araya 
toplanarak devrilir. 
Bu yatırma tekniği 
kasap için zor, hay
van için ise eziyet
lidir. Yatırma 
tekniklerinden bir 
diğeri ise 'Berlin 

usulü* yatırmadır. Bu 
yatırma tekniğinde 
de'hayvanın 4 ayağı 
uzun bir iple 
bağlanarak ipin çek
ilmesiyle hayvanın 
ayakları toplanır ve 
devrilir. Bu yatırma 
teknikle ri, biraz zah
metli ve hayvanların 
eziyet Çekmesine 
neden olan 
tekniklerdir. Türk 
ve Berlin tekniği 
dediğimiz 
tekniklerde, hay
vanda kesim öncesi 
kırık ve çıkıklar, ezik
ler meydana geliyor. 
Hayvanı kesecek 
olan kişilerinde zarar 
görmesi mümkündür 
çünkü kesimi yapan 
kişiler acemi ola
biliyor ve yatırma 
tekniklerini de 
bilmiyorlar" 
Kurbanlık kesiminde 
kasap için zahmet
siz, hayvanlar için de 
eziyetsiz en iyi 
tekniğin "Rueff" 
olduğunu vurgu
layan Karanfil, bu 
yöntemde hayvana 
hiçbir eziyet uygula
madan yatma hissi

vererek 
yatırılabildiğini 
kaydetti.
Karanfil, hayvanın 
stressiz bir şekilde 
yatmasının etin 
lezzetli bir hal 
almasını da 
sağladığını dile geti 
rerek, "Stresle bir
likte ette oluşan bu 
olumsuzluklar, Rueff 
tekniği ile yatırılan 
kurbanlıklarda mey
dana gelmiyor. Bi 
zimde önerdiğimiz 
tek kişinin bile 
yapabileceği bu 
yatırma tekniğidir. 
Bu tekniğin 
uygulanması için 
bize 6 veya 7 metre 
uzunluğunda bir ip 
yeterlidir. 400 kilo et 
veren yani canlı 
haliyle 800 kilonun 
üzerinde gelen bir 
hayvanı bir kişi bu 
yöntemle yatırabilir" 
diye konuştu. 
"Rueff" tekniğinin 
uygulanabilmesi için 
öncelikle kurbanlığın 
başının sabit bir 
yere bağlanması 
gerektiğine işaret 
eden Karanfil, şöyle 

devam etti: 
"Hayvanın başı sabit 
bir yere bağladıktan 
sonra elimizdeki ipi 
hayvanın boynuzla 
rina sağlam bir » 
şekilde bağlıyoruz. 
İple hayvanın boyun 
kısmına bir halka, 
göğüs kısmına bir 
halka ve karın bölge
sine bir halka ya
pacak şekilde 
sarıyoruz. Halkala 
rımızı yaptıktan 
sonra bir kişi ipin 
ucundan tutarak 
hayvana sarılı olan 
ipi çekmeye başlıyor. 
İpin yavaş yavaş 
çekilmesiyle hay
vanda bir yatma 
hissi oluşuyor ve 
kurbanlığımız, 
verdiğimiz yatma 
hissi ile yatıyor. 
Kurbanlık kesecek 
kişiler, hayvana 
hiçbir eziyet uygula
madan bir kişinin 
tek başına 
yapabileceği bu 
tekniği uygularlarsa 
kesilen kurbanlık 
tan daha lezzetli 
bir et elde edecek
lerdir."

yüreğinizi damla damla amut, 
gûnltrinizt bin. lallı 
mutluluk dolum. 

Sendikleriniz ktfi yanınızda olum, 
yüzünüz hiç uolmaun.

JCulhıObım...
GİRİT ve RUMELİ 

TÜRKLERİ KÜLTÜR ve 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

AHMET ÇAKMAK

HER BİR ARABA, 

SEVGİ BOLU VE 

huzurlun!cebavraauar 
GEÇİRMEKBİLEĞİYLE, 

KURBAN BAYRAMINIZ

KUTLU OLSUN!

(AKMAK
KUYUMCULUK VG 

TAVUKÇULUK LTD. ŞTİ.
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Alışverişlerde sahte paraya dikkat!
Alışverişlerde ele 
geçen paraların 
sahte olma 
ihtimaline karşı 
satıcılardan dikkatli 
olmalarını isteyen 
emniyet güçleri, 
“Tanımadığınız 
kişiler aize çek ver
mek istediğinde, 
bankayı arayarak 
çekin doğruluğunu 
kontrol ediniz.
Elinize sahte para 
veya çek geçtiğinde 
derhal polis veya 
jandarmaya 
bildiriniz. Milli 
değerlerimizden 
biri olan Türk Lirası 
banknotlarımızı 
dikkatli ve özenil 
kullanınız. Yazıları 
okunmayacak 
şekilde kirlenmiş, 
yıkanmış, boyanmış, 
yanmış, yırtılmış 
veya çeşitli 
sebeplerle eskiyip 
yıpranmış olan ve 
değeri belirlene 
bilen bütün bank 
notlar ile yarısından 
daha az parçası 
eksik olan

banknotları, 
banka şubeleri 
aracılığıyla, hiçbir 
bedel ödemeden 
yenileriyle 
değiştiriniz. 
Kur değerini 
bilmediğiniz 
yabancı paralarla 
alışveriş yapma 
yınız” dediler.

SAHTE PARA 
NASIL ANLAŞILIR?

Paranın sahte olup 
olmadığı sembolize 
eden 10 altın kural

dan da bahseden 
ekipler, “Paranın 
Atatürk resminin 
bulunduğu ön 
yüzünde üst köşe 
lere ve sol alt 
köşeye dokunu 
lunca, kağıttaki 
kabartmalar 
hissedilir. Üst 
kenardaki Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez 
Bankası yazısına 
dokunulduğunda 
kabartmalar, 
hissedilir.
Paranın bu yüzün
deki şekillerin, 

resimlerin ve 
motiflerin üzerine 
el gezdirildiğinde 
çeşitli kısımlarda 
kabartmalar elimizde 
hissedilir. Atatürk 
resminin sağ alt 
köşesindeki yedigen 
şeklin içine dikkatli 
bakılınca, paranın 
rakamla değeri 
görülün 
Sağ kenarda 
yukarıdan aşağıya 
doğru uzanan 
parlak bir şerit 
vardır. Bu şeridin 
üzerinde ay yıldız 

ve çeşitli şekiller 
vardır. Ay yıldızın 
altındaki karenin 
içinde paranın 
rakamla değeri 
görülür. Parayı 
eğdiğinizde bu 
karenin içindeki 
rakamlar ‘TL' 
harflerine dönüşür. 
Parayı eğdiğiniz de 
bu şerit çeşitli ren
klerde parlar. Parayı 
ışığa doğru tutarak 
en soldaki boş alana 
bakılınca Atatürk 
resmi görülür.
Bu gizli Atatürk 
resminin hemen 
solunda paranın 
rakamla değeri 
yazılıdır. Paranın sol 
üst köşesine doğru 
paranın rakamla 
değerinin yazılı 
olduğu kısım vardır. 
Bu kısım ışığa 
tutulduğunda 
rakamların eksik 
parçalarının 
tamamlandığı 
görülür. Paranın 
arka yüzünde; 
Orta kısımda 
yukarı aşağı doğru 

uzanan biPşerit 
vardır. Bu şeridin 
üzerinde paranın 
rakamla değeri ile 
‘TL' harfleri 
yazılıdır.
Parayı yukarı 
aşağı eğdiğinizde 
bu şerit altın sarısı 
renkte parlar. 
Orta kısmın 
biraz sağ tarafına 
dikkatlice bakı 
lınca kağıdın 
içine gömülü olan 
yukarıdan aşağıya 
doğru uzanan 
çok ince bir şerit 
görülür. Para 
ışığa tutulunca 
bu şeridin üzerine 
paranın rakamla 
değeri ile ‘ TL ‘ 
harfleri ters ve 
düz olarak • 
yazılıdır. Sağ 
üst kenarında 
harfle başlayan ve 
arkasında 9 
tane rakam 
yer alan seri 
numarası yer 
alır ve bu 
numara sadece 
bir tanedir.

GEMLİK MÜTEAHHİTLER 
DERNEĞİ

Gemlik halkının ve İslam aleminin 

Kurban Bayramını 
en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve mutluluk 

dolu günler temenni ederiz

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

ÖMER USLU



SEVDİKLERİNİZLE BİRLİKTE

AYDINLAR A.Ş.
AYTAŞ AYDINLAR AY BETON

Nak. Haf. Ltd. Şti. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ORTAKLIĞI

www.aydinlarmaden.com

http://www.aydinlarmaden.com
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Bursa / G em Li k KumLa kAvşAqlN(k buIunan CemLİR ÖzdiLek, Iiem GEMLik ve çEVREsİNckki 

il ilçElERdEki yerLeşİm BİrİmLerİ İçİn liEM dE SEyAhAT EdENlER İçİn key i FLi ALIŞVERİŞ ve 

dİNlENME MERkEZİdİR. 70.000 bİN ÇEŞİT ÜRÜNÜN SATİŞA SUNulduqU hİpERMARkETİ, 

IuFe/RESTORAN klSMl VE ÇOCukİAR İÇİN STARpARk EçLeNCE MERkEZİ VE UZMANLAR dENETİMİNdE 

hİZMET VEREN ÜCRETSİZ ÇOCUk bAklM VE OyUN O d ASİ bulUNMAkTAdlR.

I KıwbMU Kuiüv OltMv...

t ÖztYiVck
I YAŞAMIN İÇİNDE

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: (0 2241513 68 00 - 513 3246 GEMLİK
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BAYRAMLARIN RUHUNDA DARGINLIKLARA, 
KAVGALARA SON VERİLEREK BARIŞMAK, KUCAKLAŞMA 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.

Ktvttauı Bmj'uuhiiuic irtkenıtye ne ûtooıtfiuja 
imim. ne eaeıtM getiımeMHi diViyMu/}

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
GEMLİK BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

r vA ır 114 F i
EMİR BİRGÜN GALİP GÜR MERT DİMİLİ

MUSTAFA KAYNATMA
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MANASTIR EMLAK
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DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com
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temlit'in düşman işgalinden
ilmilisi fcııtlanacak

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

KURBAN...
Kutsal dinlerde kurban adağını hep 

görürüz.
Aslında insan var olduktan sonra yerleşik 

düzene geçtiklerinde olağanüstü güçler 
karşısındaki acizliklerini o güce karşı kur
ban adayarak kurtulacaklarını sanırlarmış.

Bu kimi zaman bir hayvan, kimi zaman bir 
insan olmuş.

Hepimiz Hz. İbrahim’in oğlunu Allah’a kur
ban etme hikayesini biliriz.

Devamı sayfa 4’de

Gemlik’in düşman işgalinden kurtulu 
şunun 94. yıldönümü yarın düzenlenecek 
olan törenle kutlanacak. Törenlere, Pazar 
günü saat lO.oo’da Atatürk anıtı önünde 
başlanacak. Burada yapılan törenin ardın 
dan Gemlik’in düşman işgali sırasında 
şehit olan Yüzbaşı Şehit Cemal’in kabri zi
yaret edilecek. Haberi sayfa 2’de

Ömer Okuş ve İslam Yüce hakim karşısında

2 fhocü
daha tutuklandı
FETÖ/PDY kapsa 
mında gözaltına 
alınanlardan 
yargıç karşısına 
çıkarılan 3 kişiden 
ikisi tutuklandı, bir 
kişi adli denetimli 
koşuluyla 
serbest kaldı.
Geçtiğimiz haftalar 
polisçe gözaltına 
alınan zeytinci 
Mehmet Bulut, 
Zeytinci Yusuf 
Akceylan ve 
Mehmet Avcı 
önceki gün 
Adliyeye 
getirilerek, 
savcı tarafından 
sorgulandıktan 
sonra hakim

karşısına 
çıkarıldı. 
Mahkeme Mehmet 
Bulut veYusuf 
Akceylan’ı tutuk
larken, Mehmet 
Avcı adli denetimli 
serbestlikten 
yararlandırıldı.
Öte yandan, 
geçtiğimiz gün
lerde gözaltına 
alınan Zeytinci 
ve konfeksiyoncu 
Ömer Okuş ile 
İslam Yüce dün 
Adliyeye çıka 
rıldı. Gazetemiz 
baskıya veril 
diği saatlerde 
yargılama devam 
ediyordu.

r ^drcellklığurlu^r , ■
Dayanıklı Tüketim Mamülleri San. ve Tlc. A-.Ş.

GEMLİK’E ÖZEL KAMPANYA
ANKASTRE SET ALANA

Dayanıklı Tüketim Mamülleri San. ve Tlc. A-.Ş.

İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK

KLİMA VE DERİN |
DONDURUCULARDA M
400 TL‘YE VARAN *
İNDİRİMLER!!! 3
Tel : 0 224 514 90 84
Fax: 0 224 513 41 19 *
gemlik.magaza@bursaugurlu.com

İ
FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİ

HEDİYE!!

Fırsat paketi hariçtir. 
Kampanya stoklarla sınırlıdır

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
l.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin 93. kuruluş yıldönümü kutlandı.

ftııcr'CHRCflnıhıınııeiiniDruııucusuııetBnıiııatıılir1'

Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin 93. 
kuruluş yıldönü 
mü kutlandı. 
CHP’nin kuruluş 
yıldönümü nedeniyle 
dün saat 19.oo’da 
Atatürk Anıtı’nda 
tören düzenlendi. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
babasının rahat 
sizliği nedeniyle 
törene katılamazken, 
yerine Nil Avcı ile 
Kadın Kolu adına 
Meral Demiruan, 
Gençlik Kolu

Başkanı İlker Türk* 
men, parti yönetim 
kurulu üyeleri, bele 
diye meclis üyeleri, 
partililer katıldı. 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunulup, 
saygı duruşunda 
bulunulduktan sonra 
konuşan Nil Avcı, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin Türk ve 
Dünya demokrasi 
hareketinin öncüsü, 
anadolu aydınlanma 
devriminin sön
meyen meşafesi ve 
kurucu edebi lideri

Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Benim 
iki büyük eserim 
vardır. Biri Cumhu 
riyet Halk Partisi, 
diğeri de Türkiye 
Cumhuriyetidir” 
diyerek konuşma 
sına başladı 
Avcı, konuşmasında 
CHP’nin kurulduğu 
günden bu güne 
çağdaş Türkiye 
Cumhuriyetinin 
temeli olan 
devrimlerin ve 
Cumhuriyetin 
koruyucusu ve 

teminatı olduğunu 
söyledi.
CHP’nin rejimlerin 
devletlerin 
imparatorlukların 
yıkılmasına karşın 
93 yıldır çağdaşlığın, 
demokrasi ve insan 
haklarının ulus 
devlet modelinin 
ve laikliğin yıkılmaz 
kalesi olduğunu 
belirterek, 
“Kurulduğundan 
beri partimize 
yapılan her saldın 
aslında cumhuriyete 
ve onun kurucu 

felsefesine yapılan 
saldındır. Bugünde 
partimiz ve 
cumhuriyetimiz 
gerici ve bölücü 
emperyalizm 
maşalan tarafından 
saldın altındadır. 
Bir rövanş özlemi 
ile yapılan saldınlar 
toplumun değişik 
kesimlerinde 
örgütlenmeye 
devam etmelidir. 
Biz, Cumhuriyet Halk 
Partililer dünyada ve 
bölgemizdeki tüm 
olumsuz gelişmelere 

rağmen laikliktn 
ödün vermeden, 
Atatürkçü 
düşünceden 
ayrılmadan, 
hukukun üstünlü 
günden vazgeç 
meden, ulusal 
birliğimizi ve 
cumhuriyetimizi 
koruyacağız. 
Çağdaş uygarlık 
yolunda yürümeye 
devam edeceğiz. 
Sonuna kadar, 
sevgi, banş, özgür
lük ve demokrasi 
diyeceğiz” dedi.

Cnini Mana WMh 
McıMaıcıi Gaziler Günü kutlanacak

İlçemizin düşman 
işgalinden 
kurtuluşunun 94. 
yıldönümü yarın 
düzenlenecek olan 
törende kutlanacak. 
Kutlama programı 
Pazar günü saat 
lO.oo’da Atatürk 
Anıtı önünde 
çelenklerin sunu 
muyla başlayacak. 
Anıta, Kaymakamlık, 
Belediye Başkanlığı 
ve Garnizon Komu 
tanlığına ait 

çelenklerin 
konmasından sonra 
saygı duruşu 
ardından İstiklal 
Marşı okunacak. 
Daha sonra günün 
anlam ve önemini 
belirten bir şiirin 
okunması ardından 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz tarafın 
dan konuşma 
yapılacak.
Saat H.oo’de Gem- 
lik’in kurtuluşu sıra 
sında şehit düşen

Yüzbaşı 
Şehit Cemal’in 
Lise Caddesinde 
bulunan 
Emetullah 
Camii yanında 
bulunan kabri 
ziyaret edilerek, 
saygı duruşunda 
bulunulacak. 
Bu törene gazi 
ler de katılacak. 
Çarşı Camiinde 
öğle namazından 
önce şehitler için 
mevlüt okutulacak

19 Eylül Gaziler 
Günü pazartesi 
günü ilçemizde 
düzenlenecek olan 
törende kutlanacak. 
Kutlama 
Komitesinin 
belirlediği programa 
göre tören saat 
11.oo de Atatürk 
Anıtına çelenklerin 
konması ile 
başlayacak.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Kaymakamlık, 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Merkez 
Komutanlığı, 
Belediye Başkanlığı 
ve Muharip Gaziler 
Derneğinin 
çelenklerinin anıta 
sunulmasından 
sonra saygı 
duruşunda 
bulunulacak, 
İstiklal Marşımız 

söylenecek. 
Günün anlam 
ve önemini 
belirten 
konuşmadan 
sonra şiirler oku
nacak, Belediye 
Başkanlığınca şehit 
ailleri ve gazilere 
vereceği ikram ile 
gaziler günü 
kutlamaları 
sona erecek.
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Ölümden son anda kurtuldular
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
iki katlı evin üst 
katında tüplü tele* 
Vizyonun patlaması 
sonucu çıkan 
yangın, maddi 
hasara neden oldu. 
Alınan bilgiye göre, 
Mollaarap Mahalle- 
si'ndeki 79 
yaşındaki Rukiye 
Tosun'a ait evin ik
inci katında, tüplü 
televizyonun 
patlaması sonucu 
yangın çıktı. Bu 
sırada yaşlı kadın 
komşularının

Bursa'da Adliye Karıştı
Bursa'da cinayet 
davası öncesinde 
2 grup arasında 
kavga çıktı. Önce 
adliye koridorların 
da başlayan kavga 
ardından dışarıda 
da devam etti. 
Polis ise, grubu 
ayırmak için havaya 
ateş etti

yardımıyla 
dışarı çıkarıldı.* 
Vatandaşların 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri 
yangına müdahale 
etti. Yangın, ekip

lerin yoğun çaba 
sıyla diğer binalara 
sıçramadan sön 
dürüldü.
Yangında, iki 
katlı evin üst katı 
kullanılamaz 
hale geldi.

Tacizcisini vurarak öldürdü
Bursa'da bir 
kadının, kendisini 
taciz ettiği gerekçe
siyle tabancayla 
vurduğu iddia 
edilen kişi hayatını 
kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 
Neşe A'ya (32) tele
fonda sürekli ta
cizde bulunduğu 
öne sürülen Ümit 
Şahin (30), kadının 
merkez Osmangazi 
ilçesi Mollafenari 
Mahallesi Kestane
lik Caddesi'ndeki 
evinin önüne geldi. 
Neşe A, Şahin'i ken
disini rahatsız et
memesi konusunda 
uyardı.
Daha sonra çıkan 
tartışma sırasında 
Neşe A'nın, eşine 
ait tabancayı alarak 
Şahin'e iki el ateş 
ettiği ileri sürüldü. 
Şahin, kurşunlardan 
birinin göğsüne isa
bet etmesi sonucu 
olay yerinde 
yaşamını yitirdi.
Neşe A, 
vatandaşların 
haber vermesi

üzerine gelen 
polis ekiple 
rine teslim oldu. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Cinayet Büro 
Amirliği ekiplerince 
gözaltına alınan 
Neşe A'nın kızı, an
nesiyle ağlayarak 

vedalaştı. Şahin'in 
öldüğünü 
öğrenerek olay 
yerine gelen 
yakınları ise sinir 
krizi geçirdi. 
Şahin'in cesedi, 
otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu 
morguna 
gönderildi.

m Değerli GEMLİKLİLER!
İHTİYAÇI OLAN LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 

RTHTİÎRHrİİ VERECEĞİMİZ BURSLARI KARŞILAMAK İÇİN

D İİi İlRCB KURBAN DERİLERİNİZİ
D ER R E fi İ ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE

DERNEGI’NE BAĞIŞLAMANIZI İSTİYORUZ.

1 m? ÇORBADA TUZUM OLSUN DİYEN
x «|W HAYIRSEVER VATANDAŞLARIMIZDAN 

m W T KURBAN DERİSİ VEYA NAKTİ 
» i İl lH 4 '* YARDIM BEKLİYORUZ

Demirsubaşı Mah. Dr. Ziya Kaya Bulvarı
İskele Meydanı No: 31 Kat: 1 GEMLİK

DERNEK : 0 536 556 84 88
DERNEK BAŞKANI MUHAMMET USTA : 0 534 451 92 12
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

KURBAN
HİKAYE ŞÖYLE:
86 yaşındaki Hz. İbrahim'in hiç çocuğu 

olmamış. Ailesini ve peygamberliğini 
devam ettirecek bir evlat arzu eder. Allah'
tan ister. Allaha dua eder; "Bana bir evlat 
verirsen O'nu senin için kurban ederim" 
der.

Eşi Hacer bir erkek çocuğu doğurur. 
Adını da İsmail koyarlar.

İsmail 7 yaşına gelir birgün Hz. İbrahim 
rüyasında Allah O’na çocuğunu kurban 
edeceği sözünü hatırlatır.

İbrahim peygamber Şam’dan Mekke’de 
olan karısı ve oğlunun yanına gelir, bir gün 
oğlundan, yanına ip ve baltasını almasını 
ister, odun kesmeye gideceklerini söyler. 
O sırada şeytan, anne Hacer’e ve oğlu İs
mail’e babasının kendisini kurban 
edeceğini söyler.

İbrahim, Hazer ve İsmail şeytanı ko
valar. Bu olaydan sonra Hacer ve İsmail, 
Allahı tebliğini iletir. İsmail babasına, tes
limiyetle şöyle cevap verir: "Babacığım! 
Emrolunduğunu yap. İnşallah beni sabre
denlerden bulacaksın.Sana direnmeye 
ceğim. Senin dediğini tartışmayacağım. 
Sana neden demeyeceğim. Sen ne ile em- 
redildiysen onu yap. Beni sabreden olarak 
bulacaksın." der.

Sonrasını biliyorsunuz. Hz. İbrahim 
Oğlunu kesmek için hazırlar ama bıçak 
kesmez, tam bu sırada bir melek bir koç ile 
gelir ve İbrahim kurtulur, koç allah için 
kurban edilir.

Bu hikayeler çok değişik şekilde anla 
tılır. Ben bu öykülerle büyüdüm.

Yarından sonra islamın 5 şartlarından 
biri olan kurban için hayvan kesilecek.

Bu yoksulların ihtiyacının giderilmesi, 
yardımlaşma duygusunun geliştirilmesi, 
olanın olmayana vermesi gibi duyguları 
pekiştirir. Sosyal adalet duygusunu 
geliştirir.

İslama inananlar, kimlerin kurban kese 
ceğini kurbanın nasıl kesileceğini, hangi 
hayvanların kurban edileceğini, kurban et
lerinin nasıl dağıtılacağını kurallara 
bağlamıştır.

Kurban gösteriş olsun diye kesilmez.
Bu konudaki İslam'ı değerler bellidir. 

Bayram namazlarında imamlar kurban 
konusunda çoğu kez açıklamalarda bu
lunurlar.

Temel inanış, Allaha yaklaşmak, onun 
emirlerini yerine getirmek, rızasını kazan
mak için kesilir kurban.

Kurban kesecek kişinin müslüman 
olması, özgür ve yolculukta bulunmaması 
gerekir.

Belli miktarda mal ve ziynete sahip 
olması gerekir. Aklı yerinde ve büluğ 
çağında olması gerekir.

Şimdi dini bayramlar eskisi kadar yerine 
getirilmiyor.

Daha çok bayram günleri tatil olarak 
görülüyor ve yazlık dinlence yerlerine 
gidiliyor.

Geleneklerine sadık olanlar iki Işide bir
likte götürebiliyor.

Okurlarımın kurban bayramını İçtenlikle 
kutlar, İyi bayramlar dilerim.

Gemlik Rotaract 
Kulübü, Dünya 
Okuma ve Yazma 
Günü'nde Zübeyde 
Hanım Anaokulu'na 
çocuklar ve 
yetişkinler için 
kitap bağışı yaptı. 
Gemlik Rotaract 
Kulübü Başkanı 
Fikret Bekmezci, 
"Dünya Okuma ve 
Yazma Günü'nde 
üyelerimiz ve 
çevremizdeki 
kişilerle bugün 
kitap okuyoruz. 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu'na 
kitaplarımızı 
hediye ettik.
Daha çok kişiye ula 
şıp, kitap okunma 
sini sağlayacağız" 
dedi.

KİTAPLAR OKULA 
TESLİM EDİLDİ

Kurban Bayramı 
nedeniyle resmi 
bayramlaşma 
programı belli oldu. 
İlçe Kaymakam 
lığından yapılan 
açıklamada, Kurban 
Bayramının birinci 
günü olan 12 Eylül 
2016 Pazartesi günü 
resmi bayramlaşma 
saat 16.oo’da 
Belediye Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
kamu kurum ve 
kuruluşların temsil
cileri, siyasi partiler, 
sivil toplum 
kuruluşları, özel 
kuruluşlar ve halk 
ile bayramlaşma 
gerçekleştirilecek. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’ndeki 
bayramlaşmadan 
sonra saat 16.30- 
16.45 arasında

Zübeyde Hanım 
Anaokulu Müdürü 
Şenel Çağlayan, 
okullarına bağışla 
nan kitap ve oyun* 
cakiar için Gemlik 
Rotaract Kulübüne 
teşekkür etti.
Çağlayan, öğretmen 
lerle birlikte kitapları 
inceleyerek, gerekli 
dağıtımı

Emniyet Müdürlüğü 
ziyaret edilecek, 
daha sonra 
16.45-17.00 arasında 
İlçe Jandarma 
komutanlığına 
gidilecek.
Saat 17.oo de ise 
şehit aileleri 
ziyaret edilecek. 
Gemlik Kaymakam 
vekili Orhangazi 

gerçekleştirdi. 
Öte yandan, 
Gemlik Rotaract 
Kulübü dün başlat 
mış olduğu 
kampanya ile 
fark yarattı.
Kitap okuma farkın 
dalığı yaratan 
kampanyada herkes 
elinde kitap okurken 
fotoğraf çekiliyor.

Kaymakamı Dr. 
Yalçın Yılmaz yaptığı 
yazılı açıklamada, 
bayramların insanlar 
arasındaki dayanış 
ma ve paylaşmayı 
arttırdığını, dargın 
ların barıştığını, milli 
birlik ve beraberlik 
duygularının 
yüceidiğini, kardeş 
liğin yayıldığı günler 

Çekinilen fotoğraflar 
kulübün Facebook 
ve Instagram 
sayfasında 
paylaşılıyor. 
Rotaract Kulübü 
Başkanı Pekmezci, 
“Paylaşılan fotoğraf 
lar beğeni rekorları 
kırıyor. Kampanyaya 
destek giderek 
büyüyor.” dedi.

olduğunu belirtti. 
Yılmaz, şöyle 
konuştu: “Yeni bir 
bayrama daha 
ulaşmanın sevincini 
ve coşkusunu hep 
birlikte yaşıyoruz. 
Ülkemizin içinde 
bulunduğu ortam 
birlik ve beraberlik 
içinde olmamızı 
zorunlu kılmaktadır. 
Bu zor günleri kısa 
sürede birlik ve 
beraberlik içinde 
aşacağımıza 
inancımız tamdır. 
Bu vesile ile tüm 
mesai arkadaşlarımı 
ve halkımızın Kur
ban Bayramını 
tebrik eder, aileleri 
ie birlikte huzurlu 
bir şekilde nice 
bayramlara ulaşma 
larını dilerim.”

KRŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUR FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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ELEMAN
Fabrikamızda çalışacak aşağıda nitelikleri yazılı elemanlar 

aranıyor.
GENEL NİTELİKLERİ
Elektrik bakım için;
• Elektrik projesi okuyup uygulayabilecek
• Arıza takibi yapabilecek
• Elektrikli motor sürücüleri hakkında yeteri kadar bilgiye sahip
• Tüm elektrik malzemelerinin bilgisine sahip
• PLC Bilgisine sahip
• Meslek lisesinde elektrik, otomasyon ve 
elektronik bölümü ya da önlisans mezunu

• Üretimde saha kontrolleri yapabilecek
• Vardiyalı çalışabilecek
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, özverili ve 

iş disiplinine uyabilecek

Mekanik bakım için;
• Mekanik, hidrolik ve pnömatik projesi okuyup uygulayabilecek
• Arıza takibi yapabilecek
• Tüm mekanik, hidrolik ve pnömatik malzeme bilgisine sahip
• Kaynak yapabilen veya kaynak yapmayı öğrenme isteği olan
• Üretimde saha kontrolleri yapabilecek
• Vardiyalı çalışabilecek
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, özverili ve 

iş disiplinine uyabilecek
• Meslek lisesine mekanik bölümleri ya da önlisans mezunu

İŞ TANIMI
Talaşlı İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Bakım 

Departmanında Mekanik ve Elektrik Bakım Operatörü olarak görev 
yapacak Bay Takım arkadaşlarına ihtiyacımız bulunmaktadır.

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Bursa Yolu 7.Km. Kurtul Köyü Gemlik / Bursa
Tel : O 224 522 81 80 - 224 522 82 89-90
Fax : 0 224 522 81 81

tn elmacık
“Doğal Mineralli Su”

TÜRKİYE’NİN İLK

BPA
İÇERMEYEN PöR* ftmac'k

DAMACANASI

BURADA!
BPA (Bisphenol A): Polikarbon, 
PVC gibi bazı plastiklerin ve 
biçimlendirildikten sonra 
sertleşebilen plastik hammaddelerin 
üretiminde kullanılan kimyasal bir 
maddedir.

। Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cad. No: 48 Gemlik 
I qtpaptq 0 224 513 97 00 
| 0 224 514 00 77
IHAlli 0 507 244 72 24
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timi denetini «i sürünor Mm 191. mimi MM

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
Ekipleri ile İlçe 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü ekip
lerinin birlikte 
organize ettiği 
denetimlerde, 
Sah ve Cumartesi 
Pazarları, gıda 
üretimi yapan tüm 
işletmelerin yanı 
sıra, pastane, 
fırınlar, süper 
market ve marketler 
elden geçirildi. 
Pastane, fırın ve 
gıda ürünü satan 
tüm işletmelerin 
satış reyonlarının 
yanı sıra üretim 

yapılan bölüm
lerinin de büyük bir 
titizlikle kontrol 
edildiği denetim
lerde, eksiklikler 
konusunda tutanak 
tutulurken, hijyen 
konusunda da 
gerekli uyarılar 
yapıldı. Gemlik 
Belediyesi Zabıta 
Müdürü Abdullah 
Dönmez, periyodik 
olarak süren dene
timlerin, Kurban 
Bayramı öncesinde 
de artırıldığına 
dikkat çekerek, 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdür 
lüğü ekipleri ile bir
likte tüm çabaların 

ilçe halkının daha . 
sağlıklı ortamlarda 
üretilen, daha 
sağlıklı gıda mad
deleri tüketerek 
bayramı geçirmeleri 
olduğunu söyledi. 
Abdullah Dönmez, 
denetimlerin 
bayram süresince 
ve sonrasında da 
devam edeceğini 
sözlerine ekledi. 
Öte yandan Gemlik 
Belediyesi’nin yeni 
Zabıta Müdürü Ab
dullah Dönmez’e 
pazarcı esnafı da 
büyük ilgi göster
erek, yeni göre 
vinde başarı temen
nisinde bulundular.

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Kuruluşunun 190. 
Yıldönümünü kut
layan Zabıta Per
sonelini Atatepe 
Sosyal Tesislerinde 
ağırladı. 4-8 Eylül 
Zabıta Haftası 
kapsamında yapılan 
ve periyodik hale 
gelen kutlama 
yemeğine Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Ahmet Avcı ve 
Kadir Erol’un yanı 
sıra Belediye Daire 
Müdür ve Amirleri 
katıldı. Sohbet 
havasında geçen 
yemekli kutlama 
toplantısında 
konuşan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Zabıta Per
soneline aileleriyle 
ve sevenleriyle bir
likte nice yıllar te 
mennisinde bu
lundu.
Gemlik’in coğrafi ve 
sosyal açıdan Türki 
ye’nin en güzel yer
lerinden birisi 
olduğuna dikkat 
çeken Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz, bu güzellik
lerin korunması ve 
geleceğe daha gü 
zel ve daha huzurlu 
bir kent bırakabilme 
adına hep birlikte 
daha çok çalışıl 
ması gerektiğine 
işaret etti. Gemlik 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekip
lerinin çalışmala 
rından övgüyle 
bahseden Başkan 
Refik Yılmaz, ku- 
rumlarla devam 
eden güzel işbirliği 
ve olumlu diyalogla 
rın devamından 
yana olduğunu 
belirtti. Belediye 
Başkan Yardımcısı 

Kadir Erol’da, 
Zabıta Teşkilatının 
Belediyenin görü
nen yüzü olduğunu 
vurgulayarak, 
başarılı çalışma 
ların devamından 
yana olduklarını 
kaydetti.
Kadir Erol 
“Hepinizi kutluyo
rum” diye konuştu. 
Kutlama yemeği 
sonrasında 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol, Zabıta 
Müdürü Abdullah 
Dönmez ve Zabıta 
Personeline çiçek 
takdim etti.
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KUŞLAR ÜRKTÜ
önce toprak
önce gurbet kokusu sardı 
kapı eşiğini
ardında avizeler söndü 
her renkten her keder 
büyüklüğünde ışık

o makamlar susturdu o 
şarkıları
o zaman terk ederken 
tenha kadranları 
ibreleri döküldü sabahın

tatsız şerbetler içildi 
demli bir çay üstüne 
beli ince bardaktan mevlit 
kıvamında

sustu şerefenin o malum 
sesi
şakuller kırıldı
minareler eğrildi

yıkıldı şehir
notalar tellere dokununca
zelzele misali
ve basınca portelere o 
çingene

ağlamaklı hüzzam esti

rüzgarı katıp peşine o ezgi 
günah dokundu böğrüne 
düşlerin
yarım çocuklar doğdu 
yasak döşeklerde

gelinler kaçıştı
kan çanağı tünemiş 
gözlerine güveylerden 
yarım kaldı sevişmeler 
eksik öpüşmelerdi gecenin 
matemine saklanan ve 
öldü dudakların kıvrımı

gurbete düştü şehir 
kendi yalnızlığında 
sokakları sustu 
rakamları söküldü ve 
tokmakları kapıların

kurşun sesleri ürkütünce 
damların zulalarını
kuşlar ürktü
kuşlar öldü kaçışırken 
telaşla

haşmetli öyküler yazıldı
sonra 
ucu taze kalemlerle 
kirli beyaz sayfaya...

Bursa Havuanat Bahçesi 
bayramda ücretsiz

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
bünyesinde faaliyet
lerini sürdüren 
Bursa Hayvanat 
Bahçesi, kurban 
bayramının 1. ve 2. 
günü ziyaretçilerini 
ücretsiz olarak 
ağırlayacak.
Dünya 
standartlarında 
modern bir bahçe 
olarak 206 bin 600 
metrekarelik alanda 
hayvan barınakları, 
11 adet gölet ve 
zengin yeşil alanıyla 
hayvanlar için doğal 
yaşam alanı ve zi

yaretçilerine de 
nefes alabilecekleri 
bir ortam sunan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi’ne ilgi her 
geçen gün artıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin titiz 
çalışmalarıyla 
Avrupa Hayvanat 
Bahçeleri ve Ak
varyumlar Birliği’ne 
(EAZA) tam üye 
olan Bursa Hay
vanat Bahçesi, 
yenilenen fiziki 
mekanları ve 
hayvan 
barınaklarının.

yanında hiç bilin
meyen hayvan 
türlerini de zi
yaretçilerle 
buluşturuyor. 
Bünyesindeki 
hayvan popülas 
yonu sıklıkla 
artan ve 
hayvanlara EAZA 
standartlarında 
bakım, besleme ve 
koruyucu hekimlik 
hizmeti verilen 
Bursa Hayvanat 
Bahçesi, kurban 
bayramının 1. ve 2. 
günü ücretsiz 
olarak ziyaret 
edilebilecek.

MILTON
k. DÜĞÜN SALONU

MI'

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

jt

Pasta -Meşrubat-Çerez

Piyanist +l)j Performans 
Saten Sandalye Giydirme f 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

BAŞLAMIŞTIR
İnternetten Canlı Vnpn- Sahne - Işıkgösterisi 

Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler
İç*. www.gemlifemilton.com

faceboofe/miltondugun 
plus.google.com/miltondugun

Hükümet Konaği karşisi
~ Tel ; 513 10 71 GEMLİK

afifi

--

-i-

M w . •Mî

http://www.gemlifemilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Büyüme rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisine 
İlişkin 2016 yılı ikinci 
çeyrek büyüme 
rakamları açıklandı. 
Türkiye ekonomisi 
İkinci çeyrekte 
yüzde 3,1 büyüdü. 
Türkiye 
düşmanlarını üzecek 
veri biraz önce 
açıklandı. Yurt içinde 
15 Temmuz darbe 
girişiminin izlerini 
silmeye çalışan, 
PKK operasyonları 
ve DAEŞ'e karşı mü
cadele veren, yurt 
dışında ise Fırat 
Kalkanı Herakatı'na 
devam eden

Türkiye'ye 2016'nın 
ikinci çeyreğinde 
yüzde 3,1 büyüdü. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri

lerine göre, Türkiye 
ekonomisi geçen yıl 
yüzde 4 ve bu yılın 

ilk çeyreğinde yüzde 
4,8 büyüdü. Öte yan
dan, Orta Vadeli Pro- 
gram'da büyümenin 
2016'da 4,5, 2017 ve 
2018'de yüzde 5 
olması öngörülüyor.

BEKLENTİLER 
YÜZDE 2,8-3,7 
ARASINDAYDI 
AA Finans'ın 
"Büyüme Beklenti 
Anketi"ne katılan 18 
ekonomistin bu yılın 
ikinci çeyreğine 
ilişkin büyüme bek
lentilerinin 
ortalaması yüzde 3,3 
oldu. Ankete katılan 
ekonomistlerin ikinci 
çeyrek büyüme bek
lentileri en yüksek 
yüzde 3,7, en düşük 
ise yüzde 2,8 oldu. 
Ekonomistlerin 2016 
büyüme beklenti
lerinin ortalaması da 

yüzde 3,3 olarak or
taya çıktı. Ekono
mistlerin 2016 
büyüme beklentisi 
en yüksek yüzde 4, 
en düşük yüzde 2,6 
seviyesinde 
gerçekleşti.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN 
MİLLİ GELİR ARTTI

Türkiye yüzde 3.1 
büyüme rakamıyla 
ikinci çeyrekte de 
yine dünyada birçok 
ülkeyi geride 
bırakırken kişibaşına 
düşen milli gelir 
rakamı da yerel para 

birimi cinsinden 
yükseldi.
TÜİK'İn açıkladığı 
rakamlara 
bakıldığında, 
kişibaşına düşen 
milli gelir 2016 
yılının ikinci 
çeyreğinde 26 bin 
234 TL olarak 
gerçekleşti. Bu 
rakam 2015 yılında 
25 bin 130 TL, 2015 
yılının ikinci 
çeyreğinde ise 25 
bin 261 TL olmuştu. 
Yani kişibaşına gelir 
yılbaşına göre 1.104 
TL, son 1 yıla göre 
973 TL yükseldi.

Hileli karışım yanan »andı
Yağ sektörü son 
dönemde ciddi bir 
sorun hale gelen 
‘tağşiş’le (hileli 
karışım) mücedele 
İçin kolları sıvadı 
Konu ile ilgili 
yaptırım talepleri 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı’na 
bildirildi. Bakanlık 
çalışmaları başlattı. 
Yasal düzenleme, 
yakın zamanda 
Meclis’e gelerek 
kanunlaşacak. 
Bitkisel Yağ Sektörü 
Derneği (BYSD) 
Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil, 
konu ile ilgili olarak 
büyük cezaların 
geleceğini açıkladı. 
Derneğe üye firmalar 
arasından bu suçu 
işleyenleri ifşa ettik
lerini açıklayan

Büyükhelvacıgil, o 
firmaların üyelikten 
çıkarıldıklarını 
söyledi. Yapılacak 
yasal düzenleme ile 
ilgili konuşan 
Büyükhelvacıgil, 
“Taklit ve tağşişti 
gıda ürünlerini 
üretenlere 100 bin 
lira idari para cezası 
verilecek, üreticinin 
işyeri de 1 yıl süre 
ile faaliyetten men 
edilecek. Taklit ve 
tağşiş tekrarlanırsa 
idari para cezası 10 
kat artırılacak” dedi. 
‘KANOLA 
TOHUMUNDAKİ 
GELİŞMELER 
SEKTÖRÜ OLUM
SUZ ETKİLEECEK’

BYSD, sektör temsil 
çilerinin katılımıyla 
“Yağlı Tohumlu Bitk
iler ve Bitkisel Yağ

Sektörü” konferansı 
düzenledi. 7 milyar 
dolarlık bir sektörün 
temsilcileri 
olduklarını dile ge
tiren BYSD Yönetim 
Kurulu Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil, son 
zamanlarda tağşişte 
yaşanan olumlu 
gelişmelere kanola 
tohumundaki vergi 
düzenlemelerin 
gölge düşürdüğünü 
vurguladı. Kanolada 
verginin 
ayçiçeğinden çok 
düşük olması, 
ayçiçeğine kanola 
katılılarak haksız 
kazanç elde edilme 
sinin önünü açıyor. 
Bu durumdan ayçiçe 
ği üreticisinin zarar 
gördüğünü aktaran 
Büyükhelvacıgil, et, 
süt ve tavukçuluk 
sektörünün de olum

suz etkileneceğini 
bildirdi. Aspir to
humu, ham ve rafine 
yağında gümrük 
vergileri yeni düzen
lemeye göre aspir 
tohumunda yüzde 
23,4 gümrük vergisi, 
aspir ham yağında 
yüzde 36 ve aspir 
rafine yağda yüzde 
67.5 uygulanacak. 
Bu gelişmenin sek
tör için sevindirici 
olduğunu belirten 
Büyükhelvacıgil, üç 
gün sonra yapılan 
kanola ve ayçiçeği 
tohumu gözetim 
fiyatlarındaki son 
düzenlemenin den
geleri yeniden 
bozduğuna değindi. 
Türkiye’nin tarım 
ürünleri ihracatında 
dış ticaret açığı 
olmadığı halde, yağlı 
tohum ve türev

lerinde dış ticaret 
açığının 2.6 milyar 
dolar olduğunu ifade 
eden Büyükhelva 
cıgil. bitkisel yağ 
sektörünün özellikle 
ayçiçeğinde ham
madde yetersizliği 
nedeniyle dışa 
bağımlı hale 
geldiğini kaydetti. 
Büyükhelvacıgil, 
şöyle devam etti: 
“Türkiye olarak 11 
milyar dolarlık tarım 
ürünü ithal ediyoruz. 
Bunun 4,3 milyar 
doları bitkisel 
yağları, yağlı 
tohum ve türevleri 
kapsıyor. Sektör 
olarak bizim yıllık 
2 milyon ton 
ayçiçeği tohu 
muna ihtiyacımız 
var. Türkiye’deki 
üretim ise 1 milyon 
ton ila 1 milyon 200 

bin ton arasında. 
Sektörün ihtiyacı 
olan hammaddenin 
büyük kısmı Karad
eniz ülkelerinden 
Rusya, Ukrayna, 
Moldova, Romanya 
ve Bulgaristan’dan 
yağlı tohum veya 
ham yağ olarak ithal 
ediliyor. Ayçiçeği 
hamyağ ithalatı 2014 
yılında 812 bin ton, 
2015 yılında 777 
bin ton olarak 
gerçekleşti.”

BOSNA’DAN 
GELEN YAĞ 
HAKSIZ 
REKABET 
YARATIYOR 
2016 yılının ilk 7 
ayında toplamda 
32 bin 698 ton rafi ne 
ayçiçeği ve ham 
yağı ithal edildiğini 
dile getirildi.
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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. s13 1° 28

_________ ULAŞIM_________
Pamukkale «12 OO 25
DENİZ UÇASI »13 55 13
Pagasus Akmls Seyahat ®14 <3 0 2
METRO E1» <2 1 2
Aydın Turizm e 13 20 77
SOzer Turizm 512 10 72
Kanberofilu-Esadaf 014 46 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0103

HASTAHELER

TAKSİLER

RESMİ DAİRELER1
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
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
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE

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

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. HasL 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 05
Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

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

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 2325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

DAĞITICILAR

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

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
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

Beyza Petrol___________oıa 01 03

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK OONLÛK SİYMİ 0AZITUİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5575 

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)

lEllllllllliMI
VENÜS SİNEMASI 
siccin 3 cümrü aşk: 
11:45-14:00-16:15- 

18:30-20:45... 
evcil hayvanların 

gizli yaşamı:11:30- 
16:15...

tarzan efsanesi: 
11:45-14:00-16:15- 

18:00-20:30...
toz ol: 13:00-15:00- 
17:00-19:00-20:45...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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ÖZEL "tyaıl hii' ılı/lifiıi İh ludtfltriniu ılının

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

SOSYAL
aktiviteierimiz:

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli 
Eğitim Bakanlığının uyguladığı müfredat 
programına göre zorunlu gördükleri 
kültür ve branş derslerinin yanı sıra 
sosyal aktiviteierimiz bulunmaktadır

müzik 
MASA TENİSİ 

VOLEYBOL 
BASKETBOL 
SU SPORLARI

JİMNASTİK 
TİYATRO W 

BİLGİSAYAR 

HALKOYUNLARI 
SATRANÇ ■

r 2002 V • ov •
İLKÖGRETİMOKÜLUve ANASINIFI

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

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

YİĞİT

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

www.yigitinsaatgemlik.com

-| 987

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


ÜSTÜN KALİTELİ

kavlak

www.kavlak.com.tr

16 Eylül 2U10 www. 50 Kr.

444 68 80

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Natural Sızma
Zeytin Yağı

_ Natuırel.Sızma
Zeytinyağı

SADECE

Sipariş 
Hattı

Kampanya Stoklarla Sınırlıdır.

______ _ m t _______^gemlikkorfezgazetesi.com !

Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 94.yıldönümü törenleri 50 kişiyle yapıldı.

En sonulı Wus fcuilaması
MHP İlçe Başkanı Osman Durdu’nun 

şikayeti üzerine Mülkiye Müfettişi 
Mahmut Ağbal’a ifade almaya geldi 

Yargı kararının
uygulanmaması

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kurtuluş Kutlaması fiyaskoydu...
Kamu görevlilerinin 9 gün süren bayram tatili 

sürüyor.
Esnaflar ve gazeteciler o kadar tatil 

yapamıyor. Birçok esnaf bayramın ikinci günü 
kapılarını müşterilerine açtılar.

Bizler ise her an görevdeyiz.
örneğin geçtiğimiz pazar günü Gemlik’in 

kurtuluş törenleri vardı tatili bırakıp törenleri 
izledik.

Bayramın birinci günü kutlamalar vardı, kur
ban kesimleri vardı, herbirini izlemek gözlemle
mez zorundaydık. Devamı sayfa 4’de

Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 94. 
yıldönümü bu yıl tarihinin en sönük kutlama 
töreni oldu. 11 Eylül 2016 Pazar günü Atatürk 
Anıtında yapılan törenlere 50’ye yakın 
vatandaş katıldı. Günün anlamını belirten 
konuşma yapıldı, şiir okundu. Daha sonra 
Şehit Cemal’in mezarı ziyaret edildi. Syf2’de

üzerine
soruşturma haşlaılı
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başka 
nı Osman Durdu’
nun encümen 
kararıyla Beledi 
ye’ye ait 60 
dönümlük araziyi 
Çimtaş A.Ş. ve 
Borusan Holding 
şirketlerine 
satılması konusun 
da açtığı satışın 
iptali davalarının 
kazanılmasından 
sonra, arazilerin

tapularını geri al
mayarak, yargı 
kararlarına uy
mayan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz için 
yaptığı suç 
duyurusundan 
sonra, Gemlik 
Belediyesine gelen 
Mülkiye Müfettişi 
Mahmut Ağbal, 
Durdu’nun ifade 
sini aldı.
Haberi sayfa 2’de

üğurlur
j KLİMA VE DERjN

DONDURUCULARDA
400 TL‘YE VARAN 
İNDİRİMLERİ!!
Tel: 0 224 514 90 84 
Fax: 0 224 513 41 19

istiklal 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.kavlak.com.tr
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 94.yıldönümü törenleri 50 kişiyle yapıldı.

En sönük kurtuluş kutlaması
Gemlik’in düşman 
işgalinden 
kurtuluşunun 94. 
yıldönümü bu yıl 
tarihinin en sönük 
kutlama töreni ile 
yapıldı.
11 Eylül 2016 Pazar 
günü saat 10.oo da 
Atatürk Anıtı önünde 
yapılan kutlama 
törenine 50’ye yakın 
resmi ve sivil 
vatandaş katıldı. 
Kaymakam vekili 
Orhangazi Kayma 
kamı Dr. Yalçın 
Yılmaz, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Garnizon 
Komutanı Kıd. Alb. 
Namık Kemal Çil, 
Resmi daire müdür
leri, gaziler, sivil

toplum kuruluşu yö
neticileri, muhtarlar 
ve çok az sayıda 
vatandaş katıldı.
Atatürk Anıtına 
çelenklerin konma 

sınd'an sonra saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı söylendi.
Daha sonra bir 
öğrenci günün 
anlamını belirten 
şiir okumasından 
sonra Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz 
konuşma yaptı.
Yılmaz konuşma 
sında, İngilizlerin 
Gemlik’in 6 Temmuz 
1920 tarihinde işgal 
edildiğini, daha 
sonra ise Yunanlılara 
teslim ettiğini be
lirterek, bu işgal 
sırasında köylerde 
ve merkezde birçok 
zulümün yapıldığını, 
Kurtuluş Savaşı’nın 

başlamasıyla fzmıtî 
kurtaran Halitpaşa 
Komutasındaki Ko
caeli grubunun 
11 Eylül günü Gem- 
lik’i düşman işgalin 
den kurtardığını, bu 
arada Yüzbaşı Ce- 
mal’in şehit düştü 
ğünü söyledi.
Yılmaz, birlik mesajla 
rından sonra “Mil
letin azmi ve milli 
değerlerinden, 
şehadet mertebesini 
tüm dünya nimetle 
rine yeğleyen Aziz 
Milletimizin duruşu 
ve zaferiyle tarihe 
ismini bir kez daha 
altın harflerle 
yazdırmıştır.

1'5 Vemmuz darbe 
girişiminde de bunu 
bir kez daha yaşadık. 
Bu vatan, bu toprak
lar üzerinde oynanan 
oyunlar hep aynı. 
Bu topraklarda 

yaşamak büyük 
bedel ödemeyi 
gerektiriyor." dedi 
Yılmaz’ın konuşma 
sında Kurtuluş 
Savaşı’nın 
kahramanı Mustafa 
Kemal’den söz et
memesi dikkat 
çekti.
Atatürk Anıtı Önün
deki törenden sonra 
Şehit Cemâlin 
Emetullah Hatun 
Camiinin önündeki 
mezarı başında 
kuran okundu ve 
saygı duruşunda 
bulunuldu.
Kutlamalar, 
Garnizon Komuta 
nının şehit ailelerini 
programından 
sonra son buldu.

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu’nun şikayeti üzerine Mülkiye Müfettişi Mahmut Ağbal’a ifade almaya geldi

Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu’nun 
Belediye meclis 
kararı olmadan, 
encümen kararıyla 
Belediye’ye ait 60 
dönümlük araziyi 
Çimtaş A.Ş. ve 
Borusan Holding 
şirketlerine 
satılması konusun 
da açtığı satışın 
iptali davalarının 
kazanılmasından 
sonra, arazilerin 
tapularını geri alma 
yarak, yargı karar 
■arına uymayan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz için 
yaptığı suç duyu
rusundan sonra, 
Gemlik Belediye

sine gelen Mülkiye 
Müfettişi Mahmut 
Ağbal, Durdu’nun 
ifadesini aldı.

60 DÖNÜM 
KAMU ARAZİSİ 
BELEDİYEYE 
KAZANDIRILDI

Gazetemize 
açıklama yapan 
MHP ilçe Başkanı 
Osman Durdu, 
açtığı davanın İdari 
mahkemede 
kazanılmasından 
sonra tapu iadesi 
gerekirken bunun 
yapılmadığını be
lirterek, “Arsaları 
alan iki firma 
müdahil olarak 
yürütmenin

Osman DURDU

durdurulması 
için dava açmıştır. 
Belediyenin 
tapunun iadesi 
talebine ilişkin 
yazısının 
yürütülmesi gerek
tiren bir işlem 
olmadığından 

yürütmenin durdu 
rulmasını isteyen 
firmanın talepleri 
mahkemece red 
dedilmiştir. 
Ancak, tapu iptali 
ile iadesinin adli 
yargıda açılacak 
bir dava sonucu 

belli olacağı 
belirtilmiştir.
Yargı kararlarının 
uyulması halinde 
yaklaşık 60 dönüm 
depolama alanı 
imarlı arsanın 
tekrar Belediye’ye 
kazandırılması 
sonucunda yüksek 
bir kamu menfaati 
oluşacaktır.
Aksi halde kamu 
bu menfaatten 
mahrum 
kalacaktır.” dedi. 
Durdu, aynı ifade 
lerini Mülkiye 
Müfettişine de 
verdi, yargı 
kararlarını 
uygulamayan 
Belediye Başkanı 
hakkında yasal 

işlemin 
başlatılmasını 
istediğini söyledi. 
Müfettiş Durdu’nun 
ifadesinden 
sonra Belediye 
Başkanı Yılmaz’ın 
da ifadesine 
başvuracak.
Daha sonra yargı 
kararlarını da 
dikkate alarak 
rapor hazırlayacak. 
Bu rapora göre 
soruşturma 
açılacak veya 
açılmayacak. 
MHP ilçe başkanı 
yargı kararlarının 
uygulanmadığı 
için Cumhuriyet 
Savcılığına suç 
duyurusunda 
bulunmuştu.
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HlınıılılıııııffiMlıiiı HkiMatMNi
Orhangazi de, an
nesinin yanında 
otomobilin çarp 
ması sonucu 
kaldırıldığı has
tanede hayatını 
kaybeden 6 yaşın 
daki Harun Reşit 
Çakan'ın cenazesi 
toprağa verildi. 
Çocuğun cenazesi, 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Has
tanesindeki işlem 
lerinin ardından 
Orhangazi'deki 
evine götürüldü. 
Burada edilen 
duaların ardından 
Çakan'ın cenazesi, 
Gazi Orhanbey 
Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde 
baba Veysel Çakan, 
oğlunun tişörtünü 
elinden bırakmadı. 
Zaman zaman 
oğlunun tişörtünü 
koklayarak gözyaşı 
döken baba Çakan'ı 
yakınları güçlükle 
teskin etti 
Harun Reşit 
Çakan'ın cenazesi, 
kılınan namazın 
ardından ilçe 
mezarlığına 
defnedildi.
Öte yandan, 
çocuğun ölümüne 
neden olan otomo
bilin sürücüsü Ali- 
can A, çıkarıldığı 
mahkeme 

tarafından adli 
kontrol şartı 
uygulanarak 
serbest bırakıldı. 
Çakan, Bursa- 
Yalova Karayolu 
üzerinde, annesi 
Nilgün Çakan ile 
birlikte yolun 
karşısına geçmek 
isterken, Alican A. 
idaresindeki 16 W 
906 plakalı otomo
bilin çarpması 
sonucu ağır 
yaralanmış, 
kaldırıldığı Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Has
tanesinde yapılan 
müdahaleye rağmen 
kurtarılamamıştı.

Bursa’da şarampole 
uçtuktan sonra ■ 
ağaca çarpan moto
sikletin sürücüsü 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Orhangazi 
İznik karayolu 
üzerinde motosik
letiyle seyir halinde 
plan 4 çocuk babası 
İrfan Özbudak (69) 
bir anlık dikkatsizlik 
sonucu Badaş 
mevkiinde 
hakimiyetini 
kaybetti.
Yol kenarındaki 
şarampole uçan 
Özbudak ve be
raberindeki Gökhan

Süren, ağaca çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
sürücü İrfan Özbu
dak olay yerinde 
hayatını kaybe 
derken, arkasında 

oturan Gökhan 
Süren ise hafif 
yaralı olarak 
ayakta tedavi edildi 
Kazayla ilgili 
tahkikat sürüyor.

Bursa'da orman »anııını
Bursa'da, geçen yıl, 
bir peynir depo
sunda kendisine 
'bıyık burarak' taciz 
ettiğini öne sürdüğü 
Hüseyin Doğan'ı 
öldürmesiyle 
yargılanan Ömer 
Kartar'ın Adli Tıp 
raporuna göre akli 
dengesi yerinde. 
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, geçen yıl, 
bir peynir depo
sunda kendisine 
'bıyık burarak' taciz 
ettiğini öne sürdüğü 
59 yaşındaki 
Hüseyin Doğan'ı 
bıçakla Öldürdüğü 
iddiasıyla 
yargılanan 32 
yaşındaki Ömer 
Kartar'ın Adli Tıp 
Kurumu'ndan gelen 
raporda akli den
gesinin yerinde 
olduğu belirtildi.

'TACİZ EDİYORDU, 
SİNİRLENDİM 
BIÇAKLADIM' 
DEMİŞTİ

Olay, geçen yıl 5 
Kasım'da Merkez 
Osmangazi ilçesi

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Bağlarbaşı Ma
hallesi Beste 
Sokak'ta meydana 
geldi. Seyyar 
aracıyla cami 
önünde peynir sa
tarak geçimini 
sağlayan 4 çocuk 
babası Hüseyin 
Doğan, Beste 
Sokak'ta bulunan 3 
katlı binanın en alt 
katında depo olarak 
kullandığı bölüme 
gelerek, buradan 
malzeme aldı. Bu 
sırada depo 
bölümüne gelen 
Ömer Kartar, 
Hüseyin Doğan'ı 
göğsünden 4 bıçak 
darbesiyle öldürdü. 
Ömer Kartar, olay
dan sonra suç aleti 
bıçakla birlikte 
Bağlarbaşı Polis

Merkezi'ne giderek 
teslim oldu. Kartar 
verdiği ilk 
ifadesinde, "Bana 
bıyık burdu. Taciz 
ediyordu. Sinir
lenerek 
bıçakladım." dedi. 
ÖMÜR BOYU
HAPİS İSTENİYOR 
Hakkında 'Kasten 
Adam Öldürmek' 
suçundan ömür 
boyu hapis cezası 
istenen Ömer 
Kantar'ın 
yargılanmasına 
Bursa 7'nci Ağır 
Ceza Mahkeme- 
si'nde devam 
edildi. Duruşmaya 
Hüseyin Doğan'ın 
eşi Mahire Doğan 
ile tarafların 
avukatları ve 
yakınları katıldı.

Bursa'nın Keleş 
ilçesinde 2 farklı 
noktada orman 
yangını çıktı. 
Güneybayır ve 
Göynükbelen 
yakınlarında saat 
14.30 sularında 
orman yangını çıktı. 
Yangına Keleş 
Belediyesi itfaiyesi 
ve orman ekipleri ile 
Bursa'dan gönder
ilen helikopter 
müdahale etti. 
3 hektarlık alanda 
etkili olan yangın 
güçlükle kontrol 
altına alındı.
Yangının erken 
fark edilmesi bir

Bayramlaşmaya 
gelen cocuklarca 
evde ölü Bulundu

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde bir 
kişi, bayramlaşmak 
için gelen çocuklar 
tarafından evinde 
ölü bulundu.

BAYRAMLAŞMAK 
İÇİN GELDİLER

Görükle Mahalle- 
si'ndeki apartmanda 
yaşayan Y.G'nin 
(46) çocukları

faciayı önledi. 
Soğutma 
çalışmaları halen 
devam ederken, 
yangının iki farklı

noktada aynı 
anda başlaması 
kundaklama 
ihtimalini 
gündeme getirdi

bayramlaşmak için 
aynı binadaki 
komşuları H.L.Ç'nin 
(54) evine gitti.
YERDE 
HAREKETSİZ 
BULDULAR

Zili çalan çocuklar, 
bir süre kapının 
açılmasını bekledi. 
Açılmayınca kapının 
üzerindeki 
anahtarla eve giren 

ve H.L.Ç'nin yerde 
hareketsiz yattığını 
gören çocuklar, du
rumu ailelerine 
bildirdi.
İhbar üzerine olay 
yerine gelen polis 
ve 112 Acil Servis 
ekipleri, H.L.Ç'nin 
öldüğünü belirledi. 
H.L.Ç'nin cesedi, 
otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu 
morguna kaldırıldı
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Kadri GÜLER

Kaymakam Cahit Işık, facebooktan veda mesajı yayınladı

kadri_guler@hotmail. com

Kurtuluş Kutlaması fiyaskoydu...
Bayram süresince Gemlik’ten ayrıta 

madik.
Bir bakıma da iyi ki ayrılamadık dedim.
Çünkü, Gemlik Bursa yolundaki trafik 

rezaletini görünce, bu bir işkence diyerek 
tatile çıkamamanın üzüntüsünü kendi kendi 
me hafiflettim.

‘Gidişi böyle olursa, bu tatilin dönüşü 
kimbilir nasıl olur’ dedim.

Bizde tatil yapamamanın avuntusunu 
böyle bulduk.

Sevgili okurlanm, yıllardır Türkiye de 
yaşadığımız bu topraklan bizlere emanet 
edenlerin ne sıkıntılar çektiklerini, bu 
uğurda canlan nı feda ettiklerini yazanm.

Bizler, bu emanetlere gerektiği gibi sahip 
çıkamadığımız gibi, yıldönümlerini bile 
anımsamıyoruz.

Bu yıl Gemlik’in emperyalizmin ve onlann 
maşalannın kuşatmasından kurtuluşunun 
94. yıldönümü törenleri vardı.

AKP iktidara geldiğinden beri, ulusal bay 
ramlann kutlamaları törenlerini değiştirildi.

Milli Bayramların içi boşaltıldı.
Atatürk anıtına çelenk koymayı bile 

yasakladılar.
Baskılar sonrası, özel izinle ancak Ata’nın 

Anıtına çelenk veye bir demet çiçek koyabil i 
yorsunuz.

Bu yıl ki törenler yalnız Anıt önünde 
yapıldı.

Törenlere protokolün üst düzey şahıslan, 
-Kaymakam, garnizon komutanı ve belediye 
Başkanı- dışında daire müdürleri, muhtarlar, 
gaziler ve bayrak taşıyan üç beş öğrenci 
dışında siyasi partiler bile katılmadı.

Sizin anlayacağınız bir ara saydım katılan 
lar 50 kişiyi geçmiyordu.

Günün anlamını belirten şiiri türbanlı bir 
kızımız okudu. Belediye Başkanı yaptığı 
konuşmada, Kurtuluşun iman olan Cumhu 
riyetimizin kurucusu Mustafa Kemal’in adını 
bir veya iki kere ağzıfla anaı-

Sanırım bundan sonra Kurtuluş Günü 
yerine, 15 Temmuz, FETÖ darbe girişimi 
kurtuluş olarak anılacak.

FETO’yü büyütenler, devlet içinde her 
köşeye yerleştirenler, onlann her istediğini 
yapanlar, “Ne istedinizde vermedik’’ diyen
ler, bu gelişimden hiç de sorumlu değilmiş 
gibi, ülke bir badireyi atlatılması zar zor 
kurtarıldı.

Bunda halkın tepkisi önemli yer tuttu.
Bugün Cumhuriyet ile bir türlü kafalan 

uyuşmayanlar, ülkeyi 15 yıldır yönetiyorlar.
Yaptıktan hizmetlerin hiçbirine cumhu 

riyetin kurulmasında önemli rol oynayan 
lann adlarını vermiyorlar!

Bunların aksine, yıkılan OsmanlInın 
Padişahlarının adlarını, askeri hastanelere 
bile vererek Osmanlıcılık oynuyorlar.

İmparatorluk sürseydi, saltanat devam 
etseydi, kendileri o mevkilerde olamayacak 
lannı bile düşünemiyorlar.

Varsa, yoksa Osmanlıcılık ve siyasal 
İslamcılık, Cumhuriyet düşmanlığı...

15 Temmuz darbe girişimi bu topraklarda 
yaşayanları bir noktada buluşturmuştu.

Ama görüyorum ki yaşananlar, hikaye 
imiş, kendilerine verilen yetkileri, kendileri 
için kullanmaya devam ediyorlar.

Değişen birşey yok.
Herşey eskisi gibi.

15 Temmuz 
FETÖ/PDY darbe 
girişimi sonrası 
görevinden açığa 
alınan daha sonra 
da 672 sayılı karar
name ile görevin
den ihraç edilen 
eski Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, ilçemizden 
ayrılırken face- 
book’tan yaptığı 
açıklamada;
“25 yıldan fazla 
şerefiyle hizmet 
etmiş, babasını 
asker ocağında 
kaybetmiş bir 
mülki amiri mil
letine kasteden 
canilerle, ihanet 
şebekesi ile birlikte 
görmek veya 
göstermenin izahı 
mümkün değildir. ” 
dedi.
Cahit Işık'ın 
yayınladığı veda 
mesajı şöyle: 
"Bundan dört yıl 
önce Ağustos 
ayında Gemlik’e 
rayİnimiz çıktığında 
ailece çok mutlu 
olmuştuk. Çünkü 
memleketimizden 
çok uzaklarda, 
terör ve mahru
miyet şarlan dahil, 
(Bitlis/Mutki, Erzin- 
can/Refahiye, 
Gümüşhane/Torul, 
Trabzon/Düzköy, 
Rize/Ardeşen,...) 
uzun yıllar çalışmış 
ve nihayet hasta 
mızı, cenazemizi 
takip edebilecek 
bir mesafede görev 
yapma, yaşama 
imkânına kavuş 
muş idik.
Anadolu’nun bir 
çok güzel yerini ve 
insanını bizzat 
yaşayarak tanıdık 
tan sonra yine 
Anadolu’nun bir 
mozaiği olan Gem
lik halkı ile kaynaş 
mak ve hizmet 
etmek bizim için 
ayrı bir güzellik ve 
mutluluk kaynağı 
idi. Ne yazık ki bu 
mutluluk uzun 
sürmedi.

Merhum kayınvall 
dem Uludağ Tıp 
Fakültesinde tedavi 
görürken, Edirne 
Vali Yardımcılığına 
vakitsiz bir tayin 
yaşadık. Kimseye 
gönül koymadan 
yargıya başvurduk 
ve geri döndük. 
Kaldığımız yerden 
aşkla, şevkle çalış 
maya devam ettik. 
Gemlik’teki süre 
mizin dolmasına 
bir yıl kaldı derken 
o uğursuz FETÖ 
darbesini yaşadık. 
u3ruS ytiCtiîıîli 
ilçemizde askeri 
birliklerimiz dâhil 
kimsenin burnu 
kanamadan kazasız 
belasız atlattık ve 
milletçe dünyada 
eşi benzeri olma 
yan bir zafer kazan 
dik diye sevinerek, 
milletimizle birlikte 
demokrasi şöleni 
ne dönüşen toplan 
tıların üçüncü 
gününde görevden 
uzaklaştırma kararı 
ile sarsıldık. Buna 
rağmen, altı gün 
Demokrasi Meyda 
nında halkımızla 
birlikte ailecek 
duruşumuzu 
göstermeye devam 
ederken, gençler 
arasında oluşan 
hassasiyetler gere 
ği aklanıncaya 
kadar biraz mesa 
feli kalacağımızı 
ama dualarda bir
likte olduğumuzu 
İfade ederek ayrıl 
dik. Adaletin bir an 
evvel tecelli etme 
sini ve göreve iade 

edileceğimizi sükû 
netle beklerken, 
daha vahim bir 
kararla karşılaştık. 
Milletimiz, bulun 
duğu coğrafyada 
birlik ve beraberlik 
İçinde, toplumsal 
barışı sağlayarak 
ayakta kalabilir. Bu 
ve benzeri gerekçe 
lerle Devletimiz, 
Güneydoğuda 
hendeklerin 
arkasına saklanmış 
PKK İle sivil halkı 
ayırmak İçin birçok 
şehit verme paha 
Siilû kü'yümcü 
titizliği ile çalışmış 
iken, fetöcülerin 
kamudan temizlen
mesi meselesinde 
aynı hassasiyeti 
gösteremediğini 
düşünüyoruz. 
Birçok devlet büyü 
ğümüz çocuklarını 
bu hainlerin okul 
larına ve dershane 
terine verirken, 
Türkçe Olimpiyat 
larında övgüler sıra 
larken, biz 
ailecek 2008 ve 
2011 yıllarında (dev 
letin kayıtlarında 
görülebileceği 
gibi), çocuklarımızı 
bunlardan kaçır 
mak ve uzak tut
mak için uğraşıyor 
duk. Çok şükür 
ailem ve çevrem
den hiçbir kimseyi 
bu fitnecilere kaptır 
m ış değilim. Mes 
lek hayatım boyun 
ca bu şer şebekesi 
lehine en küçük bir 
kayırmam veya 
işlemim gösterile
mez. Hal böyle

İken, memleketimi 
zln Doğusu, Güney 
doğusu dâhil, her 
türlü terör ve mah 
rumlyet şartlarında 
hiçbir ceza alma 
dan 25 yıldan fazla 
şerefiyle hizmet et 
mlş, babasını asker 
ocağında kaybet 
mlş bir mülki amiri 
milletine kasteden 
canilerle, İhanet 
şebekesi İle birlikte 
görmek veya 
göstermenin İzahı 
mümkün değildir. 
Ülkemizi onlarca yıl 
geriye götürmeyi, 
Irak-Suriye benzeri 
parçalanmayı, ken 
di silahlarıyla halkı 
mızın katledilme 
sini, en saygın 
kurumlarımızın 
havaya uçurulma 
sini göze alan bu 
kudurmuş terör 
şebekesini 
lanetliyor, 
Cenab-ı Haktan 
milletimizi bir daha 
böyle belalarla 
karşı karşıya 
bırakmamasını 
diliyorum.
Çok sevdiğim 
ilçeme, her şeyin 
en güzeline layık 
Gemlik halkına ve 
mesai arkadaş 
tarıma bu şekilde 
veda ederken, 
geçen yıl dediğim 
gibi, koltuklar ve 
makamlar geçici, 
dostluklar kalıcı 
olup, tüm güzellik
lerin ve müjdelerin 
siz vefalı dostları 
ma ulaşması 
duasıyla Allah'a 
ısmarladık.
Geçmişte defalarca 
karşılaştığımız bu 
bölünmüşlük ve 
kavga tuzaklarına 
milletçe bir daha 
düşülmemesi 
temennisiyle, 
mübarek Kurban 
Bayramınızı tebrik 
ediyor, tüm İslam 
Âlemine huzur, is
tikrar, adalet 
getirmesi temen
nisiyle esenlikler 
ediyorum."

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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BİL OKULLARI
"BİL"inçli velinin tercihi

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ’DE AÇILIYOR

□G
ANAOKULU. İLKOKUL. ORTAOKUL

bilorhangazi www.bilokullari.com.tr 4445 2 45 

02245732324

http://www.bilokullari.com.tr
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EBBL kura ceKimi yapıldı
Gemlik’! ligde tem
sil edecek Gemlik 
Basketbol Kulübü 
ve Gemlik Spor aynı 
grup’da yer aldı. 
Kura Çekimine 
Gemlik Basketbol 
Kulübü adına Genel 
Menajer Yahya 
Gümüş, Gemlik 
spor adına Genel 
Menajer Okan

elmacık
“Doğal Mineralli Su"

Kurt katıldı. 
Kura çekiminde 
Gemlik Basketbol 
Kulübü adına 
konuşan Yahya 
Gümüş, 2016/2017 
sezonunun centil
menlik içinde 
geçmesi ve asıl 
amaçlarının genç 
sporculara örnek 
olacak rol model bir 
takımın oluşması 
için verdikleri mü
cadele dile ge
tirirken, Gemlik 
Spor adına konuşan 
Okan Kurt tüm 
takımlara başarılar 
dilerken ilçe temsil 
etmeme onuruna 
sahip 2 takımın 
olması ilçe adına 
önemli ifadelerini

kullandı.
Katılımcılara yeni 
sezon öncesi başarı 
dileklerinde bulu
nan TBF Ligler 
Direktörü Ayhan 
Özgümüş, ‘‘Çok 
kısa zamanda bir 
araya geldik.
Normalde kurayı iki 
gün önce çekecek
tik. Ancak katılım 
sürelerinin hemen 
sonrasında kulüp
lerimiz başvuruda 
bulundular. Lige 
katılmak istedik
lerini belirttiler. 
Bizde Yönetim Ku
rulu ile görüşmede 
bulunduk. Kendileri 
konuyu kabul etti. 
Bayramdan önce bu 
kura çekimini

gerçekleştirmeyi 
hedefledik. O ne
denle sizlere teşek 
kür ediyoruz” 
dedi.
Kura çekimi ile ilgili 
detayları veren 
Özgümüş, ardından 
da fikstür çekimini 
gerçekleştirdi.
Takım temsilcileri 
de kura çekimi 
sonrasında yeni 
sezon öncesi 
başarı dileklerinde 
bulundular. 
Gemlik temsilci
lerinin rakipleri 
Umurbey Belediye 
Spor, Nilüfer 
Belediye Spor, 
Yalova Spor ve 
Orhangazi Be 
lediye Oldu.

TÜRKİYE’NİN İLK H

BPAr
İÇERMEYEN 
SAĞLIKLI 
DAMACANASI 
BURADA!

4
î"~*ı

A

I İv î.fV - M'
BPA (Bişphenol A): Polikarbon, 
PVC gibi bazı plastiklerin ve 
biçimlendirildikten sonra 
sertleşebilen plastik hammaddelerin 
üretiininde kullanılan kimyasal bir 
maddedir.

Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cad. No: 48 Gemlik 
QİPARİq 0 224 513 97 00 
™t 0 224 514 00 77 
HAİİİ 0 507 244 72 24
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Gemlik 
ÇotanakSpor 
Kulübü, 2016-2017 
Süper Amatör 
Liginde transfer 
çalışmalarına 
başladı 
Teknik Direktör 
Fikret Bademe! ile 
yardımcı hoca 
Erol Ayyıldız bu 
sezonda 
Çotanakspor ile bir
likte olacak.
Daha önce takımın 
süper amatör lige 
çıkmasında büyük 
fayda sağlayan 
topçular Arif FİDAN, 
Emrah MESTAN 
Adem ÇELİK ve 
Emre HİZLİOGLU 
tekrar Çotanakspor 
olacaklar.
Transferler 
çalışmalarının 
devam ettiği belir* 
tilen açıklamada, 

“Bu kapsamda 
Emeği geçen siz 
değerli futbolsever
lere güzel ve temiz 
bir lig heyecanı 
yaşatmayı arzu 
ediyoruz." denildi

MiiMiBlmUtılıtı!
Şans Topu oyu
nunun 796'ncı 
hafta çekilişinde 5 
artı 1 bilen 1 kişi, 
539 bin 119 lira 60 
kuruş ikramiye 
kazandı. Büyük 
ikramiye isabet 
eden kuponun 
Bursa'nın Gürsu 
ilçesinden yatırıldı 
ğı ortaya çıktı. 
Milli Piyango 
idaresi Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya 
göre, 5 bilen 10 kişi 
5 bin 391 lira 65'er 
kuruş, 4 artı 1 bilen 
190 kişi 283 lira 
75'er kuruş, 
4 bilen 2 bin 336 
kişi 30 lira 85'er 
kuruş, 3 artı 1 bilen 
4 bin 929 kişi 18 lira 
55'er kuruş, 3 bilen 
62 bin 533 kişi 4’er

lira, 2 artı 1 bilen 45 
bin 983 kişi 5 lira 
50'şer kuruş, 1 artı 
1 bilen 153 bin 517 
kişi 3 lira 15'er 
kuruş ikramiye 
alacak.
Büyük ikramiye isa
bet eden kuponun 
Bursa-Gürsu'dan 
yatırıldığı bildirildi.

Çekilişte, 1 milyon 
797 bin 64 lira 20 
kuruş ikramiye 
dağıtıldı.
Hasılattan KDV 
olarak 716 bin 704 
lira 2 kuruş, Şans 
Oyunları Vergisi 
olarak da 399 bin 
347 lira 60 kuruş 
kamuya aktarılacak.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Knrfftz’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

|VI ILT N
GEMLİK KÖRFEZİNİN DENİZLE 

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 

GÜZEL ANLARINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta -Meşrubat-Çerez
Piyanist +DjPerformans 2016 yılı
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ
Nikah Masası - Volkan yösferisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canlı \hym- Sahne - Işıkgösterisi ' Â 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemllkmllton.com
facebook/miltondugun 

plus.google.com/mlltondugun 
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
TEL : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemllkmllton.com
plus.google.com/mlltondugun
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Apple’ın İOS 10 
güncellemesi 
sayesinde, iPhone 
telefonların konu 
şan yardımcısı Siri 
üzerinden VVhat- 
sApp mesajları da 
yazmak mümkün 
oldu.
VVhatsApp’ın son 
güncellemesi dün 
yayınlandı. 88.4 MB 
boyutundaki 2.16.10 
seri numaralı gün
celleme, VVhat- 
sApp’ı İOS 10’un 
özelliklerinden daha 
iyi yararlandırmayı 
amaçlıyor.
iOSlOile 

iPhone’lara gelen 
en önemli özellikler
den biri, Siri’nin 
farklı aplikasyon
larla çalışabilir hale 
gelmesiydi.
VVhatsApp da bu 
özelliği hemen 
kullandı ve son 
güncellemesinde 
Siri ile eritegras 
yon sağladu . 
Artık bu sayede, Si 
ri’ye verilen sesli 
komutlarla VVhat
sApp mesajı 
yazılabiliyor veya 
VVhatsApp görüş 
mesi başlatıla 
biliyor. Ayrıca aynı 

anda birden fazla 
sohbet grubuna 
aynı mesaj veya 
medyanın gönderil 
mesi, kilit ekranını 
açmadan gelen 
VVhatsApp 
aramasının 
yanıtlanabilmesi, 
VVhatsApp vvidget’ı 
eklenebilmesi 
gibi farklı yeni 
özellikler de 
getirildi.
VVhatsApp, 2.16.10 
güncellemesinde 
beklenen GIF 
desteğini ve video 
görüşmeleri ise 
yine sunmadı.

Bursa'da 9 günlük 
bayram tatili 
dolayısıyla yerli ve 
yabancı turistlerin 
akınına uğrayan 
Büyükşehir Beledi 
yesi bünyesindeki 
hayvanat bahçe 
sinde uzun 
kuyruklar oluştu. 
Dünya standartla 
rında modern bir 
bahçe olarak 206 
bin 600 metrekarelik 
alanda; hayvan 
barınakları, 11 adet 
gölet ve zengin 
yeşil alanıyla hay
vanlar için doğal 
yaşam alanı ve zi
yaretçilerine de 
nefes alabilecekleri 
bir ortam sunan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi’ne ilgi her 
geçen gün artıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin titiz 
çalışmalarıyla 
Avrupa Hayvanat 
Bahçeleri ve Ak
varyumlar Birliği’ne 

(EAZA) tam üye 
olan Bursa Hay
vanat Bahçesi, ye
nilenen fiziki 
mekanları ve hay
van barınaklarının 
yanında hiç bilin
meyen hayvan 
türlerini de zi
yaretçilerle 
buluşturuyor.
Bayram tatilini 
Bursa’da geçiren 
vatandaşlar, hay
vanat bahçesinde 
aileleriyle birlikte 
keyifli bir gün 

geçirdi. Aynı za
manda eşsiz 
doğanın da keyfini 
çıkaracak ve bir
birinden güzel 
hayvanları yaşam 
alanlarında göre
bilirken, doğal 
ortamlarındaki 
gibi yaşantıları ile 

vatandaşların 
dikkatini çeken 
hayvanat 
bahçesinin sakin
leri, ziyaretçilerinin 
fotoğraf karele 
rinde yer aldı.
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Saiılmay an kurb a nlıKla r itin ESK Me
Et ve Süt Kurumu, 
satılmayan 
kurbanlıkları almak 
için devreye girdi 
Uzak yerlerden 
büyük şehirlere 
kurbanlık satmaya 
gelen hayvan 
yetiştiricileri için 
satamadıkları 
hayvanları geri 
götürmek oldukça 
maliyetli bir iş. 
Bunun için birçok 
yetiştirici, bayram
dan sonra 
hayvanları 
değerinden düşük 
fiyatlara et ürünleri üreticilerine satmak Ancak bu yıl Et ve 

zorunda kalıyordu. Süt Kurumu devreye

girdi.
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, kurban 
pazarlarında 
üreticilerin elinde 
kalan hayvanların, Et 
ve Süt Kurumu 
(ESK) aracılığıyla 
yarından itibaren 
alınmaya 
başlanacağını 
bildirdi.

ESK HAYVAN 
ALIM FİYATLARI 
Çelik, yaptığı yazılı 
açıklamada, Kurban 
Bayramı için hazırlık

yapan hayvan üreti
cilerinin mağdur 
olmalarına izin 
vermeyeceklerini 
vurguladı.
Kurban pazarlarında 
üreticilerin elinde 
kalan hayvanların 
ESK aracılığıyla 
yarından itibaren 
alınmaya 
başlanacağını ifade 
eden Çelik, "ESK, 
320-399 kilogram 
arası birinci kalite 
canlı tosunu 13 li
radan, 399 kilogram 
üzeri birinci kalite 
canlı tosunu ise 13,5

liradan alacak. 
Kurum, küçükbaş 
kurbanlıkları da 
alacak.
Toklunun canlı 
kilogram fiyatı 
10,5 lira, koyu 
nunki ise 9,5 lira 
olacak.
Elde kalan 
kurbanlıklarını 
ESK'ya vermek 
isteyen üreticilerin 
yarından itibaren 
hayvanlarını ESK 
kombinalarına 
götürmeleri 
gerekiyor." 
ifadelerini kullandı.

Çipura ihracatı artu YIİMİMIIIİİBIIIKİİ
Çipura ihracatının 
bu yılın ocak - 
ağustos döne
minde, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 35 artarak 23 
bin 685 tona çıktığı 
belirtildi
Ege ihracatçı Birlik- 
leri'nden (EIB) 
yapılan açıklamaya 
göre, su ürünleri 
sektöründe çipura 
bereketi yaşanıyor. 
Ege Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları 
Birliğinin kayıtlarına 
göre, 2016 yılının 
ocak - ağustos 
döneminde çipura 
ihracatı yüzde 
35'lik artışla 17 
bin 570 tondan, 
23 bin 685 tona 
yükseldi.
Açıklamada

görüşlerine yer ve 
rilen Ege Su Ürün
leri ve Hayvansal 
Mamuller İhracat 
çılan Birliği Başkanı 
Sinan Kızıltan, söz 

konusu dönemde 
çipura ihracatından 
elde edilen gelirin 
125 milyon 243 bin 
dolara ulaştığını 
ifade etti.

İnternet siteleri için 
".tr" alan adlarıyla 
ilgili pazarın 
büyüklüğü yıllık 8 
milyon 419 bin 985 
lira olarak 
hesaplanıyor. 
Türkiye'de ".tr" 
uzantılı 379 bin 667 
internet sitesi bu
lunuyor. ODTÜ 
tarafından verilen 
".tr" alan adlarıyla 
ilgili pazarın 
büyüklüğü ise yıllık 
8 milyon 419 bin 
985 lira olarak 
hesaplanıyor.
Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu 
(BTK) ile ODTÜ 
tarafından 
hazırlanan raporlar
dan derlediği bil
gilere göre, 
Türkiye'de ".tr" 
uzantılı 379 bin 667

internet sitesi bu
lunuyor. Bu alan 
adları için yıllık 5 ile 
25 lira arasında 
ödeme yapılıyor. 
Söz konusu alan 
adlarından yılda 
elde edilen gelir 
ise 8,4 milyon 
lirayı geçti.
Bu yılın ikinci 
çeyrek itibarıyla

"Nic.tr" kayıtlarında 
379 bin 667 ".tr" 
uzantılı alan adı 
bulunuyor. Bu alan 
adlarının yüzde 
78,7’si “com.tr”, 
yüzde 5,9'u 
“gen.tr”, yüzde 
3,5’i “gov.tr”, yüzde 
2,8’i ise “org.tr” 
uzantısına sahip 
bulunuyor.

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

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

ULAŞIM
Pamukkal» 012 OO 26
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pıgaıuı Akmls Seyahat 614 «3 82
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
SOzer Turizm 612 1O 72
Kanboroğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

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

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

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
ilçe 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 işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

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

OTOBÜS

DAĞITICILAR

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

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 5n,o7«
MAR-PET 913 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Petrol 913 01 o 3

Gemlik KErfez
OEILİK'İN İLK OÛNL0K SİYASİ «AZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI : 5576 

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)

IHIİIIİIHIMİ
VENÜS SİNEMASI 
siccin 3 cümrü aşk: 
11:45-14:00-16:15-

18:30-20:45...
evcil hayvanların 

gizli yaşamı:11:30- 
16:15...

tarzan efsanesi: 
11:45-14:00-16:15-

18:00-20:30...
toz ol: 13:00-15:00- 
17:00-19:00-20:45...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez

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

SOSYAL
AKTMTE1ERIMI₺

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli 
Eğitim Bakanlığı’mn uyguladığı müfredat 
programına göre zorunlu gördükleri 
kültür ve branş derslerinin yanı sıra 
sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

MÜZİK

MASA TENİSİ 

VOLEYBOL 

BASKETBOL 

SU SPORLARI

JİMNASTİK 
TİYATRO W 

BİLGİSAYAR 

HALKOYUNLARI 
[SATRANÇ ■

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

http://www.aykentilkogretim.k12.tr


Kuruluş:1973

GemlikKTrfez
Yuvanıza Giden Yol

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
17 Eylül 2016 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sabahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri

www.manastiremlakgemlik.com

HSFAX:Ö224517331O CEP 0532 744 33 83 EAlALmanast^^ 
^w.manasMksalM

Dağıtım izninde olduğu öğrenilen askerin AVM’den kendini aşağıya bıraktı

AVM’DEN ATLAYAN 2016-2017
ASKER KURTARILAMADI
F< j* Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

AVM VE İNTİHARLAR
Gemlik dün yine bir intihar haberiyle sarsıldı. 
İntihar merkezi haline gelen yerlerin başında

Ahmet Dural Meydanı’nda bulunan Gemlik 
Belediyesine ait Cius Alışveriş Merkezi’ndeydi 

Biliyorsunuz bundan sanınm 3 yıl önce, genç 
bir kızımıza sentetik uyuşturucu içirilmiş, bu 
kızımız da AVM'nin üst katından kendini aşa 
ğıya bırakarak yaşamına son vermişti.

Yine aynı yerde 2014 yılında bir genç intihar 
girişiminde bulunmuş, polis son anda genci 
ölümden kurtarmıştı. Devamı sayfa 4’de

eğitim ve 
öğretim yılı 

başlıyor

Cius AVM’de bulunan 
kafeteryaya çıkan er 
Sefa Furkan Çiftçi, 
bir süre burada otur
duktan sonra terasın 
korkuluklarına çıka 
rak intihar edeceğini 
söyleyerek kendini 
boşluğa bıraktı. 2’de

«La

Rmöf^-

Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı 
her derece ve 
türdeki eğitim ve 
öğretim kurumla 
rında, 2016-2017 
eğitim ve öğretim 
yılı 19 Eylül 2016 
Pazartesi günü 
başlayacak.
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca 
hazırlanan çalışma 
takvimine göre 
19 Eylül 2016'de 
başlayacak olan 
2016-2017 eğitim

öğretim yılı 
9 Haziran 2017'de 
sona erecek.
MEB'in yayınladığı 
verilere göre özel 
ve resmi okullar 
toplam olmak 
üzere Türkiye’de 
61 bin 201 okul bu
lunuyor. Bu okulla 
rın tamamında 
okuyan öğrenci 
sayısı ise net 
olarak 15 milyon 
714 bin 748 
öğrenci olarak 
belirlendi.

uğurlu
KLjMAVE DERjN i a 
DONDURUCULARDA 3 
400 TL‘YE VARAN |< 
İNDİRİMLER!!! Ö
Tel: 0 224 514 90 84 . I 

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

HEDİYE!!

Fırsat paketi hariçtir. 
Kampanya stoklarla sınırlıdır

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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Dağıtım izninde olduğu öğrenilen askerin AVM’den kendini aşağıya bıraktı

AVM’DEN ATLAYAN ASKER KURTARILAMADI
Gemlik, Ahmet Dural 
Meydam’nda bulu
nan CİUS AVM’de 
yaşanan intihar 
olayıyla sarsıldı. 
Dün, saat 14.15 
sıralarında Cius AVM 
5. katında bulunan 
kafeteryaya çıkan er 
Sefa Furkan Çiftçi, 
bir süre burada 
oturduktan sonra 
terasın korkuluk 
larına çıkarak 
intihar edeceğini 
söyleyerek kendini 
boşluğa bıraktı. 
112 Acil Ambulansı 
ile Muammer 
Ağım Devlet Has
tanesine kaldırıldı. 
Burada da yapılan 
kurtarma çabaları

sonuç vermedi ve 
hayatını kaybetti. 
Öğrenildiğine göre, 
Er Sefa Furkan 
Çiftçi, Burdur da

bulunan 58.
Mekanize Birliğinde
Acemi Birliğini 
yaptıktan sonra 
Gemlik Askeri

Veteriner Öku 
lu ve Eğitim Merkezi 
Komutanlığı’nda 
askerlik görevini 
yapmaya geldi.

Birliğine saat 
17.oo de teslim 
olması beklenirken, 
Ahmet Dural 
Meydâhindaki

Cius AVM’ye gitti. 
Sefa Furkan 
Çiftçinin dağıtım 
izninde olduğu 
belirtilirken, 
intiharının nedeni 
ile ilgili bilgi 
edinilemedi. 
Könyah olduğu 
ve Antalya’da 
yaşadığı öğrenilen 
genç askerin 
cenazesi 
Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesinden 
Bursa Adli 
Tıp kürümü 
mörguna kaldırıldı. 
Olay, erin ailesine 
haber verildi. 
Polis olayla ilgili 
sorüştürma başlattı.

Cüneyt Paşaoğlulları Omercioğlu Vinçleri işletmecisinin damadıydı

Ecel tatilde yakaladı
Kurban Bayramı 
tatilini geçirmek 
için Gemlik’ten 
ailesiyle Bodrum’a 
giden Cüneyt 
Paşaoğulları (40) 
kalp krizi geçirerek 
yaşamını yitirdi. 
Üzücü olay, 13 Eylül 
Sah günü Bodrum 
da meydana geldi.

Orhangazi yolunda 
Kayınpederi Fevzi 
Ömercioğlu’nun 
yanında birlikte 
çalışan, Cüneyt 
Paşaoğulları, 
bayram öncesi eşi 
Emine Paşaoğulları 
ve çocuklarıyla Bo- 
dum’a tatile gitti. 
Acı haber bayramın

ikinci günü geldi. 
Cüneyt Paşaoğul 
lan dinlenirken, 
geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşamını yi
tirdi. Haber Gem
lik’teki yakınlarına 
şok etkisi yaptı. 
Bodrum dan 
getirilen cenaze, 
önceki gün öğle

namazından 
sonra Merkez 
Solaksubaşi 
camiinde kılınan 
cenaze namazı 
ardından Gemlik’te 
toprağa verildi. 
PaşaöğUİİârı’nın 
genç yaşta ölümü 
ilçede üzüntüye 
neden oldu.

Orhangazi Caddesi’nde görülmeyen kaza...

MEHMCT ÇELİK MOTORBİSİKIETE ÇARPTI

Orhangazi Cad
desi’nde meydana 
gelen trafik 
kazasında, eski 
Belediye Başkan 
Yardımcısı, Kent

Konseyi Genel 
Sekreteri Mehmet 
Çelik’in kullandığı 
araç, karşı yönden 
gelen motorbisik- 
letli sürücüye

çarptı.
Olay dün saat 
13.30 sıralarında 
meydana geldi. 
16ZU 762 plakalı 
Renault marka

araçla, Orhangazi 
Caddesi’nde, İstik
lal Caddesi’ne 
doğru ile gitmekte 
olan Mehmet Çelik, 
karşı yönden gelen 

motorbisikletli bir 
sürücüyle çarpıştı 
Kazada yaralanan 
sürücü, 112 Acil 
Ambulansı ile 
Muammer Ağım

Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Kazada 
motorbislklet hasar 
görürken, polis 
olayla ilgili soruş 
turma başlattı.
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Serbest Kürsü
Ürer KONAK (E) firik Öğretmeni

TARİH UNUTMAZ

M.Ö. 1390 lâfd dek 
kuruluşa uzanan 
güzel ilçem Gemlik... 
Günümüze gelene 
dek pek çok 
uygarlığa beşiklik 
yapmıştır. Bu süre 
içinde parlak günleri 
olduğu gibi acı gün
lerde yaşamıştır. 
Mondros Ateşkes 
Antlaşmasından 
sonra yurdumun 
paylaşılması 
sitesında önce Hazi
ran 1920 de İngiliz 
Donanrnasıncâ işgal 
edilmek istenir.

Di\ Ziya Kaya Bey, 
o sıralarda Müdafaa-i 
Hukuk Derneği 
başkamdir Gem
lik’te... Yanında 
çoğunun isimlerini 
bilmediğimiz kişiler 
de bulunmakta... 
Rahmetli Yılmaz 
Akkılıç’ın eserinde 
(Kurtuluş Savaşında 
Bursa Syf 86) Küçük 
Kumla’lı Emekli Yzb. 
Necati (Kurtuluş) 
Bey, Rüstem, Cahit,

Mehmet Efendi, 
Haşan Rıza Bey gibi 
vatanseverler bu 
dernekte çalışmalar 
yapmışlardır.

Mudanya’dan 
haber gelmiş, dernek 
ve kaymakam Cemil 
Bey uyarılmışlardır. 
25 Haziran Sah günü 
saat öğleye doğru 
beş parçalık do
nanma körfeze demir 
atar. Şehri teslim et
meleri istenir. Gelen 
elçiye: - “Şehirdeki 
Türkler köylere 
kaçmışlardır. Kasaba 
içinde yalnız Rum ve 
Ermeni’ler kalmıştır. 
Silahlı çeteler 
kiliselere, camilere 
ve pek çok yerlere 
gaz tenekeleri ve 
patlayıcı maddeler 
koymuşlardır. Eğer 
filo ateş açmak veya 
karaya asker çıkar 
mak gibi*hareket 
lerde bulunursa 
çeteler bunları pat
latacak ve şehri 
yakacaklardır”

Bu sözlerden sonra 
İngiliz filosu geri 
çekilip gitmiştir.

6 Temmuz 1920 de 
tekrar geldi Ingiliz 
gemileri.

Bunların çıkarma 
sırta karşı koyacak 
askeri birlik yoktu 
ilçemizde.

Kuva-i Milliye ve 
Milis güçlerimizde 
yetersizdi.

Tersane bölgesine 
(şimdiki Uludağ 
Üniversitesi 
Yerleşkesi) ve ilçe 
önündeki kumsala 
asker çıkardılar. 
Askerlik Şubesi 
Başkanı, Jandarma 
Komutanı Yzb. 
İbrahim Bey, Dr. Ziya 
Kaya ve arkadaşları 
çatışmayla girdiler... 
Gemlik’te en çok 30- 
40 hane Türk 
kalmıştı. Nüfusun 
çoğunluğu Rum ve 
Ermenilerden 
oluşmaktaydı.

1 saatlik direnişten 
sonra bu kahraman

lar geri çekildiler. 
Birkaç Ingiliz uçağı 
alçak uçuş yaptı, 
bomba attılar.

Bombalardan biri 
Nuri Paşa Hanı’na 
düştü yangın çıktı. 
Çekilen yiğit Kuva-i 
Milliyeciler Katırlı 
Köyü altında Fevziye 
Köyü-Dışkaya 
yoluyla Yenişehir’e 
çekilerek ulusal 
güçlere katılmaya 
çalıştılar.

Ingilizler önce 
hükümet binasını 
(şimdiki Gemlik 
Anadolu Lisesi’nin 
olduğu yer) sonra 
Askerlik Şubesi ve 
Ovaya inerek oraları, 
daha sonra da 
Umurbey eteklerine 
kadar ilerleyip ilçe 
mizi denetim altına 
aldılar.

İngiliz işgalinden 
bir hafta sonra gelen 
gemilerle de yunan 
birlikleri ilçemize 
çıktılar. İngilizlerden 
devral dılar. İlçemi 
köyleri mizi ve 
Orhangazi’yi işgal 
ettiler. Türklerin el
lerindeki silahları 
topladılar. Bu sırada 
Bursa’dan gelen Al
bay rak çetesi ile 
Celal Bey (Bayar) ko
muta sındaki Kuva-i 
Milliyeci bir avuç 
kahraman Yunanlılar 
la çatışmaya girdiler. 
Tutunamayıp Sölöz 

yönüne doğru çeki 
lerek Yenişehir’e 
doğru gittiler....

Yunan işgalinden 
sonra kapı komşusu 
olan yerli Rum, Er
meni ve Yunan 
askerlerinin kıyımları 
başladı ilçemizde ve 
köylerinde 
Orhangazi’de.. 
İşkenceler, soygun
lar, tecavüzler sürdü 
iki yıl boyunca... 
Bunları şimdi anlat
mak çok zor...

Geniş ayrıntıları 
öğrenmek isteyen
lere şu kitabı 
okumalarını öneririm 
ancak: Türkiye’de 
Yunan Vahşeti, 
Yeniden Anadolu ve 
Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Yayınları, 1. 
Basım- Haziran 2006

Kıyım ve 
işkencelere dayana
mayan bazı kahra
man Türk gençleri 
ayaklandı.

Idris Kaptan adlı bir 
milis komutanının 
yönetiminde topla 
mp karşı koymaya 
çalıştılar... Samanlı 
Dağlarına çıktılar.... 
Yunan güçlerine 
baskınlar yaptılar, 
karşı koydular... 
Silah, yiyecek, 
cephaneleri yeterli 
olmadığından bir 
süre sonra Yalova 
tarafındaki İbo Çete
sine katıldılar.

Mustafa Kemal’in 
önderliğindeki Türk 
Ulusu, Kurtuluş 
Savaşını kazandı.. 
Tek tek illerimiz, 
ilçelerimiz kahraman 
Türk Ordusunca 
kurtarılmaya 
başlandı..

10 Eylül 1922 
gecesi İzmit yönün
den gelen Deli Halit 
Paşa’nın gönderdiği 
birlikler ve Yalova 
Bölüğü Soğucak Te
pesini aldılar. Gece 
yarısı, saat 24.oo 
sıralarında Gemlik’e 
girdiler Yzb. Cemal 
Bey komutasında...

2 yıl, iki ay dört gün 
sonra 11 Eylül 1922 
de Marmara’nın in
cisi Gemlik’e albay 
rağına kavuşmuş 
oldu.

Yazımda isimlerini 
saydığım veya 
bilemediğimiz isim
siz kahramanlarımızı 
günümüzde 
hatırlayanların sayısı 
gün geçtikçe azal
makta... Ama “TARİH 
UNUTMAZ” ..

Bizim görevimiz 
gençlerimize ve 
sevgili hemşehrile 
rimize senede bir 
gün de olsa bu 
yiğitlerimizi anımsat 
mak. Ruhları şad 
olsun, Allah’ın rah
meti üzerlerine ol 
sun. Kurtuluş günü 
müz kutlu olsun

Burea’da üvey ağahey dehşeti
--- n----------------------------------

Bursa'da üvey 
kardeşiyle tartışan 
kişi, ekmek bıçağı 
ile kardeşini 
sırtından bıçakladı. 
Edinilen bilgilere 
göre, Bursa'nın İn
egöl ilçesi 
Kemalpaşa Ma
hallesi Zade Emin 
çıkmazında ikamet 
eden ailenin üvey 
olan iki çocuğu 
arasında tartışma 
çıktı. Tartışma 
sırasında üvey 
çocuklardan Adem 
Z. iddiaya göre 
evdeki eşyaları yak
maya başladı. Bu 
duruma daha da 
sinirlenen ağabeyi 
Saim F., ekmek

bıçağıyla kardeşine 
saldırdı. Sırtından 
bıçaklanan Adem 
Z., kanlar içinde 
kaldı.
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis ekip
lerinin ilk müda
halesinin ardından 
İnegöl Devlet Has- . 
tanesine kaldırılan

Adem Z. tedavi 
altına alındı. Sağlık 
durumu kritik olan 
genç ameliyata 
alınırken, ağabeyi 
Saim F., Emniyet 
ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Bursa'da Fetullahçı 
Terör Örgütü 
(FETÖ/PDY) 
soruşturmasında 
tutuklanan 
Cumhuriyet Savcısı 
Seyfettin Yiğit ceza
evinde canına kıydı. 
Bursa'da 
Cumhuriyet Savcısı 
Seyfettin Yiğit, bir 

Genilık "Vergi-Dâiresinin-2590090795 nölu 
kayıtlı mükellefiyim. Adıma bastırmış 

olduğum aşağıda seri ve sıra numaraları 
yazılı ticari evraklarımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.

GEMLİK VERGİ DAİRESİ 2590090795

SERİ A SEVK İRSALİYESİ 801-900
SERİ A İRSALİYELİ FATURA 57951 - 58050
SERİ A FATURA 16501-16750
SERİ A SEVK İRSALİYESİ 9101 -9350
SERİ A İRSALİYELİ FATURA 2751 - 3250
SERİ A İRSALİYELİ FATURA 13701 -14200
SERİ A SEVK İRSALİYESİ 

İNCİ ÇOKAL
9101 -9600

süre önce FETÖ/ 
PDY operasyonu 
kapsamında önce 
gözaltına alındı 
sonra tutuklandı. 
Savcı Yiğit, kaldığı 
H Tipi Cezaevi tu
valetinde kendini 
iple astı. Yiğit'in 
cansız bedeni sa 
bah koğuş arka

daşları tarafından 
bulundu. Çamaşır 
ipi ile yaşamına son 
veren Seyfettin 
Yiğit'in cesedi, 
otopsi yapılmak 
üzere Bursa Adli 
Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruş 
turmaya başlandı.

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: S/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Güne Bakış Tatilciler Dönüş Yolunda
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

AVM VE İNTİHARLAR
Gemlik Belediyesince işletmesi kiraya 

verilen firmanın borçlarını ödememesi ne
deniyle yıllar süren mahkemeler sonucu 
işletmecinin tahliyesinden sonra AVM yi 
satışa çıkarmıştı.

Ancak, iki kez satışa çıkan AVM’ye alıcı 
çıkmadı.

AVM deki esnaf tahliye edilmek istendi 
ama o da olmadı.

Şimdi AVM eskisi kadar rağbet görmeyen, 
esnafın memnun olmadığı, kiraların bile zor 
ödendiği bir iş merkezi.

Bu nedenle, AVM’nin Hükümet Konağı 
olması için girişimler sürdürülüyor.

Bursa Vali Yardımcılığına atanan eski 
Kaymakam Mustafa Altıntaş, birgün beni zi
yarete geldiğinde, AVM’nin Kaymakamlık 
binası olup olamayacağını sordu.

Ben de, satılacağına bir kamu kurumuna 
devrinin doğru olacağını, içinde yapılacak 
değişikliklerle ilçe merkezinde görkemli bir 
Hükümet Konağı olabileceğini söyledim.

Kaymakam Altıntaş, içinde özel bankanın 
bulunduğunu güvenlik açısından bunun 
doğru olmadığını söyledi.

Bunun yolu bulunur dedim.
Aradan geçen zamanda bu girişim sona 

doğru gidiyor.
Geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkanı Recep Altepe ve Milli 
Emlak Müdürü biraraya gelerek bu konuyu 
konuştular.

Sanırım olumlu gelişme sürüyor. 
Büyükşehirin devreye girmesi, Kent Meyda 
nı projesi kapsamında Hükümet Konağının 
kaldırılması nedeniyle oluyor.

Bence doğru da olur.. İki kamu kurumu 
arasında yapılacak takas sonucu batılı ülke 
lerde olduğu gibi bir Hükümet Binası 
önünde de meydanı...

Bu konu hızlandırılmalı.
Oradan ekmeğini kazanan esnafa bir 

kolaylık gösterilmeli. Gerekirse yer bulun 
malı. Veya alt kat pasaj olarak kalmalı.

Soruna olumlu yaklaşmak, belki de yeni 
intihar olaylarının tamamen ortadan kalkma 
sına nerden olur.

Kurban Bayramı 
tatilini İstanbul 
dışında geçiren 
tatilciler, dönüşe 
geçti.
Tatillerini geçirmek 
üzere Bursa, 
Balıkesir ve Ege 
Bölgesi'ne giden 
İstanbullular, 
dönüş yolunda 
da Osmangazi 
Köprüsü ve 
feribotları 
tercih ediyor. 
Bazı sürücülerin 
köprüyü, 
bazılarının ise 
feribotları 
kullanması 
Yalova'da trafik 
yoğunluğu 
oluşturmadı. 
Önceki yıllarda

bayram tatili 
dönüşlerinde uzun 
araç kuyruğu 
oluşan Yalova'daki 
Topçular Feribot 
İskelesi'nden ise az 
sayıda araç

geçiyor.
İstanbul Deniz Oto
büsleri (İDO) 
yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
Topçular-Eskihisar 
haltındaki feribot

sayısı tedbir 
amacıyla 16'dan 
18'e çıkarıldı. 
Öte yandan, tatilin 
son günü pazar 
yoğunluğun 
artması bekleniyor.

TARIK AKAN’I YİTİRMEK...
Türk sinemasının efsane isimlerinden biri 

olan Tarık Akan yaşamını yitirdi.
Dün haber kanallarının büyük çoğunluğu 

Tarık Akan’ın ölüm haberlerini yineleyip dur
dular.

Tarık Akan, bir sinema sanatçısıydı.
Karakter bir oyuncu, yaşadığı toplumuna 

karşı sorumlu bir aktördü.
Sıradan bir sanatçı olmadığı için halkı 

tarafından sevildi.
Türk sinemasına büyük emekler verdi, 

büyük yeniliklere imza attı.
Yaşamı boyunca 1OO’ün üzerinde film 

yaptı. Bunlar arasında birçoğu ödül aldı.
O’nu Rıfat İlgaz’ın yazdığı Hababam 

Sınıfı’nın Damat Ferit’i olarak tanıdık. Ro
mantik filmlerinde genç kızların sevgilisiydi.

Sürü, Maden ve Yol, Karartma Geceleri 
gibi filmleriyle mesleğinde zirveye çıktı.

Tarık Akan, sanatı, Türkiye gerçeklerin 
den ayrı tutamadı. Hep dik durdu. Sol 
kültüründen hiç ödün vermedi. O’nu 12 
Eylül de, Ergenekon ve Balyoz davalarında 
ön saflarda gördük.

Yaşarken ışık saçtı, ölümünden sonra da 
ışık saçarak yaşayacak.

GEMLİK TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ 
TİCARET SİCİL NO : 3810 

TİCARET ÜNVANI 
TOMOKAY ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE 

TURİZM TİCARET VE SANAYİİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi : Hamidiye Mah. Irmak Sok. No : 138 
Sosyal Yaşam Merkezi içi Gemlik / BURSA

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürü tarafından alınan 29/08/2016 tarihli 

karara istinaden 06/10/2016 tarihinde saat 10.oo da şirket merkezi adresi olan 
Hamidiye Mah. Irmak Sok. No : 138 Sosyal Yaşam Merkezi içi Gemlik / boksa 
adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2015 yılı olağanüstü genel 
kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan veKaıet. 
name ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 

Müdür 
Coşkun ÇETİN

GÜNDEM :
1- Açılış ve genel kurul divan heyetinin teşekkülü
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
3- Şirketimizin taşınmaz mallarını, 3. şahıs ve şirketlerden kullandığı ve 

kullanacağı kredilerinin / borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ipotek vermeye 
konusunda müdüre yetki verilmesinin müzakeresi ve oya sunulması

4- Şirket genel kurullarının merkez adresine ilaveten şirket şube adresinde de 
yapılabilmesinin müzakeresi ve oya sunulması

5- Şirket müdürüne 6102 sayılı TTK’nun 626. maddesindeki iznin verilip 
verilmemesinin oya sunulması

6- Dilek temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum / olduğumuz .............................. ..................................... Limited

Şirketi’nin ......../......../ 201.... tarihinde saat:. ........da.......... ......................... ................ .
adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni / bizi 
temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 
..................................................................    nu temsilci tayin ettim / ettik.

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

olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi 
gerekmektedir.



BİL OKULLARI
"BİL"inçli velinin tercihi

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ'DE AÇILIYOR

ANAOKULU. İLKOKUL. ORTAOKUL 
rTTf]bilorhangazi www.bilokullari.com.tr 4445245 

02245732324

http://www.bilokullari.com.tr
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stres attığı 
dinlendiği

Gemlikspor Yıldız 
Basketbol Takımı, 
mangal partisinde 
biraraya geldi.

Çamhk’ta yapıldı. 
Gemlikspor Yıldız 
Basketbol Takımı 
çalıştırıcı İbrahim 
Tokgöz, sporcu 
gençleri zaman 
zaman biraraya 

toplayarak 
dostlukları 
pekiştirdiklerini, 
gençlerin birbir- 
leriyle kaynaştığını, 
maçlardan sonra da 
yemek ziyafeti çek

tiklerini söyledi. 
Tokgöz, gençlerin 
spora yönlendiril 
mesi gerektiğini, 
bunda ailelerin de 
büyük rolü 
olduğunu belirtti.
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Sanayi üretimi ağustosta geriledi
ABD'de sanayi Üre
timi ağustos ayında 
yüzde 0,4 gerile 
yerek son 5 ayın en 
kötü performansını 
gösterdi.
ABD Merkez 
Bankasının (Fed) 
Verilerine göre, 
sanayi üretimi 
ağustosta önceki 
aya kıyasla yüzde 
0,4 azaldı.

önceki İki ay yük
seldikten sonra 5 
ayın en büyük 
düşüşünü kaydeden 
sanayi üretimine 
ilişkin 
beklenti yüzde 0,2 
azalış yönündeydi. 
Aynı dönemde, 
yüzde 0,3 gerile 
mesi beklenen 
imalat sanayi 
üretimi yüzde

0,4 azalışla bekle
nenden fazla daraldı. 
Veriler, ayrıca 
kapasite kullanım 
oranının temmuzda 
yüzde 75,9’dan 
yüzde 75,5'e 
gerilediğini 
ortaya koydu. 
Söz konusu orana 
yönelik beklenti 
yüzde 75,7 olarak 
tahmin edilmişti.

İşgücü ımlW arttı
Saatlik işgücü 
maliyeti endeksi, 
yılın İkinci 
çeyreğinde bir 
Önceki çeyreğe 
göre arttı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2016'nın 2. 
çeyreğine ilişkin 
işgücü maliyeti en
deksini açıkladı. 
Buna göre, mevsim 
ve takvim etki
lerinden arındırıl 
mış saatlik işgücü 
maliyeti endeksi, 
bu vılın ikinci 
çeyreğinde bir 
önceki çeyreğe 
göre yüzde 2,1 
artış gösterdi. 
Sektörel ayrıma 
göre 
incelendiğinde, en
deks değerindeki 
artış oranı, sanayi 
sektöründe yüzde 
3,3, inşaat sek
töründe yüzde 3,9 
ve hizmet sektörün 
de yüzde 1,1 oldu. 
Saatlik işgücü

maliyeti endeksinde 
en yüksek artış 
yüzde 6,5 ile elek
trik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üre
timi ile dağıtımı sek
töründe gerçekleşti. 
Saatlik kazanç 
endeksi
Saatlik kazanç 
endeksi de söz 
konusu dönemde 
yüzde 1,9 arttı. 
Endeks 
değerlerindeki artış 
oranları, sanayi sek

töründe yüzde 3,3, 
inşaat sektöründe 
yüzde 5,2 ve hizmet 
sektöründe ise 
yüzde 0,8 olarak 
belirlendi.
Saatlik kazanç 
endeksinde, söz 
konusu dönemde 
en yüksek artış 
yüzde 11,5 ile 
elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı 
sektöründe 
gerçekleşti.

W MM iMii 
ilgilendiren fanleme
Yılbaşında net bin 
300 lira olarak belir
lenen asgari ücret 
ekim ayında bir üst 
gelir dilimine ek
lenirse vergi oranı 
da yükselecek.
Yılbaşından itibaren 
net bin 300 liraya 
yükselen asgari 
ücrette "vergi dil
imi” tartışmaları 
devam ediyor. Net 
bin 300 liralık asgari 
ücretin ekim 
ayından itibaren 
yüzde 15 yerine 
yüzde 20’lik vergi 
dilimine dahil 
edilmesi halinde mi
lyonlarca çalışanın 
aylık ücretinin 
yaklaşık 70 lira 
azalması söz 
konusu olacak. 
Çalışanlar gelecek 
ay ücretlerinin bir 

üst gelir dilimine 
dahil olup 
olmayacağını mer
akla takip ederken, 
sendikalar asgari 
ücretin ek vergi 
kesintisiyle 
düşmemesi için 
gerekli düzenle
menin yapılması 
talebinde bulundu.

BES'LE BİRLİKTE 
ZORLAYABİLİR

Asgari ücrette yıl 
boyu net bin 300 
liralık seçim 
vaadinde 
durulmasını isteyen 
sendikalar, zorunlu 
bireysel emeklilik 
sisteminin ardından 
asgari ücrette 
yapılacak yeni 
bir kesintinin 
milyonlarca çalışanı 

zor durumda 
bırakacağına 
dikkati çekti. 
ÇALIŞMA 
BAŞLATILDI 
Talepler karşısında 
çalışmalarını 
yoğunlaştıran 
Maliye ile 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
bakanlıkları, 
ağustos ayında 
yapılan 
toplantılarda 
konuyu ele aldı. 
Toplantılar 
kapsamında 
sosyal tarafların 
da görüşünü alan 
iki bakanlık, 
belirsizliğin 
giderilmesi için 
maliyet tablosunu 
yeniden 
değerlendirmeye 
başladı.

G 
E 
M 
L
I

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Saveı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
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 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

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Pamukkal* 612 OO 26
DENİZ UÇAÖI 6*13 66 13
Pegaaus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanbero0lu-Eeedaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kemli Koç 612 0163

HASTANELER

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 &1
Bütünler Likitgaz 513 30 00
Akçagaz 514 33 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 20
Acıbadem 280 44 44

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

Akcan Petrol ö13 10 79
MAR-PET S*13 30 33
Tuncay Otogaz si3 ıs 45
Beyza Petrol 6*13 01 03

Gemlik K&fez
SENLİK’İN İLK «ÖNLÜK SİYASİ 84ZITUİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5577 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar gönleri yayınlanmaz)

aiilİHAİ
VENÜS SİNEMASI 
siccin 3 cümrü aşk: 
11:45-14:00-16:15-

18:30-20:45...
evcil hayvanların 

gizli yaşamı: 11:30- 
16:15...

tarzan efsanesi: 
11:45-14:00-16:15-

18:00-20:30...
toz ol: 13:00-15:00- 
17:00-19:00-20:45...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA S SAAT İNGİLİZCE

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli fiAfiVAf
Eğitim Bakanlığının uyguladığı müfredat S VS 1 AL

AKTMTELER1M1Z:
programına göre zorunlu gördükleri 
kültür ve branş derslerinin yanı sıra 
sosyal akti vi telerimiz bulunmaktadır

JİMNASTİK 
TİYATRO W 

BİLGİSAYAR 

HALKOYUNLARI 
SATRANÇ ■

MÜZİK
MASA TENİSİ

VOLEYBOL 
BASKETBOL 
SU SPORLARI

. _: İp ■
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

II

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

.«oauıiv?--

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

www.yiqitinsaatgemlik.com

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.yiqitinsaatgemlik.com
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremfakgemlik.com
TH.&EMC02245173Î10 CER 0532744 33 03 EMmanas»^
L. wm.manaslirenılak.sahı1inden.can- w.ian.coın.trfmanastrenılak

Lig karşılaşmalarına 20 gün kaldı, statla ilgilenen yok

Mlililll İli Bil
Saadet Partisi işten atılan 

işçilere tam destek ■111
İ^ŞGüne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GEMLİK STADI...
Sevgili okurlarım, milyonlarca lira harcanarak 

onarılan Gemlik Atatürk Stadının perişan halini 
bugün sizlere haber olarak paylaştık.

Gemlik gibi her gün nüfusu artan, ancak bu 
artışa göre spor tesisleri en düşük düzeyde 
olan bir ilçe yoktur.

Koca Gemlik’te amatör ligde top koşturan on
larca spor kulübü bulunmasına karşın, merkez 
de sadece 2 sahamız var.

Bunlardan biri hah saha gibi sentetik taban 
çimiyle kaplı, diğeri ise doğal çim kaplı.

Devamı sayfa 4’de

■un"
MM.»

20 gün sonra ligde karşılaşmaların başlayaca 
ğı milyonlarca lira harcanarak yenilenen 
Gemlik Stadının hali perişan. Gemlikspor Tek 
nik Direktörü Cengiz Bıyıklı, Gemlik sahasının 
bakımsız olmasına anlam veremediklerini, bu 
haliyle bu sahada karşılaşma yapmanın 
mümkün olmayacağını söyledi. Haberi 4’de

İşyerinde sendikalı oldukları için işten çıkarılan 
Medlog’lu şoförler siyasi partileri dolaşıyorlar. 
SP’yi ziyaret eden şoförler, “Bizi sendikalı ol 
mak istediğimiz için FETÖ’cü olarak ilişkilendi 
rerek, itibarsızlaştırmak istediler" dediler. 2’de

■ f a.5/ ^arce/ik 
uğurlu 

KLİMA VE DERİN “
I DONDURUCULARDA MÜ II 
l 400 TL‘YE VARAN Ifl I
| İNDİRİMLER!!! ■ |

Tel: 0 224 514 90 84 @

~----------- ---- Fax: 0 224 513 41 19 ' -
istiklal Cad. No: 11 GEMLİK gemlik.magaza@bursaugurlu.com

GEMLİK’E ÖZEL KAMPANYA
ANKASTRE SET ALANA

FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremfakgemlik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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Saadet Partisi işten atılan isçilere tam destek

■■MIIHilliMM
İşyerinde sendikalı oldukları için işten çıkarılan Medlog’lu şoförler siyasi partileri 

dolaşıyorlar. SP’yi ziyaret eden şoförler, “Bizi sendikalı olmak istediğimiz için 
FETO’cü olarak ilişkilendirerek, itibarsızlaştırmak istediler” dediler.

Medlog Nakliyat 
firmasından 
sendikalaşma 
faaliyetleri 
başlattıkları için 
işten çıkarılan 
otuza yakın TIR 
şoförü Saadet 
Partisi İlçe Teşkilatı 
nı ziyaret etti. 
Ziyarette TIR 
şoförleri, ilk olarak 
ve sadece Saadet 
Partisini ziyaret 
ettiklerini, 
Milli Görüşün 
çalışanların hakkını 

koruyan, hakkını 
fazlasıyla veren ve 
savunan bir teşkilat 
olduklarını bildik
lerini söylediler. 
TIR şoförleri, 
sendikalaşma 
faaliyetlerini daha 
fazla para alalım 
diye değil, ağır olan 
çalışma şartlarının 
düzeltilmesi için 
yaptıklarını söyle 
diler. “Bildiğiniz 
gibi bizler TIR 
kullanıyoruz.
Çalışma saatleri

uzun ve çok yorucu 
olursa kendimizin 
ve başka insanların 
canına zarar veririz. 
Bizim bu mücade 
lemiz onur mücade
lesidir ve anayasal 
hakkimizdir. Bu mü
cadelenin kazananı 
Gemlik olacaktır. 
B izleri en çok üzen 
ise bu faaliyete 
kalkıştık diye bizi 
Feto terör örgütü ile 
ilişkilendirmek ve 
itibarsızlaştırmak 
istediler. Oysa ki bir 

çok arkadaşımızla 
15 Temmuz gecesi 
ve sonraki günler 
sokaktaydık. Biz- 
lerin derdi para 
olmadığı için sizden 
manevi destek bek
liyoruz. dediler. 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, şoförlerin 
onurlu mücadele 
lerlni ve hak 
arayışları için kut
larken şunları 
söyledi:

"Son zamanlarda 
ilçemizde hak 
arayan ve sendika 
taşmaya çalışan 
kardeşlerimizin ne 
sıkıntılar çektiğini 
fazlasıyla görmeye 
başladık.
Bunun nedenini 
yerelde ve genelde 
ele almalıyız. Yerel 
de malesef Gemlik 
sahipsiz. Yöneti
ciler festivaller ve 
eğlencelerle uğraşa 
caklarına, limanları 
işleten firmaların,

Serbest Bölge 
içinde ve dışında 
bulanan bir çok 
fabrikanın yönetici
leri ile çalışanların 
hakları içinde 
uğraşsalar çoğu 
sorun çözüie 
çektir. Genelde 
ise siyonizmin 
sömürü sistemini 
destekle yen 
yasalar olursa, 
yine çalışanları 
mızın hakları 
savunulamaz.” 
dedi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyebsi BUSKİ 
işletmesi tarafından 
Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Caddesi 
ve ara sokaklarında 
gerçekleştirilen 
kanalizasyon 
şebekesinin 

değişmesinin 
ardından bozulan 
yollar asfalt ve 
parke kaplandı. 
Yaklaşık 2 ay 
önce başlayan 
çalışmaların 
gecikmesi üzerine, 
Gemlik Belediye

Başkanlığı burada 
ihaleyi alan parke 
taş ile kaldırımları 
yapan firmanın 
İşine son vererek, 
çalışmaların kalan 
bölümünü bayram 
öncesi kendisi 
tamamladı.

Kurban Bayra 
mı’ndan önce 
Gazhane Cadde- 
si’nde bulunan 
Bora Sokak parke 
taşı ve kaldırım 
düzenlemesi 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri ekipleri 

tarafından yapılır 
ken, Gazhane 
Caddesi’nin bozuk 
olan ana yolu da 
bayram önce arife 
günü tamamlanarak 
kullanıma açıldı. 
Gazhane Cadde- 
si’nde araçlar

tek yönlü park 
yapacak, esnafta 
yaya kaldırımlarına 
malzme koymaya
cak. Belediyenin 
kaldırımlara 
malzeme koyan 
esnafa ceza 
keseceği açıklandı.
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Patlattıkları çelik kasayı 
şeftali bahçesine attılar

İnternetle kadın maiı!
Bursa’da bir iş yer- 
ine giren hırsızlar, 
çaldıkları kasayı 
parçalayarak şeftali 
bahçesine attı.
Olay, Yıldırım 
Yiğitler Mahalle- 
si'nde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, hırsızlar, 
bir oto yedek parça 
dükkanına girdi. Alî 
A'ya ait dükkanın 
arka korkuluklarını 
kesen hırsızlar, İçeri 
girerek değerli bir 
şeyler aradı.
Hırsızlar, çelik 
kasayı açmaya 
çalıştı. Bundan 
başarılı olamayan 
hırsızlar, yaklaşık 
200 kilo 
ağırlığındaki kasayı 
girdikleri yerden 
dışarı çıkardı. 
Kasayı açmak için 
tenha bir yer arayan 
hırsızlar, soluğu 
şeftali bahçelerinde

Kurban Bayramı tatilinde acı 
bilanço: 60 ölü, 371 yaralı
Kurban Bayra 
mı’nda tatilinin 
7’nci gününde 
yurt genelinde 
meydana gelenlerle 
birlikte toplam 
trafik kazası sayısı 
103’ü bulurken, 
ölenlerin sayısı 
60’a, yaralı 
sayısı da 37Te 
yükseldi.
Kurban 
Bayramı’nda 
tatilinin 7’nci 
gününde yurt 
genelinde meydana 
gelenlerle birlikte 
toplam trafik kazası 
sayısı 103’ü bu
lurken, ölenlerin 
sayısı 60’a, yaralı 
sayısı da 371’e 
yükseldi.
Bakanlar Kurulu 
kararıyla 9 güne 
çıkan Kurban 
Bayramı tatili 
nedeniyle şehirler 
arasında trafik 
artarken, alınan 
önlemlere rağmen 
tatil dönüşünde 
de ölümlü ve 
yaraianmalı trafik

aldı.
Kasayı yânfaflTîd’â 
getirdikleri aletlerle 
açan hırsızlar, için
deki evrakları sağa 
sola saçarken, 
yaklaşık bin lira 
kadar bozuk para, 
tapu ve 1 adet çeki 
aldı. Başka bir şey 
bulamayan hırsızlar, 
parçaladıkları 
kasayı bırakarak 
kayıplara kaçtı.
Dükkana geldiğinde 
çelik kasanın 
olmadığını fark 
eden iş yeri sahibi, 

kazalarının önüne 
geçilemedi.
DHA muhabirlerinin 
haberlerine göre, 
tatilin ilk 7 gününde 
saat 17.00’ye kadar 
meydana gelen 
toplam 103 trafik 
kazasında 60 kişi 
yaşamını yitirdi, 
toplam 371 kişi de 
yaralandı.
Kazaların günlere 
göre dağılımı 
şöyle:
Kurban Bayramı 
tatilinin ilk günü 
olan 10 Eylül 
Cumartesi günü 
meydana gelen 21 
kazada 13 kişi öldü, 
79 kişi de yaralandı. 
Bayram tatilinin ik
inci günü olan 11 
Eylül Pazar günü 
meydana gelen 
13 kazada ise 11 
kişi öldü, 36 kişi de 
yaralandı.
Tatilin 3’üncü 
günü ve Kurban 
Bayramı’nın 1’inci 
günü olan 12 Eylül 
Pazartesi günü 
meydana gelen 14 

gelen telefonla 
faasasrıra- fasa 
sürede ulaştı.
Kasanın bulunduğu 
yere giden firma 
sahibi gözlerine 
inanamadı.
Kasadaki her şeyin 
etrafa saçılmış 
olduğunu gören 
dükkan sahibi, 
polise haber verdi. 
Parmak izi, sigara 
izmariti ve araç 
tekerinden yola 
çıkan polis, hırsız 
ya da hırsızları 
arıyor.

kazada ise 11 kişi 
öldü, 40 kişi de 
yaralandı 
Tatilin 4’üncü 
günü ve Kurban 
Bayramı’nın 2’nci 
günü olan 
13 Eylül Salı günü 
meydana gelen 4 
kazada 1 kişi 
öldü, 16 kişi de 
yaralandı.
Tatilin 5’inci, 
Kurban 
Bayramı’nın 
3’üncü günü olan 
14 Eylül Çarşamba 
günü meydana 
gelen 10 kazada 6 
kişi öldü, 56 kişi 
yaralandı.
Tatilin 6’ncı, 
Kurban Bayramı’nın 
4’üncü günü 
meydana gelen 
kazalarda 9 kişi 
öldü, 122 kişi 
yaralandı.
Tatilin 7’nci günü 
16 Eylül Cuma 
günü saat 17.00’ye 
kadar meydana 
gelen 32 kazada 8 
kişi öldü, 116 kişi 
yaralandı.

Bursa’da, internet
ten tanıştığı kadın 
tarafından 
dolandırılan adam 
polise başvurdu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Osman 
gazi'ye bağlı 
Hocaalizade Ma- 
hallesi’nde ikamet 
eden 24 yaşındaki 
R.Ş., sosyal medya 
hesapları 
aracılığıyla bir 
kadınla tanıştı. 
Kadının talebi 
üzerine hesabına

imttniMıiM
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi yakınlarındaki 
Boğazköy Barajı 
yakınında topraktan 
yapılan çömlekler 
ile insana ait 
kafatası ve kemikler 
bulundu. İnsan 
kemikleriyle ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.
Boğazköy Barajı'na 
avlanmak için gelen 
amatör balıkçılar, 
sahilde çömlek 
buldu. Balıkçılar, 
çömleklerin 
çıkartılması 
sırasında insana 
ait oluğu sanılan 
kafatası ve kemikler

Bursa’da uzun 
süredir işsiz 
olduğunu söyleyen 
23 yaşındaki genç, 
Kent Meydam'nda 
köprüye çıkarak in
tihara kalkıştı. Polis 
ve sağlık 
görevlilerinin uzun 
süre dil döktüğü 
genç, ikna edildi. 
Alınan bilgiye göre, 
sabah saatlerinde 
merkez Osmangazi 
ilçesi Kent Meydanı 
Gençosman 
Köprülü 
Kavşağı'nın üz
erinde bir genci 
görenler polisten 
yardım istedi. 
Olay yerine, 
112 ambulansı, 
itfaiye ve polisler 

sevk edildi.
Köprünün

2 bin TL yatıran 
R.Ş., kadının 
yeniden para 
talep etmesinin 
ardından 
dolandırıldığını 

ile karşılaşınca jan
darmaya haber 
verdi. İhbar üzerine 
olay yerine gelen 
jandarma ekipleri, 
kemikleri torbaya 
koyduktan sonra 
incelenmesi için 
Bursa Adli Tıp Ku- 

korkuluklarından 
aşağıya atlaya 
cağını söyleyen 
23 yaşındaki İsmail 
A. için polis ekibi 
uzun süre dil döktü, 
işsiz olduğunu 
ve bunalıma 
girdiğini belirten 
genç, motosikletli 
trafik timindeki bir 
polisin uzun süren 
uğraşlarıyla ikna 

anlayarak 
polise müracaat 
etti.
Ekipler, olayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

rumu'na gönderdi. 
Bölgede önlem 
alan jandarma, 
toprağa gömülü 
olan çömleklerin 
çıkartılması için 
Müze Müdürlü 
ğü'ne 
bilgi verdi.

edilerek intihardan 
vazgeçirildi.
Genç, polis aracıyla 
tedavi için hastan
eye götürülürken, 
sağlık ve itfaiye 
ekipleri ile de nor
mal görevlerine 
döndüler. Olayı 
meraklı gözlerle 
izleyen vatandaşlar 
da derin bir nefes 
aldılar.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

filine Bakı;
GEMLİK STADI

Lig karşılaşmalarına 20 gün kaldı, statla ilgilenen yok

GEMIİK STflDIMIH HALI PEBIŞftH
Geçtiğimiz yıl Gemlik Atatürk stadının 

tabanı tamamen iyileştirildi.
Yeniden çim ekildi.
Bir sezon çimlerin büyümesi için bek

lendi.
Bu süre içinde maçlara izin verilmedi.
Benim anımsadığım, Gemlik’e gelen 

ünlülerin maçından başka, o güne kadar 
karşılaşma yapılmadı.

Son zamanlarda Gemlikspor antreman 
lan yapılıyor ama, gelin görün ki sahanın 
önemli bir bölümünde çimler yok.

Aynı kelaynak kuşu gibi.
Statta 20 gün sonra başlayacak olan 

lig maçları yapılacak. Böyle olursa bu 
statta maç oynatılmaz.

Kale direkleri yok, saha çizgileri yok...
Neden ilgilenilmez bilmiyorum.
Geçtiğimiz günlerde, Gemlik Belediye- 

si’nin yaptırdığı Umurbey stadına Umur- 
spor kulübünün açılış için uğradım.

Gerçekten Umurbey’e ve Gemlik’e 
yakışır bir stat yapmış Gemlik Belediyesi.

Yakışmayan tek şey ise adı.
Umurbey de doğmuş ve mezarı Umur 

beyde olan, 3. Cumhurbaşkanımız Celal 
Bayar dururken, Recep Tayyip Erdoğan 
adının verilmesi ‘adabesle iştigal’dir.

Siz ne kadar Recep Tayyip Erdoğan 
Stadı deseniz de, vatandaş oraya Umur 
bey Stadı diyecektir. Ancak, resmiyette 
bu ad kullanılacaktır.

Bu böyle bilinmeli.
Gelelim Küçük Kumla stadına.
Yıllar önce yine Gemlik Belediyesi 

tarafından mezarlık arkasına yaptırılan 
saha konusunda kulakları çınlasın, spor 
yazarımız Seyfettin Şekersöz kardeşimiz, 
stadın resmi ölçülerde yapılmadığı için 
liğ maçlarının oynatılamayacağını 
söylemişti.

Doğru da söylemişti.
Bu stad bugün bakımsız durumda.
Aylar önce bir cenaze için Kumlaya 

gittiğimde stadın durumunu görüp 
fotoğraf lam iştim.

Geçenlerde yine cenazeye gittiğimde 
bir şeyin değişmediğini gördüm.

Bir yere milyonlarca lira harcadıktan 
sonra oranın bakımını sürekli yapmaz 
sanız, yapılan masraflar boşa gider, 
vatandaşın parası da çöp olur.

Belediye Fen İşleri bozulan tel örgüleri 
ve kale direklerini yapamaz mı?

Ben yaptım oldu, sonrası beni il
gilendirmez diyemeyiz.

Lütfen bunları görün, Gemlik ile büyük 
bir kitle spor yapmak istiyor ama tesis 
yokluğuyla karşı, karşıyayız, bir de 
yapılanı koruyamaz ve onaramazsak, 
sporda başarı beklememiz hayal olur.

20 gün sonra ligde 
karşılaşmaların 
başlayacağı 
milyonlarca lira 
harcanarak yenile
nen Gemlik Stadı 
nın hali perişan. 
Geçtiğimiz yıl 
yapılan futbol 
karşılaşmalarının 
Gemlik Atatürk 
Stadının onarımda 
olması nedeniyle 
oynanmaması 
yüzünden Gemlikli 
spor kulüpleri 
karşııaşmaı'arı dış 
sahada yapmak 
zorunda kaldılar. 
Gemlik Atatürk 
Stadının geçtiğimiz 
yıl tüm çimleri 
yinelenerek zemin 
iyileştirmesi

fiileriBflfiahilelerininmıllMBünii
İlçemizin tanınmış 
simalarından Ab
dullah ve Ayşe 
Güler’in kızları 
Yasemin Güler, 
yaşamını 
Şelale Düğün Sa- 
lonu’nun işleticisi 
İdris ve Gülfer 
Apak’ın oğulları 
İlker Apak ile 
birleştirdi. 
Geçtiğimiz gün
lerde Şelale 
Düğün Salonu’nda 
yapılan görkemli 
düğünde kıyılan 
nikahta gelin ve 
damat ‘evet’ 
diyerek mutluluğa 
adım attılar.
Güler ve Apak 
ailesinin yakınları 
nın katıldığı gecede 
nikah şahitliklerini 
özge Apak, Seçkin 
Apak, Duygu 

yapılmış, mil
yarlarca lira harcan 
masına karşın, 
stadın yeni liğ 
karşılaşmalarına 
kısa bir zaman 
kalmasına karşın 
kale direkleri 
sökülmüş, yeni 
yapılan çimler yer, 
yer bozulmuş, kıyı 
ve orta çizgileri 
çizilmemiş bir 
halde yeni 
sezonu bekliyor. 
Gemlikspor Teknik 
Direktörü Cengiz 
Bıyıklı, Gemlik 
sahasının liglere 
20 gün kalmasına 
karşın bakımsız 
olmasına anlam 
veremediklerini, 
bu haliyle bu sa-

düğünün konuklar piyanist eşliğinde
geç saatlere kadar eğlendiler.

Çekin, Serhat Bil- 
tekin yaptılar 
Düğün süresince 
genç çift, kendi
lerini yalnız 
bırakmayan konuk 
(arıyla ilgilenerek, 
müzik eşliğinde 
eğlendiler.
Neşe içinde geçen 

hara karşılaşma 
yapmanın mümkün 
olmayacağını 
söyledi 
Stadın biran önce 
elden geçirilmesini 
isteyen yeni Teknik 
Direktör Bıyıklı, 
"Bu saha Gemlik’e 
yakışmıyor. Bu 
yıl birinci ligde 
yapacağımız 
maçları stat 
yüzünden yine 
başka statlara 
verirlerse 
şaşmayın.
İlgiler elini çabuk 
tutup eksiklikleri 
tamamlamalı’’ 
dedi
KUMLA STATI DA 
BAKIMSIZ 
Öte yandan,

Gemlik Belediyesi 
tarafından 
yaptırılan Küçük 
Kumla Mahallesi 
stadının da 
bakımsız olması 
nedeniyle Küçük 
Kumla Spor kulübü 
nün antremanları 
yapmakta zorlan 
dığı öğrenildi. 
Nizami bir stat 
olmadığı için 
ligdeki karşılaş 
malarının Kumla da 
oynanmadığı için 
sürekli yabancı 
sahalarda karşılaş 
malara katıldıklarını 
söyleyen Küçük 
Kumla’lı sporcular, 
Belediyenin 
stada ilgi göster
mesini istedi
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BİL OKULLARI
"BİL"inçli velinin tercihi

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ'DE AÇILIYOR
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02245732324

http://www.bilokiillari.coin.tr
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Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Özlü, TÜBİTAK'ın 
yeniden 
yapılandırılma 
süreciyle ilgili 
bilgi verdi.
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, 
"Dönüşümden 
sonraki süreçte 
TÜBİTAK'ta 
kullanıcısı ve 
sahibi belli olmayan 
projelerden 
Çok, kullanıcı ve 
sahibi belli projeler 
yürütüceğiz." 
dedi.
Bakan Özlü, 
TÜBİTAK'ın yeniden 
yapılandırılması 
sürecine ilişkin 
sorularını yanıtladı.

'SAHİPLİ PROJE' 
DÖNEMİ
Kurum için tasar
lanan çalışma 
modeli hakkında 
bilgi veren Özlü, 
dönüşümden 
sonraki süreçte

elmacık
"Doğal Mineralli Su”

TÜRKİYE’NİN İLK Mi

TÜBİTAK'ta 
"sahipli proje" 
yürütmeyi 
planladıklarını ifade 
etti. Modeli örnek 
vererek açıklayan 
Özlü, şunları 
kaydetti: 
"TÜBİTAK'ta bir aşı 
geliştirme projesi 
yürütüyorsak, 
burada işin en 
başından itiba 
ren Sağlık 
Bakanlığının 
olmasını 
sağlayacağız. 
Tohum üzerine 
çalışıyorsak,

Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığının 
işin başından 
itibaren bizimle 
beraber olmasını 
isteyeceğiz. 
Diğer 
bakanlıklarımızla 
müşterek çalışmak, 
güç birliği 
yapmak istiyoruz. 
Kullanıcısı ve 
sahibi belli 
olmayan projeler
den çok, kullanıcı 
ve sahibi belli 
projeler 
yürüteceğiz."

BPA
İÇERMEYEN

DAMACANASIBURADA!
W

. M

m ./“i

BPA (Bisphenol A): Polikarbon, 
PVC gibi bazı plastiklerin ve 
biçimlendirildikten sonra 
sertleşebilen plastik hammaddelerin 
Üretiminde kullanılan kimyasal bir 
maddedir.

Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cad. No: 48 Gemlik 
QfpA'RTQ û 224 513 97 00 
UAmmT 0 224 514 00 77 
1121111 0 507 244 72 24
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Gemlik Belediye- 
si’nin Gemlik 
Belediye Spor Genç
lik Kulübü ve Genç
lik Hizmetleri İlçe 
Spor Müdürlüğü ile 
birlikte organize 
ettiği “Gemlik 15 
Temmuz Demokrasi 
Şehitleri Anısına 
Uluslararası Karate 
Turnuvası” ilgi 
gördü, ilçe Atatürk 
Spor Salonunda 
yapılan organizas 
yona Azerbaycan, 
Yunanistan, Gürcis
tan, Lübnan, Özbe 
kistan, Kazakistan 
ve Filistin’den 
sporcular katıldı. 
Türkiye’den de Gem
lik ve BursalI sporcu 

ların yanı sıra, İstan
bul, Yalova, İzmir, 
Sakarya, Kocaeli ve 
Denizli’den 33 kulüp 
turnuvada yer aldı. 
Yıldızlar, Ümitler ve 
Gençler kategori
lerinde Kata ve Ku- 
mite’de toplam 275 
sporcu, Demokrasi 
Şehitleri Adına 
düzenlenen turnu
vada başarılı olmak 
için Tatami’de ter 
döktü.
İstiklal Marşımızın 
okunması ve saygı 
duruşu ile başlayan 
turnuvanın açış 
konuşmasını yapan 
Belediye Başkan 
vekili Ercan Barutçu 
oğlu, Belediye Baş

kam Refik Yılmaz 
adına katılan tüm 
ülke ve kulüp spor 
cularına teşekkür 
edip, başarılar diledi. 
15 Temmuz gecesi 
düzenlenen hain 
FETÖ darbe girişimi 
ni bir kez daha 
şiddetle kınayan

Ercan Barutçuoğlu, 
demokrasi adına 
şehit olan 247 vatan 
daşı bir kez daha 
saygıyla andıklarını 
anlattı. FETÖ hain 
darbe girişimine 
karşı Türk halkının 
yaşlısıyla, genciyle, 
kadınıyla, erkeğiyle, 

kahraman asker ve 
polisiyle dik durdu 
ğunu bir kez daha 
vurgulayan Barutçu 
oğlu, “Türkiye’nin 
kalkınması devam 
ediyorsa, özgürce 
yaşayabiliyorsak 
bunu 15 Temmuz 
şehitlerimize ve 
gazilerimize borçlu 
yuz. Uluslararası 
Karate Turnuvasıyla 
şehitlerimizi bir kez 
daha saygıyla 
anarken, bu platfor
mda da yaşananları 
anlatma imkânı 
bulacağız” dedi. 
Barutçuoğlu, Karate 
Turnuvasının yanı 
sıra Demokrasi Şehi 
lerimiz için düzen-

lenecek spor etkin
liklerini geleneksel 
hale de getirmeyi 
amaçladık larını be
lirtti. İlçe Gençlik Hiz 
metleri Spor Müdürü 
Abdurrahman Dağ 
lar, Kent Konseyi 
Genel Sekreteri Meh 
met Çelik, Belediye 
Spor Kulübü Başka 
m Hulusi Gandar, Ak 
Parti İlçe Başkan
Yardımcı sı İsmail 
Topkaç ve Yönetim 
kurulu üyeleri de 
maçları takip edip, 
konuklarla yakından 
ilgilendiler. Sabah 
saat 10 00 da başla 
yan karşılaş malar 
gece 20 00 ye kadar 
devam etti.

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

internetten Can!/ Yayın- Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürprizgöster i ter 

www.gemlikmilton.com 
M facebook/miltondugun
□L plus.google.com/miltondugun
p HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI

Tel : 513 10 71 GEMLİK

2016 yılı 
REZERVASYONLARIMIZ

Piyanist +Dj Performans 
Saten Sunda!ye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

MILTON
DÜĞÜN SALONU

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Doğa ve kış 
turizminin önemli 
merkezlerinden olan 
Uludağ bayramda 
da ziyaretçi akına 
uğradı.9 günlük 
bayram tatilini 
fırsat bilen zi
yaretçiler Uludağ'ın 
bin 800 rakımlı 
Çobankaya 
mevkiinde serin
leyip, piknik ya
parak geçirdi. 
Dünyanın en 

uzun teleferik 
hattını kullanarak 
Uludağ'a çıkan 
vatandaşlar Baka- 
cak'tan Bursa 
manzarası seyret
meyi de ihmal 
etmedi.
Doğa Koruma 
ve Milli Parklar
2.Bölge 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada 
"Sorumluluk 
sahasında bulunan

Uludağ Milli Parkını 
dört günlük kurban 
bayramında 25 bin 
kişi ziyaret etti.
Uludağ Milli 
Parkı'nda bulunan 
dört adet günübirlik 
kullanım alanında 
piknik yapma 
keyfini yaşayan 
ziyaretçilerimiz, 
ulaşım için teleferik 
imkanından da 
yararlandılar."- 
denildi.

MEB Müsteşarı 
Yusuf Tekin, FETÖ 
soruşturması 
kapsamında ders 
kitaplarının tama 
minin incelendiğini, 
bazılarının yeniden 
basılacağını açıkladı 
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
Müsteşarı Yusuf 
Tekin, Fetullahçı 
Terör Örgütü'nün 
(FETÖ) darbe 
girişiminin ardından 
bakanlıkta yürütü 
len soruşturmalar 
kapsamında, bütün 
ders kitaplarını 
tekrar inceledik
lerini, sorun tespit 
edilen ve yeniden 
basılan 58 kitabın 
okullar açıldıktan 
bir hafta sonra 
öğrencilere dağıtıla 
cağını bildirdi. 
Tekin, bakanlık 
tarafından her yıl 
yaklaşık 300 çeşit 
ders kitabı 
basıldığını, bu 
kitapların Talim ve 
Terbiye Kurulu 
Başkanlığının 
onayından sonra 5 

yıllığına basım 
hakkı kazandığım 
söyledi.
Bakanlık olarak 
FETÖ'nün darbe 
girişiminin ardından 
bütün ders 
kitaplarını tekrar 
mercek altına 
aldıklarına dikkati 
çeken Tekin, "Ders 
kitaplarını, darbe 
girişiminin ardından 
kapatılan yâyınev 
leriyle bir ilgisinin 
bulunup bulunma 
dığı, ihraç edilen 
öğretmenler tarafın 
dan yazlhp yazılma 
dığı, FETO ve 
kapatılan kurumla 
rma ilişkin görsel
lerin bulunup bulun 
madiği yönlerinden 
İnceledik ve 58 ki
tapta sorun tespit 
ettik." dedi.
Tekin, ihraç edilen 
öğretmenler tarafın 
dan yazılan bazı 
ders kitaplarında di
rekt anlaşılmayan 
ancak FETÖ'ye ait 
kavramları çağrış 
tiran bilinçaltına 
yönelik mesajlar da 

belirlediklerini 
vurguladı.
Sorun tespit edilen 
yayınların sil baştan 
yazılmadığını, 
sadece sorunlu 
kısımların 
çıkarılarak kitabın 
yeniden basımı 
için çalışma 
yürütüldüğünü 
anlatan Tekin, 
şunları kaydetti: 
"Terör örgütü 
propagandası 
kabul edilebilecek 
sorunlu kısım 
ya da ifadeleri 
çıkararak bu 
kitapları yeniden 
basıyoruz. Y 
eni kitapları okullar 
açıldıktan bir 
hafta sonra 
öğrencilerimize 
dağıtmış olacağız. 
Öğrencilerimiz, 
sorun tespit 
edilmeyen diğer 
kitaplarını ise 
okulların açılacağı 
19 Eylül Pazartesi 
günü sınıflarında 
masalarının 
üzerinde teslim 
almış olacaklar."

43 yııhh tecrübemiz: ile 
hizmetinizdeyiz....

DAVETİYE * 
FATURA S 

SEVK İRSALİYESİ O 
TAŞIMA İRSALİYESİ O 

GİDER MAKBUZU < 
TAHSİLAT MAKBUZU e 

TAKVİM & KİTAP < 
DERGİ & İLAN e 

KARTVİZİT & KAŞE < 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI > 
İLAN & REKLAM e 
PLAKET & KUPA •

MADALYA e 
NİKAH ŞEKERİ > 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA* 

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

Tel: 0 224 513 96 83
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Market alışverişlerine taksit Beliyor!
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, kredi 
kartından taksitli 
market alışverişleri 
için çalışma 
yapıldığını ifade etti. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, İç piyasa 
mn hareketlen 
dirilmesine yönelik 
çalışmalar kapsamın 
da, bazı ürünler için 
kredi kartıyla alışve 
rişierde taksit imkanı 
sağlanacağını 
bildirdi.

Tüfenkci, yaptığı 
açıklamada, kredi 
kartıyla yapılan bazı 
alışverişlerde tak- 
sitlendirmeye ilişkin, 
Başbakan Yardımcısı 
Nurettin Canikli 
başkanlığında bir 
çalışma yapıldığını 
söyledi.
Bu çalışmada 
amaçlarının, hem 
cari açığa yol aç
mayacak hem de iç 
piyasayı rahatlata
bilir bir düzenleme 
yapmak olduğunu 
dile getiren Tüfenkci,

"Bununla ilgili 
çalışmalar son 
aşamada." dedi. 
TAKSİT SAYISI 
Daha önce kredi 
kartıyla alışverişler 
de bazı ürünler için 
çeşitli düzenlemeler 
yapıldığını 
anımsatan Bakan 
Tüfenkci, "örneğin 
daha önce market 
alışverişinde taksidi 
kaldırmıştık, şimdi 3 
taksit gelebilir.
Bunun gibi birtakım 
çalışmalar var. Mo
bilya konusunda,

beyaz eşya yerli üre
tim noktasında bu 
sayı artırılabilir." 
ifadesini kullandı.

Tüfenkci, çalışma 
kapsamına girecek 
ürünlerin, talep 
patlaması

oluşturmayacak ve 
lüks tüketimi teşvik 
etmeyecek ürünler 
olduğunu söyledi.

Dekorasyon araştırmasında Türkiye lider oldu
GFK'nın araştırma 
sına göre, iç deko
rasyonunu değiştir 
me konusunda 
dünyada Türkiye 
halkı ilk sırada yer 
alıyor.
Araştırma kuruluşu 
GFK'nın 22 ülkede 
25 bin internet 
kullanıcısıyla yaptığı 
çalışmaya göre, ev
lerinin iç dekorasy
onunu değiştirme 
konusunda Türkiye

halkı yüzde 56 ile ilk 
sırada yer alıyor. 
Araştırmaya göre, 
katılımcıların yüzde 
39’u evinin iç deko
rasyonu, yüzde 38 ’i 
evin kendisi ve 
yüzde 35 ’ i de 
mobilyalarıyla ilgili 
değişiklik yapmak 
istediğini belirtti. 
ERKEK - 
KADIN FARKI 
Kadınların yüzde 
43'ü evlerinde en

çok iç dekorasyonu 
değiştirmeyi is
terken, yüzde 4O'ı 
mobilyaları, yüzde 
39'u evin kendisini 
değiştirmeyi 
düşünüyor. Erkek
lerin ise yüzde 35'i 
ev aletleri ve iç 
dekorasyonu 
değiştirmek istiyor. 
Evin iç dekorasyo 
nunu değiştirmek 
isteyen katılımcıların 
ülkeler sıralamasına

bakıldığında da 
yüzde 56 ile Türkiye 
ilk sırada geldi. 
Bunu yüzde 55 ile 
Rusya takip etti. 
Araştırmada, 
Türkiye'deki 
kadınlarının 
yüzde 62'sinin, 
Türkiye'deki erkek
lerinin de yüzde 52'si 
evlerinin dekoras 
yonunda değişiklik 
yapmayı istediği 
belirlendi.

Kulemde yeni sistem!
Kıdem tazminatının, 
hak kaybına gidilme
den, uzlaşıyla 
oluşturulacak bir 
fona devrinin hem 
işçi hem de işveren 
ler için olumlu bir 
uygulama olacağını 
ifade eden Ağar, 
kıdem tazminatının 
fona devrinin

çalışma düzeninde 
bazı yenilikler 
getireceğine dikkati 
çekti. Kıdem tazmi 
natının fona devriyle 
birlikte tüm çalışan 
lar gibi kapıcıların da 
hak ettiği kıdem 
tutarının da her ay 
fondaki hesabına 
yatırılmasının söz 

konusu olacağını 
vurgulayan Ağar, 
şöyle konuştu: 
"Kurumsal bir 
mantıkla yönetilen 
apartmanlarda 
kapıcıların ileriye 
dönük hak edeceği 
kıdem tazminatları 
öngörülerek birikim 
yapılıyor ama küçük 

ölçekli apartman
larda maalesef bunu 
görmüyoruz. Bunun 
sonucu olarak da bu 
apartmanların sakin
leri, kapıcıları emekli 
olduğunda 30 ila 
40 bin lira gibi bir 
rakamla karşı 
karşıya kalıyorlar. 
Kıdem tazminatının

fona devriyle birlikte 
tüm çalışanlar gibi 
kapıcıların da 
kıdeminin bugünden 
hesabına yatırılması 
mümkün olacak. Bu 
durum, kapıcısının 
kıdem tazminatı 

konusunda hazırlıklı 
olan apartmanlar- 
dakileri etkilemeye
cek ama hazırlıksız 
olan apartmanlarda 
haliyle aidatlara ek 
bir ödeme olarak 
yansıyacak."

G
E

B
E
R

BEREKLİ 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

DENİZ UÇ Adi

HASTANELER

Tomokay Tomografi

TAKSİLER
Körfez Tekel 
Çınar Tekel 
Güven Tekel 
Gemlik Tekel 
Manastır Tekel

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

RESMİ DAİRELER1
Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR__________

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92

513 77 73
513 18 46
513 71 66

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam

544 30 60

Aslan
Dinlenme Tes.

(226) 811 13 23

VAPUR-FERİBOT

Eaklhlı

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

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

DAĞITICILAR

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

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

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ
Aygaz
Habaş
Mogaz
Ergaz
Mllangaz 
Habaşgaz
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totelgaz

513 29 29
513 12 95

513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

Akoan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaı 
Boysa Petrol

Gemlik K&fez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5578 

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 Câd7 Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IEIIİIIİIIIIIM
VENÜS SİNEMASI 
siccin 3 cümrü aşk: 
11:45-14:00-16:15-

18:30-20:45...
evcil hayvanların 

gizli yaşamı: 11:30- 
16:15...

tarzan efsanesi: 
11:45-14:00-16:15- 

18:00-20:30...
toz ol: 13:00-15:00- 
17:00-19:00-20:45...

5133321

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

SOSYAL
AKTIVİTELERIMIZ:

iiıu

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı müfredat 
programına göre zorunlu gördükleri 
kültür ve branş derslerinin yanı sıra 
sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

MÜZİK
MASA TENİSİ
VOLEYBOL 
BASKETBOL 
SU SPORLARI

JİMNASTİK

TİYATRO M 
BİLGİSAYAR 
HALKOYUNLARI 
SATRANÇ M

ÖZEL 'UJaıi İni' ctyhud ik lııılıflııuıiu dogi'iı 

rAYKENT 
' 2002 */ • ««v •

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 5084 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

YİĞİT^O İNŞAAT
1 987

YAPI MALZeM€L€Rİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Gemlik’te 18 bin 500 öğrenci dersbaşı yaptı
Gemlik Vergi Dairesinde

çalışırken açığa alınmışlardı

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Natural Sızma
Zeytin Yağı Kavlak

www.kavlak.com.tr SADECE
^Natuır&l. ' Sızma 
Zeytinyağı

Sipariş 
Hattı

Kampanya Stoklarla Sınırlıdır.

IIVII I Vl.l II V .1 | I Çalışırken açığa alınmışlardı

yaşanmasından sonra Gemlik Vergi
Müdürlüğü’nde açığa alınan 4 memur

girişimin
Vergi

açığa memur
,-------- -ıw ı ıs

görevlerine iade edildi. Haberi syf4’dej ff* ^vf^f fff^ /auc cuııuı. naucıı byı *t uu

Güne Bakış
Bu Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

OKULLAR AÇILIRKEN
Yeni eğitim ve öğretim yılı dün başladı.
Güneydoğu bölgemizdeki çatışmaların yaşan 

dığı yerlerdeki okullar dışındaki tüm okullarda 
öğrenciler ders başı yaptı.

Sabah erken saatlerde kalkıp, okula gitme 
telaşını yaşayan çocuklar kadar velilerde vardı.

Bursa’ya giden Barış için Umurbey’den Gem
lik’e gelip, servis bekleyen öğrencileri görünce 
eğitim ve öğretim yılının başlamasının topluma 
hareket kazandırdığını gözlemledim.

Sonra Özgür’ü okuluna götürdük, orada da 
ders yılı başlama töreninde bulunduk. 4’de

w

aİ
1
1

-Kxl a
2016-2017 eğitim ve öğretim yılı başladı. 
Gemlik’te, bin 350’si bu öğretim yılında 
olmak üzere toplamda 18 bin 500 öğrenci 
ders başı yaptı. Dün Atatürk Anıtı’nda çe
lenk sunumuyla başlayan törenlere 11 Eylül 
İlköğretim Okulu’nda devam edildi. Syf2’de

Kurban Bayramı nedeniyle kurban ke
senlerden 3 bin 460 kişi kurban derilerini 
Türk Hava Kurumu Gemlik Şubesine 
bağışladı. Haberi sayfa 4’de 

I m arcelik gemlik’e özel kampanya
E ~• L—1 ANKASTRE SET ALANA

... L . . ■ I "SiTTl FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİDayanıklı Tüketim Mamülleri 8ın. KLİMA VE DERİN
DONDURUCULARDA | 
400 TL‘YE VARAN 
İNDİRİMLER!!!
Tel: 0 224 514 90 84 *

Fax: 0 224 513 41 19
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK gemlik.magaza@bursaugurlu.com Fırsat paketi hariçtir. 

Kampanya stoklarla sınırlıdır

fc» HEDİYE!!
' 459 TL 
değerinde

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.kavlak.com.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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Gemlik’te 18 bin 500 öğrenci dersbaşı yaptı

Yeni eğilim ve öğretim yılı başladı
2016-2017 eğitim ve 
öğretim yılı başladı. 
Gemlik’te, bin 
350’si bu öğretim 
yılında olmak üzere 
toplamda 18 bin 
500 öğrenci ders 
başı yaptı.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, eksiksiz 
olarak eğitim ve 
öğretime başladık 
larını vurgulayarak, 
1350 yönetici ve 
öğretmenin en iyi 
şekilde eğitim ve 
öğretim vereceğini 
söyledi. Gemlik’teki 
törenler Atatürk 
Anıtına Çelenk 
sunulmasıyla 
başladı. Törenlerin 
ikinci bölümü 11 
Eylül İlkokulunda 
gerçekleşti.
İstiklal Marşı ve 
Saygı Duruşu ile 
başlayan törenlerde 
konuşan okul Müdü 
rü Abdulillah Bilir,

eğitim ve öğretimin 
önemini vurgulayan 
bir konuşma yaptı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran konuşma 
sında istatistik! bil
giler vererek, öğren 
çiler, öğretmenler 
ve velilere hitap 
etti. 15 Temmuz 
FETÖ hain darbe 
girişimine de deği 
nen Mehmet Duran, 
‘‘Bilmedikleri tek 
şey, Türk halkının 
demokrasisine sa 

hip çıkacağı gerçe 
giydi. Türk milleti 
nin vatanına ve mil
letine bağlılığını 
hesaba katmadılar" 
dedi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da, 15 
Temmuz hain FETÖ 
terör örgütü darbe 
girişimini masaya 
yatırarak, demokra 
si şehitlerini ve 
gazileri saygıyla 
andıklarını vurgula 
dı. Şehit ve gazi 
çocukları adına da 

bir konuşma yapan 
Refik Yılmaz, “O 
şehitlerimiz, evlatla 
rımızın geleceği 
çalınmasın, bayrak
lar inmesin, ezanlar 
susmasın diye göz
lerini bile kırpma 
dan ölüme 
koştular" dedi. 
FETÖ Terör örgütü 
nün Türkiye’yi işgal 
etmek, bölüp 
parçalamak isteyen 
emperyalistler ile 
işbirliği yaptığını 
vurgulayan Yılmaz, 

birlik beraberlik 
mesajları verdiği 
konuşmasını, 
eğitim ve öğretime 
yönelik yatırım 
programları ve pro
jeleri ile sürdürdü.
11 Eylül ilkokuluna 
da spor salonu müj 
desi veren Refik 
Yılmaz, kamulaştırıl 
ması planlanan iki 
binadan birisinin 
kamulaştırma 
işleminin tamamlan 
dığını müjdeledi. 10 
yılda ilçeye 300 

derslik kazandırdık 
larını anımsatan 
Refik Yılmaz, 50 şer 
kişilik sınıflarda 20 
ve 25’er kişilik 
sınıflara dönemine 
geçildiğini açıkladı. 
Yılmaz, ilçeye 
özel sektör 
işbirliğiyle 9 okul 
kazandırıldığını 
ifade ederek, 3 okul 
daha kazandırmak 
için girişimlerin 
devam ettiğini 
bildirdi.
Şiirler, kompozis 
yonlar ve halk 
oyunları gösterimi 
ile renklenen Milli 
Eğitim Haftası açılış 
programında, Gem
lik Belediyesi gele 
neği bir kez daha 
bozmadı. Gemlik 
Belediyesi ilkokul 
birinci sınıflara 
okuma yazma öğre 
niyorum seti, ikinci 
ve üçüncü sınıflara 
da kitap hediye etti.

Gaziler nünü kutlandı
Gemlik’te Gaziler 
Günü törenle 
kutlandı.
Başkomutan Muşta 
fa Kemal Atatürk'e 
mareşal rütbesi ve 
gazi unvanının veril 
mesi dolayısıyla 
her yıl 19 Eylül'de 
kutlanan Gaziler 
Günü nedeniyle 
Atatürk Anıtı önün 
de tören düzen
lendi. Törene 
Gemlik Kaymakam 
Vekili Yalçın 
Yılmaz, Garnizon 
Komutanı Namık 
Kemal Çil, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer 
Mete, Siyasi parti 
temsilcileri, beledi 
ye meclis üyeleri, 
sivil toplum örgütü 
temsilcileri ve çok 
sayıda vatandaş 
katıldı. Anıta çe
lenk konmasının 
ardından günün 
anlam ve önemini 
belirten bir konuş 
ma yapan Gaziler 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Kadri Tan ‘‘Bu gün 
19 Eylül Gaziler 
Günü, bilindiği gibi

Muharip Gazi, har 
be katılıp da, harp 
ten sağ olarak 
dönen savaşmış 
kahramanlardır. 
Gazilik unvanı de
vlet tarafından ver
ilir. En büyük Gazi, 
bu unvanı 19 Eylül 
1921 tarihinde 
Türkiye Büyük Mil
let Meclisi’nin 
kararı ile alan vata 
nın kurtarıcısı ve 
kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Ata 
türk’tür. 2002 se 
nesinde çıkartılan 
yasa ile 19 Eylül 
günü Gaziler günü 
olarak kabul edil 
mlştlr. Dün olduğu 
gibi bugünde düş 
manlarımız gerek 
içten gerekse 
dıştan aziz vatanı 
mızı parçalamaya, 

bağımsızlığımızı 
yok etmek istemek
tedirler. Dış düş 
manlara ve onların 
içteki işbirlikçi ter
ine karşı şerefle 
vatanını korumuş, 
mücadele etmiş ve 
Gazi olmuş tüm 
gazilerimizin 
gaziler gününü kut
luyor, onlara saygı 
ve selamlarımızı 
sunuyoruz" dedi. 
Gemlik’teki tören
ler Park Sosyal 
Tesislerinde de 
devam etti. Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Gazilere, Şehit 
Ailelerine ve pro
tokole günün 
anlam ve önemi 
adına öğlen 
yemeği ikramında 
bulundu.

KORSAK CAMİİ ÖNÜNDEKİ 
TUVALH VE TRAFO YIKILDI
Orhangazi Caddesi 
kavşağında bulu
nan tuvalet ve trafo 
belediyece yıkıldı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı ile birlikte 
kamulaştırılan 
binaların yıkımını 
yerinde izleyen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
bölgedeki tuvalet
lerin de yenllene 
ceğini anlattı. 
Refik Yılmaz, 
Gemlik’e nefes 
aldıracak, meydan, 
park ve bahçe ile 
yeşillendirme 
çalışmalarının tüm 
mahalle ve sokak
larda süreceğini 
söyledi.
Yılmaz, Karsak 
Meydanındaki 
güzelleştirme 
çalışmalarının 
sürdüğünü ifade 
ederek, "Karsak 
Meydanı Gemlik’e 
çok yakışacak"

dedi.
Gemlik Belediye 
si’nin Mahalle 
Statüsüne dönü 
şen eski köylerde 
de metruk bina 
yıkımlarını sürdür 
düğünü ve meydan 
çalışmaları ile spor 
tesisi yapım çalış 
malarını yürüttü 

ğünü anımsatan 
Refik Yılmaz, 
"Meydansız, spor 
tesisi olmayan, 
yeşil alan ve 
parksız mahalle ve 
sokak bırakmaya 
cağız. Şehirde ne 
varsa köylerimizde 
de o olacak." 
dedi.
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Bursa'nın İnegöl 
llçesi’nde, kırmızı 
ışıkta geçtiği Öne 
sürülen otomobil, 
kavşakta polis 
aracıyla çarpıştı. 
Kazada 1’i polis, 6 
kişi yaralandh 
Kaza, Yağlı Tohum
lar Kavşağı’nda 
meydana geldi. İn
egöl'den Alanyurt 
yönüne giden 56 
yaşındaki Ahmet 
Şen yönetimindeki 
43 HU 577 plakalı 
otomobil, Yağlı To
humlar Işıklı 
Kavşağı'ndan iddi
aya göre, kırmızı 
ışıkta geçti. Hızlı 
olan otomobil, 
Atatürk Caddesin
den kavşağa 
girmeyen çalışan 
M.K. yönetimindeki 
polis otomobili ile 
çarpıştı. Kontrolden

Hırsızlığın böylesi flörülmedi
Bursa'da bir kamyo
neti çalan 4 kişi, 
çaldıkları kamyo
netin yakıtı bitince 
kamyoneti 
bırakarak kaçtı. 
MOBESE kamera 
larına yansıyan 
görüntülerde 4 
kişiden birinin tek
erlekli sandalyeli 
olması dikkatlerden 
kaçmadı.
Bursa'nın İznik 
ilçesinde oto 
hırsızları, bayram 
öncesi Yeşilcami

Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde sahil 
kenarındaki makilik 
arazide çıkan 
yangın korkuttu. 
Mesudiye Mahalle- 
si'nde sahile 
100 metre 
mesafede 
bulunan makilik 
arazide çıkan 
yangın, kurumuş 
otların alev 
almasıyla bir 
anda büyüdü. 
Zeytinliklere 
sıçramasından 
endişe edilen 
yangın, 
vatandaşların 
ve Bursa 
Büyükşehir

çıkan otomobil 
savrularak refüje 
çarparak ancak 
durabildi.
Kazayı görenler 
emniyet ekipleri ve 
çevredekiler du
ruma müdahale etti. 
Kaza sonucunda 
hurdaya dönen oto
mobilin sürücüsü 
Ahmet Şen ile oto
mobilde bulunan 29 
yaşındaki Melek S., 
57 yaşındaki Arif Ş.,

Mahallesi'nde park 
halindeki 16 NZZ 10 
plakalı kamyoneti 
çaldıktan sonra ma
zotu bitince terk 
edip başka bir 
araçla kayıplara 
karıştı.
Oto farelerinin 
aralarındaki bir 
kişinin tekerlekli 
sandalyeli olduğu 
dikkatlerden kaç
mazken, İznik 
Emniyet 
Müdürlüğü'nce 
yapılan çalışmayla

Belediyesi 
itfaiyesinin 
zamanında müda
halesiyle kontrol 
altına alındı.
Yaklaşık 5

5 yaşındaki Ahmet 
S. İle 9 yaşındaki 
Mustafa S. ve polis 
aracı sürücüsü 
polis memuru M.K. 
yaralandı.
Yaralılar, kaza yer
ine gelen 112 Acil 
Servis ambulansı ile 
İnegöl Devlet Has
tanesine kaldırıla 
rak tedavi altına 
alındı. Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

4 kişi yakalandı. 
Polis, M.Ö.'yü Ko- 
caeli'nin Gebze 
ilçesinde, İ.A. ve 
E.B.'yi ise İznik 
ilçesinde yakaladı. 
Emniyetteki 
ifadelerinin 
ardından mahke 
meye sevk edilen 
zanlılardan M.Ö. ve 
İ.A. tutuklanarak 
cezaevine gönde 
rildi. E.B ise yaşı 
nın küçük oluşu 
nedeniyle serbest 
bırakıldı.

dönümlük bir 
alanda etkili olan 
yangın kısa sürede 
söndürüldü.
Yangının çıkış se
bebi araştırılıyor.

Düğün eııi Kana ttulandı
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde düğün 
töreninde 17 
yaşındaki gencin 
ateşlediği tüfekten 
çıkan saçmalar iki 
müzisyenin 
yaralanmasına 
neden oldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl’e bağlı 
Sarıpınar Mahalle
si'nde köy 
meydanında düzen
lenen düğün töreni 
sonunda gelinin eve 
girişi sırasında 
silahlar ateşlendi. 
İddiaya göre bu 
sırada 17 yaşındaki 
Ü.B. de, babası 
Kadir B.’ye ait av 
tüfeğini alarak 
havaya ateş açtı. 
Gencin ateşlediği 
tüfekten çıkan saç
malar düğünde 
görevli müzisyenler 
Reşat Emul (36) ile 
Birol Yandık’a (50) 
isabet etti. Biranda 
kanlar içinde yere 
yığılan iki 
müzisyen, mahalle 
sakınieii idi'âniîuâiî 
özel otomobille has
taneye götürülmek 
üzere yola çıkarıldı. 
Bir yandan da 
sağlık ekiplerine 
haber verildi. 
İnegöl’e bağlı

MiftMâiıııın
Bursa'da 100 bin 
ağaçtan 20 bin 
tanesini kurutan 
katil arılar yüzün
den kestane hasadı 
sıkıntılı başladı. 
Ayrıca üreticilerin 
kestane bahçelerine 
giren kaçak 
toplayıcılarla başı 
dertte.
İtalya'dan gemilerle 
Türkiye'ye gelen ve 
Uludağ'da 100 bin 
ağaçtan 20 bin 
tanesini kurutan 
katil arılar yüzün
den Bursa'da 
kestane hasadı 
sıkıntılı başladı. 
Üreticiler rekoltenin 
düştüğünü kayded
erken, bunun da 
fiyatlara 
yansıyacağını, 
ayrıca Uludağ'da 
kestane bahçele 
rine giren kaçak 
toplayıcılarla 
başlarının dertte

Hocaköy Mahallesi 
kavşağında karşıla 
şılan 112 Acil Servis 
ambulansına alınan 
iki yaralı, İnegöl De
vlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Bacağından yarala 
nan Birol Yanık te
davisi sonrası 
taburcu edilirken, 
yüzünden ağır 
yaralanan Reşat 
Emul’un ilk müda
halenin ardından 
sevk edilmesine 
karar verildi. Bursa 
ve çevre illerdeki 
hastanelerle kuru
lan irtibata rağmen 
iki saat boyunca 
sevk edilecek has
tane bulunamadı. 
İnegöl Devlet Has- 
tanesi'ndeki 
görevlilerin uğraşla 
rina rağmen yaralı 
nın bir türlü sevk 
edilememesi 
üzerine yaralı müzis 
yenin ailesi ve 
yakınları tepki 

olduğunu 
kaydettiler. 
FİYATLAR 
YÜKSELMEYE 
DEVAM EDİYOR 
Uludağ’da 3 yıl 
içinde 20 bin 
kestane ağacı katil 
arılar yüzünden ku
rudu. Kestane 
fiyatları ise her 
geçen yıl artarak 
yükselmeye devam 
ediyor. Bu yıl 
Uludağ eteklerinde 
kestane hasadına 
başlayan üreticiler 
tedbir alınmazsa 
yılda 50 kilo

gösterdi. Roman 
olmaları nedeniyle 
hastaları ile 
ilgilenilmediğini 
iddia edilen ailesi 
ve yakınları, “Bizde 
bu ülkenin vatan 
daşıyız. Evladımızın 
ölmesini mi 
bekliyorlar” 
diyerek tepkilerini 
dile getirdiler. 
İnegöl Roman 
Kültürünü Tanıtma 
ve Yaşatma Derneği 
Başkanı Haşan 
Lekesizyiğit’in du
rumdan haberdar 
etmesi üzerine İn
egöl Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş devreye 
girdi. Yaklaşık 
2 saat sonra yer 
bulunmasının 
ardından Reşat 
Emul, Bursa 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araş 
tırma Hastane 
si'ne sevk 
edildi.

metre alana 
yayılan katil arı 
ların, önümüzdeki 
kısa süre içinde 
Türkiye’de 
kestane ağacı 
bırakmaya cağını 
ifade ettiler. 
Fidyekızık Köyü 
Kalkınma Koopera 
tifi Başkanı Ahmet 
Gültekin, "ilk olarak 
gemilerle İtalya'dan 
Yalova'ya gelen 
Gal arısı 
Uludağ'daki kes 
tane ağaçlarına da 
ulaşarak büyük 
zarar verdi.
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Güne Bakış
' Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail. com

OKULLAR AÇILIRKEN...
Okula yeni başlayan öğrencilerin veliler ve 

ana okuluna giden küçük öğrencilerin 
mutluluğunu yaşadık.
0 sıralarda yeni eğitim-öğretim döneminin 

resmi açılışı 11 Eylül İlkokulunda yapıldığı için 
katılamadık.

Yeni öğretim yılı açılışında konuşan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Duran, Gemlik’te 18 
bin öğrencinin ders başı yaptığını söylemiş.

18 bin öğrenci Gemlik nüfusunun neredeyse 
yüzde 20 eder.

Hızla çoğalan bir ülkeyiz.
Bir de buna Suriye savaşı nedeniyle Türkiye 

ye gelen, 3 milyon Suriyeliyi eklerseniz, varın 
artışı siz hesaplayın.

Gemlik yeni eğitim ve öğretim yılına büyük 
bir öğretmen açığıyla girmediğini sanıyorum.

Kesin bilgi olmasa da, FETÖ/PDY kapsamın 
da 13 öğretmenin açığa alındığını biliyoruz. 
Geçtiğimiz günlerde de 1 öğretmen meslekten 
uzaklaştırılmış.

Eğitim, bir ulusun en önemli hâzinesidir.
Bu hazine iyi ellerde korundukça ulus 

yücelir.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa 

Kemal Atarük, bu konuda şöyle der:
“Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, 

şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya 
da esaret ve sefalete terk eder.”

Eğitim verecek kişiler ise öğretmenlerdir.
Günümüzde öğretmenler yeterince iyi 

yetiştirilmemektedir.
Her biri ayrı kutuplara çekilmiş, eğitim gide 

rek dini taasubunu egemenliği alanına 
girmiştir.

Gemlik’te 4. İmam Hatip Okulunun açılması, 
arkasından yenilerinin gelmesinin beklenmesi 
bunun göstergesidir.

Atatürk öğretmenleri şöyle sesleniyor: 
“Öğretmenler! Yeni nesli, cumhuriyetin 

fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiş 
tireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz ola 
çaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve 
fedakârlığınız derecesiyle orantılı bulunacak 
tır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bede
nen kuvvetli've yüksek karakter/i koruyucular 
ister! Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette 
yetiştirmek sizin elinizdedir... Sizin başarınız, 
Cumhuriyetin başarısı olacaktır."

Cumhuriyetin öğretmenleri, Atatürk’ün 
çizdiği yoldan çıkıp, tarikatların, cemaatlerin, 
şehlerin, şıhların peşinde giderlerse, eğitim 
rayından çıkar.

Bugün maalesef eğitim kurumlan bu duruma 
gelmiştir. Ülkenin Cumhurbaşkanı, “Altın 
Nesil" yetiştireceği iddiasıyla yola çıkan 
Gülen Cemaatine rakip olarak, “Dindar Nesil” 
yetiştirmeyi milli eğitim temel niteliğine 
dönüştürme çabasında.

Bunun için eğitim kurumlarından İmam Hatip 
leri övüp, her yerde sayılarının çoğaltılması 
için yarış yapılıyor.

Altın Nesil i yetiştirmek isteyenlerin 15 Tem
muz günü yaptıklarını gördük.

Devletin görevi, altın nesil veya dindar nesil 
yetiştirmek değildir.

Devlet, demokrat, bilme inanan, vicdanı 
özgür, düşüncesi özgür, sorgulayan, araştıran 
nesiller yetiştirmelidir.
“Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, 

şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya 
da esaret ve sefalete terk eder.” diyor büyük 
kurtarıcı.

Bugün ilçemizde yeni bir eğitim yılı başlar 
ken, eğitimde birçok eksikliği birlikte yaşıyo 
ruz.

Büyük kurtaranın gösterdiği yoldan saptı 
ğımız an başımıza gelenleri görüyoruz. Bu 
hala ders olmuyor.

Gemlik Vergi Dairesinde çalışırken açığa alınmışlardı

4 memıır göreuine döndü
15 Temmuz 
FETÖ/PDY darbe 
girişimin yaşanma 
sından sonra 
Gemlik Vergi 
Müdürlüğü’nde 
açığa alınan 4 
memur görevlerine 
iade edildi.
Öğrenildiğine göre,

Maliye Bakanlığı 
tarafından hiçbir 
gerekçe gösteril 
meden, 19 Temmtıl 
2016 günü 
görevlerinden 
açığa alınan 
F.K, i. K, 
M. M ve H.N adlı 
memurlar 22 gün

arâdah sonra, 
9 Eylül günü görev
lerini iade 601101161*. 
4 vergi meihuru 
dün eski görevleri 
he başladılar.
Öte yandan 
emekliliğine 
28 gün kala 
memurlukla ilişkisi

kesilen bir bayan 
memur da 
görevden almanın 
hatalı olduğu 
gerekçesiyle 
Bursa Valiliğine 
başvurarak, 
göreve iadesini 
istediği 
öğrehildi.

THlf na 3460 ileri bağışlandı
Kurban Bayramı 
nedeniyle kurban 
kesenlerden 3 bin 
460 kişi kurban de** 
rilerini Türk Hava 
Kurumu Gemlik 
Şubesine bağışladı. 
THK Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
12-15 Eylül gün
lerinde kutlanan 
Kurban Bayramı 
nedeniyle Türk 
Hava Kurumu 
Gemlik Şubesi 
olarak yine kurban 
bağışlarını topla 
dıklarını belirterek, 
şunları söyledi: 
“Kurban kesen 
vatandaşları 
mızdan bu yıl da 
ilgi gördük.
Birçok kurum ve

dini tarikatların 
yanında vatandaş 
larımız camiamıza 
ilgi göstererek 
2 bin 400 koyun, 
160 sığır ve 
900 keçi derisi 
bağışlamıştır.
Bu bağışlar yasa

gereği dağ itila 
çaktır. Derneğimize 
gösterilen ilgiye 
teşekkür ederiz. 
Bilinsin kİ tama
men milli bir kurum 
olan THK, topladığı 
bağışları hiçbir mil 
II olmayan kuruma

değil, tamamen 
milli kurumlanınız 
ile paylaşmaktadır. 
Bu nedenle halkı 
mızın güvenini is
tismar etmeden 
itimatlarına layık 
olmayı sürdüre 
ceğlz.” dedi.

Doiolular 12 madalya tonladı
17 Eylül günü 
Demokrasi 
Şehitleri anısına 
ilçemizde 
düzenlenen 
Uluslararası 
Karate 
Şampiyonasına 
29 kulüp yaklaşık 
300 sporcu katıldı. 
7 ülkeden 
sporcuların 
yarıştığı 
Uluslararası 
Karate-Do 
şampiyonasında 
Dojo Karate Gemlik 
Spor Kulübü 
12 madalya aldı. 
Dojo Karate 
Spor Kulübü 
sporcularından 
Ezgi Girenay

kumitede birincilik, 
Gafure Yılmaz 
kata ve kumitede 
ikincilik, Burak 
Karakaşoğlu kata 
ve kumitede de 
üçüncülük, Yağmur 
Özler kumitede

üçüncülük, Aykız 
Demirişleyen kata 
ve kumitede 
üçüncülük, Kürşat 
Ekşioğlu katada 
ikincilik kumitede 
üçüncülük, Cankız 
Demirişleyen

katada üçüncülük 
kumitede üçüncü 
lük kazandılar. 
Dojo Karate 
Spor Kulübü 
antrenörü Gökhan 
özler, sporcuları 
kutladı.
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BİL OKULLARI
"BİL"inçli velinin tercihi

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ'DE AÇILIYOR

ANAOKULU. İLKOKUL. ORTAOKUL
< T f 1 bilorhangazi www.bilokullari.coın.tr 4445 2 45 

02245732324

ww.bilokullari.co%25c4%25b1n.tr
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Okullarda ilk ders 15 Temmuz

2016-2017 eğitim ve 
öğretim dönemi 
başladı Öğrencilere 
ilk derste 15 Tem
muz Demokrasi 
Zaferi ve Şehitleri 
adına hazırlanan 
video izletildi 
Öğrenciler ve 
öğretmenler yaz 
tatilinin ardından 
ders başı yaptı. 
Yurt genelinde 
öğrencilere ilk 
derste 15 Temmuz 
Demokrasi Zaferi ve 
Şehitleri hakkında 
bilgi verildi.

Darbe girişimi gece
sine ilişkin videolar 
izletildi.

18 MİLYON 
ÖĞRENCİ 
OKULDA 
18 milyonu aşkın 
öğrencinin ders 
başı yaptığı bu 
sabah okullar, "15 
Temmuz" temalı 
törenlerle açıldı. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, tüm 
okullara taslak bir 
program gönderdi.

9 HAZİRAN 2017'DE 
SONA ERECEK 
Yeni eğitim- 
öğretim maratonu, 
9 Haziran 2017 
Cuma sona erecek 
2016-2017 eğitim 
öğretim yılında 
açık öğretim 
öğrencileri dahil, 
örgün eğitimde 
resmi ve özel 
okullarda yaklaşık 
18 milyon 43 bin 
15 öğrenci ve 900 
bin dolayında 
öğretmen ders 
başı yapıyor.
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

MİLLİ DUYGULAR KÖRELDİ...

Gemlik'in düşman 
İşgalinden kurtulu 
şunun 94. yıldönü 
mü sönük bir 
şekilde kutlanmış.
Tören alanında elli 

kişi ya var, ya 
yokmuş.
Hadi, 11 Eylül bu 

yıl Kurban Bayramı 
arefesine denk 
geldi diyelim.
Kurban telaşı, 

alışveriş telaşı 
katılım engelledi.
Peki kaç işyeri ve 

hanede şanlı 
bayrağımız asılıydı 
bu günün anısına.
Belediye, STK, 

siyasi partiler on- 
binlerce Türk 
Bayrağı dağıttılar 
bu ilçede devamlı.
Milli duygular 

köreldi, milli 
duygular.
Esareti 

yaşamayan, 
yabancı ulusların 
işgalini görmeyen, 
halkın uğradığı 

zulmü anımsa 
mayan unutan bir 
millet olduk.
94 yıl vatanımızda 

bağımsız hür, ezan 
seslerinin yankılan 
dığı ay yıldızlı şanlı 
bayrağımızın 
dalgalandığı yurdu
muzda 94 yıldır. 
Yaşama nimetinin 
ne büyük varlık 
olduğunun şükrüne 
varmaz olduk.
Yaşanmışı unut

maz ise geleceği 

mizin güvencede 
olduğu nasıl 
dikkate alınmaz.
Silkelenmek, 

aklımızın başımıza 
gelmesi için illa bir 
bela, musibetle mi 
karşılaşalım.
Maazallah.
Allah bir daha bu 

asil milleti düşman 
işgali gibi bir du
rumla karşılaştır 
masın. Milli duygu
lar yüksek tutu
lursa, milli heyeca 
mn oluşturduğu 
iman gücü zafere 
götürür bir ulusu 
örnek kurtuluş 
savaşımız.
Kurtuluş savaşı 

mızın zaferle sona 
ermesi, yurdun 
tamamen düşman 
işgali ve tasarru
fundan kurtuluşu, 
türk milletinin birlik 

ve dirliğinden 
asırlar boyu hür
riyeti için mücadele 
vermesinden 
başkomutan 
Mustafa Kemal 
Atatürk e olan 
inanç ve güvenin
den, mukaddes 
değerlere olan 
saygısından, bu 
uğurda ölümün 
Allah indinde mer
tebelerin en yücesi 
inancı ile 
sağlanmıştr.
Atalarımızın 

mirasçıları olarak 
bizlere düşen görev 
milli mücadele 
kahramanlarını 
anmak, yaşatmak.
Bizlere ne büyük 

bir miras 
bıraktıklarını unut
mamak, gelecek 
nesillere 
aktarmaktır.

Başta Kurtuluş 
Savaşımızın Muzaf
fer Komutanı 
Türkiye 
Cumhuriyetinin ku
rucu Mustafa 
Kemal Atatürk, 
silah arkadaşları 
şehit ve gazilerimizi 
Gemlik müdafaai 
Hukuk Cemiyetinin 
Başkanı Dr. Ziya 
Kaya ve arkadaş 
larını, Millis kuvvet
leri Komutanı İdris 
Kaptan (Koyun- 
dere) Halitpaşa, 
Yzb. Cemal Beyi, 
İmam Mehmet Ali 
Efendiyi isimsiz 
kahramanları Gem- 
lik'in 94. ncü 
kurtuluş günü ne
deni ile şükran ve 
rahmetle anarım.
Ruhlar şad olsun. 

Allah kendilerinden 
razı olsun.

V 
yağış uyarısı

Yapılan son değerlen 
dirmelere göre, ülkemiz 
genelinin az bulutlu ve 
açık, zamanla batı bölge 
lerin parçalı yer yer çok 
bulutlu, öğle saatlerin 
den sonra Marmara'nın 
batısı ve Ege ile gece 
saatlerinden itibaren İs

tanbul, Bursa, Yalova, 
Kocaeli, İsparta ve 
Burdur çevrelerinin 
yerel olmak üzere 
sağanak ve yer yer gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Meteoroloji Genel

Müdürlüğü’nden alınan 
tahminlere göre hava 
sıcaklığı iç ve kuzey 
doğu kesimlerde 2 ila 4 
derece artacak, diğer yer
lerde önemli bir 
değişiklik olmayacak. 
Rüzgarın, genellikle 
güney ve güneybatı

yönlerden hafif ara 
sıra orta kuvvette, 
akşam saatlerinden 
itibaren Marmara'nın 
güney ve batısı ile 
Kuzey ve Kıyı Ege'de 
kuvvetli (30-50 km/sa) 
olarak esmesi 
bekleniyor.

MILTON
DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Çera 2016 vılı
Piunnist +Di Performans ® "
Sikten Sanfatye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ
Nifak Masası - Voifan yösterisi I

İnternetten Canlı fyıpn- Sahne - Işıkyösterisi 
, ? Servis ve ekipmanlar - Sürpriz Gösteriler

RM »Ç

BAŞLAMIŞTIR PT

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

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

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Uluslararası Piyano Yarışması «e Müzik 
Festivali kapanışını Fazıl Sav yapacak Hız limitimle neni dimem

Bursa’da 10-14 
Aralık 2016 
tarihlerinde, 
düzenlenecek 

'Uluslararası 
Piyano Yarışması 
ve Müzik Festivali' 
para ödülleri 
açıklandı. Büyük 
ödülün 5 bin dolar 
olduğu yarışma 
kapsamındaki festi
valin açılış kon
serini dünyaca 
ünlü piyanistlerden 
Gülsin Onay, 
kapanış konse 
rini ise Fazıl 
Say verecek. 
Merkez Nilüfer 
Belediyesi ve 
Suriye’den gelen 
Tambi Cimuk’un 
müzik dehası 
olduğunu ortaya 
çıkaran Mix Müzik 
ve Akademix, 
işbirliğiyle Türki 
ye’nin uluslararası 
düzeydeki ilk 
piyano yarışması 
düzenliyor. 
Fazıl Say, Gülsin

Onay, Rengim Gök
men, Bursa Bölge 
Devlet Senfoni 
Orkestrası, Tamara 
Poddubnaya, 
Vladimir Tropp, 
North Oaurtet, 
Karşıyaka Oda 
Orkestrası, Nilüfer 
Oda Orkestrası gibi 
birçok biri birinden 
iddialı sanatçı, 
orkestra ve grubun 
yer alacağı organi
zasyon bütün dünya 
ülkelerine açık ola
cak. Yarışmanın 
jürisinde ise New

York Konservatuarı 
Piyano Bölüm 
Başkanı Tamara 
Poddubnaya, 
Türkiye’den Gülsin 
Onay, Elena Che- 
kich, Beril Çalgan, 
Almanya’dan 
Prof Tomislav 
N.Baynov, İsveç’ten 
Natalia Kaz- 
imirovskaia, 
Rusya’dan Natalia 
Yudina ve Vladimir 
Tropp ile Gürcis
tan’dan Valerian 
Shiukashvili yer 
alacak.

içişleri Bakanlığı, 
"sabit radar" olarak 
bilinen Trafik Elek
tronik Denetleme 
Sistemi'ndeki 
"tuzak" uygula 
masını kaldırarak 
yeni düzenlemeler 
yaptı.
Halk arasında "sabit 
radar" olarak bili
nen TEDES, uygula
mada yaşanan bazı 
sorunlar, ihtiyaçlar 
ve vatandaşlardan 
gelen şikayetler 
doğrultusunda 
yeniden düzenlendi. 
İçişleri ile Maliye 
bakanlıklarınca 
yapılan değişiklikler 
şöyle: 
"Yerleşim yerleri 
giriş ve çıkışında 
yol üstü levhalar ile 
sabit radar 
uygulaması 
olduğuna dair ışıklı 
uyarı levhaları 
konulacak.
Sabit radar 
noktalarından 500 
metre öncesi ve 
sonrasında farklı hız 
limiti uygulanmaya
cak, 500 metre

öncesinde 
sürücüler hız limit
lerini de gösterir 
şekilde trafik 
levhalarıyla 
uyarılacak.
Denetim yapılan 
yolda uygulanan hız 
limitinin onda birine 
tekabül eden 
mesafelerde birden 
fazla sabit radar 
denetimi 
gerçekleştirilmeyec 
ek. Örneğin hız lim
iti saate 100 kilome
tre olan yerde 10 
kilometre, 70 kilo
metre olan yerde ise 
7 kilometre 
mesafede aynı yön 
ve istikamette, bir

den fazla sabit 
radar sistemiyle 
denetim 
yapılmayacak." 
Yetkililer, TEDES'te 
vatandaşın 
mağduriyetinin 
giderilmesini 
sağlayacak şekilde 
yeniden düzenlenm
eye gidildiğini, 
böylece kısa mesafe 
ve zaman aralığında 
birden fazla cezalı 
duruma düşülme 
sinin önüne 
geçildiğini kaydetti. 
TEDES'lerin gelecek 
günlerde yeni 
düzenlemeye uygun 
hale getirileceği 
öğrenildi.

w i
I ™

A-% yyılbık tecrübemiz ile 
hizmetini zb eyiz....

DAVETİYE • 
JH FATURA e
Sp? SEVK İRSALİYESİ • 
“ TAŞIMA İRSALİYESİ O 

GİDER MAKBUZU •
TAHSİLAT MAKBUZU •

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN •

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM •
PLAKET & KUPA •

MADALYA •
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ •

HEDİYELİK EŞYA •

İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83
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KunılaH ve kaaanan sirtıet sa¥isı düştü
Kurulan ve kapanan 
şirket sayısı, 
ağustos ayında, 
geçen yılın aynı 
ayına göre geriledi. 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB), ağustos 
ayına ilişkin kurulan- 
kapanan şirket ista
tistiklerini açıkladı. 
Buna göre, 
ağustosta kurulan 
şirket sayısı, geçen 

yılın aynı ayına göre 
yüzde 10,22 azalarak 
4 bin 471 oldu.
Geçen yıl aynı 
dönemde 4 bin 980 
şirket kurulmuştu. 
Kapanan şirket 
sayısı ise yüzde 7,92 
gerileyerek 644'ten 
593'e indi.
Aylık bazda ise kuru
lan şirket sayısı 
yüzde 44,51, ka
panan şirket sayısı

da yüzde 15,82 arttı. 
Bu yılın ocak- 
ağustos döneminde 
kurulan şirket sayısı, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 0,96 azalarak 
44 bin 775'ten 44 bin 
347'ye geriledi. Aynı 
dönemde kapanan 
şirket sayısı ise 
yüzde 22,06 azalışla 
8 bin 233'ten 6 bin 
417'ye düştü.

Türkiye otomotiv satışında 6. oldu
2016 yılının ocak- 
ağustos döneminde, 
Avrupa otomobil 
pazarında satışlar 
yüzde 7,8 arttı. 
Otomotiv Dis
tribütörleri Derneği 
(ODD) tarafından 
Avrupa Otomobil 
Üreticileri Birliği 
(ACEA) verileriyle 

hazırlanan "2016 yılı 
Ağustos ayı Avrupa 
Otomotiv Pazar 
Değerlendirmesi" 
yayımlandı.
Buna göre, AB (28) 
ve EFTA ülkeleri 
toplamında otomobil 
pazarı bu yılın 8 
ayında 2015'in aynı 
dönemine göre 

yüzde 7,8 artarak 10 
milyon 110 bin 731 
seviyesine ulaştı. 
Geçen yıl aynı 
dönemde 9 milyon 
381 bin 996 satış 
yapılmıştı.

EN ÇOK ARTIŞ 
OLAN ÜLKELER 
Ocak-ağustos döne

minde geçen yılın 
aynı dönemine göre 
otomobil pazarı Hol
landa’da yüzde 5,2, 
İsviçre’de yüzde 4,4 
daralırken, satışlarını 
en çok artıran ilk üç 
pazar yüzde 38,3 ile 
İzlanda, yüzde 24,9 
ile Macaristan ve 
yüzde 22,8 ile

Litvanya oldu.

TÜRKİYE ALTINCI 
OLDU
AB (28) ve EFTA 
ülkeleri toplamında 
otomobil pazarı bu 
yılın ağustos ayında 
ise 2015'in aynı 
ayına göre yüzde 9,5 
artışla 855 bin 466 

seviyesine yükseldi. 
Geçen yıl ağustos 
ayında 781 bin 575 
satış olmuştu. 
2016 yılı ocak- 
ağustos döneminde 
Türkiye, yüzde 3,5 
azalışla Avrupa oto
mobil satışları 
sıralamasında 6. 
oldu.

İşsizlik rakamları açıklandı
Haziran 2016'ya dair 
Türkiye'de işsizlik 
rakamları açıklandı. 
Türkiye İstatistik Ku
rumu (TÜİK), haziran 
ayına ilişkin iş gücü 
istatistiklerini 
açıkladı 
Buna göre, Türkiye 
genelinde 15 ve 
daha yukarı 
yaştaki lerde işsiz 
sayısı, söz konusu 
ayda geçen yılın aynı 
dönemine göre 247 
bin kişi arttı ve 3 mi

lyon 127 bin kişi 
oldu. İşsizlik 
oranı ise 0,6 puan 
artarak yüzde 
10,2 seviyesinde 
gerçekleşti.

MAYIS
RAKAMLARI 
İşsizlik oranı, hazi
randa bir önceki 
aya göre de 0,8 puan 
artış gösterdi. Mayıs 
ayında işsizlik oranı 
yüzde 9,4 olarak 
gerçekleşmişti.

Aynı dönemde tarım 
dışı işsizlik 0,5 
puanlık artışla yüzde 
12,2 olarak tahmin 
edildi. 15-24 yaş 
grubunu içeren 
genç işsizlik 
oranı 1,7 puanlık 
artışla yüzde 
19,4 olarak 
gerçekleşirken, 
bu oran 15-64 yaş 
grubunda 0,7 
puanlık artışla 
yüzde 10,4 olarak 
hesaplandı.

GEREKU TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OımBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğLMd. 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 02
llçeTanm 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 S44 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tas. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. s13 1° 28 OTOBÜS

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

R
P«mukk8İe 012 OO 20
DENİZ UÇAÖI <513 00 13
Pagaeus Akml* Seyahat ©14 ©3 02
METRO 013 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
0Ozer Turizm 012 1O 72
Kanbaro0lu-Eaaday ©14 4© 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0103

DAĞITICILAR

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

HASTANELER

B
E

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

K
R

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

■
Akcan Petrol 13 1O
MAR-PET ©13 30 33
Tuncay Otogaz ©13 10 4©
Beyza Potrol 513 01 oa

Gemlik Körfez
az tTM I ■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5579 

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)

IEIIİISİIEIIIM
VENÜS SİNEMASI
siccin 3 cümrü aşk:
11:45-14:00-16:15-

18:30-20:45...
evcil hayvanların 

gizli yaşamı:11:30-
16:15...

tarzan efsanesi:
11:45-14:00-16:15-

18:00-20:30...
toz ol; 13:00-15:00-
17:00-19:00-20:45...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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ÖZEL "t^ııi Ih ctıjktııl İh lıtdtfltıiııht doı/rıı”

AYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

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

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli CACVAT 
Eğitim Bakanlığının uyguladığı müfredat 9 V91 AL

AKTMTELEMMlZi
programına göre zorunlu gördükleri 
kültür ve branş derslerinin yanı sıra 
sosyal aktı vit elerimiz bulunmaktadır

MÜZİK 

MASA TENİSİ 

VOLEYBOL 

BASKETBOL 

SU SPORLARI

JİMNASTİK 
TİYATRO W 

BİLGİSAYAR 
HALKOYUNlM 

SATRANÇ ■

L
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK uuww.aykentilkogretim.k12.tr

YİĞİT inşaat
1 987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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


Merhum Nevin Bedizci adına oğlu İbrahim Bedizci tarafından Uludağ Üniversitesi Sunğipek Yerleşkesi içinde 
yaptırılan ve Uludağ Üniversitesi tarafından işletilen Kız Öğrenci Yurdu, Yurtlar Kurumu’na devredildi.

GEMLİK’TE YURT SORUNU
2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 3 gün önce 

başladı.
Gemlik’te 18 bin öğrenci dersbaşı yaptı.
Celal Bayar Anadolu Lisesi, yüksek okullar, 

Hukuk Fakültesinde yaklaşık 1200 öğrenci ders 
yapıyor.

Bu okulları kazanan öğrenciler, ders yılı baş 
lamadan kayıtlarını yaptırıyor ve kalacak yer 
arayışı başlıyor.

Devletin işlettiği öğrencilerin kalacağı yurtlar 
Kredi ve Yurtlar Müdürlüklerin açtığı yurtlardır.

Devamı sayfa 4’de

Merhum Nevin 
Bedizci adına oğlu 
İbrahim Bedizci 
tarafından Uludağ 
Üniversitesi 
Sunğipek Yerleş 
keşi içinde yaptın 
lan ve Uludağ 
Üniversitesi tara 
fından işletilen 
Kız Öğrenci Yurdu, 
Yurtlar Kurumu’na 
devredildi.
Yurtta kalan kız 
öğrenciler, yurdun 
önce kapatılması, 
sonra da Yurtlar 
Kurumu’na devre 
dilmesi sonucu 
okulların açıldığı 
bu günlerde 
öğrenciler 
yurtsuz kaldı.

13 Ekim 2016 günü 
Yerleşke içinde 
hizmete açılan 
Nevin Bedizci Kız 
Yurdu, 7 yıldır kız 
öğrencilere hizmet

veriyordu.
Uludağ Üniversite 
si’nin yurtculuk 
faaliyetlerinden 
çekilmesi üzerine 
Yurtlar Kurumu

Genel Müdürlü 
ğü’ne bir protokol 
ile 28 Ağustos 2016 
tarihinde devredilen 
kız yurdunda kalan 
öğrencilere durum 
bildirilerek önlem 
almaları istendi.

YURTLAR 
KURUMU 400 
ÖĞRENCİYİ 
BARINDIRIYOR 
Pazartesi günü 
2016-2017 eğitim 
öğretim yılının 
başlaması 
üzerine Gemlik’te 
FETÖ’cü 3 yurdun 
kapatılması 
nedeniyle 
yurt sorunu başladı. 
Devamı sayfa 4’de

4^, +arcellk
' .-jr-

GEMLİK’E ÖZEL KAMPANYA
uğurlu

Dayınıklı Tüketim Mamûllerl San. ve TİC.A.Ş. KLİMA VE DERİN 
DONDURUCULARDA 
400 TL'YE VARAN 
İNDİRİMLER!!!
Tel: 0 224 514 90 84 •

ANKASTRE SET ALANA 
FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİ

Fax: 0 224 513 41 19
istiklal Cad. No: 11 GEMLİK gemlik.magaza@bursaugurlu.com

Fırsat paketi hariçtir. 
Kampanya stoklarla sınırlıdır

HEDİYE!!

mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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Marmarabirlik'te 2016-2017 ürün alım dönemi için rekolte beyan ahmları yarın başlıyor

Bekolıe beyannamesi alımlanna başlanıyor
S.S.72 Sayılı Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi 2016- 
2017 ürün alım 
dönemi için Rekolte 
Beyannamesi 
alımlarına 22 Eylül 
2016 Perşembe 
günü başlıyor. 
Kooperatif Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Demir 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, bu yıl 
Rekolte Beyan
namesi ahmları 
22 Eylül 2016 
Perşembe günü 
başlayacağını, 
24 Ekim 2016 
Pazartesi günü 
mesai bitiminde de 
sona ereceğini 
söyledi.
Başkan Demir 
açıklamasında şu 
görüşlere yer verdi: 
“Anasözleşmemizin 
57.maddesine 
istinaden koopera 
tifimize ürün teslim 
etmek isteyen 
tüm ortaklarımızın 
rekolte beyan
namesi vermeleri 
gerekmektedir.

Rekolte Beyan
namesi vermeyen 
ortaklarımızdan 
üzülerek söylüyo
rum ama tüzük 
(Anasözleşme) 
gereği kesinlikle 
söz konusu 
olmayacaktır. 
Bu bağlamda;
Üretici ortaklarımız 
dan kooperatif 
yönetimi olarak 
özellikle konunun 
hassasiyeti gereği 
rekolte beyanname 
terini belirlenen 
süreler içerisinde 
vermelerini önemle 
rica ediyorum” 
Rekolte beyan
namesi ile ilgili 
kriterleri de 
sıralayan Demir, 
şöyle devam etti: 
“Ortakların beyan 
ettiği rekolte 
miktarı, ortaklık 
giriş beyanname 
sindeki taahhüt 
(Anataahhüt) 
miktarından fazla, 
250 kg’dan aşağı 
olamayacak, 
Ortakların rekolte 
beyannamesinde

taahhüt ettiği mik
tar, yağlık dahil 
kooperatife teslim 
edeceği tüm ürün
leri kapsayacak, 
Rekolte beyan
namelerine alınacak 
rekoltenin kalibraj 
dağılımın iriboy 
(...-260 dane/kg) 
ortaboy (270-350 
dane/kgj küçükboy 
(360 ve yukarısı) 
ve yağlık şeklinde 
gösterilecek, 
Rekolte beyan
namesi vermeyen 
ortaklardan

kesinlikle ürün 
alınamayacak” 
Öte yandan, 
köylerde ikamet 
eden ve çoğunluğu 
oluşturan ortakları 
mızın mağduriyet 
leri gözönüne 
alınarak, kooperatif 
personelinden 
görevlendirme 
yapn'dığını söyleyen 
Başkan Demir, 
“Mahalle ve köyle 
rimize belirlenen 
tarihlerde gidilerek 
ortaklarımızdan 
rekolte alımı gerçek

/eştirilecek” dedi. 
Zeytin teslimatında 
ortak üreticilerin 
Kooperatife ürün 
teslim ederek sahip 
çıkmalarını İsteyen 
Başkan Demir, 
“Ürün alım 
kampanyamızın

2016 yılı rekolte alımı köy/mahalle 
programı da şöyle oluşturuldu

TARİH 
26.09.2016

27.09.2016
28.09.2016

29.09.2016 
03.10.2016
04.10.2016

05.10.2016

10.10.2016

11.10.2016

12.10.2016 
13.10.2016

14.10.2016
17.10.2016

Marmarabirlik 
camiasına ve tüm 
ülkemize hayırlı 
olmasını temenni 
ediyorum, tüm 
üretici ortakları 
miza da bol ve 
bereketli kazançlar 
diliyorum” dedi.

KÖY/MAHALLE 
Armutlu - Fıstıklı - 
Mecidiye 
Narlı - Kapaklı 
B.Kumla - K.Kumla - 
Karacaali 
Cihatlı - Şahinyurdu 
Umurbey - Adliye 
Engürücük - 
Gençali - Kurşunlu 
Muratoba - 
Katırlı - Hamidiye 
Yeniköy - Kurtul - 
Dürdane 
Selçukgazi - Avdancık - 
Seçköy 
Ovakça - Karabalçık 
Alaşar - Demirtaş - 
İsmetiye 
Çataltepe 
Merkez

CHP Kadın Kolu Başkanı Alev Subaşı, belediye otobüsünde kıyafeti nedeniyle Ayşegül’e yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi

CHP Gemlik Kadın 
Kolu Başkanı Alev 
Subaşı, belediye 
otobüsünde, 
kıyafeti nedeni ile 
Ayşegül Terzi’ye 
yapılan sözlü ve 
fiziksel saldırıyı, 
şiddetle kına 
dıklarını söyledi. 
Subaşı, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
şunları söyledi : 
“Ayşegül Terzi, 
mevcut hükümetin, 
kadını ikinci sınıf 
gören söylemlerin. 
den ve uygulama 
/arından cesaret 
alarak, kadına 
şiddetin doğal ve 
meşru olduğunu 
düşünen zihniyetin, 

son kurbanla 
rından biridir. 
Hayatımızın 
her alanına 
damgasını vuran, 
yaşam alanları 
mızı daraltan 
otoriter zihniyet, 
toplumun 
demokratikleşe 
mediği, hukukun 
sağlanamadığı bu 
ortamda, şiddetin 
yapısallaşmasının 
örneklerini her gün 
ayrı yerde, farklı 
biçimde kendini 
göstermektedir. 
Kadını her alanda 
esir alan bu anlayış, 
bu kez, otobüsün 
içinde kendini 
göstermiştir.

14 yıllık mevcut zih
niyet, kadının 
özgürleşmesinin 
önünde en büyük 
engeldir. 
Cumhuriyet Halk 
Partili kadınlar 
olarak, Laiklik, 
Çağdaşlık, Demok 

rasi bizim vazgeçil 
mezimizdir. Biz 
inançların ve fikir 
özgürlüklerinin 
siyasete alet edil 
meşine karşıyız. Biz 
Atatürk devrim- 
lerinin uygulayıcısı 
ve savunucusu 

kadınlar olarak, 
Kadın-erkek eşitliği 
temelinde mücade 
lemizi sürdürmeye, 
başı örtülü veya 
açık tüm kadınları 
mızın haklarını, so
nuna kadar ara
maya kararlıyız. 
Kadınların toplum 
da, eşit ve özgür 
bireyler olarak 
yaşamlarının önün
deki her türlü engel, 
bizim mücadele 
alanımız olacaktır. 
Ayşegül’e atılan 
tekme Laikliğe, 
Özgürlüğe, İnsan 
Haklarına atılan 
tekmedir.
Adalet önünde, hak 
arama yolunda 

yalnız değilsin 
Ayşegül... 
Biz kadın erkek 
eşitliğinin, Laik, 
Çağdaş ve 
Demokratik bir 
toplumun en temel 
belirleyici unsuru 
olduğuna inanmaya 
ve mücadelesini 
vermeye devam 
edeceğiz.
Genel Başkanımız 
Sayın Kemal Kılıç 
daroğlu’nun 
söylediği gibi, 
“Kadın Gülerse, 
Toplum Güler” 
Kadınlar için 
özgürlük ve ada 
let Cumhuriyet 
Halk Partisi ile 
gelecek”

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

Gemlik K^-fez
l*j . l^i ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Bursa'da, geçirdiği 
beyin kanaması ne
deniyle ağır yaralı 
olarak kaldırıldığı 
hastanede beyin 
ölümü gerçekleşen 
B.Ö.'nün kalbi, 
böbrekleri ve 
karaciğeri 4 kişiye 
hayat ışığı'olacak. 
Edinilen bilgiye 
göre, üç gün önce 
kafa travması ne
deniyle Bursa 
Çekirge Devlet Has
tanesine kaldırılan 
42 yaşındaki 
B.Ö.'nün beyin 
kanaması sonucu 
beyin ölümü 
gerçekleşti. Bunun 
üzerine hastane 
yetkilileri, B.Ö.'nün 
ailesiyle organ 
nakli konusunda 
görüşme yaptı. 
Ailenin olumlu yanıt 
vermesiyle B.Ö.'nün 
organları için nakil 
süreci başlatıldı. 
Çekirge Devlet Has
tanesi Organ Nakli 
Koordinatörü ve 
Genel Cerrahi 
Uzmanı Opr. Dr. 
Timur Didinen 
konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada,

W rtı iıımıı tıııtı

Bursa'nın Orhan 
gazi ilçesinde 
kamyonun çarptığı 
bisiklet sürücüsü 
çocuk ağır 
yaralandı 
Alınan bilgiye göre, 
Orkent is
tikametinden şehir 
merkezine seyreden 
Hikmet C. (45) yöne
timindeki 06 AH 
1640 plakalı

"Hastanın kalbi, 
iki böbreği ve 
katauiyetini alıp 
diğer hastalara 
nakledeceğiz. Kalbi 
uçakla Ankara 
Başkent Hastane
sine göndereceğiz. 
Diğer organlar da 
Bursa'daki organ 
bağışı bekleyen 
hastalara nakledile
cek. Örnek 
davranıştan dolayı 
aileye çok teşekkür 
ediyoruz, merhuma 
da başsağlığı dili 
yoruz. Organlarla 
insanlara yeni 
hayat vermeye 
çalışacağız" dedi. 
Bursa Organ Nakli 
Bölge Sorumlusu 
Dr. Yavuz Selim 
Çınar da B.Ö.'den 
alınan kalbin 

kamyon, Alemdar 
Spor Tesisleri is
tikametine döndüğü 
sırada bisikletli 
Burak Necdet 
Kant'a (12) çarptı. 
Vatandaşların 
bildirmesiyle olay 
yerine gelen 112 
Acil Servis ekipleri 
ilk müdahalenin 
ardından Kant'ı 
Orhangazi Devlet

Ankara'da bağış 
bekleyen 16 
yaşındaki biı gence 
nakledileceğine: v 
dikkat çekerek, 
"Karaciğeri Uludağ 
Üniversitesinde, 
böbrekleri ise Bur
sa'daki özel bir 
hastanede bağış 
bekleyen hastalara 
nakledeceğiz. 
Türkiye'nin dört 
bir yanında en 
uygun hasta kimse 
nakiller de onlara 
yapılıyor. Bu 
konuda çok çaba 
sarf ediyoruz. 
Çekirge Devlet Has
tanesi şu anda 
Türkiye'de en çok 
donör bildiren has
tane. Son üç yılın 
Türkiye birincisi" 
şeklinde konuştu.

Hastanesine 
kaldırdı.
Durumunun ağır 
olduğu öğrenilen 
Kant, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane
sine sevk edildi. 
Öte yandan, kazayı 
öğrenerek olay yer
ine gelen çocuğun 
anne ve babası sinir 
krizi geçirdi.

Polisten kaçarken 
3. kattan atladı

Bursa'nın Kara
cabey ilçesinde 
çok sayıda hırsızlık 
kaydı bulunan S.D, 
polisten kaçmak 
isterken ayağını 
kırdı.
Suç dosyası bir 
hayli kabarık olan 
S.D (17), son 3 
günde 2 kapkaç 
ve 2 hırsızlık 
olayına karıştı.
S.D. yine bir okulun

Illil'll Ml inil. İmli
Bursa'da çay 
bahçesinde çıkan 
tartışmada Arif 
Akçay, kimliği belir
siz kişinin silahlı 
saldırısı sonucu 
başından ve 
bacağından 
yaralandı. Akçay 
hastaneye 
kaldırılırken, yaya 
olarak kaçan 
saldırganın 
yakalanması için 
polis çalışma 
başlattı.
Olay saat 2ö.30 
sıralarında NierKez 
Yıldırım İlçuu ne 
bağlı Siteler Ma
hallesi Selçukbey 
Caddesi'nde mey
dana geldi. 50 
yaşındaki Arif 
Akçay ile kimliği 
belirsiz bir kişi çay 
bahçesinde otu
rurken aralarında 
tartışma çıktı.

Bacaya sıkışan tilki fcurtanlılı
Bursa’nın Orhaneli 
ilçesine bağlı 
Karıncalı beldesin
deki termik 
santralin bacasında 
bulunan güvercin
leri gözüne kestiren 
tilki, kendine ziyafet 
çekmeyi umarken 
günlerce aç kaldı. 
Çaltıdüzü bölgesin
deki termik 
santralinin 73 metre 
boyundaki 
bacasında yu
valanan güvercin
leri gözüne kestiren 
bir tilki, uzun ça
balar neticesinde 
bacaya tırmanmayı 
başardı. 

inşaatından 
demir çalmaya 
çalıştı.
Vatandaşların 
ihbarı üzerine 
polis ekipleri olay 
yerine gitti.
Polisleri gören 
zanlı, kaçmak için 
okul inşaatının 
3. katından kendini 
aşağıya bıraktı.
Ayakları kırılan 
S.D., Karacabey

Sözlü tartışmanın 
ardından Arif Akçay 
çay bahçesinden 
ayrılmak istedin» 
sırada kimliği belir
siz kişinin silaiııı 
saldırısına uğradı. 
Akçay, başına ve 
bacağına isabet 
eden mermilerle 
yere yığılırken, 
saldırgan ise 
koşarak olay 
yerinden uzaklaştı. 
İhbar üzerine gelen 
112 Acil Servis ekip

ÖLMEK 
ÜZEREYKEN 
BULUNDU 
Ancak bir türlü 
aşağı inemeyen 
tilki, bacada gün
lerce mahsur kalıp 
aç ve bitap düştü, 
ölmek üzere olan 
tilki, santral 
çalışanları 

Devlet Hastane 
si'ne kaldırıldı. 
Tedavisi yapılan 
Ş.D, Karacabey 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde 
ifadesi alındıktan 
sonra adliyeye 
çıkarıldı.
Mahkemece 
tutuklanan S.D, 
Bursa Kapalı 
Cezaevine 
gönderildi.

lerinin ilk müda
halesinin ardından 
Arif Akçay Bursa 
Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Ameliyata alınan 
Arif Akçay'ın duru
munun ağır olduğu 
öğrenilirken, polis 
saldırganın 
kimliğini belirleyip 
yakalamak için 
soruşturma 
başlattı.

tarafından fark edil
erek kurtarıldı. Tilki, 
Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 2. 
Bölge Müdürlüğü 
ekiplerine teslim 
edildi. Uludağ 
Üniversitesi Veter
inerlik Fakültesi'ne 
nakledilen tilki te
davi altına alındı.
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Güne Bakış lııiıMlıMIriılın'ııM
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

GEMLİK’TE YURT SORUNU
Devletin açtığı yurtlar yanında bir de özel 

kurumların açtığı yurtlar var.
Yurt sorunu çok önemli bir sorun.
U.Ü. Gemlik Sunğipek Yerleşkesi içinde eski 

memur evleri onarılarak Kredi ve Yurtlar Ku
rumu tarafından yurt haline getirildi.

Bugün Yerleşke içinde 400 kişilik kız ve 
erkek öğrenci yurdu KYK tarafından işletiliyor, 

özel yurtlar genelde dinci tarikat ve cemaat
lerini yurtlarıdır.

FETÖ’cü olarak bilenen Emir Buhari Öğrenci 
Yurdu Gemlik’in en lüks yurduydu.

17-25 Aralık olaylarından sonra FETÖ’cü 
olarak bilinen yurtlar ve dershanelerin tüm 
kapatıldı.

Bunun üzerine Çağlayan Eğitim Hizmetleri 
A.Ş. buyurdu, cemaatin Fem Dershanesi 
kapanınca etüt merkezi haline getirdi.

Hedef Etüd Merkezi de 15 Temmuz darbe 
girişimi üzerine kapatıldı devletleştirildi.

Şimdi bu yurt binası Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü hizmet binası yapıldı.

Halk Eğitim Müdürlüğü binası ise Halitpaşa 
İmam Hatip Okulu oldu

Gemlik’te boylece 4. İmam Hatip okulu 
açılmış oldu.

Vatana ve millete hayırlı olsun.
Gelelim diğer yurtları, 15 Temmuz darbe 

girişimi sonucu, Fetö’cü olduğu iddiasıyla 2 
özel yurtta kapatılınca, geriye 2009 yılında 
Yerleşke içinde yaptırılan Nevin Bedizci Kız 
Yurdu ve Süleymancıların olduğu bilinen 2 
adet yurt kaldı.

Bunlarda Fatih Öğrenci Yurdu.
Tarikatçıların resmi olmayan ev yurtlarını 

herkes biliyor.
Bir devlet bilmiyor.
Şimdi kapatılan yurtlardan sonra ilçede yurt 

sıkıntısının başladığını öğreniyoruz.
Geriye cemaat bağlantısı olmayan bir yurt 

kaldı.
Öyleyse yapılacak şey Kredi veYurtlar Kuru- 

munun Gemlik’teki yurtlarını çoğaltmak ola
cak.

Ama devletin kendisi cemaatçi olursa bu ku
rumda cemaatçilerin eline geçer, aynı Fetö’cü- 
lerin sınavlarda yaptığı gibi, kendi adamlarını 
yurtlara doldururlar.

Yerleşimde objektiflik önemlidir.
Bu yurtlara girecek öğrencilerin, hangi ce- 

matin hangi tarikatın müridi olduğunu, hangi, 
siyasi görüşte olduğununa bakılmadan objek
tif kriterlerle öğrenciler bu yurtlara alınmalı.

Maddi durumu da dikkate alınmalı.
Öğrendiğimize göre Gemlikli İbrahim Bediz- 

ci’nin annesi adına yaptırdığı kız yurdunu 
işleten Uludağ Üniversitesi bu işi Kredi Yurtlar 
Müdürlüğü'ne devretmiş.

Şu anda bu yurda öğrenci alınmıyor.
Daha önce bu yurda giden 38 hukuk 

öğrencisi ise boşta.
Yurt bulamıyorlar. Ev arıyorlar.
Sorun bu işin bir an önce çözümlenmesi.
Bununla da kalınmadan, öğrencileri tarikat 

ve cemaatlerin eline bırakılmaması.
Buradan barınan öğrenciler bilin ki o tarikat 

ve cemaatin bir neferi haline getirilir.
Sonucu geçtiğimiz 15 Temmuz olaylarında 

gördük.
Amacımız tek tip robotlar yetiştirmek 

olmamalı. Fikri hür vicdanı hür öğrencilere 
ihtiyacımız var.

Merhum Nevin Bedizci adına oğlu İbrahim Bedizci tarafından Uludağ 
Üniversitesi Sunğipek Yerleşkesi içinde yaptırılan ve Uludağ Üniversitesi 
tarafından işletilen Kız Öğrenci Yurdu, Yurtlar Kurumu’na devredildi.
Birinci sayfadan 
devam...
Uludağ Üniversitesi 
Sunğipek 
Yerleşkesi içinde 
içinde bulunan 
400 öğrencinin 
yurt ihtiyacını 
karşılayan Kredi 
ve Yurtlar Ku- 
rumu’nca işletilen 
Yurt Müdürü 
Salih Zeki Mazlum, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Nevin Bedizci 
Yurdunun Kredi ve 
Yurtlar Kurumuna 
devrinin 
gerçekleştiğini, 
olasılıkla 22 Eylül 
günü hizmete 
gireceğini söyledi.

Salih Zeki Mazlum 
açıklamasında 
şunları söyledi: 
"Bu yurdun kuru
ntumuz tarafından 
işletilmesi daha 
verimli olacaktır. 
45 öğrencilik 
yurtta 38 kız 
hukuk öğrencisi 
kalmaktaydı.
Uludağ Üniversitesi 
yurdu işletmekten 
vazgeçince, Kredi 
ve Yurtlar Ku
rumu’na yazı 
yazarak devir 
işlemi tamamlandı. 
Ancak, Kredi ve 
Yurtlar Kurumu’- 
nun öğrenci alımı 
başvurulara göre 
yapılmaktadır.

Bizim çalıştır 
dığımız yurtlar 
doldu. Bu 
durumda öncelikle 
yedekte bekleyen 
öğrenciler bu 
yurt açıldığında 
kalabilecektir. 
Nevin Bedizci Kız 
Yurdu’nda kalan 
bazı öğrenciler 
başvurduğu 
İçin onların 
kalma şansı 
var” dedi.
İbrahim Bedizci 
tarafından 
Çağdaş Yaşamı 
Destekleme 
Derneğl’ni projesi 
yaptırılan ve 
isminde bu 
derneğin adının

bulunduğu kız 
öğrenci yurdunun 
YKR ye devrinden 
sonra Çağdaş 
Yaşamı Destek 
leme Derneği 
adının tabela 
da bulunup 
bulunamayacağı 
bilinmiyor.
Yurdu 490 bin 
liraya 2009 yılında 
annesi adına 
yaptıran İbrahim 
Bedizci ile 
Uludağ Üniversi 
tesi ile yaptığı pro
tokolde Yurtta 
Çağdaş Yaşamı 
Destekleme 
Derneği adınında 
bulunmasını şart 
koşmuştu.

DUYURU
GEMLİK ZEYTİNİ için destek veren saygıdeğer Dostumuz;
Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, sizlere açık bir bilgilendirme 

ve davet yapmak istiyoruz.
Gemlik Adliye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak 2015 hasadında, 

köyümüzden 52 ton kaliteli zeytin, nakit ödemeler ile havuzlarımıza alınmıştır.
Yeni hasat dönemi yaklaşırken, havuzlarımızı boşaltıp yeni ahmlar yapacağız.
Bu nedenle, 10 ayrı havuz içerisine alınan zeytinlerimizi, sizlere göstermek, 

kalitesini bilgilerinize sunmak istiyoruz.
25 Eylül 2016 Pazar günü saat 14.oo de, Adliye Köyü Tarımsal Kalkınma Koope 

ratifi binamızda, kalitesiyle bölgede farklı bir damak tadı oluşturan zeytinlerimiz, sîz
lerin ilgisine sunulacaktır.

Her havuz için gerekli örnekleri, yerinde inceleyerek, genel bir teklif yapabilme 
niz için, sizleri ağırlamaktan büyük keyif duyacağız.

Yapılacak açık artırmada, yönetim kurulu ile kooperatif üyelerimizin 
katılabileceği görüşmeler, şeffaf yönetim anlayışımız nedeniyle video kaydına 
alınacaktır.

(A) İhalemize katılmak isteyen firmalarımız, ihale günü en az 20.000 TL teminat 
mektubu veya 20.000 TL nakiti, yönetim kurulumuza teslim edecektir.

İhaleyi kazanamayan firmalarımızın aynı gün teminat mektubu veya nakit parası 
(20.000 TL) iade edilecektir.

(B) İhaleyi kazanan firmalar ürün bedelinin % 50 (yüzde elli) miktarını bir hafta 
içinde PEŞİN olarak yatıracaktır.

Kalan miktar 1 Aralık 2016 tarihine çek olarak kooperatifimize teslim edilecektir.
(C) Peşinat + Teminat mektubunun toplamı ile ürün bedeli arasında bir fark 

kalırsa, ilgili firma o miktar kadar daha ilave bir teminat mektubu vermelidir.
İşlerinizde başarılar diliyor, sizleri aramızda görmekten gurur duyacağımızı 

yeniden ifade ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Gemlik Adliye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu adına
Sezai Şahin Cahit Tüner Coşkun Damar

KAYIP
AKGÜN SERAMİK SAN. VE.TİC. A.Ş FİRMASI ADINA 

BURSA GÜMRÜK SAYMANLIK MUYEMETLİĞİNCE 
TANZİMLİ SERİ:A - 0971899 SIRA NOLU MENKUL 
KIYMETLER ALINDISININ ASLI ZAYİ OLMUŞTUR. 

HÜKÜMSÜZDÜR.
AKGÜN SERAMİK SAN. VE TİC. AŞ.-

VERGİ DAİRESİ/NO: A.FUAT CEBESOY-0250051808

‘GemlikKörfez’ wuTW. gemlikkorfezgazetesi.com

gemlikkorfezgazetesi.com


BİL OKULLARI
"BİL"inçli velinin tercihi

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ'DE AÇILIYOR

ANAOKULU. İLKOKUL. ORTAOKUL

srl f 1 bilorhangazi www.bilokullari.com.tr 4445 2 45 

02245732324

http://www.bilokullari.com.tr
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GTSO'dan Is Geliştirme Eğitimi
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası İş 
Geliştirme eğitimi 
yapacak. İş 
Geliştirme kavramı, 
işletmenin strateji 
ve hedefleri 
doğrultusunda 
yeni iş fırsatlarını 
belirlemek, uygun 
hazırlıkları 
gerçekleştirerek 
katma değer 
yaratıcı yeni girişim 
ve projeleri plan
lama ve uygulama 
bilgilerini verileceği 
eğitim sonunda 
katılımcılara serti
fika verilecek. 
GTSO'dan yapılan 
açıklamada, eğitim 
amacının ürün ve 
hizmet satışında 
görev alan her 
düzeydeki satı 
cinin en temel 
endişelerinden biri 
olan yeni müşteri 
bulma, yeni iş 
yaratma konusun
daki sorulara etkin 
cevaplar bulma 
ve bu konuda 
yapılması gereken
leri aktararak

performansı sürekli 
satış hedefleriyle 
paralel ya da 
üstünde tutabilme 
becerisini aktarmak 
amacını gütmekte
dir. Eğitim sonunda 
katılımcılar iş 
geliştirme ile 
ilgili en gerekli 
bilgileri edinecek. 
Program içeriği ise, 
iş fırsatları, yeni iş 
fikirleri geliştirmek, 
iş planları ve iş 
analizi yapmak, 
profesyonel iş planı 
şablonu, yeni iş 
fikirlerinin araştırıl 
ması, değerlendi 
rilmesi, yeni iş 
fikirleri ve işletme 
stratejisinin 
geliştirilmesi (beyin 
fırtınası, osborn 
tekniği) yeni iş 
fikri iş planlarının 
oluşturulması, 
yeni iş fikri pazar 
araştırması, yeni iş 
fikri finansmanının 
araştırılması, 
yeni iş fikri 
organizasyonun 
oluşturulması ve 
operasyon süreci,

kurumsal imaj 
yönetimi, marka 
yönetimi, firma 
ve sektör analiz
lerinin yapılması 
(swot analizi), reka 
bet ve müşteri 
analizlerinin 
yapılması, finansal 
plan ve pazarlama 
planı oluşturul 
ması, müşteri 
bulmak ve kendi
nize getirmek, 
probleme etkin 
çözümler bulma 
konularından 
oluşuyor.
Üst ve orta düzey 
yöneticiler, iş 
geliştirme, 
satış-pazarlama, 
insan kaynakları 
personelleri, 
yeni iş kurmak 
veya mevcut işini 
geliştirmek 
isteyen 
girişimcilerin 
katılması istenilen 
eğitim 7 Ekim 
2016 Cuma günü 
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
salonunda 
yapılacak.

elmacık
“Doğal Mineralli Su”

TÜRKİYE’NİN İLK

BPA
İÇERMEYEN 
SAĞLIKLI

BURADA!

, 0

■«4

BPA (Bisphenol A): Pölikarbon, 
PVC gibi bazı plastiklerin ve 
biçimlendirildikten sonra 
sertleşebilen plastik hammaddelerin 
üretiminde kullanılan kimyasal bir 
maddedir.

Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cad. No: 48 Gemlik
QİPARİq 0 224 513 97 00

0 224 514 00 77
İ1A1 11 0 507 244 72 24
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mmi İnimMmte den İlil rcııM
Yıllardır mahrumiyet 
bölgesi olarak gös
terilen Uludağ 
Üniversitesi Görük 
le Kampusu’nda 
öğrenciler, hasta 
yakınları ve çalışan 
ların otopark, 
alışveriş, eğlence, 
sosyal ihtiyaçlarını 
karşılayacak dev 
proje 21 Eylül günü 
ihaleye çıkarılıyor. 
Yaklaşık 65 bin 
öğrenci, 8 bin 
çalışan ve özellikle 
sağlık hizmeti almak 
için her gün giriş 
yapan 10 bin kişi, 
Görükle Kam
pusu’nda yaklaşık 
iki yıl sonra her 
türlü ihtiyacını 
karşılayabilecek. 
Uludağ Üniversitesi 
eğitim birimleri ve 
Tıp Fakültesi Has
tanesinin yakınına 
yapılacak ve

muhammen bedeli 
140 milyon lira 
olarak hesaplanan 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nin ihalesi 
açık pazarlık yön
temiyle yapılacak ve 
yap-işlet devlet 
modeliyle 

işletilecek. İhaleyi 
alan firma, inşaatı 
iki yıl içinde bitire
cek ve yapım 
aşamasında üniver
siteye kira bedeli, 
işletim sırasında ise 
yıllık ciro üzerinden 
pay verecek, 24 yıl 

sonra da tamamen 
üniversiteye devre
decek.
Toplam 132 bin me
trekare kapalı alana 
sahip olacak Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
yaklaşık 2 bin 
araçlık kapalı 

otopark, simit evi, 
çay bahçesi, kahve 
evi, fast food 
alanları, bankalar, 
kargo şirketleri, 
kuru temizleme, 
kadın-erkek 
kuaförü, market, 
terzi, otobüs 

firmaları, uçak 
bileti ve feribot 
bileti satış ofisleri 
vesairenin 
bulunduğu 200’e 
yakın dükkân, 7 
sinema salonu, 
bovvling salonu, 
500 kişilik amfi 
tiyatro, farklı kapa
sitelerde 7 
toplantı salonu, 
yeşil alanlar, yarı 
açık ve kapalı 
spor yapma ve 
dinlenme alanları, 
açık ve kapalı 
sergi alanları, 160 
adet öğrenci kulüp 
ofisi, öğrenci 
meydanı ve üniver
site danışma ofisi 
yer alacak. Yaklaşık 
2 yıl zarfında bitir
ilmesi planlanan 
proje, 4 bodrum kat, 
1 zemin kat ve 1 
normal kattan 
oluşacak.

MI
DUGUN SALONU

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

internetten Cm/i \üıpn- Snhne - Işıktfösterisi 
Servis ve ekjprnnninr - Sürprizgösteriler 

www.gemlikmilton.com
RL facebook/miltondugun
j|^ plus.google.com/miltondugun
•*' HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI

TEL : 513 10 71 GEMLİK

2016 yılı 
REZERVASYONLARIMIZ

Pigünist +1)j Performans 
Saten Sandalge Girdirme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Milaiıinlcılar Oiiım 
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Sırbistan'da düzen
lenen FIAP 18.Doğa 
Bienali Dünya 
Kupası'nda Bursalı 
fotoğrafı sanatçıları 
derece yaparak 
mansiyon ödülü al
maya hak kazandı. 
Dünya Kupası'na 
Bursa'dan fotoğraf 
sanatçıları Ahmet 
Çetin ve Orhan 
Turhan da katıldı.

Çetin ve Turhan'ın 
yer aldığı Türkiye 
Takımı Uludağ'da 
kaydettikleri "Bulut

Denizi" isimli eser
leriyle 8.olarak man
siyon almaya hak 
kazandı.

HaıtetietatsiiiönııııliiisiHiı
Kredi kartı taksit 
sayısında düzen
leme çalışmalarında 
sona gelindi.
Başbakan Canikli, 
uygulamanın gele
cek hafta Resmi 
Gazete'de yayımla 
mp yürürlüğe 
gireceğini duyurdu. 
Daha önce market 
alışverişinde taksit 
kaldırılmıştı. Şimdi 3 
taksit gelebilir. Şu 
an cep telefonu, 
restoran, akaryakıt 
ve gıda harcama 
larının taksitten 
dirilmesi yasak. 
Elektronik, 
mücevher, 
telekomünikasyon 
6, beyaz eşya ve 
mobilyada ise 9 
taksit yapılıyor. 
Uygulama ile bu 
sayıda artacak.

AMAÇ PİYASAYI 
RAHATLATMAK

Bu uygulamanın 
amacı döviz açığına 
yol açmadan iç 
piyasayı rahatlat
mak. Piyasanın 
canlandırılması 
noktasında yerli 
ürünlerin teşviği de 
dikkate alınarak, 
ithalatı ve cari açığı 
artırmayacak 
şekilde kredi 
kartlarında bazı 
ürünlerde taksit

sayısı artırılacak. 
Bu sayede ticareti, 
alışverişi 
hareketlendirecek 
bir adım atılmış 
olacak. Ancak 
ithalata dayalı 
mal ve hizmetlerin 
tüketilmesinde 
bireysel kredi 
çerçevesinde 
bu genilmee 
uygulan 
mayacak.

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.BYEGM
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Tahancı baııralı taşıyan ııaı ire gtmilere neni flâzenleme
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, sahibi 
Türk olduğu halde 
yabancı bayrak taşı 
yan yat ve gemilerle 
ilgili bir düzenleme 
hazırlı yor.
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, sahibi 
Türk olduğu halde 
yabancı bayrak 
taşıyan yat ve gemi 
lerle ilgili bir düzen
lemeye gittiklerini 
belirterek, bu kap
samda gemi ve 
yatların Türk bayrağı 
na geçmeleri halinde 

vergisel avantajlar 
sağlanacağını 
söyledi.

‘BİZİ ÜZÜYOR’

Tüfenkci, sahibi 
Türk vatandaşı olan 
ancak vergi yükü 
nedeniyle yabancı 
bayrak taşıyan yat 
ve gemilerle ilgili 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı’yla 
çalışma yürüttük
lerini belirtti. 
Tüfenkci “Özellikle 
sahibi Türk olan yat

ve gemilerin birtakım 
vergisel dezavanta
jlardan dolayı 
yabancı bayrak 
çekmesi bizi 
üzüyordu. Hem 
Türkiye’nin vergi 
kaybına neden olu 

yordu hem de 
uluslararası 
arenada varlığımız 
noktasında sıkıntılar 
oluşturuyordu. 
Bununla ilgili 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme

Bakanlığıyla, bu 
yatların Türk 
bayrağı çekmesi ve 
Türk limanlarına 
demirlemesi 
noktasında 
çalışmalarımız sona 
ermek üzere.
Vergisel avantajlar 
getireceğiz” 
diye konuştu.

YILDA 200 BİN 
KİŞİYE İSTİHDAM 
SAĞLANACAK 
Tüfenkci, Başbakan 
Binali Yıldırım 
tarafından 
Diyarbakır’da bu 

ay başında açıklanan 
Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu bölgelerine 
yönelik yatırım ve 
destek hamlesiyle 
bölgeye önemli 
yatırımlar 
yapılacağını belirtti. 
Tüfenkci “Yılda 10 
fabrika yaparak 
bunu kiraya 
vereceğiz.
Burada yılda 
yaklaşık 200 bin 
insanımıza iş 
imkanı sağlayacağını 
düşünüyoruz” 
dedi.

Kişi başı 683 n eli harcama imkanı
Ekonomi yöneti
minin aldığı kredi 
kartı taksit tavanını 
gevşetme önlemi 15 
milyar liralık ek 
harcamayı be
raberinde getirecek 
Hükümet darbe 
girişiminin 
ekonomiye olan 
etkisini azaltmak için 
düğmeye bastı. Yılın 
ilk çeyreğinde yüzde 
4.7 büyüyen Türkiye 
ekonomisindeki 
büyüme ikinci 
çeyrekte yüzde 
3.1 ’de kalınca iç 
tüketimi canlandırma 
adımları daha da 
önem kazandı. Keza 
iç tüketimde yılın ik
inci çeyreğinde 
önemli bir düşüş 
olduğu da görüldü. 
Asgari ücretin 
yılbaşında bin 300 li
raya çıkmasının

etkisiyle 
harcamasını artıran 
vatandaş ikinci 
çeyrekte ise bu 
kez frene bastı.
Vatandaşın 
harcamasının ilk 
çeyrekte yüzde 
6.4’ten yüzde 3.1’e 
düşmesi, 1.6 puan 
düşen büyümenin 

1.5 puanının nedeni 
oldu. İşte ekonomi 
yönetimi de bu du
rumu göz önüne 
alarak 2013’te cari 
açığın yükselmesi 
nedeniyle aldığı 
ekonomiyi soğutma 
önlemlerini tekrar 
gözden geçirme 
kararı aldı.

Habere göre geçen 
hafta Başbakan 
Yardımcısı Nurettin 
Canikli’nin açıkladığı 
ince ayar söylemi ile 
gözler en önemli 
harcama aracı olan 
kredi kartlarına 
çevrildi. Şimdi 
gözler 2013’te 9 
taksit tavanı konulan 

kredi kartı 
sınırının ne kadar 
gevşetileceğine 
çevrildi.

33.1 MİLYAR 
LİRAYA DÜŞTÜ

Kredi kartına 
taksit sınırı 
konulmasının 
ardında özellikle 
cep telefonu, 
mobilya ve beyaz 
eşyada 24 ayı 
geçen taksitler 
9 aya düşünce 
48.2 milyar lira olan 
taksitli kredi kartı 
harcaması 15 milyar 
lira gerileyerek 
1 yıl sonra 33.1 

milyar liraya kadar 
indi. Aynı düzenleme 
ile altın ve cep 
telefonunda ise 
taksit tamamen 
yasaklanmıştı.

Kredi kartına 
bu sert frenin 
ardından uzun süre 
taksitli kredi kartı 
harcaması 32-33 mil
yar sınırında kaldı. 
Aradan 1 yıl geçtik
ten sonra altın için 4 
taksit olanağı getir
ildi. 2 yıl geçtikten 
sonra 2015’in so
nunda kartta kısmi 
bir gevşemeye 
gidildi. Özellikle 
sektörlerin baskısı 
ile beyaz eşya, 
mobilya ve eğitim 
harcamalarında 
taklitlendirme 
sınırı 9 aydan 
12’ye çıkarıldı. 
Telekomünikasyon, 
yemek, gıda 
ve akaryakıt 
harcamalarında tak
sit yapılamayacağı 
hükmü aynen ko
rundu.

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. s13 1° 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
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
Eaklhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 

büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 013 10 79
MAR-PET 313 30 33
Tuncay Otogaz si3 16 45
Boyza Potrol 013 O1 03

R 
E

Psmukkalt 612 OO 20
DENİZ UÇAÖI S13 00 13
Pegatus Akmls Seyahat 014 03 02
METRO 013 12 12
Aydın Turizm 01 3 20 77
SOzar Turizm 012 1O 72
Kanb«ro0lu-E*adaç 014 40 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 O1 03

H HASTANELER

B 
E 
R 
1

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Ha at. 513 23 29
MenSağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 013 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

Gemlik Karfez
. •■■LİK’İN İLK GÜNLÜK 1İYASİ 6AZITI1İ_________

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5580 

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)

ieiiİiiİihiiH
VENÜS SİNEMASI
siccin 3 cümrü aşk: 
11:45-14:00-16:15-

18:30-20:45...J 
evcil hayvanların 

gizli yaşamı:11:30-
16:15...

tarzan efsanesi: 
11:45-14:00-16:15-

18:00-20:30... 
toz ol: 13:00-15:00- 
17:00-19:00-20:45...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKHrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK »IYA8İ GAZETESİ

*Deaeqivnli fadnunafy ile çağdaş eyitivn, Mlatfcçufla Atylene ea ya&uı <y$el ofadctfy...

ANA SINIFI 1,2,3. SINIFLARA HAFTADA 6 SAAT 4,5,6,7. SINIFLARA HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE
Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli CACVAT MÜZİK JİMNASTİK w
Eğitim Bakanlığı’mn uyguladığı müfredat 9 V91 AL MASA TENİSİ ’ TİYATRO
programına göre zorunlu gördükleri frmîiîîınıı nnuifîn VOLEYBOL BİLGİSAYAR
kültür ve branş derslerinin yam sıra AKTIVITELER1MIZ: BASKETBOL HALK OYUNLARI 

sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır SU SPORLARI SATRANÇ ■

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

-I 987

YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAM İNAT PARKE 

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

wvuw.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Gemlik KSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri

ll tyıuı zuıo rerşembe .... . . . _ rn TZ
y www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

www.manastiremlakgemlik.com

TH.&RVC 02245173310 CEP 0532 744 3383 E*mana$ta^^ 
wwwrftanaslireniaksahi)inden.oom - wwiaa(mtr/rnanasfre^

Yeraltındaki yüksek gerilim kablosu koptu, trafo yandı, TED opuğu arıyor

îralIliMMlMlillM
45 Güne Bakış

1 Kadri GÜLER
1 kadri quler@hotmail.com

Yağmur yağınca...
Sevgili okurlarım, uzunca bir zamandır 

yağmura hasretiz.
Bilhassa üreticiler için beklenen yağışlar 

geldi.
Geldi ama, fazla şiddetli geldi.
Pazartesi günü gecesi başlayan sağanak 

yağışlar, salı ve çarşamba akşamlan 
sabaha kadar sürdü.

Sürdü de hemen etkisi görüldü.
Başta elektrikler gitti geldi.
Kumla karanlıkta kaldı. Devamı syf4’de

Önceki gün başla 
yan sağanak yağış 
lardan sonra başta 
Küçük Kumla 
olmak üzere birçok 
mahallede elektrik
ler kesildi. Bazı 
yerlerde ise tek 
farz olarak gelmesi 
büyük sıkıntılara 
neden oldu.
Küçük Kumla Mahal 
leşi köy içi mevkiin 
de eski okul önün 
de bulunan trafo
nun patlayarak 
yangın çıktığını be
lirten Küçük Kumla 
lılar, elektriklerin 
salı günü saat 16.oo 
da itibaren kesildi 
ğini, dolapların 
çalışmaması ne
deniyle kurban et

lerinin kokmasın 
dan korktuklarını 
söylediler.
Küçük Kumla köy 
içi Muhtarı Kemal 
Karadeniz, gazete 
mize yaptığı açıkla 
mada, okulun yanın 
daki trafonun büyük 
ihtimal yıldırım düş 
mesi sonucu patla 
dığını, sonunda 
yangın çıktığını ken
disine iletilmesin

den sonra hem 
itfaiyeyi hem de 
TEDAŞ’ı aradığını 
söyledi.
Kumla da TEDAŞ 
teknik elemanlarının 
Salı gününden itiba 
ren yer altında ko 
pan yüksek gerilim 
hattını aradıklarını 
belirten Karadeniz, 
“Şu anda teknik 
adamlar kopuk 
kabloyu bulacak 

makinenin gelmesi 
ni bekliyorlar. Bu 
arada Kumla sahilin 
de de kesinti başla 
dı. Biran önce elek
triklerin yanmasını 
bekliyoruz. ” dedi. 
Öte yandan Umur 
bey Mahallesinde 
de elektrikler tek 
farz olarak yanması 
nın elektronik 
cihazların bozulma 
sına neden olduğu 
bildirildi.
Yağışlar nedeniyle 
Umurbey Gemlik 
ana yolundaki 
asfalt da yer 
yer bozuldu. 
Bilhassa Halilbey 
Çeşmesi civarında 
büyük su birikinti
leri oluştu.

- . 43 j +drcelik ugurlu^r * , 
Dayanıklı Tüketim Mamülltri 8an. ve Tlc. A.Ş.Dayanıklı Tüketim Mamüllerl San.

İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK

KLİMA VE DERİN 
DONDURUCULARDA 
400 TL‘YE VARAN 
İNDİRİMLERİ!!
Tel: 0 224 514 90 84 
Fax: 0 224 513 41 19
gemlik.magaza@bursaugurlu.com

GEMLIK’E ÖZEL KAMPANYA
ANKASTRE SET ALANA 

FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİ

HEDİYE!!
459 TL 

'değerinde.

Fırsat paketi hariçtir. 
Kampanya stoklarla sınırlıdır

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:quler@hotmail.com
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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Milİl MlMihi M Mili İW M
15 Temmuz 
FETÖ/PDY kapsa 
mında darbe 
girişiminin yaşan 
masından sonra 
örgüt ile bağlantısı 
olduğu gerekçe
siyle kapatılan yurt, 
etüt merkezi, 
okulların devletleş 
tirilmesi ardından 
bu kurumların kulla 
nımına başlandı. 
İlçemiz İstiklal 
Caddesi’nde bulu
nan eski Açılım 
Lisesi, Milli Eğitim 
Bakanlığı’na 
bağlanınca, eğitim 
öğretim yılının 
açılışında bu bina 
Gemlik Meslek ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi tarafından 
kullanılmaya 
başlandı.
19 Eylül Pazartesi 
günü başlayan

2016-2017 eğitim ve 
öğretim yılında, 
2007 yılından beri 
çürük binada eğitim 
ve öğretim yapan 
Gemlik Meslek ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi’ne tahsis 
edilen eski Açılım 
Lisesi’ne Gemlik 
Meslek Lisesi’nin 
9. sınıf öğrencileri 
yerleştirildi.
Okulun açıldığı 
ilk gün, onarım 
nedeniyle öğrenci 
ler ders yapamaz 
ken, dün derslere 
başladılar.
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı’nın okullara 
ders kitaplarının 
tamamını gönder
memesi nedeniyle 
derslere tam olarak 
başlanamadığı 
öğrenildi.
Gemlik Mesleki

Teknik Anadolu 
Lisesi 9. sınıf 
öğrencilerinin 
teorik dersler 
okuduğu için bu 
binada eğitim ve 
öğretimine

başladıkları 
açıklandı. 
Öğrencilerin beden 
eğitimi gibi dersleri 
eski okullarındaki 
bahçe ve spor salo
nunda yapacakları 

belirtilirken, 
okulun bahçesinin 
olmaması ve eğitim 
Öğretime uygun 
görülmemesi 
veliler tarafından 
eleştiriliyor.

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
boşaltıldığı okula 
Meslek Teknik 
Anadolu Lise 
si’nin verilmesi 
gerekirken, bu 
binanın İmam 
Hatip Okulu’na 
çevrilmesi eleştiri 
lirken; fiziki duru 
mu yetersiz bir bi
nada çocuklarının 
eğitim ve öğretim 
yapmasının 
başarılarını 
etkileyeceğini 
söyleniyor. 
Öte yandan, 
Halitpaşa Ma
hallesindeki 
boşaltılan Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 
binasında da 
İmam Hatip Okulu 
ders yılı başında 
öğrenime başlandı.

I II II II II

İlçemizin Adliye Ma
hallesinde kurulu 
bulunan S.S. Adliye 
Köyü Tarımsal 
Kalkınma Koopera 
tifi ortaklarından 
satın aldığı 
52 ton çeşitli 
baremlerdeki 
zeytini satışa 
çıkardı.
Kooperatif

Başkanı Coşkun 
Damar, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
2015 yılı ürünü olan 
52 ton kap zeytinin 
yeni sezon zeytin 
alımı için pazarlık 
yaptıklarını bu 
nedenle 10 havuzda 
bulunan zeytinleri 
satışa çıkardıklarını 
söyledi.

Damar, ‘‘Bu nedenle 
25 Eylül 2016 Pazar 
günü isteyen 
alıcılara kooperatif 
binamızda kaliteyle 
bölgede farklı bir 
damak tadı 
oluşturan zeytin 
terimizi tanıtımını 
sîzlerin ilgisine 
sunacağız. İsteyen 
alıcılar, havuz 

başında zeytin 
örneklerini göre
bilecekler" dedi. 
Yeni hasat dönemi
nin yaklaşması 
nedeniyle havuzları 
boşaltıp yeni 
atımların yapıla 
cağı belirtilen 
açıklamada, 
açık arttırmanın 
25 Eylül 2016

Pazar günü saat 
14.oo’de kooperatif 
bina sında 
yapılacağı bildirildi. 
İhaleye katılmak 
isteyenlerin ihale 
günü ez az 20 bin 
lira teminat mek
tubu veya 20 bin 
lira nakit yönetim 
kuruluna teslim 
edilecek.

İhaleyi kazanan 
firmalar ürün 
bedelinin yüzde 50 
miktarını bir 
hafta içinde 
peşin olarak, 
kalan miktarı 1 
Aralık 2016 gününe 
kadar çek 
olarak koope 
ratife teslim 
edilecek

lııtiıiMıiııııııılllMillı
Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nden yapı 
lan açıklama da, 
derneğe kayıtlı 
üyelere müjde 
verildi.
Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Ömer Şimşek, 
Ümre’ye gitmek 
isteyip de gide
meyenlere fırsat 
sunulduğunu, 
derneğe kayıtlı olan 
üyelere 36 ay tak
sitlerle Çiçek 
Turizm ile karşılıklı 
yapılan anlaşma 
dan yararlana

bileceğini 
söyledi. 
Geniş bilgi almak 
isteyenlerin dernek 
ten konu ile ilgili 
bilgi alabileceği 
belirtildi.
14 günlük Ümre 
2 li odalar 132 tl, 
3 lü oda 125 tl,

4 lü oda 120 tl.
20 günlük Ümre 
2 li odalar 155 tl, 
3 lü odalar 145 tl, 
4 lü odalar 136 tl, 
28 günlük Ümre 
2 li odalar 168 tl, 
3 lü odalar 158 tl, 
4 lü odalar 150 tl 
olarak belirlendi.

BAŞSAĞLIĞI
ÖZBERK MERMER FABRİKASI SAHİBİ 

DEĞERLİ ARKADAŞIMIZ HAYDAR ASLAN’IN
ANNESİ, ALİ ASLAN’IN BABAANNESİ, 

HÜLYA ASLAN’IN KAYINVALİDESİ

HÜNKAR ASLAN’IN
VEFATINI ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİK. 
MERHUMEYE TANRIDAN RAHMET, 

AİLESİ VE YAKINLARINA
BAŞSAĞLIĞI DİLER, 

ACILARINI PAYLAŞIRIZ

SERAP & KADRİ GÜLER
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Uslanmaz dolandırıcı
yine yakayı ele «erdi

Derede ceset şoku!
Bursa’da 
dolandırıcılık 
suçundan ceza* 
evine girip Dene
timli Serbestlik 
Yasası'ndan fay
dalanarak serbest 
kalan Ö.Ş. 5 ayrı 
vatandaşın banka
matik önünde 
yardım etme ba
hanesiyle 10 bin 
lirasını dolandırdı. 
Bursa polisi 
tarafından suçüstü 
yakalanan zanlı bir 
kez daha aynı suç
tan adliyeye sevk 
edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, bir süre önce 
yaşlı insanları 
yardım etme ba
hanesiyle 
dolandırıp paralarını 
alan 25 yaşındaki 
Ö.Ş., polis 
tarafından 
yakalanmış 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklanmıştı. 
CEZAEVİNDEN

Halrivat Kamyonu ile Otomomı 
Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen kazada 
hafriyat kamyonu 
ile özel otomobil 
çarpışırken, 
bir kişi öldü, bir 
kişi ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Akbaşlar 
Mahallesinden 
İnegöl'e seyir 
halinde olan Sefer 
inci (41) idaresin
deki 16Y4224 
plakalı özel otomo
bil, yağış sebebiyle 
kayarak, İnegöl'den 
Sülüklügöl 
Mahallesine 
hafriyat taşıyan 
Ahmet Türker 
idaresindeki 
16 JKR 23 çekici 
plakalı 16 L 0587 
dorse plakalı 
TIR ile kafa kafaya 
çarpıştı. Feci 
çarpışma sonu
cunda özel otomo
bil hurdaya 
dönerken, otomo

ÇIKTI USLU 
DURMADI
Bir müddet ceza
evinde kalan Ö.Ş. 
serbest kalmıştı. 
Cezaevinden çıkar 
çıkmaz aynı şekilde 
suç işlemeye 
devam eden Ö.Ş., 
Osmangazi 
İlçesinde 5 ayrı 
yaşlı kişiyi ATM 
önünde yardım 
etme bahanesiyle 
kandırıp paralarını 
aldı.

ESNAF FARKE 
DİNCE YAKALANDI 

bilin sürücü Sefer 
inci ile yanında bu
lunan 52 yaşındaki 
İsmail Ekşi ağır 
yaralandı. Kazayı 
gören sürücüler, 
özel otomobilde 
sıkışan yaralılara ilk 
müdahaleyi yaptı. İt
faiye tarafından 
kurtarılan sıkışan 
yaralılar, 112 ekip
lerinin ilk müda
halelerinin ardından 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaralılardan Sefer

En son Nalbantoğlu 
Mahallesindeki 
bir ATM önünde 
yaşlı bir şahsı 
kandırmaya çalıştığı 
sırada esnaf 
tarafından farkedilip 
ihbar edilen Ö.Ş. 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık 
Bürosu ekipleri 
tarafından kıskıvrak 
yakalandı. Emniyet
teki ifadesi tamam
lanan Ö.Ş. aynı 
suçtan yeniden 
adliyeye sevkedildi. 
Olayla ilgili 
tahkikat sürüyor

İnci yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamazken, 
ağır yaralı İsmail 
Ekşi ilk tedavinin 
ardından müşahede 
altına alındı. Kazayı 
haber alır almaz acil 
servise gelen Sefer 
İnci'nin yakınları 
gözyaşlarına 
boğuldu. Hurdaya 
dönen araç çekici 
yardımı ile yoldan 
kaldırılırken, kaza 
ile alakalı tahkikat 
sürüyor

Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde derede 
ceset bulundu. 23 
yaşındaki gencin 
cesedini teşhis 
eden baba ise 
adeta yıkıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, sabah işe 
giden vatandaşlar, 
Mobilya Sanayi ile 
Ağaç İşleri Sanayi 
Bölgesi'ne birbirine 
bağlayan köprünün 
altındaki Bedre 
deresi içerisinde 
hareketsiz yatan 
bir insan olduğunu 
gördü.
Vatandaşlar durumu 
112’ye emniyete 
haber verdi. Olay 
yerine gelen 112 
ekipleri, su üzerinde 
yüz üstü yatar 
vaziyette bulunan 
şahsın öldüğünü 
belirledi. Dereye 
giren itfaiye ekip
leri, şahsın cesedini 
çıkardı. Çıkarılan 
ceset Devlet Has
tanesi morguna

Bursa'da PKK operasyonu
Bursa’da 
sosyal medya 
hesaplarından PKK 
terör örgütünün 
propagandasını 
yaptıkları belirlenen 
bir mimar ile beş 
üniversite öğrencisi 
adliyeye sevk edildi. 
Bursa’da Twitter ve 
Facebook hesapları 
üzerinden PKK 
terör örgütünün 
propagandasını 
yaptıkları tespit 
edilen bir mimar

Fetö Soriisturmasında 14 Gözaltı
Bursa’nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde FETÖ 
soruşturması 
kapsamında 14 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa’nın Mustafa. 
kemalpaşa ilçesin 
de FETÖ 
operasyonları 
devam ediyor. 
Mustakemalpaşa 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
sabah saatlerinde

kaldırıldı.

BİR BABANIN EN 
ZOR GÜNÜ 
Üzerinden kimlik 
çıkmadığı için em
niyet ekipleri kayıp 
başvurusunda bulu
nan ailelerle temasa 
geçti. Kayıp 
başvurusu yapılan 
ailelerden sonuç 
çıkmayınca 
araştırma derinleş 
tirildi. Cesedin, dün 
geceden bu yana 
eve gelmeyen 23 
yaşındaki Nihat T’ye 
ait olduğu yönün
deki bulgular 
güçlenince, Nihat 

ile beş üniversite 
öğrencisi Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü 
ekiplerince, 
gözaltına alındı.

bir operasyon daha 
düzenledi. Operas 
yon eski bir 
milletvekilinin

kardeşinin de 
aralarında bulundu 
ğu 14 kişi 
gözaltına alındı.

T’nin babası Enver 
T’ye haber verildi. 
Emniyet ekiplerince 
morga getirilen 
baba Enver T, 
cesedin oğluna ait 
olduğunu teşhis 
etti. Oğlunun cansız 
bedenini gören 
baba gözyaşlarına 
boğuldu. Olay 
yerinde yapılan 
incelemede 
uyuşturucu madde 
malzemeleri bu
lundu. Cenaze, 
kesin ölüm sebe
binin belirlenmesi 
için Adli Tıp 
Kurumu'na gön 
derildi.

Emniyetteki sorgu 
lamaları tamam
lanan 6 şüpheli, 
sağlık kontrollerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gem I ikkprfezgazetesi.com

http://www.gem
ikkprfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Yağmur yağınca...
Sağanak her yağıştan sonra Türkiye genelin 

de hayat felce uğruyor.
Alt yapı sorunları bulunan kentlerde yaşanan 

su baskınları büyük zararlara yol açıyor.
Televizyonlardaki rezaleti görüyorsunuz. 
Sanki bu şehirler Tanzanya’nın bir kenti. 
21. yüzyılda bu tür görüntüler hiç de hoş 

değil.
Evleri ve işyerleri su altında kalmış zavallı 

halkım feryat ediyor.
Sesini duyan var mıdır dersiniz?
Bilinki bu taşkınlardan sonra vatandaşa Afet 

Yasası’ndan yararlanması sağlık verilecek.
Ve de kurulacak komisyonlar zarar tesbitinde 

bulunacak.
Sonra zarar gören vatandaş unutulacak.
Aradan geçen zaman herhalde 1 yılı bulur, ge 

len listede komedi şeklinde bir yardım çıktığını 
gören vatandaş, bir kez daha yıkılacak.

Gemlik’te yaşanan su baskınlarında bunu 
gördük.

Çarpık kentleşme, alt yapıyı yeterince yap
mayan yerel yönetim, vatandaşı suçlayacak.

Dere yataklarında veya alt katlarda konut 
yaptıkları, işyeri açtıkları için.

Türkiye altyapı sorunlarını çözemeyen bir 
ülke. Ama, İstanbul gibi nüfusu büyük 
kentlerde milyon dolarlara satılan Rezidans 
daireler yapmaya, lüks tüketim devam ediyor. 
Hem de devletin TOKI denen kurumu aracılı 
gıy la yapılıyor bunlar.

Bir yanda yoksul mahalleler, taşan dereler, 
yağmurda sular altında kalan evler, araçlar, 
işyerleri...

Hizmetlerin büyük çoğunluğu bir avuç mutlu 
azınlık için yapılıyor.

HALK EĞİTİM MERKEZİ
Dün, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün 

yeni hizmet binasını gezdim.
Bu binayı fotocularla iktidarın dershaneler 

konusunda başlayan kavgaları sırasında, 
basının da katıldığı bir toplantıda yurt hizmeti 
verirken gezmiştim.

Bunu o günlerde köşemde yazdım.
Basının yanında, Fetö’cü olarak bilinen GEM- 

SİAD, Zaman Gazetesi Temsilcisi, Fem Ders 
hanesi yöneticileri ile diğer dershanelerin 
sahip veya yöneticileri katılmıştı bu toplantıya.

0 gün, iktidarın dershaneleri kapatmaya 
cağını anlattılar.

Bize, yenilenen Emir Bu har i Yurdu’nu 
gezdirdiler. Mükemmel bir yurt yapılmış. Hiçbir 
eksiği olmadığı gibi, yurtta kalanlar özellikle 
Hukuk Fakültesi’nden seçilmiş 75 öğrenci 
vardı orada kalan. 125 kontenjanı bulunan 
yurda 50 kişiyi almamışlardı. Yönetici Müdüre 
nedenini sorduğumda, gelecek yıl hukuk 
öğrencileriyle kontenjanı tamamlanacağını 
söylemişti!

Oradan bugünlere geldik. Dershaneler 
onların anlattığı gibi pımaaı.

Erdoğan tümünü kapattı ardından buraları, 
dershane kılığında Etüt Merkezlerine dönüş 
türüldü. Bu hala böyle.

Bu yapı o zaman bozuldu.
Güzelim yurt, feto uğruna yerle yeksan edildi. 

Halk Eğitim, kendine uygun olmayan bu bi
nada hizmet verecek. Ben bu milli eğitimin 
aklına şaşarım. Sırf İmam Hatiplere yer açmak 
için yurt yapılacak binayı bozarak, Halk 
Eğitim’e verdiler. Gidin görün, cami yıkılmış 
ama mihrap yerinde.

Yazık bu Gemlik’e, sesini yükseltecek duyarlı 
bir kurum yok. Çok yazık. 

UllkEEY RfîDIIN YUB HUNIMIBI
Gemlik Belediye- 
si'nin Umurbey 
Mahallesinde 
başladığı yol 
genişleme, kaldırım 
ve yeşillendirme 
çalışmaları 
tamamlandı.
Umurbey Çarşı 
Meydanı’nı Celal 
Bayar Sağlık 
Meslek Lisesine 
bağlayan 
Abdullah Fehmi 
Caddesi’nde 
başlayan çalışma 
ların son bölümünü 
Belediye Meclis 
Üyesi İbrahim 
Baki ile birlikte 
yerinde inceleyen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
"Umurbey Ma
hallemize Pres 
tijli bir cadde 
kazandırdık. Çevre 
düzenlemesiyle 
beraber bittiğinde 
mahallemizin 
değeri katlanacak" 
diye konuştu. 
Bir yandan yol 
genişleme çalışma 
lan, diğer yandan 
da kaldırım çalış 
malarını yürüten 
Gemlik Belediyesi 
ekipleri, kurumlar 
ile işbirliği çerçe 
vesinde de doğal 
gaz, elektrik, tele
fon hatlarının da 
deplase olmasını 
denetliyor.
Çalışmaları biten

ve kaldırım yapımı 
na başlanan bölgel
erde de Gemlik
Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlü 
ğü ekipleri ağaçlan 
dırma ve çiçek- 
lendirme çalışma 
lan yapıyorlar. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin alt 
yapı çalışmaları 
yaptığı mahallede, 
inceleme yapan

Başkan Yılmaz, 
Gemlik Belediye
si'nin Türkiye'nin
3. Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar'ın 
doğum yeri olan 
Umurbey Mahalle- 
si’nde yatırım 
hamlesinin devam 
edeceğini söyledi. 
Umurbey Meydan 
Çalışması projesi 
nin yaşama geçti 
ğini belirten

Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz^
Bursa Büyük 
şehir Belediye 
si ile işbirliği 
çerçeve sinde 
Umurbey 
tarihi evlerinin 
dış cephe kaplama 
ve restore 
çalışmalarının da 
başlayacağını 
müjdeledi.

K AŞ€D€ B€KL€M€K V0«
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

KAYIP

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

GEMLİK İLÇE TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ 
OLDUĞUM NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. MERT ÇAVDAR

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.cu">

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik KŞrfez
""«UNk.pK biyasi aAZBYB^rlDjSü^..

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cu
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OIMLİK'İN İLK GÜNLÜK AİYAIİ GAZITIIİ

BİL OKULLARI
"BİL"inçli velinin tercihi

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ'DE AÇILIYOR

ANAOKULU. İLKOKUL. ORTAOKUL
bilorhaitgazi www.bilol<ullari.com.tr 4445 2 45 

02245732324

ullari.com.tr
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DUYURU
GEMLİK ZEYTİNİ için destek veren saygıdeğer Dostumuz;
Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, sizlere açık bir bil

gilendirme ve davet yapmak istiyoruz.
Gemlik Adliye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak 2015 

hasadında, köyümüzden 52 ton kaliteli zeytin, nakit ödemeler ile havuzlarımıza 
alınmıştır.

Yeni hasat dönemi yaklaşırken, havuzlarımızı boşaltıp yeni alımlar 
yapacağız.

Bu nedenle, 10 ayrı havuz içerisine alınan zeytinlerimizi, sizlere göster
mek, kalitesini bilgilerinize sunmak istiyoruz.

25 Eylül 2016 Pazar günü saat 14.oo de, Adliye Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi binamızda, kalitesiyle bölgede farklı bir damak tadı oluşturan zeytin
lerimiz, sizlerin ilgisine sunulacaktır.

Her havuz için gerekli örnekleri, yerinde inceleyerek, genel bir teklif yapa
bilmeniz için, sîzleri ağırlamaktan büyük keyif duyacağız.

Yapılacak açık artırmada, yönetim kurulu ile kooperatif üyelerimizin 
katılabileceği görüşmeler, şeffaf yönetim anlayışımız nedeniyle video kaydına 
alınacaktır.

(A) İhalemize katılmak isteyen firmalarımız, ihale günü en az 20.000 TL 
teminat mektubu veya 20.000 TL nakiti, yönetim kurulumuza teslim edecektir.

İhaleyi kazanamayan firmalarımızın aynı gün teminat mektubu veya nakit 
parası (20.000 Tl) iade edilecektir.

(B) İhaleyi kazanan firmalar ürün bedelinin % 50 (yüzde elli) miktarını bir 
hafta içinde PEŞİN olarak yatıracaktır.

Kalan miktar 1 Aralık 2016 tarihine çek olarak kooperatifimize teslim 
edilecektir.

(C) Peşinat + Teminat mektubunun toplamı ile ürün bedeli arasında bir ’ 
fark kalırsa, ilgili firma o miktar kadar daha ilave bir teminat mektubu vermelidir.

İşlerinizde başarılar diliyor, sizleri aramızda görmekten gurur 
duyacağımızı yeniden ifade ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Gemlik Adliye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu adına
Sezai Şahin Coşkun DamarCahit Tüner

Sayfa 6
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elmacık
“Doğal Mineralli Su”

TÜRKİYE’NİN İLK

BPA
İÇERMEYEN 
SAĞLIKLI 
DAMACANASI 

BURADA!
BPA (Bisphenol A): Polikarbon, 
PVC gibi bazı plastiklerin ve 
biçimlendirildikten sonra 
sertleşebilen plastik hammaddelerin 
üretiminde kullanılan kimyasal bir 
maddedir.

Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cad. No: 48 Gemlik
GTPARTC! O 224 513 97 OO 

0 224 514 00 77
1121111 0 507 244 72 24

nsriKu 
TATİL Üı>
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Rotary «e Rotaract Kulüpleri-HEM ile 
Okuma Yazma Kursu Protokolü İmzaladı
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
ile Gemlik Rotary ve 
Rotaract Kulüpleri 
arasında okuma 
yazma kursları 
alanında işbirliği 
protokolü imzalan 
dı. Protokol kapsa 
mında, 1.kademe ve 
2.kademe okuma- 
yazma kursları Halk 
Eğitim Merkezi 
binasında ve 
okullarda açılacak. 
Gemlik Rotaract 
Kulübü Başkanı 
Fikret Bekmezci, 
protokolün amacı 
okuma yazma 
çalışmalarını 
yaygınlaştırmak 
ve okuma yazma 
bilmeyen fertlere 
ulaşmak olduğunu 
belirtti. Bekmezci, 
"El işi vb. ürünleri 
olan, kendi işlerini 
yapmak isteyen 
kursiyerlere sosyal

medya üzerinden 
bu ürünlerinin nasıl 
tanıtılacağı 
hakkında eğitimler 
de verilecek.
E-ticaret sistemi 
kurularak, kursi 
yerlere kendi 
işlerini kurmaları 
yolunda kulüple 
rimiz tarafından 
destek verilecek." 
dedi
Gemlik Rotary

Kulübü Başkanı 
Nilüfer Toprakçı 
protokol 
kapsamında, 
"Okuma yazma 
kurslarına katılarak 
belge almaya hak 
kazanan kursiyerle 
Mayıs ayı son 
haftasında 
Bursa'nın tarihi 
yerlerini kapsayan 
yemekli bir gezi 
düzenlenecek.

Kursiyerlerin 
kurs süresince 
kullanacakları 
kırtasiye 
malzemeleri ve 
gezi Gemlik Rotary 
Kulübü tarafından 
karşılanacak." 
dedi.
Başvurular 
okullarda ve 
Halk Eğitim 
Merkezinde 
yapılacak.

Belediye öğrencilere 
eğitim seli armağan etti

Gemlik Belediye 
si’nin geleneksel 
hale getirdiği ilko 
kula yeni başlayan 
öğrencilere yönelik 
“Okuma Yazma 
Öğreniyorum “ 
Eğitim Seti ve 
“Kitap” dağıtımı 
yapıldı. Her yıl 
eğitim ve öğretim 
yılının başlarında 
uygulamaya 
konulan ve bu yıl 
üçüncü kez 
gerçekleşen 
eğitim seti ve kitap 
dağıtım törenleriy 

le ilgili konuşan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Eğitim ve 
Öğretime büyük 
önem veriyoruz. 
Çocuklar bizim 
geleceğimizdir. Bi- 
zler de geleceği 
mize yatırım 
yapıyoruz” dedi. 
Yılmaz, “50-60 
kişilik sınıflardan, 
20-25 kişilik 
sınıflarda eğitim ve 
öğretim görme 
dönemi başladı”; 
diye konuştu.

DUGUN SALONU

BAŞLAMIŞTIR İ İB öfi

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

İnternetten Cnnh \fypn- Snkne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekjptnnnkır - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmilton.com
M facebook/miltondugun

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

Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandal’ye Giydirme 
NikahMasası - Volkan gösterisi

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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İhtisas liseleri geliyor MlliHlElIlnmiE
MEB’in meslek 
liselerine özel, yeni 
çalışmasına göre 
liselerde illerin 
ihtiyacına göre bir 
alan belirlenecek. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
sektörün nitelikli 
işgücü talebini 
karşılayan meslek 
liselerinde yeni bir 
dönem için kolları 
sıvadı. Bakanlık, 
meslek liselerinin 
ayrı ayrı bölümleri 
bünyelerinde 
barındırması yerine 
tek bir alana 
odaklanması için 
çalışma başlattı.

HEDEF 
MARKALAŞMIŞ 
OKULLAR 
Bu çalışmayla ka
muoyunda mesleki 
eğitime olan 
farkındalığın 
artırılmasının ve 
alanında 
markalaşmış 
okulların 
hedeflendiğine 
vurgu yapıldı.
Bulunduğu şehrin

ekonomisine katkısı 
doğrultusunda, 
meslek liselerinin 
bölgenin ihtiyaç 
duyduğu eğitilmiş 
işgücünün sağlan 
masında kilit rol 
oynamalarının 
planlandığı belirtildi 
Müsteşar Tekin, bu 
okulların öğretmen, 
öğrenci ve sektör 
desteği ile tek bir 
alanda meslek 
eğitimine 
yoğunlaşmalarının, 
arzulanan kalitede 
mesleki ve teknik 
eğitime ulaşmada 
okulların önünü 
açacağını dile ge
tirdi.

2017 YILINDA 
AÇILACAK 
Bu kapsamda, 
bu okullarda mev
cut alana ait bir
birini tamamlayan 
en fazla 3 dalda 
program uygu
lanacak. Tek alanı 
olan mevcut 
okulların bu kap
sama alınması 
veya yeni açılacak 
okulların tek alan 
üzerine açılması 
sağlanacak. 
Onayları alına 
cak liselerin 
2017- 2018eğitim- 
öğretim döneminde 
açılması 
planlanıyor.

Bursa Zihinsel En- bulunan zihinsel uğurlayan Bursa
gelli Çocukları Ko
ruma Derneği, 
Engelliler Federas 
yonu’nun Balıkesir 
Sarımsaklıdaki Tatil
Kampına 20 öğrenci 
gönderdi. Federas 
yonun Türkiye 
çapında organize 
ettiği kampa Gemlik 
Belediyesi'nin 
desteğiyle 20 
öğrenci ve ailelerini 
gönderen Dernek 
Başkanı Ersin 
Kahraman, 
bünyelerinde 

engelli öğrencilerin 
her türlü eğitim ve 
öğretim haklarının 
yanı sıra, fiziki, 
sağlık ve sosyal 
haklarıyla da 
yakından ilgilendik
lerini belirtti. Ersin 
Kahraman, bu 
konuda diğer sivil 
toplum örgütleri ve 
Federasyon ile de 
işbirliği yaptıklarını 
kaydetti. Öğrencileri 
Yönetim Kurulu 
üyesi Fehmi Aslan 
ile birlikte

Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği Başkanı 
Ersin Kahraman, 
Gemlik Belediye
Başkanı Refik 
Yılmaz’a da 
katkılarından 
dolayı teşekkür 
ederek, kampın 
15 gün süre 
ceğini ve bu 
süreçte de 
öğrenciler ile il
gilenmeye devam 
edeceklerini 
sözlerine ekledi.

O i w •
DAVETİYE 

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ T

43 yıllık. tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

TAŞIMA İRSALİYESİ O 
GİDER MAKBUZU > 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
TAKVİM & KİTAP e 

DERGİ & İLAN • 
KARTVİZİT & KAŞE e 

EL İLANI & BROŞÜR 0 
CİLT YAPIMI e 

İLAN & REKLAM < 
PLAKET & KUPA > 

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ > 

HEDİYELİK EŞYA#

İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: 0224 513 96 83



22 Eylül 2016 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 9

Milli Tarım Projesi 2017'de başlıyor
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik katıldığı 
bir televizyon 
programında Milli 
Tarım Projesi'nin 
detaylarını açıkladı. 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı'nın 2017 
yılında uygulamaya 
geçireceği 'Milli 
Tarım Projesi'nde 
detaylar belli olmaya 
başladı. Faruk Çelik 
katıldığı programda 
"Bitkisel üretimde 
yeni bir modele

geçiyoruz. Belir
lenen ürünler belir
lenen havzalarda 
üretilecek.
Üreticimizin gelir ve 
refah düzeyini 
artıracak bir modele 
geçeceğiz. Parçalı 
arazileri 
birleştirceğiz, verimi 
artıracağız." dedi. 
Milli tarım modeliyle 
ithalata dayalı 
hayvancılık 
anlayışının ortadan 
kaldırılacağını be
lirten Çelik sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Ziraat Bankası da 
afetlerden zarar 
gören 
vatandaşlarımıza

kredi desteği 
sağlayacak. Sayın 
Başbakanımız da 
bu konuda

talimat verdi." 
2017'de başlayacak 
'Milli Tarım* ve 
'Kendi Kendine 
Yeten Hayvancılık ve 
Tarım' projeleri için 
2017'de düğmeye 
basılacak.
941 tane havzada, 
hangi bölgenin, 
hangi ürüne uygun 
olduğu belirlendi. 
Ona göre ekim söz 
konusu olacak. Al
ternatifli ürünler 
sunulacak. 2017'de 
buna göre destek 
verilecek. Üretici

başka ürün ekerse, 
destek alamayacak. 
Proje ile ithalâta 
dayalı hayvancılık 
anlayışı ortadan 
kalkacak. Kamu ve 
özel sektör eliyle 
damızlık çiftlikleri 
kuruluyor. Biri 
hayvancılık ya
pacaksa, istediği 
cins ve ırk hayvanı 
buralardan seçip 
alacak. Yaygın 
bir şekilde hayvan 
ithal eden değil, 
üreten sisteme 
geçilecek

SeUze »e meme linreiMi künye diuenlemesi
Sebze ve meyvelerin 
toptan ve perakende 
ticaretinde kullanıla 
cak künyelere ilişkin 
usul ve esaslar belir
lendi
Sebze ve meyvelerin 
toptan ve perakende 
ticaretinde 
kullanılacak künyel
erde ürünün miktarı, 
nereden geldiği, 
üretici bilgileri ve 
üretim tarihinin de 
aralarında yer aldığı 
bazı bilgiler yer ala
cak.
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının Sebze 
ve Meyvelerin Top
tan ve Perakende

Ticaretinde 
Kullanılacak 
Künyelere İlişkin 
Usul ve Esaslar

Hakkında Tebliği 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile sebze ve 
meyvelerin toptan ve 
perakende ticare 
tinde kullanılacak

künyelere ilişkin 
usul ve esaslar 
belirlendi.
Buna göre, sistem 
üzerinden tekli, 
çoklu veya etiket 
formatında basılacak 
künyelerde, ürünün 
üretim veya ithal 
edilmişse ithal tarihi, 
adı, cinsi ve türü, 
ülkeye girdiği güm
rük kapısının 
bulunduğu yer, 
gideceği yer, üretici 
bilgileri, miktarı, araç 
bilgileri, sertifika bil
gileri ve bakanlıkça 
uygun görülecek 
diğer bilgiler yer ala
cak.

Organik tarım 
faaliyetleri 
esaslarına uygun 
olarak üretilen 
ürünler ile iyi tarım 
uygulamaları 
kapsamında 
sertifikalandırılan 
ürünler için de 
yine künye ile 
satış yapılması 
zorunlu olacak. 
Ürünle ilgili 
künyelerin, 
üzerindeki bilgilerin 
okunabilir ve 
sorgulanabilir 
punto büyüklü 
ğünde ve aralığında 
basılması gere 
kecek.

Gemlikli ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Kofez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5581 

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)

tillIlllliIlMİ
VENÜS SİNEMASI 
siccin 3 cümrü aşk: 
11:45-14:00-16:15-

18:30-20:45...
evcil hayvanların 

gizli yaşamı:11:30- 
16:15...

tarzan efsanesi: 
11:45-14:00-16:15-

18:00-20:30...
toz ol: 13:00-15:00- 
17:00-19:00-20:45...

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
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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

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gemlik’te Büro açacak...

\ Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Zeytin Festivalleri...
Gemlik’te 1973 lü yıllardan beri değişik 

adlarla festivaller izliyoruz.
Kimi Turizm Festivali adını aldı, kimi 

Siyah İnci Zeytin Festivali, Kimi zaman 
Gemlik Ahmet Süren Halk Dansları Folklor 
Festivali, kimi de Siyah İnci Gemlik Halk 
Dansları ve Zevtjn Festivali.

Son olarak, geçtiğimiz yıl kutlanmaya baş 
layan festivalimizin adı ise, Uluslararası 
Gemlik Zeytin Festivali adı verildi. 4’de

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa 
İl Müdürlüğü ilçemize Sosyal Hizmet 
Merkezi açmak için yer arıyor. Kaymakam 
vekili Dr. Yalçın Yılmaz ve Belediye Baş 
kan Yardımcısı Ahmet Avcı, Bursa Sosyal 
Hizmet ler İl Müdürü Yunus Kaldırım ve 
Yardımcısı dün biraraya gelerek toplantı 
yaptılar. Haberi sayfa 2’de

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com
lEL&fiWCOM5173î10 CEP 0532 744 33 83 EMmanas&tnttgholndcm 

^^wwınanasfirenialcsahi)indeacom-wwwiaY(nfTLtr/rnaıasftefTİak

21-23 Ekim günleri arasında 
yapılacak olan Gemlik Zeytin 
Festivali programı belli oldu 

Canan Karalan 
Zeytin Festivaline 

geliyor

Gemlik Belediyesinin Gemlik Kent Konseyi 
ve Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte düzen 
lediği ve bu yıl İkincisi yapılacak olan Ulus
lar arası Gemlik Zeytini Festivali’nin prog 
ramı belli olmaya başladı. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’E ÖZEL KAMPANYA

Dryaruklı Tûfcdlm lhmüll«(18»n. v» Tlc. A.Ş. . .

.. t KLİMA VE DERİN •
| DONDURUCULARDA 1
I 40Q TL‘YE VARAN *

J I İNDİRİMLERİ!! 3
Tel: 0 224 514 90 84 •

------------------Fax: 0 224 513 41 19 •
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK gemlik.magaza@bursaugurlu.com

ANKASTRE SET ALANA 
FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİ

HEDİYE!!

Fırsat paketi hariçtir.
Kampanya stoklarla sınırlıdır

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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21-23 Ekim günleri arasında yapılacak olan Gemlik Zeytin Festivali programı belli oldu

Cm Ma» Zeytin Maline geliyor
Gemlik Belediye- 
si’nin Gemlik Kent 
Konseyi ye Sivil 
Toplum Örgütleri ile 
birlikte düzenlediği 
ve bu yıl İkincisi 
yapılacak olan 
Uluslararası Gemlik 
Zeytini Festivali’nin 
programı belli 
olmaya başladı.
21 Ekim Cuma 
günü başlayacak 
olan Festival, 23 
Ekim Pazar akşamı 
kapanış şöleni ile 
sona erecek. 
“Zeytinin Başkenti 
Gemlik” temasıyla 
bir kez daha ulusal 
ve uluslararası 
kamuoyunun karşı 
sına çıkacak olan 
festival, dolu dolu 
programıyla göz 
kamaştırıyor. 
Gemlik Kent Kon
seyi Toplantı Salo
nunda düzenlenen 
toplantıda, Kent 
Konseyi Yürütme 
Kurulu üyelerinin 
yanı sıra, sponsor 
firma temsilcileri ve 
sivil toplum örgütü 
yöneticileri prog 
ram çalışması 
detayları üzerinde 
son rötuşları 
yaptılar.
Bosna Hersek’in 
Zavidovici Kenti’nin 
onur konuğu olarak 

ağırlanacağı festi
vale ayrıca Roman 
ya, Yunanistan, 
Makedonya, 
Kosova ve Gürcis
tan’dan da ekipler 
davet edildi.
15 Temmuz Demok 
rasi Şehitlerinin 
unutulmadığı prog 
ramda, Çakal Dere 
Caddesi diye bili
nen Meydan ile 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Park 
Sosyal Tesislerinin 
ismi 15 Temmuz 
Darbe Girişiminde 
Şehit olan Ast
subay Kıdemli 
Başçavuş Ömer 
Halis Demir olarak 
değiştirilecek. 
Festivale Şehit 
Astsubayımız 
Ömer Halisdemir’in 
babası Haşan 
Hüseyin Demir’de 
katılacak.
Festival yürüyüşü 
21 Ekim Cuma 
saat 16.00’da 
Ömer Halisdemir 
Parkı önünden 
başlayacak. 
Dereboyu mevkii 
Taşköprü’den, 
Hürriyet Cadde 
si’ni takip ederek 
Orhangazi Cad
desinden devam 
edecek festival 
yürüyüşü, İstiklal

Caddesi, Ahmet 
Dural Meydanı 
yönünden Demokra 
si Meydanina kadar 
devam edecek. 
Uluslararası Halk 
Dansları gösteri
leriyle renklenecek 
Gemlik Zeytini 
Festivalinde, 
Boşnak Böreği 
Gemlik Zeytini Ve 
Gemlik Zeytinyağı 
eşliğinde vatandaş 
larla dağıtılacak.

CANAN KARATAY 
GELECEK

Festivale geçen yıl 
olduğu gibi bu yılda 
ünlü diyet uzmanı 
Prof. Dr. Canan

Karatay davet 
edildi.
Karatay, Gemlikli 
lere bir kez daha 
konferans verecek.
Zeytin Hasat 
programı da organi
zasyonun en renkli 
etkinliklerinden 
birisi olacak.
22 Ekim Cumartesi 
ve 23 Ekim Pazar 
günü de devam 
edecek olan Gemlik 
Zeytini Festivali 
kapsamında, 
ünlü Türkücü ve 
ekranların sevilen 
yüzü Turgay 
Başyayla “Lezzet 
yolculuğu” prog 
ram çekimini Gem
lik’te yapacak.

Ayrıca türkü dolu 
bir konser verip, 
program sunuculu 
ğunu da üstlenecek 
olan Turgay 
Başyayla’ya ünlü 
pop sanatçısı 
Göksel’de eşlik 
edecek.
Göksel, ilçeye 
Borusan A.Ş. 
firması sponsor 
luğunda gelecek. 
Okullar arası şiir, 
Kompozisyon, 
resim ve fotoğraf 
yarışması sergisi ve 
ödül törenini, 
Uluslararası ve 
Okullar arası 
Satranç Şampiyo 
naşı izleyecek.
Gemlik Kent

Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
Genel Sekreteri 
Mehmet Çelik ve 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Çakmak’ın 
ev sahipliğinde 
toplanan yürütme 
kurulu üyeleri, sivil 
toplum örgütü yö
neticileri ve spon
sor firma yetkilileri, 
festival progra 
minin detaylarını 
görüşerek, fikir 
birliğine vardılar. 
Gemlik Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
toplantıların periyo
dik olarak devam 
ettiğini belirterek, 
gün ve saat konu 
sundaki çalışma 
ların son şeklini 
önümüzdeki 
günlerde 
alacağını söyledi. 
Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim, “Zeytinin 
Başkenti 
Gemlik’te, herkesin 
beğeneceği, 
zeytinimizin tanıtı 
mına uluslararası 
düzeyde katkı 
sağlayacağı bir 
program için 
çalışıyoruz.
Emeği geçen 
herkesi teşekkür 
ediyoruz” dedi.

KuınlahlarztfliıılikleriııezararuercnsaBsısilıa^teni
Haydariye Mahalle- 
si’nde kurulan 
bir hayvan çifliğin 
deki küçükbaş 
hayvanların 
Küçük Kumlahların 
zeytinliklerine 
zarar vermesi, 
köylüleri çatışma 
noktasına getirdi. 
Dün, Küçük Kumla 
Mahallesi’nde 
yaşayan ve 
Haydariye Ma
hallesi yolunda 
zeytinlikleri 
bulunan 10 kişi, 
Cumhuriyet 
Savcılığı’na 
başvurarak, zeytin 
ve meyve ağaçla 
rina zarar veren 
küçükbaş hayvan 
sahibi hakkında suç 
duyurusunda bu
lundular.

Hüseyin Bakır, 
Zafer Sülün, İlker 
Keşkek, Ahmet 
Üsküp, Murat 
Yılmaz, Ceyhun 
Biçer, Mehmet 
Yıldız, Erdoğan 
Yokuş, Erdi Özmen, 
Refik Malatya, 
Erkan Malatya, 
Osman Avcı, 
Öcal Soydan 
tarafından Cumhu 
riyet Savcılığına 
verilen dilekçede, 
aslen Büyük 
Kumlalı olan M. 
Aydın adlı şahsın, 
Haydariye Mahalle
si’nde çiftlik kurdu 
ğu ve yetiştirdiği 
yaklaşık 40 küçük 
baş hayvanlarını 
zeytinlik ve meyve 
bahçe lerine 
salarak zeytinlik ve

meyveliklerine 4 
yıldır zarar ver 
dindiğini belirttiler. 
Kumlalılar, 
hayvanların zarar 
verdiğini ilgili 
şahsa söylemeleri 
ne karşın 
dinlemediği ve 

kasıtlı olarak 
hayvanların zarar 
vermeye devam 
ettiğini, maddi 
zararlarının 
karşılanmasını 
talep ettiler.
Öte yandan, bu 
durumun Küçük 

Kumla halkı ile 
şahıs ve Haydariye 
Mahallesi halkının 
arasında doğabile 
cek olaylara neden 
olacağını durumun 
böyle devam etmesi 
halinde telafisi 
mümkün olmayan 

durumların mey
dana gelmesinden 
çekinildiği 
belirtilerek, 
mallarına kasti 
zarar veren kişi 
hakkında şikayetçi 
olduklarını 
bildirdiler.
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mrmıtKıcaeliHtnıMtailemi ISİB'li ılive bakasım ilıftar etmişti
Bursa'da FETÖ/PDY 
operasyonu 
kapsamında Bursa 
H Tipi Cezaevi'nde 
tutuklu bulunan 
Bursa eski Valisi 
Şahabettin Harput, 
Bursa eski İl Em
niyet Müdürü Ali 
Osman Kahya, 
Bursa eski İl Milli 
Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar ve 
Vergi Dairesi eski 
Başkanı İbrahim 
Saydam'ın Adalet 
Bakanlığı’nın em
riyle Kocaeli 
F Tipi Cezaevi'ne 
nakledilecek.
15 Temmuz gecesi 
yaşanan darbe 
girişiminin ardından 
hızlandırılan 
FETÖ/PDY operasy
onu kapsamında 28 
Temmuz tarihinde 
Bursa eski Valisi 
Şahabettin Harput 
Ankara'da, Bursa 
eski İl Emniyet 
Müdürü Ali Osman

Keser ve hıçağı eline alıp 
babaannesini ve dedesini rehin aldı
Bursa'da 
uyuşturucu madde 
etkisindeki Selçuk 
S. babaannesiyle 
dedesini keser ve 
bıçak kullanarak 
evde rehin aldı. 
Polis ekiplerinin 
saatler süren ikna 
çabasının ardından 
Selçuk S. teslim 
oldu.
Edinilen bilgiye 
göre, madde 
bağımlısı olduğu 
iddia edilen Selçuk 
S. merkez Os- 
mangazi ilçesi 
Çirişhane Mahallesi 
Karaca Sokak'ta 
ikamet eden 
babaannesi 
Remziye S. ile 
dedesi İbrahim 
S.'nin yanına eşya 
almaya geldi. 
Burada annesi ve 
babasıyla görüş 
mek isteyen 25 
yaşındaki Selçuk S., 
ailesinin şehir 
dışında olduğunu 
öğrenince babaan
nesiyle dedesini

Kahya ise Bursa'- 
daki evlerinde 
gözaltına alındı. Op
erasyon 
kapsamında daha 
sonra Bursa eski İl 
Milli Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar ile 
Vergi Dairesi eski 
Başkanı İbrahim 
Saydam da 
yakalandı.
Sorgulamaları 
tamamlanan ve ayrı 
tarihlerde adliyeye 
çıkartılan zanlılar, 
nöbetçi mahke
mece, 'Silahlı terör 
örgütü üyesi olmak' 
suçlarından tutukla

rehin aldı. İhbar 
üzerine olay yerine 
polis, itfaiye ve 
ambulans ekipleri 
sevk edildi.
Evi yakmakla polis
leri sık sık tehdit 
eden Selçuk S., 
polislerin ikna 
çabalarının 
ardından evin 
kapısını açarak 
babaannesiyle 
dedesini ekiplere 
teslim etti.
Yürümekte zorluk 
çeken Remziye S. 
polis ekiplerinin 
yardımıyla sağlık 
ekiplerine teslim 
edildi. Remziye S. 
ile İbrahim S. evden 

narak Bursa H Tipi 
Kapalı Cezaevi'ne 
kondular.
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı yetkilileri, 
Şahabettin Harput, 
Ali Osman Kahya, 
Atilla Gülsar ve 
İbrahim Saydam'ın, 
Adalet Bakanlığı’nın 
emriyle Kocaeli F 
Tipi Cezaevi'ne 
nakledileceğini be
lirtti. Bu arada 
bugün nakledilmesi 
beklenen 4 tutuklu- 
nun nakil için her
hangi bir talepte 
bulunmadığı 
öğrenildi.

çıktığında üzeri
lerinde kan lekeleri 
olması dikkat 
çekti.Yaralanmaları 
olmayan Remziye 
ile İbrahim S. 112 
Acil Servis ekipleri 
tarafından Muradiye 
Devlet Hastane 
si'ne götürüldü. 
Teslim olmamak 
için uzun süre dire
nen Selçuk S. 
ikna çabalarının 
ardından elindeki 
bıçağı ve keseri 
atarak polis ekip 
lerine teslim oldu. 
Selçuk S. gözaltına 
alınırken, polis 
olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Babası Durmuş 
Taşkun'un, terör 
örgütü IŞİD'e ilgi 
duyduğu ve canlı 
bomba olacağı 
ihbarı üzerine Bursa 
Otobüs Terminal- 
i'nde yakalanıp tu
tuklanan Mehmet 
Ali Taşkun'un 
yargılanmasına 
başlandı. Sosyal 
paylaşım sitesin
deki hesabında, 
IŞİD'i öven yazı ve 
fotoğraflar 
bulunduğu öne 
sürülen Taşkun ilk 
duruşmada, 2 yıl 
Suriye'de kaldığını 
ancak IŞİD üyesi 
olmadığını, para 
istediği ve 'pintinin 
biri* dediği 
babasının kendisini 
ihbar ettiğini 
söyledi.
Kırşehir'de oturan 
Durmuş Taşkun, 
IŞİD ile bağlantası 
olduğunu öne 
sürdüğü oğlu 19 
yaşındaki Mehmet 
Ali Taşkun'un 'canlı 
bomba' olarak 
eylem yapabile 
ceğini öne sürerek 
polise başvurdu. 
Bunun üzerine her 
yerde aradan 
Mehmet Ali Taşkun, 
iki ay önce Bursa 
Şehirlerarası Oto
büs Terminali'nde 
yakalandı. Sosyal 
paylaşım sitesinde

Orlıaımaa'ılelıoılıııııcteliilii
Orhangazi ilçesinde 
alzheimer hastası 
olan 78 yaşındaki 
İsmail Güven’e 
yolda yürürken 
çarpan araç sürücü 
kaçtı. Jandarma 
kaza yapan aracı ve 
sürücüyü arıyor. 
Olay Orhangazi- 
İznik Karayolu, 
Üreğil Mahalle
sinde dün gece 
meydana geldi. İddi
aya göre alzheimer 
hastası olan İsmail 
Güven’e evinin 
önündeki yolda 
plakası alınama

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

IŞİD'i öven yazı ve 
fotğraflar 
bulunduğu öne 
sürülen Taşkun, 
'Silahlı terör örgütü 
üyesi olmak' suçun
dan çıkartıldığı nö
betçi mahkemece 
tutuklandı. 
Hakkında Bursa 
2'nci Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 10 
yıla kadar hapis 
cezası istemiyle 
dava açılan Mehmet 
Ali Taşkun'un 
yargılanmasına 
başlandı.
'BABAM 
PİNTİ BİR KİŞİ' 
Çıktığı ilk duruş 
mada suçlamaları 
kabul etmeyen 
Mehmet Ali Taşkun 
şunları söyledi: 
"Ben iki yıl önce 
Suriye'ye gitmiştim. 
Burada bir süre 
kaldım. Sonra 
Adana'da da 
yaşadım. IŞİD üyesi 
değilim. Canlı 
bomba da olmadım. 
Babam ile 

yan araç çarptıktan 
sonra kaçtı. Olay 
yerine gelen 
sağlık görevlileri 
Güven’in hayatını 
kaybettiğini be
lirledi.

anlaşamıyoruz. 
Bana para vermiyor. 
Pintinin biri. Bu 
yüzden hakkımda 
iftira attı. Ayrıca 
Adana'da kaldığım 
süre içersinde 
polisler beni 
yakalamıştı. Hatta 
akıl hastanesine 
sevk etmişlerdi. 
Burada veri 
len ilaçları 
kullanıyordum. 
Bu ilaçlarda 
bana yaramıyor. 
Kabus görüyorum." 
Bursa'ya, internette 
tanıştığı İmam 
Gündüz adındaki 
kişinin tavsiyesi 
üzerine çalışmak 
üzere geldiğini 
savunan Mehmet 
Ali Taşkun, 
tahliyesini istedi. 
Mahkeme heyeti 
eksiklerin 
tamamlanması için 
duruşmayı ertel
erken, sanığın tu
tukluluk halinin 
devamına karar 
verdi.

Jandarma ölümlü 
trafik kazasına 
karıştıktan sonra 
kaçan aracın 
plakasını ve 
sürücüsünü 
araştırıyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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tüne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Zeytin Festivalleri...
1970’li yıllarda belediyelerin dar olanakları ile 

festival düzenlemek kolay iş değildi.
Bunun için Bursa da yapılan Turizm Festivali 

öncesi veya sonrası, buraya gelen yerli ve yabancı 
folklor ekipleri Gemlik’e davet edilir, bunlara 27 
Mavısjlkokulu’nun Kılıç Kalkan ekibi ile Gemlik Li 
sesi veya Kız Meslek Lisesi folkörcüleri de 
katılırdı.

0 yıllardaki amaç Gemlik’in tanıtımıydı.
Kıyılarımızda turizm hareketleri yeni yeni 

başlamıştı.
Çevreden ilçelerden ve Bursa’dan gelenler, mo

torlarla Kumla ve Manastıra yüzmeye giderlerdi. 
İskele Meydanı’nda yapılan folklor gösterilere 
gelen Romen folklörcüler en çok beğenilen ekip 
olurdu.

Festival Gemlik’e dışarıdan insanların gelmesini 
sağlamaz, yalnız ilçe içinde bir hareketliliğe neden 
olurdu.

Bu festival uzun yıllar devam etti.
Kimi kesintilere uğradı.
Nurettin Avcı’nın Belediye Başkanlığı döne

minde folklörcü Ahmet Süren’in 
organizasyonlarıyla hep folklor ön planda festi
valler yapıldı.

Mehmet Turgut ise folklor festivallerine zeytinin 
tanıtımını da ekledi. Folklor Festivallerinin adı, 
Siyah İnci Halk Dansları Festivali oldu.

Turgut, Zeytin Festivalinde ilk kez zeytin ile ilgili 
paneller düzenletti, en iyi zeytin yarışması düzen
ledi ama ilgi görmedi.

Ne paneli izleyen oldu, ne de zeytin yarışmasına 
doğru dürüst katılan oldu. Geçen yıl bu konu 
yeniden gündeme geldi ve uluslararası zeytin fes
tivali diye düzenlemeye başlandı.

İşin esas amacı Gemlik zeytinini dünyaya 
tanıtmak olacaktı. Ama büyük maddi olanaklara 
karşın, festival amacına ulaşamadı.

Bu yıl da 2.si düzenlenecek olan festivalin nere 
sinin uluslararası olacağını, festivale katılan 
yabancı folklörcüler ile uluslararası niteliğinin 
nasıl sağlanacağı veya bir iki yabancı uzmanın 
zeytin hakkında konuşması ile nasıl uluslarası bir 
festival olacağını anlamak mümkün değil.

Dün, festival komitesinin yaptığı toplantılar sonu 
cu programın ana hatları ortaya çıkmış. Bugün bu 
konudaki haberi gazetemizde okuyabilirsiniz.

Programa baktığımda, 15 Temmuz darbe girişimi 
sırasında şehit edilen subayın adının ilçenin biri 
yerine adının verilmesi ile Büyükşehir 
Belediyesinin yaptığı bir parka bu adın verilme 
sinin zeytin festivali ile ilgili ne ilgisi var.

Bu durum, konuyu sulandırmadan başka bir şey 
değil. Darbe konusunu Zeytin Festivaline bulaş
tırmanın ne anlamı var?

Bosna Hersek’in Zavidovici kentinin festival 
konuğu yapılmasının nedeni nedir?

Belediye Başkanının buralara sık gitmesi mi?
Gemlik festivallerine dışarıdan insan çeke

mezsek, adı duyulmadık, izlenmeyen televizyon 
kanallarına büyük paralar vererek programlar 
yaptırmak zeytinimizi tanıtmaz.

Bu yılda aynı mantık ile hareket ediliyor.
Geçen yıl festivalin en popüler adı Canan 

Karatay’dı konferansını izleyen 10 kişiydi.
Gemlik toplumu, festivallarde eğlence arıyor.
Getirin bakın ünlü bir sanatçıyı meydana kaç kişi 

toplanır.
Çünkü bugüne kadar topluma dayatılan popüler 

kültür, panele, bilgiye değil eğlenmeyi arıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gemlik’te Büro açacak...

Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı Bursa 
İl Müdürlüğü 
ilçemize Sosyal 
Hizmet Merkezi 
açmak için 
yer arıyor. 
Bursa Sosyal 
Hizmetler İl Müdürü 
Yunus Kaldırım 
ve Yardımcısı 
dün ilçemize 
gelerek, 
Kaymakam vekili 
Dr. Yalçın Yılmaz 
ve Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı ile 
biraraya geldi. 
Kaymakamlık 
Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay’ın da 
katıldığı toplantıda 
konuşan İl Müdürü, 
Bakanlığın Gem
lik’te yaşlı, çocuk, 
engelli ve muhtaç 
kişilere kolay 
ulaşılabilir, etkin ve 
niZlV n ızmef vermek 
için uygun yer 
aradıklarını söyledi. 
Yaklaşık 25 perso 
nel çalıştırılacak 
olan Sosyal Hizmet 
Merkezi binasının, 
kamu kurumlarında 
olabileceği gibi 
bulunmadığı takdir 
de yaşlıların da 
kolay girebileceği 
bir yerin 
kiralanabileceği 
öğrenildi. 
Toplantıdan sonra, 
Kaymakam Dr. 
Yalçın Yılmaz,

Aile ve;Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı Bursa 
İl Müdürü Yunus 
Kaldırım, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı ve h 
Kaymakamlık 
Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, ilçede 
bulunan bazı

kamu kurumu 
binalarını ve özel 
şahıs binalarında 
incelemelerde 
bulundular.
Yapımı devam 
eden Bölge Has
tanesinin tamam 
(anmasından 
sonra boşalacak - 
olan Muammer

Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi. 
nin bir bölü 
münün hizmet 
için uygun 
olabileceği de 
ele alındı. 
Bu süreye kadar 
kiralık bir binada 
hizmet verilmesi 
kararlaştırıldı.

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞACAK 

EN AZ LİSE MEZUNU 
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 
BAY MUHASEBE ELEMANI 

ARANIYOR

Müracaat Tel: 5140060
‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.c<J"»

KAYIP GEMLİK İLÇE TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ 
OLDUĞUM EHLİYETİMİ KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. MERT ÇAVDAR

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BİL OKULLARI
"BİL'inçli velinin tercihi

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ'DE AÇILIYOR

ANAOKULU. İLKOKUL. ORTAOKUL
[ V J f ] bilorhangazi www.bilokMllari.com.tr 4445 2 45

02245732324

http://www.bilokMllari.com.tr
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DUYURU
GEMLİK ZEYTİNİ için destek veren saygıdeğer Dostumuz;
Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, sizlere açık bir bil

gilendirme ve davet yapmak istiyoruz.
Gemlik Adliye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak 2015 

hasadında, köyümüzden 52 ton kaliteli zeytin, nakit ödemeler ile havuzlarımıza 
alınmıştır.

Yeni hasat dönemi yaklaşırken, havuzlarımızı boşaltıp yeni alımlar 
yapacağız.

Bu nedenle, 10 ayrı havuz içerisine alınan zeytinlerimizi, sizlere göster
mek, kalitesini bilgilerinize sunmak istiyoruz.

25 Eylül 2016 Pazar günü saat 14.oo de, Adliye Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi binamızda, kalitesiyle bölgede farklı bir damak tadı oluşturan zeytin
lerimiz, sîzlerin ilgisine sunulacaktır.

Her havuz için gerekli örnekleri, yerinde inceleyerek, genel bir teklif yapa
bilmeniz için, sîzleri ağırlamaktan büyük keyif duyacağız.

Yapılacak açık artırmada, yönetim kurulu ile kooperatif üyelerimizin 
katılabileceği görüşmeler, şeffaf yönetim anlayışımız nedeniyle video kaydına 
alınacaktır.

(A) İhalemize katılmak isteyen firmalarımız, ihale günü en az 20.000 TL 
teminat mektubu veya 20.000 TL nakiti, yönetim kurulumuza teslim edecektir.

İhaleyi kazanamayan firmalarımızın aynı gün teminat mektubu veya nakit 
parası (20.000 TL) iade edilecektir.

(B) İhaleyi kazanan firmalar ürün bedelinin % 50 (yüzde elli) miktarını bir 
hafta içinde PEŞİN olarak yatıracaktır.

Kalan miktar 1 Aralık 2016 tarihine çek olarak kooperatifimize teslim 
edilecektir.

(C) Peşinat + Teminat mektubunun toplamı ile ürün bedeli arasında bir 
fark kalırsa, ilgili firma o miktar kadar daha ilave bir teminat mektubu vermelidir.

İşlerinizde başarılar diliyor, sîzleri aramızda görmekten gurur 
duyacağımızı yeniden ifade ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Gemlik Adliye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu adına
Sezai Şahin Cahit Tüner Coşkun Damar

elmacık
"Doğal Mineralli Su”

TÜRKİYE’NİN İLK 

BPA 
İÇERMEYEN 
SAĞLIKLI 
DAMACANASI 

BURADA!

. (a)

i

BPA (Bisphenol A): Polikarbon, 
PVC gibi bazı plastiklerin ve 
biçimlendirildikten sonra 
sertleşebilen plastik hammaddelerin 
üretiminde kullanılan kimyasal bir 
maddedir.

Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cad. No: 48 Gemlik

gtPARTÇ 0 224 513 97 00
O 224 514 OO 77

1121111 0 507 244 72 24

JanıLâŞıtuzdafa tatil köqq_, c J< 
ı in a * 
LJ Lz/A-tm. köjü

------- '/i / lig Tatilin tadını çıkarın

M

, t....____

a.

REZERVASYON TEL 0 530133 99 49 ■ 0 226 535 60 60
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Ramazan ve Kurban 
bayramlarında 
toplamda 18 gün 
tatil yapan memur 
lara ve işçilere bu 
kez kötü haber 
geldi 
Resmi tatil yapılan 
29 Ekim cumhuriyet 
bayramı, yılbaşı ve 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı'nın 
üçü de hafta so
nuna denk geliyor. 
1 MAYIS 2017'YE 
KADAR RESMİ 
TATİL YOK 
2017 yılından ilk 
olarak yalnızca 1 
Mayıs İşçi Bayramı, 
Pazartesi gününe 
denk geldiği için 
resmi tatil 
yapılabilecek.
İŞTE 2017'NİN 
RESMİ TATİLLERİ 
YILBAŞI: 1 Ocak 
2017 - Pazar 
ULUSAL EGEMEN
LİK VE ÇOCUK

BAYRAMI: 23 Nisan 
2017 - Pazar 
EMEK VE 
DAYANIŞMA GÜNÜ: 
1 Mayıs 2017 - 
Pazartesi 
ATATÜRK'Ü ANMA, 
GENÇLİK ve SPOR 
BAYRAMI: 19 Mayıs 
2017 - Cuma 
RAMAZAN 
BAYRAMI (AREFE): 
24 Haziran 2017 - 
Cumartesi
RAMAZAN 

BAYRAM11. GÜN:

25 Haziran 2017 - 
Pazar
RAMAZAN

BAYRAMI 2. GÜN: 
26 Haziran 2017 - 
Pazartesi
RAMAZAN

BAYRAMI 3. GÜN: 
27 Haziran 2017 - 
Salı
ZAFER BAYRAMI: 
30 AĞUSTOS 2017 -
Çarşamba
KURBAN BAYRAMI 
(AREFE): 31
Ağustos 2017 -

Perşembe 
KURBAN BAYRAMI 
1.GÜN: 1 EYLÜL 
2017 - Cuma 
KURBAN BAYRAMI 
2. GÜN: 2 EYLÜL 
2017 - Cumartesi 
KURBAN BAYRAMI 
3. GÜN: 3 EYLÜL 
2017-Pazar 
KURBAN BAYRAMI 
4. GÜN: 4 EYLÜL 
2017 - Pazartesi 
CUMHURİYET 
BAYRAMI: 29 EKİM 
2017 - Pazar

Eylül ayında 
tüketici güven en
deksi, geçen aya 
göre yüzde 0,2 
azaldı 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 
açıkladığı hesa
planan tüketici 
güven endeksi 
rakamlarına göre, 
eylülde geçen aya 
göre yüzde 0,2 
azalış gösterdi. 
Ağustosta 74,44 
olan endeks, bu ay 
74,29 oldu.
Hanenin maddi 
durum beklentisi 
endeksi de söz 
konusu dönemde 
yüzde 2,3 azalarak 
92,07'ye geriledi. 
Bu düşüş, gelecek 
12 aylık dönemde 
hanenin maddi du

rumunun daha iyi 
olacağını bekle 
yenlerin oranının 
azalmasından 
kaynaklandı.

İŞSİZLİK 
BEKLENTİSİ

Ağustos ayında 
101,95 olan genel 
ekonomik durum 
beklentisi endeksi 
yüzde 1 artarak, 
eylülde 102,92 
oldu. Bu artış, 
gelecek 12 aylık 
dönemde genel 
ekonomik duru
mun daha iyi 
olacağı yönünde 
beklentisi olan 
tüketicilerin 
sayısının bir 
önceki aya göre 
arttığını gösteriyor

lMILTON ^

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu - Meşrubat -Çerez
Piyanist +Dj Performans 2016 yılı
Saten Sanctaige Giydirme REZERVASYONLARIMIZ
NikâhMasası- Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canh ^üpn- Snhne - Işıkgösterisi
Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler 

~ www.gemlikmilton.com
St faceboofe/miltondugun
URL plus.google.com/miltondugun

Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

S5;

ŞCI

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Koraysnof Külünle; Birliği nden çıkarıldı

Gemlik Kulüpler 
Birliği sezon öncesi 
toplantısını Gemlik 
Bölge Parkında 
bulunan Park 
Kafe’de 
gerçekleştirdi. 
Gemlik’te bulunan 
futbol, Basketbol 
kulüplerinden ve 
salon sporları 
temsilcilerinin 
katıldığı toplantıda, 
Korayspor’un 
Bursa takımı 
olduğundan, 
Kulüpler Birliğin 
den çıkarılması 
kararlaştırıldı.

Toplantıda, 
toplanan paraların 
dağımı için 
komisyon kurul 
ması kararı alındı. 
Gemlik Kulüpler 
Birliği Başkan 
İbrahim Baki; 
"Gemlik’te Amatör 
Spor Kulüpleri 
Birliği olarak 
çok sık toplantı 
yapamıyoruz. 
Yaz döneminde 
yapmayı ve 
planlama çalışma 
larına başlamayı 
düşünüyorduk, 
yaşanan darbe 

girişimi 
çalışmalarımızı 
sonraya bırakma 
miza neden oldu. 
Bilindiği gibi biri 
kapalı, biri açık iki 
otopark, bir de tu
valetin işletmesi 
artık Kulüpler 
Birliğinde.
Geçmişte olmayan 
kaynağı, Gemlik 
Belediyesinin ve 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’m 
özverisi ile 
kulüplerimize 
sağlamış olduk. 
Şu anda sistemimiz 

%80 işler duruma 
geldi. %20 için ise 
daha zaman var. 
Kulüplerimizin en 
büyük sorunu, 
birbiriyle konuşmak 
yerine dışarıda 
konuşmasıdır.
Bizi eleştirebilir 
siniz. Bize her 
zaman hesap 
sorabilirsiniz 
ama bize sorun, 
arkamızdan 
konuşmak çözüm 
değilKulüpler 
Birliği iyi 
yönetiliyor, 
hesaplarımız 

gayet açık ve net. 
Kulüp yönetim 
lerimiz bunları 
rahatlıkla inceley 
ebilir. Ayrıca, 
yönetimimizde her 
kulüpten temsilci 
var. Bunların 
daha aktif olması 
hem kulüplerimiz 
adına, hem 
Gemlik adına 
önemli olacaktır. 
Amatör Kulüp 
olduğumuzu 
unutmayalım. 
Önceliğimiz 
Gemlik’teki 
çocuklarımıza 

spor yaptırmak ve 
onları kazanmaktır. 
Paraya dayalı 
ve dışarıdan 
futbolcularla kulüp 
yönetimi olmaz” 
dedi.
Daha sonra, 
Kulüpler Birliği 
çatısı altında yedi 
kişiden oluşan 
komisyorrkuruldjiK^ 
Komisyon 
dağıtılacak olan 
destek ve maddi 
yardımların, ne . 
şartlarla'kulüplere 
verileceğini plan
layacak.

IMİİIIH

ı w
X w *

43 yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

H DAVETİYE e
JM FATURA S
W SEVK İRSALİYESİ •

TAŞIMA İRSALİYESİ O 
GİDER MAKBUZU < 

TAHSİLAT MAKBUZU •
TAKVİM & KİTAP e 

DERGİ & İLAN S 
KARTVİZİT & KAŞE e 

EL İLANI & BROŞÜR
CİLT YAPIMI < 

İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA <

MADALYA e
NİKAH ŞEKERİ e 
BEBEK ŞEKERİ >

HEDİYELİK EŞYA 0 

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

Tel: 0 224 513 96 83
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Tapu işlemleri "ceo' e girdi
Tapu ve parsel 
sorgulama işlemle 
rinin akıllı telefon 
lardan hızlıca takip 
edileceği uygulama 
hizmete sunuldu. 
Uygulamayı cep 
telefonlarına indi 
ren vatandaşlar, 
satın almak istedik
leri bir parselin 
konumunu, tapu 
alanını, niteliğini ve 
pafta bilgilerini göre
bilecek.
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü, tapu ve

parsel sorgulama 
işlemlerinin akıllı 
telefonlardan hızlıca 
takip edileceği 
uygulamayı 
hizmete sundu. 
Bakanlıktan yapılan 
yazılı açıklamada, 
akıllı cep telefonu 
olanlar için 
tapu ve parsel 
sorgulama 
işlemlerini 
kolaylaştıran 
bir uygulama 
hazırlandığı bildirildi. 
Tapu ve Kadastro 
Genel 
Müdürlüğünün,

Mekansal Gayri
menkul Sistemi'ni 
(MEGSİS) IOS ve 
Andorid telefonlara 
taşıdığı aktarılan

açıklamada, 
uygulamayı cep 
telefonlarına indiren 
vatandaşların parsel 
konumu, tapu alanı,

niteliği ve pafta 
bilgilerine hızlı 
bir şekilde 
ulaşılabileceği 
kaydedildi.
Vatandaşlar, 
söz konusu uygu
lama aracılığıyla 
yapılan işlemin 
görsellerine de 
ulaşılabilecek. 
Uygulama, harita 
üzerinden ve 
adresten sorgu 
yapılabilmesine de 
olanak sağlıyor.

MEGSİS'E e- 
DEVLET

ÜZERİNDEN DE 
ULAŞILIYOR 
Tapu ve Kadastro 
müdürlüklerinde bu
lunan taşınmazlara 
ilişkin teknik 
verilerin tapu 
bilgileri 
ile eşleştirilerek, 
uluslararası stan
dartlarda harita 
servisleri aracılı 
ğıyla vatandaşlara 
sunulduğu sistem 
olan MEGSİS'e 
aynı zamanda 
e-Devlet uygulaması 
üzerinden de 
ulaşılabiliyor.

Bankalar birliği açıkladı! Para geri ödenmeııeceli
Türkiye Bankalar 
Birliği, müşterilerin 
bankalara başvura 
rak KDV iadesi ala
bilecekleri yönün
deki yorumların 
gerçeği yansıtma 
dığını bildirdi. 
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB), 
bankalardan konut 
kredisi kullanan 
müşterilerin 
bankalara 
başvurarak KDV 
iadesi alabilecekleri 
yönündeki yorum ve 
değerlendirmelerin 
gerçeği yansıtma

dığını bildirdi.
TBB'nin resmi inter
net sitesinde yer

alan duyuruda, bazı 
basın organlarında 
yer alan haberlerde,

konutta KDV 
oranlarının 
düşürülmesi ne

deniyle, konut kre
disi kullanan 
müşterilerin banka 
lara başvurarak 
iade alabilecekleri 
yönünde yorum ve 
değerlendirmelere 
yer verildiği ifade 
edildi.

TBB'NİN 
AÇIKLAMASI

Bankacılık işlemleri 
ve bu bağlamda 
konut kredisi 
işlemlerinin, 
KDV’nin konusuna 
girmediği, 

dolayısıyla bu 
işlemler nedeniyle 
bankalar tarafından 
KDV uygulaması 
yapılmadığı 
belirtilen duyuruda, 
"Bu çerçevede, 
bankalardan konut 
kredisi kullanan 
müşterilerin 
bankalara 
başvurarak 
KDV iadesi 
alabilecekleri 

yönündeki yorum 
ve değerlendir 
meler gerçeği 
yansıtmamaktadır." 
denildi.

GemlikK ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN BYEGM

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

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEBEKLİ TELEFONLAR

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.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM ~
PumukkAl» 812 OO 25
DENİZ UÇAÖI 6*13 66*13
Pagasua Akmls Sayahat 814 03 82
METRO 8*13 12 12
Aydın Turizm 8*13 20 77
SOzar Turizm 612 1O 72
KanbaroOlu-Eaaday 614 46 40

I Anıtur 814 47 71
l Kamil Koç_____________612 O1 83

_______ 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

BESMİ DAİRELER

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 51310 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 işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

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

VAPUB - EEBİBOT
Yalova (226)814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 65S 60 31

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

DAĞITICILAB
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________ 514 17 00
Akcan Petrol s13 10 70
MAR-PET SI 3 30 33
Tuncay Otogaz 813 *16 48

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GONLOK ŞİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5582 

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)

GEUSİBİIİ
VENÜS SİNEMASI

suikast (Türkçe 
bürirâ)):AfırM4.U- 
16:15-18:30-20:45...

kayıp balık dori: 
12:00-14:00-16:00- 

18:00-20:00...
blaır cadısı: 11:45- 
14:00-16:15-18:30- 

20:45...

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 fiACVAf
Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı müfredat v Vw 1 /U*
programına göre zorunlu gördükleri 
kültür ve branş derslerinin yanı sıra 
sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır AKTMTELEMMZ!

MÜZİK 
MASA TENİSİ 
VOLEYBOL 
BASKETBOL 
SU SPORLARI

JİMNASTİK
TİYATRO İğ 
BİLGİSAYAR^

HALKOYUNLARI
SATRANÇ 3

-i 987

inşaatYİĞİT

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.coin
TEL&FMC02245173310 CEP 0532 74433 83

^^wwjnarasftemiak5ah₺inden.oom-wv™jan.a)m.Wrnanastirenıtekj^N

| Bursa Valisi OHAL Yasası’nı bahane edip basın açıklamasına izin vermedi

IIMlııv

Mim

OHAL YASASI
15 Temmuz FETÖ/PDY darbe girişiminin 

atlatılmasından sonra, terör örgütü ilan 
edilen Gülen Cemaati mensuplarının devlet 
ten temizlenmesi için düğmeye basıldı.

Temizliğin hızlı bir şekilde yapılması için 
muhalefet partilerinin de onayıyla Olağan 
üstü Hal Yasası devreye girdi.

23 Temmuz 2016 gün ve 29779 sayılı Res 
mi Gazete’de yayınlanan OHAL Karama 
meşinin amaç ve kapsam maddeleri şöyle: 

Devamı sayfa 4’de

MSC/Medlog Lojistikte çalışan şoförlerin DİSK’e bağlı Nakliyat 
İş Sendikalarına üye olması üzerine, işverenin bunu kabul et
memesi ile başlayan grev ve lokavt ile sonuçlanan 
anlaşmazlıktan sonra dün sendika genel başkanının CİUS AVM 
önünde basın açıklaması yapması Valilik izin vermemesine 
takıldı. Polis, toplanan sendikacı ve şoförlerden dağılmasını 
istedi. Dağılma gerçekleşmeyince polisin zor kullanması 
gerginliğe neden oldu. CHP Milletvekili Orhan Sarıbal da 
gözaltına alınmak istendi. Haberi sayfa 2’de

AKP Bursa Mil
letvekili Çalışma 
ve Sosyal Güven
lik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, 
yarın yapılacak 
olan AK Parti 
Gemlik ilçe 
danışma meclis 
toplantısına 
katılmak için 
ilçemize geliyor. 
AKP İlçe Başkanı 
Zafer Işık, 
danışma meclis 
toplantısının 
Pazar günü Ömer 
Kahraman Ek 
Hizmet Binasında 
saat 12.30 da 
yapılacağını 
açıkladı.

aj _ , / +arçelı'k
uğurluk -r

GEMLİK’E ÖZEL KAMPANYA

Dayanıklı Tüketim Mamûlleri San. ve Tlc. A.Ş.

KLİMA VE DERİN
DONDURUCULARDA g 
400 TL‘YE VARAN « 
İNDİRİMLER!!! 3
Tel : 0 224 514 90 84 ’ I
Fax: 0 224 513 41 19 *

İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK gemlik.magaza@bursaugurlu.com

ANKASTRE SET ALANA 
FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİ 

HEDİYE!!

Fırsat paketi hariçtir.
Kampanya stoklarla sınırlıdır

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.coin
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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Gemlik Serbest 
Bölge girişinde 
bulunan 
MSC/Medlog 
Lojistik 
işletmesinde 
çalışan şoförlerin 
DİSK’e bağlı 
Nakliyat-İş 
Sendikası’na üye 
olmasıyla başlayan 
sendikanın işveren 
ile toplu sözleşme 
imzalama istemesi 
sonucu, işten 
çıkarılan şoförler 
basın açıklaması 
yapmak istedi. 
Bursa Valiliği, 
basın açıklamasına 
izin vermeyince, 
Cius AVM önünde 
toplanan sendika 
cılar ve şoförleri 
polis dağıtmak 
isteyince 
olaylar çıktı. 
CHP Bursa Millet 
veki Orhan Sarıbal, 
Nakliyat- İş Genel 
Başkam Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu, 
Birleşik Metal 
Sendikası Genel 
Başkanı Adnan 
Şerdaroğlu, 
Örgütlenme Dairesi 
Başkanı Hami 
Baltacı, CHP Gem
lik İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur Ser- 
taslan, CHP’li 
Belediye Meclis 
üyelerinin bazıları, 
CHP Gençlik 
Kolu Başkanı İlker 
Türkmen, Vatan 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı özlem 
Türker ve 
sendikalı Medlog 
şoförleri dün saat 
12.15 sıralarında 
Ahmet Dural 
Meydanı, Cius 
AVM önünde 

toplandılar. 
Sendikacılar daha 
önce ilçe Emniyet 
Müdürlüğüne 
başvurarak, 
basın açıklaması 
yapacaklarını 
duyurdular.
Ancak, daha önce 
Valiliğin OHAL 
Yasası’na daya
narak MSC/Medlog 
Lojistik eylemlerini 
yasakladığı 
öğrenildi.
Bu kapsamda ilçe 
merkezindeki basın 
açıklamasına da 
izin verilmedi.

GENEL BAŞKAN 
KONUŞAMADI 
Cius AVM önünde 
toplanan Nakliyat-İş 
Sendikası işçileri 
adına basın 
açıklaması yapmak 
isteyen Sendika 
Genel Başkanı Ali 
Rıza Küçükosman 
oğlu, polis tarafın 
dan konuştu 
rulmadı.
İlçe Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu, şoför 
lere seslenerek 
eylemin kanunsuz 
olduğunu, basın 
açıklaması yapıla 
mayacağını söyledi. 
Bunun üzerine 
işçiler, “Davamız 
ekmek davası” diye 
slogan attılar.
Müdürün “Dağıtın” 
emri üzerine 
polisler işçilerin 
üzerine yürüyerek 
dağıtmaya çalıştılar. 
Eylemciler ile 
konuşan ilçe Em
niyet Müdürü Cafer 
Gündoğdu, sendika 
başkanına ve CHP 
milletvekiline eyle

min yasal olmadığı 
m tekrar hatırlattı. 
Polis şoförleri ve 
sendikacıları dağıt 
maya başlayınca, 
arbede yaşandı. 
Bu arada Birleşik 
Metal Sendikası 
Genel Başkanı 
Adnan Şerdaroğlu 
ve örgütlenme 
Daire Başkanı Hami 
Baltacı ile biri kadın 
sendikacı ve bazı 
şoförleri polis zorla 
araca bindirdi.

Bu sırada polisin 
davranışını eylemci 
şoförler protesto 
etti.
CHP Bursa 
Miletvekili Orhan 
Sarıbal’ın araya 
girmesi sonucu 
basın açıklaması 
yapılmadı. 
Konuşma metni 
basına dağıtıldı. 
İşçiler ve Sarıbal 
gözaltına alınan 
kişilerin serbest 
bırakılmasını

istediler.
Sarıbal, bu arada 
yaptığı konuşmada, 
OHAL Yasası 
bahane edilerek, 
haklarını arayan 
nakliye işçilerinin 
Anayasal haklarının 
kullanamalarının 
Valilikçe engellen 
diğini, bunun 
hesabının Validen 
sorulacağını 
söyledi.
Sarıbal, yaptığı 
konuşmada,

Nakliyat-İş’İn 
İstanbul /Esenyurt 
Gebze/Hadımköy, 
İzmir, Mersin ve 
Gemlik’te çalışan 
600 işçisinin 
bulunduğunu, 
Gemlik’te sendika 
ya üye olan 130 
şoförün haksız, 
keyfi olarak işten 
çıkarıldığını, 
suçlunun 
Medlog işvereni 
olduğunu söyledi. 
Sarıbal, işverenin 
kanunsuz lokavt 
ilan ettiğini de 
hatırlatarak, hukuki 
sürecin sürdürül 
düğünü belirtti. 
İşçiler, sendika 
başkanının serbest 
bırakılmaması 
halinde meydandan 
gitmeyeceklerini 
söyleyerek 
kenetlendiler.
Daha sonra 
yapılan görüşmeler 
sonucu, Birleşik 
Metal Sendikası 
Genel Başkanı 
Adnan 
Şerdaroğlu ve 
diğer gözaltına 
alınanlara serbest 
bırakılınca, 
basın açıklaması 
yapılmadan 
dağıldılar. 
Bu arada, Birleşik 
Metal Sendikası 
Genel Başkanı 
Adnan Şerdaroğlu, 
polisin tutumunu 
protesto ederek, 
“Haklı olan 
işçileri değil, 
anayasal hak 
olan sendikalaş 
mayı istemeyip 
lokavt ilan eden 
işvereni tutuklayın” 
dedi.
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Uiiuştumcu tacirleri 
Bursa'ılayaltayıeleMerıli

Bursa’da uygulama 
noktasında durdu
rulan araçtan 300 
gram esrar, 20 
gram ıslak esrar, 
20 adet extacy 
hapı, az 
miktarda toz 
kokain ve yine az 
miktarda Afgan 
esrar yakalandı. 
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesi 
İstanbul Yolu uygu
lama noktasında 
araç ve şahıs 
aramalarında Ü.Y. 
idaresindeki 77 AH 
653 plakalı otomo
bil durduruldu. 
Araçta yapılan 
arama esnasında 

sürücü koltuğunun 
yanına saklanan 
gazete içerisindeki 
300 gram esrar, 20 
gram ıslak esrar, 
20 adet extacy 
hapı, az miktarda 
toz kokain ve yine 
az miktarda afgan 
esrar yakalandı. 
Otomobil sürücüsü 
Ü.Y., otomobilde 
bulunan S.İ. ve S.A. 
gözaltına alınırken 
yakalanan uyuş 
turucular Bursa İl 
Emniyet Müdürlü 
ğü Uyuşturucu İle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekiple 
rince muhafazaya 
alındı.

ftz Bölge tferdi di ye Itooııeratii haslıaııını öiaiirıliı
II

Bursa’da bir kişi
kendisine az bölge 
verdiği için koo 
peratif başkanını 
öldürdü.
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi Siteler 
Mahallesi Selçukbey 
Caddesi'nde 19 
Eylül tarihinde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, S.S 
Mesken Servisçileri 
Karayolu Yolcu 
Taşıma Kooperatifi 
Başkanı 50 
yaşındaki Arif 
Akçay, servis işleten 
Nazif Ö. ile çay

İr lalasını öldiirdü, cinayeti hatırlamadı
Bursa’da, içki ale
minde arkadaşını 
bıçaklayarak öldür 
düğü iddia edilen 
sanık, cinayet anını 
hatırlamadığını 
söyledi.
Olay, 31 Mart Sah 
2015 tarihinde, Nilü 
fer'in Sakarya Ma
hallesinde meydana 
geldi. 42 yaşındaki

bahçesinde oturu 
yordu. Nazif Ö. 
kendisine az servis 
verdiği iddiası ile 
Akçay ile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın

Naci Kesici, ken
disini yemeğe çağı 
ran arkadaşı Şaban 
D.’nin (60) evine 
gitti. Birlikte yemek 
yedikten sonra içki 
içmeye başlayan iki 
arkadaş arasında 
tartışma çıktı. Müna 
kaşanın kavgaya 
dönüşmesi üzerine 
Şaban D, arkadaşı 

büyümesi üzerine 
Nazif Ö., belindeki 
silahı çıkararak 
Akçay’ın kafasına 
2 el ateş etti.
Olay yerine gelen

Naci Kesici’yi bıçak 
ladı. Ağır yaralanan 
Naci Kesici, Çekirge 
Devlet Hastane
sinde 65 gündür 
süren ölüm kalım 
savaşına yenik 
düştü.
Cinayetin ardından 
tutuklanan Şaban D. 
hakkında ‘kasten 
adam öldürmek’

112 Acil Servis ekip
leri, Akçay’ı Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma Hastane- 
si’ne kaldırdı. Akçay, 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
hayatını kaybetti. 
Olayın ardından 
kaçan Nazif Ö. 2 gün 
sonra Emniyet 
Müdürlüğüne ge 
lerek teslim oldu. 
Bursa Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri 
tarafından sorgusu 
tamamlanan Nazif 
Ö., adliyeye sevk 
edildi.

suçundan Bursa 
6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
dava açıldı.
Üçüncü defa hakim 
karşısına çıkan 
Şaban D., 
“Olay anını 
hatırlamıyorum. 
İkimiz birlikte alkol 
almıştık. İkimiz de 
sarhoştuk” dedi.

lllîıtı
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DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE jfj
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YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN İH
GÜZEL ANLARINIZI M

YAŞATMAK İÇİN VARIZ M
Pustu -Meşrubat-Çerez pn 4 R vi 11
Piuanist +Di Performans jr111
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canlı fyıpn- Sakne - Işıkgösterisi 
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Tel : 513 10 71 GEMLİK

t

http://www.gemllkmiiton.com
plus.google.com/miltondugun


24 Eylül 2016 Cumartesi Gemlik KŞrfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER .
kadri_guler@hotmail. com

OHAL YASASI
“Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 

20/7/2016 tarihi ve 2016/9064 Sayılı Bakanlar Ku
rulu kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağan 
üstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle 
mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan ted
birler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belir
lemektedir.” denilmektedir.

Demek burada asıl üzerinde durulacak konu 
darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesi ile 
ilgili alınacak önlemler esastır.

Buna neden değindim.
Dün, DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası, Gemlik 

Ahmet Dural Meydanı’nda bulunan Cius AVM 
önünde bir basın açıklaması yapmak istedi.

Bursa Valiliği, 0HAL‘i bahane edip bu basın 
açıklamasının yapılmasına izin vermemiş.

Oysa, Gemlik Gübre Fabrikası’nda Petrol-İş Sen 
dikasının aldığı grev kararı eylemi 15 Temmuz’dan 
sonra gerçekleşti. Yani grev, OHAL’e karşın uygu 
landı. Buna nasıl izin verildi?

Şu anda Gemlik Gübre Fabrikası’nda grev 
devam ediyor.

Nakliyat-lş Sendikası, İstanbul/Esenyurt, Gebze/ 
Mualimköy, İzmir, Mersin ve Gemlik’te bulunaan 
Türkiye’nin en büyük taşıma firmalarından biri 
olan MSC/Medlog’un işyerlerindeki şoförleri 
sendika çatısı altına birleştirdi. Burada çalışan 600 
şoför ve diğer çalışanlar, sizin anlayacağınız 
sendikalı oldu. Sendika, işvereni toplu sözleşme 
yapmaya çağırdı.

Ne olduysa bundan sonra oldu.
Tüm işçileri kapı önüne koydular.
Lokavt ilan edildi. Yani işveren işyerlerini 

kapattı. Burada sorun ne? •—
Çalışanların sendikalı olmak istemesi sorun.
Bir de Disk gibi sarı olmayan devrimci bir şendi 

kanın işyerlerinde yetki sıması.
Çalışma Yasası ve Anayasa, çalışanların sendika 

lar çatısı altında toplanmasını içeren maddeleri or
tada dururken, işverenin işyerinde sendika iste
memesi nedeniyle başlattığı tavır sonunda Lokavt 
ilan etmesi, işçinin issiz kalması demektir.

Burada sorun Medlog işçilerinin işsiz kalması 
değil, sendika çatısı altında hak ettiği ücreti almak 
için mücadele başlatmasıdır.

Yoksa Medlog da çalışan 36 şoför işi bıraktıkları 
anÂ istedikleri nakliye firmasında işe girebilir.

Öğrendiğime göre, sektörde şoför açığı var.
Sorun şoförlerin başka firmalarda çalışmak 

değil, işverenin sendikalı, örgütlü işçi çalıştırmak 
istememesinde. Türkiye de işveren sendikalı işçi 
istemiyor.

MSC gibi ülkenin en büyük lojistik firmalarından 
birinin bu yola başvurması düşündürücüdür.

Halk mücadelesi veren şoförler yaşamlarında 
belki ilk kez bir örgüt çatısı altında biraraya 
geldiler ama, işlerinden oıauıar.

Haksızlığa isyan ediyorlar.
Ne yazık ki, Türkiye de çalışma yaşamı bu 

gerçeği sürekli yaşıyor.
Dün, Sendikanın genel başkanının ve Birleşik 

Metal Sendikası genel başkanının da destek için 
katıldığı basın açıklaması yapılmasına valilik izin 
vermedi. Polis bu eylemin yasal olmadığını ve 
dağılmalarını istedi emekçilerden.

Basın açıklaması eylemini destekleyenler arasın 
da CHP Bursa milletvekili Orhan Sarı bal da vardı.

Polis şoförler dağılmayınca, zor kullanarak dağıt 
mak istedi toplananları.

Çıkan arbede de Sarıbal'da tartaklandı, gözaltına 
alınmak istendi.

Çirkin sahneler yaşandı.
Basit bir hak arayışına OHAL neden karışşın.

Hak arayışındaki şoförler terörist mi?
Neyse ki Sarıbal’ında araya girmesiyle İş büyü 

meden açıklama yapılmadan sona erdi. Ama yaşa 
nanlar Türkiye’nin çağdaşlıkta ve demokrasiden 
ne kadar uzakta olduğunu bir kere daha gösterdi.

Biz, bu Meydanda ne kadar izinsiz gösteri izledik 
biliriz.

Alt yapı çalışmaları 
tamamlanan 
Gemlik Zeytin 
Hali Toptancılar 
Sitesi’nde 
BUSKİ tarafından 
yaptırılan alt yapı 
nedeniyle bozulan 
Site yolları 
tamamen parketaşı 
döşeniyor. 
Alt yapı sıkıntısı 
bulunan 
Toptancılar Zeytin 
Hali’nde 23 aydır 
devam eden 
kanalizasyon ve 
yağmur suyu 
boru döşeme 
çalışmalarının 
tamamlanmasından 
sonra müteahhitin 
bozulan yolların 
üzerine yenilemesi 
sırasında, Site 
yönetiminin 
Belediye ile 
kurduğu ilişki 
sonunda, sitenin 
tüm yollarının 
yenilenerek parke 
taşı döşenmesi 
kararlaştırıldı. 
K'uröan bayramı 
öncesi başlayan 
çalışmalarda bir 
bölüm yol parke 
taşı döşenirken, 
kalan bölümlerin 
parke döşenmesine

ise bayram 
sonrası başlandı. 
Gemlik Zeytin 
Toptancılar Hali 
Site Yönetimi 
Başkanı Serdar

Özaydıri) gazete 
mize yaptığı açıkla 
mada, belediyenin 
önerilerini dikkât 
alarak tüm Sitenin 
yollarının yeniden

parke döşenmesi 
ne karar verdikleri 
için başta 
belediye başka 
ftına ve ilgililere 
teşekkür etti.

MJ

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞACAK 

EN AZ LİSE MEZUNU 
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 
BAY MUHASEBE ELEMANI 

ARANIYOR

Müracaat Tel: 5140060

KflŞ€D€ IKKUMCK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

‘GeinİiS:^ www.gemlikkorfezgazetesix>2"
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DUYURU
GEMLİK ZEYTİNİ için destek veren saygıdeğer Dostumuz;
Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, sizlere açık bir bil

gilendirme ve davet yapmak istiyoruz.
Gemlik Adliye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak 2015 

hasadında, köyümüzden 52 ton kaliteli zeytin, nakit ödemeler ile havuzlarımıza 
alınmıştır.

Yeni hasat dönemi yaklaşırken, havuzlarımızı boşaltıp yeni alımlar 
yapacağız.

Bu nedenle, 10 ayrı havuz içerisine alınan zeytinlerimizi, sizlere göster
mek, kalitesini bilgilerinize sunmak istiyoruz.

25 Eylül 2016 Pazar günü saat 14.oo de, Adliye Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi binamızda, kalitesiyle bölgede farklı bir damak tadı oluşturan zeytin
lerimiz, sîzlerin ilgisine sunulacaktır.

Her havuz için gerekli örnekleri, yerinde inceleyerek, genel bir teklif yapa
bilmeniz için, sîzleri ağırlamaktan büyük keyif duyacağız.

Yapılacak açık artırmada, yönetim kurulu ile kooperatif üyelerimizin 
katılabileceği görüşmeler, şeffaf yönetim anlayışımız nedeniyle video kaydına 
alınacaktır.

(A) İhalemize katılmak isteyen firmalarımız, ihale günü en az 20.000 TL 
teminat mektubu veya 20.000 TL nakiti, yönetim kurulumuza teslim edecektir.

İhaleyi kazanamayan firmalarımızın aynı gün teminat mektubu veya nakit 
parası (20.000 TL) iade edilecektir.

(B) İhaleyi kazanan firmalar ürün bedelinin % 50 (yüzde elli) miktarını bir 
hafta içinde PEŞİN olarak yatıracaktır.

Kalan miktar 1 Aralık 2016 tarihine çek olarak kooperatifimize teslim 
edilecektir.

(C) Peşinat + Teminat mektubunun toplamı ile ürün bedeli arasında bir 
fark kalırsa, ilgili firma o miktar kadar daha ilave bir teminat mektubu vermelidir.

İşlerinizde başarılar diliyor, sizleri aramızda görmekten gurur 
duyacağımızı yeniden ifade ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Gemlik Adliye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu adına

i

i

nUN

elmacık
“Doğal Mineralli Su"

TÜRKİYE’NİN İLK

BPA
İÇERMEYEN

. ..

“W i 1

DAMACANASI

BURADA!
BPA (Bisphenöl A): Pölikarbott, 
PVC gibi bazı plastiklerin ve 
biçimlendirildikten sonra 
sertleşebilen plastik hammaddelerin 
üretiminde kullanılan kimyasal bir 
maddedir.

Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cad. No: 48 Gemlik 

otpartci O 224 513 97 OO 
u fmmT O 224 514 OO 77 
HAİİ1 0 507 244 72 24

Cahit Tüner Coşkun DamarSezai Şahin
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Hükümetten 10'luK ince ayar
Hükümet yaptığı 
yeni düzenlemeyle 
ekonomiye 10 
adımdan oluşan ince 
bir ayar çekti. 
Hükümetin, kredi 
kartı taksit sayısını 
9’dan 12’ye çıkarma 
ve kredi kartı 
borçlarını 72 aya 
kadar yapılandırma 
kararında İnce 
hesaplar rol oynadı. 
Ekonomi yönetimi, 
piyasayı canlandır 
ma, büyümeye katkı, 
vatandaşı rahatlatma 
gibi 10 adımdan 
oluşan ince bir ayara 
İmza attı.
Hükümetin, kredi 
kartı taksit sayısını 
9’dan 12’ye çıkarma 
ve kredi kartı 
borçlarını 72 aya 
kadar yapılandırma 
kararı, hem 
vatandaşı rahatlata
cak hem de piyasa 
lan canlandıracak. 
1- PİYASA 
CANLANACAK

Kredi kullanımındaki 
azalma ve vatanda 
şın harcamalarını 
kısması piyasayı 
önemli ölçüde 
daraltmıştı. Vatan 
daşın harcaması 
yılın ilk çeyre ğinde 
yüzde 6,4’ten yüzde 
3,1’e düşmüş, 15 
milyar TL’lik bir ger
ileme yaşanmıştı. 
2- VATANDAŞ 
RAHATLAYACAK 
Yapılan düzenle
menin, vatandaşı 
rahatlatması da ana 
hassasiyetlerden biri 
oldu, “ihtiyaç kredi
lerini” ödemekte zor- 
lananlara bir defaya 
mahsus olmak üzere 
72 aya kadar 
yeniden yapılan 
dırma getirildi. 
- SEKTÖRLER 
RAHATLAYACAK 
Vatandaşı rahatlata
cak ve alışverişi 
canlandıracak 
adımların, talebin 
daralmasıyla bekle 

yişe geçen çeşitli 
sektörleri de rahat 
tatması öngörülüyor. 
Elektronikte taksit 
sınırı 9’dan 6’ya 
düşürülmesine kar 
şın, beyaz eşya bun
dan muaf tutulmuş 
tu.
4- BÜYÜMEYİ 
ARTIRACAK 
Yılın ilk çeyreğinde 
4.7 olan büyüme, ik
inci çeyrekte 3.1 
olmuştu. Alışverişi, 
üretimi ve tüketimi 
tetikleyici etki ya
pacak adımların, 
büyümeye de yansı 
ması öngörülüyor. 
Özellikle yılın son 
çeyreğinde büyüme 
oranlarında artış 
bekleniyor.
5- TALEP 
PATLAMASI HAS
SASİYETİ 
İç talebin canlandı 
rılması hedefine 
karşın, talep patla 
masını da önlemek 
için taksit sayıları 

sınırlı artırıldı. Genel 
kredi taksit sınırı 9 
aydan İ2 aya 
çıkarılırken, bazı 
ürünlerde farklı kredi 
taksit sayıları belir
lendi. Marketlere, 
cep telefonuna ve 
akaryakıta taksit ge
tirilmedi.
6- ARAÇ VE 
KONUTA ÖZEL 
ÖNEM
Ev sahibi olmayı 
planlayanlara yöne
lik de önemli bir 
adım atıldı. Daha 
önce 100 bin TL’ye 
kadar ev alacaklar 75 
bin TL’ye kadar kredi 
lendirebiliyordu. Bu
rada da 5 puanlık 
artış sağlandı. Artık, 
yüzde 25 değil, 
yüzde 20 teminatla 
ev sahibi olunabilme 
imkanı getirildi. Fi- 
nansal kiralamayla 
araç alımında da 
yüzde 100’e kadar 
kredilendirme imkan 
lan hem sektörleri 

hem vatandaşı 
rahatlatmış olacak.
7- İTHALAT VE CARİ 
AÇIK FAKTÖRÜ 
Kararda ithalat ve 
cari açık faktörü 
düşünüldü. Elektrik- 
elektronik eşya ve 
bilgisayarda taksit 
sayısı artırılmadığı 
gibi, 9’dan 6’ya 
düşürüldü. Yurtdı 
şında yapılan harca
malar da taksit yasa 
ğına tabi tutuldu.
8- LÜKS TÜKETİME 
KAÇIŞ ÖNLENDİ 
Yapılan Çalışma 
kapsamına alınan 
ürünler, lüks üretimi 
teşvik etmeyecekler 
arasından belirlendi. 
Alkollü içecek 
ahmları, kozmetik ve 
ofis malzemeleri ile 
doğrudan pazarlama 
ile ilgili harca
malarda “taksit 
yasağı” olacak.
Havayolları, seyahat 
acenteleri, 
taşımacılık, kon

aklama, sağlık gibi 
hizmetler de taksit 
yasağına tabi tutula
cak.
9- PSİKOLOJİK 
ETKİSİNE DE 
DİKKAT 
Adımlar atılırken, 
sadece “ekonomik” 
ve “sosyal” boyutu 
değil, “psikolojik” 
etkisi de dikkate 
alındı. Özellikle 15 
Temmuz darbe 
girişimiyle toplumun 
bazı kesimlerinde 
aşırı temkinli hava 
oluşmuştu.
10- YATIRIMLARA 
YANSIYACAK 
Hükümet, birbiri 
ardına yatırım ve 
üretim paketleri 
hazırlayarak devreye 
sokmuştu. Kredi 
kartı taksitleri ve 
tüketici kredileriyle 
ilgili adımların, 
bunları da pekişti 
recek bir nitelik 
taşıdığının altı 
çizildi.

lolamlıncılam tiim mİ Hrtılılanna el kmulacak
Adalet Bakanlığı 
tarafından yeni 
hazırlanan kanuna 
göre tefecilik 
yapanların suç ne
deniyle elde ettikleri 
belirlen mallara el 
konulacak.
Adalet Bakanlığı, 
tefecilikle mücadele 
için hazırladığı 
kanun tasarısını 
başbakanlığa gön
derdi. Tasarıya göre, 
soruşturma veya 
kovuşturma

kapsamında tefecilik 
suçunu işleyenlerin 
tüm mal varlıklarına

el konabilecek. 
Adalet Bakanlığı 
Kanunlar Genel

Müdürlüğü, 
tefecilik, organ 
veya doku ticareti, 
nitelikli dolandırıcılık 
suçlarıyla etkin 
mücadele 
kapsamında 
hazırladığı kanun 
tasarılarını 
Başbakanlığa 
gönderdi.
Kanun tasarısı 
taslağının 
yasalaşması halinde, 
Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nun

"Taşınmazlara, hak 
ve alacaklara el 
koyma” başlıklı 
128'inci maddesin
deki katalog suçların 
kapsamı 
genişletilecek. Bu 
kapsama tefecilik, 
organ veya doku 
ticareti suçları da 
dahil edilecek. 
Böylece, tefecilik 
yapanların suç 
nedeniyle elde 

ettikleri belirlenen 
tüm mal

varlıklarına el 
konulacak. 
Öte yandan, 
organ veya doku 
ticareti yapanların 
mal varlıklarına da 
bu kapsamda işlem 
yapılacak.
Ayrıca tefecilik, 
organ veya 
doku ticareti ile 
nitelikli dolan 
dincilik suçu 
şüphelileri 
teknik takibe de 
alınabilecek.
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M

GEREKU TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 15 79

Telefon Arıza
UEDAŞ ARIZA
UEDAŞ İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

■VI Gar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt. Md. 513 11 74 VAPUR- FERİDOTHalk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.

513 13 53■ SHimHAMmun
513 10 57
513 13 08
513 11 33

L 
i

Kaymakamlık 
C.Savcılığı

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

Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

oıe ıu
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

I C.Savcı Yrd, 
Emniyet Müd.

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTODÜS

i ULAŞIM Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00
Pemukkil»
DENİZ UÇ Adi

• 12 OO 20 513 14 14
513 13 64

büs Terminali (18 Hat)

R f'agtau» Ak/nls Seyahat 
MSTRO
Aydın Turlun
•o car Turtt/n
Kanbaro0iu-<aada*

• 14 «3 «2 
«13 12 12 Gümrük Md.

Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

524 85 86 DAĞITICILAR

E
• 12 O1

513 10 92
513 10 45
513 77 73

GEMDAŞ
Aygaz

513 29 29
513 12 95
413 İR 37

H HASTANELER nam Egııım muu. oıo ioao

İŞ-KUR 513 7166
Habaş
Mogaz .513 75 58

B 
E

Devle» Haatanaal 
Sahil Dev. Kast.

617 34 00
613 23 29

BELEDİYE Ergaz 
Milangaz

513 88
513 22

43
59

Msr.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 08
613 66 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

Habaşgaz 
Yonl Llkltgaz 
BP Gaz

513 45
513 65
514 59

46 
00
81

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96 Bütünler Llkltgaz 513 80 00

30 Körfez Taksi
Çınar Taksi 
Güven Tekel 
Gemlik Tekel 
Meneetır Tekel

513 18 21
513 24 67
613 32 40
513 23 24
517 33 94

İtfaiye
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

AKçagaz 
Totalgaz

514 Bö
514 17

70
00

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 
mar-pet 
Tuncay Otognz 
Boysa Petrol

• 13 30
• 13 16
• 13 O1

7 0
33
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Gemlik Karfez
•IMLİK'İN İLK OONlOK SİYASİ OAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5583 

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)

ieiUiiIieiiMI
VENÜS SİNEMASI

suikast (Türkçe 
bddrâJfYıfMı'Vb- 
16:15-18:30-20:45...

kayıp balık don: 
12:00-14:00-16:00- 

18:00-20:00...
blaır cadısı: 11:45- 
14:00-16:15-18:30- 

20:45...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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ÖZEL n^ıü İni' ctylvıd i İt W?

r 2002 v . •• v .

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

M

SOSYAL

»O

TİYATRO W 

BİLGİSAYAR 

HALKOYUNLARI 
SATRANÇ ■

Ol

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

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli CAfiVAT MÜZİK . . JİMNASTİK
Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı miüredat 9V9IAL MASA TENİSİ
programına göre zorunlu gördükleri nrımiu rimmı fin Sı ium VOLEYBOL
kültür ve branş derslerinin yanı sıra AKTIVITELERINIZ: BASKETBOL 
sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır gjj gpORLARI

YİĞİT^|ÎnŞAAT

I

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

YAPI MALZ€M€L€Rİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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AKP Gemlik İlçe Danışma Meclisi toplantısında 
konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, önemli 

açıklamalar yaptı

Müezzinoğlu, 
“Devlenen hainleri

Müteahhit Murat Bozdemir, Encümen üyesi Müteahhit Ömer Uslu’nun 
kendisine ateş ettiğini iddia etti.

T Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ah Fetö, vah Fetö!..
15 Temmuz’dan sonra siyasetin tüm 

malzemesi Fethullah Gülen Terör 
örgütü.

Bugünlerde her taşın altında FETÖ 
aranıyor.

FETÖ’cülerin AKP iktidarına karşı 
giriş tikleri başarısız darbe girişimi her 
$eyi geriye itti. Devleti FETO’cülerden 
arındırmak için öylesine büyük çaba 
harcanıyor ki, PKK terörü bile unutuldu.

Devamı sayfa 4’de

Müeahhit Derneği Başkanı ve AKP Belediye 
Encümen üyesi Ömer Uslu ile müteahhit 
Murat Bozdemir arasında sosyal medya 
üzerinde başlayan paylaşımlar beklenme 
yen tartışmalara neden oldu. Bozdemirlerin 
1,5 yıl önce sattığı bir daire ye yağmurlar 
dan su akması ile başlayan sosyal medyada 
tartışma iki müteahhit! birbirine düşürdü. 
Tartışmaların sonunda barışmak için bir 
araya gelen Uslu ve Bozdemirin buluşması 
karakolda son buldu. Haberi sayfa 4’de

temizleyeceğiz"
AK Parti Gemlik 
İlçe Teşkilatı 
Danışma Toplan 
tısında konuşan 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, 
Türkiye'ye yöne
lik tehditlere 
dikkat çekerek, 
"Her şey Cum 
hurbaşkanımızın 
2023 hedeflerini 

sırtımızdaki kam 
burları, organla 
rımıza yerleşen 
virüsleri temizli 
yoruz.” dedi. 2’de

göstermesi sonra 
sında başladı. Bü 
tün kıyamet ondan 
sonra koptu." dedi. 
Müezzinoğlu, Artık

- . +arcellk ugurlu^r *
DayanıklıTOkeUmMamOMSın.wUc.A.S. ■ ■ ■

KLİMA VE DERİN 
DONDURUCULARDA 
400 TL‘YE VARAN 
İNDİRİMLER!!!

GEMLİK’E ÖZEL KAMPANYA

İ Tel: 0 224 514 90 84'

ANKASTRE SET ALANA 
FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİ 

HEDİYE!!

----- --------------------------------~ Fax: o 224 513 41 19 »
■s»Klal Cad. No: 11 GEMLİK gemlik.magaza@bursaugurlu.com Fırsat paketi hariçtir. 

Kampanya stoklarla sınırlıdır

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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AKP Gemlik İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Önemli açıklamalar yaptı

Müezzinoglu, “Devletten hainleri temizleyeceğiz”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, uluslararası kredi derecelendirme 

kuruluşu Moody’sin Türkiye'nin kredi notunu revize etmesine ilişkin, “Türkiye ekonomisi daha 
çok büyüdüğü halde uluslararası para piyasaları, Türkiye'nin kredi hotunu niye düşürüyor?”dedi

AK Parti Gemlik İlçe 
Teşkilatı Danışma 
Toplantısında 
konuşan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, 
Türkiye'ye yönelik 
tehditlere dikkat 
çekerek, "Her şey 
Cumhurbaşkanımızı 
n 2023 hedeflerini 
göstermesi sonra 
sında başladı. Bü 
tün kıyamet ondan 
sonra koptu." dedi. 
Gemlik Belediyesi 
Ömer Kahraman ek 
hizmet binasında 
dün saat 12.oo de 
düzenlenen AKP 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Danışma Toplantı 
sı'nda yaptığı ko 
nuşmada, 15 Tem- 
muz'daki duruşla 
rından ve Yenika 
pı'da verdikleri bir* 
İiktelik mesajındab 
dolayı vatandaşlara 
teşekkür etti.
"Ay yıldızlı bay ra 
ğın hak ve huku 
kunu korumakta 
nasıl canlarımızı 
feda etmişsek, gele
cek nesillere bu 
inancı aktaracağız." 
ifadesini kullanan 

Müezzinoğlu, şöyle 
konuştu: "Her şey 
Cumhurbaşkanımı 
zın 2023 hedeflerini 
göstermesi 
sonrasında başladı. 
Bütün kıyamet 
ondan sonra koptu. 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan, "2023'te 
dünyanın ilk 10 
ekonomisinden biri 
olacağız. Dünyanın 
geleceğine karar 
veren masada Türki 
ye de olacaktır' 
dedi. Çok değil üç 
gün önce Birleşmiş 
Milletler'de de 
mesaj verdi, 'Dünya 
beşten büyüktür' 
dedi. Bu millete diş 
geçiremezsiniz. 
Çanakkale'de nasıl 
başaramadıysanız, 
bugün de başara 
mazsınız. Bu süreç 
te dost görünen 
hainleri gördük. 
Stratejik dostları 
mızın, düşman 
olduğunu gördük. 
Bu millet geleceğe 
daha güvenle bakı 
yor. Artık yolculuğu 
muzu daha rahat 
yapacağız. Artık 
sırtımızdaki kam

hurları, organla 
rımıza yerleşen 
virüsleri temizli 
yoruz. Daha süre 
cimiz devam ediyor. 
Önümüzdeki gün
lerde de bu millete 
hizmet etmesi 
gerekirken devletin 
kadrolarından maaş 
alarak ihanete hiz 
met eden kim varsa 
o kadrolarda barına 
mayacak. Hepsini 
tasfiye edeceğiz.** 
"Vazgeçmeyeceğiz" 
Uluslararası kredi 
derecelendirme 
kuruluşu 
Moody's'in 
Türkiye'nin kredi 

notühü rövüe 
etrtieöini değerlen 
diHfkeh dünyaya 
yön Veteri kuruluş 
lâfin, yeni yeni 
tuzaklar kurduğuna 
işaret eden Müezzin 
oğlu, "Türkiye'nin 
kredi notuyla öphâ- 
yarak 
hedeflediğimiz 
yoldan geri dön
memiz isteniyor. Bu 
kuruluşlara sormak 
lazım, Almanya, In
giltere, Hollanda 
gibi ülkelerin eko 
nomisi mi daha çok 
büyümüş, Türki 
ye'nin mi? Türkiye 
daha çok büyürken 

notu neden düşü 
yor? & havalıma 
hıhı yapıyörüz, Oş- 
fnangazi Köprüsü 
hü, YaVuz Sultan 
Selim Köprüsü'hü 
açtık. Bekledikleri 
tek şey var, 'Recep 
tayyip Erdoğan şu 
hedeflerden vazgeç 
sih.1 VâzgeÇme 
ySceğİZ." şeklinde 
köhuŞtli.
Gemlik Belediye 
Başkariı Refik 
Yılmaz da Fetül 
lahçı Terör Örğü 
tü'nüh (FETÖj 15 
Temmuz darbe 
ğirişimihde, ülkeyi 
işgal ptojesinderi 
kurtarrhak için 
göğüslerini namlu
lara, bömbâlara 
siper eden 241 şehi 
de Allah'tan rahmet, 
İki bine yakın yatalı 
ya da acil şifalar 
diledi. Darbe girişi 
mi ğâce§i ilk çağrı 
dan hemen sonra 
parti binasına, daha 
sonra da binlerce 
kişiyle İskele 
Meydanı'na akın et
tiklerini dile getiren 
Yılmaz, "27 gün nö
betler tutuldu.
Bursa'nın savun 

ması Gemlik'ten 
başladı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
mızın istihbarat ve 
talimatıyla Bursa-ls- 
tanbul karayolunu 
iki yönlü kestik ve 
haranın önünü 
araçlarla kapattık. 
O gece Bursa’nın 
şavunmasını Gem
lik'ten başlatmış 
olduk." diye 
konuştu.
AK Parti Bursa mil
letvekilleri Hakan 
Çavuşoğlu, İsmail 
Aydın, Hüseyin 
Şahin, Büyükşehlt 
Belediye Başkan 
Vekili Abdulkadir 
Karlık, AKP İl 
Başkanı Cemalettin 
Torun, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, AKP 
İlçe Başkanı Zafer 
Işık, Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcıları, 
belediye meclis 
üyeleri, ilçe yöneti
cileri, mahalle tem
silcileri teşkilat 
görevlileri ve parti 
üyelerinin de 
katıldığı toplantı, 
basına kapalı 
devam etti.

Mm Mlııı Mı miMii teı smiıf
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, yaptığı 
yazılı basın 
açıklamasında, Milli 
Eğitimde yaşanan 
aksaklıkların yavaş, 
yavaş ortaya 
çıktığını belirterek, 
4. İmam Hatip Oku- 
lu’nun açılmasını ve 
ilçenin tek Endüstri 
Meslek Lisesinin 
deprem riski 
taşımasına karşın, 
yıkılması yerine 
güçlendirme 
kararını araştır 
dıklarını söyledi. 
Sertaslan’ın 
açıklaması söyle: 
“2016-2017 Eğitim- 
Öğretim yılı geçti 
ğimiz hafta başladı. 
Kimi ailelerimiz 
çocuklarının ilkoku 
la başlamasıyla 

tatlı bir telaş 
içindeyken kimi 
ailelerimizde 
çocuğunun gelece 
ğini belirleyecek 
bir yarışın stresi 
içinde buldular 
kendilerini. Önce
likle bütün 
çocuklarımızın yeni 
eğitim öğretim 
yılını kutluyoruz. 
Bütün bunlarla bir
likte Milli Eğitim ala 
nında yaşanan 
aksa malarda 
yavaş, ya vaş or
taya çıkıyor.
4. İmam Hatip Lise
sine kavuşan 
ilçemizdeki tek 
Endüstri Meslek 
Lisesi’nin deprem 
riski nedeniyle 
alınan yıkım 
kararının güçlendir 
me yeter kararına

dönüştüğünü 
izliyoruz hayretle. 
İzlemeye ve 
araştırma ya da 
devam edeceğiz 
elbette. İlk haftayı 
adaptasyonla 
geçiren öğren 
çilerimizin bu 
hafta yeni bir 
sorun da var 

karşılarında, 
seçmeli dersler. 
Sorun diyoruz çün 
kü ilk bakışta nor
mal görünen bu 
uygulama bazı 
işgüzar öğretmen 
ve idareciler tarafın 
dan sırf iktidara 
yaranmak uğruna 
çocuklarımıza baskı 
aracına dönüştürü 
lüyor. Çocuklara 
sunulan seçenek
lerden sadece dini 
konular dayatılıyor. 
Adı üstünde seçme 
hakkı elinden alınan 
çocuk dayatılanı al
maya mecbur 
bırakılıyor. Belki de 
sırf bu yüzden aslın 
da severek ve istey
erek öğrene hilece 
ği konulardan ne
fret edebilecek hale 
düşürülebiliyor.

Geçen yıllarda 
okullarımızda yaşa 
nan bu durum bu 
haftadan itiba ren 
yine hayata geçe
cektir. Buna yel
tenecek öğretmen 
ve idarecilere 
sesleniyoruz.
Vazgeçin Allah ile 
kul arasına girmeyi. 
Bırakın insanı 
sadece kul olarak 
görmeyi. Bırakın 
zorlamayı. Dinde 
zorlama yoktur 
derken bir yandan 
düşük notla tehdit 
etmeyi. Allah 
isteseydi şüphesiz 
“OL" derdi ve 
olurdu herkes tek 
tip. Bırakın aba 
altından sopa 
göstermeyi, 
veremeyeceğiniz 
hesapların altına 

girmeyi. Unutmayın 
takip edeceğiz 
sizleri. Kim bir 
çocuğumuza baskı 
yaparsa hesabını 
biz soracağız 
sözümüz olsun. 
Bu ülkede hala 
bağımsız mahke 
meler var çok 
şükür. Bu ülkede 
hala eşitliğe, 
özgürlüğe, 
demokrasiye 
inancı tam olan 
insanlar çoğun 
lukta çok şükür. 
Bunlara cüret 
edecek öğretme 
nim size sesle 
niyoruz.
Hesabını soracak 
Cumhuriyet Halk 
Partililer var çok 
şükür. Bu sözleri 
mlz kulağınıza 
küpe olsun."
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İKİ otomobil 
Kafa kafaya 

çarpıştı
Facianın falısından dönülflü

Bursa’nın Yıldırım 
ilçesinde, benzin 
istasyonu önünde 
meydana gelen 
kazada 3 kişi 
yaralandı, 
dinilen bilgiye göre, 
M.K. idaresindeki 16 
CJN 02 plakalı araç, 
Sevinç Caddesi üz
erinde yasak olan 
yerden U dönüşü 
yapmak isterken, 
karşıdan gelen 
Ş.A'nın kullandığı 16 
V 5010 plakalı araçla 
çarpıştı. Kazada B.E.

ile ismi öğrenile 
meyen 2 kadın 
yaralandı. Yaralılar 
olay yerine gelen

ambulanslarla has
taneye kaldırıldı. 
Emniyet ekipleri, 
kazaya karışan M.K.

ve Ş.A'yı ifadelerini 
almak üzere polis 
merkezine götürdü. 
Kazanın olduğu 
yerde benzin istas 
yonu bulunması 
korkuturken, 
büyük bir faciadan 
dönüldü.
Aynı yerde sık sık 
kazalar meydana 
geldiğini belirten 
çevre halkı, yeni 
yapılan trafik 
lambalarının da 
fayda etmediğini 
söyledi.

Yenişehir-İznik 
yolunun 6. kilome
tresinde çalışma 
sebebiyle tek 
şeride düşen yolda 
iki otomobil kafa 
kafaya çarpıştı.
Araçlardaki 5 yolcu 
yaralı olarak 
kurtuldu.
Edinilen bilgiye 
göre, yol çalış 
maları nedeniyle 
Yenişehir-İznik yol
unun 6. kilometresi 
tek şeritten 
sağlanıyordu.
Alaylı köyü yolu 
yakınlarında karşı 
karşıya gelen araç 
sürücüleri, havanın 

kararmasıyla 
birbirlerini fark 
edemedi. 42 CYK 
44 plakalı otomobil 
ile 28 RC 028 
plakalı otomobil 
kafa kafaya 
çarpışırken, 
çarpışmanın etk
isiyle; U.Ç., S.B., 
O.M., M.B., F.C. 
yaralandı.
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekipleri, yaralıları 
Yenişehir Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı.
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

Bursa'da evde 
bulduğu bonzaiyi 
yiyen 8 aylık bebek 
komaya girdi.
Yaşam savaşı 
yeriyor.
İddiaya göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Selimzade Ma
hallesindeki evinde 
Sabah saatlerinde 
annesi tarafından 
baygın halde bulu

nan 8 aylık bebek, 
yakınları tarafından 
özel bir hastaneye 
getirildi. Burada 
yapılan ilk müda
halenin ardından 
uyuşturucu 
komasına girdiği 
belirlenen minik 
bebek, ambulansla 
Şevket Yılmaz De
vlet Hastanesi'ne 
sevk edildi.

Hayati tehlikesinin 
bulunduğu 
öğrenilen talihsiz 
bebeğin, tedavisi 
sürerken, ailesi 
ise ifadesine 
başvurulmak üzere 
polis merkezine 
götürüldü.
Bebeğin ifadesine 
başvurulan 
anne babasının, 
uyuşturucu maddeyi

10 yaşındakinin 
ablasının 
dışarıdan bulup 
eve getirmiş 
olabileceğini 
söyledikleri 
öğrenildi. Talihsiz 
bebeğin, odada 
yalnız olduğu sırada 
eline geçirdiği 
bonzai maddesini 
ağzına atıp yuttuğu 
iddia ediliyor.

İlMııMüiıiılM Pişmaniye kutusundan 
uyuşturucu çıktı

Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde, direk
siyon başında kalp 
krizi geçirerek 
kabak tarlasına 
giren özel otomobil 
sürücüsü hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Şipali Ma
hallesi mevkiinde 
kabak tarlasında bir 
aracın uzun süredir 
durduğunu fark 
eden mahalle sakin
leri, tarla sahibi 
Ahmet Çetin’i 
arayıp haber verdi. 
Kabak ektiği tarlaya 
gelen Ahmet Çetin, 
aracın içine 
baktığında, şoför 
koltuğunda hareket
siz yatan şahsı 
görünce durumu

jandarmaya haber 
verdi. Sağlık ekip
leri, 35 YU 191 
plakalı özel otomo
bilin sürücüsü 70 
yaşındaki Tevfik 
Aykut’un öldüğünü 
belirledi.
Direksiyon başında 
kalp krizi geçiren 
sürücünün direk

siyon hakimiyetini 
kaybetmesiyle 
aracın kabak 
tarlasına uçarak 
durduğu tespit 
edildi. Yaşlı adamın 
cesedi otopsi için 
Bursa Adli Tıp Ku- 
rumu'na kaldırılır 
ken, olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Bursa'da, İstanbul'
dan getirdikleri 
uyuşturucuyu 
piyasaya sürmek 
istedikleri iddia 
edilen 7 kişi, 
gözaltına alındı.
Alınan bilgiye 
göre, İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Uyuşturucuyla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, A.A, A.O, 
R.K. ve R.K'nin İs
tanbul'dan 
getirdikleri 
uyuşturucuyu 
Bursa'da piyasaya 

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

süreceği 
bilgisine ulaştı. 
Şüphelileri takibe 
alan ekipler, 
Osmangazi ilçesi 
Alacahırka 
Mahallesi'ndeki 
ormanlık alanda 
bulunan bir evde 
K.I, Y.E. ve D.Y. ile 
buluşan zanlıları 
suçüstü yakaladı. 
Söz konusu kişilere 
ait evde özel 
eğitimli uyuştu 
rucu köpeği, "Alfa" 
ile arama yapan 
ekipler, evin 

kömürlük 
kısmındaki bir 
pişmaniye kutusu 
içine saklanan 
503 gram metam 
fetamin, 8 gram 
kokain ile 
2 hassas terazi 
ve bir ruhsatsız 
tabanca ele 
geçirdi.
Olayla ilgili 
gözaltına alınan 
zanlılar, 
emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GüneBakıs
Müteahhit Murat Bozdemir, Encümen üyesi Müteahhit Ömer Uslu’nun 

kendisine ateş ettiğini iddia etti.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Ah Fetö, vah Fetöl..
PKK’lı teröristlerin hain saldırıları ile her gün 

şehit olan asker, korucu, polisleri neredeyse unut
tuk. Onlar baş sıradan ikinci sıraya düştü.

Hatta şehit haberleri önemsizleştirildi.
Fetö’cülerin darbe girişimini içte anlatıyoruz ama 

dışarıda başarılı olamıyoruz.
Bunun için Cumhurbaşkanı ve hükümet kızıyor.
Başta 15 yıllık kıdemli müttefikleri ABD ve Batı 

lılara ateş püskürüyor.
Erdoğan, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşma 

da, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin BM'yi 
etkisiz hale getirmesinin kabul edilemez olduğunu 
söyledi, yeni karar mekanizmalarına ihtiyaç 
olduğunu belirtti.

Bu arada “Dünya 5’den büyük” sözünü yineledi. 
Görülen o ki, gerek ABD, gerekse batılı ülkeler, 

Büyük Ortadoğu projesi kapsamında destekledik
leri ve iktidara gelmesine yardımcı oldukları “ılımlı 
İslamcı” AKP’yi gözden çıkarmış durumda.

Dün ilçemizde partisinin Danışma toplantısına 
katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu, gerek bu durumu, gerek 
önceki gün Uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu re- 
vize etmesine ilişkin, "Türkiye ekonomisi daha 
çok büyüdüğü halde, uluslararası para piyasaları, 
Türkiye'nin kredi notunu niye düşürüyor?” diye 
soruyor.
Müezzinoğlu. ABD’nin ve batının hııkı/e nın 

ekonomik hedeflerine ulaşmasının önünü kesme 
ye çalışıldığını belirtirken, “Türkiye'ye daha çok 
yabancı sermaye gelmesin, Türkiye yeni ve büyük 
projelere imza atmasın, Türkiye onlara rakip 
olmasın. İsteseniz de istemeseniz de rakip olaca 
ğız." diyor.

Komik bir durum.
Türkiye’nin yol yaparak, İstanbul’un iki yakasını 

birleştiren köprülere yaparak veya büyük hava 
alanı inşa ederek ekonomisini büyüttüğünü ve 
Avrupa ile ABD’ye rakip olmasından söz ediyor.

Arkadaş, o ülkeler bu sorunlarını çoktan bitirmiş 
ler. Adamlar uzayın keşfindeler, silikon vadisi gibi 
devasa elektronik üretim merkezleri var. Yaptıkları 
küçük bir akıllı telefonun dünya satışı bizim bütçe 
mizi aşıyor, sen daha yoldan, köprüden söz ediyor 
sun.

ner şeyıriıe uriıara 'uağınfıısın.
Bağımsız bir Türkiye yaratamamışın.
Onlar silikon vadilerinde teknolojik devrim 

gerçekleştiriyorlar, sen imam hatipleri çoğaltarak 
dindar bir nesil yetiştirmeye çalışıyorsun.

Herkesi imam mı yapacaksınız?
14 yıl birlikte kankalık yaptığınız bir başka imam 

bakın neler yaptı size.
Hala gerçekleri göremiyorsunuz.
ABD’nin Suriye de taşeronluğunu yaptığımız için 

3 milyon Suriyeliyi barındırıp besliyoruz.
Düne kadar bize dost olduğunu sandıkları ülke 

lerin AKP’nin 2023 hedeflerinden korkarak bugün 
düşman olduklarını söylemek, bir devlet adamına 
yakışmaz.

Devlet adamlığı uzağı görebilmek, ulusal bir poli
tika ile muassır medeniyetler düzeyine insanlarını 
çıkarmakla olur.

Bu da önce çağdaş eğitim ile hurafelerle değil, 
bilmi esas almakla olur.

AKP’nin bugüne kadar uyguladığı iç ve dış 
politikanın ne kadar yanlış olduğunu hep gördük.

Birlikte yola çıkıp, devleti teslim ettikleri kişile 
rin kendilerini devirmeye kalkmalarının bile far 
kında olmayan bir iktidar söylenecek söz, 
aymazlıktan kurtulmalarıdır.___________________

Gemlik Müteah
hitler Derneği 
Başkanı ve AKP 
Belediye Meclis 
üyesi Ömer Uslu’
nun, müteahhit 
Murat Bozdemir’i 
“Dağa kaldırmak” 
istediği iddia edildi. 
İlginç olay, dün 
saat 13.15 sırala 
rında Krom Sokak 
açık otopark arka 
sında gerçekleşti. 
Nihat S. adlı simit 
fırını işleticisinin 
Bozdemirlerin 
Çukurbahçe 
mevkiinde yaptığı 
inşaattan 1.5 yıl 
önce satın aldığı 
daire, sağanak 
yağışlar sonrası 
eve su akması 
üzerine, sosyal 
paylaşım sitesinde 
bu konuda firma 
hakkında olumsuz 
yorumlar yapması 
ılı-» t.ııtı^ina 
Bu yorumlara 
katılan Müteahhit 
ler Derneği Başkanı 
ve Belediye Encü
men üyesi Ömer 
Uslu’nun yorum 
larına, Atilla Cihan 
da yorumlar yaptı. 
Sosyal medyada 
başlayan bu yorum 
lar, iki müteahhidi 
karşı karşıya 
getirdi.
Ömer Uslu’nun 
iddiasına göre; 
kendisine telefonla 
küfür edildiği, bu 
nedenle olayın 
büyüdüğü belirtildi.

İki tarafı barış 
tırmak için başla 
yan girişimler 
üzerine, dün öğle 
saatlerinde 
Erzurumlular 
Derneği’nde bulu
nan Murat Bozde 
mir ile görüşmek 
üzere Ömer Uslu ve 
Atilla Cihan’ın 
dernek önüne 
araba ile gittiği 
öğrenildi.
Aracın arka koltu 
ğuna oturan Murat 
Bozdemir ile Ömer 
Uslu arasında araç 
içinde küfür nede 
niyle tartışma çıktı 
ğı iddia edildi. 
Uslu’nun Bozde 
mir’e vurmaya 
çalıştığı sırada 
Bozdemir’in araç
tan inerek gitmek 
istemesi sırasında 
araçtan inen Ömer 
Uslu yanında taşı 
dığı taşıma ruhsatlı 
silahını çekerek 
havaya 3 el 
ateş etti.

Olaydan sonra 
polise giden Murat 
Bozdemir, Ömer 
Uslu dan şikayetçi 
oldu ve kendisini 
dağa kaldırmak 
istediklerini iddia 
etti.

KOVANLAR 
BULUNDU

Polis olay yerinde 
yaptığı incelemede 
boş kovanları 
buldu.
Ömer Uslu, Em
niyet Müdürlüğüne 
giderek ifade 
verdikten sonra 
serbest kalırken, 
olayla ilgili soruş 
turmaya başlandı. 
Gazetemize açık 
lama yapan Ömer 
Uslu, “Anneme 
küfür ettiler. Olay
lar üzerine bizi 
barıştırmak iste
diler. Bunun için 
Dernek önüne git
tim. Arabada An
neme küfür ettiniz

barışmıyorum 
dedim. Kimin küfür 
ettiğini sordum.
“Amma da uzattın" 
dedi. Bunun üzeri 
ne arkaya dönüp 
ona vurmaya 
çalıştım. Arabadan 
çıkarken, “bekle 
hesabına sora 
cağım” dedi ve 
gitti. Ben de sinirle 
araçtan çıkıp 
havaya ateş ettim. 
Yanlış yaptım” 
dedi.
Müteahhit Murat 
Bozdemir’in 
“Beni dağa 
kaldıracaklardı. 
Arkamdan ateş 
etti.” iddiası, 
Ömer Uslu’nun 
“Anneme küfür 
edildi” iddiası ile 
olay karakolluk 
oldu.
İki müteahhidin 
hiç yoktan sosyal 
paylaşım sitesinde 
başlayan tartışması 
Adliye de son 
bulacak.

BM

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞACAK 

EN AZ LİSE MEZUNU 
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 
BAY MUHASEBE ELEMANI 

ARANIYOR
Müracaat Tel: 514 00 00

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye'nin deprem 
riskine karşı 
“Deprem Tehlike 
Haritası” ve yeni 
“Bina Deprem 
Yönetmeliği” 
geliyor.
Türkiye'deki dep 
rem riskine karşı 
iki güncelleme 
yoldu. “Deprem 
Tehlike Haritası” ve 
güncellenmiş 
“Bina Deprem 
Yönetmeliği”.
WEB 
UYGULAMASI DA 
VAR
Yeni Şafak'ta yer 
alan habere göre, 
çalışma ile 
Türkiye'nin gelecek 
40 yıllık afet 
risk planları 
oluşturulması 
planlanıyor. Afet ve 
Acil Durum Yüksek 
Kurulu kararları 
sonucu hazırlanan 
“Deprem Tehlike 
Haritası”nın inter- 
aktif web uygula 
ması da geliyor. 
Alt-üst yapısıyla ve 
kritik tesisleriyle

birlikte daha 
güvenli, afetlere 
karşı daha dirençli 
bir Türkiye inşa 
etmek için 
harekete geçen 
AFAD, “Deprem 
Tehlike Haritası” ve 
“Yeni Bina Deprem 
Yönetmeliği” 
hazırladı. AFAD, 
yeni proje için 
birçok kurum, 
400'ü aşkın uzman 
ve akademisyen 
birlikte çalıştı. 
AHŞAP BİNALARI 
DA KAPSIYOR 
Son olarak 1996'da 
yenilenen Türkiye 
Deprem Bölgeleri 
Haritası'nın ve 
2007'de güncel

lenen deprem böl
gelerinde yapılacak 
binalar hakkındaki 
yönetmelik re
vizyondan geçti. 
Son rötuşların 
yapıldığı yeni 
yönetmelikle, 
ülkemizde giderek 
yaygınlaşan ancak 
mevzuatlarımızda 
yer almayan yük
sek ve ahşap bi
nalar, sismik 
izolasyonlu yapılar 
ve hafif çelik 
binalar gibi 
yapı stoğunun 
deprem güvenlik
lerindeki belirsiz
liklerini de ortadan 
kaldırılması 
bekleniyor.

K;

fi

elmacık
"Doğal Mineralli Su"

TÜRKİYE’NİN İLK

BPA
İÇERMEYEN

DAMACANASI

BURADA!

te)

BPA (Bisphenol A): Polikarbon, 
PVC gibi bazı plastiklerin ve 
biçimlendirildikten sonra 
sertleşebilen plastik hammaddelerin 
üretiminde kullanılan kimyasal bir 
maddedir.

Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cad. No: 48 Gemlik 
cjtpark? 0 224 513 97 00 
uattt 0 224 514 00 77 
1121111 0 507 244 72 24
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

GEMLİK’İMİZDE SPOR DOLU BİR HAFTA
U19 ve U15 maçları 

tam gaz devam 
ediyor. Uluslararası 
karate turnuvası 
başarılı bir şekilde 
sonlandırıldı.

Süper amatör ve 
birinci küme 
takımlarımız yeni 
sezon hazırlık larına 
başladı.

Bölgesel Basketbol 
■iğindeki iki 
takımımız Gemlik- 

spor ve Gemlik 
Basketspor 
yaptıkları güçlü 
transferlerle 
adından çok söz 
ettireceklerini 
müjdelediler.

U19 birinci kümede 
mücadele eden 
Gemlik Gençler 
birliği spor zor bir 
grupta olmasına 
rağmen liğin tozunu 
atıyor diyebiliriz.

Biraz daha iyi 
hazırlanmış olsalardı 
takım Türkiye 
şampiyonasına 
çıkabilirdi.

Buna rağmen 
şansları devam 
ediyor. İnşallah, liği 
ilk iki takım arasında 
bitirebilir.

U19 ikinci kümede 
mücadele eden Kör- 
fezspor ve Zeytin- 
spor takımları ise 

mütevazi bir şekilde 
maçlarını sürdürü 
yortar. İlk üç takım 
arasında yer almayı 
başardı.

İstikbal vaad eden 
sporculardan kurulu 
olan takımımızın 
amacı liği ilk iki 
arasında bitirmek ve 
Türkiye 
şampiyonasına adını 
yazdırmak.

Süper amatörde 
yer alan Gemlikspor 
ve Çotanakspor 
hazırlıklarına 
başladılar.

İki güzide 
kulübümüzün amacı 
liğde tutunmak ola
cak gibi gözüküyor.

Zira iki takımımızda 
evvelki yıllarda 
olduğu gibi şaşalı 
gözükmüyorlar.

Görülen o ki Gem
lik bu sene basket- 
bolda hayli güzel bir 
sezon geçirecek. 
Sporun kalbi adeta 
basketbolda atacak 
gibi gözüküyor. 
Gemlik Basket ve 
Gemlikspor 
takımlarımız hatırı 
sayılır transferlere 
imza attılar.

Amaçları basketbol 
ikinci liğine çıkmak 
olan iki takımımız 
kıyasıya mücadele 
verecekler.

İleriki yazılarımızda 
bu iki kulübümüzden 
bahsedeceğiz.

Gemlik’te ilk 
düzenlenen 
Demokrasi Şehitleri 
Karate Turnuvası bir 
hayli ilgi gördü. 
Gemlik

Belediyesinin, 
Gemlik Bele 
diyespor Gençlik 
Kulübü ve Gençlik 
Hizmetleri İlçe Spor 
Müdürlüğü ile bir
likte organize ettiği 
turnuva Gemliklil- 
erce ilgiyle takip 
edildi.

Azerbaycan, 
Yunanistan, Gürcis
tan, Lübnan, Özbek
istan, Kazakistan ve 
Filis tin’den sporcu
lar üç gün boyunca 
Gemlik’te 
ağırlandılar. Katılan 
ülke sporcularının 
birbirleriyle çok iyi 
anlaştıkları görüldü. 
Ülke sporcular 
Gemliğimizden bir 
hayli memnun 
ayrıldılar.

MllıilıMiilİli
Karadeniz ve Hazar Ülkeleri 
Karate Şampiyonasında Dojo 
Karate Gemlik Spor Kulübü ve 
TSO Gazi İlköğretim Okulu 
Öğrencisi Berkalp Kahya 
şampiyon oldu._____________

Dojo Karate Gemlik Spor 
Kulübü Antrenörü Gökhan 
Özler, 35 kg da Kumite dalında 
şampiyon olan sporcusunu kut
layarak, başarılarının devamını 
diledi.

ON
GEMLİK KÖRFEZI’NIN DENİZLE

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN
GÜZEL ANLARINIZI

2016 yılıriuanist + Di Performans
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ
Nikah Masası - Volkan gösterisi

İnternetten Canlı İfaıpn- Snhne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmilton.com

plus.google.com/miltondugun

DUGUN SALONU

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

rasfy -Meşrubat-Çerez

BAŞLAMIŞTIR

facebook/miltondugun

Hükümet Konağ i karşisi
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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lydın/'Snor yapmayan çocult kalmasın”
Gemlikspor Başkanı Cumhur Aydın, çocukları önemseyen herkesi bu oluşuma davet etti
Gemlik Spor 
Başkanı Cumhur 
Aydın, gazetemize 
gönderdiği yazılı 
açıklamada, 
“Çocukların spor 
yapması hem 
sağlıklı olmaları 
hem de sosyal 
açıdan gelişmeleri 
için büyük 
önem taşıyor. 
Spor seçiminin 
çocuğun yaşı ve 
fiziksel gelişimine 
uygun olarak 
yapılması 
gerekiyor" dedi 
Çocuklarımızın 
spor yapmaları 
için önlerindeki 
engelleri kaldır 
mak adına adım 
attıklarını belirten 
Aydın, açıklama 
sini şöyle 
sürdürdü: 
“Öncelikle Futbol 
ve Basketbol’da 

önlerinde rol 
model oluşacak 
takımlar 
oluş turduklannı 
Gemlikli gençlerin 
bu takımlarda boy 
göstermeleri için 
teknik ekip ile çok 
mücadele verdik. 
Bu doğrultuda 
Futbol takımının 
başına Gemlikli 
Hoca Cengiz 
Bıyıklıyı ve Bas
ketbol Takımını 
yine Gemlikli hoca 
Serkan Sevilmişe 
emanet ettik.
Gemlikli gençlere 
ulaşabilmek ve 
yetenekli 
çocukların sporun 
içine katılmasını 
sağlamak en 
büyük hedefleri 
var."
Gemlik Spor 

Başkanı Aydın, 
daha önce yanlış 

adımlar atan 
kişiler sayesinde 
kurumların ve 
kuruluşların 
futbola bakış 
açılarının 
değiştiğini 
amaçlarının bu 
güveni tekrar 
kazanmak için 
Gemlik’in Milli 
takımını olan 
Gemlik Spor’a 
Taraftarlara, 
Esnafa, Kurumuna 
ve Kuruluşlarına 
çok iş düşüyor. 
Gemlik Spor’u 
kimse yok saya
maz sayanlar 
bunun bedelini 
er geç ödeyecek
lerini söyledi. 
Cumhur Aydın, 
“Gemlik Spor"un 
sürekli yenilikçi ve 
yeni projelerle 
farkındalık 
yaratmak ama

cıyla başlattığı 
imkanları olmayan 
çocuklara spor 
yaptırmak İçin 
kurum ve 
kuruluşlardan 
bir çocuğa sen 
sahip çık 
sloganıyla 
Gemlik ilçesinde 
spor yapmayan 
çocuk kalmasını 
istemiyoruz 
bunun için 
Gemlik 
Şpor olarak 
üzerimize 
düşeni yapıyoruz. 
Aynı özveriyi 
sız de gösterin 
sP°r yapmayan 

kalmasın 
£°cuk farımızı 
°rıemseyen 
herkesi bu 
oluşuma davet 
ediyoruz » f 
Şeklinde 
konuştu.

43 ffltbk tecrübemiz i[( 
hizmetinizdeyiz....

DAVETİYE O 
tS FATURA *
p*? SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ O 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
TAKVİM & KİTAP * 

DERGİ & İLAN • 
KARTVİZİT & KAŞE • 

EL İLANI & BROŞÜR ® 
CİLT YAPIMI • 

İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA*

MADALYA •
NİKAH ŞEKERİ * 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA* 
jsjiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

Tel; 0 224 513 96 83
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2 milyon kişi Bunu bekliyor
Bağ-Kur’luya 5 
puanlık prim indirimi 
uygulaması, 1 Ekim 
tarihinden itibaren 
başlıyor 
BU kapsahıda 
çalışanların prirhlefi 
bü tarihleri itibaren 5 
puan düşürülecek. 
Şirket ortaklaritidan, 
muhtarlara, esnaftan 
gelir vergisi mükelle* 
Herine indirimden 
2 milyon kişinin 
yararlanması bek
leniyor. Peki bu in
dirimden kimler, 
nasıl yararlanacak? 
İndirimden yararlan
mak için ne yapmak 
gerekecek?
1- Kimler 5 puanlık 
indirim kapsamında 
yer alıyor?
İsteğe bağlı 
sigortalılar hariç eski 
adıyla BağKur’lular. 
yeni adıyla 4/b’liler 5 
puanlık prim indirim
inin kapsamındalar. 
Yani şirket ortaklan, 

köy ve mahalle 
muhtarları, tarım 
Bağ Kurluları, es
naflar, gelir vergisi 
mükellefleri ekim ayı 
itibariyle başhyacak 
olan prim indirimin
den faydalanacaklar. 
Bu kişiler, 5 puanlık 
prim İndirimi 
çerçevesinde daha 
düşük prim ödeye
cekler.
2- Para cezası olan
lar prim indiriminden 
yararlanabilecek mi? 
Kapsamdaki 
kişilerden SGK’ya 
prim borcu bulun
mayanlar ve yasal 
süresi içerisinde 
primlerini ödeyenler 
indirimden yararlan
abilecek. Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na 
(SGK) prim, idari 
para cezası borcu ve 
bu borca ilişkin 
gecikme zammı ve 
cezası bulunanlar in
dirimden yararlana

mayacak.
3- Borç yapılan 
dıranın prim indirimi 
hakkı var mı?
Borç yapılandırması 
kapsamında SGK’ya 
prim borcu olan Bağ 
Kur’lulardan bu 
borcu 
yapılandıranlar prim 
indiriminden yarar
lanabilecekler.
Dolayısıyla, borcunu 
yapılandıran veya 
taksitlendiren 
BağKur’lular 
yapılandırma 
bozulmadığı sürece 
primlerini indirimli 
ödeyebilecek.
4- Geçmiş primleri 
borçlananlar bu in
dirimden yararla 
nabilecek mi?
BağKur’lu kadın 
sigortalılara 
geçtiğimiz dönemde 
doğum borçlanması 
hakkı getirilmişti. 
Bunun yanında, 
BağKur’lu erkekler 

askerlik borçlanması 
yapabiliyorlar.
Borçlanma 
kapsamında 
ödenecek rakamlar, 
borçlanılacak gün 
sayılarının ödenecek 
prim tutarı ile 
çarpılması sonucu 
bulunuyor. 1 Ekim 
2016 tarihinden 
sonra yapılacak 
borçlanma veya ihya 
işlemlerinde 
hesaplama 
yapılırken prim in
dirimi dikkate 
alınmayacak.
Dolayısıyla, 
borçlanma yapacak 
veya SGK’dan prim
leri iade alacak 
kişiler indirimsiz 
tutarlar üzerinden 
hesaplamaya tabi 
tutulacaklar.
5- İndirim gelir 
vergisinden 
düşülebilecek mi? 
1 Ekim 2016 tarihin
den itibaren prim

lerini eksik ödeyen 
BağKur’lular bu in
dirim tutarını gelir ve 
kurumlar vergisi 
bakımından gider 
veya maliyet 
unsuru olarak 
yansıtamayacaklar. 
Dolayısıyla, bu 
tutar vergiden 
düşülemeyecek. 
6- Primler kaç lira 
eksik ödenecek?
Kapsamdaki 
BağKur’luların 
tamamına 5 puanlık 
prim indirimi uygu
lanacak. Bu du
rumda, yüzde 
34.5 üzerinden 
prim ödeyen 
BağKur’luların prim 
oranı yüzde 29.5’e 
düşecek. En düşük 
düzeyden, yani as
gari ücret üzerinden 
prim ödeyen 
BağKur’lunun 
ödeyeceği primde 82 
TL’lik bir indirim ola
cak. Primini en yük

sekten ödeyen 
BağKur’lu için ise 
indirim miktarı 535 
TL’ye ulaşacak. 
İndirim rakamsal 
olarak değil, oran 
üzerinden gerçek 
leştiği için primini 
yüksekten ödeyen 
BağKur’lu daha yük
sek indirim alacak. 
7- Tarım BağKur’lu 
ne kadar indirim 
alacak?
5 puanlık indirimden 
tarım BağKur’lular 
da yararlanacaklar. 
2016 yılında tarım 
BağKur’lular 23 gün 
üzerinden prim 
ödüyorlar ve 30 gün 
sigortalı sayılıyorlar. 
Tarım BağKur’lular 
en düşük 435 TL 
prim ödüyorlar. 
İndirim sonrası en 
düşükten prim 
ödeyen tarım 
BağKur’lunun 
primi 372 TL’ye 
düşecek.

Jüpiter'de Bursa İmzası
NASA'nın Jüpiter’e 
gönderdiği aracın 
motorları Bursa'da 
yapıldı.
ABD Ulusal 
Havacılık ve Uzay 
Dairesi'nce (NASA) 
Jüpiter'e gönderilen 
"Juno" adlı uzay 
aracını gözleyen 
yer istasyonunda 
kullanılan 17 
hidrolik motorun, 
Türk mühendisler 
tarafından 
Bursa'da üretildiği

bildirildi.
BOSCH Türkiye'den 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
Türk mühendisler
den oluşan ekip, 17 
özel hidrolik motoru 
Bursa'daki Bosch 
Rexroth 
Fabrikası'nda üretti.

DÖRT KİŞİLİK 
EKİP YAPTI 
Bosch Türkiye ve 
Ortadoğu Başkanı 
Steven Young, bu

17 motorun, tamamı ekip tarafından
Türk mühendisler- Bursa’daki
den oluşan 4 kişilik Bosch Rexroth

Fabrikası'nda 
üretildiğini be
lirterek, "Ekibimiz,

her bir parçayı 
tek tek özel 
ölçümlerden ve 
işlemlerden 
geçirdi. Daha önce 
Bosch Grubu'nun 
ana fabrikası 
Elchingen 
tarafından 
gönderilen bu 
üniteleri, ilk 
defa Bursa Fabri 
kası'nda üreterek 
Amerika’ya sevk 
ettik" değerlen 
dirmesinde bulundu.

Gemlik Körfez
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MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com
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52 ton zeytin pazar günü satışa sunuldu, zeytinler havuz başında satıldı. Balık Satış 
Yerleri

! Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Adliye Mahallesine bir gezi
Bu hafta sonu pazar günümüzün 

büyük bir kısmını Adliye Mahallesi 
(Köyü)nde geçirdik.

Gemlikspor’un basket takımının 
hazırlık maçı için öğle saatlerinde aile
cek Orhangazi’ye gittik.

Maçtan sonra, Adliye Köyü Kalkınma 
Kooperatifi’nin bu yıl ilk kez tuzladıkları 
zeytinlerin satışı haberini yapmak için 
2.5 yıl öğretmenlik yaptığım Adliye Ma
hallesine gittik. Devamı sayfa 4’de

Sınırlı Sorumlu Adliye Köyü Tarımsal Kalkın 
ma Kooperatifine ait 2015-2016 ürün yılı 
zeytinleri satıldı. Kooperatif Merkezinin 
bulunduğu Adliye Mahallesinde pazar günü 
ortaklarından 2015-2016 ürün yılında aldığı 
180 ile 300 taneli 52 ton zeytin açık arttırma 
usulü ile satışa çıkarıldı. İhaleye Gemlikli
tüccarlar katıldı. Haberi sayfa 2’de

birleştiriliyor

Son günlerde palamut balığının bollaş 
ması ile hareketlenen balık satıcılarının 
olduğu bölgede belediye yeniden düzen 
lemeye gitti. Balık satıcıları yeni düzenle
nen alana tezgahlarını açarak, bütün 
balıkçılar bira raya getirilmiş olacak. 4’de

- . hanelik uğuHır^r * 
taKF Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sen. ve Tlc. A. S. ■ ■

KUMA VE DERİN gj 
DONDURUCULARDA ■■ II 
400 TL‘YE VARAN KMII 
İNDİRİMLER!!! ■■II 
Tel: 0 224 514 90 84 H1

GEMUK’E ÖZEL KAMPANYA
ANKASTRE SET ALANA 

FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİ

HEDİYE!!

i Fax: 0 224 513 41 19 «■
l»tıklal Cad. No: 11 GEMLİK gemlik.magaza@bursaugurlu.com Fırsat paketi hariçtir. 

Kampanya stoklarla sınırlıdır

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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52 ton zeytin pazar günü satışa sunuldu, zeytinler havuz başında satıldı.

Mliye Kooperatili'nin zeytinleri alıcı buiao

Sınırlı Sorumlu 
Adliye Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi‘ne ait 
2015-2016 ürün yılı 
zeytinleri satıldı. 
Kooperatif 
Merkezinin 
bulunduğu Adliye 
Mahallesinde 
geçtiğimiz pazar 
günü ortaklarından 
2015-2016 ürün 

yılında aldığı 
180 ile 300 taneli 
52 ton zeytin açık 
arttırma usulü ile 
satışa çıkarıldı. 
Gemlikli zeytin 
tüccarlarının 
katıldığı ihale 
havuz bazında 
yapıldı.
Alıcılara zeytin, 
köy lokumu, peynir 
ve çay ikram 

edildiği satış 
sırasında en yüksek 
fiyatı veren zeytini 
satın aldı.
Yüzde 10 peşin 
kalan yüzde 40 bir 
hafta içinde nakit, 
kalan yüzde 50’si 
ise 1 Aralık 2016 
tarihinde ödenecek. 
Satıfan zeytinlerden 
sonra Kooperatifin 
havuzlan yeni ürün 
için hazırlanacak.

Kooperatif Başkanı 
Coşkun Damâh 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, yeril 
sezon zeytin 
alimlerini sürdüre
ceklerini, ortaklar
dan peşin âlim 
yaptıkları için sâ2oh 
öhCesihavuzda bu
lunan zeytinleri 
sattıklarını söyledi. 
Ortaklarımızın ve 
alıcıların önünde 

şeffaf bir satış 
gerçekleştirdikle 
rini söyleyen 
Cbşkun Damar, 
“Kooperatifin 
sermayesini 
güçlendirmek 
istiyoruz.
Zeytin atımlarına 
Öf-Köy den 
aldığımız kredi ile 
gerçekleştirdik. 
Bu ylî satışını 
yaptığımız 

zeytinler ile 
ortaklarımızdan 
yeni ürün alarak 
ortaklarımızın 
ürünlerim daha 
iyi değerlendi 
receğiz.” dedi. 
Adliye Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi tuzsuz 
zeytin, zeytin yâğı 
ve salça imâlatı da 
yapıyor

Vergi Dairesi memurları eczacılara bilgi verdi

Eczaneler, kayıtla 
rında yer aldığı 
halde stoklarında 
görülmeyen ilaçları, 
maliyet bedeli 
üzerinden yüzde 4 
oranında KDV 
hesaplamak ve 
fatura düzenlemek 
suretiyle, en geç 
30 Kasım 2016 
tarihine kadar 
kayıtlarından 
cezasız ve faizsiz 
bir şekilde de 
çıkarabilecekler. 
Bu nedenle, 
Vergi Dairesi 
memurlara ilçe 
mizdeki eczaneleri 
gezerek, kullanım

tarihleri bittiği 
halde stoklarında 
bulunan ve düşümü 
yapılmayan ilaçların 
bundan sonra 
düşümünü 
yapabilecekler. 
Bu konuda, 
Maliye Bakanlığı 
bazı alacakların 
yeniden 
yapılandırmasıyla 
ilgili 6736 sayılı 
kanunla eczanelere, 
stok kayıtlarını 
uygun hale 
getirme imkanı 
sağladı.
Yapılan açıklamada, 
eczaneler 
stoklarında yer

almayan ilaçları 
normal satış

işlemlerinde olduğu mek suretiyle 
gibi fatura düzenle- kayıtlarından

çıkarabilecekler. 
Düzenlenecek 
faturada, alıcılar 
İle ilgili bilgiler 
yelerine, “6736 
sayılı kanunun 
6/2 maddesi 
çerçevesinde 
düzenlenmiştir 
bilgisini yazacaklar. 
Fiyat bölümüne, 
ilaçların eczane 
kaynaklarında 
yer alan maliyet 
bedelini yazacak. 
Maliyet bedeli 
üzerinden 
yüzde 4 oranında 
KDV hesapla 
nacak.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GOl_SR A.JANS»
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Bursa’da dev FETÖ Zehir tacirleri tutuklandı
operasyonu

Bursa’da FETÖ 
soruşturması kap 
samında gerçekleş 
tirilen operasyon 
da, aralarında 
kapatılan sendika 
ların yöneticilerinin 
de bulunduğu çok 
sayıda kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa’da dün 
sabah, Terörle Mü
cadele Şubesi ekip
leri FETÖ'ye yöne 
lik operasyon 
düzenledi.

FETÖ'nün 'Bursa
Bölge sorumlusu' 

tutuklandı

İsparta'da, Fetul 
lahçı Terör Örgü 
tü'nün darbe 
girişimine yönelik 
soruşturma kapsa 
mında gözaltına 
alınan, örgütün 
sözde "Bursa 
bölge sorumlusu" 
tutuklandı.
İsparta Emniyet 
Müdürlüğü Siber 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekiplerinin 
Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) 
darbe girişimine 
yönelik soruşturma 
kapsamında İs
parta merkezli 
23 ilde yaptığı 
çalışmalar sonucu 
gözaltı işlemleri

‘Gemlik Kfctf '

Operasyonda, 
aralarında Kanun 
Hükmünde Karar
name ile kapatılan 
FETÖ’ye yakınlığı 
ile bilinen 
sendikaların 
yöneticilerinin 
bulunduğu 
çok sayıda kişi 
gözaltına alındı. 
Gözaltına 
alınanlar arasında 
memurların da 
bulunduğu 
belirtildi 

sürüyor. 
Soruşturma 
kapsamında, 
hakkında yakalama 
kararı çıkarılan 
ve kriptolu 
mesajlaşma 
sistemi "ByLock" 
kullandığı tespit 
edilen A.Ö, 
Bursa’da 
gözaltına alındı 
İsparta'ya getirilen 
ve örgütün sözde 
"Bursa bölge so
rumlusu" olduğu 
belirtilen A.Ö, 
emniyetteki 
işlemlerin ardın 
dan adliyeye sevk 
edildi. Zanlı, 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, polis 
tarafından suçüstü 
yakalanan zehir 
tacirleri tutuklandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yenice Ma
hallesinde 
uyuşturucu satan 40 
yaşındaki F.D. ile 50 
yaşındaki M.T.Ö, 
KOM ekipleri 
tarafından suçüstü

Düğünde mananda dehşeti!
Bursa’nın İnegöl 
ilçesindeki köy 
düğününde yine bir 
maganda dehşeti 
yaşandı. Bir hafta 
arayla bir müzisyen 
daha maganda 
kurşunuyla yaralan 
dı. İnegöl'e bağlı 
Küçükyenice Ma
hallesinde düğün 
cemiyetinde mey
dana gelen olayda, 
maganda kurşunu 
ile bir müzisyen ağır 
yaralandı. Yaralanan 
müzisyenin akrabası 
olaya tepki gösterdi. 
Geçtiğimiz hafta 
Sarıpınar Ma
hallesindeki düğün 
de maganda kurşu

Bursa'da onalıt tona kanştı
Bursa’da, T-1 tram
vay hattına paralel 
çalışan ve taksi 
dolmuşların statüsü 
Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezi Kurulu 
kararıyla dolmuş 
plakasından taksi 
plakasına 
dönüştürüldü. 
Dolmuşçular, İdare 
Mahkemesi yapılan 
başvuru üzerine 
yürütmeyi durdurma 
kararı aldı. Sürücü
lerin itirazlarına 
rağmen dolmuş 
taksiler zabıta 
ekipleri tarafından 
bağlanarak 
otoparka çektirildi 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Santral Garaj- 
Heykel hattında T-1 
tramvay hattına 
paralel olarak 
çalışan D plakalı 36 
dolmuş Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım

nu ile iki müzisyenin 
yaralanmasının 
ardından bugün 
Küçükyenice Ma
hallesindeki 
düğünde aynı maga
nda dehşeti yaşandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl’e bağlı 
Küçükyenice Ma
hallesinde köy 
meydanında düzen
lenen düğün 
cemiyeti sonunda 
gelin eve girişi 
sırasında sevinç 
amacıyla silahlar 
ateşlendi. Evin 
önündeki kalabalık 
arasında yer alan 22 
yaşındaki İbrahim 
D., kesme tabir

Koordinasyon 
Merkezi kurulu 
kararıyla D plakadan 
taksi statüsü olan 
'T' plakaya 
dönüştürüldü.
Karara itiraz eden ve 
haklarının ellerinden 
alınmamasını 
isteyen sürücüler 
durumu mahkemeye 
taşıdı. Bölge İdare 
Mahkemesi yürüt
meyi durdurma 
kararı vererek ko
nunun incelenme
sine hükmetti.
Sabah saatlerinde 
Atatürk Caddesi'nde 
kontrol noktası 

edilen tüfekle 
havaya ateş açmak 
üzereyken tüfeği 
yere düşürdü. 
Düşürdüğü sırada 
ateş alan tüfekten 
çıkan saçmalar, 
düğünde görevli 
müzisyen 51 yaşın 
daki Talip Sevinç’e 
isabet ederek, 
Sağ göğsünden 
yaralanmasına, sağ 
elinin baş parma 
ğımn kopmasına 
neden oldu.
Bir anda kanlar 
içinde yere yığılan 
müzisyen, mahalle 
sakinleri tarafından 
özel otomobile 
alınarak hastaneye 

kuran zabıta ekipleri 
dolmuşların sefer
lerini durdurmak 
için uygulama 
başlattı. Zabıta ekip
leri durdurdukları 
dolmuşlardan 
sürücüleri ve için
deki yolcuları araç
tan indirdikten 
sonra kontak anah 
tadarını aldıkları 
araçları çekicilere 
yükleyerek otoparka 
çektirdi.
Duruma tepki 
gösteren bazı 
sürücüler ile zabıta 
ekipleri arasında 
tartışmalar oldu. 

yakalandı. Ekipler 
tarafından yapılan 
aramada üzer
lerinden satışa hazır 
350 gram esrar 
çıkan F.D. ve M.T.Ö, 
sevk edildikleri 
mahkemece 
tutuklandı. Her 
iki zanlının 
uyuşturucu sat 
maktan sabıkaları 
olduğu öğrenildi.

götürülmek üzere 
yola çıkarıldı. İn
egöl’e bağlı Bilalköy 
mevkiinde 
karşılaşılan 112 Acil 
Servis ambulansına 
alınan yaralı, İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine getir
ilerek tedavi altına 
alındı.
Acil servisteki ilk 
müdahalenin ardın 
dan durumu kritik 
olan müzisyenin 
şevkine karar veril 
di. Talihsiz müzis 
yen, 112 ambulan 
sıyla Bursa 
Yüksek İhtisas De
vlet Hastanesine 
sevk edildi

Mahkeme tarafından 
verilen yürütmeyi 
durdurma kararı 
olmasına rağmen ve 
yasaya göre 
zabıtanın araç 
bağlama yetkisi 
olmadığını belirten 
bazı sürücüler 
araçlarını vermek 
istemediler.
Yaşanan tartışma 
nedeniyle ve bir 
sürücünün aracının 
camlarını kırması 
üzerine bölgeye çok 
sayıda polis 
ekibi sevk edildi. 
Yapılan inceleme 
lerin ardından her 
hangi bir olay çıkma 
ması için dolmuş 
çular toplu bir karar 
alarak, araçlarını 
kendileri otoparka 
götürerek teslim et- ı 
tiler. Dolmuşçular, 
zararlarının karşıla 
nması için durumu 
yargıya taşıyacak 
(arını söyledi.
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Kadri GÜLER 
kadn_guler@hotmail.com

Adliye Mahallesi’ne bir gezi (1)
• • 9 •

Köylerin mahalleye olması sözüne bir türlü 
alışamadım. Onun için ben bu yazımda ma
halle yerine köy sözcüğünü kullanacağım.

Öğle saatini geçmişti köye vardığımızda.
• 9Aracımızı Kooperatifin önüne yanaştır

dığımda tam karşısında bulunan mezarlıkta 
kalabalığı görünce cenaze var sandım.

Araçtan inince, mezarlıktakilerin yabancı 
olmadığını gördüm. 40 gün önce vefat eden 
Necati Aydın’ın eşinin mevlidi okunuyordu.

Aralarına katıldığımda, hoca mevlidin so
nunda duasını okutuyordu.

Aydınlar ailesinin tümü oradaydı.
Çocukları Leyla, Ceyhan ve Seyhan ile onla

rın çocukları yani torunlar, eş, dost, akraba 9 9 9

Necati ağabeye yeniden başsağlığında bulun
dum.

Günler ne çabuk geçiyor.
40 gün önce Çarşı Camiinden uğurlamıştık

Mübeccel teyzeyi9 9 9

Rahmetli Cengiz Göral’ın mezarı başına git
tim, ona da bir fatiha okuduktan sonra, zeytin 
lerin satıldığı kooperatif binasına yöneldim.

Satış yeni tamamlanmıştı.
Gemlik’ten birçok alıcı satışa katılmış, 

zeytinler açık arttırma ile kısa zamanda satıl 
mıştı.

Satış nedeniyle köye gelen misafirlere Ko
operatif Başkanı Coşkun Damar lokum yaptır 
mış. Lokum, zeytin, peynir ve çay iyi gitti.

Özlemişiz köy lokumunu 9 9 9

Köyde bir sürprizle karşılaştım.
Adliye Köyü’nde öğretmenliğe başladığım 

yılın yaz ayında koyun çocuğu Orgeneral 
Ahmet Dural vefat etmişti.

O nun etkisi daha geçmemişti.
Rahmetli Dural’ın orgeneral olmasından 

sonra Köyde düzenlenen ‘köy günleri’ Adliye 
köyüne canlılık getirmişti. Ahmet Dural’ın 
çocukluk arkadaşları arasında İbrahim ve 
Necati Aydın da vardı.

0 günler geldi aklıma.
Köyün yolları asfaltlanmış, elektrik getiril 

mişti köye. Bu medeniyetin köye girişiydi.
0 günleri iyi anımsıyorum.
Siyah beyaz televizyonlar yeni çıkmış, 

herkes televizyon alıyor, ama yayınları ya
pacak yansıtıcı yok.

Adliye Köyü Mudanya tarafına tepeden bak 
tığından Bursa’nın yansıtıcılarını görüyordu.

Gemlik’ten Adliye Köyü’ne maç izlemeye 
gittiğimizi iyi anımsıyorum.

Kooperatifin önünde eski muhtar, Gemlik 
Ziraat Odası Başkanı Ali Çevik karşılamıştı 
beni.

İlginç olan köyün yeni muhtarı Burhan 
Bayrak’ın babası rahmetli Murat Bayrak 
benim öğretmenlik yaptığım yıllarda köyün 
muhtarıydı.

Şimdi oğul Bayrak nöbeti devir almış.
Kooperatifin Başkanı Coşkun Damar da 

öğrencimiz idi. Ağabeyi Ali Damar’ı ben 
okutmuştum.

9 9
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İlçemizde bulunan 
seyyar balık yerleri 
biraraya getiriliyor. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından kamulaş 
tırılarak yıkılan eski 
Minibüs yazıhane 
lerinin olduğu
bölgeye Çarşı• •

Deresi’nin birinci 
etap çalışmaları 
sırasında dere 
kenarında bulunan 
seyyar balık 
satıcıları, 
yıkılan binaların 
bulunduğu

2010 yılında 
Gemlik Belediye 
Sporda futbola 
başlayan Murat 
Can Aydoğan, 
Kocaeli-Darıca 
Gençlerbirliğine 
transfer oldu.
2014 Yılında Gem
lik Belediyespor’- 
dan, Sakarya ya 
transfer olan fut
bolcu, daha sonra 
buradan Çanakkale
Dardanel Spora 
transfer olmuş ve 
sezon bu kulübün 
formasını giydi. 
Gemlikli oyuncu 
2016-2017 futbol 
sezonunda ise 3. 
Lig de yer alan

2

yere yerleştirilmişti. 
Son zamanlarda 
Çarşı meydan 
projesi kapsamında 
7 işyerinin Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından kamulaş 
tırılarak yıkılması 
sonrası Ahmet 
Dural Meydanı ile 
Çarşı Deresi ikinci

------------- -- ----------------------- ■ - — — ■ - "

çılara yer ayrılmıştı.

u

köprüsü arasında• •

kalan alan yeniden 
düzenlenmiş, bu 
arada açılan yolla 
rın bir bölümünde 
de seyyar balık

ÇİMLER 
KALDIRILDI 
Balık sezonunun 
sona ermesinden 
sonra son günlerde 
palamut balığının 
bollaşması ile 
hareketlenen balık 
satıcılarının olduğu 
bölgede belediye 
yeniden düzenle 
meye gitti. 
Duvar dibinde 
bulunan seyyar 
balık satıcılarının

karşısında 
bulunan çimler 
kaldırılarak 
buraya parke taşı 
döşenerek, yeni 
balık satış alanı 
oluşturuldu. 
Önümüzdeki 
günlerden itibaren 
araç yolunun 
kenarında bulunan 
balık satıcıları 
yeni düzenlenen 
alana tezgahlarını 
açarak, bütün 
balıkçılar biraraya 
getirilmiş olacak.

rağmen Fener-
Jrt* * ..

l’ <z- o 1

g". ■?* 
■

at».

■4

♦•J»

Aw;

—

Profesyonel 
takımlardan 
Kocaeli-Darıca 
Gençlerbirliğine 
transfer oldu. 
Gemlikli futbolcu

oynadığı tüm 
takımlarda başarılı 
olmuş ve dört kez 
Türkiye Şampiyo 
nasına katıldı. 
Genç yaşına

bahçe, Galatasaray. 
Beşiktaş ve Bursa 
Spor gibi daha bir 
çok Süper Lig 
Takımlarının alt 
yapılarına karşı 
resmi maçlarda 
oynayarak önemli 
tecrübeler elde etti. 
Murat Can 
Aydoğan; yeni 
kulübünde başarılı 
olmaya, takıma 
katkı sağlamaya 
geldiğini ve bun
dan sonraki 
hedefinin ise 
profesyonelliğe 
adım atmak 
olduğunu 
söyledi.

<

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞACAK

EN AZ LİSE MEZUNU 
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaat Tel : 514 00 60
•X • -w. k •.*zi 4*-»’
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. 19elik He beraber eski günleri yad etmek 
için önce kooperatife devir olan çalıştığım 
ÖKÜıa ğYûiK. "uevamı yarın
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ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİNDEN
ALMIŞ OLDUĞUM ÖĞRENCİ KİMLİK KARTIMI KAYBETTİM.

■ •

HÜKÜMSÜZDÜR. MEHMET TÜRKELAdliye Köyü’nde öğretmenlik yıllarım
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mailto:kadn_guler@hotmail.com


Gemlik Körfez

BİL OKULLARI
"BİL"inçli velinin tercihi

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ'DE AÇILIYOR

ANAOKULU. İLKOKUL. ORTAOKUL
Vj f jbilorhangazi www.bilolmllari.com.tr 4445 2 45 

02245732324

http://www.bilolmllari.com.tr
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Depreme karşı 
dayanıklı binaların 
yapılması amacıyla 
kullanılan beton
lara "elektronik 
sistem" ile 
denetleme geliyor 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, depreme 
karşı dayanıklı 
binaların yapılması 
ve yapı denetim
lerindeki usulsü
zlüklerin engellen 
mesi amacıyla 
inşaatlarda 
kullanılan betonları 
"elektronik sistem" 
ile denetlemeye 
geçiyor.
Ulusal Yapı Dene
tim Sistemi yazılımı 
m geliştiren Bakan 
lık, inşaatlarda 
kullanılan 
betonların elek
tronik sistemle 
izlenmesine yöne
lik 2014'te bu yana 
yürüttüğü çalış 
maları Türkiye 
genelinde faaliyete 
geçirmeye 
hazırlanıyor. 
ÇİPLİ SİSTEM

Yeni sistemde 
denetim için beton 
numunesinin 
alınması sırasında 
ise numuneler, 
çipli bir sistem 
aracılığıyla mobil 
cihaz ile okutularak 
tanımlanacak ve 
yazılım sistemine 
kaydedilecek. 
Sisteme çip 
numarası ile de 
kaydedilen beton 
numuneleri, labo- 
ratuvar kurulu 
şunca test esna 
sında yine deney 
cihazı üzerinde bu
lunan çip okuyucu 
ile doğrulanacak. 
Böylelikle sonuçlar 
online sisteme her

hangi bir müdahal
eye olanak ver
meyecek şekilde 
aktarılmış olacak. 
ÇİPTEN BİLGİ 
AKTARIMI 
Söz konusu sis
temle denetimler 
için betonlardan 
alınan her bir nu
mune, şantiye 
alanında sistemde 
bir çip kodu ile 
etiketlenmiş olacak 
ve alınan nu
munelerin ayrı ayrı 
hangi yapıya ait 
oldukları ile 
yapının hangi se
viyesinden alındı 
ğına ilişkin bilgiler 
kayıt altına 
alınacak.

BPA (Bisphenol A): Polikarbon, 
PVC gibi bazı plastiklerin ve 
biçimlendirildikten sonra 
sertleşebilen plastik hammaddelerin 
Üretiminde kullanılan kimyasal bir 
maddedir.

H Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cad. No: 48 Gemlik
R ^tpartc! 0 224 513 97 00
B o 224 514 00 77
^haiii 0 507 244 72 24

w

DAMACANASI
BURADA!
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Barsa'ıla M Manı-Hel Oolmuşlan MıııMı
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, "Kent 
meydanı • Heykel 
arasındaki 
(T1 tramvay hattı 
güzergahında) yolcu 
taşıyan dolmuşlar 
artık kaldırılmıştır" 
açıklamasını yaptı. 
Geçtiğimiz hafta 
Belediye Meclisi'nde 
konuyu gündeme 
taşıyan Altepe 
1,5 senede 600

dolmuşun taksiye 
dönüştüğünü be
lirterek, "BursalI 
ların son 1,5 
senede taksiyi 
kullanmaya 
alıştığını, taksiye 
dönüşmeyen sade 
ce 30 tane Santral 
Garaj - Heykel 
hattında dolmuş 
kaldığını, verilen 
sürenin dolduğunu 
en kısa sürede 
onlarında taksiye

Altepe'nin Bursa 
trafiğiyle ilgili

döneceklerini 
söylemişti.

yaptığı açıklama 
şöyle;

'Kent meydanı 
/Heykel arasında 
(T1 tramvay hattı 
güzergahında) 
yolcu taşıyan 
dolmuşlar artık 
kaldırılmıştır. Şehir 
içi trafiğin daha 
düzenli bir şekilde 
işlemesi için bu tür 
düzenlemeler 
gerekli görülen 
farklı hatlarda da 
yapılacaktır.'

II II TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
TÜRK HALK MÜZİĞİ 

ÇALGICI MEKTEBİ BÖLÜMÜ
TSM - THM ÇOCUK KOROLARI’na

Bursa Büyükşehir katılacağı eğitimlerde; Cuma gününe kadar ön gösteren Orkestra j
Belediyesi Orkestrası, Türk Sanat Müziği ve kayıt yaptırabilecek, 1 Şube Müdürlü ğü’ne fj

7F

2016-2017 eğitim ve
öğretim yılında müzikal 
yeteneğini ortaya çıkar 
mak isteyen 
öğrencilerini bekliyor. 
Sanatçı adaylarının 
yetenek sınavıyla

Türk Halk Müziği
bölümleri, Türk Sanat 
Müziği ve Türk Halk 
Müziği çocuk koroları 
ile Çalgıcı Mektebi’ne 
katılmak isteyen 
vatandaşlar, 30 Eylül

Ekim Cumartesi günü
de kesin kayıt için sına 
va girecekler. Müzikal 
yeteneğini geliştirmek 
isteyen tüm adaylar, 
Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’nde faaliyet

başvurabilir, (0224)
7163613 numaralı tele
fondan bilgi alabilir 
veya www.orkestra. 
bursa.bel.tr internet 
adresinden online 
başvuru yaptırabilirler.

,:rn 2016 Cumarte

O
Online Başvuru: orkestra bursa.bel.tı

Başvuru Tel: (02245 716 3613

kMİLTON
GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 

GÜZEL ANLARINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu -Mesrabat-Çem
Piyanist +Dj Performans 2016 yılı
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 
Nikah Masası - Volkan yösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canlı föyın- Sahne - Işıkyösterisi
Servis ve ekipmanlar - SürprizGösteriler

. www.gemlikmiiton.com
Rk facebook/miltondugun

plus.google.com/miltondugun
«s* Hükümet Konaği karşisi 

Tel : 513 10 71 GEMLİK

n üı*!i

http://www.orkestra
bursa.bel.tr
http://www.gemlikmiiton.com
plus.google.com/miltondugun
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15.yıl özel gösteri
leri kapsamında 
gösterilerine 
devam eden 
Anadolu Ateşi, 
BursalI sanatsever
lerle Kültürpark 
Açıkhava Tiyatro- 
su'nda buluştu. 
Dünyanın sayılı 
dans toplulukları 
arasında yer alan 
Anadolu Ateşi, 
Bursah sanatsever
lerle Balkan Rumeli 
Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(BALKANTÜRK- 
SİAD) ve Renault 
Mais işbirliğiyle 
seyircilerle 
buluştu. Kültürpark 
Açıkhava Tiyatro- 
su'nda sahne alan 
Anadolu Ateşi, 15. 
yıl özel gösterileri 
kapsamında dansçı 
kadrosuyla izleyen
lerin gönlünü feth 
etti. Genel sanat 
yönetmenliğini 
Mustafa Erdoğan'ın 
yaptığı topluluk, 
izleyenlere ışık ve

renk cümbüşü 
içinde zenginleş 
tiritmiş bir gösteri 
sergiledi. Anadolu 
Kültürünü 
danslarla anlatan 
Anadolu Ateşi, 
Anadolu'nun yedi 
ayrı bölgesinden 
derlenen yüzlerce 
halk dansı mo
tifinin yanı sıra 
Kafkas dansları, 
dinsel törenler ve 
roman dansları 
bölümlerinin yer 
aldığı gösterileri 
sundu. Gecenin 
sonunda 

katılımcılara 
teşekkür eden 
Başkan Levent 
Bilek, BALKAN- 
TÜRSİAD 
olarak böyle bir 
organizasyonu 
gerçekleştirmekten 
dolayı mutluluk 
duyuyoruz. Hem 
üyelerimizi hem de 
BursalIları, iş 
stresinden 
uzaklaştıracak bu 
tarz etkinlikleri 
önümüzdeki 
dönemlerde de 
sürdüreceğiz 
dedi.

Uludağ, Ege ve 
Saraybosna üniver
sitelerince ortakla 
şa düzenlenen 27. 
Uluslararası Tarım 
ve Endüstriyel 
Gıda Kongresi 
Bursa’da başladı. 
Prof. Dr. Mete 
Cengiz Kültür 
Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek 
kongrenin açılış 
töreninde konuşan 
UÜ Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Uğur Bilgili, Saray
bosna Üniver- 
sitesi’nin savaş 
zamanında bile ara 
vermeden devam 
ettirdiği bu organi
zasyonun 27’inci- 
sine ev sahipliği 
yapmanın kendi
lerini mutlu ettiğini 
söyledi. Kongrenin 
maksadının, tarım 
ve gıda alanında 
çalışmalar yapan 
bilim adamlarını bir 
araya getirmek ve 
yaşanan sıkıntıları 
masaya yatırmak

olduğunu belirten 
Dekan Uğur Bilgili, 
“Uludağ Üniver
sitesi Ziraat Fakül
tesi olarak ilk kez 
bu kongrede yer 
alıyoruz. Üniversite 
yönetimimiz bizlere 
bu konuda büyük 
destek verdi.
Büyükşehir, Os- 
mangazi, Nilüfer 
belediyeleri ve çok 
sayıda Bursah 
firma bizleri bu 
konuda teşvik etti. 
Emeği geçen 
herkese teşekkür 
ediyorum. Kon
gremiz 4 salonda 
gerçekleştirilecek 

ve her salonda 
yaklaşık 30 bildiri 
sunulacak. Bunun 
dışında 150 
civarında da 
poster bildirimiz 
olacak.
Toplam 270 
civarın da sunum 
ve tebliği bu 
kongrede 
yayınlanacak. Son 
gün de misafirle 
rimiz için Cumalıkı 
zık ve İznik ilçele 
rimize düzenleye 
ceğimiz gezi 
ile kongremizi 
sonlandırmayı 
hedefliyoruz” 
diye konuştu

> yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

DAVETİYE e 
FATURA e 

SEVK İRSALİYESİ • 
TAŞIMA İRSALİYESİ O 

GİDER MAKBUZU e 
TAHSİLAT MAKBUZU e 

TAKVİM & KİTAP > 
DERGİ & İLAN S 

KARTVİZİT & KAŞE e 
EL İLANI & BROŞÜR ® 

CİLT YAPIMI e 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA *

MADALYA < 
NİKAH ŞEKERİ ® 
BEBEK ŞEKERİ e 

HEDİYELİK EŞYA •

İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83
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Yüksek liııatlı trafik sinorta yaptıranlara müjde
Astronomik fiyatlarla 
yapılani trafik 
sigortası poliçe 
lerinin iptal edilerek 
araçların yeniden 
sigortalanması 
mümkün hale geldi. 
Ağustosta yüzde 142 
artarak araç sahip
lerini ciddi anlamda 
zorlayan trafik 
sigortasına ciddi bir 
darbe dahâ vuruldu. 
Hazine Müsteşarlığı 
bunu sessiz sedasız 
yaptı. Buna göre 
şimdiye kadar 
yapılmış yıllık trafik 
sigortası poliçesi 
vade Sona ermeden 
Veya atacı Satmadan 
söhlandırılamazken 
artık bu olanak 
vatandaşa tanındı. 
Hazine aslında 
düzenlemeyi 31 
Ağustos'ta yaptı ama 
yürürlük tarihini 23 
Eylül 2016 yani son 
cuma günü olarak 
belirledi. Böylece de

vrim gibi yeni düzen
leme Cuma günü 
yürürlüğe girdi.

Hazine Müsteşarlığı 
31 Ağustos 2016'da 
Karayolları Motorlu 
Araçlar Zorunlu Mali 
Sorumluluk 
Sigortasının 
Şonlandırılmasına 
İlişkin Sektör Duyu
rusu yayımlamıştı. 
Bu duyuruda 9 mart 
2015'te bir mad
desinin değiştiği be
lirtiliyordu. İşte 
vatandaşı rahatlata
cak değişiklik de bu 
madde ile 
gerçekleşti. Eski 
duyuruda trafik 
poliçesinin 
sonlandırılması satış 
ve benzeri sebe
plerle araç işleteni 
(sahibi) vasfının 
sona ermesi göster
iliyordu. En önemlisi 
"Bu sebepler dışında 
herhangi bir du

rumda sözleşmenin 
sohlandırılmasına 
olanak 
tanınmamaktadır" 
denilerek sözleşme 
Süresinin bitimine 
kadar vatandaş 
pahalı fiyattan 
yaptığı poliçeye 
mahkûm kılınıyordu. 
İşte yeni duyuruda 
bu madde kalktı. 
Böylece artık araç 
sahipleri istedikleri 
zaman poliçelerini 
sonlandırabilecekler.

BİN LİRAYA 
SİGORTA YAPAN 
193 LİRA KÂRLI 
ÇIKACAK

Araç sahipleri bunu 
yaparken mevcut 
poliçe bitimine 30 
gün kala yeni poliçe 
dönemi için müker
rer poliçe düzenlet- 
tirebilecek. Yani aynı 
araç için daha ucuz 
olan başka bir 

sigorta yaptıracak. 
Sonra pahalı 
sigortayı iptal yoluna 
gidecek. İkinci poliçe 
yaptırıldığında ilk 
poliçeyi düzenleyen 
şirketin kazanılmış 
gün primini mahsup 
edip poliçeyi teminat 
boşluğu olmayacak 
şekilde sigortalının 
talebi halinde 1 
işgünü içinde ikinci 
poliçenin vade 
başlangıcını 
esas alarak 
sonlandırabilecek. 
Bir örnek ile 
anlatırsak ağustos 
ayında 1000 lira 
primle yapılmış bir 
sigorta bugün 600 
liraya yeniden 
yapılacak. Tabii ki 
yeni fiyat, bundan 
sonraki 1 yıl için 
geçerli olacak. Si 
gorta şirketi 2 aylık 
sigorta tutarı olan 
166 lira ve 41 lira 
ceza kesip 793 lirayı 

geri verecek. 
Sigortalı ise 
böylece cezaya 
rağmen 193 lira 
kazançlı çıkacak.

3 AY İÇİNDE 
YAPILMAK 
ZORUNDA

Araç sahipleri, bu 
haktan orijinal poliçe 
vadesinden itibaren 
üç ay ile sınırlı 
olmak üzere iki defa 
yararlanabilecek. 
Ayrıca bu üç aylık 
süre içerisinde, 
kazanılmış gün prim
ine kalan poliçe pri
minin yüzde 5'inin 
ilave edilmesiyle 
hesaplanacak fesih 
tutarı sigortacıya 
ödendiği takdirde 
trafik sigortası temi
nat boşluğu kalmay
acak şekilde iptal 
edilebilecek. Bu du
rumda da sigortalı 
ikinci poliçeyi 

yaptırdığında 
ilk poliçeyi 
düzenleyen şirket, 
kazanılmış gün 
primini mahsup edip 
poliçeyi sigortalının 
talebi halinde 1 
işgünü içinde ikinci 
poliçenin vade 
başlangıcını 
teminat boşluğu 
olmayacak şekilde 
esas alarak 
sonlandırabilecek. 
Oluşabilecek hasar 
taleplerinde ise ik
inci poliçenin vade 
başlangıcına kadar 
birinci poliçe, ikinci 
poliçenin vade 
başlangıcından 
itibaren ise ikinci 
poliçe esas alınacak. 
Kamu kurumlarında 
ise poliçe 
vadelerinin 
toplulaştırılması 
amacıyla yapılacak 
iptallerde yüzde 
5'lik fesih primi 

alınmayacak.

Türkiye İçin tarihi fırsat yılı: 2040
Akdeniz Üniversite- 
şi'nden Doç. Dr. 
Özgür Arun, 
Türkiye'nin bir ke 
reye mahsus olmak 
üzere en büyük aktif 
nüfusa sahip 
olacağını belirtti. 
Akdeniz Üniversitesi 
Gerontoloji Bölümü 
Başkanı Doç. Dr. 
Özgür Arun, 
Türkiye'nin de
mografik yapısını 
yprumlayarak, 
önümüzdeki 
yüzyılda Türkiye’yi 
bekleyen riskler ve 

fırsatlar olduğunu 
belirtti.
Doç. Dr. Arun, 
Türkiye’nin 
dünyanın en hızlı 
yaşlanan ülkesi 
olduğunu vurguladı. 
'Yaşlanma hızı’nın 
bir ülkedeki yaşlı nü
fusun iki katına 
çıkması için geçen 
süreye dendiğini ak
taran Doç. Dr. Arun, 
Fransa’nın 115 yıl, 
Almanya’nın 85 yıl 
geçirdikten sonra 
yaşlı nüfusunun iki 
katına çıktığını kay

detti. Doç. Dr. Özgür 
Arun, Türkiye’nin ise 
bu süreci 15 yılda 
geçirdiğini dile 
getirdi.
'YAŞLANMAK KÖTÜ 
BİR DURUM DEĞİL' 
Türkiye gibi ülke 

lerde kısa sürede 
yaşlanmanın hem 
riskleri hem fırsatları 
olduğunu dile ge
tiren Doç. Dr. Arun, 
yaşlanmanın kötü bir 
durum olmadığını, 
refah ülkelerine 

bakıldığında hep
sinin yaşlı nüfuslu 
olduğunun görüle 
bileceğini anlattı. 
Yaşlanmalarına 
rağmen zenginleşme 
nedenlerinden 
birinin yaşlanma 
hızının düşüklüğü 
olduğunu belirten 
Doç. Dr. Arun, 
Türkiye’nin riskini 
ise zenginleşemeden 
yaşlanma olarak 
ifade etti.
FIRSAT İÇİN KRİTİK 
TARİH
Hızlı yaşlanmanın

bir fırsatı da 
olduğunu dile ge
tiren Doç. Dr. Arun, 
şöyle konuştu: 
"Türkiye’nin aktif 
nüfusu (15-64 yaş 
aralığı), 2040 yılına 
kadar bir defaya 
mahsus olmak 
üzere en yüksek 
rakama ulaşacak. 
Çalışan, üreten 
nüfusu, 
Türk toplumunun 
tarihinde bir kereye 
mahsus olmak 
üzere en yüksek 
sayıya ulaşacak.

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. s13 1° 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
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) s16 12 12
XS!?ya - (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
□İnlenme Tos. 513 23 94

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

OTORÜS

ULAŞIM
Pamukkala OO 26
DENİZ UÇAÖI 613 66 13
Pagasua Akmls Seyahat 614 03 e 2
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoglu-Eeadaç 614 46 48
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 01 53

HASTANELER

Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büsTerminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 15 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yoni Likitgaz 513 55 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünlor Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 qq

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 553 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

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

RELEDİYE

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

Akcan Petrol
MAR-PET ™
Tuncay Otogaz 313 16 45
Boyza Petrol si3 01 03

Gemlik KHrfez
OIMLİK'İN İLK GONLOK (İYASİ OAZITESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI : 5585 

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)

ıınlıılıııuMi
VENÜS SİNEMASI

suikast (Türkçe 
bddıâ)):YıfM4!UV- 
16:15-18:30-20:45...

kayıp balık dori: 
12:00-14:00-16:00- 

18:00-20:00...
blaır cadısı; 11:45- 
14:00-16:15-18:30- 

20:45...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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SATRANÇ

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

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli CACVAT MÜZİK
Eğitim Bakanlıgı’nın uyguladığı müfredat 9 V91 AL MASA TENİSİ
programına göre zorunlu gördükleri ırmnı ramına nmuıaSf VOLEYBOL
kültür ve branş derslerinin yanı sıra AKTIVİTELERIMIZî basketbol
sosyal aktıvıtelerımız bulunmaktadır SPORLARI

JİMNASTİK 
TİYATRO 
BİLGİSAYAR

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

w

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
-| 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

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.yigitinsaatgemlik.com
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GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

28 Eylül 2016 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sabahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri

www.manastiremlakgemlik.com

TEL&FA)C0224517 3310 CER 05327443383 EMmanastemfek^lconı 
ww.manastirefnlak.saliibinden.coni • w.toamtrtııanasM_^

Rir yönü Körfezi, diğer yönü İznik Gölü’nü görecek yeni bir dinlenme mekanına kavuşulacak

Adliye Mahallesine bir gezi (2)
Adliye Köyü Kalkınma Kooperatifinin 

zeytin satışını haber yapmak için gitti 
ğimiz köydeki gözlemlerimi yazarken 
eskilere gittim.

Eski muhtar Ziraat Odası Başkanı Ali 
Çelik’in benim 2.5 yıl çalıştığı ilkokula 
gitmek teklifi beni heyecanlandırdı.

Gözümün önüne 1973-74 yılları geldi.
2 sınıflı ahşap yapı gitmiş, yerine be 

ton bir yapı gelmiş.
Bu bende hayal kırıklığı yarattı. 4’de

Adliye Mahallesi’nin 
eski muhtarı ve 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
Güvenli Mahallesi 
yolunda bir yanı 
Gemlik Körfezi diğer 
yanı İznik Gölünü 
gören bir tepede es
kiden tuğla ocağı 
olarak kullanılan bir 
arazide oluştur ma 
ya çalıştıkları piknik 
alanının Gemlikli 
lerin en güzel cazibe 
merkezi haline 
geleceğini söyledi. 
Haberi sayfa 2’de

Tüm alışveriş siteleri kayıt altına alınacak!
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı elektronik ticaret bilgi sistemi kuracak alışveriş sitelerini kayıt 
altına alarak alışveriş sitelerine çeki-düzen veriyor. Haberi sayfa 9’da

# drcelik
Dayanıklı Tüketim MamOllerl San. ve Tlc. A.Ş.

İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK

KLİMA VE DERİN 
DONDURUCULARDA H
400 TL‘YE VARAN I*
İNDİRİMLER!!! "
Tel: 0 224 514 90 84 *
Fax: 0 224 513 41 19 •
gemlik.magaza@bursaugurlu.com

GEMLİK’E ÖZEL KAMPANYA
ANKASTRE SET ALANA

FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİ

HEDİYE!!

Fırsat paketi hariçtir. 
Kampanya stoklarla sınırlıdır

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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İlçemize bağlı 
Adliye Mahalle 
si’nde yapımına 
başlanan ancak 
yarım kalan Piknik 
Alanı tamamlan 
dığında bir yönü 
Körfezi, diğer 
yönü İznik Gölü’nü 
görecek yeni bir 
dinlenme mekanına 
kavuşacak.
Adliye Mahalle
sinin eski muhtarı 

ve Gemlik Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik, Güvenli Ma
hallesi yolunda bir 
yanı Gemlik Körfezi 
diğer yanı İznik 
Gölünü gören bir 
tepede eskiden 
tuğla ocağı olarak 
kullanılan bir 
arazide oluştur 
maya çalıştıkları 
piknik alanının 
Gemliklilerin en 

güzel cazibe 
merkezi haline 
geleceğini söyledi. 
Çelik, şöyle 
konuştu:
“Adliye Mahallesi 
nin Gemlik’e yakın 
lığı, yolunun düz 
gün olması nede 
niyle alternatif 
piknik alanları 
kapsamında 
mahallemizde bir 
alanı Gemliklilerin 

de beğenisine sun
maya karar verdik. 
Geçtiğimiz yıllarda 
Gemlik’te atıl du* 
rumda olan yeni 
Kordondan sökülen 
kamelyaları 
yapacağımız piknik 
alanına koyduk. 
Ayrıca bir küçük 
sunni göl yaparak 
çevreye güzellik 
katmaya çalıştık. 
Ancak 

çalışmalarımız 
yarım kaldı. 
Maddi destek 
bekliyoruz. 
Gemlik Belediyesi 
veya Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
yardım bekliyoruz. 
Burası Gemlik 
ve çevre köyler 
İçinde çok güzel 
bir dinlenme 
merkezi aynı za- 
manda halkın 

kendilerinin ev- 
/erinden getireceği 
yiyecekleri 
pişirerek 
yiyebilecekleri 
piknik alanı 
olacak.
Altyapı çalışmaları 
ve tuvalet yapımı ile 
bu güzel köşemizi 
gelecek yaz 
Gemliklilerin 
hizmetine 
açabiliriz. ”

Mm fc ta'Mıllı Mumu wm nstf
İlçemizin genç 
Diyetisyeni Merve 
Güner Öksüz, 
Gemliklilerin 
sağlıklı beslenmeye 
dikkat etmediklerini 
söyledi.
Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Beslen 
me ve Diyetetik 
Bölümünden 
mezun olan 
Merve Güner 
Öksüz, İstiklal Cad
desi Akset 
Apartmanı 3. 
katında açtığı yeni 
bürosu ile Gem
liklilere hizmet 
vermeye başladı. 
Hacettepe Üniver
sitesi Beslenme ve 
Diyetetik günlerini 
de bitiren Merve 
Güner Öksüz, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada Gem
liklilerin beslenme 
ye gereken önemi 
göstermediklerini 
söyledi.
Özel bir tıp

merkezinde de 
kurum ve klinik . 
beslenme konu 
sunda çalışmalarını 
sürdüren genç 
diyetisyen, Öksüz, 
şunları söyledi: 
“Gemlik’te görev 
yapmaya 
başladığımdan bu 
yana, gördüğüm 
en önemli yanlış, 
gereğinden fazla 

zeytinyağlı yemek
ler yenmesidir. 
Sağlıklı bir bedene 
sahip olmak için 
şekerli gıdalardan, 
beyaz ekmekten, 
fazla tuzdan ve 
unlu ürünlerden 
uzak durmak 
gerekir.
Bunun yanında, 
yağlı et türlerini 
çok tüketmemeliyiz. 

Bunun yerine balık 
ürünlerine daha 
önem vermeliyiz. 
Günde 3 öğün 
düzenli yemek 
yemenin yanında 
mutlaka 3 öğün de 
ara da meyve ve 
sebzeler tüket
meliyiz. İnsan 
vücüdu için kuru 
bakla ve yağlı to
humlardan olan 

ceviz, fındık, 
badem gibi gıdaları 
da belli oranda 
almalıyız. Beyaz 
ekmek yerine tam 
buğday ekmek 
tüketilmeli, ayrıca 
günde mutlaka 
2 litre su içilme
lidir.’’ dedi.
Merve Güner 
Öksüz, yeni 
işyerinde sah, 
perşembe ve 
cumartesi günleri 
Beslenme ve Diyet 
üzerine Gemliklilere 
hizmet vermeye 
başladığını be
lirterek, “Beslen 
me bozukluğu 
bulunan, fazla 
kilolardan kurtul
mak isteyenlerin 
mutlaka bir diyetis 
yene başvurma lan 
gerekir. Buna göre 
beslenmelerini bir 
düzeı 3 sokmaları 
nın sağlıkları 
açısından çok 
önemlidir" dedi.

Diyatisyen ve 
Beslenme Uzmanı 
Merve Güner 
Öksüz, işyerinde 
sağlıklı beslenme 
eğitimi, obezite ve 
beslenme tedavisi, 
çocukluk obezite 
tedavisi, sporcu 
beslenmesi, okul 
çağındaki 
çocukların beslen
mesi, diabet ve 
beslenme, sindirim 
hastalıklarında 
beslenme, emziklik 
hastalıklarla 
beslenme, gıda 
testi, cilt 
hastalıklarında 
beslenme 
tedavileri, menü 
planlaması, kurum
sal beslenme 
eğitimi, besin 
intoleransı ve 
duyarlılığı duru
munda beslenme, 
onkoloji hastalık 
larının da beslenme 
konularında te
daviler uygulanıyor.



28 Eylül 2016 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 3

8 yasındaki 
çocuk arkadaşını 

yaraladı
Otomobil tarlana uçtu

Bursa'da 8 yaşın 
daki B.N.T., parkta 
oynarken çimen
lerin arasında 
bulduğu kurusıkı 
tabanca ile 9 
yaşındaki 
arkadaşını yaraladı. 
Olay, merkez 
Nilüfer ilçesi 
Tahtalı Mahalle
sinde meydana 
geldi. İddiaya göre, 
parkta oyun oy
nayan B.N.T, çi
menlerin arasında 
bulduğu tabancayı 
eline alarak tetiğe 
bastı.
İçinde fişek bulu
nan tabanca ateş 
alarak, oyun 
oynadığı kendisin
den bir yaş büyük 
olan kız arkadaşı 
A.Y.'yi bacağından 
yaraladı. Çevrede 
kiler, durumu fark

Devrilen 
traktürUn altında 

can verdi

Bursa'nın İznik 
ilçesinde traktör 
altında kalan bir 
kişi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, olay, saat 
11.00 sıralarında 
İznik ilçesine bağlı 
Tacir Mahallesi’nde 
meydana geldi. Arif 
Alabaş (70) isimli 
bir kişi, köy 
arazisinde kullan 
dığı traktörün 

ederek 112'ye ihbar 
etti. Olay yerine 
gelen sağlık ekip
leri, yaralanan 
A.Y.'yi Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne 
kaldırdı 
Küçük kızın 
sağlık durumu 
nun iyi olduğu 
Öğrenildi.
Arkadaşını 
yaralayan B.N.T, 
ise yaşının küçük 
olması sebebiyle 
yanında kaldığı 
babaannesi A.T.'ye 
teslim edildi.
Nilüfer Suç Önleme 
ve Araştırma Büro 
Amirliği'nin yaptığı 
çalışmayla, 
tabancanın M.H.'ye 
ait olduğu tespit 
edildi. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

hakimiyetini 
kaybederek şaram 
pole yuvarlandı. 
Devrilen traktörün 
altında kalan 
Alabaş, olay 
yerinde yaşamını 
yitirdi. Arif 
Alabaş'ın ölümü 
yakınları ve köy 
halkını yasa 
boğarken, Jan
darma ekipleri 
olayla ilgili tahkikat 
başlattı.

Ingöl’de meydana 
gelen kazada, 
tarlaya uçan bir 
otomobil, ağaca 
çarparak durabildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl’den 
Yeniceköy Mahallesi 
istikametine seyir 
halinde olan 
Yasemin Seher Y. 
(37) yönetimindeki 
16 BC 395 otomobil, 
sürücünün direk
siyon hakimiyetinin 
kaybolması sonucu 
yolun sağındaki 
tarlaya uçtu.
Ağaca çarparak 
duran özel otomobil 
yan döndü. Kaza 
sonucu sol tekeri 
kopan özel otomo

Zehir tacirlerine suçüstü
Bursa'nın İnegöl 
ilçesi Yenice 
mahallesinde 
uyuşturucu madde 
satışı yapan şahıslar 
suçüstü yakalandı. 
Adliyeye çıkarılan 
şahıslar tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Yenice ma
hallesinde 
uyuşturucu madde 
satışı yapıldığı 
bilgisi üzerine 
harekete geçen

Yol çarpışan momolıil pisiine döndü
Bursa'da otoyolu 
adeta çarpışan oto
mobil pistine döndü. 
Karayolunda aşırı 
hızla seyreden bir 
otomobil sürücü 
sü, hem önünde 
çarptığı aracı hem 
de kendi aracını 
takla attırdı. Kazada 
4 kişi yaralandı.
Mudanya ilçesindeki 
tüm kazalar ise 
saniye saniye 
görüntülendi, 
dinilen bilgiye göre, 
Hakkı Toğay Y. 
idaresindeki 16 BT 
832 plakalı otomo
bil, Mudanya-Bursa 
karayolu eski su de
posu mevkisinde 
Tolga T.'nin 
kullandığı 16 NVU 
17 plakalı araca 
arkadan çarptı. Hızla

bilde yaralanan 
sürücüyü, 
vatandaşlar araçtan 
çıkardı. Haber ver
ilmesi üzerine kaza 
yerine gelen 112 Acil 
Servis 
ambulansındaki 

emniyet ekipleri, 
belirlenen şahısları 
takibe aldı.
Fiziki takip sonu
cunda uyuşturucu

madde satan 40
yaşındaki F.D. ile 50 
yaşındaki M.T.Ö., 
ekipler tarafından 
suçüstü yakalandı.

seyreden araç ile 
onun çarptığı oto
mobil takla attı. 
Kaza anı ise saniye 
saniye kameralara 
yansıdı. Kazada 
yaralanan 4 kişi 
ambulanslarla 
çeşitli hastane 
lere kaldırıldı. 
Öte yandan Mu
danya ilçesindeki 
kazalar mobese 

sağlık görevlilerinin 
ilk müdahalesinin 
ardından ambu
lansla İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi'ne kaldırılan 
yaralı, burada tedavi 
altına alındı.

kameraları 
tarafından 
kaydedildi. Aşırı 
hızla seyreden bir 
otomobil trafik di
reklerine çarparken, 
yük dengesini iyi 
ayarlayamayan 
Tır'ın üzerindeki 
iş makinesinin de
vrilme anı kamer
alara yansıdı. 
Deniz otobüsü

Aynı yerde yaklaşık 
bir hafta önce de 
aynı şekilde bir 
kazanın meydana 
geldiğini ifade eden 
vatandaşlar, 
karayolları yetk
ililerinden yol 
kenarına bariyer 
koymalarını iste
diler. Yolun 
asfaltlanmasının 
ardından yolun 
fazlasıyla 
yükseldiğini 
belirten vatandaşlar, 
yükseklik nede 
niyle en ufak bir 
dikkatsizlik 
yüzünden araçların 
yoldan çıkabil 
diğini ifade ettiler.

Şahıslar üzerinde 
yapılan aramada 
satışa hazır 350 
gram esrar ele 
geçirildi.
Gözaltına alınan F.D. 
ve M.T.Ö., Emniyet 
Müdürlüğüne 
götürülerek ifadeleri 
alındı. Emniyetteki 
işlemleri tamamla 
nan şahıslar adliye 
ye sevk edilirken, 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine gönde 
rildiler.

iskelesinde ise geri 
manevra yapan bir 
araç otopark 
görevlisini fark 
etmeyerek 
yaralanmasına 
sebep oldu. İlçedeki 
diğer kazalarda 
bir motosiklet 
sürücüsü ve iki oto
mobilin kaza yapma 
anı da kameralarca 
kaydedildi.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Adliye Mahallesi’ne bir gezi (2) 
Dershanelerin altındaki depo bir kat haline 

getirilmiş. Ahşap zemin beton dökülerek 
yenilenmiş.

Benim müdür odam kaldırılmış, 2 oda ve bir 
koridordan oluşan bir Kooperatif binası haline 
gelmiş.

Büyük odalardan bir kütüphane yapılmış.
Ama bir düzen olmadığını gördüm.
Kütüphaneye bir el atılmalı.
Eski okul, Kooperatifin ürünlerinin ambalaj 

landığı ve tuzsuz zeytin üretiminin yapıldığı 
bir yer haline gelmiş.

Adliye Köyü Kalkındırma Kooperatifi 
ortaklarından aldığı zeytinleri, özel yöntem
lerde tuzsuz hale getiriyor, paketliyor ve 
pastörize ediyor.

Eski Köy Muhtarlık binası benim de bekar 
odamın bulunduğu yerde ise kooperatif bir 
tüketim mağazası açmış.
Ali Çelik ve ürettikleri tuzsuz zeytinleri Bursa 

Büyükşehir Belediyesi ne ait BEŞ AŞ firması 
nın satış mağazalarında satışa sunduklarını 
ve ilgi görmeye başladıklarını söyledi.

Kooperatif olarak tuzsuz zeytin yanında 
biber ve domates salçası üretmiş, ayrıca 
kendi ürünleri sızma zeytin yağları da satışa 
sunmuşlar.

Gördüğüm kadarıyla. Kooperatif ortaklarının 
zeytinlerini değerlendirmek, daha iyi fiyatla 
alıp satmak ve Adliye Köyü’nün adını aynı 
Katırlı Köyü gibi duyurmak istiyorlar.

Yolun daha başındalar.
Kooperatif aldığı zeytinlerin büyük 

çoğunluğunu havuza atarak toptan satıyor.
Perakendecilik tuzsuz zeytin ve zeytinyağı 

ile salçada yapılıyor.
Buna normal zeytinin de paketlenerek ilave 

edilmesini, internet üzerinden satışlarının 
yapılmasını, Kooperatif adına bir site 
kurulmasını sağlık verdim.

Tüketiciler son yıllarda elektronik ortamda 
alışveriş yapmaya başladılar.

Bu konuda Gemlikli büyük zeytin işletmecile 
Yi ae ve Saticııan one'fnıı 'aaı'mıaY aitııar.

Internet aracılığıyla Türkiye’nin her yerine 
zeytin ve yağ satıyorlar.

Kooperatif çalışmalarını yerlerinde gördük
ten sonra, Ali Çelik ile geçmiş yıllarda köye 
getirilen hizmetleri görmek için yola koyulduk.

Çelik, beni önce Güvenli Köyü yolundaki pi- 
iknik alanına götürdü

Z/raûa ’o’ır sürprız’ıe 'kl.. baştım.
Mehmet Turgut’un yine 'ona yaptırdığı 

kamelyalar ve taş ocaklar> e piknik 
alanına götürülmüş.

Çelik, buraya büyüyecek bir gJ yaptırmak 
istemiş, çukur hazır zemin iyileştirilip su 
verildiğinde gölet hizmete girer. Gemlik Kör
fezi ve İznik Gölünün görüldüğü güzel bir te
pede yapılan bu hizmet tamamlanmalı.

Buraya Adliyeliler değil, daha çok Gemlik 
İtler gider. Büyükşehir veya Gemlik Belediye 
sTyarım ka'ıan 'hizmeti tamam'ıama'ıı.

Sonra köye kazandırılan fıstık çamlarını, zey 
tin fidanlığını, siyah incir ve nar bahçesini 
gezdik.

Zeytinciliğin giderek yok olmaya başladığı 
bir dönemden geçerken, alternatif tarıma açı 
lan bir Adliye Köyü gördüm, güzel ve verimli 
'dır pazar g’ühü geçtirmiş o'ıûum.____________

2016-2017 Eğitim- 
Öğretim Yılının baş 
lamasıyla Gemlik 
Denizcilik Toplulu 
ğu yeni Yönetim 
Kurulu ilk faaliye 
tini Gemlik Asim 
Kocabıyık MYO 
Seminer Salonunda 
başta Deniz ve 
Liman İşletmeciliği 
Programı öğrenci 
leri olmak üzere 
yüksekokul öğrenci 
leri ile tanışma 
toplantısı yaparak 
başlattı.
Toplantı, Gemlik 
Denizcilik Toplulu 
ğu Danışmam 
Oğr. Gör. E. Murat 
Tacar’ın açılış 
konuşması ile 
başladı.
Öğrencilere,

Gemlik Denizcilik 
Topluluğunu ve 
üniversite eğitimi 
alırken topluluk 
larını ve kulüplerin 
öğrencilerin kişisel 
gelişimleri için 
önemli olduğunu 
ve topluluklarda 
yapılan çalışmalara 
katılmalarının 
kişisel gelişimlerini 
arttıracağını ifade 
etti. Ardından Top

luluk Başkan Yar 
dımcısı Seyid Ah 
met Arslan’ın geçti 
ğimiz dönem yapı 
lan etkinliklerin 
sunumu gerçekleş 
tirdi. Gemlik Asım 
Kocabıyık MYO’ya 
yeni başlayan 
öğrencilere okul ve 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu (GDT) 
hakkında bilgi 
verildi.

Konuşma 
devamında Toplu
luk Başkanı Zeki 
Şimşek yeni yöne
tim kurulunun ya
pacak olduğu 
etkinlikler hakkında 
bilgi verdi.
Tanışma toplantısı, 
Gemlik Denizcilik 
Toplulüğu’na üye 
kayıt forumları 
dağıtıldıktan sonra 
sona erdi.

ltltiwWıılMilmaılB
Gemlik Eşref p SİSSİM
Dinçer Ma
hallesinde kaldırım 
asfalt ve parke 
döşeme çalış 
maları hız kazandı. 
Çalışmaları 
yerinde inceleyen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Eşref Dinçer 
Mahallesinin 
Mevlana Camii 
ile Fen İşleri 
Müdürlüğü binası 
arasında kalan 
tüm cadde ve 
sokakların yol
sorununun 
çözüleceğini 
müjdeledi.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli 
ve Fen İşleri 
Müdürü Haşan 
Tahsin Aydın’ın 
da yer aldığı in
celeme ziyare

tinde konuşan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, alt 
yapı çalışmaları 
tamamlanan 
bölgenin yol 
sorununu da kısa 
sürede çözecek
lerini ifade etti. 
Mahallenin cadde

ve sokaklarında 
asfalt, kaldırım ve 
parke taşı 
döşeme çalış 
maları yaptıklarını 
anımsatan Refik 
Yılmaz, bölgedeki 
20’ye yakın 
sokağın da yol 
sorununu kökten

çözeceklerini 
sözlerine ekledi. 
Yılmaz, kaldırım, 
parke taşı ve 
asfalt çalışma 
larının mahallenin 
diğer bölgelerinde 
de kısa sürede 
başlanacağını 
anlattı.

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞACAK 

EN AZ LİSE MEZUNU 
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat Tel: 514 00 60

mailto:kadri_guler@hotmail.com


İGemlikKŞrffezB

BİL OKULLARI
"BİL"inçli velinin tercihi

DÜNYA İNOVASYON OKULU ORHANGAZİ'DE AÇILIYOR

ANAOKULU. İLKOKUL. ORTAOKUL
bİİOlliangazİ www.bilokullari.com.tr 4445 245 

02245732324

http://www.bilokullari.com.tr
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Gökhan Özler den bir
birincilik bir ikincilik
Rize’de yapılan Ka
radeniz ve Hazar 
Ülkeleri Karate 
Şampiyonasına 
Gemlik ve Bursa’yı 
temsilen katılan 
Dojo Karate Do 
Spor Kulübü An- 
tenörü Gökhan 
Özler, veteranlarda 
birinci olarak 
ilçemize döndü. 
Aynı şampiyo 
nanın kumite 
dalında da katılan 
Gökhan Özler, 
kumitede de 
ikincilik elde etti. 
Aynı şampiyonada 
ise Dojo Karate 
Do Spor Kulübü 
sporcuları 
3 Altin 1 Gümüş 
1 Bronz Toplam 5 
Madalya almayı 
başararak ilçemize 
yine madalyaları 
toplayarak 
döndüler.

W i

ra

m?

elmacık
"Doğal Mineralli Su”

TÜRKİYE’NİN İLK

i
İÇERMEYEN

DAMACANASI

BURADA!

fFej» f rtr*

BPA (Bisphenöl A): Polikarbon, 
PVC gibi bazi plastiklerin ve 
biçimlendirildikten sonra 
sertleşebilen plastik hammaddelerin 
üretiminde kullanılan kimyasal bir 
maddedir.

Balıkpazarı Malı. 2 Nolu Cad. No: 48 Gemlik 

qİPARİq 0 224 513 97 00 
u fmrrT 9 0 224 514 00 77 
1121111 0 507 244 72 24

UDA
Tatilin tadını çıkarın

Ilının;

REZERVASYON TEL 0 530133 99 49 - C 226 5356060

■T-

FISTIKLI 
T/rÎL Köjf ü

İli»
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V I

UMÜRSPOR OMIŞMI GECESİ EGIENCEU GEÇTİ
£ d

!

üt

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Geleneksel hale 
dönüştürülen Gem
lik Umurspor Birlik, 
Beraberlik ve 
Dayanışma Gecesi 
eğlenceli geçti. 
Gemlik İskele

Meydanında bulu
nan Hünkar Resto 
rant’ta gerçek 
leştirilen ve siyaset 
çinin bulunmadığı 
geceye spor 
camiası büyük ilgi 
gösterdi.

Umurspor Kulübü 
Başkanı Erkan 
Çipli’nin rahatsızlığı 
nedeniyle katliama 
dığı Birlik, Beraber
lik ve Dayanışma 
Gecesi’nde yapılan 
açıklamada; her 

kulübün yaşadığı 
maddi zorlukların 
Umurspor Külü 
bünde de yaşan 
makta olduğuna 
dikkat çekilerek 
yapılacak destek
lerle Gemlik’te daha 

fazla gencin spor 
yapabilmesinin 
sağlanabileceği 
vurgulandı. 
Kulübe sürekli ve 
düzenli gelir 
kaynağı ya da 
kulüple gönül bağı 

olan Umurspor 
sevdalısı taraftar 
sporseverlerin her 
zaman desteklerinin 
beklendiği belir
tilirken geceye 
katılanlara 
teşekkür edildi.

Passolig rakamları! Bursasııor
Süper 
lig ve PTT 1. Lig'de 
maçlara giriş sis
temini sağlayan 
Passolig'in kulü
plere göre satış

rakamları 
açıklandı. Buna 
göre Bursaspor, 80 
bin 904 kart ile 6'ncı 
sırada yer aldı. Spor 
Toto Süper Lig ve 1.

Lig 
takımlarının lig 
maçlarını izlemek 
için kullanılan kart 
sistemi Passolig'in 
son satış rakamları 

açıklandı. 
Passolig'den 
yapılan açıklamaya 
göre Süper Lig'de 
en fazla Passolig 
kartı satan takım 

Fenerbahçe oldu. 
428.739 kart 
satışıyla ilk sırada 
bulunan Fener
bahçe'yi, Galatasa 
ray,Beşiktaş ve 
Atiker Konya 
spor izledi.
Listede Trabzon'un 

ardından 6'ncı 
sırada bulunan 
Bursaspor 'da 
ise 80 bin 904 
taraftar, takımının 
maçlarını izleye
bilmek için 
Passolig taraftar 
kartı aldı.

•'' 11 ı,;l

vlILTON
DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİNİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANI aRINIZI 

YAŞATMAK ÇİN VARIZ

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

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

»1
BAŞLAMIŞTIR |J

İnternetten Canlı thıpn- Sahne - Işık gösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Siirprizgösteriler

www.fiemlifrmilton.com 
faceboofr/miltondufiun 

pius.fioofile.com/miltondufiim 

Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

âti

«S 1
a

http://www.fiemlifrmilton.com
pius.fioofile.com/miltondufiim
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Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Muhtarlar ile 
birlikte Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Park 
Sosyal Tesislerinde 
bir araya geldi. 
Belediye Başkan 
Yardımcıları 
Vedat Büyükgöl- 
cigezli ve Ahmet 
Avcı'nın yanı sıra 
Belediye Daire 
Müdür ve Amir
lerinin de katıldığı 
kahvaltılı 
toplantıda, Köy

Statüsünden Ma
halle Statüsüne 
dönüşen köylere 
yapılan hizmet ve 
yatırımlar da 
masaya yatırılırken, 
muhtarlar da 
eksik kalan 
yatırımlar ile birlikte 
kısa, orta ve uzun 
vadeli sorunlar ile 
projelerini anlattılar. 
Mahalle Statüsüne 
dönüşen köylere 
yönelik alt yapı 
hamlesinin geldiği 
aşamayı açıklaya 
rak konuşmasına 

başlayan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, 40 Milyon 
Liralık Kumla Alt 
yapı projesinin 
kaldığı yerden 
devam ettiğini 
bildirdi.
Kumla Doğalgaz 
çalışmalarının da 
son aşamaya 
geldiğini ifade eden 
Refik Yılmaz, 
Ramazan ayı, yaz 
tatili, darbe ve 
işgal girişiminin 
püskürtülmesi gibi 
olaylara rağmen 

hizmete devam 
ettiklerini açıkladı. 
Sonbahar, Kış 
döneminde yapılma 
sı gerekenleri 
muhtarlar ile bire 
bir görüşerek 
çözümlemeyi hede
flediklerini bildiren 
Yılmaz, "Tüm ma
hallelerimizde 
yapılması gereken
leri bir an önce 
bitirmeyi amaçlı 
yoruz. Hep birlikte 
daha çok çalışaca 
ğız. 5 yıldır orga 
nize ettiğimiz bu 

istişare toplantıları 
bundan sonra da 
devam edecek” 
dedi.
Ulaşım, Kaçak 
Yapılaşma, Turizme 
yönelik yatırımlar, 
sahillerin düzen 
lenmesi ve dere 
rekreasyon 
projeleri ve 
Kentsel Dönüşüm 
gibi konular da 
toplantının diğer 
ana başlıklarını 
oluşturdu.
Daire Müdür ve 
amirleriyle birlikte 

alt yapı, yol, ulaşım, 
park bahçeler ve 
fen işleri müdürlük
leri konusundaki 
sıkıntıları titizlikle 
daire müdür ve 
amirlerine not 
aldıran Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, hizmet 
ve yatırımlar sür
erken, sorunların 
da çözümü 
konusunda tüm 
birimler ile birlikte 
hareket edecek
lerini sözlerine 
ekledi.

www.gem I i kkorfezgazetesi.com

M T TF

M

13 yittik. tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

DAVETİYE > 
FATURA > 

SEVK İRSALİYESİ e 
TAŞIMA İRSALİYESİ O 

GİDER MAKBUZU © 
TAHSİLAT MAKBUZU e 

TAKVİM & KİTAP e 
DERGİ & İLAM S 

KARTVİZİT & KAŞE > 
EL İLANI & BROŞÜR ® 

CİLT YAPIMI > 
İLAN & REKLAM e 
PLAKET & KUPA <

MADALYA e 
NİKAH ŞEKERİ e 
BEBEK ŞEKERİ e 

HEDİYELİK EŞYA S

İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: O ’24 513 96 83

http://www.gem
kkorfezgazetesi.com
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Tüm alışveriş siteleri tanıt alıma alınacak!
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı elektronik 
ticaret bilgi sistemi 
kuracak alışveriş 
sitelerini kayıt 
altına alacak 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, alışveriş 
sitelerine çeki
düzen veriyor.
Herkes, istediği 
gibi alışveriş sitesi 
aşamayacak. Tüm 
alışveriş siteleri, 
mobil siteler ve 
mobil uygulamalar, 
bakanlığa bildiril
erek, kayıt altına 
alınacak. Bu amaçla, 
Elektronik Ticaret 
Bilgi Sistemi (ETBİS) 
kurulacak. Alışveriş 
siteleri, bakanlığın 
talep ettiği tüm 
verileri bu sisteme 
girecek.

KARGO ŞİRKETİNİ 
DAHİ BAKANLIK 
BİLECEK

Alışveriş siteleri ve 
mobil uygulamalar 
tarafından TC 
kimlik, vergi 
kimlik ve MERNİS 
numaraları bildirile
cek. Her alışveriş 

sitesi, kayıtlı elek
tronik postaya 
sahip olacak.
Bakanlığa, elektronik 
ticaretin türü, diğer 
ticari faaliyetler, 
alışveriş sitesinde 
satılan mal ve 
hizmetlerin türü de 
belirtilecek.
Siteler, müşteriye 

sundukları ödeme 
yöntemlerini de 
bakanlığa bildirecek. 
Kargo ve lojistik 
işletmecilerine yöne 
lik bilgi, bakanlığa 
sunulacak. İnternet 
siteleri, 1 Haziran 
2017’ye kadar kayıt 
altına alınacak.

Bakanlık da sitelere 
ilişkin gerekli 
gördüğü bazı bilgi
leri, internetten 
duyuracak. Uygu
lama, bakanlık 
tarafından 
hazırlanan tebliğ 
taslağının yayımı ile 
yürürlüğe girecek.

VATANDAŞA 
KAYITLI SİTELER 
DUYURULACAK

Bakanlık yetkilileri, 
bildirimde bulunan 
işletmelerin internet 
adresleri ile 
bakanlıkça gerekli 
görülen diğer bilgi
lerin 
“www.eticaret.gov.tr 
” adresinden 
yayınlanacağını be
lirterek, böylece in

ternetten alışveriş 
yapan vatandaşların 
bilgilendirileceğini 
kaydetti.

8 AYDA 45 MİLYAR 
TL’LİK ONLINE 
ALIŞVERİŞ YAPILDI

2015’te online 
alışverişte kredi 
kartıyla yapılan 
ödeme tutarı 55.4 
milyar TL oldu. İlk 8 
ayda söz konusu 
rakam, 44.8 milyar 
TL olarak 
gerçekleşti. Online 
alışveriş tutarı, yaz 
aylarına girilmesiyle 
birlikte hızlandı. On
line alışveriş 
harcamasında en 
yüksek rakama 
ağustos ayında 6.6 
milyar TL ile ulaşıldı.

En Belirli il Ankara
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2015 
yılı gelir ve yaşam 
koşulları araştırması 
bölgesel sonuç 
larını açıkladı. 
Buna göre, 
Türkiye’de orta 
lama yıllık eşdeğer 
hanehalkı 
kullanılabilir fert 
geliri 2015'te 
16 bin 515 lira olarak 
hesaplandı. İstatis
tik! Bölge Birimleri 
Sınıflaması (İBBS) 
2. Düzey Bölgeleri 
itibarıyla söz konusu 
geliri en yüksek 
olan bölge 22 bin 
516 lirayla Ankara 
oldu. Ankara,

2014'te de listede ilk 
sırada yer alıyordu. 
Bu bölgeyi, 22 bin 
67 lirayla İstanbul ve 
19 bin 689 lirayla 
İzmir izledi.
Ortalama yıllık 

eşdeğer hanehalkı 
kullanılabilir fert 
gelirinin en düşük 
olduğu bölgeler ise 
8 bin 89 lirayla 
Şanlıurfa, 
Diyarbakır,

Krem Kartı düzenlemesi 
Resmi Gazete'de

8 bin 184 lirayla 
Mardin, Batman, 
Şırnak, Siirt ve 
8 bin 773 lirayla 
Van, Muş, Bitlis, 
Hakkari olarak 
sıralandı.

Başbakan Binali 
Yıldırım'ın açıkladığı 
kredi kartı düzen
lemeleri bugünkü 
Resmi Gazete'de 
yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Böylelikle düzen
lemelere ilişkin de
taylar da belli oldu. 
Buna göre; Mal 
veya hizmet alımı 
sonrası belli bir 
ücret karşılığı bor
cun taksitlen diril 
mesi veya ödeme 
nin ertelendiği 
dönemler de dâhil 
olmak üzere, kredi 
kartları ile gerçekleş 
tirilecek mal ve 
hizmet alımları ile 

nakit çekimlerinde 
taksitlendirme 
süresi on iki ayı 
geçemeyecek.
Bu süre; kuyumla 
ilgili harcamalarda 
dört ay, elektronik 
eşya ve bilgisayar 
ahmlarında altı ay, 
havayolları, 
seyahat acenteleri, 
taşımacılık, kon
aklama, sağlık ve 
sosyal hizmetler ile 
ilgili harcamalarda, 
sağlık ürünü 
ahmlarında, kulüp 
ve derneklere yapı 
lan ödemelerde ve 
vergiödemelerinde 
dokuz ay olarak 
uygulanacak.

GEREKLİ TELEFONLAR RESM. .AİRELER DENİZ OTODÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

Telefon Aıza 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 5131353
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

VAPUR - FERİBOT
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 10 28

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Pamukkals 612 OO 2 6
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasus Akmls Seyahat 614 83 6 2
METRO «13 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
8 O zar Turizm 612 1O 72
Ksnbaroglu-Esadaç 614 46 48
Anitur 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 Llkltgaz 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 Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 -jo 68
Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

Akcan Petrol o13 1O 7O
MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz 013 16 45
Bovza Potrol 913 O1 0 3

Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK OÜNL0K SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI : 5586 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Killi IİKII MI
VENÜS SİNEMASI

suikast (Türkçe 
bddrâjpYıSMM- 
16:15-18:30-20:45...

kayıp balık dori: 
12:00-14:00-16:00- 

18:00-20:00...
blaır cadısı: 11:45- 
14:00-16:15-18:30- 

20:45...

5133321

%25e2%2580%259cwww.eticaret.gov.tr
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 î
Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı müfredat O V91 AL

AKTMTELERMZ!

İNŞAAT

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

JİMNASTİK 
TİYATRO W 

BİLGİSAYAR 

HALKOYUNLARI 
SATRANÇ ■

MÜZİK
MASA TENİSİ 

VOLEYBOL 
BASKETBOL 
SU SPORLARI

YİĞİT

m.

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

www.yigitinsaatgemlik.com

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 5084 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

1 987

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

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Otomotiv sektörü özel boru satışlarında güçlü büyüme

BORUSAN MANNESMANN 
MÜSITRİSİHİN MJAĞIItt CİIİYOI

Muhbirlik
Muhbirlik, bizim ülkemizde pek mute

ber (geçerli) bir değildir.
Muhbirler sevilmez.
Toplum, muhbirlere kötü gözle bakar. 
Muhbirlere “Gammaz” da denir.
Bir yerde duyduğunu, gördüğünü, 

başkasına naklederler. Kimileri gönüllü 
muhbirdir, kimileri de bir çıkar karşılığı 
muhbirlik yapar. Nasıl yaparsa yapsın, 
üzerlerine görev olmayan işlet e burun 
larını sokarlar. Devamı sayfa 4’de

Türk otomotiv sektörünün önde gelen 
tedarikçilerinden Borusan Mannesmann, 
müşterilerine daha hızlı ve etkin hizmet 
verebilmek amacı ile Bursa’da kurduğu 
10.000 m2 kapalı alanı bulunan yeni tesisini 
hizmete açtı. Borusan Mannesmann’ın 
ürettiği özel borular motorlu araçların amor 
tisör, koltuk, direksiyon, şaft, aks, egsoz, 
torpido traversi, tampon ve çeşitli motor 
parçalarında kullanılıyor. Haberi sayfa 2’de

Çarşı Deresi’nin ıslahı sırasında dere 
kenarında bulunan balık satıcıları taşın 
dıkları yeni yerlerinde artık ayrı ayrı yer
lerde değil, birarada satış yapacaklar. 
Zabıta memurları nın gözetiminde yapılan 
kura ile yeni tezgah yerleri belli oldu.

Haberi sayfa 4’de

GEMLİK’E ÖZEL KAMPANYA+drceiik
VE DERİN

I | DONDURUCULARDA 
| 400 TÜYE VARAN

I İNDİRİMLER!!! 
---------- kjfı Tel : 0 224 514 90 84 

Fax: 0 224 513 41 19
istiklal Cad. No: 11 GEMLİK gemlik.magaza@bursaugurlu.com

ANKASTRE SET ALANA 
FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİ 

“ HEDİYE!!

Fırsat paketi hariçtir. 
Kampanya stoklarla sınırlıdır

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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Otomotiv sektörü özel boru satışlarında güçlü büyüme

t IİBİsIiİmimmm
Türk otomotiv sektörünün önde gelen tedarikçilerinden Borusan Mannesmann, müşterilerine daha hızlı 

ve etkin hizmet verebilmek amacı ile Bursa’da kurduğu 10.000 m2 kapalı alanı bulunan yeni tesisini hizmete 
açtı. Borusan Mannesmann’ın ürettiği özel borular motorlu araçların amortisör, koltuk, direksiyon, şaft, 

aks, egsoz, torpido traversi, tampon ve çeşitli motor parçalarında kullanılıyor.
Türkiye’nin üretim 
ve ihracat rekort
meni otomotiv ve 
otomotiv yan 
sanayinin önde 
gelen tedarikçisi 
Borusan Mannes
mann hizmetlerini 
sektörün 
kalbinin attığı 
Bursa’ya taşıdı. 
Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 
10 bin metrekare 
kapalı alana kuru
lan tesiste, Halkalı 
fabrikasında 
üretilen özel 
borular işlenerek 
müşterilere tam 
zamanında 
sevkiyat yapılacak. 
Borusan Mannes
mann otomotiv 
sektörünün tam 
bir çözüm oıtagı 
Bursa’da açılan 
bu yeni tesis 
dolayısıyla bir 
değerlendirmede 
bulunan Borusan 
Mannesmann 
Genel Müdürü 
Semih Özmen 
şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl, 
10’uncu kez 21 mil
yar dolar satış ile 
ihracat şampiyonu 
olan otomotiv 
sektörüne hizmet 
vermekten gurur 
duyuyoruz. Yüksek 
kalite standartları 
ile çalışan bu sek
törün yan sanayii 
kuruluşlarına 
yıllardır özel boru 
tedarik ediyoruz. 
Müşterilerimizin 
ve dolayısıyla 
ana sanayinin 
üretim hatlarının 
durmaması için 
7/24 sevkiyat 
yapmamız, değişen 
üretim programına 
uygun üretim yap
mak için esnek 
olmamız ve kritik 
ürünlerde hem 
mamul hem de 
hammadde stoku 
tutmamız gerekiyor. 
Bursa’da hizmete 
açtığımız yeni 
tesisimizle otomo
tiv sektörüne daha 
yakın olacağız ve 
hizmet kalitemizi

daha da yükselte 
ceğiz. Borusan 
Mannesmann 
olarak otomotiv 
sektörünün tam 
bir çözüm ortağı 
oı'arak urun ve 
hizmet sunmaya 
devam edeceğiz. ” 
Borusan Mannes
mann özel boruları 
Türkiye’de üretilen 
motorlu araçların 
her yerinde 
Borusan Mannes
mann otomotiv yan 

sanayii üzerinden 
Türkiye'de üretilen 
neredeyse tüm 
motorlu araçlara 
özel boru ürünleri 
tedarik ediyor, 
ı ürk i ye efe üreti m 
yapan Ford Otosan, 
Tofaş, Oyak Re
nault, Hyundai, 
Toyota gibi önde 
gelen otomobil 
üreticileri ile 
Mercedes, MAN, 
Karsan, Otokar gibi 
büyük araç üretici

leri,araçlarının 
birçok akşamında 
Borusan 
Mannesmann’ın 
ürettiği üstün 
kaliteli özel boruları 
kulTanıyorfar.
Bu borular araçların 
amortisör, koltuk, 
direksiyon, şaft, 
aks, egzoz, torpido 
traversi, tampon 
ve çeşitli motor 
parçalarında yer 
alıyorlar.
Borusan Mannes

mann ayrıca yurt 
dışında BMW, 
Mercedes, Audi ve 
Volksvvagen gibi 
büyük markaların 
yan sanayilerine de 
hizmet veriyor 
Borusan Mannes- 
mannuzun yıllardır 
koruduğu yüksek 
kalite seviyesi ve 
yan sanayii müşte 
rilerine sunduğu 
7/24 sevkiyat hiz 
meti ile Türk oto
motiv sektörünün 
vazgeçilmez tedarik 
çişi konumunda 
bulunuyor.
Türkiye Otomotiv 
üretimi 2009'dan 
bu yana yılda orta
lama %7 oranında 
büyürken Borusan 
Mannes mann’ın 
toplam satışları 
ortalama %13 arttı. 
Şirket, sahip 
olduğu deneyim, 
bilgi ve teknoloji ile 
sektördeki birçok 
projenin Ar-Ge 
ve tasarım 
aşamasında da 
yer alıyor.

Belediyecilere hizmet içi’ eğitim
Gemlik Belediye
sinin Marmara 
Belediyeler
Birliği ile birlikte or
ganize ettiği Kişisel 
Gelişim ve Mesleki 
Yetkinliği artırmaya 
yönelik Hizmet İçi 
Eğitim Seminerleri 
devam ediyor.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı 
Salonunda orga 
nize edilen semi
nerde, Matematik 
Mühendisi ve 
Toplam Kalite 
Yönetimi Bilim 
Uzmanı Cemal 
Bozkurt konuştu. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Daire Müdür ve 
Amirlerinin yanı

sıra işçi ve 
memurlarının da 
katıldığı seminerde, 
“Zaman Yönetimi 
ve Stratejik 
önceliklendirme” 
konusu masaya 
yatırıldı.
Zamanın önemli bir 
kaynak olduğunu 

savunan 
Cemal Bozkurt, 
“Zaman yönetimi, 
diğer kaynakların 
yönetiminde olduğu 
gibi analizlerden 
ve planlamadan 
yararlanmayı 
gerektirir.
Bu eğitim ile 

yaşamda sonuç 
odaklı, etkin ve 
başarılı olmak için 
yardımcı olmak 
amaçlanmaktadır” 
dedi.
Temel kavramların 
yanı sıra, zaman 
yönetimine genel 
bakış, “Zaman

Yönetim Siste
minde: Tuzaklar, 
Anahtar Faktörler, 
Görevlerin yönetil 
mesi, Kayıtların 
yönetilmesi, 
Randevuların 
yönetilmesi, 
İletişimin 
yönetilmesi’’ gibi 

başlıklarda çarpıcı 
açıklamalarda 
bulunan Cemal 
Bozkurt, Hedeflerle 
yöneti min üç 
boyutu; Hedef 
oluşturmak, planla
mak, Organize 
etmek, Kişisel 
zamanı etkin 
kullanmak gibi 
konulara da açıklık 
getirdi. Türk Sine 
masının ünlü yapım 
larından Devrim 
Arabaları filminin 
gösterimi üzerinde 
de, zaman yönetimi, 
planlama, strateji 
konularında bilgiler 
sunan Bozkurt, 
seminer sonunda 
Belediye çalışanla 
rının sorularını da 
yanıtladı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Polisin 'Dur' 
İmarına Uymayan 

Otomobilden 
Silah «e Sahte 

Para Çıktı

Bursa'ıla erkek cesedi tmlonılu

Bursa’da polisin 
‘dur’ ihtarına 
uymayan ve 
kaçarken ateş eden 
3 şüpheli yakalandı 
Bursa’da poîısın 
'dur' ihtarına uy* 
mayan ve kaçarken 
ateş eden 3 şüpheli 
yakalandı. Araçta 
ve üzerlerinde 
yapılan aramada 
ruhsatsız silahlar, 
sahte para ve bıçak 
ele geçirildi. 
Olay, merkez Os- 
mangazi ilçesi 
İzmir Yolu Merinos 
Kavşağı'nda 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Emniyet 
Müdürlüğü Oş- 
mangazi Suç Ön
leme ve Araştırma 
Bürosu'na bağlı 
ekipler, şüphe üzeri 
ne 16 DG plakalı

Dolandırıcılar 
yöntem 

değiştirdi
Bursa’da sahte 
polis, savcı, hakim 
ve yüzbaşı 
yalanıyla binlerce 
vatandaşı arayıp 
banka hesapların 
dan paralarını alan 
dolandırıcılar 
metot değiştirdi. 
Vergi dairesinden 
aradıklarını belirten 
telefon dolandın 
cilan, "Torba yasa 
gereği hesabınıza 
para yatacak” 
yalanıyla vatandaş 
ların canını yak
maya başladı. 
Gemlik ilçesi 
Hamidiye Mahalle- 
si'nde emekli 
R.l. isimli kişiyi 

otomobile 'dur' 
ihtarında bulundu. 
Sürücüsünün 
kaçması üzerine 
içerisinde 4 kişi bu
lunan aracı ekipler 
takibe aldı. Takip 
sırasında araçta 
bulunan H.Y., polis 
ekiplerine ateş 
etti. Uzun bir 
kovalamacanın 
ardından araç 
Kanalboyu Ma
hallesinde dur 
duruldu. Araç 
içerisinde bulunan 
H.Y., Y.O.K. ve U.Ş. 
gözaltına alınırken, 
K.G. ise polisten 
kaçmayı başardı. 
Şahısların üzerinde 
ve araçta yapılan 
arada ruhsatsız 
silah, çok sayıda 
fişek ve 200 liralık 
sahte para ele 
geçirildi 

arayan telefo.ı 
dolandırıcıları, 
Bursa Vergi Dairesi 
Müdürlüğü'nden 
aradıklarını, torba 
yasa gereği 
hesabına 540 lira 
para yatıracaklarını 
belirterek hesabına 
tanımlı para kart 
numarasını ve 
şifresini aldılar. Bir 
süre sonra gelen 
mesajla hesabın 
dan 7 bin 500 lira 
EFT işleminin 
yapılıp 
dolandırıldığını fark 
eden R.i. polise 
gidip şikayetçi 
oldu. Olayla ilgili 
tahkikat başlatıldı.

Bursa’da, hurda 
toplayanlar 
tarafından ağaçlık 
alanda erkek cesedi 
bulundu.
Bursa’da ağaçlık 
alanda erkek cesedi 
bulundu. Üzerinden, 
Sercan Yiğitalkan 
adına kimlik çıkan 
cesede, otopsi 
yapılmak üzere adli 
tıp kurumu morguna 
kaldırıldı.

POLİSE HABER 
VERDİLER
Merkez Osmangazi 
ilçesi Veysel Karani 
Mahallesi'nde hurda

Zehir tacirlerine bir Harfte daha
Bursa’da polisin 
düzenlediği op
erasyonda 16 kilo 
esrar ele geçirildi, 
2 şüpheli 
gözaltına alındı. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürülüğü 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şubesi'ne 
bağlı ekipler, 
Mustafakemalpaşa 
İlçesi'nde 2 kişinin,

Bursa’da bıçaklı dehşet
Bursa'nın İnegöl 
İlçesinde parkta otu
ran 14 yaşındaki 
Suriye uyruklu 
Haşan Hamdaş, iki 
kişi tarafından 
bıçaklandı. Hastan
eye kaldırılan 
Hamdaş, "Yanıma 
gelen iki kişi benden 
sigara istedi. Kullan 
madiğimi söyleyince 
bıçakladı" dedi. 
İnegöl'ün Akhisar 
Mahallesinde dün 
parkta oturan Haşan 
Hamdaş, kimliği be
lirlenemeyen 2 kişi 
tarafından önce

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞACAK 

EN AZ LİSE MEZUNU 
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat Tel : 514 00 60

hurda ve karton 
toplayan bir grup 
genç, ağaçlık alanda 
yerde hareketsiz 
yatan erkek cesedi

görüne polise haber 
verdiler.
ÜZERİNDEN KİMLİK 
ÇIKTI
Kısa sürede

yüklü miktarda 
uyuşturucu

satacakları bilgisine 
ulaştı. Ekipler,

dövüldü, ardından 
sırtından bıçaklandı. 
Vatandaşların haber 
vermesi sonucu 112 
Acil Servise ait am
bulans tarafından 
hastaneye kaldırılan 

belirtilen yere gelip 
polis ekipleri, 5-6 
saat önce öldüğü 
sanılan cesedin 
üzerinden Sercan 
Yiğitalkan adına 
kimlik buldu.

VÜCUDUNDA YARA 
BULUNMADI 
Vücudunda kurşun 
ve keşi yarası bulun
mayan ceset, otopsi 
yapılmak üzere 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu Mor 
gu'na kaldırıldı. 
Olayla ilgili 
soruşturmaya 
başlandı.

şüphelilerin
Çeltikçi Köyü'ndeki 
evlerine operasyon 
düzenledi. Evlerde 
yapılan aramada 
16 kilo esrar ele 
geçirildi.
Şüpheliler A.E. ve 
F.A. gözaltına alındı.
2 şüpheli, emniyet
teki ifadelerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Haşan Hamdaş te
davi altına alındı. 
Hamdaş, polise 
verdiği ifadesinde, 
"Parkta oturuyor
dum. Tanımadığım 
iki kişi yanıma

gelip benden sigara 
istediler. Ben de, 
'Kullanmıyorum' 
dedim. Bunun 
üzerine 'Sen neden 
sigara içmiyorsun' 
diye bana çıkıştılar: 
Önce dövdüler, 
ardından sırtımdan 
bıçakladıktan sonra 
kaçtılar" dedi. 
Olayla ilgili 
soruşturmaya 
başlandı. Polis, 
Suriyeli genci 
bıçakladığı öne 
sürülen iki kişinin 
kimliğini araştırı 
yor.
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GüneBakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Muhbirlik...
Darbe dönemlerinde gönüllü muhbirler 

türer. Gönüllü olarak muhbirlik yapacak her 
meslekten insan vardır.

27 Mayıs’ta,12 Eylül darbesinde ve 15 Tem
muz darbe girişiminde bu tür kişilerin birden 
çoğaldığını görürsünüz.

Bugün 1 milyon kişinin devletten atılması 
nın nedenlerinden biri de bu muhbirlerdir.

Darbeden canı yanan veya darbeyi yapan, 
karşısındaki güçleri sindirmek için her yola 
başvururlar. Muhbir darbecinin can yakaca 
ğını bildiği için, başlar sevmediklerini gam
mazlamaya.

Hani, 'kurunun yanında yaş da yanar'der
ler ya, işte bu muhbirler yüzündendir.

AKP hükümetinin iyi niyetle çıkarılan 
OH AL yasası ile bugün asılsız ihbarlarla bin
lerce kişiyi devlet görevinden uzaklaştırma 
sının bir nedeni budur. Hükümetin devlet 
içindeki Fetöcüleri temizlemek için başlattığı 
girişim, bu muhbirler nedeniyle çok can 
yakıyor. .Fetöcülükle hiç ilgisi olmayan bir 
çok kişi görevden atılıyor, gözaltına alınıyor, 
mağdur ediliyor.

Kimileri kamu görevinden açığa alınıyor. 
Kimi tamamen görevinden atılıyor, hiç bir 

hak iddia edemiyor.
Ne maaş, ne kıdem tazminatı ne de bir 

daha devlette iş bulma gibi bir durum söz 
konusu değildir.

Gazeteciler içinde muhbir olur mu?
Olmaz mı?
Yandaş gazeteci her zaman muhbirdir. 
İktidardan palazlanan, bir menfaat temin 

eden gazeteci. gerek köşesinde yazdıkla 
rıyla, gerekse başka yollarla yapar gam 
mazlığını.

Bugünlerde gammaz gazetecilik Gemlik’e 
de sıçradı.

Gazeteci bir yayın organında haber topla 
yan, fikir yazıları yazan, kişidir.

Bir adı da muhabirdir.
Gazeteci muhbir değil, muhabirdir.
Aslında muhbir, bu işi gönüllü yapar, 
Verdiği bilginin doğruluğunu araştırmaz. 
Bir de devlet adına bilgi toplayanlar vardır. 
0 kişilere ‘Ajan’ denir.
Ajan ile muhbiri ayırt etmek gerekir.
Birine düşmanlığı olan kişi, böyle darbe 

dönemlerinde devletten yana görünerek, sev 
mediklerini ihbar eder.

Veya bu işi başkaları adına yapar.
Bunların yaptığı g i suçlayarak muhbirlik 

yapılmaz.
Varsa bir bildiğin, ga<. ’ysen, köşende 

yazarsın.
Yüreğin varsa açık, açık _> irsin, ad, ad 

yazarsın.
Ortalığı sulandıranlar nedeniyle mağdu 

riyetler yaşanıyor. İnsanlar işinden, gücün
den oluyorlar, açlığa mahkum ediliyorlar.

itibarları zedeleniyor.
Onun için Cumhurbaşkanı bile “At izi, iti 

izine karıştı’’ diyor.
Muhbirler yüzünden suçlu ile suçsuz 

karışır, kaos doğar.
Bu daha çok suçluların işine yarar.
Darbecilere karşı yürütülen mücadele 

sulandırılır.
Afıan nerkesı ou'tür hıuhDifıeraen Korusun. 
Fetöcü olmayan binlerce insan bu yüzden 

mağdur.

sonra, Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
de Ahmet Dural 
Meydam’nda 
bulunan 7 işyerini 
istimlak edip 
yıktırması sonucu 
açılan alan 
yeşillendirilmişti. 
Bu alan içinde 
bulunan açık balık 
satıcılarının bir 
bölümü yıkılan 
işyerlerinin 
bulunduğu yerde 
satış yaparken,

Sıva ve ince 
işçiliğin kaldığı

Bal ık satıcıla r ı hiıaıaya seiirildi

Çarşı Deresi’nin 
ıslahı sırasında 
dere kenarında 
bulunan balık 
satıcıları 
taşındıkları yeni 
yerlerinde artık 
ayrı ayrı yerlerde 
değil, birarada 
satış yapacaklar. 
Gemlik 
Belediyesi’nce 
Eski'Minibüs 
Garajı içindeki 
işyerlerinin 
yıktırılmasından

bir bölümü de 
otopark olarak 
ayrılan yerde tez
gah açmışlardı. 
Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü otoparkı 
işgal eden balık 
satıcılarını yapılan 
yeni düzenleme ile 
biraraya getirdi. 
Dün sabah, 
Zabıta memurları 
nın gözetiminde 
yapılan kura 
ile yeni tezgah 
yerleri belli oldu.

Balık satıcıları 
dün öğle saat
lerinde yeni 
düzenlenen alanda 
balık satışlarına 
başladılar.
İlgililer, balık 
satıcılarının 
tümünü bu 
alanda toplaya 
caklarım, köşe 
başlarında yer 
tutan balık 
satıcılarına 
izin verilmeye 
ceğini söylediler.

Gemlik Gençlik b *? V
Hizmetleri ve İlçe 
Spor Müdürlüğü 
tarafından yaptın 
lan Gençlik Merkezi 
inşaatının kaba 
yapımı tamamlandı. 
Gemlik Belediye 
si’nin tahsis ettiği 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Spor 
Tesisi karşısındaki 
alanda yapımına 
başlanan ve 
Gemlik gençliğine 
hizmet edecek 
olan Gençlik 
Hizmetleri ve İlçe 
Spor Müdürlüğü 
Gençlik Merkezi’nin 
iki katlı inşaatının 
kaba bölümleri 
bitirildi

binanın yapımına lerde devam
önümüzdeki gün- edeceği öğrenildi.

GEMLİK VERGİ DAİRESİNİN 29914275762NOLU 
MÜKELLEFİYİM. BEKO 200 TR / YHB-91001183 SİCİL NOLU 
YAZAR KASAMA AİT ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ LEVHASINI 

KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 
İBRAHİM PEHLİVAN 

Kumla Mah. Abdullah Aslan Cad. No: 56/A GEMLİK
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Tımiter'a Beğenmedim'
Tuşu Geliyor

Tvvitter yeni bir 
güncelleme ile "Bu 
Tvveet'ten 
hoşlanmıyorum” 
butonu getiriyor. 
Bu uygulama ile 
kullanıcılara daha 
da kişiselleştirilmiş 
tweet'ler sunmayı 
amaçlıyor.
Tvvitter tarafından 
yayınlanan yeni bir 
güncelleme plat 
formun mobil 
uygulamasına 
"I don't like this 
Tvveet" ("Bu 
Tvveet'ten 
hoşlanmıyorum") 
adı verilen yeni bir 
geri bildirim aracı 
getiriyor. Söz 
konusu yeni aracın 
kullanıcıların 
zaman çizgisinde 
gösterilen tvveet'- 
lerin niteliğine dair 
önemli bir 
geliştirme 
sağlaması bek
leniyor.
Tvvitter'ın

kullanıcılara daha 
da kişiselleştirilmiş 
tvveet'ler sunma 
çabasının bir 
parçası olan bu ye
nilikle birlikte 
kullanıcılar daha az 
görmeyi tercih et
tikleri içerik tür
lerini 
işaretleyebilecekler 
. Buna özel 
geliştirilendir tuş 
da elbette bu an
lamda en etkili yol 
olarak görülüyor 
"Bu Tvveet'ten

hoşlanmıyorum" 
tuşunun 
platformun 
"zenginleştirilmiş 
zaman çizgisi" 
özelliğine giden 
yolda bir sonraki 
adım olarak 
değerlendirilebilir. 
Söz konusu özellik 
sayesinde Tvvitter, 
algoritmik açıdan 
seçilen tvveet'lerin 
varlığının daha 
yüksek bir doğru 
luk sunmasını 
hedefliyor.

a

İl

S

M

elmacık
"Doğal Mineralli Su"

TÜRKİYE’NİN İLK

İÇERMEYEN

DAMACANASI

BURADA!

-, . o
t

BPA (Bisphenol A): Polikarbon, 
PVO gibi bazı plastiklerin ve 
biçimlendirildikten sonra 
sertleşebilen plastik hammaddelerin 
üretiminde kullanılan kimyasal bir 
maddedir.

Bahkpazarı Mah. 2 Nolu Cad. No: 48 Gemlik 
qtoaptq O 224 513 97 00 ufmmT 0 224 514 00 77 
HAİİ1 0 507 244 72 24

İAr
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IS SAĞLIĞIIIE GUMEMLIGI TOPLANTISI YBPIIDI
Gemlik Belediyesi 
İnsan Kaynakları 
Müdürlüğünün or
ganize ettiği, “İş 
sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimi” Fen İşleri 
Müdürlüğü Toplantı 
Salonu ve Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Toplantı Salonların 
da gerçekleşti. 
Belediye Daire 
Müdürleri, Amirleri, 
Memur ve işçilerinin 
yanı sıra, stajyerleri 
de kapsayan eğitim 
yoğun ilgi gördü. A 
Sınıfı İş Güvenliği 
Uzmanı Elif Gülten 
Koçak ve İşyeri 
Hekimi Dr. Ersoy

Kanay tarafından 
verilen eğitimin 
periyodik olarak 
devam edeceği 
açıklandı. 
Belediye Persone
line yönelik konu 
şan, Elif Gülten 
Koçak ve Dr. Ersoy 
Kanay, “İş sağlığı ve 
güvenliğinin tanımı 
nı yaparsak” 
işyerinde işin yürü 
tütmesi sırasında 
çeşitli nedenlerden 
kaynaklanan sağlığa 
zarar verebilecek 
koşullardan korun
mak amacıyla yapı 
lan sistemli ve bi 
limsel çalışma

lardır” diyebiliriz. İş 
sağlığı ve güvenliği 
olgusu, Avrupa 
Birliği içeri sinde 
de, 1980’li yıllardan 
itibaren ağırlıkla ele 
alın maya 
başlanmıştır. Özel

likle, 1989 yılında 
çıkarılan 89/391/EEC 
sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Direktifi, 
iş sağlığı ve 
güvenliği alanın da 
çerçeve direktif 
olarak kabul edilmiş 

ve daha sonra bu 
çerçeve direktife 
dayanarak çok 
sayıda bireysel di
rektif çıkarılmıştır. 
Anlaşılacağı gibi 
iş sağlığı ve iş 
güvenliği çok yönlü 

bir çalışmayı gerek
tirir. Çalışmalar 
sırasında da tıp, 
fizik, kimya, mate 
matik, istatistik, 
iktisat, sosyoloji, 
psikoloji ve er
gonomi gibi bilim
lerden yararlanılır” 
diye konuştular. 
Öte yandan, iş 
sağlığı ve güvenli 
ğiyle ilgili eğitim 
semineri sonunda 
sınav yapıldı. 
Sınav da başarılı 
olanlara sertifika 
lan önümüzdeki 
günlerde düzen
lenecek törenle 
verilecek.

Belediye personeli sanlık laramasından geçti
Gemlik Belediye 
Personeli Sağlık 
taramasından 
geçti. Gemlik 
Belediyesinde 
çalışan 112 memur, 

14 sözleşmeli per
sonel ve 98 işçi, 
Akciğer Grafiği, tam 
idrar tetkiki ve tam 
kan sayımı test
lerinden geçirildi.

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları 
Kadir Erol, Vedat 
Büyükgölcigezli ve 

Ahmet Avcı’da 
sağlık taramasında 
personele öncülük 
yaptılar. Gemlik 
Belediyesi İnsan 
Kaynakları ve

Eğitim Müdürlüğü 
nün, BETA OSGB 
Firması ile birlikte 
gerçekleştirdiği ve 
6331 sayılı iş sağlığı 
ve güvenliği kanunu

kapsamında 
yapılan sağlık 
taramalarının 
periyodik hale 
getirileceği ifade 
edildi.

Pustu -Meşrubat-Çerez

MILTOIM Jyfc *

DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giydirme

2016 yılı
önten öunfâiye Uiudirme REZERVASYONLARIMIZ 
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR 

İnternetten Cnn/ı fyyın- Snhne - Işık gösterisi 
Servis ve ekip ninnine - Sürpriz aösteri/er

www.gemlikmilton.com 
faceboofe/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun 

Hükümet Konaği karşisi 
TEL : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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o ateşti
o ateşti 
kızıl

omuzlarından yağan 
ve kirkitindiler gibi yakan

yıkayan dimağımın ölü seslerini

düşüren
kuzu rahmine

doğan
doğum seslerini çalan

lllıMrtıi»iiaııliıilılMI

teninin ritminde 
hicâzkar bir makam 

dudaklarında 
kıpraşan

Türk Dil Kurumu 
(TDK) yeni bir 
karara imza atarak 
kurum ve kuruluş 
adlarının sonuna 
gelen kesme 
işaretini kaldırdı. 
Türk Dil Kurumu 
(TDK), kurum ve 
kuruluş adlarının 
sonuna konulan 
kesme işaretini 
kaldırdı.
Artık kurum, 
kuruluş, kurul, 
birleşim, oturum 
ve işyeri 
adlarına gelen 
ekler kesmeyle 
ayrılmayacak. 
TDK yetkilileri, 
"Kesme işaretini 
kurum ve kuruluş 
adlarından kaldırdık. 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisine, 
Başbakanlığa, 
Bakanlar Kuru 
lunun, Türk Dil 
Kurumuna, 
Mavi Köşe

Bakkaliyesinden 
gibi..." dedi. 
Ahmet'in, 
Kırıkkale'nin gibi 
özel isimlerde 
üsten ayırmanın 
kullanıldığını 
kaydeden yetkililer, 
TBMM, TOBB gibi 
kısaltmalarda 
kullanımı sürecek 
olan kesme 
işaretinin güncele- 

nen halinin yazım 
kılavuzuna ve 
internete de 
konulduğunu dile 
getirdi.

BİZ DAHA 
ÖNCE 
KALDIRMIŞTIK 
Dil Derneği 
Başkanı Sevgi 
Özel, kendilerinin de 
kesme işaretini

kaldırdıklarını 
belirterek, 
"Biz daha önce 
kaldırmıştık da 
onlar sonunda 
doğrusunun 
bu olduğunu 
görüp çizgiye 
geldiler. Kısaltma 
yazıyorsanız 
kesme işareti 
kullanıyorsunuz" 
dedi

o ateşti kızıl... ‘Gemlik. Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

) yıtıiK tecrübemiz ite 
hizmetinizdeyiz....

....~

DAVETİYE > 
FATURA e 

SEVK İRSALİYESİ • 
TAŞIMA İRSALİYESİ O 

GİDER MAKBUZU > 
TAHSİLAT MAKBUZU > 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN # 

KARTVİZİT & KAŞE e 
EL İLANI & BROŞÜR > 

CİLT YAPIMI e 
İLAN & REKLAM < 
PLAKET & KUPA >

MADALYA e 
NİKAH ŞEKERİ e 
BEBEK ŞEKERİ > 

HEDİYELİK EŞYA* 

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

Tel: 0224 513 96 83

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Borçlu vatandaşlara emeklilik imkanı
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan onayladığı 
"Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandı 
rılmasına Dair 
Kanun" Resmi 
Gazete'de yayınlan 
dı. Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) ile Zi
raat Bankası 
geçtiğimiz günlerde 
yüz binlerce prim 
borçlusunu emekli 
edebilecek 'Krediyle 
Emeklilik Pro- 
tokolü'nü imzaladı. 
Borçlu vatandaşlara 
emeklilik imkanı ge
tiren düzenlemeden 
yararlanmak için son 
gün 31 Ekim. 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
onaylanarak

yürürlüğe giren 6736 
sayılı "Bazı 
Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına 
Dair Kanun" 
geçtiğimiz günlerde 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Bu 
kapsamda Sosyal 
Güvenlik Kurumu

(SGK), borçlarını 
ödeyerek emekli ola
bilecek 4B (Bağ-Kur) 
kapsamındaki 
sigortalılara yönelik 
bankalar ile görüş 
meler yaptı ve Ziraat 
Bankası ile anlaşıldı. 
Konuya ilişkin 
detayları açıklayan İş 
ve Sosyal Güvenlik

Uzmanı Sadettin 
Orhan “Yaş ve prim 
günü itibariyle 
emekliliğe hak kazan 
mışsınız fakat 
SGK'ya birikmiş 
prim borcunuz sebe
biyle emekli olamı 
yorsunuz. Ya da 
hizmet borçlanması 
(askerlik, doğum, 

yurt dışı vb) yap 
manız halinde emekli 
olabileceksiniz fakat 
elinizde borçlanma 
bedelini ödeyecek 
toplu paranız yok. 
İşte bu noktada 
krediyle emeklilik 
uygulaması devreye 
giriyor" dedi. 
Toplu ödemeyi 
vatandaş yerine 
bankanın yaptığını 
belirten Orhan 
“Bağlanan emekli 
aylığınızdan kredi 
borcunuz ödeniyor. 
Uygulama özellikle 
Bağ-Kur (4/b) prim 
borçluları için 
kolaylık sağlıyor" 
diye konuştu. 
Geçtiğimiz yıllarda 
da birkaç defa uygu
lanan krediyle 
emeklilik yöntemi, 

son olarak SGK ile 
Ziraat Bankası 
arasında 5 Eylül 
2016 tarihinde imza
lanan protokolle 
yürürlüğe girdi. 
Orhan krediyle 
emeklilik sürecini 
anlattı: 
“Öncelikle SGK 
müdürlüğüne 
başvurarak, krediyle 
emeklilik 
uygulamasından 
yararlanmak 
istediğinizi beyan 
ediyorsunuz. 
SGK müdürlüğü 
dosyanızı inceliyor, 
borcunuzu ödemeniz 
veya hizmet 
borçlanması 
yapmanız halinde 
emekliliğe hak 
kazanıp kazanma 
dığınızı tespit ediyor

Türkiye'de gelir namlımı oranları açıklandı
Türkiye İstatistik Ku
rumu (TÜİK), 2015 
yılına ilişkin Gelir ve 
Yaşam Koşulları 
Araştırması 
sonuçlarını açıkladı. 
Türkiye’de ortalama 
yıllık eşdeğer hane 
halkı kullanılabilir 
fert geliri, 2015'te bir 
önceki yıla göre 
yüzde 13,5 artarak 
14 bin 553 liradan 16 
bin 515 liraya çıktı. 
Hane halkı 
kullanılabilir 
gelirinin, hane halkı 
büyüklüğü ve kom
pozisyonu dikkate 
alınarak hesaplanan 
eşdeğer hane halkı

büyüklüğüne bölün
mesiyle elde edilen 
"eşdeğer hane halkı 
kullanılabilir fert 
gelirine" göre, en 
yüksek gelire sahip 
yüzde 20'lik grubun 
toplam gelirden 
aldığı pay, geçen 

seneye göre 0,6 
puan artarak yüzde 
46,5, en düşük gelire 
sahip yüzde 20'lik 
grubun payı 0,1 
puan azalarak yüzde 
6,1 oldu.
Toplumun en zengin 
yüzde 20'sinin

gelirinin, en yoksul 
yüzde 20’sinin 
gelirine oranı 7,4'ten 
7,6'ya yükseldi.
Gelir dağılımı 
eşitsizliği ölçüt
lerinden olan ve 
sıfıra yaklaştıkça 
gelir dağılımında 
eşitliği, 1’e 
yaklaştıkça gelir 
dağılımında 
bozulmayı ifade 
eden Gini katsayısı, 
2015'te bir önceki 
yıla göre 0,006 puan 
artışla 0,397 olarak 
tahmin edildi. 
"SÜREKLİ 
YOKSULLUK" 
ORANI YÜZDE 15,8

Buna göre, 
Türkiye’de ortalama 
yıllık eşdeğer hane 
halkı kullanılabilir 
fert geliri, geçen yıl 
bir önceki yıla göre 
yüzde 13,5 arttı ve 14 
bin 553 liradan 16 
bin 515 liraya ulaştı. 
Eşdeğer hane halkı 
kullanılabilir fert me
dyan gelirinin yüzde 
60’ına göre, son 
yılda yoksul olan ve 
aynı zamanda önceki 
3 yıldan en az ik
isinde de yoksul 
olan fertleri kap
sayan ve dört yıllık 
panel veri 
kullanılarak hesa

planan "sürekli 
yoksulluk" oranı, 
geçen yıl yüzde
15,8 olarak 

hesaplandı. 
Geçen yılın 
sonuçlarına göre, 
nüfusun yüzde 
43'ü konutunda 
"izolasyondan 
dolayı ısınma" 
sorunu yaşarken, 
yüzde 39'u "sızdıran 
çatı, nemli duvarlar, 
çürümüş pencere 
çerçevesi" ve yüzde 
20,6'sı "Odaların 
karanlık olması veya 
yeterli ışık alma 
ması" sorunlarıyla 
karşı karşıya kaldı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMı . AİRELER denIz otodBsIT

E
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

R 
E

ULAŞIM
Pamukkale
DENİZ UÇAĞI
Pagaau* Akmls Seyahat
METRO

HASTANELER

B 
E 
R

Sahil Dev. Hant.
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

TAKSİLER

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

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53
513 10 57
513 13 08

513 10 95

513 15 07

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45

513 18 46
513 71 66

5*13 55 29
250 44 44

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

Santral 
Başkanlık

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

513 45 21 -23
51345 20

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

544 30 60
(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

1IAPDR - FERİDOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 6S5 60 31

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

DAMITICILAR
GEMDAŞ
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz
Yonl Likltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcnn Potrol 
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

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN.İLK GÜNLÜK SİYA*! GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI : 5587 

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)

■İl ŞUH Mil
VENÜS SİNEMASI 

suikast (Türkçe 
bürirâ)):YıfM4!Ub- 
16:15-18:30-20:45...

kayıp balık dori: 
12:00-14:00-16:00-

18:00-20:00... 
blaır cadısı: 11:45- 
14:00-16:15-18:30-

20:45...
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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ÖZEL İd a cdı/haıd ila lıada(lM^ doap'iı

AYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

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

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli CAfiVAî
Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı müfredat 9 VS I AL

AKTMTELEMMU!

JİMNASTİK

TİYATRO «
BİLGİSAYAR
HALKOYUNLARI
SATRANÇ B

MÜZİK
MASA TENİSİ
VOLEYBOL
BASKETBOL 
SU SPORLARI

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 u/ww.aykentilkogretim.k12.tr

YİĞİT İNŞAAT a
-| 987

YAPI MALZeM€L€Rİ 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

1

•t
ra

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

www.yigitinsaatgemlik.com

■ 4

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


|Kuruluş:1973 Yuvanıza Giden Yol

GemlikKSrfez
30 Eylül 2016 Cuma

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri

www.manastiremlakgemlik.com
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Umurbeyliler Tarihi miras olan mezarlığın bakımsızlığına ve ilgisizliğe tepKiIîler

Süne Bakış
| Kadri GÜLER

’l kadri quler@hotmail.com

Beyler Mezarlığı...
Umurbey Mahallesi’nde bulunan Bey 

ler Mezarlığı’nın son halini Umurbeyli 
meşhur eğitim gönüllüsü rahmetli Hacı 
Ethem Ağa’nın torunu Galip Şeref 
Güneşdoğdu sosyal medyada paylaştı.

Tarihine değer vermeyen, ulularının 
mezarlarını bile korumayan bir toplum 
olduk. Bu görev senin, benim görevim 
olamaz. Tarihi eserlere yasalara göre 
devlet ve onun kurumlan sahip çıkar.

Devamı sayfa 4’de

Umurbeyde bulunan “Beyler Mezarlığı” ilgisizlik yüzünden Umurbey’i kuranların 
kemikleri sızlıyor. Bölgemizin en önemli tarihi değeri Yüksek mezarlarından biri 
olan Beyler Mezarlığının son hali dün sosyal medya üzerinde paylaşıldı. 
Paylaşıma vatandaşlarda yorumlarda bulunarak, ilgililerce önemsenmeyen ve 
perişan haldeki mezarlık için Büyük şehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünü 
eleştirdiler. Beyler Mezarı ile bir an önce ilgilenilmesi isteniyor. Haberi sayfa 2’de

Fırsat paketi hariçtir. 
Kampanya stoklarla sınırlıdır

uğurluM K|_jMA V£ DERjN 
DONDURUCULARDA 
400 TL‘YE VARAN 
İNDİRİMLER!!!
Tel : 0 224 514 90 84 .
Fax: 0 224 513 41 19

İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK gemlik.magaza@bursaugurlu.com

GEMLIK’E ÖZEL KAMPANYA
ANKASTRE SET ALANA 

FONTİGNAC 9 PARÇA TENCERE SETİ 

sHEDİYEÜ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:uler@hotmail.com
mailto:gemlik.magaza@bursaugurlu.com
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Umurbeyde bulu
nan “Beyler Mezar 
lığı” ilgisizlik yüzün 
den Umurbey’i 
kuranların kemikleri 
sızlıyor. 
Umurbey’de bulu
nan tarihi mirasları 
mızdan biri olan 
Beyler Mezarlığı 
belde mezarlığının 
üst taraflarında 
bulunuyor.

UMUR BEY 
KİM DİR? 
Umurbey, OsmanlI

Akıncı beylerinden 
Lala Şahin Bey’in 
torunu Umur Bey 
tarafından 
kurulduğunu tarih 
çiler kabul eder. 
Eski adı Kozca olan 
Umurbey’in adı son 
ra değiştirilmiştir. 
Umur Bey adına 
düzenlenmiş vak
fiyesi Haziran 1453 
tarihlidir (Kepeci 
oğlu) göre, Umur 
Bey 1468 veya 
1470'te 110 yaşında 
ölmüştür. Balaban 

cık, Kozca, Akköy 
ve Yazır adlarındaki 
dört köyü, ölümün
den 50 yıl önce bir 
(eştirerek Umur 
bey'in temelini at 
mış; kendi arazisini 
kurduğu bu köy 
halkına dağıtmıştı. 
15. yy özelliği 
taşıyan kitabeleri ve 
süslü taşları ile 
ünlü Osmanh akıncı 
beyi Lala Şahin 
Paşa’nın torunu 
Umur Bey'in mezarı 
ve Umur Bey’in 

oğlu Mehmet Çele 
bi’nin mezarı bu 
mezarlığın en eski 
mezarlarıdır. 
Bunların dışında 
Umurbey Rüştiye 
sinin kurulmasına 
büyük rol oynayan 
Hacı Ethem Ağa’ 
mn ve 1953‘de vefat 
eden Gemlik Bele 
diyesi eski baş 
kanlarından Dr. Ziya 
Kaya’nın mezarı da 
burada bulunmak 
tadır.

TARİHE VE 
ÖLÜLERE 
SAYGISIZLIK 
Bölgemizin en 
Önemli tarihi değeri 
Yüksek mezarların 
dan biri olan Beyler 
Mezarlığının son 
hali dün sosyal 
medya üzerinde 
paylaşıldı. 
Umurbeyli ünlü 
yardım sever ve 
eğitim gönüllüsü 
Hacı Ethem Ağa’nın 
torunu Talip 
Güneşdoğdu

Beyler Mezar 
hğı’nın perişan 
hali ni facebook’ta 
paylaştı.
Paylaşıma 
vatandaşlarda yo
rumlarda bulu
narak, ilgililerce 
önemsenmeyen ve 
perişan haldeki 
mezarlık için Büyük 
şehir Belediyesi 
Mezarlıklar Müdürlü 
günü eleştirdiler. 
Beyler Mezarı ile bir 
an önce ilgilenil 
mesi isteniyor.

GTSO'da vertıi affı anlatılın
Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılan 
dırılmasına İlişkin 
6736 sayılı Kanun 
19/08/2016 tarihli 
ve 29806 sayılı 
Resmi Gazete’de 
yayımlanmasının 
ardından vergi 
mükellefleri başta 
olmak üzere tüm 
kamu borçlularına 
yasa ile ilgili 
bilgiler verilmeye 
devam ediyor. 
Yazılı ve görsel 
basının haricinde il 
ve ilçeler bazında 
oluşturulan heyet 
lerle vergi atfındaki 
düzenlemeler bire 
bir anlatılıyor. 
Yasa ile ilgi önceki 
gün Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda bilgilen 
dirme yapıldı.
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanlığında 
görevli gurup 
Müdürleri Nazmi 
Saraçoğlu ve 
Mehmet Tarık Törer, 
yaptığı sunumda

otlandırma ile il- 
ayrıntılı bilgi 

Vv di.
Geı.Jik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Serdar Çıta, GTSO 
yönetim kurulu 
üyesi, Ergin 
Erenoğlu, Esnaf 
Odası Başkanı İs
mail Beki'nin yanı 
sıra mali müşavir 
ve muhasebecilerin 
katıldığı bilgilendir 
me toplantısına 
tüccar ve es
naflarda katıldı. 
Açıklamada, 30 
Haziran 2016 tarihi 

itibariyle gecikmiş 
vergi borçlarında 
Yurt içi TÜFE 
oranında gün
celleme yapıldığı 
vurgulanırken, 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi ve Trafik 
Para Cezalarında 
önemli indirim, 
peşin ödemelerde 
Yurt İçi ÜFE oranın 
da hesaplanan 
tutardan ayrıca 
%50 indirim 
yapılacağı bildirildi. 
Vergi aslına bağlı 
olmayan usulsüzlük 
ve özel usulsüzlük 

cezalarının 
%50’sinin silinmesi, 
Varlık Barışı, Vergi 
ihtilaflarının sulh 
yoluyla sonlandırıl 
masında %80’e 
varan indirim 
uygulandığı yasada 
vergi daireleri, 
internet ve posta 
yoluyla da müra
caat edilebileceği 
bildirildi.
işletme kayıtlarının 
cezasız ve faizsiz 
olarak gerçek 
duruma uygun 
hale getirilmesi, 
Eczanelerde 

cezasız faizsiz stok 
düzeltme, Matrah 
ve vergi artırımında 
vergi incelemesin
den muafiyet, İn
celeme ve tarhiyat 
safhasındaki borç 
lar için yapılan 
dırma, Beyan 
edilmemiş gelirler 
ve kazançlar için 
pişmanlıkla cezasız 
ve faizsiz beyan, 
Yapılandırılan 
borçları anlaşmalı 
bankpjarın banka 
kartı ve kredi kartı 
ile ödeme, 6552 
sayılı Kanun kapsa 

mında devam eden 
borçların yeniden 
yapılandırılması 
hakkında verilen 
bilgilerde 
katılımcıların 
soruları da 
cevaplandı.
Vadesi 31 Aralık 
2011 tarihinden 
önce olan 100 lira 
ve altındaki 
borçlarıKsilindiği 
de belirtilen 
yapılandırmada iki 
ayda bir olmak 
üzere 18 eşit tak
sitte de ödeme 
yapılabilinecek.
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Safat ıram zehir
omum

Bursa’da uyuştu 
rucu satıcılarına 
yönelik şafak vakti 
yapılan operas 
yonda 16 kişi 
gözaltına alındı. 
Operasyonda 
narkotik köpeği 
Alfa, çöp kovası ve 
bacaya gizlenen 
uyuşturucuyu 
buldu. Ayrıca bir 
kadın kucağında 
bebekle adliyeye 
sevk edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa İl Em
niyet Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekip 
leri, uyuşturucu 
satıcılarına yönelik 
merkez Yıldırım 
ilçesinin Beyazıt, 
Hacivat mahal
leleri, Osmangaz- 
Fmn Mehmet Akif 
Ersoy, Ebu İshak, 
Demirtaş ile 
Küplüpınar ma 
halleri, Nilüfer'in 
Konak ve Gemlik'in 
Kumsuz mahal
lelerine operas 
yon yaptı.

Şafak vakti eş 
zamanlı olarak 
yapılan op
erasyonda 16 kişi 
gözaltına alındı. Bir 
evde yapılan ara
malarda 33 kök 
kenevir, 1 kilogram 
621 gram esrar, 60 
gram metamfeta- 
min, 36 gram bon- 
zai, 62 adet ectasy, 
1 adet tek kırma 
av tüfeği, 1 adet 
tabanca, şarjör, 2 
adet mermi ve 
hassas terazi 
ele geçirildi.
Öte yandan ope 
rasyon kameralara 
yansıdı. Şafak vakti 
kalabalık şekilde 
emniyetten çıkan 
ekipler, evlere 
baskın yaptı. 
Görüntülerde, 
narkotik kö 
peği Alfa, çöp 
kovasındaki 
uyuşturucuyu 
buldu. Daha sonra 
aynı odada yapılan 
aramada Alfa, 
bacaya gizlenen 
uyuşturucuyu 
da buldu.

Suç maKinası yakalandı
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde hakkında 
kesinleşmiş 8 yıl 
hapis cezası bulu
nan ve ayrıca 7 ayrı 
suçtan aranan zanlı 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, 26 yaşındaki 
Ş.Z., uyuşturucu 
ticareti yaptığı 
iddiasıyla 2 yıl önce 
gözaltına alındı. 
Çıkarıldığı mahke
mece tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakılan ve 
devam eden 
duruşmalara 
katılmayan Ş.Z.

211 Mil mıııiıı lerticiııcalıııısto!
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde, bir 
bahçeden 
topladıkları 
210 kilo armudu 
araçlarına yükler 
ken Jandarma 
tarafından suçüstü 
yakalanan iki kişi, 
"Çanımız armut 
çekmişti. Yemek 
için topladık" 
dedi.
Edinilen bilgiye 
göre, gece saat
lerinde Şehitler 
Mahallesi'nde 
Mehmet Emin 
Üzen’e ait armut 
bahçesinden 
hırsızlık yapıldığı 
ihbarı üzerine 
harekete geçen 
jandarma ekipleri, 
belirtilen bahçeye 
baskın yaptı. 
Tarlanın etrafını 
saran ekipler,

hakkında 
uyuşturucu ticareti 
yapmaktan 8 yıl 4 ay 
hapis cezası verildi. 
Hakkında yakalama

kararı çıkarılan 
gencin izine 
o günden beri 
rastlanmadı.
Kesinleşmiş hapis

topladıkları 
armutları hafif ticari 
araca yükleyen iki 
şahsı kıskıvrak 
yakaladı. Armut 
hırsızlığı yapan 
38 yaşındaki 
Fevzi Ü. ile 32 
yaşındaki Savaş

Ü. gözaltına alındı. 
Ağaçlardan topla 
nıp araca yüklenen 
toplam 210 
kilogram armut 
sahibine teslim 
edildi. Gözaltına 
alınan iki zanlı, 
adliyeye sevk 

cezasının yanı sıra 
iki yıldan beri 
hırsızlık, silahlı 
yaralama, tehdit, 
uyuşturucu ticareti 
gibi 7 ayrı suçtan 
daha aranan genç, 
bir polis tarafından 
özel otomobille İne 
göl’den Alanyurt’a 
gittiği sırada 
görüldü. İhbar üze 
rine harekete geçen 
ekipler, iki yıldan 
bu yana aranan 
şahsı yakaladı. Ş.Z., 
emniyetteki işlem 
leri nin tamamlan 
masının ardından 
adliyeye sevk edildi.

edildi. Şahısların, 
“Köye gezmeye 
gittik. Canımız 
armut çekti.
Bahçeye girip armut 
topladık. Çalmak 
için değil, yemek 
için topladık” dedik
leri öğrenildi.

Borcunu ödemeyen colıanı vurdu
Bursa’nın Keleş 
ilçesinde, yaşlı bir 
adam, borcunu 
ödemediğini ileri 
sürdüğü çobanı 
koyun otlatırken 
tüfekle ağır 
yaraladı.
Düvenli köyü 
Kocataş mevkiinde 
meydana gelen 
olayda, C.T. (70), 
53 bin lira 
alacağı oldu

ğunu ileri sürdüğü 
D.Y’nin (57) 
arazide hayvan 
otlatırken yanına 
gitti. C.T, tartıştığı 
D.Y’yi başından 
silahla ağır 
yaraladıktan 
sonra kayıpları 
karıştı.
Durumu ağır 
olan D.Y. hasta 
neye kaldırılır 
ken, jandarma 

ekipleri harekete 
geçti.
Yapılan araştır 
malar neticesinde 
C.T. olayda 
kullandığı 
ruhsatsız av 
tüfeği ile birlikte 
Beyazçeşme 
mevkiinde 
yakalandı.
Adliyeye sevk 
edilen yaşlı adam 
tutuklandı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Beyler Mezarlığı...
Umurbey’in, Umur Bey tarafından kuruldu 

ğu tarihçiler tarafından biliniyor. Umurbey 
de Umur bey ve torununun mezarı bu
lunuyor.

Beyler Mezarlığı adı verilen bu mezarlıkta 
Umurbey’e hizmet etmiş büyükler de 
gömülmüş.

Bunlardan biri de 1865 yılında OsmanlI 
döneminde Umurbey’e Rüştiye kurduran 
merhum Hacı Etemağa’nın ve Cumhuriyet 
döneminin ilk Gemlik Belediye Başkanı 
olan, İttiat ve Terakkici, Kurtuluş Savaşı 
sırasında Gemlik ve Bursa da Müdafi-i 
Hukuk Cemiyeti’nin kurucusu, Kuvayi Mil- 
liyeci, Doktor Ziya Kaya’nın da mezarı bu
rada bulunmaktadır.

Gemlik Belediyesi benim yazılarımla Dr. 
Ziya Kaya’yı ölüm yıldönümünde mezarı 
başında şeklen anmaktadır.

İşte o mezarın da bulunduğu Beyler 
Mezarlığının perişan hali, dün sosyal med 
yada Hacı Ethemağa’nın torunu Galip Şeref 
Güneşdoğdu tarafından paylaşıldı.

Güneşdoğdu, paylaşımında mezarlığın 
son durumunu gösteren fotoğraflarla bir
likte şu cümleyi kullanmış.

"Umurbey’in ileri gelenlerinin gömüldüğü 
Beyler Mezarlığı, sözde düzenlenirken, yapı 
lan saygısızlığa bakın.

Sözde muhafazakar bunlar.
Neyi muhafaza ettiklerini çok merak edi 

yorum.’’
Muhafazakar bir iktidar ve onun Büyük 

şehir ve Gemlik Belediyesi’nin gözleri kör, 
kulakları sağır herhalde.

Bu ülkeye hizmetler vermiş büyüklerimize 
gösterilen saygısızlık o fotoğraflarla 
kanıtlanmıştır.

Fotoğraflara bakın yeter.
Başka hiçbir söze gerek kalmaz.
Ne dirimize saygılıyız, ne de ölümüze.
Tarihimizi alt üst etmeleri yetmezmiş gibi, 

ülkeyi de bir badireye soktular.

12 ADALAR VE LOZAN
Dün, muhtarlarla ilgili yaptığı toplantıda 

konuşan Cumhurbaşkam’nın Lozan ile ilgili 
sözleri başta tarihçilerce, sonra sağduyulu 
insanlarımızla tepki ile karşılandı.

Bu kişiler gerçekten tarihimizi bilmiyorlar. 
Ülkeyi 40 yıl despotizimle yönetmiş olan 

Abdülhamit’in Kıbrıs’ı İngilizler’e bıraktı 
ğını, 12 adayı Lozan dan önce OsmanlI 
Padişahı 2. Abdülh. it’in İtalyanlara 
verdiğini bilmez.

Padişah 2. Abdülhan 'smanlı Donan 
ması'nı Haliç'te çürüme^ rk etmesi 
yüzünden 1912'de İtalyan . nanması’nca 
işgal edilmiş ve Balkan Harbenin başla 
masıyla OsmanlI Devleti ile İtalya arasında 
1912'de imzalanan “Uşi Antlaşması” ile 
İtalya'ya bırakmıştı. Bu adalar 2. Dünya 
Savaşı'na kadar İtalya'da kaldı. İtalya 2. 
Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılınca, 1947'de 
imzalanan Paris Antlaşması'yla 12 adaları 
Yunanistan'a oıraKmaK zorunda kâfaııar.
Lozan daha çok geride kalmış bir anlaş 

ma değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve mi 
sak-i milli sınırlarımızın uluslar camiasında 
da kabul edildiğini, OsmanlInın yıkıldığının 
belgesidir. İşgalci ve fetihçi bir anlayış 
bunların ki. Hem tarihimizi bilmiyorlar, hem 
de tarihi değerlere saygı duymuyorlar.

Hlij/ffl W8Ht li SÖMltl
Gözaltına alınanlardan biri emlakçı, 3’ü Aktif Eğitim 

Sen üyesi öğretmen, birinin ise Öğrenci 
Yurdunda görevli olduğu öğrenildi.

15 Temmuz 
FETÖ/PDY yapılan 
masında darbe 
girişimi ardından 
sürdürülen 
operasyonlar 
kapsamında ilçe 
mizde 6 kişinin 
daha gözaltına 
alındığı öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kurban 
Bayramı öncesi 
gözaltına alınanlar 
dan Ömer O. ile 
müteahhit İslam 
Y.nin mahkemece 
tutuklanmasından 
sonra, bir süredir 
operasyonlara 
ara verilmişti. 
Polisin yaptığı 
sorgularda elde

BörsalialiliiiiHleııiolanıincılıhwsı!
Bursa Valiliği, Vali 
İzzettin Küçük ve 
özel kalem müdürü 
nün adı kullanıla 
rak, iş adamla 
rından yardım adı 
altında para isten 
diğini bildirerek, 
dolandırıcılık 
olaylarına karşı 
vatandaşlara 
uyarıda bulundu. 
Valilikten yapılan 
yazılı açıklamada, 
valiliğin isminin 
kullanılarak, bazı 
şahısların, yardım 
bahanesiyle, 
kentteki bazı firma, 
işadamı ve 
vatandaşlardan 
nakdi yardım talep 
ettiğinin öğrenildiği 
bildirildi.
İşte Bursa

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞACAK 

EN AZ LİSE MEZUNU 
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat Tei : 514 00 00

edilen bilgilere 
dayanarak, 
önceki gün polisin 
yaptığı operasyon 
ile Hayri K., Aktif 
Eğitim Sen üyesi 
Tuna Ç., Zeki T., 
Haşan H. T. 
öğretmen ile Emir 
Buhar! Öğrenci 
Yurdu görevllle 
rinden Yunus B. 
adlı öğretmenin 
gözaltına alınarak 
sorgulanacağı 
öğrenildi. 
Sorgudan sonra 
gözaltına alınanlar, 
hakim karşısına 
çıkarılacak. 
Ote yandan 
Medikal işyeri 
sahibi Y. B. nin

Valiliği'nden 
yapılan o açıklama; 
"Sayın Valimizin ve 
özel Kaleminin 
ismi kullanılarak 
bazı şahıslar 
tarafından ilimizde 
bazı firma ve 
işadamlarımızdan 

ise arandığı 
öğrenildi. 
Öte yandan, 
Bursa Fetullahçı 
Terör Örgütü/Para- 
lel Devlet Yapılan 
ması (FETÖ/PDY) 
soruşturması 
kapsamında vali 
yardımcısı Emir 
Osman Bulgurlu 
gözaltına alındı. 
ANTALYA'DAN 
BURSA'YA 
ATANMIŞTI 
Manavgat Kayma 
kamlığından Bursa 
Vali Yardımcılığına 
atanan 2 çocuk 
babası Emir 
Osman Bulgurlu 
(55) gözaltına 
alındı. Ankara Üni 

nakdi yardım 
talep edildiği 
öğrenilmiştir. 
Konu ile ilgili 
Valiliğimizin her
hangi bir ilgisi ve 
talimatı 
bulunmadığı gibi 
adı geçenlerin 

versitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesl'n- 
den mezun olan 
Bulgurlu, Konya 
Selçuk Üniversite- 
si'nde İktisat Ana 
Bilim dalında Yük
sek Lisans yaptı. 
Bulgurlu daha önce 
İçişleri Bakanlığı, 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ve 
Ekonomi 
Bakanlığı’nda 
çeşitli görevlerde 
bulundu. Öte yan
dan 21 kişiden 
5'inin sohbet ablası 
olduğu öğrenildi. 
Geri kalan 16 kişi 
nin ise, Aktif-Sen 
sendikasına üye 
olduğu açıklandı.

yakalanması 
konusunda gerekli 
tahkikat 
başlatılmıştır.
Vatandaşlarımızın 
ve konuyla alakalı 
tüm ilgililerin; 
Kendilerini devlet 
yetkilisi gibi göste 
rerek yapılan 
yardım talebi ve 
söylemlere asla 
itibar etmemeleri, 
Herhangi bir 
kişi ya da bir 
hesap numara 
sına kesinlikle 
para yatırmamaları, 
İlgili birimlerle 
ivedilikle irtibata 
geçmeleri önemle 
rica olunur.
Kamuoyuna 
saygıyla 
duyurulur."
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1,2,3,4, sınıflara karakter eğitimi ve ders desteği
Profesyonel yayıncılık anlayışı gereği titizlikle hazırlanmış, 

öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan zengin ve özgün 
AÇI EĞİTİM TV ile başarılı olmuş teknolojik eğitim

Etkin Rehberlik sistemi 
Bireysel ve Kitlesel yüksek başarı

Sosyal Sorumluluk Projeleri
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SPOR KOŞES/
Haydar YİĞİT

U19 Birinci Küme 
U19 ikinci küme ve 
U15 takımlarımızın 
maçları sona 
yaklaştı.

U19 Birinci kümede 
temsilcimiz Gemlik 
Gençlerbirliği Spor 
Grup üçüncüsü du
rumunda. işi biraz 
sıkı tutsalar ilk iki 
kaçınılmazdı.

Umutlar devam 
ediyor.

U19 ikinci kümede 
Umursporumuz, Kör
fez sporumuz ve 
Zeytin sporumuz 
mücadelelerini

YENİ SEZON
sürdürüyorlar.

U15 yaşta TEOG 
rüzgarları esmeye 
başladı.

Okullar açıldıktan 
sonra aileleri çocuk 
larını bir yıl spora 
göndermeme kararı 
aldılar.

Amaç yıl sonunda 
TEOG sınavından 
fazla puan almak. 
U14 yaş liği içinde 
kötü bir durum.

Burada ailelerin 
bilemediği durum 
sporun beyni çok 
iyi çalıştırıp 
tetiklediğidir.

Dünyada herkesin 
kabul ettiği gerçek 
sporla büyüyen 
gençliğin çok çabuk 
gelişme sağladığıdır. 
Spor beyni eleştiren 
en önemli etkendir. 
Bu yüzden öğren 
çiler sporsuz 
bırakılmamalıdır.

Kaldı ki 
önümüzdeki sezon 
lisanslı sporculara 
TEOG‘tan yirmi ile 
30 ek puan gelme 
durumu var.

Sporcy faal 
olduğunu yaptığı 
müsabakalarla kanıt 

laması gerekiyor. 
Burada bilinmesi 
gereken çelişki 
TEOG sporcuyu 
(öğrenciyi) spor yap
maya teşvik ediyor. 
Ailelerde tam tersini 
uyguluyor.
Aileleri bunu çok 

iyi kavraması 
gerekir.

Halk Eğitim 
Merkezi çocukları 
mızın spor yapması 
için öğretmenler 
görevlendiriyor.

Okullara duyurular 
yapılıyor.

Okullar öğrencileri 
ni kontrollü bir şekil 
de spor yapması için 
teşvik ediyorlar.

Devletimiz pısırık 
öğrenci istemiyor 
sportmen toplum is
tiyor.

Bu yıl Gemlikimizi 
süper amatörde tem
sil etmeye çalışan 
Gemlikspor ve 
Çotanakspor harıl 

harıl yeni sezona 
hazırlanıyorlar.

Birinci kümede oy
nayacak olan Umur- 
spor da eni sezona 
hazırlanan takımları 
mızdan.

Oldukça hırslı 
gözüken 
takımlarımız başarılı 
olmak için her şeyi 
yapıyorlar.

ASKF’nin sporda 
başarı ödülleri bu yıl 
sadece Gençlerbir 
liği Belediyespora 
verildi.

Oysa, önceki 
yıllarda en az beş 
başarı ödülü geliyor 
du. Gençlerbirliği 
U19 şampiyonluğu 
için, Belediyesporda 
U14te Türkiye 
Şampiyonluğuna 
katıldığı için bu 
ödüllere layık 
görüldüler.

Kulüpler Birliği 
Başkanı İbrahim 
Baki önümüzdeki 

yıllarda daha çok 
kupa kazanmamız 
gerektiğinin altını 
çizdi.

Sporda Gemlik ve 
ne kadar çok başatlı 
olursa o kadar çok 
kupa kazanır.
Başarıyı hedefle 
meliyiz diyerek 
başarı hedef gösteril 
di.

Gemlik Basketbol 
kulübümüz yeni se
zona maçlarına İne 
göl Belediyesporla 
başlıyor.

Yeni sezonda hayli 
iddialı takım oluştu 
ran takımımızın bu 
yıl ki hedefi önce 
basketbolü Gem
lik’te çok sevdirmek 
daha sonra da ikinci 
liğe çıkmak.

Bu amaçla alt yapı 
takımları oluştur 
maya da başladılar. 
Takımımıza yeni 
sezonda başarılar 
diliyoruz.

Müfcemınellik ödülü haşvuruları haşladı
Bursa Sanayicileri 
ve İşadamları 
Derneği (BUSİAD) 
ile KalDer Bursa

Şubesi işbirliğinde 
düzenlenen Mükem
mellik Ödülü için 
başvurular başladı.

Bursa'da düzenlen 
diği günden bu 
yana yarışmaya 64 
kurumun 

başvurduğunu 
dile getiren KalDer 
Bursa Şubesi Yöne
tim Kurulu Başkanı 

Erdal Elbay, “EFQM 
Mükemmellik Mod- 
eli'ni benimseyen 
kuruluşlar liderden, 
çalışanlara, müşteri 
memnuniyetine 
kadar süreçlerinde 
iyileştirme yapmakta 
ve bu da kurum iş 

sonuçlarına olumlu 
yansımaktadır. 
Model ölçek ve 
sektör ayrımı 
yapılmaksızın 
tüm kuruluşların 
yönetim yaklaşımını 
sorgulayabilmek 
tedir” dedi.

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu -Meşrubat- Çerez «n 4 R vı 11 
Piuanist +Di Performans ® V"
Srfen Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR 

İnternetten Canlı İfapn- Snhne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler 

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun

HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
TEL : 513 10 71 GEMLİK

A >. B O

aü

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Bursa Bilim 
Teknoloji Merkezi’n 
de (BTM) izlenime 
sunulan ‘Devr-i 
Dinozor’ sergisinin 
tanıtımı için Bursa 
caddelerinde 
dolaştırılan dinozor 
maketi görenleri 
şaşkına çevirdi. 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, Setbaşı’nda 
rastladığı ‘Devr-i 
Dinozor’ sergisinin 
tanıtımında, Bursa 
hların yoğun ilgi 
gösterdiği dinozor 
replikası önünde 
vatandaşlarla 
hatıra fotoğrafı 
çektirdi. 
Büyükşehir Bele 
diyesi’nin kente 
kazandırdığı Bursa 
Bilim Teknoloji 
Merkezi (BTM), 
birbirinden özel 
etkinliklere ve il
ginç sergilere ev 
sahipliği yapmaya 
devam ediyor. ‘Bil
imin Sultanları’ ve 
‘Mars’a Yolculuk’ 
gibi dünyaca ünlü

gezici sergileri 
bilim meraklıları ile 
buluşturan Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi (BTM), bu 
kez, dünya üzerin 
de 150 milyon yıl 
yaşayan dinozor 
lan, TÜBİTAK’ın da 
desteklediği ‘Devr-i 
Dinozor’ sergisiyle 
BursalIlar ile 
buluşturdu. Tem
muz ayından bu 
yana binlerce 
bilim meraklısının 
gezdiği serginin, 
Bursa caddelerin 
deki tanıtım turları 
da büyük ilgi 
görüyor.
‘Devr-i Dinozor’ 
sergisinin tanıtımı 
için bir kafes 
içinde, kentin en

işlek caddelerinde 
dolaştırılan dino
zorun gerçeği arat
mayan görüntüsü 
ve hareket ka
biliyeti, başta 
çocuklar olmak 
üzere her yaştan 
vatandaşın yoğun 
ilgisini çekiyor. 
Serginin Bursa 
caddelerindeki 
tanıtım turuna 
tesadüfen rast
layan Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe de 
kafes içinde tutu
lan ve dünyanın en 
büyük etçil dino
zoru olan ‘Spin- 
osaurus’ replika 
sim yakından 
inceledi.

43 yıüiR tecrübemiz ite 
hizmetinizdeyiz....

MATBAACILIK YAYINCILIK
M.,ai « ORGANİZASYON VE TANITIM HİZMETLERİ

DAVETİYE # 
FATURA e 

SEVK İRSALİYESİ e 
TAŞIMA İRSALİYESİ O 

GİDER MAKBUZU S 
TAHSİLAT MAKBUZU > 

TAKVİM & KİTAP e 
DERGİ & İLAN S 

KARTVİZİT & KAŞE e 
EL İLANI & BROŞÜR e 

CİLT YAPIMI e 
İLAN & REKLAM e 
PLAKET & KUPA •

MADALYA O 
NİKAH ŞEKERİ e 
BEBEK ŞEKERİ e 

HEDİYELİK EŞYA S 

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

Tel: 0 224 513 96 83
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Tarımsal Meme öıiemeleri haşlıyor
Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, 
tarımsal destekleme 
ödemelerinin 
bugünden itibaren 
yapılacağını söyledi. 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, 2016 
yılı tarımsal destek
leme ödemeleri 
kapsamında 30 Eylül 
2016 tarihi itibarıyla 
üreticilere toplam 
550 milyon liralık 
ödeme yapıla 
cağını bildirdi.
Bakan Çelik, 
çiftçilere verilecek

olan tarımsal 
desteklere ilişkin 
yazılı açıklama yaptı. 
Tarımsal destek 
leme ödemeleri 
kapsamında 

üreticilere 550 
milyon liralık ödeme 
yapılacağını belirten 
Çelik, bu kapsamda 
tarım sigortaları 
desteği için 118 

milyon lira, iyi tarım 
desteği için 110 
milyon lira, genç 
çiftçilere proje 
desteği için 100 
milyon lira, organik 

tarım desteği için 60 
milyon lira, süt tozu 
(Et ve Süt Kurumu) 
desteği için 45 
milyon lira, IPARD 
desteği için 60 
milyon lira, hububat 
desteği için 20 
milyon lira, 
kırsal kalkınma 
desteği için 25 
milyon lira, hasta 
lıktan ari işletme, 
hayvan hastalıkları 
tazminatı ve aşı 
desteği için 10 
milyon lira ve çay 
budama tazminatı 
için de 2 milyon lira 
olmak üzere toplam 

550 milyon liralık 
hibe desteğinin, 30 
Eylül 2016 itibarıyla 
üreticilerin hesabına 
aktarılacağını 
kaydetti.
Çelik, yılın 9 ayında 
çiftçilere 9 milyar 
577 milyon liralık 
destekleme ödemesi 
yapıldığını aktararak, 
"2016 yılı için üreti 
çilerimize vermeyi 
planladığımız toplam 
11 milyar 644 milyon 
liralık tarımsal hibe 
desteğin yüzde 
82,3'ünü ödemiş 
olacağız." değerlen 
dirmesinde bulundu.

HtonomiK güven endeksinde mütlıiş artış
Ekonomik 
güven endeksi, 
eylülde geçen aya 
göre yüzde 
20,8 artarak 87,81 
değerine çıktı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
eylül ayına ilişkin 
ekonomik güven 
endeksini

açıkladı.
Buna göre, 
ekonomik güven 
endeksi eylülde, 
geçen aya göre 
yüzde 20,8 artarak, 
72,66 değerinden 
87,81 değerine 
yükseldi.
Ekonomik güven 
endeksindeki artış,

hizmet sektörü, 
reel kesim 
(imalat sanayi) ve 
inşaat sektörü 
güven endek
slerindeki 
artışlardan 
kaynaklandı. 
Hizmet sektörü 
güven endeksi 
eylülde, bir önce 

ki aya göre yüzde 
5,7 artarak 91,06 
değerinden 96,23 
değerine çıktı. 
Tüketici güven 
endeksi ise bir 
önceki aya göre 
yüzde 0,2 aza 
larak eylülde 
74,29 değerine 
geriledi.

Türkiye'nin 'en itibarlısı' belli oldu
İtibar Atölyesi 
bünyesinde faaliyet 
gösteren Türkiye 
İtibar Akademisi 
tarafından 5'incisi 
gerçekleştirilen 
Türkiye İtibar 
Endeksi 
Araştırması'nın 

sonuçları açıklandı. 
İtibar Atölyesi 
bünyesinde faaliyet 
gösteren Türkiye 
İtibar Akademisi 
tarafından 5'incisi 
gerçekleştirilen 
Türkiye İtibar En
deksi Araştır 

ması'nın sonuçları 
açıklandı. Araştırma;
1 Mart 2016 ile 30 
Haziran 2016 tarih
leri arasında 20 farklı 
sektörde, ÇATI yani 
bilgisayar destekli 
telefonla görüşme 
yöntemi ile 4 bin 800 

kişi aranarak 
Türkiye çapında 
gerçekleştirildi.
Yıldız Teknik 
Üniversitesi 
İstatistik Bölü 
mü'nce raporlanan 
ve akademik dene
timi yapılan Türkiye

İtibar Türkiye'nin en
Endeksi 2015 itibarlı markası Koç
Araştırmasına göre; Holding oldu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESM. jAİRELER deniz otobOsIT
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe 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 - FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (262) 655 60 31

OTORÜS
ULAŞIM 

ramukkale 612 OO 26
DENİZ UÇAâl 813 13
Psgssus Akınla Seyahat 814 S3 0 2
METRO «13 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzar Turizm 612 1O 72
KanbaroOlu-Eaaday «14 46 48
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni 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 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Tekel 513 18 21
Çınar Tekel 513 24 67
Güven Takel 613 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

RELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

Akcan Petrol 3-13 10 79
MAR-PET 313 30 33
Tuncay Otogaz 013 1e 4a
Beyza Petrol 013 01 0 3

Gemlik Karfez
SEMLİK'İN İLK SONLÛK SİYASİ 8KZETMİ .

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5588 

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 Câd7 Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IHIİIIİIIUM
VENÜS SİNEMASI
bi baba hindu: 11:30- 

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

suikast (türkçe 
dublaj): 11:30-14:00- 
16:15-18:30-20:45... 
siccin 3 cümrü aşk: 
13:30-17:30-19:30-

21:15...
kayıp balık dori:

11:30-15:30...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez

Eğitim ve öğretim yılı boyunca Milli 
Eğitim Bakanlığı’mn uyguladığı müfredat 
programına göre zorunlu gördükleri 
kültür ve branş derslerinin yanı sıra 
sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır

ana sının ı,z,3. şuhtum urrua 6 sut 4,s,s,t. sihifum haftam s sut Ihcİuzce

SOSYAL
AKTIVITELERIMIZ:

ıha

MÜZİK 
MASA TENİSİ 

VOLEYBOL 
BASKETBOL 
SU SPORLARI

«JİMNASTİK
TİYATRO 
BİLGİSAYAR 

HALKOYUNLARI 
SATRANÇ

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umıırbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 5084 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

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

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