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Kadastro çalışmalarında sona gelindi, dün haritacı ile kadastro elemanları arazide pürüzlü olan yerleri incelediler...

tey planlarında ilerleme var
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

üzerine.
| Yahya Kemal Beyath’nın Sessiz
I Gemi şiiri bana hüzün verir.
j Ölümü anımsatan bu şiirdeki mis
I ralar ayrılışı hatırlatır:

"Artık demir almak günü gelmişse
I zamandan,

Meçhule giden bir gemi kalkar bu li
mandan.

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce 
alır yol;

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de 
bir kol.” der örneğin. Devamı 4’de

Yuvanıza Giden Yol

• DÜKKAN

Gemliklilerin Kuzey 
Planlan olarak adlan 
dırdıkları Gemlik Manas 
tır ile Küçük Kumla Ma
hallesi arasındaki 600 
dönümlük alanın imara 
açılması için sürdürülen 
çalışmalarda Kadastro 
işlemleri sırasında 
görülen birkaç pürüzün 
yerinde görülerek gideril 
meşinden sonra, çalış 
malara son verileceği 
öğrenildi. Sayfa 2’de

Belediye Heyeti Navodarı’den döntlü
Gemlik Belediyesi’nin Romanya’nın Köstence ili Navodan Kardeş Şehir 
Kültür şenliklerine katılan Gemlik Belediyesi heyeti bir haftalık ziyaret 
ardından ilçemize dün sabaha karşı döndüler. Haberi sayfa 2’de

GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI
Sebahattin DEMİR Emlak Müşaviri

ALIM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ & YATIRIM DANIŞMANLIĞI

hürriyet 
emlak com
iibinden.com
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Kadastro çalışmalarında sona gelindi, dün haritacı ile kadastro elemanları arazide pürüzlü olan yerleri incelediler...

toy planlarında İlerleme var
Gemliklilerin Kuzey 
Planları olarak 
adlandırdıkları 
Gemlik Manastır 
ile Küçük Kumla 
Mahallesi 
arasındaki 600 
dönümlük alanın 
imara açılması 
için sürdürülen 
çalışmalarda 
Kadastro işlemleri 
sırasında görülen 
birkaç pürüzün 
yerinde görü 
lerek giderilme 
sinden sonra, 
çalışmalara 
son verileceği 
öğrenildi.

MECLİSTEN 
3 PARTİNİN 
OYBİRLİĞİ İLE 
GEÇMİŞTİ

Gemlik Belediye 
Meclisi’nden 
3 partinin oybirliği 
ile geçen 1/1000 
ölçekli planların 
1/5000 ölçekli 
imar planlarına 
işlenmesinden 
sonra, kadastro 
çalışmalarının 
yapılması için 
İlçe Kadastro 
Şefliği’ne 
gönderildi.
Burada yeterli

memur bulun 
maması üzerine, 
Bursa Kadastro 
Müdürlüğü ile 
yapılan 
görüşmelerden 
sonra, Gemlik’te 
Kuzey Planlarına 
bakmak üzere bir 
Harita Mühendisi 
görevlendirildi.

Başlayan 
çalışmalarda 
bazı ölçümlerde 
görülen eksikliklerin 
sahada giderilmesi 
için dün ilgili 
memur ve Kuzey 
Planlarının 
uygulamasını yapan 
firmanın Gemlik’teki 
elemanı Harita

Mühendisi Cengiz 
Karakuş ile araziye 
çıkıldı.

SORUNLAR 
GİDERİLDİ

Arazideki 
çalışmaların 
tamamlandığını 
söyleyen Cengiz

Karakuş, “Sanırım 
bundan sonra 
büroda yapılacak 
çalışmalar ile kısa 
zamanda kadastro 
çalışmaları tamam 
lanarak, Tapu 
Müdürlüğüne 
gönderilecektir. 
Buradaki çalışma 
ların da uzun 

süreceğini 
sanmıyorum. 
Konuyla ilgilenen 
yer sahipleri 
çalışmaların 
kendi akışı içinde 
yürüdüğünü 
bilmeleri gerekir. 
Sonucun kısa 
zamanda alın 
masını bekli 
yoruz." dedi.
Kuzey planlarının 
birinci etabı, 
Kumla Mahallesi 
Hasanağa 
Kampı üzerle 
rinden başla 
yarak, Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi 
sırtlarına 
kadar alanı 
kapsıyor.
İkinci bölüm ise 
Devlet Hastane 
sinden Mezarlık 
üzerindeki 
Kumla asfaltı 
üst kısımlarını 
kapsam içine 
alıyor.
Bu bölümlerde 
bulunan sit 
alanlarındaki 
sorunların 
çözümlenme 
sinden sonra 
2. etap planları 
daha sonra ele 
alınacak.

Belediye Heyeti Navodan'den döndü
Gemlik Beledi 
yesi’nin Roman 
ya’nın Köstence ili 
Navodarı Kardeş 
Şehir Kültür 
şenliklerine 
katılan Gemlik 
Belediyesi 
heyeti bir haftalık 
ziyaret ardından 
ilçemize dün 
sabaha karşı 
döndüler.
Bugün Gemlik’e 
gelmesi beklenen 
Navodarı Belediye 
heyeti, Kardeş 
şehir de düzenle 
nen kültür etkinlik
lerine katılarak, 
bölgede tarihi

ve turistik 
yerleri gezdiler, 
resmi makamlarını 
ziyaret ettiler. 
Belediye 
Başkanvekili 
Ercan Barutçu 
oğlu Başkanlığında 
Romanya’ya 
giden Gemlik 
Belediye 
heyetinde AKP 
grubundan 
Fehmi Kulaber, 
Fehmi Arslan, 
Emir Kantur, Orhan 
Sefil, Bayram 
Polat, Yadigar 
Sönmez, MHP 
grubundan Osman 
Doğan, Emrah Galip Gür, Fatih 

Buluk, Mert Dimili
Keskinden
CHP grubundan Necmi 

Ünlü katıldılar.
ve Songül Şanlı 
ile muhtar

Facebook sayfamız s Gemlik Kçrfez - Güler Ajans
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Motosikletiyle otomobilin altına nirdi
Orhangazi de 
motosikletin oto
mobile çarpması 
sonucunda bir 
kişi yaralandı.
Kaza, Orhangazi- 
Iznik karayolu, 
Gebze-Orhangazi-
Izmir Otoyolu 
kavşağında 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Emre K. (22) 
idaresindeki 16 VD 
562 plakalı moto

siklet İznik is
tikametinden 
Orhangazi yönüne 
doğru seyir 
halindeyken, oto
bandan İznik yol
una çıkış yapmak 
isteyen Mustafa 
Özdemir (41) 
yönetimindeki 58 
HH 838 plakalı 
otomobile çarptı. 
Motosiklet otomo
bilin altına girerken, 
kazada motosik lette yolcu olarak bulunan Murat Cindilli (23)

yaralandı. 
Motosiklet 
sürücüsü Emre 
K.ise kazayı yara 
almadan atlattı. 
Olay yerine 
çağrılan ambu
lansla Orhangazi 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan yaralı 
Murat Cindilli te
davi altına alındı. 
Jandarmanın 
kazayla alakalı 
tahkikatı sürüyor.

Uludağ önnıersiiesi'nde korkutan »angın
Bursa'da ULUTEK 
Teknoloji Geliştir 
me Bölgesi'nde bir 
yazılım firmasında 
çıkan yangın korku 
dolu saatlerin 
yaşanmasına sebep 
oldu. Yangın itfaiye 
ekiplerinin müda
halesiyle söndürül 
dü. O anlar ise, 
saniye saniye 
kameraya yansıdı. 
Yangın, merkez 
Nilüfer ilçesi 
Uludağ Üniversitesi

kampüsü içerisin
deki ULUTEK 
Teknoloji Bölge
si'nde meydana 
geldi. İkinci kattaki 
yazılım firmasında 
elektrik kontağın 
dan çıktığı tahmin 
edilen yangın kısa 
sürede büyüdü. 
Dumanların sardığı 
binayı vatandaşlar 
boşaltıp, itfaiye 
ekiplerine bildirdi. 
Kısa bir süre sonra 
olay yerine gelen

itfaiye ekipleri, çalış altına aldı. müdahale kamer-
malarının ardından Öte yandan itfaiye alara saniye saniye
yangını kontrol ekiplerinin yaptığı yansıdı. Kısa

sürede olay yerine 
gelen ve araçtan 
inerek hortumları 
çeken ekipler, 
alev alev yanan 
yere müdahale 
ediyor.
İtfaiye ekiplerinin 
müdahalesinin 
ardından alevlerin 
söndüğü ve 
soğutma çalış 
ması yaptıkları 
görülüyor. Polisin, 
yangınla alakalı 
tahkikatı sürüyor.

Husumet kanlı bitti lllifclMNkl
Bursa'da aralarında 
husumet bulunan 
şahıslar arasında 
çıkan bıçaklı ve 
tüfekli kavgada 3 
kişi yaralandı. 
İddiaya göre, 
M.Ş.O. veT.G. 
arasında henüz 
bilinmeyen bir 
nedenle 
tartışma çıktı. 
Tartışmanın 
büyümesiyle 2 
arkadaş birbirine 
karşılıklı bıçak 
çekerek kavga 
etti. Kavgaya 
dahil olan T.G'nin 
arkadaşı R.K. 
lay yerine gele 
rek "Benim arka 
daşımı nasıl 
vurursunuz" 
diyerek, M.Ş.O'nun 
akrabası F.O' yu

pompalı tüfek ile 
vurarak olay 
yerinden kaçtı.
Çevredeki 
vatandaşların 
ihbarı üzerine olay 
yerine polis ve 
sağlık ekibi sevk 

edildi. 112 sağlık 
ekipleri yaralılara 
ilk müdahaleyi olay 
yerinde yaparak 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştır 
ma Hastanesine 
kaldırdı. Polis ekip

leri yaralı 
yakınlarını güçlükle 
sakinleştirdi. 
Yaralıların hayati 
tehlikeleriolmadığı 
öğrenilirken 
olayla ilgili tahkikat 
devam ediyor.

Bursa'da dolmu 
şun ters yönden 
çıkması sebebiyle 
direksiyon hakimi 
yetini kaybeden 
motosiklet sürücü 
sü ve arkasındaki 
yolcu ölümden 
döndü.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Os- 
mangazi ilçesi Fo- 
mara Caddesi'n 
den çıkan araçla 
rın trafiğe yakalan
mamak için ters 
yön olan Ilgarlar 
Caddesi'ni kulla
narak Ahmet 
Hamdi Tanpınar 
Caddesi'ne ters 
yönden çıkmasın 
dan dolayı her gün 
onlarca kaza ger 
çekleşiyor. Bu 
kazalardan biri ise 

bir iş yerinin 
güvenlik kamera 
sına yansıdı. Fo- 
mara Caddesin
deki trafiğe yaka 
lanmak istemeyen 
dolmuş şoförü, 
ters yönden gire 
rek Ahmet Hamdi 
Tanpınar Cadde
si'ne kontrolsüz 
şekilde çıktı. Bu 
sırada yolda il
erleyen moto 
siklet sürücüsü 
dolmuşu görünce 
fren yaptı. Yerde 
sürüklenen moto
sikletteki ikili, 
kazayı küçük 
sıyrıklarla atlattı. 
Yola ters yönden 
çıkan dolmuş 
şoförü ise hızla 
olay yerinden 
uzaklaştı.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Okul Müdürü Ahmet Cevdet İşler, eğitime destek başvuruların Ağustos ortasında başlayacağını söyledi

Şiir üzerine...
Ölümden sonra son yolculuğa çıkış bu 

kadar güzel anlatılır.
Artık demir almak zamanı gelmişse za

mandan sözleri, hayattan kopuşu ölümü 
anlatır.

“Meçhule giden bir gemi kalkar bu liman
dan..”

Öleni sonsuzluğa giden bir gemiye ben
zetir şair..

“Hiç yolcusu yokmuş gibi alır sessizce 
yol;” derken mezarlığa gidişin hüznü 
vardır mısrada. Tabutun eller üzerinden 
cenaze aracına konarken gidişidir bu 
gidiş...

“Sallanmaz o kalkışta ne bir mendil, ne 
biri kol.” ölenin ardından güle güle dene
sine el, kol sallanmadığı gibi mendil de 
sallanmaz.
Alkışlarla uğurlanır kimi, kimi karanfiller 

le, kiminin bayrağa sarılmış olur tabutu.
Sessiz gemi giderken, gözlerden akan 

yaşlardır onu uğurlayan, hüzünlü 
bakışlardır...

Bedri Rahmi Üç Dil şiirin de şöyle 
seslenir:

“En azından üç dil bileceksin
En azından üç dilde
Ana avrat dümdüz gideceksin
En azından üç dil bileceksin
En azından üç dilde düşünüp rüya göre

ceksin.
En azından üç dil
Birisi ana dilin
Elin ayağın kadar senin
Ana sütü gibi tatlı
Ana sütü gibi bedava.”
Ahmet Arfifn sevdiğim bir şiiri:
SEVDAN BENİ..
Terketmedi sevdan beni, 
Aç kaldım, susuz kaldım, 
Hayın, karanlıktı gece, 
Can garip, can suskun, 
Can paramparça...
Ve ellerim, kelepçede,
Tütünsüz, uykusuz kaldım, 
Terketmedi sevdan beni...”

Gemlik Özel Aykent 
ilköğretim Okulu 
yeni dönem TEOG 
hazırlıklarına 
başlıyor. 
2016-2017 eğitim 
öğretim yılını başarı 
ile sonlandıran özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu, TEOG 2’de 4 
öğrencisi 120 soru
nun tamamına bile 
rek döneme 
damgasını vurdu. 
Başarılı bir sonuç 
aldıktan sonra, yeni 
eğitim öğretim yılı 
için hazırlıklara 
başladıklarını 
açıklayan Okul 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, 
şunları söyledi: 
“Başarının yolunun 
çalışmaktan

geçtiğini ilke edi
nen okul kadromuz 
2017-18 eğitim ve 
öğretim yılı için 
hazırlıklarını 
tamamlayarak 8. 
sınıf öğrencilerimiz 
için TEOG 
çalışmalarına

başlıyor. Bunun için 
7 Ağustos 2017 
Pazartesi günü 
öğretmenlerimizle 
birlikte öğrencile 
rimiz okul öncesi 
çalışmalarını 15 
Eylül tarihine kadar 
sürdüreceklerdir."

KAYITLAR 
SÜRÜYOR 
2017-2018 eğitim 
öğretim yılı için 
yeni kayıtların 
devam ettiğini be
lirten İşler, açıkla 
masına şöyle 
devam etti: 
“Yeni öğretim yılı 
için Öğrenci kayıt 
tarımız devam 
ederken, ara sınıf 
kayıtları da almak 
tayız. Bunun yanın 
da 2017-18 eğitim 
destek başvuruları 
da Ağustos ayı 
ortalarında 
başlayacaktır. 
Bu konuda istekli 
olan velilerin okul 
müdürlüğümüze 
başvurarak gerekli 
bilgileri alabilirler."

Karacabey Boğaz mevkiinde gerçekleşecek kamp, 4 gece 5 gün sürecek...

RP D'd en b endere ücretsiz kamp
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Genel 
Merkezi ve Güney 
Marmara Bölge 
Dernekleri 18-25 
yaşlarındaki 
gençlere Kara
cabey de ücretsiz 
yaz kampı açtı. 
Atatürkçü Düşün 
ce Demeği Gemlik 
Şube Başkanı 
Muhammet Usta 
gazetemize yaptığı 
açıklamada 14-17 
Ağustos 2017

tarihleri arasında 
Karacabey'de 18- 
25 yaş arasında 
gençlik kampı 
düzenlendiğini be
lirterek şunları 
söyledi: “Ücretsiz 
Gençlik Yaz

Kampımıza katıl 
mak isteyen genç 
ler, 10 Ağustos 
2017 gününe kadar 
Şube Başkanlığı 
miza başvurmaları 
gerekmektedir. 
Kampımızkız

erkek karma olup, 
başvurular hergün 
saat 10.oo He 17.oo 
arasında dernek 
merkezine şahsen 
yapılacaktır." 
Karacabey Boğaz 
Yeniköyde düzen
lenecek olan kam 
pa Gemlik Orhan 
gazi, Mudanya ve 
Bursa şubeleri 
destek veriyor.
Kamp 4 gece 
5 gün süreli 
olacak.

Ve Nazım Hikmet Ran’dan
‘■mavi Uman
Çok yorgunum, beni bekleme kaptan.
Seyir defterini başkası yazsın.
Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman.
Beni o limana çıkaramazsın...”
Ve Orhan Veli Kanık ne demiş Gemlik’i 

görünce:
“Gemlik’e doğru
denize göreceksin..
Sakın şaşırma...”
O mısralar artık Gemlik girişinde yok.
Şiire, şaire saygı yoksa, sanat da yoktur.

Şiirsiz yaşam, tuzsuz yemek gibidir.

GemliKin esli esıallaıınılaıı Hayali Gencoğluvelaı elti
İlçemizin eski den ilçemize Eski Arçelik Bayii zindan sonra
esnaflanndan gelip yerleşen ve Sezai Gençoğlu, Asım Kocabıyık
Hayati Gençoğlu Langazalılar Gönül Bademoğlu Camiin de kılınan
(85) yaşamını yi adıyla tanınan aile, ile Serkan Gençoğ cenaze namazı
tirdi. Lozan Antlaş Gemlik’te uzun lu’nun babaları ardından eski
masından sonra yıllar nalburiye olan Hayati mezarlıkta seven
Yunanistan’ın ticaretiy le Gençoğlu, pazar lerince toprağa
Langaza şehrin uğraştılar. günü ikindi nama verildi.

KAPATILAN İNTERNET KAFEDE KULLANILAN 
10 ADET BİLGİSAYAR SATILIKTIR 

Ahmet ŞENOL 
TEL: 0531 8515054

SERİ NO Jl 20036564 INGENICO YAZAR KASA RUHSATIMIZ 
KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.

ÇAMLIK AİLE GAZİNOSU PLAJ İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ.



GemlîkKHrfez
OEMLİK'İN İLK BÜKLÜK SİYA1I GAZETE»!

ERKEN KAYIT DÖNEMİ2017 - 2018 
Eğitim ve Öğretim 

yılı için kayıtlarımız 
başlamıştır.

2017-2018 ÖĞRETİM YILI 
ÜCRETLERİMİZ

ANASINIFI
1. SINIF
2.3.4.5.6.7.8. SINIF

TAKSİTLİ ÖDEME [ 

9.300 
[CEM 
14.800

PEŞİN ÖDEME

8.835
11.160
14.000

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV dahildi

FATURA
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA

MADALYA

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

GemlikKsrfez
mathaacili

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ _

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK Tel: O 224 513 96 83



“Köktü ÜİÂr

ORHANGAZİ KAMPUSU

İstediğiniz
Fakülteyi 

Kazandırmak İçin 
Eğitim Kadromuzla 

HAZIRIZ

F Hayalini Kurduğunuz^ 
Üniversiteyi Kazanmak 

Artık Gerçek...

k. BîL/n istedik

O Uzman Kadro Ebözel Programlar

^3-DEğitim SistemfJgşş.T. E, M. ^Tadımlık Üniversite 
H @P.İ.S.A.JSKişisel Gelişim Programları J

Çe İstanbul Aydın Üniversitesinde %50 Burslmkan^

SOSYAL ALANLARIMIZ
Açık/Kapalı Yüzme Havuzları

[Sinema Salonu 

Konferans Salonu
Basketbol Alanları 

Buz Pateni
0.224 573 23 24 I 0.553 846 23 24

bilkoleji.com.tr Q bilorhangazi S3 bilorhangazi@bilkoleji.com.tr
VArapzade Mahallesi Olukdere Mevkii No:75 Orhangazi / BURSA

bilkoleji.com.tr
mailto:bilorhangazi@bilkoleji.com.tr
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TB2L takımı Gemlik 
Basketbol, Oğuz 
han Yarol ile 
anlaştı.
Anadolu Efes ve 
Beşiktaş altyapı 
sından yetişen 
Oğuzhan YAROL 
daha önce Galata 
saray ve Pertev 
niyal gençlik ‘de 
oynadı, geçen se
zonda tb21 ‘de An- 
talyaspor forması 
giyen Yarol U16 ve 
U18 milli takım

formasını ile ülke 
mizi temsil etti. 
U 18 milli takımda 
ortalama aldığı 15 
dakikalık sürede 
6,5 sayı 1,5 asist 4 
ribaunt yüzdesi 
ile oynadı.
Yarol, “Hedeflerim 
büyük bu hedefler 
ulaşmak için 
buradayım. İyi bir 
sezon geçirece 
ğimize inanıyorum 
bu inancımın en 
büyük faktörü iyi

sezonunda TB2
Liginde oynayacak 
olmamız Gemlik

teknik ekip ve ğımdır. Gemlik’te 
oyuncu kadrosu ile olmaktan mut- 
bir arada olaca luyum. 2017/2018

adına önemli 
olduğunu ifade 
eden Gemlik 
Basketbol Kulübü 
başkanı Berkay 
Bulut 2.ligde başa 
rıh olacak genç ve 
dinamik bir kadro 
yapısı ile mücadele 
edeceğiz” dedi 
Gemlik ekibi 
Gökhan ŞENOL, 
Kamer Mani, Mert 
Yavi ve Cihan 
Hafızoğlu ile an 
laşma sağlamıştı.

Will llltll WiMUllStll Will
Gemlik'in ilk ve tek 
korku evi olan Gem
lik Korku Evi'nde 
3. konsept olan 
"Dedenin Mirası" 
başladı.
Son yılların trendleri 
arasında olan 
eğlence oyunu 
korku evi Gemlik'te 
gençlerin en gözde 
adreslerinden biri 
olmayı başardı. 
Gemlik'te Gemlik 
Korku Evi tarafından 
2 yıldır gençlere hiz 
met eden mekan da, 
gençler ekiplerini 
kurarak, hem zeka 
larını kullanarak 
şifreleri çözmeye 
çalışıyor hem de 
korkuları ile yüzle

şiyor. Bugüne kadar 
farklı senaryolar ile 
yaklaşık bir saat 
boyunca farklı bir 
oyun alanını geliş 
tiren Gemlik Korku 
Evi, yepyeni bir 
senaryo ile hizmet 
vermeye başladı.

"Dedenin Mirası" 
isimli senaryoda 
oyuncular, eski bir 
evde olan mirasın 
peşine düşüyor. 6 
farklı odayı şifreleri 
ve ipuçlarını bularak 
geçip mirasa 
kavuşmaya

çalışıyor. Yeni 
senaryo başlayalı 
henüz 2 hafta oldu 
onlarca oyuncu 
mirasın peşine 
düştü. Ama henüz 
mirasa kavuşan 
olmadı.
Gerilim, korku ve 
akıl oyunlarıyla 
dolu olan Gemlik 
Korku Evi, 
Dedenin 
Mirasına kavu 
şacak oyuncu 
larını bekliyor. 
Gemlik Korku 
Evi en az 2 kişi en 
fazla ise 8 kişilik 
ekipler halinde ve 
15 yaş üzeri oyun 
cular tarafından 
oynanabiliyor.

Tıklanma Rekoru Kırmıştı 
Şimdi Kumla da Sahne Alacak
Geçtiğimiz yıllarda 
bir odada çektikleri 
video ile milyon
larca tıklanma 
alarak rekor kıran 
Fırat Polat, artık 
Kumla Çamlık 
Beach Clup'ta 
sahne alacak. 
"İstanbul Olmaz 
Olsun" şarkısını 
yeğeni Didem'le 
birlikte bir odada 
söylemişler ve 
Youtube'a yükle 
mişlerdi.
Daha sonra sosyal 
medyada da

paylaşılmasıyla 
milyonlarca kişiye 
ulaşmışlardı. Beyaz 
Show gibi bir çok 
televizyon progra

mına da konuk 
olmuşlardı. 
Ardından klip 
bile çektiler. 
Milyonların

gönlünde taht kur
dular. Şimdilerde 
yeğeni Didem 
evlenince birlikte 
sahne alamadık 
larını dile getiren 
Fırat Polat, 
"Yazları genelde

Kum la'da geçiri 
yorum ailemle 
birlikte. Şimdi ise 
Çamlık Beach 
Clup'ta her pazar 
tesi ve perşembe 
akşamı arabesk 
gecesi yapacağız. 
Herkesi bekliyo 
ruz" dedi.

DBA SAHİL SİTESİ KORUMA 
YAŞATMA DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞANÜSTÜ 
GENEL KURUL DAVETİ

Oba Sahil Sitesi Koruma ve Yaşatma 
Derneği Olağanüstü genel kurulu 20 
Ağustos 2017 Pazar günü saat 10.30’da 
Bursa ili Gemlik ilçesi, Narh Mahallesi, 
Çolakbağ Mevkiindeki Oba Sahil 
Sitesinde aşağıdaki gündemi görüşmek 
üzere toplanacaktır.

Ekseriyetin temin edilememesi duru
munda 27.08.2017 Pazar günü aynı 
saatte yapılacaktır. İşbu toplantıda • 
üyeler şahsen temsil edileceğinden, 
vekaleten temsil mümkün değildir. 
(4721 sayılı medeni kanunun 69. ncu 
maddesi gereği) üyelerimize saygı ile 
duyurulur.

GÜNDEM:
1-Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı 

okunuşu
2- Genel kurul idare etmek üzere, 

başkan ve sekreter seçimi
3- Bursa ili Gemlik ilçesi Narh Ma

hallesi Çolakbağ Mevkiindeki pafta 7, 
parsel 450,17/20 oranında malik olduğu 
arsayı (arsa Gemlik Belediyesi 
tarafından kıyı şeridinde olmasından % 
90 kısıtlı olduğu, 08.10.2013 tarih ve 
M.16.3. GEM.0.12.000.04/2372 sayılı 
yazısı ile bildirilmiştir) Satın alarak, 
dernek kuruluş amacına ulaşmıştır. 
Üyelere 8000 (Sekizbin) TL bedelle satış 
yapılmasına, diğer olabilecek 
masrafların, dernek varlıklarından 
karşılanması için dernek yönetim kuru
luna yetki verilmesi veya teklifin reddi, 

4-'Ub‘â şâffiı sitesi Koruma ve
Yaşatma Derneği Demirbaş Defterinde 
kayıtlı demirbaşların da Oba Sitesi 
yönetimine bedelsiz verilmesi için 
yönetim kuruluna yetki verilmesi veya 
teklifin reddi

5- Dilekler
6- Kapanış.
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Türkiye Diyanet 
Vakfı (TDV) Genel 
Müdürü Mustafa 
Tutkun, vekalet 
yoluyla kurban 
bedelini açıkladı. 
Türkiye Diyanet 
Vakfı (TDV) Genel 
Müdürü Mustafa 
Tutkun, yaptığı 
açıklamada, 
vekaletle kurban 
organizasyonu 
kapsamında yürüt
tükleri çalışmaları 
tamamladıklarını 
söyledi.
Türkiye'de 275 
merkezde, yurt 
dışında 135 ülke ve 
400 bölgede, 
yaklaşık 275 bin 
hisse kurban ke 
simiyle ilgili planla 
maları yaptıklarını 
bildiren Tutkun, 
"Türkiye'den veka 
let vermek isteyen

vatandaşlarımızın 
yurt içinde 
kurbanlarının ke
silmesi için 850 
lira, yurt dışında 
kurban vekaleti için 
ise 600 lira bedel 
belirlendi.
Yurt dışından kur
ban vekaletlerini 
verecek vatandaş

larımız ise 150 avro 
üzerinden belir
lenen rakamlarla, 
vekaletlerini TD- 
Vye ulaştırmış ola
cak." diye konuştu. 
Vatandaşların bu 
yıl da vakfa bağışla 
rını yapabileceğini 
belirten Tutkun, 
"www.diyanet-

vakfi.org.tr" adresi, 
online bankacılık 
sistemi, anlaşmalı 
banka, PTT ile TDV 
il ve ilçe şubeleri, 
müftülükler ya da 
mahallelerdeki din 
görevlileri aracılı 
ğıyla vekaletlerin 
vakfa ulaştırıla 
bileceğini bildirdi.

Facebookcöklül 
Kullanıcılar isyan etti

Dünyanın en 
popüler sosyal 
paylaşım sitesi 
Facebook çöktü 
mü? Milyonlarca 
kullanıcısı olan 
Facebook'a saat 
21.45'ten itibaren 
erişim sorunu 
yaşanıyor. 
Kullanıcılar yaşa 
dı klan erişim soru 
nu nedeniyle Twit- 
ter'dan çok sayıda 
paylaşım yaptı. 
Dünya genelinde 
çok sayıda 
kullanıcı, Face

book'a erişimde 
sıkıntı yaşandı. 
Sosyal medya 
kullanıcıları, 
Facebook'a 
erişim sorunu 
yaşandığını 
Twitter üzerinden 
duyurdu. 
Konuya ilişkin 
resmi bir açıklama 
yapılmazken, 
erişim sorunu 
yaklaşık 15 dakika 
sürdü ve 22.00 
sıralarında Face
book'a yeniden 
giriş yapılabildi.

TefcstilHıracatınılaltl ılış baskı 
yeni pazarlar ile çözülecek

Bursa dan 25 ayrı 
ülkeye havlu ve 
ihram ihracatı 
yapan Cabir Sökü 
cü, ihracattaki 
Avrupa baskısını 
Afrika ve Asya gibi 
yeni pazarlara 
açılıp çözeceklerini 
söyledi.
Suriye'de devam 
eden operasyonlar 
nedeniyle bazı 
Avrupa ülkelerinin 
Türkiye'ye yapmak 
istediği baskı ve 
ekonomik am
bargo kısmen de 
olsa ihracatı olum
suz etkiledi. Sözde 
baskıyı yeni 
pazarlara açılarak 
bertaraf eden 
Bursah tekstilciler 
Afrika ve Asya 
ülkelerine yöneldi. 
Bursa'da havlu ve 
bornoz üretimi 
yapan ve ürünlerin 
yüzde 80'ini dünya 
mn 4 bir yanına 
ihraç eden Sökücü 
ler Tekstil Sahibi 
Cabir Sökücü, 
"Genel manada 
yurt dışından ülke 
mize yoğun bir 
baskı hissediyo

ruz" dedi 
1986 yılında Bur
sa'da kurulan firma 
nın ürettiği havlu 
ve bornozların 
yüzde 80'ini ihraç 
ettiklerini belirten 
Sökücü,"Yaklaşık 
25 ülke pazarında 
yer alan şirket, 
Ortadoğu, Avrupa, 
Asya pazarlarında 
varlığını sürdürür 
ken, yeni açılan 
Amerika pazarının 
da kalıcı oyuncusu 
olmayı hedefliyor" 
diye konuştu. 
Sökücü, ihracatta 
sorunlar yaşadık 
larını belirterek, 
"Genel manada 
yurt dışından 
ülkemize karşı 
yoğun bir baskı 
hissediyoruz. 
Bunun somut 
örneklerini görüy
oruz. Bazı ülkel
erde, gümrüklerde 
yaşadığımız sorun
lar var. Alışverişi 
mizin devam ettiği 
ülkelerden ticaret 
insanlarının ülkem
ize geliş gidiş 
zorluklarını görü 
yoruz" dedi.

Yaşanan olumsuz 
gelişmelerin ihra 
çatı kötü etkiledi 
ğini ancak İhracat
taki dış baskıyı 
yeni pazarlara 
açılarak bertaraf 
edeceklerini 
belirten Sökücü, 
"Amerika'da 
geçen hafta ön 
açılışı yapılan 
Türk Ticaret 
Merkezi'nde 
yer almaktayız. 
Amerika pazarında 
da kalıcı bir 
oyuncu olmayı 
arzuluyoruz.
Ortadoğu'da Suudi 
Arabistan, Dubai, 
Kuveyt,uzak 
doğuda Malezya, 
Avrupa'da Bulgar
istan, Yunanistan, 
İsviçre, Polonya, 
Hollanda ile 
çalışıyoruz. Ayrıca 
Türki Cumhuri 
yetlerle iş birliği 
yapıyoruz. Rusya, 
Ukrayna'ya ürünler 
yolluyoruz. Afrika 
Bölgesi'nde de 
Cezayir, Fas, 
Tunus Güney 
Afrika ile süren 
ticaretimiz var."

■
EMEKLİ 

SİTE 
GÖREVLİSİ 
ARANIYOR 
0551 9892011

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU 2+1 DAİRE 
ŞAHİDİNDEN SATILIK 
05353781800

HST1KU ÖZER PflMSİYOH
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA’NIN YERİ
www.ozerpansiyon.com 
0530311 0597-053335241 63

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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KAŞ€D€ B€Ktf M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0,224) 513 96 83 GEMLİK

vakfi.org.tr
http://www.ozerpansiyon.com
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Memurların zam pazarlığı haşlıyor
Yaklaşık 3 milyon 
200 bin kamu 
görevlisi ile 1 
milyon 900 bin 
memur emeklisini 
doğrudan ilgilen 
diren toplu sözleş 
me görüşmelerine, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu 
başkanlık yapacak. 
Kamu işveren 
Heyeti temsilcileri 
ile Memur-Sen, 
Türkiye Kamu-Sen 
ve KESK yetk
ililerinin katılımıyla 
gerçekleşecek 
görüşmelerde, 
memur konfederas 
yonlannın zam tek

lifleri ele alınacak. 
MEMUR-SEN'DEN 
ÜÇ ALTERNATİFLİ 
TEKLİF 
Görüşmeler için, 
11 hizmet kolunda 
yetkili konfederas 
yon Memur-Sen, üç 
alternatifli teklifte 
bulundu.
İlk teklifte, 2018'in 
ilk altı ayında yüzde 
10, ikinci altı ayında 
yüzde 6,2019'un ilk 
altı ayında yüzde 10, 
ikinci altı ayında 
yüzde 8 zam 
öngörülüyor.
İkinci teklifte, 1 
Ocak 2018'den 
geçerli olmak üzere 
taban aylığa 75 lira

net zam, aylık, taban 
aylık ve yan ödeme 
katsayılarına birinci 
altı ayda yüzde 7, 
ikinci altı ayda 
yüzde 7 zam talep 
ediliyor. 1 Ocak 
2019'dan geçerli 
olmak üzere de 
taban aylığa 75 lira 
net zam, aylık, taban 

aylık ve yan ödeme 
katsayılarına birinci 
altı ayda yüzde 7, 
ikinci altı ayda yüz 
de 7 zam isteniyor. 
Üçüncü teklif ise 1 
Ocak 2018'den 
geçerli olmak üzere 
eködeme oranları 
na 15 puan ilave 
zam ve birinci altı 

ayda yüzde 6, ikinci 
altı ayda yüzde 6 
zam ile 2019 için bir
inci altı ayda yüzde 
10, ikinci altı ayda 
yüzde 8 zam 
talebini içeriyor. 
KESK'TEN "EN 
DÜŞÜK MAAŞ 3 BİN 
450 LİRA OLSUN" 
TALEBİ 
Türkiye Kamu-Sen, 
2018'de seyyanen 
net 150 lira, yüzde 
10+10 artış ve bu 
artışların üzerine 
ekonomik büyüme 
ve refah paylarını 
içeren yüzde 3'lük 
zam ile2019'da 
seyyanen net 150 
lira ve yüzde 8+8 

artış ile yüzde 3 
ekonomik büyüme 
ve refah payı artışı 
teklifinde bulundu. 
KESK ise diğer kon
federasyonlardan 
farklı olarak yüzde
lik artışlar yerine 
en düşük kamu 
çalışanı maaşının 
kira, yakıt, çocuk ve 
aile yardımı hariç 3 
bin 450 liraya 
çıkarılmasını talep 
ediyor. 2016 ile 
2017'yi kapsayan 
üçüncü dönem 
toplu sözleşmeyle, 
kamu çalışanlarına 
geçen yıl için yüzde 
6+5, bu sene için ise 
3+4 zam yapılmıştı

Dış ticaret açığı gerileılî!
Türkiye'nin ihracatı, 
haziranda geçen 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 2,3 
artarken, ithalatı 
yüzde 1,5 azaldı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ile 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafın 
dan oluşturulan 
haziran ayına ilişkin 
geçici dış ticaret is
tatistikleri açıklan 
dı. Buna göre, ihra
cat haziranda 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
2,3 artışla 13 milyar 
166 milyon dolara 
ulaştı. Aynı dönem

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez • Güler Ajans

de ithalat ise yüzde 
1,5 azalışla 19 
milyar 177 milyon 
dolar oldu.
Bu dönemde, dış 
ticaret açığı 6 mil
yar 612 milyon 
dolardan yüzde 9,1 
azalarak 6 milyar 11 
milyon dolara ge 
riledi. İhracatın 
ithalatı karşılama 
oranı, geçen yılın 
haziran ayında 

yüzde 66,1 iken bu 
yılın aynı ayında 
yüzde 68,7'ye çıktı. 
Yılın ilk yarısında 
Türkiye'nin ihracatı, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 8,2 artarak 
77 milyar 453 mil 
yon dolara, ithalatı 
ise yüzde 8,7 artışla 
108 milyar 324 
milyon dolara 
yükseldi.

Bakanlıktan et ilet aııanl
Bakanlık ürün 
etiketleri için 
harekete geçti. 
Buna göre bir 
ürüne geleneksel 
denmesi için 30 yıl 
gerekiyor. Gerçek, 
köy yapımı vs. gibi 
tanımlara da düzen
leme geldi.
Gıda, Tarım ve Hay
van cılık Bakanlığı, 
tüketicilerin alışve 
rişlerinde yanılma 
ması için etiket 
rehberi hazırladı. 
Gıda ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü 
tarafından oluşturu 
lan rehberde, gıda 
ürünlerinin etiket-
lUIIIIUe, U İR Keli 
edilmesi gereken 
tüm unsurlar, 

örneklerle anlatıldı. 
Rehberde yer alan 
bilgiler arasında, 
"gerçek” veya 
"hakiki” ifadelerinin 
etiketlerde yer alma 
yacağı da yer aldı. 
Hakiki bal, gerçek 
meyve/meyveli, 
hakiki Maraş 
dondurması gibi 
tanım lamaların 
etiketlere yazılama 
yacağı belirtilen 
rehbere göre, ge
leneksel ifadesini 
kullanmanın da 30 
yıl aynı şekilde üre
tim yapmak gibi 
şartları var.
Habere göre rehber 
de yer âıafî açıkla 
maların bir bölümü 
şöyle: Margarin 

etiketlerinde tere 
yağını çağrıştıracak 
görseller (yayık 
gibi) kullanılamaz. 
Üretiminde mey 
ve/ sebze yerine 
tamamen aroma 
verici kullanılan bir 
gıda nın etiketinde, 
mey ve/sebze 
görseli kullanılırsa, 
gıdanın “aromalı” 
olduğu görselin 
bulunduğu yerde 
vurgulanmalı. Ye
nilebilir buz 
karışımlı gıdalarda 
“süt ve türevi” 
hiç kullanılma 
mışsa, bu gibi 
gıdaların etiket
lerinde inek gibi 
görsellere 
yer verilemez.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜu 
E 
M

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

L 
i 
K

VAPOR - FERİDOTKAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığl 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 20 54
Emniyet Mûd. 513 ‘•° 28

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

OTOBÜS

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

PamukkAle 612 OO 25
DENİZ UÇAĞI »13 66 13
Paçasua Akmla Seyahat 614 S3 62
METRO 613 12 12
Aydın Turtam 613 20 77
S O zar Turtam 612 1O 72
Kanberofilu-Eaadaç 614 46 46
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

n DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 60 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 OO
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n
D avlat Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44
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D 
E

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

E

R
TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Takel 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

1
Akcan Petrol 13 1o __
MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz 613 16 45
Beyza Petrol 613 O1 03
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TÜRKİYENİN EN BÜYÜK TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI FABRİKASI GEMLİK'TE...

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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İRFAN ÜNLÜ1 
EMLAK

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0 535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd.
I. Sanşen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 
L GEMLİK
jttd irfanunluemlak.sahibinden.com

Belediye emlak vergilerinde esas olan eski değerler komisyonca yeniden belirlendi..

Yeni arsa rayiç değerleri askıya çıktı
Emlak alım satımlarında ve Gemlik Belediye- 
si’nin emlak vergilerini belirlemede esas 
teşkil edecek arsalara ait asgari ölçüde metre 
kare birim değerleri, tesbit komisyonunca 
yeniden belirlendi. Belediyede askıya çıka 
rılan arsa rayiç değerleri eski köy yerle 
şimlerinde çok düşük tutulurken, en yüksek 
değerle tin Küçük Kumla sahilinde alındığı 
dikkat çekti. Emlak vergileri ile mal alım satış 
larında dikkate alınan Belediye rayiç değer 
lerine esas teşkil edecek. Haberi sayfa 2’de

Yıkılan tescilli tarih binaların aslına uygun olarak yapılacağı açıklandı.

m. SııH Manin tehlike satan binası imi
İskele Meydanı’na bakan eski Gemlik Doktorlarından efsane isim Seyfi Arıkan’ın 
bakımsızlıktan tehlike saçan evi dün Belediye tarafından yıktırıldı. Belediye basın 
Bürosu’ndan yapılan açıklamada, tarihi binaların röleve projelerinin bulunduğu ve 
aslına uygun restore çalışmalarının devam edeceğini belirtildi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadrj_guler@hotmail.com

Geç kalmış bir yıkım...
Dün, Gemlik’in eskilerinin çok 

yakından tanıdığı merhum Doktor 
Seyfi Arıkan’ın yaşadığı metruk ev 
yıllar sonra Belediye tarafından 
yıkıldı.

Yıkım işi bir şova dönüştürüldü.
Dr. Seyfi Arıkan’ın ölmeden terk 

ettiği bakımsız ev, ölümünden sonra 
da hiç korunmadığı için tehlikeli bir 
hal almıştı. Devamı sayfa 4’de

»İH MANASTIR EMLAK I
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI J

• EV • DÜKKAN Sabahattin DEMİR Emlak Müşaviri
• ARSA oİSYFRİ ALIMSATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ & YATIRIM DANIŞMANLIĞI
• ARA7İ «CAODİUA UDCn.E.MLAKMUŞAVİRl-İĞİ«'ÖN EKSPERTİZ VE DEĞERLEME HİZMETLERİ __ARAZI •FABRİKA KREDİ YÖNLENDİRME VE TAKİP İŞLERİ & TAPU TAKİP İŞLEMLERİ & MÜLK YÖNETİMİ

IgJJLEax : 0 224 517 33 10 Cep : O 532 744 33 83 - O 532 744 33 93
222^J2^2gglİ£ginlakgemlik.com - manastiremlak@hotmaiLconı^^""^M

wwwgemHkkorfezgazetesi.com
jttd_irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadrj_guler@hotmail.com
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Yıkılan tescilli tarih binaların aslına uygun olarak yapılacağı açıklandı.

Dr. Seyfi flnlıan ın tehlike saca n binası yıiıldı
—77—

İskele Meydam’na 
bakan eski Gemlik 
Doktorlarından ef
sane isim Seyfi 
Arıkan’ın bakımsız 
lıktan tehlike saçan 
evi dün Belediye 
tarafından yıktırıldı. 
Belediye basın 
Bürosu’ndan 
yapılan açıklamada, 
tarih: binaların 
röleve projelerinin 
bulunduğu ve aslına 
uygun restore çalış 
malarının devam 
edeceğini belirtildi. 
Gemlik’in simge 
isimlerinden mer

hum Dr. Seyfi Arı 
kan’a ait Demirsu 
başı Mahallesi 
Avukat Ali Aksoy 
Sokak’ta bulunan ve 
tehlike saçtığı için 
yıkım kararı alınan 
binanın yıkım çalış 
malarını yerinde in
celeyen Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, Gemlik Beledi 
yesi olarak ilçeye 
Özgü sivil mimarinin 
yaşatılması için 
önemli projeler 
hazırladıklarını 
söyledi.
YANDAKİ BİNA

YIKIMDA ZARAR 
GÖRDÜ
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Fen İşleri Mü 
dürü Hasan Tahsin 
Aydın ile birlikte 
yıkım çalışmalarını 
yerinde inceleyen 
Refik Yılmaz, yıkım 
çalışmaları sırasın 
da kısmen zarar 
gören Eczacı Ferruh 
Erçek’e ait tescilli 
tarihi bina ile mer
hum Dr. Seyfi Arı 
kan’a ait binaların 
röleve projelerinin 
belediye tarafından 

hazırlatıldığını 
anımsattı.
ESKİ BİNALAR 
ASLINA UYGUN 
YAPILACAK 
Restorasyon ihale 
si sonrasında 
ilçenin sivil mimari 
örneklerini yansıtan 
binaların yeniden 
aslına uygun olarak 
inşa edilerek eski 
ihtişamına kavuşa 
cağını ifade eden
Refik Yılmaz, 
“Tehlike saçtığı için 
yıkım kararı alınan 
bu binamız ilçemize 
değer katacak eser

ler arasına girecek
tir. Gemlik’in sivil 
mimari örneklerini 
gelecek kuşaklara 
aktarmak için pro
jelerimizi yaşama 
geçiriyoruz. Kent 
silueti, kent estetiği 
ve şehircilik anlayı 
şımıza büyük katkı 
lar sağlayacak ve 
estetik anlamda da 
değer katacak sivil 
mimari örneklerimi 
zi yaşatacağız. 
Bunun çalışma 
larını mahalle 
konakları, sağlık 
ocakları yapımında 

gösteriyoruz. 
Gemlik’in tarihi ve 
sivil mimari örneği 
binaları gelecek 
kuşaklarda tanıma 
görme inceleme ve 
sahip çıkma imkâ 
nına kavuşmuş 
olacaklar” dedi. 
Yılmaz, merhum Dr. 
Seyfi Arıkan’a ait 
evden çıkartılan 
eski motosiklet ve 
tıbbi araç gereç
lerinde, Gemlik’e 
özgü tarihi eserlerin 
yer alacağı Gemlik 
Müzesinde sergile 
neceğini açıkladı.

Belediye emlak vergilerinde esas olan eski değerler komisyonca yeniden belirlendi..

Yeni arsa rayiç değerleri askıya çıktı
Emlak alım satım 
larında ve Gemlik 
Belediyesi’nin 
emlak vergilerini be
lirlemede esas teşkil 
edecek arsalara ait 
asgari ölçüde metre 
kare birim değer 
leri, tesbit korniş 
yonunca yeniden 
belirlendi.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı Başkanlığında 
oluşturulan değer 
lendirme komisyo 
nunda Vergi Dairesi 
Şefi H.Tarık Kara 
kaş, Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
sanayici Mehmet 
Yıldırım, Tapu 
Müdürlüğü görevlisi 
Mustafa Karaman, 
Hamidiye Mahallesi 
Muhtarı Ayhan 
Gündoğdu yer aldı. 
Mahalle mahalle, 
sokak sokak

günümüz koşulla 
rina göre arsa birim 
fiyatları belirlenir 
ken, ilginç değerlen 
dirmeler göze çarptı

YILDIRIM RED 
ŞERHİ KOYDU

Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Ku
rulu Başkan Yardım 
cısı Mehmet Yıldı 
rım, tüm değerlen 
dirmelere red şerhi 
koydu.
Gemlik Belediyesi 
İmar ve Emlak 
Müdürlüğünün 
bulunduğu Ticaret 
ve Sanayi Odası 
yanındaki belediye 
ek binasının kapısı 
na yeni arsa metre 
kare rayiç fiyatları 
listesi askıya 
çıkarıldı.
Belediye yetkilileri, 
rayiç değerleri 
öğrenmek isteyen
lerin Gemlik

değerlerine esas 
teşkil edecek.

Belediyesi internet 
sayfasında e- bele 
diye bölümünü 
tıkladıklarında e- 
Tahsilat bölümünü 
bulup yeniden 
tıklayacaklar ve bu
rada Arsa rayiç 
fiyatlarının bulundu 
ğu bölümden mahal
lelere göre yeni 
dönemde ödeyecek
leri emlak vergileri 
ile mal alım satışla 
rında dikkate alınan 
Belediye rayiç

EN PAHALI DEĞER 
KÜÇÜK KUMLA’DA

Belediyede askıya 
çıkarılan arsa rayiç 
değerleri eski köy 
yerleşimlerinde çok 
düşük tutulurken, 
en yüksek değerle 
rin Küçük Kumla 
sahilinde alındığı 
dikkat çekti, 
örneğin Borusan ve

Lojmanları çevresin 
de m2 değeri 280.31 
lira, Azot yolu 
134.55 lira, Bursa 
Yalova asfaltı 
cepheli arsalar 179. 
40 lira, Kurşunlu 
İskele Caddesi 264. 
09 lira, İnönü Cad
desi 44.84 lira, 
Umurbey köy içi 
39.25 lira, Akköy 
sokak ve civarı 250 
lira, Yazır Ova Sok. 
78.49 lira, Bağ kur 
sanayi sitesi 162.18 
lira, Gençali köyü, 
köyiçi 44.84 lira, 1- 
10-11-12-1 -2-3-4-5 
nolu aralıklar ile 501 
sokak 123.33 lira 
Güvenli Mah. 22.43 
lira, Katırlı Mahallesi 
28.02 lira, Hamidiye 
Mahallesi 28.02 lira, 
Kurtul Mahallesi 
44.84 lira, Şahinyur 
du Mahallesi 22.43 
lira, Yeniköy Ma
hallesi 22.43 lira, 
Kumsaz 156.97 lira

TÜGSAŞ Fabrika 
yolu üzeri 224 lira.

KUMLA DA 
DURUM

İlçemizin Küçük 
Kumla Mahallesi 
Abdullah Aslan 
Caddesi 470.91 lira, 
Alyüz Sokak 470.91 
lira, Armutlu Cad
desi 403.64 lira 
Ferah Sokak 
448.48 lira Anıt 
Sokak 291. 51 lira 
Büyük Kumla 
Mahallesi’nde 
134-252 sokak 
426.07 lira 
Balıkpazarı Kordonu 
246,67 lira, 1 Nolu 
Cadde 224.24 lira, 2 
Nolu Cadde 168.18 
lira Mektep Sokak 
112.13 lira..
Askıda bulunan 
rayiç değerlere 
vatandaşların 
itiraz edebileceği 
belirtildi.
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Pazarda uyuşturucu ticaretine darbe
Bursa'da polisin 
düzenlediği uyuştu 
rucu operasyonun 
da 8 kişi gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Osmangaz- 
i'nin Çiftehavuzlar 
Mahallesinde 
uyuşturucu satın 
alan F.K. yakalandı. 
F.K'nin üzerinde bir 
miktar uyuşturucu 
ele geçirildi.

Uyuşturucuyu 
satan B.A. ile evin 
sahibi S.Ş. ve 
aynı ikamette 
bulunan M.İ, H.K. 
ve H.G. isimli 
şahıslar da 
gözaltına alındı. 
Üstlerinde ve 
evde yapılan ara
mada 34 gram 
sentetik kannobi- 
noid, bir miktar 
metamfetamin,

bir miktar esrar ve ecstasy hap ele

geçirildi.
Merinos Kapalı 
Pazarı'nda 
uyuşturucu satışı 
yaptığı tespit edilen 
Ü.C. ve H.B. isimi 
şahıslar da suç 
üstü yakalandı. 
Şahısların üzerinde 
paketlenmiş şekilde 
çok sayıda kar- 
bonoid, 6 adet ec
stasy hap ve bir 
miktar metamfeta

min ele geçirildi. 
Yapılan operasyon
larda F.K., M.İ., 
H.K., H.G., ve Ü.C. 
isimli şahıslar 
uyuşturucu kul 
lanmak, B.A., S.Ş., 
ve H.B. ise 
uyuşturucu madde 
ticareti yapmak 
suçundan adli 
yeye sevk edildi. 
B.A. ve H.B. 
tutuklandı.

Bursa'da taksiyle tarihi eser kaçakçılığı
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri yaptıkları op
erasyonda 200 bin 
TL değerindeki 
mezar taşını sat
maya çalışan tarihi 
eser kaçakçılarını 
yakaladı 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa İl Jan
darma Komutanlığı 
ekipleri Van'da 
ikamet eden 
A.Ç'nin eski eser 
niteliğindeki objeyi

satmak amacıyla 
araç ile Bursa'ya 
getireceği bilgisini 
elde etti. Yapılan 
teknik ve fiziki takip 
sonucu araç Bursa- 
Bilecik il sınırından 
itibaren takibe 
alındı..
İnegöl İlçe Jan
darma Komutanlığı 
ekipleri jandarma 
kontrol noktasında 
A.Ç ve A.Y* nin 
içinde bulunduğu 
ticari aracı

durdurdu. Araçta 
yapılan aramada 
bagaj kısmında 
şüpheli A.Ç ye ait

karton kutuda 
inşaat malzeme 
lerinin altına 
gizlenmiş vaziyette

piyasa değeri 200 
bin TL olduğu 
değerlendirilen tek 
tarafında kuş ve

haç figürlerinin 
olduğu, yaklaşık 
19 kg ağırlığında 
mezar taşı ele 
geçirildi
Y.D ve A.Y sevk 
edildiği adli 
makam larca 
ifadelerinin 
alınmalarına 
müteakip ser 
best bırakılırken 
A.Ç hakkında 
ise denetimli 
serbestlik kararı 
verildi

Çaldıkları araçla kaza yaptılar
Bursa'da, çalıntı 
kaydı bulunan 
araçla kaza yapan 5 
kişi, kazanın 
şokunu atlattıktan 
sonra kayıplara 
karıştı. Kaza 
güvenlik kamerala 
rina yansıdı. 
Edinilen bilgiye 
göre, geçen hafta 
Osmangazi ilçesin 
de meydana gelen 
kazada, çalıntı

Uyuşturucu partisinde feci son!
Bursa'da 36 
yaşındaki kadın, 
birlikte olduğu 
adam uyuşturucu 
dan hayatını kaybe
dince 112'yi arayıp 
kayıplara karıştı. 
Bursa polisi İlknur 
Y. isimli kadını 
arıyor.
Alınan bilgiye göre, 
olay merkez

kaydı bulunan bir 
otomobil, hatalı 
sollama yaparak 
karşı yönden gelen 
kamyonetle çar

pişti. Kaza yapan 
araca ilk müdaha
leyi vatandaşlar 
yaptı. Sürücü tara 
fındaki kapısı

Yıldırım ilçesi Mol- 
laarap Mahallesi 
Cambul Sokak'ta 
meydana geldi. 36 
yaşındaki İlknur Y. 
birlikte olduğu 
Fikret Sezen (56) ile 
parti düzenledi. 
İlerleyen saatlerde 
Sezen evin 
ortasında kusmaya 
başlayınca, İlknur

Y. 112 Acil Servis 
ekiplerine haber 
verdi. Sağlık ekip
lerinin gelmesiyle 
genç kadın, olay 
yerinden uzaklaştı. 
Yapılan inceleme 
lerde Sezen'in 
olay yerinde 
hayatını kaybettiği 
tespit edildi. Olay 
yerine gelen 

sıkışan araçtakiler 
diğer taraftan indi. 
Kazanın şokunu at
latan şahıslar, ayrı 
ayrı yerlere dağda 
rak gözden kaybol 
du. Emniyet güç
leriyle birlikte gü 
venlik kamerasını 
izleyen vatan daş 
lar araçta kaç kişi 
indiğini tartışırken, 
olayla ilgili soruş 
turma başladı.

I.Y. nin kardeşi 
M.Y." Daha önce 
defalarca geli 
yordu. Başkaları 
da geliyor evimize. 
Kimin girip çıktığı 
da belli değil. 
Esrar içiyorlar. 
Daha önce 
ablam da içmişti 
evimiz yandı” 
dedi.

Bursa'nın İznik 
ilçesinde, Suriye 
uyruklu inşaat 
işçisi, dört katlı bir 
inşaatın ikinci kat 
balkonundan 
düşerek yaralandı. 
Olay bugün Yeşil 
Cami Mahallesi 
Hilmi Eker 
Sokağı'nda mey
dana geldi. Ahmet 
Halebi (33), akşam 
saatlerinde dört 
katlı bir inşaatın 
ikinci katındaki 

Facebook sayfamız; Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

balkonda 
çalışmaya başladı. 
Kırılan balkon 
duvarından zem
ine çakılarak ayağı 
kırılan Halebi, 112 
ekiplerince İznik 
Devlet Hastane
sine kaldırıldı. 
Halebi'nin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Polis, inşaatta 
inceleme 
yaparak tahkikat 
başlattı.
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Güne Bakış
Arızalı kapıyı kullanabilmek için pazarcı esnafı demir çubuklar yaptırarak kapının düşmemesini sağladılar.

MteOıliilMıKadri GÜLER 
kadri__guler@hotmail.com

Geç kalmış bir yıkım
Denize bakan cephesinde çatı yıkılmış, 

balkonlar çökmüş, ahşap binadan düşen 
parçalar yoldan geçenler için tehlikeli bir 
hal almıştı.

Belediye sadece basit bir koruma ile 
yıkılan binanın tehlikesini önlemeye 
çalışmıştı.

Bu konuda bir çok kez uyarıcı haberler 
yaptım. Tınlayan olmadı...

Bunun gibi Gemlik’in dört bir yanında 
korunması gereken binalar var. 
Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırdığı 
eski Ortaokul, Bekçelerin evi dışında 
hangi eski yapıya restorasyon yapıldı.

Kamulaştırılan Bahkpazan Hamamı 
yıllardır tamamlanamadı.

Dr. Seyfi Arıkan’ın bitişindeki Erçek Aile 
sinin evi yanında, aynı sırada, Bekar 
Yokuşu’nda Gemlik’in Cumhuriyet döne
minde ilk belediye başkanlığını yapan, 
CHF kuran, DP İlçe kurucusu ve ilk İlçe 
başkanı olan, yeniden belediye başkanlığı 
yapan, kuvvacı, Dr. Ziya Kaya’nın yaşa 
dığı ev olduğu gibi duruyor.

Kısa bir zaman sonra Dr. Seyfi Arıkan’ın 
evine dönmezse şaşarım.

Oysa o ev kamulaştırıhp, bir müze ev 
yapılabilirdi.

An kan kendine özgü bir kişilikti.
Şimdiki genç kuşak Doktor Seyfi’yi 

bilmezler.
Uzun yıllar Gemlik halkının sağlığı için 

koşup durdu.
İlginç kişiliğiyle tanındı.
2. Dünya Savaşından kalma bir Alman 

Motoru ile en uzak köylere bile gider, 
hastalara şifa dağıtırdı.

Teşhisleriyle ünlüydü.
Dünkü yıkımda Belediye Başkanı yıkılan 

evin önünde poz vermiş.
Sanki evi kurtardılar.
Sadece laf.
Bu ev yıllar önce ele alınıp korunmalı ve 

aslı gibi yapılmalıydı.
Belediyenin eski evlerin röleve çalışma 

lannın yapıldığı belirtiliyor.
Bu evlerin eskisi gibi yapılacağı 

şeklinde demeçler veriliyor.
Bugüne kadar Gemlik Belediyesi kaç 

tane eski evi onardı ve gün yüzüne 
çıkardı?

Birkaç evi Bursa Büyükşehir Belediyesi 
yaptırdı.

Belediyelerin bütçelerinden kültür fo
nuna ayrılan paralar öncelikle eskinin 
korunmasına ayrılması gerekirken, hangi 
eski korundu?

Fotoların ve kameraların karşısına geçip 
şov yapmak yerine, evler bu hale gelme
den önlem alın.

Dr. Seyfi’nin tıbbi araçlarının ve motor- 
bisikletinin Gemlik Müzesinde sergilene 
ceği açıklanırken, sosyal medyada mato 
run hurdacıya verildiğini gösteren fotoğ 
raflar aynı gün paylaşılıyor.

Bu ne perhiz, bu ne turşudur.
Dürüst olalım.
Gemlik müzesinin yapılacağı Papazın 

Evini göreve gelir gelmez Kız İmam Hatip 
yaptırdı, ardından Kur’an kursuna verdi.

Siz kiminle Müze kuracaksınız, 
Belediye’ye doldurduğunuz Gemlik’in 
dününü bugününü bilmeyenlerle mi?

25 milyon lira para 
harcayarak Gemlik 
Belediyesi tarafın 
dan yaptın lan ve 
yapımından bu 
yana günler geçtiği 
halde her tarafı 
dökülmeye başla 
yan Kapalı Pazar

Yeri’nde giriş 
kapıları birer 
birer bozuluyor. 
Açıldığı ilk hafta da 
bozulan giriş kapı 
lanndan bazda 
rında aynı sorunlar 
devam ediyor. 
C blokta bulunan

yan bloklara açılan 
katlamalı kapı 
bozuk olarak 
kullanılıyor. 
Esnaf kapıyı açık 
tutabilmek için 3x3 
cm profil demirden 
tutacak- yaptırarak 
kapının aşağıya

düşmemesini 
sağlıyor. 
Öte yandan, 
hizmete açıldığı 
günden beri 
çalışmayan 
yürüyen mer 
diven yine 
çalışmıyor.

Solaksubaşı ve Efendioğlu ailesi akraba oluyor

to im Sinai miliiı Mimi ını

Gemlik’in tanınmış 
ailelerinden MHP 
Belediye Meclis 
üyesi Mahmut 
Solaksubaşı’nın 
işadamı oğlu Sinan 
Solaksubaşı ile 
Orhangazi Ticaret 
ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu 
Başkanı Ergün 
Efendioğlu’nun 
biricik kızı Merve 
Efendioğlu, 
geçtiğimiz 
günlerde aile 
arasında yapılan 
nişan töreni ile

evliliğe ilk adımı 
attılar.
Nişan töreninde, 
Efendioğlu ve 
Solaksubaşı 
aileleri gençlerin 
nişan yüzükleri 
takılırken, mutlu 
luğu paylaştılar.

Bir süredir 
birliktelikleri 
devam eden Merve 
ve Sinan çifti 
yüzüklerinin 
takılmasından 
sonra evlilik 
hazırlıklarına 
başladılar.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAPATILAN İNTERNET KAFEDE KULLANILAN 
10 ADET BİLGİSAYAR SATILIKTIR 

Ahmet ŞENOL 
TEL: 0531 8515054

mailto:kadri__guler@hotmail.com
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Bursa'nın Nilüfer 
Belediyesi ve Ana 
dolu üniversitesi 
(AÜ) iş birliğiyle 
İlçede fay arama 
çalışmalarına 
başlandı.
Ürünlü mevkisinde 
çalışmaya başlayan 
9 kişilik ekip, bir ay 
boyunca bölgede 
fay olup olmadığını 
araştıracak.
Ekip şefi AÜ Yer ve 
Uzay Bilimleri En
stitüsü öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Muammer Tün, 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, 
bölgede 1855'te iki 
büyük depremin 
meydana geldiğini 

söyledi. 
Bu fayın varlığının 
gözlemsel olarak 
tespitinin mümkün 
olmadığına işaret 
eden Tün, 
uluslararası lite 
ratürde geçerli 
yöntemle çalışma 
gerçekleştirecekleri 
ni anlattı.
"Her şeyden önce 
fay var mı bunu 
göreceğiz. Umu 
yoruz ki bu fay 
çıkmaz." diyen Tün, 
şunları kaydetti: 
"Geçmişteki rapor
lar, depremlerin 
sahada meydana 
getirdiği yapısal 
hasarlar, bu 
bölgede bir fayın

varlığını gösteriyor. 
4x4 arazi aracı 
üzerine monte 
edilmiş 500 kilog 
ramlık bir kütle var. 
Bunu 2 metre yük
seklikten serbest 

düşmeye bırakı 
yoruz. Bu düşmey 
le yerin altına enerji 
gönderiyoruz. En
erjiyi kaydederek, 
yer altındaki tabaka 
kalınlıklarını görm

eye çalışıyoruz. Bu
rada fay söz konu 
suysa, bin metre 
derinliğe kadar 
bunu iki boyutlu 
göreceğiz." 
"MTA'nın diri fay 

haritası bu 
yakınlarda bitiyor" 
Jeofizik mühendisi 
Yrd. Doç. Dr. Oğuz 
Gündoğdu da de
premi önceden be
lirleme çahşmala 
rina 2007'de başla 
dıklarını söyledi. 
Gündoğdu, 
"MTA'nın diri fay 
haritası bu yakın 
larda bitiyor. Bu 
tarafta ne olduğunu 
bilmiyoruz. Yakla 
şık bin metreye 
kadar ulaşacağı 
mızı düşünüyorum. 
Yaklaşık bin metre
den yansıma alıp 
fayın varlığını 
yokluğunu belirleye 
ceğiz." dedi

îıınaınılmcılılMullmııılılı
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde düzenle
nen Turizm ve 
Havacılık Festivali 
renkli görüntülere 
sahne oldu.
Mustafakemalpaşa 
Belediyesi ve 
Sportif Havacılık 
Kulübü'nün bu yıl 
8.'sini düzenlediği 
festival ilgi gördü. 
İçlenin tabii güzellik
leri ve alternatif 
sporlara yönelik 
potansiyelinin tanıtıl 
ması için 29-30 Tem
muz tarihlerinde 
gerçekleştirilen fes
tivale Türkiye'nin 
birçok şehrinden 
150 yamaç 
paraşütçüsü katıldı.

Ortadoğu'ca bebe ue çocuk giyimi ihracatı arttı
Türkiye'de, bebe ve 
çocuk giyimin 
önemli merkez
lerinden Bursa'dan 
Ortadoğu'ya yapılan 
sektörel ihracat, 
yüzde 65 arttı. 
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri (UİB) veri
lerinden derlediği 
bilgiye göre, birlik 
kanalıyla geçen yılın 
ilk 6 ayında 50, bu 
yılın aynı döneminde 
ise 56 ülkeye ürün 
gönderildi.

Elverişli hava akım 
larına sahip olan 420 
metre yükseklikteki 
Erkızı Tepesi'nden 
arka arkaya 
havalanan onlarca 
paraşüt, Üçbeyli 
Mahallesi'nde özel 
olarak hazırlanan 
alana indi. Festival 
boyun ca 700 kalkış 
gerçekleştiren 
paraşütçüler gökyü

Ortadoğu ülkelerine 
geçen yılın ilk 6 
ayında 2 milyon 203 
bin 600 dolarlık ürün 
gönderen Bursa, bu 
yılın aynı döneminde 
3 milyon 636 bin 810 

zünde şov yaptı. 
Yamaç paraşütüyle 
yolcu olarak uçmak 
isteyenler bu yıl da 
tandem paraşütle 
ikili ve üçlü uçuşlar 
yaparak bu heye 
canı yaşadı. 
Festivali yakından 
takip eden Belediye 
Başkanı Sadi Kurtu
lan, havacılığın yeni 
adresinin 

dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. 
Bursa'dan geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da 
en fazla ihracat, 
İran'a yapıldı. İran'a 
geçen yılın ilk 6

Mustafakemalpaşa 
olduğunu söyledi. 
15 farklı şehirden 
150 pilotu misafir 
ettiklerini belirten 
Sadi Kurtulan, 
"Sahip olduğumuz 
doğa güzellikle 
rini tanıtmayı 
amaçhyo ruz. 
Havacılığa gönül 
verenlerin artık yeni 
bir adresi var. Her 
geçen sene bu orga
nizasyona ilgi 
artıyor" dedi. 
İki gün süren festi
valde Tümbüldek 
Kaplıcaları ve Su- 
uçtu Şelalesi'ni 
gezen paraşütçüler, 
ilçenin tarihi ve 
kültürel yerlerini 
görme fırsatı buldu.

ayında 907 bin 259 
dolar ihracat 
yapılırken bu yılın 
aynı döneminde 
yüzde 45'lik artışla 1 
milyon 317 bin 598 
dolarlık mal satıldı. 
Suudi Arabistan'a 
yapılan ihracat ise 
geçen yıla oranla 
yüzde 101 artış 
göstererek 608 bin 
384 dolardan 1 
milyon 277 bin 
515 dolara yük 
seldi.

Bursa'nın ihracatı
921 milyon dolar oldu

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) 
tarafından 
açıklanan haziran 
ayı dış ticaret ista
tistiklerine göre 
Bursa'nın ihracatı 
artarak, 921 milyon 
dolar oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) 
tarafından 
açıklanan haziran 
ayı dış ticaret ista
tistiklerine göre 
Bursa'nın ihracatı 

[TOTO! abone oldunuz mu?
Miıii!j'i!iıı.ı.i!.ııiım.M ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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yayımlanmaktadır.

artarak, 921 milyon 
dolar oldu.
TÜİK'ten yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, ilde ihracat 
arttı, ithalat 
geriledi.
Bursa'da 2016 
yılının aynı ayına 
göre, ihracat yüzde 
1,2 artarak 921 mi
lyon 898 bin dolar, 
ithalat yüzde 2,1 
azalarak 781 milyon 
441 bin dolar olarak 
gerçekleşti.
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Yüzlerce Motosikletli Bursa da Buluştu
Motosikletlerin 
trafikteki farkında 
lığı için çeşitli iller
den yola çıkan 
700'e yakın moto
siklet sürücüsü 
Bursa'da buluştu. 
Başta İstanbul 
olmak üzere, Man
isa, İzmir, Ankara, 
Balıkesir ve Bursa 
gibi çeşitli illerden 
yola çıkan 700'e 
yakın motosiklet 
sürücüsünün 
farkındalık yolculu 
ğu, Bursa Kara
cabey'deki bir 
mekanda bir araya 
gelmeleriyle 
noktalandı. 
Sürücüler yolculuk 
esnasında "moto
sikletleri fark edin" 
yazılı bir pankart 
açtı.
Yolculuğun İstan
bul grubu temsilci
lerinden olan 
motosiklet sürücü

sü Ali Kocabal, 
etkinlikle ilgili 
şunları söyledi: 
"Buradaki amaç 
motosikletlerin fark 
edilmesi, hep be
raber toplanıp gü 
zel bir etkinlikle 
motosikletlerin 
trafikteki fark 
edilirliğini ön 
plana almak.” 
Yirmi yıldır moto
siklet kullandığını 
belirten Kocabal, 
"Nedense bilmiyo
rum, trafikte moto
sikletler fark 

edilmiyor. Biz, 
arabaların bizi fark 
etmelerini istiyo 
ruz, sinyal ver
melerini istiyoruz, 
aynaya bakmalarını 
istiyoruz. Asıl 
amacımız budur. 
Yıllardır hiçbir şey 
değişmedi. Verilen 
eğitimler, alınan ka
nunlar ve devle
timiz de çok destek 
oldu bu konuda 
bizim için ama, ne 
yazık ki hiçbir 
şekilde değişme 
di." diye konuştu.

Cezaların çok 
yetersiz olduğun 
dan da bahseden 
Kocabal, sözlerini 
şöyle noktaladı. 
"Ne yazık ki cezalar 
çok yetersiz bu 
konuda. O yüzden 
de motosikletlere 
ne saygı ne de 
sevgi var. Öyle 
kara düzen gidi 
yoruz. Ben Bod 
rum'a da gidiyo
rum, motosikletle 
uzun yolculuklar 
da yapıyo rum, 
Alanya'ya da gidi 
yorum, oralardaki 
motosiklet 
dikkatliliği çok 
fazla. İstanbul'daki 
sürücülerde ne 
yazık ki bu 
dikkatlilik yok. 
Motosikletleri fark 
edelim diyoruz, 
başka da hiçbir 
isteğimiz yok 
kimseden."

KYK wırt basııunıları 
ağustos ta Haşlıyor

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Yüksek 
Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu 
(KYK), yeni eğitim- 
öğretim yılı için 
yurt başvurularını 
ağustos ayında al
maya başlayacak. 
KYK'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
ülke geneli ve 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ndeki 
(KKTC) toplam 748 
yurtla, 600 binden 
fazla üniversiteli 
gence ev sahipliği 
yapan kurum, bu 
yılkı yurt başvu 
rularını ağustos 
ayında alacak. 
Öğrencilerin 
başvuruları "e- 
devlef'te yer alan 
öğrenim bilgilerine 
göre değerlen 
dirilecek

Bu nedenle 
öğrencilerin 
başvuru sırasında 
herhangi bir sorun 
yaşamaması için 
öncelikle e-de- 
vlet'e girip, 
okul/bölüm bilgi
lerini kontrol et
meleri, bilgilerinde 
yanlışlık olan 
öğrencilerin 
üniversitenin 
öğrenci işleri 
bürolarıyla 
görüşerek düzelt
tirmeleri gereke
cek. Hatalı ya da 
eksik öğrenim bil
gisiyle yurt baş 
vurusu yapılama 
yacak. 
Bilgilerinde hata 
olmayan Öğren 
çiler ise başvu 
rularını doğrudan 
gerçekleştire 
bilecek.

20171YS tercih sonuçlarının 
bugün açıklanması bekleniyor
Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) 
tarafından 
gerçekleştirilen 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sis
temi öğrenci 
yerleştirme için 
yapılan üniversite 
tercih işlemlerinin 
açıklanması bek
leniyor.
Tercih sonuçları 
26 Temmuz 2017 
tarihi saat 23:59 
itibariyle sona 
ermişti. Tercih 
işlemlerinin 
ardından öğren 
çiler tarafından 
sonuçların ne 
zaman açıklana 
cağı konusu merak 
ve heyecanla takip 
edilmeye başlandı. 
Öğrencileri özel
likle yakından 
ilgilendirecek 
tercih sonuçla 
rının ne zaman 
açıklanacağı, ter
cih işlemleri ve 
üniversite kayıtla 
rıyla ilgili o detay
lar belirleniyo.

LYS TERCİH

SONUÇLARI 
NE ZAMAN 
AÇIKLANACAK? 
Geçen yıl 10 
Ağustos Çarşamba 
günü öğrencilerin 
erişimine açılan 
LYS yerleştirme 
sonuçları, 
29 Temmuz ve 03 
Ağustos tarihleri 
arasında öğren 
çiler tarafından 
yapılan tercihlerin 
ardından 
açıklanmıştı. 
Bu yıl ise 18-26 
Temmuz tarih
lerinde yapılan ter
cihlerin ardından 
yerleştirme sonuç 
larının 2 Ağustos

tarihinde öğren 
çilerin erişimine 
açılması beklen
mektedir.
ÖSYM tarafından 
sonuçların ne 
zaman açıklana 
cağı henüz belir
tilmedi. Fakat ter
cih sonuçlarına 
göre üniversiteye 
kayıt hakkı 
kazanan adayların 
kayıt işlemleri 
14-18 Ağustos 
2017 tarihinde 
yapılacak.
Buna göre tercih 
sonuçlarının bir 
hafta öncesinden 
açıklanması bek
leniyor.
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NAZIM HOCA’NIN YERİ 

www- oze rpa n s iy o n- co m 
0 530 311 05 97 ■ 0 533 352 41 63

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez • Güler Ajans
ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KfiŞGDG 8€Kl€M€K VOK
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Sıcak hava elektrik tüketimini artırdı
Akdeniz ve Güney 
doğu Anadolu'da 
bazı kentlerde etkili 
olan sıcak hava ne
deniyle elektrik 
tüketiminde yüzde 
30 artış yaşandı. 
Toroslar EDAŞ'tan 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
Türkiye'yi etkisi 
altına alan aşırı 
sıcak havanın 3

Temmuz'daki elek
trik tüketimini saatte 
928 bin megavata 
çıkararak tüm 
zamanların reko
runu kırdırdığı 
hatırlatıldı.
Adana, Osmaniye, 
Gaziantep, Mersin, 
Kilis ve Hatay'daki 
elektrik tüketimin 
geçen yılın bu döne
mine oranla yüzde 30 civarında artış gösterdiği belirtilen

açıklamada, sıcak 
havanın yanı sıra 
sanayi üretimindeki 
yükselişin de enerji 
tüketimini arttırdığı 
aktarıldı.
Açıklamada, tem
muz ayının ilk 
haftalarında 
sıcaklıklardaki ani 
artışla Toroslar 
EDAŞ’a gelen çağrı 
sayısının 34 bine 

yükseldiği 
belirtilerek 
şirketin bölgede 
yaşanabilecek 
olumsuzluklara 
karşı son bir 
ayda içerisinde 
62 yeni trafo 
tesisi, 85 trafo 
güç yükseltimi ve 
241 trafoda bakım 
işlemi yaptığı 
kaydedildi.

II

Haziran'da Türki 
ye'yi ziyaret eden 
yabancı sayısında 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
43,01 artış 
kaydedildi. 
Başta Almanya 
olmak üzere bir çok 
Avrupa ülkesinin 
Türkiye üzerine kirli 
politikalar uygula 
masına rağmen 
dünyanın bir çok 
yerinden ülkemize 
gelen turist sayısı 
geçen yılın aynı 
ayına göre gözle 
görülür şekilde 
büyük bir artış 
sağladı. Turizm 
Bakanlığı tarafın 
dan açıklanan ve 
Emniyet Genel 
Müdürlü ğü'den 
alınan geçici veri 
leregöre 2017 yılı 
Haziran ayında 
Türkiye'yi ziyaret 
eden yabancı sayısı 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
43,01 oranında bir 
artış göstererek

3.486.940 oldu.
Açıklamada şöyle 
denildi: Haziran 
ayında ülkemize 
gelen 3 486 940 
yabancı ziyaretçi 
nin 41 991 (yüzde 
1,20) günübir
likçidir.
Haziran ayında 
ülkemize gelen 
yabancı ziyaretçi
lerin en çok giriş 
yaptıkları sınır 
kapılarının bağlı 
olduğu iller 
sıralamasında ilk 5 
il aşağıdaki şekilde 
gerçekleşti: 
1-Antalya yüzde 

41,57 (1 449 514) 
2-İstanbul yüzde 
23,75 (828 008)

3-Muğla yüzde 9,55 
(333 064) 
4-Edirne yüzde 7,42 
(258 775) 
5-Artvin yüzde 6,25 
(217 797)
2017 yılı Ocak-Hazi- 
ran döneminde 
Ülkemizi ziyaret 
eden yabancı 
sayısında geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 14,05 
artış kaydedilmiştir. 
2017 yılı Ocak-Hazi- 
ran döneminde 
Ülkemizi ziyaret 
eden yabancı sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 14,05 artış 
göstererek 12 249 
449 olmuştur.

MliMeiilUBlMtelı
Uluslararası Türk 
Ukrayna İşadamları 
Derneği Başkanı 
Pehlivan, Türk 
firmalarının Ukray
na'daki özelleştir 
me sürecini yakın 
dan takip etmeleri 
tavsiyesinde bu
lundu.
Uluslararası Türk 
Ukrayna İşadamları 
Derneği (TUfDj 
Başkanı Burak 
Pehlivan, Ukray
na'da ilk etapta 300 
kamu firmasının 
özelleştirileceğini 
belirtti.

'ÜLKE TARİHİNDE 
ÇOK NADİR' 
Ukrayna'daki 
özelleştirme 
sürecine ilişkin de 
bilgi veren Pehli
van, sürecin yavaş 
ilerlediğini ancak 3 
bin 500 civarında 
kamu şirketinin 2 
bin 500’nün 
özelleştirmeye 
konu olacağını ve 

bu firmalardan 
yaklaşık 2 binin 
özelleştirme açısın 
dan bir değer teşkil 
ettiğinin tespit 
edildiğini kaydetti. 
Pehlivan, ilk etapta 
300 kamu firması 
nın özelleştirilme 
sinin gündeme 
geleceğini bildire 
rek, "Türk firma 
farının Ukrayna'
daki özelleştirme 
sürecini yakından 
takip etmelerini ve 
bir ülke tarihinde 
çok nadir olarak 
ortaya çıkabilecek 
bu dönemi iyi 
bir biçimde 
değerlendirmelerini 
öneriyorum." 
şeklinde konuştu. 
Türk yatırımcıların 
Ukrayna’da ekono
minin her alanında 
etkin olduğuna 
dikkati çeken Pehli
van, ülkede 600 
civarında Türk ser
mayeli şirketin 
yatırım yaptığını

dile getirdi.

'TARIM VE ENERJİ 
ÖNEMLİ YATIRIM 
ALANLARI'

Pehlivan, 
Ukrayna'nın 
dünyanın en verimli 
toprağı 
"çernezyom"un 
yüzde 25'ine ve 
Avrupa'nın ek
ilebilir topraklarının 
üçte birine sahip 
olduğunu ak
tararak, ülkenin 
Uluslararası Para 
Fonu (IMF) ile 
yaptığı anlaşmanın 
şartları 
doğrultusunda 
tarım arazilerinin 
alım ve satım 
yasağının 6 ay 
içerisinde 
kaldırılmasının 
beklendiğini, bu 
durumun da Türk 
firmaları için 
tarımda yeni 
fırsatlar oluştura 
cağını dile getirdi.
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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. 51310 28

OLASIM
Pamukkale 612 OO 26
DENİZ UÇAÖI 013 O O 1 3
Peoaaua Akınla Seyahat 014 03 62
METRO 013 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzer Turizm 612 1O 72Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur 614 47 71Kamil 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

RESMİ DAİRELER1

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Mûd.
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________

186
513 45 03
514 00 95

513 13 08
513 11 33

513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık

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

513 45 21 -23
513 45 20

514 57 96
513 23 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

544 30 60
(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

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

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR

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

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

Gemlik Körfez
OEMLİK’İN İLK OÛNLÛK SİYASİ SAZETUİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5845 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ifiılıtaiMN
VENÜS SİNEMASI

MAYMUNLAR 
CEHENNEMİ:SAVAŞ 
12.30-15.00-17.30- 

20.00
CİN AYET İ AŞK 

12.00-14.00-16.00- 
18.00-20.00

AYI KARDEŞLER 3 
11.30 -13.15 -15.00.- 

17.00-19.00

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YAPI MALZGMGLGRİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

E
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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 *
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ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

KUMLA 1. ŞUBEMİZ ■ KUMLA 2. ŞUBEMİZ

GEMLİK ŞUBEMİZ

(Çjzingat

^sahibi nden.comj

«T!

SATILIK 
KİRALIK 

EV - ARSA 
ARAZİ - 
DÜKKAN 
İŞYERİ 

IKmi Ifoemiş

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI 
0 224 514 77 00 0 543 550 20 70 
KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI 
BANKAMATİKLERİN YANI 0 541 545 99 56 
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76 
0 224 538 88 86 - 0533 746 06 46

www.d a yiem Iak.sahibinden.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.d
Iak.sahibinden.com
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GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

TÜRKİYENİN EN BÜYÜK TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI FABRİKASI GEMLİK'TE..?

EMLAK
TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 

GEMLİK
irfanunluemlak.sahibinden.com

0*44 68 80 

www.kavlak.com.tr

2018-2019 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilecek olan okullar, 7 milyon 45 bin liraya ihale edildi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gelinen Nokta...
Türkiye son yıllarda yaşanan olay 

larla nereye gittiği belli olmayan bir 
mezraya sürükleniyor.

Türkiye’nin önünde önemli bir 
güvenlik sorunu dururken, bunu 
ekonomideki sıkıntılar izliyor.
Bütçe açığı gün geçtikçe büyür.
Dış politikadaki hatalar sonucu 

çevremizde dostumuz kalmadı.
Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi’ 
nin Marmarabirlik 
ile takas yoluyla 
aldığı Orhangazi Cad
desindeki arsanın 
Milli Eğitim Ba 
kanlığı’na devrinden 
sonra çevresinin 
ihtiyacını karşıla 
yacak olan 48 ders
likli ilk ve orta okulun 
yapım işi ihalesi 
gerçekleştirildi.
Haberi sayfa 2’de

Yıkılan Terme Kaplıcası yerine yapılacak olan yeni Kaplıca 6300 metrekarelik alana inşaa edilecek 

Gemlik Termal Tesisi nin projesi belli olıfu 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Gemlik termal tesisi, 9 bin met - 
rekarelik arazi içinde 2 bin 260 metrekarelik alana inşaa edilecek. Haberi sayfa 2’de

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Yuvanıza cıden Yoi Sebahattin DEMİR Emlak Müşaviri
• EV •DÜKKAN alim SA11M kiralama ve aracilik hİzmetlerİ & yatirim danişm anliği
• ARSA «İŞYERİ emlak müşavİrlİğI & ön ekspertiz ve değerleme Hİzmetlerİ t,
• ARAZİ • FABRİKA kredİ yönlendirme ve takIp İşlerI & tapu takIp İşlemler! & mülk yönetimi' <

Tel & Fax : O 224 517 33 10 Cep : O 532 744 33 83 ■ O 532 744 33 93
www.manastiremlakgemlik.com ■ manastiremlak@hotmail.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
http://www.kavlak.com.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
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Yıkılan Terme Kaplıcası yerine yapılacak olan yeni Kaplıca 6300 metrekarelik alana inşa edilecek

Cemlii Termal Tesisi nin projesi belli olflu

Belediyesi “Gemlik İlçesi
tarafından ihalesi termal tesisi”
yapılan Gemlik 
termal tesisi, 9 bin 
metrekarelik arazi 
içinde 2 bin 260 
metrekarelik 
alana inşaa 
edilecek.
Bursa Büyükşehir 
Basın Bürosundan 
edindiğimiz 
bilgilere göre, 
Hisartepe Mahallesi 
185 ada, 121 
numaralı parsel

bodrum kat, zemin 
kat ve birinci 
kattan oluşacak.
6 bin 300 metrekare 
lik inşaat alanına 
sahip olan Termal 
Tesisinde Lobi- 
ofisler - doktor 
odası - bay- bayan 
ayrı hamam, 
termal havuz, 
sauna, buhar 
odası, terapi- 
masaj odaları,

""

aile banyo birimleri, çok amaçlı servis alanları,
odaları, soyunma salon, kafeterya, wc’ler, otopark

fonksiyonları 
bulunacak.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilecek olan okullar, 7 milyon 45 bin liraya ihale edildi

4iaerslilılillaııiıli!itill[i8ertıılııılüinsaıiıla;lıwr
Gemlik Belediyesi’ 
nin Marmarabirlik 
ile takas yoluyla 
aldığı Orhangazi 
Caddesi’ndeki 
arsanın Milli Eğitim 
Bakanlığı’na dev 
rinden sonra 
çevresinin ihtiyacını 
karşılayacak olan 
48 derslikli ilk ve 
orta okulun yapım 
işi ihalesi 
gerçekleştirildi, 
ihale, 7 milyon 45 
bin liraya Mehmet 
Aytar adlı 
kişide kaldı. 
24 derslikli ilkokul, 
24 derslikli orta 
okulun inşaatının 
yapımını Optimal 
Proje Yönetimi 
adlı firma 
kontrol edecek. 
400 günde tamam
lanacak olan Hami 
diye llkve Ortaoku 
lu yapımı hakkında 
bilgi veren İlçe Milli

Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
GTSO Gazi 
ilköğretim Okulu
nun orta bölümü 
nün tamamının yeni 
yapılacak okula 
taşınacağını 
belirterek, şunları 

söyledi: 
"2018-2019 eğitim 
ve öğretim yılı başı 
na kadar tamamla 
nacak olan 
Hami diye İlk ve 
Ortaokulu 
bölgenin tüm 
sıkıntısını gidere

cektir.
GTSO Gazi llköğ 
retim Okulundaki 
orta bölüm yapıla 
cak yeni binaya 
taşınacak, Lale 
Kemal ve 11 Eylül 
okullarındaki 
sıkışıklık 

giderilecek. 
Orhangazi Caddesi 
ve çevresinden 
diğer okullara 
gönderilen okullar 
evlerine daha yakın 
Hamidiye İlk ve Or
taokuluna 
aktarılacak.

İlkokul bölümünde 
24, orta okul bölü 
münde 24 derslik, 
çok amaçlı salonlar, 
laboratuvarh bir 
okulda bulunması 
gereken her 
türlü ihtiyacın 
karşılanacağı oku
lun çatı bölümü 
çelik konsiriksiyon 
olacak.”

ARSA TESLİM 
EDİLDİ..
Hamidiye İlk ve 
Ortaokulu’nun 
yapılacağı eski 
Marmarabirlik 
depolarının 
bulunduğu arsaya 
dün müteahhit 
firma tarafından 
tabela takıldı, 
arsa teslim 
edildi.
Okul yapılan 
arsa ücretsiz 
otopark olarak 
kullanılıyordu.
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Berberlerin bıcaklı-sopalı kavgası kanlı bitti
Bursa'da aynı 
sokakta işyerleri 
olan 2 berberin 
bıçaklı ve sopalı 
kavgası güvenlik 
kameraları tarafın 
dan saniye 
saniye görün
tülendi.
Olay, merkez Os- 
mangazi İiçesi'nde 
meydana geldi.

Alemdar Sokak'ta 
berber 30 yaşın 
daki Burhan K. 
ile 39 yaşındaki 
Fatih Ç.'nin 
arasında odanın 
belirlediği çalışma 
saatlerine uyulması 
konusun da 
tartışma çıktı. 
Taraflar arasındaki 
tartışma, kav

gaya dönüştü, 
işyerinden bıçak 
alan Burhan K., 
tartıştığı Fatih 
Ç.'ye berber 
dükkanının 
önünde saldırdı. 
Tarafların sopa 
da kullandığı 
kavgada kol ve 
omzundan bıçakla 
yaralanan Fatih Ç.,

çağrılan 112 Acil 
Servis ambu 
lansı ile 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken kaçan 
Burhan K. ise Em
niyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi 
Cinayet Büro 
Amirliği ekiple 
rince yakalandı.

Bursa polisinden zehir tacirlerine geçit yok
Bursa polisi 
uyuşturucu satan
lara karşı bir ay 
içinde 304 ayrı 
gerçekleştirdiği 
operasyonda yük
sek miktarda 
uyuşturucu madde 
ele geçirdi. 
Operasyonlar 
kapsamında 60 
şüpheli şahıs 
tutuklandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa Em
niyet Müdürlüğü

Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'nün Os- 
mangazi, Yıldırım 
ve Nilüfer İlçe Em
niyet müdürlükleri 
ile temmuz ayı 
içerisinde uyuşturu 
cu satanlara, nakle
denlere ve satın 
alanlara 304 ayrı 
operasyon gerçek 
leştirdi. Bu operas 
yonlar kapsamında 
500 gram esrar, 1 
kilo 101 gram bon-

zai, 4 kilo 234 gram 
metamfetamin, 2 
bin 173 adet ec
stasy tablet, 163

hakkında işlem 
yapan Bursa 
polisi 58 şahsa 
'Uyuşturucu ve

kök kenevir, 26 
gram kokain ele 
geçirildi.
Toplam 427 şüpheli

uyarıcı madde 
ticareti yapmak' 
suçundan, 321 
şüpheliye ise 
'Kullanmak için 
uyuşturucu madde 
satın almak, 
kabul etmek ve ya 
bulundurmak' 
suçundan cezai 
işlem uygulan 
dı.
Adli makamlar 
sevk edilen 
şüphelilerden 
6O'ı tutuklandı.

Otomobil evin garajına daldı

Orhangazi de, 
kavşakta bir 
otomobille 
çarpıştıktan sonra 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybettiği hafif 
ticari araç, bir 
evin garaj kapısına 
daldı. Kazada, 
araçta bulunan 18 
yaşındaki Özge 
Erçetin yaralandı. 
Kaza, saat 12:30 
sıralarında

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans

Orhangazi'de 
Hürriyet Mahallesi 
Numan Sokak 
üzerinde meydana 
geldi. Muhammet 
Emin Apa (22) 
yönetimindeki 
35 DB 3151 plakalı 
hafif ticari araç 
Numan Sokak 
üzerinde seyir 
halinde bulunan 
Tunahan Erçetin'in 
(21) kullandığı 
16CJV 42 plakalı 

otomobil ile 
kavşakta çarpıştı. 
Kontrolden çıkan 
hafif ticari araç 
daha sonra park 
halindeki bir 
minibüse çarptık 
tan sonra kavşakta 
bulunan bir evin 
kapısına çarptığı 
bir evin garajına 
girdi. Kazada oto
mobilde bulunan 
Özge Erçetin hafif 
yaralandı. Olay

yerine çağrılan 
ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan genç kız 
burada tedavi 
altına alındı. Garaj 
kapısına çarpan 
araç ile otomobilde 
büyük çapta maddi 
hasar meydana 
gelirken, kaza 
ile ilgili polis 
soruşturma 
başlattı.

Sahle istihbaratçılardan
'balık'gasDi!

Bursa"nın İznik 
iiçesi'nde kendi
lerini 'İstihbaratçı 
üsteğmen' ve ast
subay tanıtan 
H.A. ve O.O. göl 
kenarında olta ile 
tutuğu balıkları ile 
320 lirasını gasp 
eden İ.E.'nin 
şikayeti üzerine 
yakalandı.
İznik İlçesi Müşkü 
le Mahallesi'nde 
göl kenarında 
balık avlayan 
İ.E.'nin yanına 
gelen kimliği belir
siz 2 kişi kendi
lerini jandarma 
istihbarat görevlisi 

üsteğmen ve ast
subay olarak 
tanıttı. İ.E.'nin 
tuttuğu balıkları ve 
üzerinde bulunan 
320 lirayı alan 
kişiler kayıplara 
karıştı. İ.E.'nin 
şikayeti üzerine İl 
Jandarma 
Komutanlığı 
tarafından kurulan 
özel ekip teknik ve 
fiziki takibin 
ardından bu 
kişilerin İnegöl 
İiçesi'nde tost 
dükkanı olan H.A. 
ve arkadaşı çiftçi 
O.O. olduğunu be
lirledi.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış İlikli Ocakları Erci Pınar’ı andı
Gelinen nokta...

Suriye He başlayan gerginlik 6 yıldır 
sürüyor.
Emperyalist güçlerin Ortadoğu’daki 

çıkarları gereği İslam coğrafyasında 
haritalar yeniden değişiyor.
Aynı Birinci Paylaşım savaşındaki 

gibi...
ABD’nin oyununa gelip, Büyük 

Ortadoğu projesinin es başkanlığına 
soyunarak başlayan Ütopya da geli
nen nokta ortada.

Dostumuz ABD Suriye konusunda 
önce bizi kullandı, sonra çöpe attı.
Irak’ta Saddam 7 Deiren Cornier, 

Suriyenin parçalanması için, rejim 
muhaliflerini ayaklandırıp, silahlar 
donatması sırasında sahada olmadı.

Bu görevi Türkiye üzerinden bize 
yaptırdılar.

Esat ayaklanmalar karşısında yıkıl 
m ış olsaydı, İslam dünyasında esen 
rüzgarla Erdoğan ılımlı İslam dünya 
sının lideri olmayı hayal ediyordu.

Türkiye’nin de katkısıyla Suriye 
karıştırıldı, milyonlarca insan evini 
yurdunu terk etti.

3.5 milyon Suriyeli Türkiye’ye 
sığındı.

Bunca insan neden yaşadığı coğraf 
yadan kaçtı.

Savaş yüzünden, ölüm korkusun
dan.

Türiye’nin Suriye’nin parçalanmasın 
da aktif rol alması ile içinden çıkılmaz 
bir batağa girdik.

Dost ve müttefik dedikleri ABD, 
bizim PKK uzantısı dediğimiz YPG 
güçlerini örgütleyip, silahlandırıyor.

Daha dünkü gazetenin manşetinde 
ABD’nin 3500 ağır makinalı, 3000 AT-4 
tankı, Hummer araç, 4x4 cipler do
lusu 900 TIR dolusu ve mühimmatı 
soktu Suriye’ye..

Sözün kısası ABD Türkiye yi takmı 
yor, bildiğini okuyor.

Rusya ise Suriye de üstlerini kurdu. 
Devlerin savaşında bizim esamemiz 
okunmuyor ama afra tafraya bakarsan 
büyük başarı gösteriyor askerimiz 
Suriye de.

Terör bitti derken hergün 3-5 askeri 
m iz şehit düşüyor..

Hollanda, Almanya, Avusturya gibi 
birçok dost ülke ile papazız.

Dünya da katardan başka dostumuz 
kalmadı.

Burada bir yanlışlık yok mu?
İç politikada 15 Temmuz darbe 

girişimiyle yatıyor ve kalkıyoruz.
Kitleleri hamasi söylemlerle uyutu 

yorlar.
Yıllarca koyunlarında besledikleri 

yılanın kendilerini sokmaya kalkması 
ile gelindi bu noktalara.

Şapkayı önlerine koyup düşünmü 
yorlar, hala tek adam olma ve ülkeyi 
despotizmle yönetme sevdasındalar.
Adım adım siyasal İslamlaşma ile 

devleti kendi inançlarındaki kadro
larla dolduruyorlar.

Dünya Sultan Süleyman’a kalmamış 
size mi kalacak.

Ülkü Ocakları 
Gemlik İlçe 
Başkanlığı 1 
Ağustos 1980'de 
evinden işine 
giderken çapraz 
ateşe tutularak 
öldürülen dönemin 
MHP İlçe Sekreteri, 
Türk Metal Sen 
temsilcisi ve 
Ülkü Ocakları 
sorumlusu Erol 
Pınar’ı anma 
programı 
düzenledi.
İlçe Mezarlığındaki 
programa Gemlik 
Ülkü Ocakları 
Başkanı Ali Yılmaz, 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Emin Öz- 
canbaz, Kadın 
Kolları Başkanı

m iıi ti r it liMt i i tın nal ı ıi m

Orhangazi’nin ilk 
ve tek özel okulu 
konumundaki Bil 
Koleji Orhangazi 
Kampüsü 
Orhangazi’deki 
Kurum ve Odalar 
ile Protokollerini 
yenilemeye 
devam ediyor. 
2016-2017 Eğitim 
Öğretim yılına 
başlarken 
Orhangazi’de bir 
çok kurumla pro
tokol imzalarken, 
bu yıl Gemlik’ten 
gelen yoğun ilgi 
karşısında bu

Hale Kapyalı, Erol 
Pınar'ın ailesi ve 
Ülkücü camiadan 
çok sayıda isim 
katıldı.
Yasin-i şerifin 
ardından konuşan 
Ülkü Ocakları 
Gemlik İlçe 
Başkanı Ali Yılmaz, 

bölgede de 
protokoller 
yapmaya devam 
etti.
Bil Koleji’nden 
yapılan açıklama 
da, çocukların en 
iyi şartlarda eğitim 
öğretim haklarına 
sahip olduğu, 
teknoloji atölyeleri 
ile zamanın önün 
de bir okul olarak 
bölge içersindeki 
tüm öğrencilerin 
bu eğitimi almaları 
için çalışmalar 
yaptığı belirtildi. 
Borçelik, Çimtaş,

"Erol Pınar, 
1980'de vatanın 
bölünmez bütün 
lüğü için mücade 
le eden yiğit bir 
insandı. İdealist ve 
inançlı bu mümtaz 
şahsiyet bizlere 
her zaman örnek 
olacaktır.

Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü, Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi, 
Gemlik Jandarma 
Komutanlığı, Aktaş 
Holding, Gemlik 
Acıbadem Tıp 
Merkezi, Elma 
Şekeri Anaokulu 
ile protokollerini 
yenileyerek görüş 
melerini diğer 
kurumlarla da 
sürdürmeye 
devam ediyor.

YÜZDE 15 İNDİRİM 
YAPACAKLAR

Ülkü Ocaklarında 
ki gençlere olan 
bağlılığı ve davası 
na olan sadakati 
şahsıma refe 
rans olmuştur. 
Şehidimize 
Allah'tan rahmet 
diliyorum." 
diyerek sözlerini 
tamamladı.
Program sonrası 
Ülkü Ocaklannda 
Erol Pınar'ın 
hayatını anlatan 
bir filmin hazırlık 
lanna başladık 
lannı söyleyen 
Yılmaz, önümüzde 
ki günler de 
konu ile ilgili 
açıklama 
yapacağını 
duyurdu.

Bil Koleji Orhan 
gazi Kampüsü 
değerlerin payla 
şılması geleceğe 
atacağımız 
adımlann ve daha 
güçlü bir toplum 
yapısı temelinde 
ilerlemenin öncüsü 
olacağı fikri ile 
bu anlamda 
kurum ve oda 
larla yaptığı 
protokol ile 
çalışan ve 
üyelerine yüzde 
15 kurumsal 
indirim avantajı 
sağlayacak.

Facebook sayfamız ^Gemlik Körfez - Güler Ajans
ABONE OLDUNUZ MU?
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KAPATILAN İNTERNET KAFEDE KULLANILAN 
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GemlikKarfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA

MADALYA

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

■64^...

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
MATBAACILIK YAYINCILIK

GemlikKarfez

İstiklal Cad, Bora Sok. No: 5IA GEMLİK Tel: 0224 513 96 83



ORHANGAZİ KAMPUSU

Uimcöu K^rnuzJj^^^

~ İstediğiniz ~
Fakülteyi 

Kazandırmak İçin 
Eğitim Kadromuzla 

HAZIRIZ

F Hayalini Kurduğunuz ı 
Üniversiteyi Kazanmak 

Artık Gerçek...

k BiL/n istedik

SUzman Kadro JEeözel Programlarj
B3-DEğitim Sistem j^pS.T.E.M.^Tadımlık Üniversite^

I^ SP.İ.S.A.Jp4<işisel Gelişim Programları^ 

İstanbul Aydın Üniversitesinde %50 Burs İmkanı '
______ SOSYAL ALANLARIMIZ
Açık/Kapalı Yüzme Havuzları f"** Terns Kortu

Sinema Salonu

Konferans Salonu

Basketbol Alanları 

Buz Pateni

0.224 573 23 24 I 0.553 846 23 24
# bilkoleji.com.tr Q bilorhangazi SS bilorhangazi@bllkoleji.com.tr 

VArapzade Mahallesi Olukdere Mevkii No:75 Orhangazi / BURSA

bilkoleji.com.tr
mailto:bilorhangazi@bllkoleji.com.tr
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Marmara Denizi nde köpek balığı alarmı!
Marmara denizinde 
köpek balıkları cirit 
atıyor. Amatör 
balıkçıların ağlarına 
bile takılacak kadar 
çoğalan köpek 
balıkları, başta 
balıkçılar olmak 
üzere herkesi 
tedirgin ediyor.
Mudanya da 
balıkçı tezgahların 
da her gün birkaç 
köpek balığı teşhir

ediliyor. 
Son olarak balıkçı 
ağlarına takılan 
camgöz cinsi 
köpek balığı Tahir
Balıkçılık'ta 
sergilendi.
Köpek balıklarının 
uzun yıllardır bu 
kadar çok olmadığı 
belirtildi. Köpek 
balıklarının Mar
mara denizinde 
çoğalan balık sürü-

terinin de müj 
decisi olduğu 
ifade edildi. 
Balıkçılar, köpek 
balıklarının balık 
sürülerini takip 
ederek Marmara'ya 
girdiğini söyledi. 
Sergilenen 
köpek balığının 
satılamazsa hayvan 
yemi olarak 
kullanılacağı 
öğrenildi.

Siiiicîtere İte 'ıWn' unna
Bursa Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanı 
Hasan Topçu, 3 
Temmuz'da 
yürürlüğe giren yeni 
uygulamayla stan
dart dışı plaka takan 
araçların TÜVTÜRK 
Fenni Muayenesin
den geçemediğini ve 
araç sahiplerinin 
cezalandırıldığını 
söyledi.
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı Karayolu 
Düzenleme Genel 
Müdürlüğü 3 Tem
muz 2017 tarihi 
itibarıyla değişikliğe 
giderek, kusur tablo
sunu yeniden 
düzenledi. Yapılan 
düzenleme ile Hızlı 
Geçiş Sisteminde 
(HGS) yanlış ceza 
yazılmasına da 
neden olan plakalar
daki rakamların 
arasında vida

MliiiilliiiiilwMlIllililii
II

Sosyal paylaşım ağı 
Twitter ile gündeme 
gelen ve onaylanmış 
hesapları belirten 
'mavi tik'in yakın 
zamanda mesajlaş 
ma uygulaması 
WhatsApp'ta da 
hayata geçeceği 
öğrenildi.
İlk olarak Twitter'da, 
daha sonra Insta
gram ve Face- 
book'ta kullanılan 
'mavi tik' Whats 
App'ta da uygu
lanacak.

bulunması, yazıların 
silik, bold, italik, 
yapıştırma veya kap
atma şeklinde 
olması ağır kusur 
kapsamına alındı. 
Söz konusu düzen
lemeyle plakalardaki 
yazı ve rakamların, 
Karayolu Trafik Ka- 
nunu'nun tescil 
plakaları bölümünde 
belirtilen standart
lara uygun olmayan, 
darphane tarafından 
hazırlanan mühür
den başka mühürle 
mühürlenmiş veya 
üzerinde hiç mühür 

ÖNCELİKLE 
İŞLETME 
HESAPLARINDA 
UYGULANACAK

bulunmayan 
plakaların 
bulunduğu araçlara 
yol denetimlerinde 
cezai yaptırımlar 
uygulanacak. Bu tür 
araçlar TÜVTÜRK 
tarafından yapılan 
Fenni muayenede 
ağır kusur 
kapsamına alınıyor. 
"MERDİVEN
ALTI PLAKALAR 
STANDART DIŞI VE 
SAHTEDİR"
Plakaların basım ve 
dağıtımının, Türkiye 
Şoförler ve Otomo
bilciler Federas

Dünya gazetesinde 
yer alan habere 
göre, özellik iPhone 

yonu'na (TŞOF) 
bağlı odalara 
verildiğini belirten 
Bursa Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanı 
Hasan Topçu, merdi
ven altı yerlerde ya 
da internet üz
erinden basılan 
plakaların gayri 
resmi ve standart
lara aykırı olduğu 
nun altını çizdi. 
Topçu, sahte plaka 
ların terör, gasp, gibi 
kötü olaylarla da 
kullanıldığına dikkat 
çekerek "3 Temmuz 
itibariyle yürürlüğe 
girmiş olan yeni 
düzenlemeyle 
'sahte' olarak nite
lendirilen plakalar 
TÜVTÜRK fenni 
muayenelerinde bir
inci derecede ağır 
kusurlu sayılıyor ve 
fenni muayeneden 
geçemiyor" şeklinde 
konuştu.

ve Android'den önce 
Windows Phone'a 
gelecek. 'Mavi tik'in 
ilk olarak Windows 
Phone için 
oluşturulan 
WhatsApp Beta'da 
fark edildiği 
belirtildi, 
önümüzdeki 
dönemde platforma 
entegre edilmesi 
beklenen özelliğin 
öncelikli olarak 
işletmelerin 
hesaplarına 
tanımlanacağı 
belirtiliyor.

Geçit Kavşağı 
trafiğe kapatıldı

Bursa'da geçti 
ğimiz Cuma günü 
mahkeme kara 
rıyla trafiğe açılan 
Geçit Kavşağı, 
sürücülere çile 
olmuştu.
Bunun 
üzerine UKO 
ME'nin kararıyla 
kavşak yeniden 
trafiğe kapatıldı. 
Geçit Kavşağı, 
doğu-batı aksına 
dönüş yapan 
araçlar sebebiyle 
oluşan trafikten 
dolayı yaklaşık 
2 sene önce 
trafiğe kapanmıştı. 
Bunun üzerine 
bölge halkı yolu 
tekrar trafiğe 
açtırmak için 
mahkemeye 
başvurdu.

ABONE OLDUNUZ MU?
~—ı ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 

J iPad-iPhone
BYEGM uygulamasında 

yayımlanmaktadır.

Mahkeme, 
Geçit Kavşağı'nın 
yeniden açılması 
yönünde 
karar verdi.
Geçtiğimiz Cuma 
günü açılan 
kavşak nedeniyle 
mudanya yolunda 
kilometrelerce 
kuyruk oluşmuş, 
vatandaşlar adeta 
çileden çıkmıştı.

UKOME 
KARARINI 
VERDİ

Sürücüler için 
adeta çileye 
dönen Geçit 
Kavşağı, 
UKOME'nin yeni 
kararı ile bir kez 
daha trafiğe 
kapatıldı.

s®
Ira b»
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Btırsa'da kurbanlıklar pazara indi!
Kurban bayramına 
bir aydan daha az 
bir süre kala Türki 
ye genelinde oldu 
ğu gibi Bursa'nın 
İnegöl ilçesinde de 
kurbanlık hayvanlar 
görücüye çıkmaya 
başladı. İnegöl 
Belediyesi, hayvan 
pazarındaki 183 
kotradan 96'sını 
geçtiğimiz günlerde 
açık artırma ile 
sattı. Kotraları satın 
alan yetiştiriciler, 
kur banlık hayvan 
lan getirmeye 
başladı. Kurbanlık 
fiyatla rında yüzde 
30 civarında artış 
olduğu görüldü. 
Muş'tan getirdiği 
büyükbaş 
hayvanları satışa 
sunan yetiştirici 
Felemez Akkoyun, 
fiyatlarda geçen 
seneye göre yüzde 
30 oranında artış

olduğunu ifade 
ederek, "Hayvanla 
rımızı Muş Bula 
nık'tan getirdik. 15 
seneden bu yana 
kurbanlık satışı 
yapıyoruz. Herkes 
kendi gücüne göre 
kurbanlık alacak. 
Kimisi tosun, 
kimisi inek, kimisi 
küçükbaş. Allah 
herkesin niyetlerini 
kabul etsin" dedi. 
Kurbanlık 
fiyatlarının geçen 

seneye göre yük
sek olduğunu be
lirten Akkoyun, 
"Kurban fiyatları bu 
sene biraz yüksek 
olacak. Yem pahalı. 
Maliyetler artınca 
fiyatlarda da artış 
oluyor. Bu sene 
kasapta 30 lira. 
Kurbanlık kesim 
fiyatı ise 20 ila 25 
lira arasında.
Geçen sene 18 
liraydı. Yüzde 25-30 
civarında artış söz 

konusu. Kurban bir 
hayırdır, sevaptır. 
Biz fiyatlar 
konusunda karşı 
tarafı üzmeden 
anlaşabiliyoruz" 
diye konuştu. 
Kendisinin satışa 
sunduğu Tosun 
fiyatlarını da 
açıklayan Akko 
yun, "Bu sene to
sunlar 7 bin 500 
liradan başlıyor, 
15 bin liraya kadar 
çıkıyor" şeklinde

konuştu.
Bakanlığın bu 
kurbanda düve 
satışının yasak 
olduğunu 
bildirdiğini 
hatırlatan Akko 
yun, ne derece 
uygulanacağı 
konusunda bilgisi 
olmadığını, Muş'ta 
düvelerin pazara 
girmesinin yasak 
olduğunu kaydetti. 
Halkı kurbanlıklar 
konusunda ikaz 
eden Akkoyun, 
"Kurbanlık alımı 
sırasında mutlaka 
hayvanların kapak 
açıp açmadığına 
bakın. Kurbanlık 
hayvanın öndeki 
iki dişinin çıkmış 
olması lazım.
Vatandaşlarımız 
bu hususa dikkat 
etsinler" ifadelerini 
kullandı.
Öte yandan 

bakanlık tarafından 
bu kurban 
bayramında 
kesimi yasaklanan 
düvelerin 
İnegöl'de satışa 
sunulduğu 
görüldü. Bu 
konu ile alakalı 
İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürlüğü'nün ne 
tür bir uygulama 
yapacağı merak 
konusu. Eski 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik'in 
kurbanlık düve 
satışının 
yasaklandığını 
bildirmesinin 
ardından Resmi 
gazetede 
yayınlanmayan 
tebliğ, yetiştin 
çileri ve kurum 
müdürlerini 
muallakta 
bırakıyor.

JıiHİtarttaH
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, bölge 
genelinde havanın 
bu sabaha kadar 
açık ve az bulutlu 
olacağı tahmin 
ediliyor. 
Sıcaklıkların 
mevsim normal
lerinin 6-8 derece 
üzerinde seyrede 
ceği, rüzgarların 
ise güneyden hafif, 
yer yer orta 
kuvvette eseceği 
öngörülüyor. 
Sıcak hava 
nedeniyle

yaşanabilecek 
olumsuzluklara 
karşı başta 
yaşlılar, çocuklar 
ve kronik hastalığı 
bulunanlar olmak 
üzere 
vatandaşların,

10.00-16.00 saat
lerinde dik gelen 
güneş ışınlarına 
doğrudan maruz 
kalmamaları 
konusunda dikkatli 
davranması 
gerekiyor.

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU 2+1 DAİRE 
ŞAHİDİNDEN SATILIK 
05353781800

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU TATIİ_IN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA’NIN YERİ
www.ozerpansiyon.com 
0 530 311 05 97 - 0 533 352 41 63

Facebook sayfamız a Gemlik Körfez - Güler Ajans

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.ozerpansiyon.com
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Ev sahipleri dikkat! Bundan sonra zorunlu olacak
Yeni otopark tasla 
gına göre, önceden 
3 daire için geçerli 
olan en az 1 otopark 
şartı artık her daire 
için geçerli olacak. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, otopark 
yönetmeliğinde 
köklü değişikliklere 
gidiyor. Bakanlığın 
hazırladığı ve 
görüşe açtığı yeni 
otopark yönetmeliği 
taslağına göre, 
önceden 3 daire için 
en az 1 otopark yeri 
ayırma şartı bu
lunurken artık her 
daire için otopark 
zorunluluğu geliyor. 
Konutta 
mutlaka olacak 
Taslakta, ‘otopark 
bedeli’ ile ilgili 
değişikliğe gidildi. 
Mevcut yönet
melikte, otopark 
ihtiyacı karşılana 
mayan durumlarda 

belediye veya valilik 
otopark bedeli 
alıyordu. Yeni tas 
lakta, otopark be
delini kimin hangi 
usullere göre 
alacağına ilişkin 
maddelerin yer 
aldığı bölüm 
kaldırıldı.
Taslakta yalnızca 
“Parselinde veya 
yapıda otopark 
tesisi mümkün 
olmadığı takdirde 
yönetmeliğe uygun 
olarak otopark be
deli istenir” ibaresi 
yer aldı. Ayrıca 
otopark yapılması 
mümkün olmayan 
durumlarda zorunlu 
otoparkın azami 250 
metrekarelik 
yürüme mesafe 
sinde olma şartı 
konuldu. Ancak 
toplu konut inşaat 
larında, kamu 
kurum ve kuruluş

lan, sinema, tiyatro 
gibi yapılarda, 
hastanelerde ve 
otellerde otopark 
ihtiyacının parselin 
de veya bina bünye 
sinde karşılanması 
zorunlu oldu.
Yönetmeliğin 
1 Ocak 2018’de 
yürürlüğe girmesi 
planlanıyor.
Taslakta, her dair
eye en az bir araç 
için otopark 
zorunluluğu getir
ilirken, dükkan, 
mağaza, bankada 30 

metrekareye, 
market, alışveriş 
merkezinde 20 
metrekareye, 
otellere her 3 odaya, 
hastanelerde 75 me
trekareye, ibadet 
yerlerinde 100 me
trekareye en az bir 
araçlık otopark yeri 
ayrılması şartı da 
yer alıyor. Otopark 
yeri ayrılmadıkça bi
nalara yapı ruhsatı, 
bu otoparklar hazır 
hale getirilmedikçe 
de yapı kullanım izni 
verilmeyecek.

Taslağa, mevcut 
yönetmelikte yer al
mayan tanımlar da 
girdi. Açık otopark, 
ada içi otopark, 
mekanik otopark, 
ortak otopark 
uygulaması, yeraltı 
otoparkı, Park Et- 
Devam Et Otoparkı 
gibi yeni ibareler 
taslağa eklendi. 
50 park yerinden 
biri elektrikli araca 
- Otoparklarda her 
50 park yerinden 
biri, elektrikli 
araçlara uygun 

olarak düzen
lenecek.
- Açık otoparkların 
zemini su geçiren 
malzemeden olacak. 
- Yönetmelik 
taslağında, bisik
letliler için de yeni 
düzenleme yer 
alıyor. Buna göre, 
bütün otopark tür
lerinde, otopark 
alanının yüzde Ti 
kadar ilave bir alan, 
bisiklet ve motosik
let park yeri olarak 
ayrılacak.
- Yaya alanları ve 
kaldırımları otopark 
olarak düzenlene- 
meyecek ve 
kullanılamayacak. 
- Toplu taşıma ista
syonu, durak ya da 
aktarma noktalarına 
en çok 500 metre 
mesafede tesis 
edilen “Park et- 
Devam et” otopark 
alanları ayrılacak.

Türkiye'ye Gelen Turist Sayısı Yüzde 14,5 Arttı
Türkiye'yi, yılın ilk 
yarısında ziyaret 
eden yabancı zi
yaretçi sayısı yüzde 
14,5 artış göstererek 
12 milyon 249 bin 
449 oldu.
Haziran ayında ise 
yüzde 43,1 artış 
yaşandı.
Kültür ve Turizm 
Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
2017'nin ilk 
yarısında Türkiye'ye 
gelen yabancı zi

yaretçi istatistikle 
rine yer verildi. 
Buna göre, 2017'de 
yabancı ziyaretçi 
sayısı ilk 6 ayda

2016'yı geride 
bıraktı. Geçen yıla 
göre, bu yıl ilk 6 
ayda yabancı zi
yaretçi sayısında

yüzde 14,5, sadece 
haziran ayında ise 
yüzde 43,1 artış 
yaşandı.
Haziran ayında 
Türkiye'ye gelen 
yabancı ziyaretçi 
sayısı 3 milyon 486 
bin 940 kişiye ulaştı. 
Ocak-Haziran 2017 
döneminde yabancı 
ziyaretçi sayısı 12 
milyon 249 bin 449 
oldu.
EN ÇOK RUSLAR 
VE ALMANLAR

GELDİ 
Ocak-Haziran 
2017 döneminde 
Türkiye'ye en çok 
ziyaretçi gönderen 
ülkeler arasında 1 
milyon 692 bin 103 
kişiyle Rusya ilk 
sırayı aldı. Almanya 
1 milyon 246 bin 
744 kişiyle ikinci, 
Gürcistan ise 
1 milyon 73 bin 
271 kişiyle 
üçüncü oldu. 
Haziranda ise

Rusya'dan 
Türkiye'ye gelen 
ziyaretçilerin sayısı, 
bir önceki yıla 
göre yüzde 21,90 
artarak 763 bin 
727'ye ulaştı. 
Rusya, bu oran 
la da ilk sıraya 
yerleşirken, ikinci 
sırada 383 bin 172 
ziyaretçiyle Al
manya, üçüncü 
sırada da 232 bin 
471 ziyaretçiyle 
İran yer aldı.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİBELEB DENİZ OTOBÜsB*
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İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 

| Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 13 53

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

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

513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07
Pamuklu Is
DENİZ UÇAÖI
Pegasus Akmla Seyahat
METRO
Aydın Turizm
SOzer Turizm
Kanbaroğlu-Eaadaş 
Anıtur
Kamil Koç

512 OO 26
013 es 13
613 12 12
613 20 77
612 1O 72
614 46 46
612 O1 63

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

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

HASTANELEB
513 18 46
513 71 66

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

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

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

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

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

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR________

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

Gemlik KErfez
GEMLİK'İN İLK GONLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5846 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IffliMİHİlİ
VENÜS SİNEMASI

MAYMUNLAR 
CEHENNEMİ:SAVAŞ 
12.30-15.00-17.30- 

20.00
CİN AYET İ AŞK 

12.00-14.00-16.00- 
18.00-20.00

AYI KARDEŞLER 3 
11.30-13.15-15.00.- 

17.00-19.00
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI 
O 224 514 77 00 0 543 550 20 70 
KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI 
BANKAMATİKLERİN YANI 0 541 545 99 56 
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76 
0 224 538 88 86 - 0533 746 06 46

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

DANIŞMANLIĞI

| KUMLA 1. ŞUBEMİZ KUMLA 2. ŞUBEMİZ

GEMLİK ŞUBEMİZ
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SATILIK 
KİRALIK 
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DÜKKAN 
İŞYERİ
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sahiblnden.com
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GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

www.gemhkkorfezgazetesi.com

EMLAK
TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı ■ UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 

k GEMLİK j
irfanunluemlak.sahibinden.com

kameraların konacağı direklere yeni fiber optik hat döşeniyor.

MOBESI kameraları alttan calısmalan süriiıır
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Deniz Uçağı..
Büyük tantanalarla açılışını yaptıkları 

deniz uçağı artık Gemlik’ten kalkmıyor.
20 dakikada İstanbul'a 19 kişilik deniz 

uçağı ile seferler başladıktan bir süre 
sonra seferler iptal edildi.

Aylarca uçak kalkmadı.
Büyükşehir Belediyesine bağlı BURU

LAŞ'ın organize ettiği deniz uçağı seferleri 
ile Gemlik’in marka değeri artacağı 
söylendi. Devamı sayfa 4’de

2400 
köklüm 
keneviri 
söküldü

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Bursa ve ilçelerinde 
eksik olan MOBESE kamera çalışmaları kapsamında, 
çıkarılan ihaleyi kazanan firma ilçemizdeki çalışmalarını hız 
kestirmeden sürdürüyor. İlçemizde 77 noktaya konacak 
olan MOBESE kameraları ile polis güvenlik açısından Gem
lik'i mercek altına alabilecek. Haberi sayfa 4’de

Küçük Kumla’da 
zeytinliklere 
dikilen 2 bin 400 
kök hint kene 
viri ele geçirildi. 
Gemlik Asayiş 
Şube ekiplerinin 
bir süredir 
izledikleri M.D. 
(52) isimli şahısı 
diktiği hint 
kenevirleri ile 
suçüstü yakala 
dı. Haberi 2’de

■ .1 ■
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI BESS

v._______ _______ ı/_l _ °Yuvanıza Giden Yol

• EV • DÜKKAN
Sebahattin DEMİR Emlak Müşaviri

• ARSA «İŞYERİ
ALIM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ & YATIRIM DANIŞMANLIĞI

I EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ & ÖN EKSPERTİZ VE DEĞERLEME HİZMETLERİ
• ARAZİ • FABRİKA kred! yönlendirme ve takIp İşler! & tapu takIp İşlemleri & mülk yönetim!
| Tel & Fax : 0 224 517 33 10 Cep : 0 532 744 33 83 ■ 0 532 744 33 93

www.manastiremlakgeinlik.com - manastiremlak@hotmail.corn

http://www.gemhkkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgeinlik.com
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Tutuklu gazeteci Ozan Kaplanoğlu için Adliye önünde Adalet istediler

6mcilıifreBllPııılMllffi0zaiilciBiMiiılîlıM
Bursa'da sosyal 
medya hesabında 
terör örgütü 
propagandası 
yaptığı iddiasıyla 
tutuklanıp, hakkında 
dava açılan Çağdaş 
Gazeteciler Derneği 
Bursa Şubesi Yöne
tim Kurulu üyesi 
Ozan Kaplanoğlu, 
ilk duruşmada 
yurt dışı yasağı 
konularak, adli 
kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. 
Bursa’da yayın 
yapan yerel bir in
ternet sitesinde 
editör olarak çalışan 
Ozan Kaplanoğlu, 
sosyal medya 
hesabından terör 
propagandası 
yaptığı iddiasıyla 
gözaltına alınıp, 
geçen 5 Mayıs'ta 
tutuklandı, Denizli 
Cezaevine kondu. 
Aynı zamanda

Çağdaş Gazeteciler 
Derneği Bursa 
Şubesi Yönetim 
Kurulu üyesi olan 
Ozan Kaplanoğlu 
hakkında, 'terör 
örgütü propagan 
dası yapmak' 
suçlamasıyla 4 yıla 

kadar hapis cezası 
istemiyle dava 
açıldı. Kaplanoğlu, 
Bursa 10. Ağır 
Ceza Mahkeme- 
si'nde dün ilk kez 
hakim karşısına 
çıktı.
Duruşma öncesi 

adliye Önünde sivil 
toplum örgütleri ve 
CHP Bursa mil
letvekillerinin de 
katılımıyla yapılan 
basın açıklama 
sında Ozan Kaplan 
oğlu'nun tahliye 
edilmesi istendi.

Duruşmaya, tutuklu 
bulunduğu Denizli 
Cezaevinden 
SEGBİS ile katılan 
Ozan Kaplanoğlu, 
hakkındaki iddiaları 
reddetti.
Duruşmanın 
sonunda mahkeme 

heyeti, Ozan 
Kaplanoğlu'nun, 
yurt dışına çıkış 
yasağı konup, 
adli kontrol 
şartıyla tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakılma 
sına karar verdi.

Küçük Kumla’da değişik zeytinliklere Hint keneviri diken M.D suçüstü yakalandı

2400 kök hint keneviri sökülün
Küçük Kumla’da 
zeytinliklere dikilen 
2 bin 400 kök 
hint keneviri ele 
geçirildi.
Gemlik Asayiş 
Şube ekiplerinin 
bir süredir 
izledikleri M.D. (52) 
isimli şahısı 
diktiği hint 
kenvirleri ile 
suçüstü yakalandı. 
Gemlik'in Kumla 
Mahallesi'nde 
bir zeytinlikte

beş ayrı esrar 
bahçesi 
oluşturan M.D, 
üzerinde tüfek ve

bir miktar fişekle 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
İÇİCİ OLDUĞU

İDDİA ETTİ
Zanlı, Hint keneviri 
yetiştirdiğini inkar 
etmedi. Zanlı

tarafından dikilen 2 
bin 400 kök kenevir 
emniyet ekipleri 
tarafından söküldü.

Ekipler, beş ayn 
bölgeyi tamamen 
temizledi. İçiçi oldu 
ğunu iddia eden 
M.D. önce sağlık 
kontrolü için 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
götürülerek kontrol 
den geçirildi. 
Daha sonra 
Adliyeye sevk 
edildi. M.D nin 
tutuklandığı 
öğrenildi.

Sürücüler dikkat!
Otoyolda tamir taslıyor
Bursa'da 
otoyol inşaatı 
sebebiyle 
trafik yeniden 
düzenlendi.
Yapım 
çalışmaları 
devam et • 
mekte olan 
"Bursa çevre 

otoyolu 
üstyapı taba 
kası iyileşti 
rilmesi ve 
onarım 
işinde oto 
yolun 
Bursa batı 
kesimi 
bağlantı 

kavşağında 
(K101), aşın 
ma tabakası 
tamiratı işine 
başlanılacak. 
Trafik akışı, 
alternatif 
güzergah olan 
Baş köy ve 
Görükle kav

şaklarından 
her türlü 
işaret, işaretçi 
ve güvenlik 
tedbirleri 
alınarak 
kontrollü 
bir biçimde 
yönlendirile
cek.
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Bursa polisinden bingo! 15 hin kisM zehirleyeceklerdi
Bursa'da Narkotik 
polisinin düzenle 
diği operasyonda 
piyasa değeri 
1 milyon 700 
bin TL olan 8.5 
kilogram metamfet- 
amin maddesi 
ele geçirildi.
Bursa'da piyasa 
değeri 1 milyon 
700 bin lira olduğu 
tahmin edilen ve 
yaklaşık 15 bin 
kişi zehirleyecek 
8 kilo 500 gram 
metamfetamin 

ele geçirildi. 
18 kişinin gözaltına 
alındığı operasyon 
anı saniye saniye 
polis kamerasına 
yansıdı.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
İstanbul'dan 
Bursa'ya yüklü 
miktarda uyuşturu 
cu getirileceği 
istihbaratına 
ulaştı.

Şahısların kaldığı 
eve yapılan operas 
yonda piyasa 
değeri 1 milyon 700 
lira olduğu tahmin 
edilen 8 kilo 500 
gram metamfeta
min, bin 200 gram 
esrar, 60 adet 
ectasy, 5 adet 
ruhsatsız tabanca, 
çok sayıda fişek, 
100 bin lira ve bin 
500 dolar ele 
geçirildi. 8 kilo 500 
gram metamfeta- 
minin yaklaşık 15 

bin kişiyi zehirle 
yeceği öğrenildi. 
Saniye saniye 
görüntülenen 
opearsyonda ele 
geçirilen metam 
fetaminin Bursa 
için rekor 
olduğu 
belirlendi.
Seri operasyon 
larla gözaltına 
alınan 18 zanlı 
emniyetteki 
sorgulamasının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Kiralılı vinçle pretabrik eııi çaldılar
Bursa'da, vinç ki
ralayarak prefabrik 
ev, otomobil ve mo
tosiklet çaldıkları 
öne sürülen 20 
yaşındaki Hıdır A. 
ve Faruk Ç. 
gözaltına alındı. 
Aynı yöntemle 10 
yakın hırsızlık ola 
yına karıştıkları be
lirtilen 2 şüphelinin 
Nilüfer llçesi'nde 
bir prefabrik evi 
vinçle çaldıklarını 
gösteren güvenlik 
kamerası görüntü

leri de ortaya çıktı. 
Hıdır A. ve Faruk 
Ç., vinç kiralayarak 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Demirtaş Ma
hallesinde kendi
lerine ait olduğunu 
öne sürdükleri bir 
prefabrik evi Nilüfer 
İlçesi Hasanağa 
Mahallesi'ne 
götüreceklerini 
söyleyerek çaldı. 
Prefabrik evin 
sahibi M.E., evinin 
yerinde olmadığı 
görünce durumu

polise bildirdi.Os- 
mangazi Suç Ön
leme ve Araştırma 
Ekipleri bölgedeki 
güvenlik kamerala

rını inceleyerek 
şüphelilerin çok 
sayıda suç kaydı 
bulunan Hıdır A. ve 
Faruk Ç. olduğunu

belirledi. Polis ekip
leri 2 şüpheliyi 
Hasanağa'da 
çaldıktan sonra boş 
araziye yerleştir 
dikleri prefabrik 
evde gözaltına aldı. 
2 şüphelinin aynı 
yöntemle 10'a yakın 
hırsızlık olayı ger 
çekleştirdiği de 
belirlendi.

PREFABRİK EVİ 
BÖYLE ÇALDILAR 
Hıdır A. ve Faruk 
Ç'nin Demirtaş Ma

hallesinden vinçle 
prefabrik evi 
çalmaları güvenlik 
kameraları ile 
kaydedildi. Özel bir 
şirkete ait vincin, 
yerinden söktüğü 
prefabrik evi dors- 
esinde götürdüğü 
ve 2 şüphelinin de 
aracın ön 
koltuğunda 
oturduğu görüldü. 
2 şüpheli emniyet
teki işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilecek.

Bursa'daKi FETÖ davasında flaş gelişme
Bursa'da, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Para- 
lel Devlet Yapılan 
ması'na (FETÖ/ 
PDY) ilişkin davada 
eski İl Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kahya, eski İl Milli 
Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar ve 
eski Vergi Dairesi 
Başkanı İbrahim 
Saydam'ın da 
aralarında bulun 
duğu 4'ü tutuklu 8 
sanığın yargılandığı 
davanın duruşması,

tanıkların dinlen
mesi için ertelendi. 
Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesindeki 
davanın duruşma 
sına tutuklu 
sanıklar Kahya, 
Gülsar, Saydam ve 
eski İl Sağlık Müdür 
Yardımcısı Yusuf 
Ziya Leventoğlu ile 
tutuksuz sanıklar 
K.B, F.Ö, A.M.A. ve 
Y.Y. ile avukatları 
katıldı.
"Silahlı terör örgütü 
kurmak ve yönet

mek, terör örgütüne 
üye olmak ve 
Terörizmin 
Finansmanının Ön
lenmesi Hakkındaki

Kanun'a muhalefet" 
suçlarından 
yargılanan sanık 
ların avukatları, 
müvekkillerinin

suçsuz olduğunu 
ileri sürerek, 
tahliyelerini talep 
etti.
Sanık Kahya ise 
"ilk duruşmada da 
söylemiştim, 
evimde bulunan, 
Gülen'in bana 
yazdığı iddia edilen 
not, benim değil, 
bu bir komplodur, 
Gülen'in yazı örnek
lerini talep ediyo
rum tekrar." dedi. 
Bunun üzerine 
mahkeme başkanı, 

bu konuda resmi 
kurumlarda bulu
nan Gülen'e ait 
yazı örneklerinin 
ellerine ulaştığını, 
gerekli incele 
menin en kısa 
sürede yapıla 
cağını belirtti. 
Mahkeme heyeti, 
kısa aranın 
ardından bugün 
gelmeyen tanıkların 
zorla getirilmesine 
karar vererek 
duruşmayı, yarına 
erteledi.

Oraanlarnıla 
3 Kişiye
Umut Oldu

Bursa'da, tedavi 
gördüğü hastanede 
beyin ölümü gerçek 
leşen kişinin bağışla 
nan organları 3 has
taya umut oldu. 
Bursa Kamu Hastane 
leri Birliğinden 
yapılan açıklamaya 

göre, beyin kanaması 
sonucu üç gün önce 
Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırılan 
54 yaşındaki A.Y*nin 
beyin ölümü gerçek 
leşti. Hastane yet 
kilileri, A.Y'nin 

ailesiyle organ 
bağışıyla ilgili görüşme 
yaptı. Ailenin olumlu 
yanıt vermesi üzerine, 
kara ciğer ve böb 
rekler başarılı bir 
operasyonla alındı.
Yüksek ihtisas Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi

Organ Nakli Koordi
natörü Dr. Yavuz 
Selim Çınar, organ 
bağışının çok 
önemli oldu 
ğunu vurguladı.
Organ bağışınıyapan 
aileye şükranlarını 
sunduklarını belirtti.
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MmHÜİİM
Deniz uçağı

Aradan zaman geçti seferler yeniden 
başlatıldı.
Bu arada, Balıkçı Barınağı içine uçak 

çekeği yapıldı. Balıkçılar buna itiraz et
tiler. Ama imam bildiğini okudu, deniz 
içine kazıklar çakılıp, uçak tamir iske
lesi kuruldu.

Teknelerini bağlayamayan, hiçbir alt 
yapısı olmayan Balıkçı Barınağının 
işleticisi ise Gemlik Belediyesiydi.

Burs a’yı ve Gemlik’i marka kent ya
pacak uçak yeniden seferlerden kalktı.

Bir baktık 9 kişilik mini deniz uçağı 
geldi. O da iş yapamadı dediler kapısını 
kilit vuruldu.

Gemlik’e Terminal Köprüsü’nden 
giren bir yabancı, Deniz uçağı 
tabelalarını gördüğünde, İstanbul’a git
mek için uçak arar mı arar.

Dere boyunca Deniz Uçağı tabela 
larını okuyabilirsiniz.

Deniz uçağı Gemlik’te yok.
Şirketin büyük zararlar ettiği yazıldı 

çizildi sosyal medyada, bu konuda bir 
neWk ortaya çıkmadı.

Benim şimdi dikkatimi çeken, İskele 
girişindeki yola yapılan BURULAŞ’a 
deniz uçağı için otopark olarak ayni 
mış vaziyette duruyor.

Bizim işimiz Nasrettin Hocanınkine 
benziyor.

Kardeşim uçağın olmadığı yerde oto 
park olur mu?

O bölgeyi vatandaşa açın da birkaç 
aracını parka edeplisin.

Gemlik İstanbul uçak seferleri yapıl 
mıyor.

BURUL AŞ Genel Müdürü Levent Fi- 
dansoy, Nisan ayında İzmir Seferleri 
nin başlayacağını söylüyordu.

Gemlik’ten İstanbul’a seferler neden 
yapılmıyor?

Madem yapmayacaksınız, Gemlikteki 
pilinizi, pırtınızı toplayıp gidin. İşgal 
edilen alanlar Gemliklilere kalsın.

Bir konu da, Gemlik’ten Terminal 
Köprüsü üzerinden İstanbul yönüne 
gitmek isteyenlerin çektikleri çiledir.

Akşamları evime giderken, önümde 
birçok 34 plakalı bir aracın Umurbey’e 
doğru gittiğine tanık oluyorum. Sürücü 
yanlış yola girdiğini görünce dar yolda 
geri dönmek isterken, sıkıntılar 
çekiyor.

Terminal çevresine, bilhassa çıkış 
noktasına İstanbul yönünü gösteren 
tabelalar konmalı.

Fosforlu boya ile yazılmış tabelalar 
geceleri daha iyi gpruıur.

Bir kazaya neden olmadan önlem 
alınması gerekir.

Bir de Terminal köprüsüne Belediye 
tarafından asılan bez pankart Bursa 
yönünden gelen araçların görme mesa 
fesine engel teşkil ediyor. Bunun da 
düzeltilmesi gerekir.

Basın Yayın Enfor
masyon Genel 
Müdürlüğü Bursa il 
Müdürü Ali Fuat 
Gölbaşı gazetemi 
zi ziyaret etti. 
Bursa ya atanma 
sından sonra yerel 
gazeteleri ziyaret 
etmeye başlayan 
Ali Fuat Gölbaşı, 
Gazetemiz Sahibi 
Serap Güler ve 
Sorumlu Müdür 
Kadri Güler ile 
tanışarak, Gem

Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
tarafından Bursa 
ve ilçelerinde eksik 
olan MOBESE 
kamera çalışmaları 
kapsamında, 
çıkarılan ihaleyi 
kazanan firma 
ilçemizdeki 
çalışmalarını hız 
kestirmeden 
sürdürüyor. 
Eski Belediye 
Balkanlarından 
Fatih Mehmet 
Güler tarafından 
ilçenin değişik 
yerlerine konan 
MOBESE 
kameralarının 
net görüntü ver
memesi nedeniyle, 
yapılan denetim
lerde Gemlik’teki 
kameraların ye
nilenmesi karan 
alınarak, ihaleye 
çıkartılmıştı. 
Gemlik’te bir 
süredir devam 
eden MOBESE 

lik’te gazetecilik 
konulannı 
görüştüler. 
Sorumlu 
Müdürümüz Kadri 
Güler, yaptığı 
konuşmada, 
ilçelerde 
yayınlanan en eski 
gazetelerden biri 
olduğumuzu be
lirterek, ilçe 
lerde gazeteciliğin 
daha zor ve ekono 
mik yönden ge
tirisinin bulunma

kameraları alt 
yapı çalışmaları 
sürdürülürken, 
kameraların 
konacağı direklere 
yeni fiber optik 
hat döşeniyor. 
İlçemize 77 nok
taya konacak 
olan MOBESE 
kameralan ile polis 
güvenlik açısından 
Gemlik’i mercek 
altına alabilecek. 
Bu arada, yaz

dığı, ülkedeki 
gazete okuma 
oranın düşük 
olması nedeniyle 
vatandaşın gazete 
almadığını söyledi. 
Basın ilan kurumu 
yönetmeliğini 
ilçelerde çıkan 
gazetelerde aradığı 
Özelliklerin gerçek
leri yansıtmadığını 
söyleyen Güler, 
bunun düzeltil 
meşini istedi.
Basın Yayın 

aylarında nüfusu 
artan Kurşunlu ve 
Küçük Kumla ile 
Umurbey mahal
lelerinde de kam
era sistemlerinin 
her tarafı göre 
bilecek şekilde 
yerleştirilebile 
ceği öğrenildi. 
İlgililer, MOBESE 
kameralarının 
montaj işlemlerinin 
bitirilmesinden 
sonra, ilçedeki suç 

Genel Müdürlüğü 
Bursa İl Müdürü 
Ali Fuat Gölbaşı da 
ilçede kesintisiz 
44 yıl yerel bir 
gazete çıkarmanın 
büyük başarı 
olduğunu be
lirterek, gaze 
temiz sahiplerini 
kutladı. Gazete 
arşivini gezen 
Gölbaşı baskı 
teknikleri 
konusunda da 
bilgi aldı.

oranlarının da 
azalmalar olaca 
ğını, suçlulann 
kısa zamanda 
yakalanmasının da 
kolaylaşacağını 
söylediler. 
İlçemizde 
değişik ekipler 
mahalle ve sokak
larda MOBESE 
kamera alt 
yapı çalışma 
lannı sürdü 
rüyor

KAPATILAN İNTERNET KAFEDE KULLANILAN 
10 ADET BİLGİSAYAR SATILIKTIR 

Ahmet ŞENOL 
TEL: 0 531 850 51 54
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Dünya genelinde
binlerce kenti 
yaşam kalitesi 
standartlarına göre 
kıyaslayıp her yıl 
'Yaşam Kalitesi En 
Yüksek Şehirler* 
listesi oluşturan 
uluslararası dere
celendirme 
kuruluşu Numbeo'- 
nun geçen yılki lis
tesine 28. sıradan 
giren Bursa, 2017 
yılının İlk 6 ayı 
ortalamasında 
21'nci sırada yer 
aldı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursa'nın yaşam 
standartlarının ve 
kalitenin yük
selmesinin kentin 
değerleriyle ve 
ekonomisiyle 
orantılı olduğuna 
işaret etti.
Bursa'yı geleceğe 
taşıyan projeleriyle 
örnek olan Büyük 
şehir Belediyesi, 
yatırımlarının 
meyvesini topla
maya devam 
ediyor. Tarihi ve 
kültürel miras 
alanında yapılan 

yatınmlarla 
Bursa'nın UNESCO 
Dünya Mirası Liste- 
si'ne alınmasını 
sağlayan Büyük 
şehir Belediyesi'nin 
kente kazandırdığı 
yeni stadyum da 
hem Avrupa'nın en 
prestijli mimarlık 
ödülünü almış hem 
de dünyanın heye
can verici 10 stad 
yumu arasında 
gösterilmişti. 
Bunun yanında 
İznik Gölü içinde 
bulunan Batık Bazi
lika, dünya gene 
linde 2014 yılının 
en önemli 10 keşfi 
arasında yer alır 
ken, Bursa ilk kez 
Avrupa Komisyonu 
tarafından '2017 
Avrupa Yeşil Baş 
kenti' unvanına 
aday şehirler 
arasına girmişti. 
Dünya genelinde 
bu yıl 6628 kenti 
yaşam kalitesi 
standartlarına göre 
kıyaslayıp her yıl 
'Yaşam Kalitesi En 
Yüksek Şehirler' 
listesi oluşturan 
Numbeo'nun

geçtiğimiz yılki 
listesine 28'inci 
sıradan giren 
Bursa, bu yılın ilk 6 
ayını baz alan lis 
tede 21. sıraya yük
seldi. Bursa, aldığı 
dereceyle yaşam 
kalitesini yeniden 
tescillemiş oldu.

"BURSA'NIN 
GELİŞİMİ YAŞAM 
KALİTESİNİ 
YÜKSELTTİ" 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Türkiye ve dünyaya 
örnek yatırımlarla 
Bursa'nın bundan 
sonra daha da fazla 
dünya gündeminde 
yer alacağını be

lirterek, son sırala 
mada 7 basamak 
daha yükselen 
Bursa'nın yaşana 
bilir çağdaş bir 
kent olma yolunda 
emin adımlarla yol
una devam ettiğini 
ifade etti.
Yayınlanan listeye 
göre Bursa'nın 
Türkiye'nin yaşam 
kalitesi en yüksek 
şehri olduğunun bir 
kez daha tescillen 
diğini ve son list
ede başka bir 
şehrin bulunma 
dığını vurgulayan 
Başkan Altepe, "5 
yıl önce Türkiye'de 
birinci, dünyada da 
48. ilan edilmiştik. 
Her geçen yıl kade 

meleri yükseltiye 
ruz. Geçtiğimiz 
yıllarda 38. sıra 
daydık. En son 
geçen yıl 28. sıraya 
yükselmiştik.
Yapılan son çalış 
mayla beraber 
2017'nin 6. ayında 
Bursa, dünyada 21. 
sıraya yükseldi. İlk 
100'de başka bir 
şehrin bulunmayışı 
ve 21. sırada yer 
almamız bizim için 
büyük onur. Katkı 
sağlayan herkese 
teşekkür ediyorum. 
Hedefimiz önümüz 
deki yıllarda yeri 
mizi daha da sağ 
tamlaştırmak.
Bursa için ne yap
sak az" dedi.

Bursa'nın yaşam 
standartlarının ve 
kalitenin yük
selmesinin kentin 
değerleriyle ve 
ekonomisiyle 
orantılı olduğuna 
değinen Başkan Al
tepe, "Büyükşe 
hirlerde yapılan bu 
çalışmada sağlık, 
şehrin suç oranı, 
pahalılık, nüfus, 
trafik ve huzur gibi 
birçok kriter ele 
alınıyor. Bursa'nın, 
dünya kentleri 
arasında 5 yıl 
içerisinde 48. 
sıradan 21. sıraya 
yükseldiğini 
görmüş oluyoruz. 
Bu da yapılan 
yatırımların, Bur- 
sa'da tüm sektör
lerdeki gelişimin bir 
sonucudur" diye 
konuştu.
Başkan Altepe, 
2017 yılı çalışma 
sına göre Bursa'nın 
önünde sırasıyla 
Yeni Zelanda, 
Avustralya, ABD, 
Hollanda ve In
giltere şehirlerinin 
bulun duğunu 
ifade etti.

Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, "Gümrük
lerde daha hızlı 
ve aynı zamanda 
güvenli geçiş için 20 
sınır kapısına Plaka 
Tanıma Sistemi ku
ruyoruz." dedi. 
Tüfenkci, yaptığı 
açıklamada, 
bakanlık olarak yeni
likçi yaklaşım ve 
uygulamalarla 
Türkiye'yi gümrük 
hizmetlerinin ve 
ticaretin en kolay ve 
en güvenli yapıldığı, 
dünyanın sayılı 
ticaret merkez
lerinden biri haline 
getirmeyi hede
flediklerini söyledi. 
Gümrüklerde iş akış 
süreçlerini hızlandır 
mayı amaçladıklarını 
anlatan Tüfenkci, 
kara sınır kapıların 
da durak sayılarının 
azaltılarak, araçların

kayıt, tescil ve 
muayene işlemlerini 
en kısa sürede ve 
eksiksiz olarak 
tamamlamak istedik
lerini belirtti.
Kara sınır kapıların 
daki manuel kayıt 
sisteminin kaldırıla 
cağını aktaran 
Bakan Tüfenkci, 
bunun yerine son 
teknoloji kullanılarak 
çok daha hızlı ve 
güvenli bir sistemin 
kurulacağını anlattı. 
Türkiye'deki 20 kara 

sınır kapısına Plaka 
Tanıma Sistemi 
kurulması çalışma 
larının hızla devam 
ettiğini vurgulayan 
Tüfenkci, konuşma 
sına şöyle devam 
etti: "Gümrüklerde 
daha hızlı ve aynı za
manda güvenli geçiş 
için 20 sınır kapısına 
Plaka Tanıma Sis
temi kuruyoruz. 
Proje sayesinde 
kara sınır kapıla 
rımızdan giriş ve 
çıkış yapan araçların 

plakalarının hızlı ve 
güvenli bir şekilde 
Kara Kapıları Taşıt 
Takip Programı'na 
kaydedilmesi, güm
rük işlemlerinin ülke 
güvenliğimizi koru 
yacak şekilde 
hızlandırılması ve 
kaçakçılıkla mü
cadelede etkin 
liğin artırılması 
amaçlanmaktadır. 
Kapıkule, Hamza 
beyli, Dereköy, 
İpsala, Pazarkule, 
Yay la dağı, Cilveg- 
özü, öncüpınar, 
Akçakale, Karkamış, 
Nusaybin, Habur, 
Üzümlü, Esendere, 
Dilucu, Çıldır/Aktaş, 
Türkgözü, Kapıköy, 
Gürbulak ve Sarp 
gümrük kapılarında 
yüklenici firma 
tarafından Plaka 
Tanıma Sistemi ku
rulum çalışmaları 
devam etmektedir."

İkinci el liyaıları uçm

Türkiye’de ikinci el 
araç fiyatlarının 
hiçbir zaman 
gerilemeyeceğini 
ifade eden Bursa 
Oto Galericiler 
Odası Başkanı 
Hakan Yanık, 
fiyatların artması 
nın internet üze 
rinden herkesin bir 
birine bakarak fiyat 
belirlemesinden 
kaynaklandığını 
söyledi.
Kurban bayramı 
tatilini otomobilsiz 
geçirmek isteme 
yen vatandaşlar, 
ikinci el otomobil 

sektörünü canlan 
dırmış gibi görünse 
de, araç alım satı 
mında bir durağan 
lığın söz konusu 
olduğunu ifade 
eden Oto Galeri
ciler Odası Başkanı 
Hakan Yanık, “İkin 
ci el oto alım satı 
mında şu an işler 
beklediğimizin bi 
raz altında kaldı. 
İlk 6 aya baktığımız 
zaman alım satım 
lar aratmazken, çok 
tat vermedi, ikinci 6 
ayda satışların bi 
raz daha artacağını 
öngörüyoruz.” dedi
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M Man twili liiılt Î5't will ttsııııl
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası Enerji 
Verimliliği Merkezi, 
UR-GE projelerinde 
yer alan firmaların 
enerji verimlilik-

I lerini etüt ederek, 
firmaların enerji 
giderlerinde yüzde 
35'e varan tasarruf 
sağlayacak. 
Firmaların enerji 
maliyetlerinin, 
işletme giderleri 
içindeki payını 
azaltmayı hede
fleyen EVM, önemli 
bir projeye daha 
imza atıyor. BTSO 
koordinasyonunda 
devam eden Tekstil, 
Makine, Uzay 
Havacılık ve Savun 
ma, Kompozit, 
Kimya, Raylı Sis
temler ve Gıda UR- 
GE'lerinde yer alan 
yüzün üzerinde 
firmanın enerji ver

imliliklerini ölçecek 
olan EVM, Ekonomi 
Bakanlığı destek
leriyle sürdürülen 
proje kapsamında 
firmaların enerji 
giderlerinde yüzde 
35'lik bir tasarruf 
sağlamayı hedef 
liyor. Proje hakkın 
da değerlendirme 
lerde bulunan 
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 
uluslara rası reka

bet gücü açısından 
enerjiyi her alanda 
verimli kullanmanın 
artık zaruret haline 
geldiğine dikkat 
çekerek, projenin 
son derece önemli 
olduğunu vurgu 
ladı. Türkiye'nin 
2023 yılına kadar 
yüzde 10'luk bir 
enerji tasarrufu 
sağlama hedefi 
bulunduğunu dile 
getiren İbrahim 
Burkay, BTSO

çatısı altında faali 
yetlerini sürdüren 
EVM'nin firmaların 
enerji kullanımlarını 
verimli bir şekilde 
yönetmelerini 
sağlamak adına 
çalışmalarını sür 
dürdüğünü ifade 
etti. EVM içerisinde 
yer alan 'Enerji 
Ölçüm Laboratu 
varı'nın TÜRKAK 
tarafından akredite 
edilen Türkiye'deki 
ilk ve tek laboratu- 
var olduğunu hatır 
latan Başkan İbra 
him Burkay, 
EVM'nin Türki 
ye'nin en modern 
ve gelişmiş uygu 
lamalı eğitim tesisi 
ni de bünyesinde 
barındırdığını 
vurguladı. Ekonomi 
Bakanhğı'nın yüzde 
75 hibe desteği 
sağlayacağı yeni 

bir projeyi başlat 
tıklarını söyleyen 
İbrahim Burkay, 
“Ekonomi Bakanlı 
ğımızın destek
leriyle yürüttüğü 
müz ve iki yıl 
boyunca devam 
edecek proje kapsa 
mında farklı sektör
lerdeki 100'ün üze 
rinde UR-GE firma 
mızın enerji etüt
lerini gerçekleştire 
rek, enerji tasarru 
fu açısından enerji 
verimliliklerini 
değerlendireceğiz. 
Ayrıca proje 
sonrası uygula
malar için firmalara 
uluslararası kredi 
lendirme kuruluş 
larından düşük faiz 
li kredi imkanı sağ 
lıyoruz. Ülkemizin 
enerjideki dışa 
bağımlılığını azalt
mak adına projemiz 

büyük önem 
taşıyor." dedi 
Projenin faaliyetleri 
hakkında bilgiler 
veren EVM yöneti
cisi Canpolat 
Çakal, firmalarda 
ortalama yüzde 20 
tasarruf potansiyeli 
tespit ettiklerini 
belirterek, 
"İşletmelerde enerji 
kayıpları ekseriye 
basınçlı hava 
hatları, buhar 
kazanları ve buhar 
sistemleri, elektrik 
motorları, soğutma 
sistemleri, pom
palar, endüstriyel 
fırınlar ve aydınlat 
ma sistemlerinden 
kaynakla nıyor. Bu 
işletme lerde yalnız 
ca hava kaçaklarını 
önleyerek yıllık or
talama 73 bin liralık 
bir tasarruf sağlaya 
biliyoruz." dedi

7 sektörde 3 milyon gence 
istihdam sağlanacak

Hükümet, istihdam 
seferberliğinde 
sektörel hamleye 
hazırlanıyor. 
Bilişim, finans, 
inşaat, sağlık, 
tarım, tekstil-hazır 
giyim ve turizm 
sektörüne yönelik 
bir stratejik karar 
yaşama geçiriliyor. 
İnşaatta 1 milyon, 
turizmde 1 milyon, 
sağlıkta 800 bin, 
bilişimde 60 bin, 
finans sektöründe 
72 bin olmak 
üzere yaklaşık 3 
milyon yeni istih
dam yaratılacak. 
Hükümetin hazırla 
dığı Ulusal İstih
dam Stratejisi'nin 
sektörel ayağında 
milyonlara iş 
kapısı açacak 
hedefler şöyle: 
TURİZMDE 
BİR

MİLYON HAREKETLİ
İSTİHDAM Finans sektöründe

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU 2+1 DAİRE 
ŞAHİDİNDEN SATILIK 
05353781800

Turizm sektöründe 
istihdam yüzde 
80 artırılacak. 2023 
yılına kadar 400 
bin turizm çalışanı 
meslek içi eğitim 
den geçirilecek, 
500 bin kişiye 
işgücü yetiştirme 
eğitimi verilecek. 
1 milyon istihdam 
yaratan turizm 
sektöründe çalışan 
sayısı ikiye 
katlanacak.
FİNANS SEKTÖRÜ

nitelikli istihdam 
yüzde 28 artınla 
cak. Haberine 
göre, 72 bin 800 
gence de bu 
sektörde iş 
kapısı açılacak. 
Sektörün 
ihtiyacına göre 
eğitim programları 
güncellenecek. 
Finans alanında 
engelli istihdamı 
20 19 yılına kadar 
yüzde 10 
artırılacak.

FISTIKU ÖZER PflHSİYOH
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA’NIN YERİ

w w w. oze r p eı n s i yo n - c o m 
0 530 311 05 97-0 533 352 41 63

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

Kip fi€KL€WI€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A 
Tel:(0.224)5139683GEMLK
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MinwteWiiiiiiiiiiwliilMiilM
Trafik kazası yapan 
aracınızı tamir 
ettirdiğinizde değeri 
kayboluyor. Bu 
değer kaybını çoğu 
sigortalı ihmal 
edip almıyor. 
Oysa hem kasko 
hem de karşı tarafın 
sigorta sından 
kaybınızı 
alabilirsiniz. 
Türkiye'de her gün 
binlerce maddi 
hasarlı kaza 
gerçekleşiyor. Bu 
kazalarda hasar 
gören araçlann 
maliyetleri sigorta 
şirketlerince 
karşılanıyor.
Suçlu aracın trafik 
sigortası karşı 
tarafın hasarını 
ödüyor. Ayrıca 
kaskosu bulunan 
araçlardaki hasarlar 
da yine sigorta 
şirketleri tarafından 
ödeniyor. Ancak 
bu tamirat

sonrasında 
araçların değerleri 
düşüyor. Hasarlı 
oldukları TRAMER 
kayıtlarına giren 
araçlar satış 
sırasında daha 
düşük değerde 
satılıyor. Bu durum 
araç sahibine 
maddi zarar veriyor. 
Ancak birçok 
vatandaşın 
bilmediği bir hak 
bulunuyor. Bu da 
aracın değer 
kaybının tazmini.

2 YIL İÇİNDE 
BAŞVURUP 
DEĞER KAYBINI 
ALABİLİRSİNİZ

Birçok araç sahibi 
aracının tamiri 
sonrasında otomo
bilin yenilendiğini 
düşünüyor ama 
durum öyle değil. 
Aracınız değişen 
parçaları ya da

yapılan boya sebe
biyle daha düşük 
değerde satılıyor. 
Burada hiçbir 
kusuru olmamasına 
rağmen aracı hasar 
gören ve değeri 
düşen vatandaşlar 
sigorta şirketlerine 
bunun tazmini için 
başvurabiliyor.
Ancak sigorta 
şirketleri bunu

ödemeye 
yanaşmıyorlar. 
Bu durumda 2 yıllık 
bir süre içinde dava 
açma hakkı bu
lunuyor. Burada 
değer kaybı parası 
karşı tarafın 
sigortasından 
karşılanıyor. Bu 
konuda Yargıtay 
kararları da bu
lunuyor. Yargıtay 

değer kaybını zarar 
kalemleri arasında 
saydığı için 
hukuken de bu 
hakkınız bulunuyor

YAZILI BAŞVURU 
GEREKİYOR
Aracın hasarının 
tespiti sırasında 
verilen expertiz 
raporlarında 
değer kaybının da 

bulunması 
gerekiyor. Bu 
kaybın maddi 
miktarı belirlen 
dikten sonra önce 
sigorta şirketine 
yazılı başvuru yap
mak gerekiyor. 
Ödenmediği 
takdirde ise 
mahkeme yoluna 
gidiliyor. Bu konu 
bazı kasko 
poliçelerinde temi
natlar arasında da 
sayılıyor. O yüzden 
poliçenizi iyi incele
menizde yarar var. 
Sizin arabanıza 
zarar veren aracın 
sigortası yok ise bu 
kez kişilere de 
değer kaybı davası 
açılabiliyor. Araç 
ticari bir araç ise 
değer kaybıyla bir
likte aracın tamirde 
kaldığı sürede 
meydana gelen 
kayıplarda talep 
edilebiliyor.

Enflasyon tek hanene indi!
Temmuz ayı enf 
lasyon rakamları 
açıklandı. Açıklanan 
verilere göre yıllık 
enflasyon tek ha 
neye inerek yüzde 
10.90'dan yüzde 
9.79'a geriledi.
Açıklanan rakamlara 
aylık bazda bakıldı 
ğında Tüketici Fiyat 
Endeksi (TÜFE) 
temmuzda yüzde

0,15, Yurt İçi Üretici 
Fiyat Endeksi 
(YI-ÜFE) yüzde 
0,72 arttı.
Yıllık enflasyon ise 
tüketici fiyatlarında 
yüzde 9,79, yurt içi 
üretici fiyatlarında 
yüzde 15,45 oldu. 
FİYATI EN ÇOK 
ARTAN-AZALAN 
ÜRÜNLER

Öte yandan tüketici 
fiyatları bazında 
temmuzda en yük
sek fiyat artışı 
yüzde 86,67 ile 
PTT koli gönder 
me ücretinde 
olurken, en fazla 
fiyat düşüşü 
yüzde 39,66 ile 
karpuzda 
görüldü.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DEHİ1 OTOBÜSİr

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

110
155
196

513 10 55

513 12 06
KAYMAKAMLIK

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

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

ULAŞIM
Pamufckaie
DEMİZ UÇAĞI
-*q..u. Ak/nl. S.y.h.i 
METRO

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Meet. 
Mer.Sag.OceO> 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

HASTANELER

280 44 44

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 87
513 32 40
513 23 24
517 33 04

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

BELEBİYE

186
513 45 03
514 00 95

513 13 53

513 13 08

513 10 95

513 13 64
524 85 86
513 10 92

Santral 
Başkanlık

51345 21-23
51345 20

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

(212) 516 12 12
(226) 611 13 23

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular

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

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR

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

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 
BUtanlar Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59

513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

MAR-PET
TUncay Otogaz 
Beyza Petrol

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK OÛNLÛK SİYASİ OAZITESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5847 
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)

HİÖHHİ
VENÜS SİNEMASI

MAYMUNLAR 
CEHENNEMİ:SAVAŞ 
12.30-15.00-17.30- 

20.00
CİN AYET İ AŞK 

12.00-14.00-16.00 ■ 
18.00-20.00

AYI KARDEŞLER 3 
11.30-13.15-15.00.- 

17.00-19.00

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT
“I 987

İNŞAAT
YAPI MALZGMGLGRI LTD. ŞTI.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAM İNAT PARKE

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

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

www.yigitmsaatgemlik.com

http://www.yigitmsaatgemlik.com
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Baskı

50 Kr.

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

TÜRKİYENİN EN BÜYÜK TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI FABRİKASI GEMLİK'TE.??

5 Ağustos 2017 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com

TAPU TAKIP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 

GEMLİK
ırfanunluem ak.sahibinden.com

“‘X B 444 68 80

www.kavlak.com.tr

E
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İrfan Önlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY

Türkiye Emekliler Derneği Gemlik Şube Başkanı Ömer Şimşek’ten önemli açıklama

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gazeteci uyarır...
Gazeteciler ülkelerinin vatandaşıdır.
Her kesimdeki insanla aynı gemide gider. 

Kaptan rotasını şaşırırsa, gazeteci de biraz 
denizcilikten anlıyorsa, kaptanı uyarır.

Kaptan dinler, dinlemeze o ayrı konu. 
Ama gemi kayalara çarpar ve batarsa, 

gazeteci de o gemide batacaktır.
Uyan görevdir.
Kaptanın hata yapmaması konusunda 

uyarması bir bakıma görevidir.
Devamı sayfa 4’de

Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Ömer Şimşek, gaze 
temize yaptığı açık 
lamada Ankara’da 
yapılan Başkanlar 
Kurulu toplantısın 
da alınan kararlar 
hakkında değer 
lendirmelerde 
bulundu.
Şimşek, açıklama 
sında 5502 sayılı 
Kanunla oluştu 
rulan SGK, mevzu
atta da benzer 
bütünlüğü sağlaya 
cak değişikliklere 
gitmeli, 2000 
öncesi alt sınır 
aylığı uygulaması 
2000 sonrası 
emekliler için de 
uygulan malı, gelir 

ve aylık artışlarında 
statü farkı olmaksı 
zın eşitlik sağlanma 
hdır. Derneğimiz 
ce, yaşlı hakları ve 
yaşlılık hukuku 
konusunda ülke 
mizin çalışmalarını 
artırması istenmiş; 
65 yaşa gelen ve 

ülke genelinde 
geçerli olan tek 
kart ücretsiz 
ulaşım hakkının, 
yasaya aykırı 
olarak engellen
mesinin ortadan 
kaldırılması talep 
edilmiştir” dedi. 
Haberi sayfa 2’de

Yeni icra 
müdür 

yardımcısı 
nöreve 
başladı

4 İcra Müdür 
Yardımcısı açığı 
bulunan Gemlik 
İcra Müdürlü 
ğü’ne 1 İcra 
Müdür Yardım 
cısı atandı. Gem
lik İcra Müdürlü 
ğü’nde geçtiği 
miz günlerde tek 
Müdür Yardımcı 
sının Zonguldak 
İcra Müdürlü 
ğü’ne atanma 
sından sonra bu 
göreve Emine 
Öztürk getirildi. 
Haberi syf 2’de

•fj MANASTIR EMLAKİ
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI E
Sebahattin DEMİR Emlak Müşaviri

Yuvanıza Giden Yol

• EV «DÜKKAN
• ARSA •İŞYERİ

ALIM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ & YATIRIM DANIŞMANLIĞI
ip I EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ & ÖN EKSPERTİZ VE DEĞERLEME HİZMETLERİ

• ARAZİ «FABRİKA kredİ yönlendirme ve takİp îşlerî & tapu takİp İşlemler! & mülk yönetİmİ *

Tel & Fax : 0 224 517 33 10 Cep : 0 532 744 33 83 ■ 0 532 744 33 93
www.manastiremlakgemlik.com - manastiremlak@hotmail.com
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http://www.kavlak.com.tr
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Türkiye Emekliler Derneği Gemlik Şube Başkanı Ömer Şimşek’ten önemli açıklama

Şimsei; "fmelıli aylıllarında esiilii sağlanmalıılır
Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Omer Şimşek, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada 
Ankara’da yapılan 
Başkanlar Kurulu 
toplantısında 
alınan kararlar 
hakkında 
değerlendirme 
lerde bulundu. 
Şimşek, açıklama 
sında sigorta mev 
zuatında yapılan 
değişikliklerin 
hak kaybına yol 
açtığını, özellikle 
1 Ekim 2008 tarihi 
itibariyle yürürlüğe 
giren 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar 
Genel Sağlık 
Sigortası Ka
nununun gün
celleme kat sayısı 
ve bağlama oranını 
düşündüğünden 
emekli aylıklarında 
yan yarıya düşme 
görüldüğünü 
söyledi.
Şimşek, “Gelir ve 
aylıklardaki 
artışların farklı ve 
yüzdeli olması, 

aylıkları reel olarak 
gittikçe düşüren bir 
sisteme dönüş 
müştür. Milli gelir
den pay alacak 
şekilde, yeni bir 
artış sistemi getiril 
melidir. 5502 sayılı 
Kanunla oluştu 
rulan SGK, mevzu
atta da benzer 
bütünlüğü sağlaya 
cak değişikliklere 
gitmeli, 2000 önce- 
sialt sınır aylığı 
uygulaması 2000 
sonrası emekliler 
için de uygulan 
malı, gelir ve aylık 
artışlarında statü 
farkı olmaksızın 
eşitlik sağlanma 
lıdır. Sosyal güven
lik sistemimizde 
Yüksek Mahkeme 
lerin verdiği 
çelişkili kararlar 
nedeniyle, sigortalı 
ve emeklilerimizde 
adalete olan güveni 
zedeleyen sonuçla 
rın ortadan kaldırıl 
ması için acilen 
sigorta mevzua 
tımızda gerekli olan 
düzenlemelerinyapı 
İması talep

edilmiştir. 
Emeklilerimiz, 
kullandığı kredileri 
ödeyemez duruma 
düştüklerinde, 
bankaların emekli 
aylığının tamamına 
el koyması, emek
linin yaşamını yok 
sayan bir uygula
maya dönüşmüş 
tür. Yargının banka 
ların kararlarına 

> lYurtTcp/ tefte* oVS) ÎW* 

si karşısında, bu 
konuda yasal bir 
düzenlemeye gidil 
meli ve bankaların 
keyfi uygulama 
larına son verilme

lidir. Sağlık Uygu 
lama Tebliği (SUT), 
sık sık değiştiril 
mekte ve bu değ i 
şiklikler emekli, dul 
veyetimlerimizi 
mağduriyetine 
neden olmaktadır. 
SUT ile getirilen 
katkı payları emek
linin sağlığını 
tehdit eder boyut
lara ulaşmıştır.

f fCfOlCTf fOfCft fff f 

yüzde 200’e kadar 
ilave ücret almala 
rını öngören düzen 
leme, emeklinin 
istediği hastaneye 
gitme ve istediği 

doktoru seçme 
özgürlüğünü elin
den almıştır. Özel- 
hastaneler, ilave 
ücret dışında 
büyük farklar 
almakta ve bu 
konuda emekliyi 
bilgilendirmemek- 
tedir. Kamu ve 
özel hastane 
ayrımı olmaksızın, 
emeklilerden hiçbir 
ad altında katkı 
payı ve ilave ücret 
alınmamalıdır. 
TOKİ’nin Derneği 
mizin girişimleri 
sonucu, emeklile 
rimize yaptığı 
konutlar ihtiyaca 
cevap vermemek
tedir. Emeklilere 
ayrılan yüzde 25 
kontejan yetersiz 
kalmaktadır. 
TOKİ’nin projeler
den kontenjan 
değil, yalnızca 
emeklilere yönelik 
ve yaşlıların 
yaşamasına imkan 
veren site projeleri 
oluşturmalıdır. 
Derneğimiz, AB 
Yaşlılık Platformu 
AGE-EUROPE’nun 

üyesi olarak, bu 
konuda kendine 
düşen ülkemize- 
mekliterini temsil 
görevini eksiksiz 
yerine getirmekte
dir. Ülkemizin 
hedefleri arasında 
olan AB üyelik 
sürecinin sürdü 
rülmesi konu 
sunda, Derneğimiz 
taraflarınsorumlulu 
klarını yerine ge
tirmesi çağrısında 
bulunmaktadır.
Yaşlılık alanında 
dünyadaki geliş 
meleri Birleşmiş 
Milletlerce akredite 
edilmiş kuruluş 
olaraktakip eden 
Derneğimizce, yaşlı 
hakları ve yaşlılık 
hukuku konusunda 
ülkemizinçahşmala 
rını artırması 
istenmiş; 65 yaşa 
gelen ve ülke 
genelinde geçerli 
olantek kart ücret
siz ulaşım hakkı 
nın, yasaya aykın 
olarak engellen
mesinin ortadan 
kaldırılması talep 
edilmiştir” dedi

4 İcra Müdür Yardımcısı açığî varken, 1 atama yapıldı

M icra miiıliir yardımcısı göm başladı
4 İcra Müdür 
Yardımcısı açığı 
bulunan Gemlik 
İcra Müdürlüğü’ne 
1 İcra Müdür 
Yardımcısı 
atandı.
Dosya sayısı 
her geçen gün 
ekonomik 
bozukluklar 
nedeniyle artan 
Gemlik İcra 
Müdürlüğü’nde 
kadro sayısı 
yetersiz kalıyor.

Adalet Bakan 
hğı’nca 4 Müdür 
Yardımcısı kad 
rosu verilen 
Gemlik İcra 
Müdürlüğü’nde 
geçtiğimiz gün
lerde tek Müdür 
Yardımcısının 
Zonguldak İcra 
Müdürlüğü’ne 
atanmasından 
sonra bu 
göreve Emine 
Oztürk getirildi. 
1989 yılında

Denizli Çivril 
Özdemirci 
Kasabasında 
doğan Öztürk, 
Gazi Üniversite 
si’nden mezun 
oldu.
Muğla ve PolatlI 
İcra Müdürlükle 
rinde çalışan 
Emine Öztürk 
ilçemiz İcra 
müdür yardımcılığı 
görevine atandı.
Hafta başında 
göreve başlayan

Emine Öztürk, 
kendisini bek 
leyen yüzlerce 
dosyanın 
işlemlerine başladı. 
Öte yandan, 
Gemlik İcra 
Müdürlüğü’nde 
15 bin işlem 
gören dosya 
bulunduğu, 
bin adet esas, 
1500 adet talimat 
dosyasının 2017 
yılı içinde geldiği 
öğrenildi.

KAŞCDC BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A
Te * : (0.224) 513 96 83 GE M LIKMATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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Dev uyuşturucu uygu la ması! Didik didik aradılar
Bursa'da uyuştu 
rucuyla mücadele 
hız kesmeden 
sürüyor. Narkotik 
polisi, dün gece 
eğlence mekan
larda asayiş uygu
lama yaptı. Yol 
kontrolleri ile 
şüpheli şahıslara 
yönelik araç kon
trolü de yapan 
ekipler, 541 kişi ve 
127 aracı sorguladı. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Uyuştu

rucu ile Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, uyuşturu 
cu kullanan ve 
satışı yapan kişilere 
yönelik asayiş 
uygulaması yaptı. 
Yıldırım ilçesinde 
uyuşturucu 
olaylarının yoğun 
olarak yaşandığı 
Demetevler, 
Beyazıt, meydancık 
ve Hacivat mahal
leleri ve çevresinde 
şüpheli şahıs ve

araçlara yönelik 50 
ekip, 160 polisin 
katıldığı uygula
mada, 541 kişi ve 
127 aracın sorgula 
ması yapıldı 
Motosikletli 
narkotik timleri ve 
narkotik köpeği 
"Alfa"nın da 
katıldığı uygula
malar sonunda 
suç unsuru belir
lenen kişilere 
cezai işlem 
uygulandı.

Silahlı kavga ucuz atlatıldı
İznik ilçesinde iki 
taraf arasında 
yaşanan arbedede 
bir kişi silahla 
ayağından vuru
lurken, bir kişi de 
başına aldığı sert 
cisim darbesiyle 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'nın 
İznik ilçesi Beyler 
Mahallesi Meydan

Sokak'ta meydana 
geldi. Akraba olan 
F.S.G. (32) ve S.G. 
(31), Konak 
Meydanı'nda E.Ö., 
ile karşılaştı. İki 
taraf henüz bilin
meyen nedenden 
dolayı sözlü 
tartışmaya başladı 
Görgü tanıklarının 
ifadesine göre, 
sözlü başlayan

tartışma sopalı 
kavgaya dönüştü. 
Ardından E.Ö., 
belinden çıkardığı 
silah ile altı el ateş 
etti. Kurşunlardan 
biri S.G.'nin ayak 
baş parmağına isa
bet etti. F.S.G.'de 
başından aldığı sert 
cisim darbesiyle 
yaralandı. E.Ö. ise 
olay yerinden kaçtı.

Arbedede 
yaralanan iki 
akraba, İznik 
Devlet Has
tanesinde tedavi 
altına alındı.
Yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. 
Polis, kaçan zanlı 
için ilçe de geniş 
çaplı arama 
başlattı.

Karşıdan Karşıya geçen yayaya çarptı
Bursa'da karşıdan 
karşıya geçmek 
isteyen yayaya oto
mobil çarptı. Yaya 
olay yerinde can 
verirken, otomobil 
sürücüsü kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa merkez

Osmangazi İlçesi 
Haşimişcan Cad
desi Ördekli Kültür 
Merkezi önünde 
saat 1.30 civarında 
meydana gelen 
olayda Sami H. (52) 
karşıdan karşıya 
geçtiği sırada oto
mobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile 
kanlar içinde cad
denin ortasında 
kalan Sami H. 
olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Kazaya karışan oto
mobil sürücüsü 
olay yerinden 
kaçtığı öğrenildi.

Sami H'nin cansız 
bedeni Bursa 
Adli Tıp Kuru 
mu'na kaldırıldı. 
Polis kazaya 
karışan otomobil 
sürücüsünü 
yakalamak için 
çalışma 
başlattı.

Bunalıma giren mobilyacı intihar etti
BURSA'da mobilya 
fabrikası bulunan 
ve ekonomik 
krize girdiği ileri 
sürülen 37 
yaşındaki Cüneyt 
Dişli, kendini 
işyerinde iple 
doğalgaz borusuna 
asarak yaşamına 
son verdi. 
Olay, merkez 
Nilüfer ilçesi

Beşevler Cadde- 
si'nde meydana 
geldi. Ahşap 
malzeme ve 
mobilya fabrikası 
bulunan 1 çocuk 
babası Cüneyt 
Dişçi, iddiaya 
göre maddi 
sıkıntıları nede 
niyle borçlarını 
ödeyemediği 
için bunalıma girdi.

Dün gece Nilüfer 
ilçesindeki 
mağazasına 
gelen Dişçi, 
mağazanın büro 
bölümünde ken
disini doğalgaz 
borusuna asarak 
canına kıydı.
Sabah saatlerinde 
mağazaya gelen 
çalışanlar, duru 
mu fark ederek

polis ve sağlık 
ekiplerini aradı. 
Dişçi'nin cesedi, 
Bursa Cumhu 
riyet Savcısı'nın 
yaptığı incele 
menin ardından 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldı 
rıldı.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Göne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Gazetecinin uyarısı
Yandaş gazeteci iseniz, bu uyarıları 

yapmazsınız.
Kaptanın dümen suyunda gider ama 

kayalara çarpan gemide boğulursunuz.
Dünkü Hürriyet Gazetesi’nde Ertuğrul 

özkök’ün yazısını sabahın erken saat
lerinde okuyunca, “bravo” dedim.

Bunları söylemek ve yazmak gazete 
cinin boynunun borcudur.

Özkök, dünkü köşesinde iktidarı nasıl 
uyarıyor bir bakalım:

“Ne denmişti o aynı hedefe farklı yol
lardan yürünen günlerde:

“NeJstivjorsanızJmvjmın... ”
Belediyelerden arsa istemişti...
Tak diye vermişlerdi.
Yargıya, eğitime, polise kadro istemiş 

lerdi...
Onlar bir istemişse beş, on verilmişti.
Sonra “Aldatıldık” diye feryat 

edilmişti.
Son günlerde kulağımıza yine benzer 

laflar gelmeye başladı...
Ensar Vakfı üç istediyse, buyurun beş 

deniyormuş.
Şu bakanlıkta FETÖ’den boşalan 

kadrolara “Bilmemneciler” doldurulu 
yormuş...

Mahmut Efendi Kül üyesi abilik sistemi 
ni yeniden kurmuş, sübyan kampla 
rında bir başka tür altın nesil yetiştirme 
faaliyetine hız vermiş.

Bunları görüyoruz... Duyuyoruz...
Ama üzerimizde öyle ağır bir baskı 

oluşturuldu ki...
“Yine 28 Şubat alışkanlığı hortladı” 

derler diye birinci maymunu oynuyo 
ruz.

Görmüyoruz.
“FETÖ’yle mücadele sulandırılıyor” 

derler diye ikinci maymunu da oynuyo 
ruz...

Duymuyoruz.
“Bunlar aim secdeye değen herkese 

düşman” derler diye üçüncü maymunu 
da oynuyoruz.

Söylemiyoruz... Yazmıyoruz
Etti mı sızâ a maymun...
Ama bilesiniz ki, oynadığımız maymun 

sayısı durmadan artıyor.
O yüzden dostça söy’ıeye'ı'ım.
Lütfen aynı hatalara düşmeyin.
Lütfen sırf aim secdeye varıyor diye, 

yeni örgütlenmeleri, devlete, yargıya, 
adalete, polise askere, mâliyeye, okul 
lara yeni sızmalara imkân tanımayın.

Unutmayın ki son 10 yılda bu devletin 
başına ne geldiyse, aim secdeye varıyor 
diye görmezden gelinen, o yüzden ne 
istedilerse verilen bu yapılardan geldi.

FETÖ’cü gitmiş, bıraktığı koltuğa
METO’cü oturmuş, oturtulmuşsa eğer...

Tehlike devam ediyor demektir.”

Türkiye'nin 
önemli kış ve doğa 
turizmi merkez
lerinden Uludağ 
önemli bir organi
zasyona daha ev 
sahipliği yapıyor. 
Bu yıl 5'incisi 
düzenlenecek 
Uludağ Bisiklet 
Performans 
Tırmanışı dolasıyla 
yüzlerce bisikletçi 
bugün Uludağ'a 
pedal çevirecek. 
Her yıl bisiklet 
sporuna gönül 
vermiş kişiler 
anısına düzenle 
nen Uludağ 
Bisiklet Perfor
mans Tırmanışı, 
bu yıl eski 
milli bisikletçi 
Kasım Şen adına 
düzenleniyor. 
49 il ve Belçika, 
Almanya, İran, 
Amerika, Avustu- 
ralya'dan yaklaşık 
800 bisikletçinin 
katılacağı perfor
mans tırmanışı 
Orhaneli Yolu

üzerinde bulunan 
Eker Meydanı 
önünden 
başlayarak 
Uludağ oteller 
bölgesinde son 
bulacak. Yarışta 
çeşitli faaliyetler 
yapılacak.
61,5 ve 45 kilo 
metreıTk iki' farklı 
turda pedal

çevrilecek orga 
nizasyonda 
sporcular 2450 ve 
1850 metre 
yüksekliğe kadar 
çıkarken, dereceye 
giren bisikletçilere 
çeşitli hediyeler 
verilecek.
Organizasyonu 
düzenleyen Yeşil 
Pedal Spor Kulübü

Başkanı Mecit 
Tatlıcılar, hem 
Bursa'nın, 
hem de bisiklet 
sporunun adını 
duyurmak adına 
memnun 
olduğunu dile 
getirirken, emeği 
geçenlere teşek 
kür etti.

MMiİIİIIİİMIiMiIİim
Gemlik Belediyesi, 
Gemlik Kent Kon
seyinin desteği, 
Gemlik Basket- 
bol’un organizas 
yonu, Sert İnşaatın 
sponsorluğunda 
3x3 basket 
turnuvası düzen
lendi.
12-13 Ağustos 
günleri İskelesi 
Meydanı'nda 
düzenlenecek 
olan turnuvaya 
katılmak 
isteyenler 20 şer 
lira katılım ücreti 
ödeyecekler.

ÖDÜLLÜ 
KARŞILAŞMA

katılanlar 
birinci gelenlere 2 
bin, İkinciye 1500,

3X3 basketbol 
karşılaşmasına

3. gelene bin lira 
para ödülü verile
cek.

ÖDÜLLER

1.OLAN TAKIMA 
2000 TL
2.OLAN TAKIMA 
1500 TL
3.OLAN TAKIMA 
1000 TL 
Nakdi ödül verile
cektir.
Organizasyonda 
3x3 portatif basket
bol zemini 
kullanılacak 
FIBA 3x3 oyun 
kurallarının geçerli 
olacağı açıklandı.

Gemlik KOfez
Başka söze gerek yok.
Gazeteci söyleyeceğini, söylemiş
Kaptanı uyarmış.
İster gemiyi karaya vurdurur, isterse 

rotasında götürür, bu onun bileceği iş.
Ama sonucuna katlanır

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAPATILAN İNTERNET KAFEDE KULLANILAN 
10 ADET BİLGİSAYAR SATILIKTIR 

Ahmet ŞENOL 
TEL: 0 531 850 51 54
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Eğitim ve Öğretim 
yılı için kayıtlarımız 

başlamıştır.

ANASINIFI

2017-2018 ÖĞRETİM YILI 
ÜCRETLERİMİZ

ERKEN KAYIT DÖNEMİ
TAKSİTLİ ÖDEME PEŞİN ÖDEME
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Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

’ JL. Bert»,

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK Tel: O 224 513 96 83

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Frafesönlen Hâkiimtıe Bayram Tatili'Çağnsı
Bayram tatilinin 
süresinin önceden 
belirlenmesi 
gerektiğine dikkat 
çeken YÜ İşletme 
Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Pırnar, 
"Böylece tatil plan
layanlar son dakika 
fiyat artışından 
kendini koruya
bilir." dedi.
Bu yıl 30 Ağustos 
Zafer Bayramı ve 1 
Eylül'de başlayacak 
olan Kurban 
Bayramı'nın ardı 
ardına gelmesi se
bebiyle arefe 
gününün tam gün 
ilan edilebilmesi ih
timali ortaya çıktı. 6 
günlük bir tatil bek
lentisi sürerken, 

kaç gün tatil 
olacağına yönelik 
henüz herhangi 
karar alınmadı. 
Yaşar Üniversitesi 
İşletme Bolüm 
Başkanı Prof. Dr. 
Ige Pırnar, 
birleştirme ve tatil
lerin süresinin 
uzatılması 
kararlarının önce
den belirlenerek 
duyurulmasının 
önemine dikkat 
çekerek, "Böylece 
tatil yapmayı plan
layanlar son dakika 
fiyat artışlarından 
kendilerini koruya
bilir, turizmciler de 
planlamalarını daha 
sağlıklı yapabilir" 
dedi.

HÜKÜMETE 
BAYRAM TATİLİ 
ÇAĞRISI YAPTI 
Bu yıl yine Kurban 
Bayramı'nın 
yaklaşmasıyla bir
likte hem turizm 
işletmecilerinin, 
hem de tatile 
çıkacakların bek

lentilerinin 
Bakanlar Kurulu 
tarafından gelecek 
olası bir uzatmaya 
yönelik resmi 
açıklamaya 
odaklandığını be
lirten Yaşar Üniver
sitesi İşletme 
Fakültesi İşletme

Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. İge Pırnar, 
"30 Ağustos Zafer 
Bayramı'nın resmi 
tatil olması ve arefe 
gününün tam gün 
ilan edilebilmesi, 
toplam tatil 
süresinin 6 güne 
çıkması ihtimalini 

ortaya çıkarıyor. 
Eğer, hükümet 
tarafından 28 ve 29 
Ağustos tarih
lerinin de resmi 
veya idari tatil ilan 
edilme olasılığı 
gerçekleşirse 
Kurban Bayramı 
tatilinin süre olarak 
10 günü bulması 
söz konusu" 
diyerek uzatılma 
kararı alındığı 
takdirde, uzun 
süreli bir tatilin 
önceden ilan 
edilerek 
duyurulmasının 
turizm bölgelerine 
ciddi anlamda 
ekonomik katkısı 
nın olacağını 
söyledi.

75 hin öârenciyeverilecek aeırtei 
tlesleji, 2903 milyon lira olan
Yeni öğretim 
yılında özel okul 
öğrencilerine verile
cek öğrenim 
desteklerinin 
miktarını belirleyen 
tebliğe göre, 75 bin 
öğrenciye 290.2 
milyon TL destek 
verilmesi 
öngörülüyor.
Devlet tarafından 
özel okul 
öğrencilerine 2017- 
2018 öğretim yılı 
için verilecek 
öğrenim desteği 
yeniden belirlendi. 
İlk defa destek ver
ilecek 75 bin özel 
okul öğrencisine, 
her biri için 3 bin 
060 TL ile 4 bin 280 
TL öğrenim desteği 
sağlanacak.

KİM NE KADAR 
DESTEK ALACAK? 
Resmi gazete'nin

Bu gazete

Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone >

BYEGM uygulamasında
yayımlanmaktadır..'

İSI HM ABONE OLDUNUZ® 
ftlİİ MIIIIIÖIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

dünkü sayısında 
yer alan ve 2017- 
2018 öğretim 
yılında özel okul 
öğrencilerine 
verilecek öğrenim 
desteklerinin 
miktarını belirleyen 
tebliğe göre, kap
sam dahilinde ilk 
defa destek alacak 
6 bin okul öncesi 
eğitim kurumu 

öğrencisine 3 bin 
060 TL, 15 bin 
ilkokul öğrencisine 
3 bin 680 TL, 
15 bin ortaokul 
öğrencisine 4 bin 
280 TL, 15 bin lise 
öğrencisine 4 bin 
280 TL ve 24 bin 
temel lise 
öğrencisine 3 bin 
680 TL olmak üzere 
75 bin öğrenciye

290.2 milyon lira 
destek verilmesi 
öngörülüyor. 
Tebliğde ayrıca, 
2017-2018 eğitim ve 
öğretim yılında 
yukarıda sayılan 
okul kademe ve tür
leri için toplam 340 
bin öğrenciye 
eğitim ve öğretim 
desteği verileceği 
belirtildi.

Tüketici, daha 
Fazla ürün çeşidini

ucuza alacak

Rekabet Kurulunun 
internet satışlarına 
getirilen 
kısıtlamaları or
tadan kaldırmak 
için yaptığı düzen
lemeyle, tüketicinin 
daha fazla ürün 
çeşitliliğine uygun 
fiyata ulaşmasının 
önü açılacak. 
Rekabet Kurumu 
yetkililerinden 
edinilen bilgiye 
göre, Dikey 
Anlaşmalara ilişkin 
Kılavuz'un güncel
lenmesi amacıyla 
ile başlatılan 
çalışma kapsamın 
da rekabet hukuku 
uygulamalarında 
tespit edilen 
ihtiyaçların gide 
rilmesi ve Avrupa 
Birliği (AB) 
mevzuatıyla uyum 
sağlanması için "in
ternet satışları",

"acentelik 
sözleşmeleri" ve 
"en çok kayrılan 
müşteri koşulu" 
konularına yönelik 
düzenleme 
yapılacak.
Internet satışlarının 
pasif satış yöntemi 
niteliği taşıdığının 
belirtilmesiyle 
sınırlı kalan mevcut 
düzenlemede, AB 
Komisyonu'nun 
yaklaşımıyla 
karşılaştırıldığında 
eksikliklerin olduğu 
belirlendi. Bu ne
denle Rekabet Ku
rulunca kılavuzda 
yer alan bazı açık 
lamaların 
değiştirilmesi ve 
yeni açıklamaların 
eklenmesine yöne
lik "Dikey Anlaşma 
lara ilişkin Kılavuz 
Taslağı" hazırlanma 
sına karar verildi
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Üniversiteli tavuklara büyük ilgi
Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakülte- 
si'nin uygulama 
araştırma çiftlik
lerinde doğal yön
temlerle yetiştirilen 
etlik tavuklar Bursa 
halkı tarafından 
büyük rağbet 
görüyor.
Özel bir tavuk 
firmasının 
Susurluk'taki mo 
dern tesislerinde İs
lam! usullerle tek 
tek kesilen ve kuru 
yolma yöntemiyle 
temizlenen tavuklar, 
kilosu 7,5 liradan 
UÜ Görükle 
Kampusu için 
deki mağaza 
larda satılıyor. 
Veteriner Fakültesi 
Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Abdül 
kadir Orman,

çiftliklerinde altlıklı 
yer sisteminde her 
biri toplam 7 bin 
tavuğu 
yetiştirebilecek 
üç kümesleri

bulunmasına

rağmen, tavukların 
stressiz büyümeleri 
için en fazla
4-5 bin adet 
yetiştirmeyi tercih 
ettiklerini söyledi. 
Tavukların eğitim ve 

araştırma 
maksadıyla 
yetiştirildiğini, 
ancak hiçbir şekilde 
insan sağlığı için 
risk teşkil edebile
cek yöntemler 

uygulamadıklarını, 
antibiyotik hatta vi
tamin bile 
kullanmadıklarını 
anlatan Orman, 
bağışıklığı destekle
mek, et kalitesi ve 
lezzetini 
iyileştirmek için 
doğal bitkisel ürün
ler kullandıklarını 
bildirdi.
Doç. Dr. Orman, 
ticari maksat 
güdülmediği için 
tavukları normal 
sürelerinde yani 
35'inci veya 42'inci 
günlerinde kes- 
imhaneye gön
derdiklerini 
belirterek şunları 
söyledi: 
"Özel bir firmanın 
gelişmiş kes- 
imhanesinde helal 
kesim usullerine 

göre tek tek 
kesiliyorlar. 
Tavuğun raf 
ömrünün uzun 
olması için 
soğutulmasında 
soğuk hava 
kullanılıyor. Soğuk 
zinciri bozulmadığı 
takdirde normal 
raflarında bir hafta 
süreyle rahatlıkla 
durabiliyorlar. 
Güvenilir yöntem
lerle beslenip 
kesildiği için de 
özellikle üniversite 
personeli ve 
BursalIlar 
tarafından çok 
tercih ediliyor. 
Biz de yaklaşık iki 
ayda bir vatan 
daşlann ihtiyaç 
lan n ı karşılamaya 
çalışıyoruz" 
dedi.

Tahtakale'nin cehresi değişiyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin 
Bursa'yı daha 
yaşanabilir bir kent 
haline getirmek 
amacıyla 
gerçekleştirilen 
projeleri 
kapsamında Tah- 
takale Caddesin
deki binalarda 
cephe sağlıklaş 
tırma çalışmaları 
devam ediyor. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
çalışmaların 
tamamlanmasıyla 
Tahtakale'nin 
çehresinin 
değişeceğini 
söyledi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Tah- 
takale'de devam 
eden cephe 
sağlıklaştırma 
çalışmalarını 
yerinde inceledi. 
Bursa'yı değerle 
riyle geleceğe

taşıdıklarını söyle 
yen Başkan Al
tepe, Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
'Marka ve kalite 
kenti Bursa' hede
fiyle çalışmalarına 
devam ettiğini be
lirterek, "Bursa'mız 
kabuk değiştiriyor. 
En önemli bölge 
miz de Bursa'nın 
her zaman merkezi 
olan Ulucami 
civarı, Hanlar Böl
gesi ve çarşılar... 
Bizler de ilk gün
den beri çarşıları 
mızdaki faaliyetle 
rimize devam edi 
yoruz" dedi.
Tahtakale'nin 
çarşının önemli bir

bölgesi olduğunu 
belirten Başkan 
Altepe, "Tahtakale 
bölgesinde 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
caddenin ıslahı ile 
ilgili çalışıyoruz. 
Şu anda Atatürk 
Caddesi'nden Tah- 
takale'ye giden 
Tahtakale Cadde- 
si'nde komple bir 
çalışma var. Bu
rada uzun yıllardır 
bekleyen tadilat ve 
düzenlemelerle 
restorasyon çalış 
maları Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından 
başlatıldı" diye 
konuştu.

r 3 Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone

BYEGM uygulamasında
yayımlanmaktadır.

sum KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU 2+1 DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK 
05353781800

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA’NIN YERİ
www.ozerpansiyon.com 
0 530 311 05 97- O 533 352 41 63

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez • Güler Ajans

KflŞ€D€ B€Kl€Nl€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK -YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
Tei:(0.224)5139683GEMLİK

http://www.ozerpansiyon.com
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Seyahat harcamaları arttı
Bu yılın ilk 
çeyreğinde yurt 
içinde ikamet eden 
10 milyon 227 bin 
kişi seyahate 
çıkarken, toplam 
seyahat harcamaları 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 20 arttı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Ocak-Mart 2017 
dönemine ilişkin 
"Hanehalkı Yurtiçi 
Turizm Araştırması" 
sonuçlarını 
açıkladı.
Buna göre, birinci 
çeyrekte seyahate 
çıkanların bir ve 
daha fazla geceleme 
kaydıyla ülke içinde 
yaptıkları toplam 
seyahat sayısı, bir 
önceki yılın aynı 

çeyreğine göre 
yüzde 0,2 azalarak 
12 milyon 662 bin 
olarak gerçekleşti. 
Bu dönemde seya
hate çıkanlar 104 
milyon 848 bin 
geceleme yaptı.
Ortalama geceleme 
sayısı 8,3, seyahat 
başına yapılan 
ortalama harcama 
ise 398 lira oldu.

İLK ÇEYREK 
HARCAMASI

Yurt içinde ikamet 
eden 10 milyon 227 
bin yerli turistin 
yaptığı seyahat 
harcamaları yılın 
ilk çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı 
çeyreğine göre 
yüzde 20 artışla 5

milyar 43 milyon 
936 bin lira olarak 
kayıtlara geçti.
Seyahat 
harcamaları, kişisel 
veya paket tur . 
harcamaları 
şeklinde yapıldı.

ÇOĞUNLUK 
TURLARI TERCİH 
ETMEDİ

Yurt içi turizm
•• harcamasının yüzde 

95,6'sını (4 milyar 
823 milyon 399 bin 

lira) kişisel, yüzde 
4,4'ünü (220 milyon 
538 bin lira) ise 
paket tur harca 
maları oluşturdu. 
Seyahate çıkış 
sebeplerine 
bakıldığında, 

yakınları ziyaret 
amacıyla 
yapılan seyahatler 
yüzde 72,1 ile ilk 
sırada yer aldı. 
Bunu, yüzde 10 ile 
sağlık ve yüzde 8,5 
ile gezi, eğlence, 
tatil takip etti. 
Bu dönemde 
seyahate çıkan 
lar 90 milyon 
28 bin geceleme 
sayısıyla en çok 
arkadaş ve akraba 
evinde kaldı. Kon
aklama türlerine 
göre geceleme 
sayısında ikinci 
sırada 5 milyon 
78 bin gecelemeyle 
otel yer alırken, 
bunu 4 milyon 
139 bin geceleme 
sayısıyla kendi evi 
izledi.

Türkiye Kırmızı Et 
Üreticileri Merkez 
Birliği Genel 
Başkan Yardımcısı, 
kurtsan için 20 lira 
olarak belirledik
lerini söyledi. 
Türkiye Kırmızı Et 
Üreticileri Merkez 
Birliği Genel 
Başkan Yardımcısı 
Nazif Karabulut, 
kurbanlık fiyatlarına 
ilişkin açıklama 
yaptı.
Karabulut, "2 yaşını 
doldurmuş besi 
danasının kilosu 20 
lira, damızlık vasfını

yitirmiş kültür ırkı 
olmayan düvenin 
kilosu 18 lira, 
damızlık vasfını

yitirmiş inek fiyatı 
ise 16 liradır" 
dedi.
Karabulut ayrıca

hem üretici hem de 
tüketiciyi koruyacak 
bir fiyat belirledik
lerini söyledi.

Kimyasal silah 
yapımında kullanıl 
dığı belirtilen ve 
aralarında; soman, 
sarin, tabun, 
hardal gazının da 
bulunduğu bazı 
ürünlerin ihra 
çatına yasak 
getirildi.
Ekonomi 
Bakanlığının 
"Kimyasal Silahlar 
Sözleşmesi' Ekinde 
Yer Alan Kimyasal 
Maddelerin 
İhracatına İlişkin 
Tebliği", Resmi 
Gazete'de 

yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, 
Kimyasal Silahların 
Geliştirilmesinin, 
Üretiminin, 
Stoklanmasının ve 
Kullanımının 
Yasaklanması ve 
Bunların İmhası ile 
İlgili Sözleşme 
kuralları uya 
rınca, tebliğ ek
lerindeki listelerde 
yer alan kimyasal 
maddelerin 
ihracatına ilişkin 
usul ve esaslar 
düzenlendi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 25s 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
IDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 5’13 23 94

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

OTOBÜS

ULAŞIM
Pamukkato 612 OO 26
DENİZ UÇAÖI »13 55 13
Pagasu* Akınla Seyahat 514 83 82
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 813 20 77
SOzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 40
Anitur 614 47 71
Kamil 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
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 65
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 260 44 44

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 51345 20

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

Akcan Petrol
MAR-PET ™ 3“
Tuncay Otogaz si3 16 45
Beyza Petrol S13 01 03

Gemlik Kafez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5848 

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)

lEIIİİlllElltM
VENÜS SİNEMASI

KARA KULE 
12.00-1415-16.15- 

18.15-20.15 
CUMALİ GEBER 

12.00-1400.-16.00
18.00-20.00 

KORKU TÜNELİ
11.30-13.00- 

15.00-17.00-19.30
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKKrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YİĞİT INŞAAT
1987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

zingat

sahibinden.com

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI 
o 224 514 77 00 O 543 550 20 70 
KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI 
BANKAMATİKLERİN YANI O 541 545 99 56 
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76 
o 2245388886 -0533 746 06 46
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Ticaret ve Sanayi Odası ile bazı muhtarlar ve vatandaşlar yeni değerlere dava açıyorlar...

IlSIWllilHlMllllliWlll
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Navodari gezisi..
Gemlik Belediyesi’nin değişik 

ülkelerde kardeş şehirleri var.
Bunlardan biri Romanya’nın Kös

tence ili Navodari İlçe Belediyesi ile 
2000 yılında alınan karar ile Kardeş 
Şehir olundu.
AKP’li başkan Mehmet Turgut 

dönemiydi.
O yıllarda rahmetli ağabeyim Erol 

Güler, Navodari da ticaret ile 
uğraşıyordu. Devamı sayfa 4’de

___ _______________________
Yasa gereği her yıl oluşturulan arsa 
metrekare birim değerleri için toplanan 
komisyonun belirlediği fiyatların 2017 
yılı fiyatlarına göre yüzde 400’lere va 
ran artışlar vatandaşların tepkisine ne 
den oluyor. Belediye İmar Müdürlüğü 
girişinde askıya çıkarılan arsa birimi 
metrekare 2018 yılı değerleri, 1 süre ile 
askıda kalacak. Arsaların metrekare 
fiyatlarına zam yapılması üzerine iki 
dava açıldığı öğrenildi. Haberi syf2’de

Kapalı Pazar yerinin işletmesinin 
Esnaf Odasına verilmesi üzerine, 

Cumartesi Pazarına canlılık gelmesi 
için yeni yöntem bulundu.

Cumariesi Pazarına 
ücretsiz araç kondu

Gemlik Belediye Meclisi, Kapalı Pazar 
Yeri’nin işletmesinin Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’na vermesi üzerine, 
Oda yöneticilerinin ilk işi cumartesi 
günü açılan pazara ücretsiz minibüs 
kaldırmak oldu. Oda Başkanı İsmail 
Beki, amaçlarının pazarı canlandırmak 
olduğunu söyledi. Haberi sayfa 4’de

ME
Yuvanıza Giden Yol

• EV «DÜKKAN
• ARSA •İŞYERİ

Sebahattin DEMİR Emlak Müşaviri
ALIM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ & YATIRIM DANIŞMANLIĞI

teas
I sahibinden.
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Tel & Fax : 0 224 517 33 10 Cep : 0 532 744 33 83 - 0 532 744 33 93
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Ticaret ve Sanayi Odası ile bazı muhtarlar ve vatandaşlar yeni değerlere dava açıyorlar...

Yasa gereği her yıl 
oluşturulan arsa 
metrekare birim 
değerleri için 
toplanan korniş 
yonun belirlediği 
fiyatların 2017 yılı 
fiyatlarına göre 
yüzde 400’lere 
varan artışlar 
vatandaşların 
tepkisine neden 
oluyor.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, GTSO Temsil
cisi Yönetim Ku
rulu Başkan
Yardımcısı Mehmet 
Yıldırım, Vergi 
Dairesi Şefi Tank 
Karakaş, Tapu 
Müdürlüğü 
Görevlisi Mustafa 
Karaman ve ma
halle muhtarlann 
dan oluşan arsa 
birim metrekare 
değer belirleme 
komisyonu 
tarafından yapılan 
belirlemelere

GTSO temsilcisi ile 
bazı muhtarlar 
itiraz ederek, 
tutunaklara şer 
koydular. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile bir 
önceki yıla göre 
çok enflasyon 
oranlarının 
çok üzerinde 
arsaların metre 
kare fiyatlarına 
zam yapılması 
üzerine iki dava 
açıldığı öğrenildi. 
Geçtiğimiz gün
lerde konuyla 
ilgili yaptığımız 
haberde, Belediye 
Beyaz Masası’ndan 
alınan bilgilere 
göre e-Belediye 
internet sitesinde 
yeni arsa metreka 
re raiç değerlerin 
yayınlandığı belir
tilmesi üzerine, 
yaptığımız 
haberdeki 
fiyatlandırmaların 
2018 yılına ait

olduğu yapılan 
uyarılarla ortaya 
çıktı.
Gazetemiz Gemlik 
Körfez, mahallelere 
göre 2018 yılı için 
yeni belirlenen 
değerler ile 2017 
değerlerini ve artış 
yüzdelerini 
okurlarıyla payla 
şarak arsa ve 
konut sahiplerinin 
vergilerine, emlak 

ve arsa alım ve 
satışlarına esas 
olacak değerleri 
okuyarak 
öğrenecekler. 
Belediye İmar 
Müdürlüğü 
girişinde askıya 
çıkarılan arsa 
birimi metrekare 
2018 yılı değerleri, 
1 süre ile askıda 
kalacak.

BAZI ÖRNEKLER 
Umurbey İstiklal 
Cad. 2017 fiyatı 
78.49 liradan 2018 
fiyatı 250 liraya 
yükseltildi artış 
yüzde 218.51 
Selvi Sokak, Ufuk 
Sokak, 2017 fiyatı 
22.43 lira, 2018 
fiyatı 130 lira, artış 
yüzde 479.58 
3. Cumhuriyet Cad
desi 2017 fiyatı

28.02 lira, 2018 
fiyatı 130 lira artış 
yüzde 363.75 
Cumhuriyet Ma
hallesi tümü: 
2017 fiyatı 129.33 
190 liradan tümü 
450 liraya yük
seltildi.
Artış ortalaması 
129 oldu. 
Balıkpazarı Ma
hallesi 1 Nolu 
Cadde 224.24 300 
liraya yükselirken 
artış yüzde 120.95 
oldu.
Alemdar Cadde 
198.18 liradan, 300 
liraya yükseldi, 
artış yüzde
76.61 lira oldu. 
Hamam Sokak 
84. 09 liradan, 295 
liraya yükseldi.
Artış yüzde 250.81 
oldu.
Hisar Mahalle 
Yalova yolu 178.40 
liradan 500 liraya 
yükseldi. Artış 
yüzde 178.71 oldu.

Eniştesiyle tartışan kızgın şoför eniştenin oturduğu kahvehaneye TIR ile girmeye çalıştı, başaramayınca yolda park eden 10 araca çarparak hasar verdi.

Orhangazi Caddesi nde TIR dehşeti

Cumartesi akşamı 
Orhangazi Cadde
sinde Zafer Taşde 
mir adlı şoför, 
kullandığı TIR ile 
dehşet saçtı.
Eniştesi ile tartışan 
Orhan Taşdemir, 
kullandığı TIR 
ile saat 21 .oo 
sıralarında enişte 
sinin gittiği kahve
haneye aracı 
sürmek istedi.
Bunda başarılı 
olama yında 
kızgın şoför TIR’ı

Orhangazi Cad
desindeki park 
halindeki araçlar 
üzerine sürdü, 
10 araçta maddi 
hasar meydana 
geldi. Bu arada bir 
araçta bulunan 2 
kişide araç içinde 
sıkıştı. Sıkışan 
kişiler çevrede 
toplanan halkın 
yardımla rıyla araç
tan çıka rıldı. Olay 
yerine gelen polis, 
kızgın TIR şoförü 
nü gözaltına aldı.

Halk TIR şoförünü 
linç etmek istediy 
se de polis şoförü 
Emniyet Müdürlü 
ğüne götürerek 
buna engel oldu. 
Olayla ilgili olarak, 
TIR şoförü hakkın 
da dikkatsiz araç 
kullanmak, mala 
zarar vermek ve 
can güvenliğini 
ihlal etmek suçla 
rından hakkında 
soruşturma 
başlatıldığı 
öğrenildi.
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Tadilal sesiıe tızan iadıı enini aitse ııwdi
Yangında ken 
di de yaralanan 
kadın hastaneye 
kaldırıldı.
Olay, merkez Os- 
mangazi ilçesi 
BursalI Tahir Cad- 
desi'nde meydana 
geldi. Edinilen bil

giye göre, H.F. (41) 
üst kattan gelen 
tadilat seslerine 
kızdı. Psikolojik 
rahatsızlığı 
bulunduğu iddia 
edilen kadın evdeki 
benzini dolaplara 
döktü. Daha sonra

evi ateşe veren 
H.F.'nin evi tutuştu. 
İtfaiye ekipleri 
tarafından yangın 
söndürülürken, 
karın bölgesinde 
yanıklar oluşan H.F. 
hastaneye 
kaldırıldı.

Uniııeısltell gene dağcı led şekilde can inini
Bursa'da şenliklere 
katılmak üzere 
Uludağ'ın etek
lerindeki Alaçam'a 
gelen ve kamp kur
duktan sonra gezm
eye çıkan dağcı 
genç, yaklaşık 70 
metre yükseklik
lerdeki kayalıktan 
aşağıya düşerek 
hayatını kaybetti. 
Olay, Kestel ilçesi 
Alaçam Mahalle- 
si'nde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, 25 
yaşındaki Eren Gür
büz, Artvin

Yusufeliler Festiva
line katılmak için 
Alaçam'a geldi. 
Festival alanına 
çadırını kuran ve 
yemek yiyen Gür
büz, bir süre sonra 
yürüyüşe çıktı. 
Ailesi bir süre 
sonra gence ulaşa 
mayınca jandarma 
ya durumu bildirdi. 
Gece geç saatlerde 
Jandarma Arama 
Kurtarma (JAK), 
AFADveAKUT 
kayıp genci bula
bilmek için seferber 
oldu. Günün

aydınlan masıyla 
birlikte 09.00 
sıralarında kayıp 
dağcının Taşbaşı 
mevki'nd'e 
malzemeleri bu
lundu. Çevrede 

yapılan aramalarda 
gencin yaklaşık 70 
metre aşağıda 
yattığı görüldü.
JAK, AKUT ve 
AFAD ekipleri, 
patika yol ve halat 

sistemi kurarak 
gencin yanına indi. 
Yapılan inceleme 
lerde gencin 
hayatını kaybettiği 
belirlendi. Kurulan 
halat sistemiyle 
yaklaşık 30 dakika 
süren zorlu mü
cadelenin ardından 
gencin cesedi 
yukarıya çıkartıldı. 
Cumhuriyet savcısı 
mn incelemesinin 
ardından ceset 
otopsi için Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı. Uludağ 
Üniversitesi Ziraat

Mühendisi Bahçe 
Bitkileri Bölümü 
son sınıf öğrencisi 
olan Gürbüz'ün 
AKUT öğrenci 
topluluğundaki 
sosyal sorumluluk 
projelerinde 4 
yıldır görev aldığı 
öğrenildi. 
Öte yandan olum
suz şartlar sebe
biyle cumhuriyet 
savcısı ve berabe 
rindekiler olay yer
ine Alaçam Muhta 
rının traktörüyle 
gitti. Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Otomobil, inşaat temeline uçtui
İnegöl de 

alkollü 
sürücüsünün 
kullandığı oto
mobilin inşaat 
temeline 
düşmesi 
sonucu 2 kişi 
yaralandı.

Kaza, İnegöl 
ilçesi Yeni 
Mahallesi 
Millet Cadde- 
si'nde meyda 
na geldi. 
Yanındaki 
ağabeyi 70 
yaşındaki

Ercivan K. ile 
birlikte alkol 
aldıktan sonra 
eve gitmek için 
yola çıkan 68 
yaşındaki 
Sabri K.'nın kul
lan dığı otomo
bil, 2 metre

yükseklikten 
bir inşaatın 
temeline düştü. 
Kazada, araç 
içerisinde 
sıkışan Sabri K. 
ile ağabeyi Erci
van K. hafif 
yaralandı.

Cifte cinayetin zanlısı Butsa'da yakalandı
Bingöl'de 2006 
yılında iki aile 
arasında çıkan ve 2 
kişinin ölümüyle 
sonuçlanan kav
gayla ilgili aranan 
şahıs 11 yıl sonra 
yakalandı.
Bingöl'de 11 yıl 
önce iki aile arasın 
da kavga çıkmış 
çıkan kavga 2 kişi 
hayatını kaybet

mişti. 11 yıl önce 2 
kişinin öldürülmesi 
olayına karışan ve 
kasten adam 
öldürme, mala zarar 
verme ve kasten 
yaralama suçların 
dan dolayı 11 yıldır 
aranan M.A'nın 
Uludağ yolundaki 
çay bahçesi işleten 
kardeşinin yanına 
geleceğini haber

alan Bursa II Jan
darma ekipleri 
yaptıkları operas 
yonla M.A'yı 
kardeşinin 
çay bahçesinde 
yakaladı.
Osmangazi ilçe 
jandarma Komutan 
lığı ekiplerince 
gözaltına alınan 
M. A adliyeye 
sevk edildi.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler AjafW
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Kapalı Pazar yerinin işletmesinin Esnaf Odasına verilmesi üzerine, 
Cumartesi Pazarına canlılık gelmesi için yeni yöntem bulundu 

Cumartesi Pazarı h Mı im Hı
Navodan gezisi...

Kardeş şehir kararının alınmasından 
sonra ilk ziyareti Gemlik Belediyesi 2000 
yılı Ağustos ayında gerçekleştirdi.

O geziye ben de katıldım.
Kardeş şehir kararları alınmasına karşın 

karşılıklı ilişkiler hiç gerçekleşmemişti.
Bu gezi bir ilk oldu.
Uzun yıllar, OsmanlI egemenliğinde kalan 

bir vilayetimiz olan Köstence de Türklerin 
izleri hala yaşıyor.

Biz gittiğimizde çok iyi karşıladılar. Resmi 
ziyaretler yapıldıktan sonra, tarihi ve turist
tik yerler gezildi.

İki kent arasında kültürel, sosyal ve ticari 
ilişkilerin geliştirilmesiydi amaç.

Bu ilişkiler Mehmet Turgut döneminde 
çok iyi bir şekilde gelişti.

Rahmetli Navodari Belediye Başkanı 
Dobro Ion ile Turgut ailesi dost oldular.

Bu dostlukları hala devam ediyor.
Refik Yılmaz’ın Belediye Başkanlığı döne

min de ilişkiler askıya alındı, en alt düzeye 
indi.

Romanya dan gelen heyetlere ilgi gösteril 
medi, başkan neredeyse heyetleri ziyaret 
bile etmeyecek noktaya getirdi işi. Aydın 
Bayraktar gelen heyetler ile ilgilenen 
meclis üyesi oldu yıllarca.

Navodari Belediyesi Gemlik ile kültürel 
ilişki yanında ekonomik olarak da alışveriş 
yaptılar. Belediyenin mermerleri Gemlik 
ten alındı, seçim bayrakları, afişleri burada 
yaptırıldı, rânkiiİ Oktem atölyesinde ulusal 
kahramanlarının heykeli Gemlik’te yapıldı. 
Ama Gemlikliler olarak biz işin ekonomik 
yönüne hiç girmedik. Oysa, bize istedikleri 
yerde işyeri açmamız için izin verdiler, 
gidip orada Gemlik ürünlerini satan bir 
mağaza açılmadı.

Belirli bir kopukluktan sonra geçtiğimiz 
hafta Navodari kültür şenliklerine Gemlik 
Belediyesinde grubu bulunan 3 partinin 
meclis üyeleri katıldı.

Başkan yine gitmedi ziyarete, yerine 
Başkan vekili Ercan Barutçuoğlu’nu 
görevlendirdi.

Bu ziyaretler için Gemlik’te bazı kalemler 
karalayıcı yazılar yazdılar. Belediye işin or
ganizasyonunu yapıp yalnız ulaşım soru
nunu üstleniyordu. Orada kimseye masraf 
yaptırmadıkları gibi krallar gibi ağırlı 
yorlardı bizim heyetleri.

Öğrendiğime göre, bizim Navodari 
gezisini Kent Konseyi Genel sekreteri 
Mehmet Çelik yapmış.

Ne alaka diyebilirsiniz.
Mehmet Çelik’in belediyenin bir memuru 

değil.
Bu programı yapması gereken kişi 

Belediye Kültür Müdürlüğüdür.
Duydum ki şimdi de 20 Ağustos’ta 

Yunanistan’ın Kios Belediyesi’nin kültür 
şenliğine katılım programını da Mehmet 
Çelik hazırlıyormuş.

Belediyedeki müdürler, bostan korkuluğu 
ki, bu işleri beceremedikleri için, Başkanı 
geçtiğimiz dönem koltuğuna oturtan ce
fakar ve vefakar arkadaşı, bu işlerle de 
görevlendiriliyor.

Kent Konseyi yasasında Genel Sekreter
lerin hangi işlerle uğraşacağını belirler.

Bu işler arasında kardeş şehirlerin gezi 
organizasyonları yok ama, başkanımızın 
eski sağ kolu ve sırdaşına belediye işleri 
de verilebiliyormuş.

Belediyedeki müdürlere boşuna maaş 
veriyorsunuz.

Böyle bir işi üstlenemiyorlarsa kaldırın o 
müdürlükleri...

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Kapalı 
Pazar Yeri’nin 
işletmesinin Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası'na vermesi 
üzerine, Oda yö
neticilerinin ilk işi 
cumartesi günü 
açılan pazara 
ücretsiz minibüs 
kaldırmak oldu. 
Uygulamaya 
Cumartesi günü 
başlanan ücretsiz 
taşımacılık ile 
Cumartesi günü 
Kapalı Pazar 
yerinde kurulan 
pazarın canlan 
dırılması 
amaçlanıyor. 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail 
Beki, gazetemize 
yaptığı açıklama 
da, açıldığından 
beri halkın ilgi 
göstermediği 
Kapalı Pazar yeri 
Cumartesi pazarını 
canlandırmak iste

diklerini belirterek 
şunları söyledi: 
“7 ay geçmesine 
karşın, Kapalı 
Pazar yerinde 
cumartesi günleri 
açılan pazar ilgi 
görmüyor. Aynı 
gün Yeni Mahalle 
civarında açık 
pazar kurulması bu 
pazarın ilgisini 
azalttı. Esnafımız 
iş yapamadığı için 
zarar etmeye başla 
dı. Birçok esnaf

ödediği parayı 
yakarak pazara 
gelmez oldu. 
Belediyenin Kapalı 
Pazar yerini Esnaf 
Odası’na vermesi 
üzerine, yönetim 
olarak Gemlik içi, 
Manastır ve 
Küçük Kumla’ya 
gönderdiğimiz 
minibüsler, gün 
boyu ücretsiz 
pazar ihtiyacı olan 
vatandaşları 
Kapalı Pazar

yerine taşıyor. 
Saat başı hareket 
eden araçların 
üzerine gerekli 
açıklamaları 
yaptık.
Hizmeti halkımı 
zın ayağına 
getiriyoruz.
Pazardan ahşveri 
şini yapanlar aynı 
yöne gider boş 
araca binerek, 
taşıma yükünden 
de kurtulmuş ola
caklar"

Bursa’nın tanınmış 
Okullarından Sınav 
grubu, Gemlik Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu’nu satın 
aldı.
Taraflar arasında 
anlaşmaya varıldı 
ğı ve okulda 
yenileme 
çalışmalarına başla 
ndığı öğrenildi. 
Cumartesi günü 
ise Sınav Okulu’- 
nun Gemlikte 
kayıtlara 
başladığını bildiren 
broşürlerin 
dağıtıldığı görüldü. 
OğreriıTdiğine'gore,

UMURBEY HAKPAŞABAHÇEIER , t
Mİ NO: 12 (Ayleent Koleji) 0(224) 513 50 84 " 65

Aykent İlköğretim 
Okulu’ndaki kadro 
aynen korunur 
ken, okul içinde 
büyük değişim 
başlatıldı.
Aynı zamanda 
Kapalı Spor 
Salonu yapılacağı 
belirtildi.
Sınav grubu ile 
Aykent sahipleri 
okulun işletmeci 
liğini bir yıl 
süreyle eski 
sahibi birlikte 
yapacak. 
Okulun adı ise 
Sınav Koleji 
olarak değiştirildi.

GEMLİK İLÇE TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
ALDIĞIM EHLİYETİMİ KAYBETTİM. YENİSİNİ ÇIKARACAĞIMDAN 

esKis'iKin hükmü yoktur. 
GÜLTEKİN DEMİR

KAPATILAN İNTERNET KAFEDE KULLANILAN 
10 ADET BİLGİSAYAR SATILIKTIR 

Ahmet ŞENOL
_____ TEL: 0 531 850 51 54



OEMLİK'lN İLK OONLOK SİYASİ GAZETE»!

'D&aet/ûıtlc faacbuMuify ele çağdaş efâivn atîlay^ujla, ütylene eve ya&uı ei^el

2017 - 2018
Eğitim ve Öğretim 

yılı için kayıtlarımız 
başlamıştır._ _

2017-2018 ÖĞRETİM YILI 
ÜCRETLERİMİZ

ERKEN KAYIT DÖNEMİ 
TAKSİTLİ ÖDEME I PEŞİN ÖDEME

ANASINIFI 9.300 8.835 |
1. SINIF 11.750 11-160 |l

2.3.4.5.6.7.8. SINIF 14.800 14.000 ||
NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV dahild^M

FATURA
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA

MADALYA

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MATBAACILIK YAYINCILIK
REKLAMC.uk ORgANIZASYONVeTANmMHRME^

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK Tel: 0224 513 96 83

REKLAMC.uk


-wınm

BİL KOLEJİ
bih qduxty,-

ORHANGAZİ KAMPUSU

Ufifisl 4çdıy»r! 
uan<ov KaJ-rm^şa-

İstediğiniz
Fakülteyi 

Kazandırmak İçin 

Eğitim Kadromuzla 
HAZIRIZ

Hayalini Kurduğunuz^ 
r Üniversiteyi Kazanmak

S Uzman Kadro

SOSYAL ALANLARIMIZ
Açık/Kapalı Yüzme Havuzları Tenis Kortu

g Sinema Salonu jjj Basketbol Alanları

Konferans Salonu [T Buz Pateni

0.224 573 23 24 I 0.553 846 23 24
bilkoleji.com.tr C bilorhangazi fflbilorhangazi@bilkoleji.com.tr

VArapzade Mahallesi Olukdere Mevkii No:7S Orhangazi / BURSA

Artık Gerçek...

BiL/n istedik

O Özel Programlar.
Eğitim Sistemil^S.T.E.M. WTadimlik Üniversite 1 

OP.İ.S.A.JSKişisel Gelişim Programları 

stanbul Aydın Üniversitesinde %50 Burs İmkanı

bilkoleji.com.tr
mailto:fflbilorhangazi@bilkoleji.com.tr
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Bwsa'nm ilMcaiına oiomotiv damga «ınlu
Bursa'nın Temmuz 
ayı ihracatı, hain 
darbe girişiminin 
yaşandığı geçen 
yıla oranla yüzde 
41 artışla 2,51 mil
yar dolar olarak 
gerçekleşti. Otomo
tiv ihracatı 
Bursa'nın yüzde 
87'sini sırtlayarak 
2,2 milyar dolar 
olarak oldu. Şehrin 
7 aylık ihracatı 17,2 
milyar dolar, 12 
aylık ihracatı ise 
27,8 milyar dolar 
olarak kayıtlara 
geçti. Temmuz 
ayında da artışını 
sürdüren UİB 
ihracatı 2017'nin 
ilk yedi ayında 
olumlu bir perfor
mans gösterdi. 
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği 
(OİB), Temmuz 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına 

göre yüzde 43.1Tlik 
artışla 2 Milyar 215 
Milyon dolarlık 
ihracata imza attı. 
OİB* in 1 Ocak- 
31Temmuz tarihleri 
arasındaki yedi 
aylık ihracatı ise 
yüzde 27.35 artarak 
15.1 milyar dolar 
olurken, geriye 
dönük 12 aylık 
ihracatı ise yüzde 
22.95 artarak 24.3 
milyar dolar seviye
sine ulaştı.
Uludağ Tekstil 
İhracatçıları 
Birliği'nin (UTİB) 
Temmuz ayı 
ihracatı geçen yılın 
aynı dönemine 
göre yüzde 13.87 
artarak 84 milyon 
923 bin dolar olarak 
gerçekleşti. UTİB' 
in 1 Ocak -31 Tem
muz tarihleri arası 
ihracatı 678 milyon 
637 bin dolar 
olurken, geriye

dönük 12 aylık 
ihracatı da yüzde 
0.38 düşerek 1 
milyar 147 milyon 
dolar seviye 
terine geldi.
Uludağ Hazır Giyim 
ye Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği 
(UHKİB) ise, Tem
muz ayında bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 37.69 
oranında bir artışla 
47 milyon 605 bin 

dolar ihracata imza 
attı. UHKİB'in ilk 
yedi aylık ihracatı 
yüzde 6.93 
oranında artarak 
322 milyon 833 bin 
dolar olarak 
gerçekleşti. Birliğin 
geriye dönük 12 
aylık ihracatı ise 
yüzde 3.55 artarak 
527 Milyon 515 bin 
dolar oldu.
Uludağ Meyve 
Sebze Mamulleri 
İhracatçıları

Birliği'nin 
(UMSMİB) Tem 
muz ayı ihracatı 
ise yüzde 4.26 
oranında azalarak 
12 milyon 965 dolar 
olarak gerçekleşti. 
UMSMİB, 2017 yılı 
yedi aylık toplam 
ihracatı 88 milyon 
dolar olurken, 
geriye dönük 12 
aylık ihracatı ise 
162 milyon 770 bin 
dolar seviyesinde 
gerçekleşti.

Temmuz ayında 
22 milyon 816 bin 
dolarlık ihracat 
gerçekleştiren 
Uludağ Yaş 
Meyve Sebze 
İhracatçıları 
Birliği'nin (UYMSİB) 
yedi aylık ihracatı 
68 milyon 858 bin 
dolar olurken, 
geriye dönük 12 
aylık ihracatı ise 
103 milyon 721 
bin dolar olarak 
gerçekleşti. 
UİB üzerinden 
ihracat kaydı 
yapılan ve 'diğer' 
başlığı altında 
listelenen 
sektörlerin 
ihracatı ise 
temmuz ayında bir 
önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla 
yüzde 23.87 artışla, 
127 milyon 364 bin 
dolar olarak 
açıklandı.

Geri sayım haşladı! Tarihin en 
büyüğü olacak tutulması olacak
Bilim insanlarının 
"tarihin en 
büyüğü" olarak 
nitelendirdiği 
güneş tutul

ması için geri 
sayım başladı. 
Milyonlarca 
kişinin merakla 
beklediği tarihin en

büyük Güneş 
tutulması için geri 
sayım başladı.
21 Ağustos’ta 
yaşanacak

Güneş tutulması 
esnasında 
gezegenimizin 
uydusu Ay, 
yaklaşık 90 dakika boyunca önünde

Güneş’in kalacak.

Bakan açıkladı! Yerli sistem geliyor
Ulaştırma Bakanı 
Ahmet Aslan, siber 
saldırı tehlikesine 
karşı yerli e-posta 
sistemi üzerinde 
çalışıldığını 
ifade etti 
Son dönemde siber 
saldırılar oldukça 
arttı. Özellikle 
fidyeciler e-posta 
hesapları üzerinden 
birçok kişiyi tuzağa 
düşürüyor.

Ulaştırma Bakanı 
Ahmet Aslan da bu 
tehlikeye karşı yerli 
e-mail sistemi 
üzerinde çalışıldı 
ğını ifade etti. 
CNNTürk'te 
katıldığı bir prog 
ramda konuşan 
Arslan, "Siber 
saldırılara karşı 
çok iyi korunuy
oruz. Milli e-posta 
sistemi geliyor.

Proje Türk 
mühendislerin 
çalışması. Bir 
saldırı olup ona 
karşı çözüm üret
mek değil de olası 
saldırılara karşı 
önlem almak 
durumunda 
Türkiye çok iyi du
rumda. Kamu ve 
özel sektör bu sis
temi birlikte 
yapıyor." dedi

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bnrsa'ıla meusimlili isçiler ile ilıili rapor haarlanacaH
BURSA Tabip Odası 
ve Bursa Akademik 
Odalar Birliği 
(BAOB) 
bileşenlerinden 
oluşan heyet, Kara
cabey ve 
Mustafakemalpaşa 
ilçelerinde mevsim
lik tarım işçilerini zi
yaret ederek, yaşam 
ve çalışma koşulla 
rina ilişkin hazırla 
yacakları rapor için 
görüş aldı.
Heyet, Mustafa 
kemalpaşa'nın Te
pecik ve Yeşilova, 
Karacabey'in ise 
Bakırköy Mahalle
sinde bulunan 
işçilerin çadır 
kamplarında in
celemelerde bu
lundu. Suriyeli 
sığınmacıların da 
bulunduğu işçilerin 
talep ve beklenti

lerini dinleyen grup, 
not aldı. Heyet, elde 
ettikleri bilgileri 
rapor haline getire 
rek, koşulların iyileş 
tirilmesi amacıyla 
yetkililere ve ka
muoyuna iletecek. 
Grubun ziyaretler
ine katılan CHP 
Bursa Milletvekili 
Orhan Sarıbal, 
yaptığı açıklamada, 
mevsimlik tarım 

işçilerinin yaşam 
koşullarını incele
mek, sorunlarını 
görmek ve ilgili 
makamlara iletmek 
için buraya geldik
lerini söyledi.
Mevsimlik işçilerin, 
Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu 
Anadolu illerinden 
çeşitli tarım 
faaliyetlerinin 
yürütüldüğü diğer 

bölgelere 
yayıldığını belirten 
Sarıbal, "Bursa 
Tabip Odası ve 
BAOB olarak 
işçilerin temel 
sorunlarını anlamak 
ve bu konuyla ilgili 
kamuoyu yarata
bilmek için uzun 
süredir devam eden 
bir projemiz var" 
dedi.
Proje kapsamında 7 
senedir bu ziyaret
lerin sürdüğünü 
dile getiren Sarıbal, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
”17 Nisan'da 
Başbakanlık bir 
genelge yayınladı. 
Bu tür geçici kam
plarda kalan tarım 
işçilerinin elektrik 
ücretini Başbakan 
lık ödeyecek. Bu 
kamplara elektrik ve 

su verilecek, yaşam 
koşulları 
iyileştirilecek ve 
sağlık sorunlarıyla 
ilgili mutlaka dene
timler yapılacağı 
söylendi. Önemli ve 
iyi bir genelgeydi. 
Ama gördüğümüz o 
ki, genelgenin hiç 
uygulanmayışı. 
Muhtarların kendi 
çabasıyla elektrik 
ve su geldiği 
görülüyor. Hem 
elektriğe, hem de 
suya para vererek 
elde etmeye 
çalışıyorlar. Çok 
değişen bir şey yok. 
Çocuklar bütün 
gününü çadırlarda 
geçiriyor. Hiçbir 
önlem alınmamış. 
Her türlü yabani 
böceğin ve 
hayvanın girdiği 
alanları içeriyor.

Özellikle tuvalet, 
banyo ve su soru
nunun yoğun bir 
şekilde yaşandığı 
yerdeyiz. Bunları 
bizim insanımız. 
Buradaki insanların 
insanca yaşamasını 
istiyoruz. Bu böl
genin ekonomisine 
katkıları var. Bu in
sanlar olmasa 
biberimiz, doma 
fesimizi 
toplayamayız. 
Bu gördüklerimizi 
rapor edeceğiz. 
İlgili kuramlara 
göndereceğiz. Her 
şey kağıt üzerinde 
iyi. Ama uygula 
ma da insanlığa 
uymayan bir 
görüntü var. 
Mevsimlik tarım 
işçilerinin sesini 
duyurmaya devam 
edeceğiz.?”

EmellilerinlmiPi'lTeniniur
Engelliler, toplu 
ulaşım araçlarında 
kendilerine uygun 
düzenlemelerin 
yapılması için 
tanınan sürenin 
dolacağı 7 Tem
muz 2018'i bek
liyor.
Bursa Kent Kon
seyi Engelliler 
Meclisi Başkanı 
İbrahim Sönmez, 
Türkiye'deki en
gellilerin en büyük 
sıkıntılarından 
birinin ulaşım 
olduğunu söyledi. 
Sönmez, 2005 
yılında Engelliler 
Hakkındaki Ka- 
nun'un yürürlüğe 
girdiğini 
anımsatarak, bu 
kanun gereği toplu 
taşıma araçlarının 
2012 yılında en
gellilere uygun 
hale getirilmesinin 
planlandığını 
ancak bu sürenin 
ertelendiğini 
anlattı.

BYEGM

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

Toplu taşıma 
araçlarının en
gellilere uygun 
hale getirilmesi 
için tanınan son 
tarihe bir yıldan az 
kaldığına işaret 
eden Sönmez, 
şöyle konuştu: 
"Büyükşehir 
belediyeleri ve 
diğer belediyeler, 
şehir içinde kendi
lerince sunulan ya 
da denetimlerinde 
olan, sürücü 
koltuğu hariç 9 
veya daha fazla 
koltuğu bulunan 
araçlarla sağlanan 
toplu taşıma 
hizmetlerinin en
gellilerin

erişilebilirliğine 
uygun olması için 
gereken tedbirleri 
alacak. Sürücü 
koltuğu hariç 
dokuz ila 16 
oturma yeri olan 
toplu taşıma 
araçları, yolcu 
gemileri ile özel ve 
kamu şehirlerarası 
toplu taşıma 
araçları ile turizm 
taşımacılığı 
yapılan araçlar, 7 
Temmuz 2018 tari
hine kadar en
gelliler için 
erişilebilir duruma 
getirilecek.Yani 
tüm ulaşım araçları 
engellilere uygun 
hale getirilecek.
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Kucuktıas kurbanlık liyatları açıklandı
TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik, 
küçükbaş hayvan 
sayısının yeterli 
olduğunu belir
lerken, küçükbaş 
kurbanlık fiyatları 
hakkında da bilgi 
verdi.
Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Kurban 
Bayramı'na bir ay 
kala kurbanlık 
hayvan piyasa 
sına ilişkin 
değerlendir 
melerde bulundu. 
Türkiye'de son 
yıllarda kırmızı et 
üretim sorununun 
yaşandığına dikkati 
çeken Çelik, 
sıkıntının 

yetiştiriciden kay
naklanma 
dığını, Anadolu 
topraklarının 
küçükbaş hayvan 
yetiştirmeye çok 
uygun olduğunu ve 
yetiştiricilerin de 
alın teriyle bu 
mesleği yaptıklarını 
söyledi.
Çelik, halihazırda 
kurbanlık şartlarına 
haiz, satışa hazır 3 
milyon civarında 
küçükbaş hayvan 
stoku bulunduğuna 
işaret ederek, 
"İthalata ihtiyacımız 
olmadığı gibi, 
küçükbaş hayvan 
sayısı da yeterli 
dir." ifadesini 
kullandı.

KÜÇÜKBAŞ

KURBANLIK 
FİYATLARI

Halen canlı 
küçükbaş hayvan 
piyasasında 
fiyatların kilogram 
başına 17-19 lira

seviyesinde 
olduğunu 
anlatan Çelik, 
şöyle devam etti: 
"Kurbanlık 
şartlarına haiz 
ortalama 45-50 
kilogramlık

küçükbaş hayvanın 
fiyatı 750-950 lira 
arasında değişiyor. 
Bu fiyatlar bölge 
şartlarına göre de 
farklılık gösteriyor.
İstanbul ve 
Elazığ'daki 

kurbanlık hayvan 
fiyatlarının aynı 
olmasını bekleye
meyiz. Doğu il
lerinde biraz daha 
uygun fiyata 
kurbanlık hayvan 
satılabiliyor. 
Geçen sene de 
kurbanlık hayvan 
fiyatları 700-750 
liraydı. Dolayısıyla 
fiyatlarda artış 
söz konusu. 
Mevcut girdi 
fiyatlarına ve 
piyasa değerlerine 
göre bugünkü 
enflasyon şartlarını 
göz önünde 
bulundurduğu 
muzda yüzde 
17'yi bulan artışın 
uygun oldu 
ğunu düşünüyo 
ruz.”

Kırsan ödeme nıktaln dikkat! MİMMIV
CK Boğaziçi Elek- 
trik’in Genel Müdü 
rü Halit Bakal, abo 
neleri fatura öder 
ken dikkatli olmaları 
konusunda uyardı. 
CK Boğaziçi Elek
trik Genel Müdürü 
Halit Bakal, yaklaşık 
700 bin abonenin 
korsan olarak ifade 
edilen noktalardan 
fatura ödediğini, bu 
sırada fatura başına 
ekstra 1.5 ila 2 lira 
işlem ücreti 
alındığını belirterek, 
“Bu da vatandaşın 
cebinden yılda

yaklaşık 20 milyon 
liranın korsana 
gittiğini gösteriyor. 
Üstelik güvenli ol
mayan bu nokta
larda vatandaşın 
parasını alıp hiç 
ödeme yapmayan 
ya da geç ödeyerek 
tüketiciyi mağdur 

edenler de var" 
dedi.
İstanbul Avrupa 
Yakası başta olmak 
üzere Türkiye 
genelinde faaliyet 
gösteren perakende 
elektrik şirketi 
CK Boğaziçi 
Elektrik’in Genel

Müdürü Halit Bakal, 
aboneleri fatura 
öderken dikkatli 
olmaları konu 
sunda uyardı. 
CK Boğaziçi 
olarak abonelere 
ayda 3.5 milyon 
adet fatura 
çıkardıklarını söyle 
yen Bakal, “Fatura 
çıkartılan müşteri 
lerimizden yaklaşık 
1.5 milyonu, sayıları 
şu an için 238 olan 
Müşteri İşlem 
Merkezleri (MİM) 
üzerinden ödeme 

yapıyor” dedi

Teknik servis olma amaçlı başvurular ile 
teknik servis faaliyetlerindeki işlemler 
artık Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
bünyesindeki Bilgi Sistemi aracılığıyla 
yürütülüyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
"Teknik Servislere Dair Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"! 
Resmi Gazete'nin sayısında yayımlandı. 
Buna göre, Bakanlık tarafından teknik 
servis faaliyetleri için bilgi sistemi 
oluşturulacak. Teknik servisler yürüttüğü 
uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde 
yüklenici laboratuvar kullanabilecek. 
Firma, Bilgi Sistemi'nde tanımlana 
bilmek için firmaya dair işlemleri takip 
etmesiyle yetkilendirilmiş personelinin 
bilgilerini içeren bir formla Bilgi 
Sistemi üzerinden Bakanlığa başvu 
ru yapacak.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİREEER

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

110
155
156

513 10 55
51318 79
51312 06

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md.

513 13 53

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

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

513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

ULAŞIM 513 15 07
Pamukkale
DENİZ UÇ AÖI
Pegasua Akmls Seyahat
METRO
Aydın Turizm 
S o zar Turizm
Kanberogiu-Esada*
Kamil Koç

6*12 OO 26
514 63 62
6*13 *12 12
613 20 77
612 1O 72

612 Ol 63

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

HASTANELER
nam tgııım mua. 10 40
İŞ-KUR 513 7166

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast

517 34 00
513 23 29 RELEDİYE

Mor.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

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

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

itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
513 45 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜsO*

Bursa ase 77 64
Mudanya $44 30 oo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 64

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

__________ OTOBÜS__________

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

DAMITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00 

, Akçagaz 514 88 70
| Totalgaz_____________ 514 17 00
Akcan Petrol 1O 7O
MAR-PET sis 30 33
Tuncay Otogaz sı 3 16 45
Beyza Petrol 613 01 03

Gemlik Kafez
OIMLİK'İN İLK GONLOK SİYAti OAZETISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5849 

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)

fflüEUM
VENÜS SİNEMASI

KARA KULE 
12.004415-16,15- 

18.15-20.15 
CUMALİCEBER 

12.00-14.00.-16.00
18.00-20.00 

KORKU TÜNELİ 
11.30-13.00- 

15.00-17.00-19.30
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez

YİĞİT İNŞAAT
1 987

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com


GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0 535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı

GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Geleneksel hale gelen köy şenlikleri coşku içinde geçti

WllMiMllMWlMl
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Karagöl
Karagöl denince aklımıza hemen 

Fevziye Köyü gelir.
Fevziye Köyü, Gemlik’in doğu yaka 

sında, Umurbey, Muratoba, Katırlı, 
Şükriye Köyü’nden sonra gelen 
köyler sıralaması üzerinde kurulu bir 
laz köyüdür.

1877-78 Rus harbi veya eskilerin 
93 Harbi denen savaşlardan sonra 
Kafkaslardan göçen halk değişik 
yerlere dağılmışlar. Devamı 4’de

Güvenli ve Feyziye Mahallelerinde ge
leneksel Köy Günü Etkinlikleri yapıldı. Bu 
yıl 8.si düzenlenen Mesire alanında yapı 
lan Güvenli Mahallesi’nde yapılan şen 
tikte, halaylar çekildi, horonlar oynandı. 
Muhtar Hasan Elbüken, şenlikleri gelecek 
kuşaklara aktarabilmek için periyodik 
hale getireceklerini söyledi. Karagöl 
mevkiinde yapılan Feyziye köy gününde 
ise etkinlikler sabahtan akşama dek 
sürdü. Yöresel sanatçıların sahne aldığı 
konserde, animasyon ve illüzyon gösteri 
leri yapıldı. Haberi sayfa 2’de

Kapatılıp Hükümet Konağı yapılacaktı

lillıiıMıilii
Ahmet Dural 
Meydam’nda 
bulunan CİUS Alış 
veriş Merkezi’nde 
intihar girişimi 
son anda 
önlendi.
Öğrenildiğine 
göre, kimliği 
öğrenilemeyen 
bir erkek şahıs 
dün saat 14.oo 
sıralarında 
AVM’nin üst 
katında bulunan 
kapanan Otto 
Cafe’nin 
bulunduğu 
bölüme çıktı. 
Bir süre bekle 
dikten sonra 
yürüyen merdi
venlerin bulundu 
ğu bölümün

korkuluklarına 
bir ayağını 
atarak, kendini 
aşağıya atlamak 
isterken, çevrede 
bulunanlar 
tarafından 
intihar girişimi 
engellendi.
Olay yerine gelen 
polis, şahsı 
sakinleştir 
dikten sonra 
Hastaneye 
götürerek sağlık 
kontrolünden 
geçirdiler.
CİUS Alışveriş 
Merkezi’nde 
daha öncede 2 
ölümlü intihar 
olayı ile birçok 
intihar girişim 
olmuştu.

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK MB
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

• EV • DÜKKAN
• ARSA •İŞYERİ
• ARAZİ •FABRİKA

Sebahattin DEMİR Emlak Müşaviri
ALIM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ & YATIRIM DANIŞMANLIĞI 

EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ & ÖN EKSPERTİZ VE DEĞERLEME HİZMETLERİ 

KREDİ YÖNLENDİRME VE TAKİP İŞLERİ & TAPU TAKİP İŞLEMLERİ & MÜLK YÖNETİMİ

Tel & Fax : 0 224 517 33 10 Cep : 0 532 744 33 83 - 0 532 744 33 93
www.manastiremlakgemlik.com - manastiremlak@hotmail.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:quler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
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Geleneksel hale gelen köy şenlikleri coşku içinde geçti

Güvenli Mahallesi 
Geleneksel Köy 
Günü Etkinlikleri, 
Güvenli Mahallesi 
Mesire alanında 
yapıldı.
Bu yıl 8.si yapılan 
düzenlenen şenliğe 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Büyükşe 
hir Belediye Meclis 
üyesi Ercan Barut 
çuoğlu, belediye 
meclis üyeleri, 
siyasi parti temsil
cileri, sivil toplum 
örgütü yöneticileri 
ve çok sayıda da 
vetli katıldı. Ma
halle Demeği ve 
Muhtarlık tarafın 
dan düzenlenen, 
Gemlik Belediye 
si’nin desteklediği 
köy günü, piknik 
havasında gerçek 
leşti. Muhtar Hasan 
Elbüken, yeniden 
geleneksel hale ge
tirdikleri birlik ve 
beraberlik günü 
olan Güvenli Köy 
Günü şenlikle rini 
gelecek kuşak lara 
da aktarabil mek 
için periyodik hale 
getireceklerini 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da 
yaptığı konuşma 
da, Belediye olarak 
sosyal projelere ve 

köy günlerine 
azami destek 
verdiklerini belirtti. 
Yapılan mesire 
alanlarında tabiat 
manzaralı buluş 
malar gerçekleş 
tirdiklerini kayde
den Refik Yılmaz, 
“Kültürümüzün 
gelecek kuşaklara 
aktarılması için 
çaba gösteriyoruz. 
Halaylar, horonlar, 
sazlar, sözler bizim 
ortak değerlerimiz. 
Bu günlerde bunu 
yaşıyoruz.
Kardeşliğimizi, 
barışı pekiştiriyo 
ruz. Biz de buranın 
hizmet işçisi olarak 
elimizden gelen 
gayreti gösteri 
yoruz. Köy gün
lerinde vatandaş 
/arımızla birlikte 
olmaktan büyük 
mutluluk duyu 
yoruz" dedi.

KARAGÖL’DE 
ŞENLİK COŞKUSU

Feyziye Mahallesi 
Geleneksel Köy 
Günü Şenlikleri 
yapıldı.Pazar günü 
Fevziye Mahallesi 
Karagöl Mevkiinde 
gerçekleşen şenli 
ğe Kaymakam 
Gürbüz Karakuş, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yilmaz, Büyükşe 
hir Belediyesi 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Abdul
lah Fehmi Ökten, 
Jandarma Komu 
tanı Yüzbaşı Barış 
Bozkurt, Siyasi 
parti temsilcileri, 
sivil toplum örgütü 
yöneticileri ve bele 
diye meclis üyeleri 
katıldılar. Gemlik 
Belediyesi tarafın 

dan desteklenen, 
Feyziye Mahallesi 
Muhtarlığı ve 
Feyziye Mahallesi 
Derneği tarafından 
düzenlenen etkinlik 
sabahtan akşama 
kadar devam etti. 
Dernek Yönetim 
Kurulu üyesi aynı 
zamanda Ak Parti 
Belediye Meclis 
üyesi Fehmi Aslan, 
mahalleye gelen 
içme suyu şebeke 
si ile birlikte 31 
adet de çeşme 
yapıldığını söyledi. 
15 gün içinde 
440 adet fidan 
dikimi yapıldığını 
ve damlama 
sistemi ile sulan
maya başlandığını 
anlatan Fehmi 
Aslan, Karagöl 
Projesinin de 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi

tarafından yaptırıl 
dığını müjdeledi. 
Mahalle de yol 
genişletme çalışma 
lan, alt yapı ve yol 
düzenleme çalışma 
lannın da bitirildi 
ğini vurgulayan 
Fehmi Aslan, Gem
lik Belediyesi’nin 
mahalleye gençlik 
merkezi kazandıra 
cağını, Feyziye- 
Şükriye köprüsü 
genişletme çalışma 
lannın da bu yıl 
içinde yapılacağını 
sözlerine ekledi. 
Büyükşehir 
Belediye Meclis 
üyesi Ercan 
Barutçuoğlu’da, 
Karagöl Gölet Pro
jesi konusunda bil
giler verdi. Projesi 
tamamlanan çalış 
manın kısa sürede 
başlayacağını vur
gulayan Barutçu 

oğlu, Feyziye’nin 
Karagöl Projesi ile 
daha da güzelleşe 
ceğini savundu. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da, 
birlik ve beraberlik 
mesajları verdiği 
konuşmasında, 
“Bu şenliklerde 
sazda var, söz de 
var, halayda var, 
horon da var. Bu 
coğrafyada birliği 
m izi ve beraberli 
ğimizi perçinleye
cek birçok güzellik 
var" dedi.
Yöresel Sanatçı la 
nn konserleri, 
animasyon ve il
lüzyon gösterimleri 
ve çeşitli ikramlar 
ile renklenen 
Feyziye Karagöl 
Şenlikleri, 
Horonlar ve 
Halaylar ile son 
buldu.

Küçük Kumla Oz Güzelyalı Sitesi malikleri otopark alanını temizleyip zemine parke döşedi

Site sakinleri imece usulü çalıştı
Küçük Kumla Öz 
Güzelyalı Sitesi 
sakinleri, sitenin 
anayol yönündeki 
park alanına imece 
usulü ile parke 
taşı döşediler. 
Park sorununun 
yaşandığı Küçük 
Kumla Mahallesi’n 
de, toprak olan 
otopark bölümünü 
sitedeki kat malik
leri ve gençler ile 
birlikte temizleyen 
Öz Güzelyalı Sitesi 
sakinleri, Gemlik 
Belediyesi’nden 
çıkma parke taşı

alarak, oto park 
alanını 3 günlük 
süren çalışmalar 
sonunda bitirdiler. 
Parke taşlarını da 
kendileri döşeyen 

site sakinleri, 
“Toprak ve çalılarla 
kaplı olan park 
alanını birlikte 
temizledikten 
sonra zemini

düzelterek beledi 
yeden sağladığımız 
çıkma parke 
taşlarla döşeyerek 
geniş bir otopark 
alanı kazandık."

dediler.
Eski köylerde 
ortalaşa yapılan 
işlere verilen ad 
olan İmece usulü 
çalışarak sitelerine 

yeni otopark alanı 
kazandıran site 
sakinleri, araçlarını 
bundan sonra daha 
düzenli bir şekilde 
park edecek
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Yan bakma kavgasında Kan aktı: 2 yaralı
Bursa'da alkollü 
olduğu belirtilen 
Mehmet G., yan 
bakma meselesi 
yüzünden tartıştığı 
Furkan I. ile 
arkadaşı Emre 
A.'yı bıçaklayarak 

yaralandı.
Olay, merkez 
Nilüfer ilçesi 29 
Ekim Mahallesi'nde 
meydana geldi.

Evlerine doğru 
giden Furkan 1.(17) 
ile yanındaki 
arkadaşı Emre 
A.(17), karşıdan 
gelen Mehmet 
G.(17) ile yan 
bakma meselesi 
yüzünden tartış 
maya başladı. 
Tartışmanın büyü 
mesi ile Mehmet G., 
yanında taşıdığı

bıçağı çekip, A.'yı bıçaklayarak
Furkan I. ile Emre kaçtı.

Karnından çok 
sayıda bıçak 
darbesi alan Furkan 
i. ve kolundan 
yaralanan Emre A., 
olay yerine sevk 
edilen ambu
lanslarla Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne 
kaldırıldı. Furkan 
l.'nin sağlık duru
munun ciddiyetini

korduğu belirtildi. 
Polis, olayın 
ardından kaçan 
Mehmet G.'yi kısa 
sürede yakalayarak 
gözaltına aldı. 
Alkollü olduğu 
tespit edilen 
Mehmet G., 
sorgulanmak 
üzere Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürüldü

Bursa'da otobüste dayak dehşeti!
Bursa'da eksik kart 
basma yüzünden 
darp edilen otobüs 
şoförü, dehşet 
anlarını anlattı. 
Olay, geçen cuma 
günü merkez Os- 
mangazi'ye bağlı 
Dikkaldırım Ma
hallesi'nde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
BURULAŞ'ta 5 yıllık 
şoför olan Metin 
Aysan (50) 92 
numaralı Beşevler- 
Terminal seferini 
yapmak için oto
büsle yola çıktı. 
Nilüfer'de Kara

Fatma durağından 
8 tane yolcu alan 
Aysan, vatandaşa 3 
kişilik eksik 
bastığını söyledi. 
Bunun üzerine 
yolcu, şoföre 
hakaret ve tehditler 
etmeye başladı.
Yolcunun 
sakinleşmemesi 
üzerine yakınları 2 
durak sonra indi. 
Daha sonra 
Mihraplı Camii 
durağına yanaşan 
Aysan'a ne 
olduğunu anla
madan 3 kişi 
saldırdı. Şahıslar 
tarafından bir süre 
darp edilen şoför,

şikayetçi oldu. O 
anlar ise kameraya 

yansıdı. Görün
tülerde, şüphelile 
rin şoförü tekme 
tokat darp ettiği 
görülüyor. Oto
büsteki yolcuların 
ise paniklediği ve 
şüphelileri uyar 
dıkları duyuluyor.

Olayla alakalı 
konuşan Metin 
Aysan, "Cuma 
gecesi saat 
22.00'da 92 
Beşevler-Terminal 
hattına çıkış 
yaptım. Kara Fatma 
durağında 8 yolcu 
bindi. Otobüse 
binen 6 kadın ve 2 

erkeğin bavulları 
vardı. Kadınlar orta 
kapıdan, erkekler 
ise ön kapıdan 
bindi. İlk binen 
özürlü kart çekti. 
İkinci binen ise 
4 kişi lik kart 
bastı. Ben eksik 
olduğunu söyle 
yince hakaret etti. 
İçerideki aileleri 
şahsı sakinleştir 
meye çalıştırdı. 
Ama sakinleş 
meyince aile 
durakta inmek 
istedi. İndikten 
sonra Mihraplı 
Camii durağına 
yanaştım.
Sonra 4 şahıstan

3'ü bindi. Bir 
tanesi de kapıyı 
tuttu. Nasıl kart 
sorarsın deyip 
saldırdılar. 
Şikayetçi olaca 
ğım., 5 gün iş göre
mez raporu aldım. 
Bugün de karakola 
ve Adli Tıp Kuru- 
mu'na gideceğim. 
7 tane kart 
okutması gereki 
yordu. 3 tane eksik 
okuttu. Bizim hayati 
tehlikemiz var. 
Orada bıçak ve 
tornavida sapla 
yabilirdi. Oto
büslere koruma 
istiyoruz” 
dedi.

5 katlı bina alev alev «andı
Bursa'da 5 katlı 
binanın çatısı alev 
alev yandı.
Yangın, Nilüfer'in 
Kültür Mahalle
si'nde meydana 
geldi.

Edinilen bilgiye 
göre, 5 katlı bir 
binanın çatısında 
yangın çıktı. Bir 
anda büyüyen 
alevler tüm çatıyı 
kapladı.

İhbar üzerine olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri, yangına 
müdahale etti.
Yaklaşık 30 
dakikalık müda
halenin ardından

yangın kontrol 
altına alınırken, 
çevre sakinleri 
panik yaşadı.
Yangınla alakalı 
polisin tahkikatı 
sürüyor.

Çoban boyunlarının basında ölü bulundu
Mudanya da 
bir çoban, 
koyunlarının 
başında ölü 
bulundu. 
Balabancık köyün 
de sabah saat

lerinde tarlala 
rina giden çiftçi 
ler, koyunları 
nın yanında 
hareketsiz yatan 
çoban Mehmet 
Kaydı'nın (62)

yanına gittik
lerinde, yaşlı 
adamın öldü 
ğünü gördü. 
Durum jandar 
maya bildirildi. 
Mehmet

Kaydı'nın kalp 
krizinden 
öldüğü 
öğrenilirken, 
olayla alakalı 
tahkikat 
sürüyor.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Aİans
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Kara göl...
Rus harbinden sonra Borçka’nın Mamanat 

köyünde oturan lazlar Rusların Kars ve 
Artvin’i işgali üzerine göç etmek zorunda 
kalırlar.

OsmanlI Hükümeti burada oturanlan daha 
güvenli bölgelere taşır.

Gemilerlelstanbul’a gelenler bir süre bu
rada kaldıktan sonra Gemlik’e göç ederler.

Bugünkü Hisartepe sırtlarında eski adıyla 
Tersane sırtlanna gelerek çadırlarda 
yaşarken, sivrisinek ve sıtma ile baş ede
meyince, yeşil diyarlardan gelen Mamanat 
lazları sonunda bugün yaşadıkları toprak
lara yerleşirler.

Çevre köylere aynı zamanlarda Kafkaslar 
dan gürcü kökenliler de gelir. Hamid iye 
Köyü Gürcü kökenlidir.

Şükriye ve Fevziye ise laz.
0 bölgede yerleşik köylerden Muratoba 

Türkmendir.
Kafirli, Türkmendir.
Adliye köyü Artvin gürcülerindendir.
Sonuç olarak, Gemlik köylerinin büyük 

çoğunluğu türkmen, laz ve gürcü kökenli 
dir. Bazılan ise Bulgaristan’dan göçlerle 
gelmiş pomak halkıdır.

Fevziye Köylüleri arazilerinin yetersizliği 
nedeniyle eğitime önem vermiş, büyükler 
çocuklarını okutarak devletin birçok 
makamında önemli yerler elde etmişlerdir.

Bu nedenle, Türkiye’nin dört bir yanına 
dağılmışlardır.

Yıllar önce Köy günü düzenlenerek, 
dışarıdaki köylülerini köylerinde toplamak 
için etkinlik düzenlendi.

Bu yıllardır devam ediyor.
Fevziye köy günleri bu köyün çevrede 

tanınmasına da neden oldu.
Birçok kişi Fevziye Köyünde Karagöl diye 

bir gölün bulunduğunu bu etkinliklerden 
sonra öğrendi.

Son yıllarda köylerin yeniden keşfi söz 
konusu. Bunun bir nedeni de yolların 
düzelmesi, vatandaşların kişisel özel araç 
laririın Dülünması, gezıkuiiürünüh artması 
da rol oynuyor.

Karagöl'ün tanınması için Köy ileri gelen 
leri, köyden yetişmiş dışarıdaki köylülerinin 
de yardımı ile çalışmalar başlattılar.

Gemlik eski belediye başkanlanndan 
Nurettin Avcı da Fevziyelidir.

Avcı, geçtiğimiz dönem AKP il Genel 
Nıediısı ba^Karflığını yapıtı.

Döneminde Karagöl’ün ıslah edilmesi için 
Köyler birliği aracılığına aktarılan destek ile 
ihale edildi. Yıllar önce 1 milyon liranın üze 
rinde yapılan ihale ile Karagöl’ün zemini 
iyileştirildi ama, yapılan tüm masraflar boşa 
gitti. Zemin su kaçırdı.

Hemen şunu da söylemekte yarar var.
Fevziye Köyü arazisi erozyon nedeniyle 

kaymaktadır.
Yine 1970’li yıllarda Fevziye Köyü’nün bu 

nedenle taşınması söz konusu oldu.
Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü Fevziye Köyünün taşınması için 
Ata Mahallesindeki toplu konutları yaptırdı. 
Ama, köylü buraya gelmedi.

Hala Fevziye de yaşamını sürüyor.
Karagöl’ü bu kez Bursa ya tanıtmak için 

Bursa Büyükşehir Belediyesi devreye 
giriyor. Doğa güzelliklerimizi ortaya 
çıkarmak ve korumak herkesin görevi.

Fevziye Köy Günü bana bunları anımsattı.

Büyükşehir Belediyesine ait Mobil Eğitim Aracı deniz kenarına kaldırıldı

lıımla Ja Atatürk Herteli'nin
öminıleki atolais cakildi

Küçük Kumla Ma
hallesi sahilindeki 
iskele karşısında 
bulunan park 
içindeki Atatürk 
Heykelinin önüne 
park eden ve 
heykelin görünü 
şünü kapatan 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne ait 
Mobil Eğitim Aracı 
yayınlanmızdan 
günler sonra 
kaldırıldı.
Atatürk Anıtının 
görüntüsünü 
ka patan Mobil 
Eğitim Aracının 
günlerce 
heykelin önünü 
kapatması sosyal 
medyada eleştiri 
konusu yapılmış, 
gazetemizde 
konuyu 
gündeme taşı 
yarak otobüsün 
Atatürk Heykeli 
önüne konmasını 
“Atatürk’e saygı 
sizlik” başlığıyla 
duyurmuştu.
Yayınlarımıza 
karşın otobüs 
yerinden kaldırıl 
mayınca, 
Büyükşehir

Yarın kavrulacağız!
Türkiye yeni bir 
sıcak hava 
dalgasının 
etkisinin altına 
girdi. Hafta 
boyunca süre 
cek sıcak havanın 
çarşamba günü 
İstanbul'da etkisini 
artırması 
bekleniyor.
Yüksek sıcaklar 
hafta boyunca 
etkisini sürdüre-

Belediye Başkan 
Yardımcısı Ercan 
Barutçuoğlu’na 
iletilen konu

yerden 20 
metre ötedeki 
iskele yanına

üzerine Barutçu 
oğlu’nun yaptığı 
girişimler ile
otobüs bulunduğu götürüldü.

derece artan 
hava sıcaklığı 
nedeniyle

cek. Meteoroloji 
Genel Müdür 
lüğü, 3 ila 7

vatandaştan n 
10.00-16.00 saat 
leri arasında 
güneş ışınlanna 
maruz kalma 
malan uyan 
sında bulundu. 
Hafta boyunca 
sürecek sıcak 
havanın özellikle 
çarşamba 
günü İstanbul'da 
etkisini artırması 
bekleniyor

KAPATILAN İNTERNET KAFEDE KULLANILAN 
10 ADET BİLGİSAYAR SATILIKTIR 

Ahmet ŞENOL 
TEL: 0 531 850 51 54



—SüffiGöî® _
OEMLİK'İN İLK OÜNL0K SİYABİ GAZETE»!

özdilek Kültür ve Sanat Atölyesi Tiyatro ve drama eğitimi alan 50 öğrenci gösteri yaptı.II

İMİM tiiltiir sanat fllMııl IBtınlaiı
Asım Kocabıyık Kültür Merkezi’nde yaplan gösterilere öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Özdilek Kültür 
Atölyesi, ilk kez 
tiyatro sanatçısı 
Cengiz Oba ve 
Şirin Oba tarafın 
dan hazırlanan 
tiyatro, drama 
eğitimlerini 
tamamlayarak, 
sahnelediler. 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezi’nde 
düzenlenen tiyatro 
oyunu, ilkokul 
1-2-3- 4. sınıf 
öğrencileri 
tarafından 
sahnelendi. 
Hazırlanan gös 
ferilerde, usta 
tiyatro sanatçısı 
Cengiz Oba 
çocuklara tiyat 
royu sevdirmenin 
yanında, ailelerine 
de çocuklarının 
boş zamanlarını 
yararlı etkinliklerle 
geçirmeleri için 
destekçi olmala 
rından mutluluk 
duyduklarını 
söyledi.

HAFTADA 
1 SAAT 
ÇALIŞTILAR 

50 öğrencinin 
katıldığı tiyatro 
eğitimi ve drama 
etkinliklerinin 
düzenlendiği 
Özdilek Kültür 
ve Sanat Atölyesi’ 
sinde haftada 
1 saat çalışma

ile sahnelenen 
oyun ortaya çıktı. 
Ücretsiz olarak 
verilen tiyatro 
ve drama ders
lerinde içeriğinde 
diksiyon 
(güzel konuşma), 
doğaçlama,

rol-mimik, 
dramatizasyon 
çalışmaları yer 
alıyordu.

HER YIL 
YAPILACAK

Gemlik’te

başlayan Özdilek 
Sanat Atölyesi 
çalışmalarının 
ilgi görmesi 
üzerine gelecek 
yıllarda da tiyatro 
ve drama 
etkinliklerinin 
sürdürüleceği

bildirildi.
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi 
Salonu’nda sah
nelenen tiyatro 
1.ve 2. sınıflar 
Kuzular, oyunu 
arkadaşlık ilişkile 
rinin önemini,

3 ve 4.sınıf 
öğrencileri ise 
Vitaminlerin 
Zaferi oyunu ile 
dengeli beslen
meyi, 3-4. sınıf 
öğrencileri Kel 
Oğlan Ses Arıyor 
oyunu ile 
Doğruluk ve 
Dürüstlük 
temaları işlendi. 
Oyunlar veliler 
tarafından 
büyük beğeni ile 
izlendi.
Küçük oyuncu 
ların gösterdiği 
performans 
takdir topladı. 
Tiyatro ve drama 
gösterileri 
sonunda 
gösterilere k 
atılan öğrencilere 
Özdilek A.Ş. 
Gemlik İşletme 
Müdürü Sedat 
Kaya tarafından 
katılım belgesi 
ve madalyalar 
verildi.
Öğrencilerinin 
başarılarını 
sahnede izleyen 
veliler çocuklarını 
alkışlarıyla 
ödüllendirdiler. 
Özdilek işletme 
Mürdürü ve 
tiyatro oyunu 
ile dramaları 
öğreten usta 
tiyatrocular 
Cengiz Oba ve 
kardeşi Şirin 
Oba ya da 
teşekkür ettiler.



Sözel ProgramlarS Uzman Kadro

İstediğiniz
Fakülteyi 

Kazandırmak İçin 
Eğitim Kadromuzla 

HAZIRIZ

K Hayalini Kurduğunuz ı 
Üniversiteyi Kazanmak 

Artık Gerçek...

k BiL/n istedik

3-D Eğitim SistemİRs.T.E.M.^Tadımlık Üniversite

ORHANGAZİ KAMPUSU

SOSYAL ALANLARIMIZ
Açık/Kapalı Yüzme Havuzları 

Sinema Salonu 

Konferans Salonu

Tenis Kortu 

Basketbol Alanlan 

Buz Pateni

SP.İ.S.A.JSKişisel Gelişim Programları^ 
S İstanbul Aydın Üniversitesinde %50 Burs İmkanı

0.224 573 23 24 I 0.553 846 23 24
bilkoleji.com.tr O bilorhangazi SS bilorhangazi@bilkoleji.com.tr 

ÇArapzade Mahalleli Ofykdere Mevkii No:75 Orhangazi / BURSA

bilkoleji.com.tr
mailto:bilorhangazi@bilkoleji.com.tr
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Sil)l!isl^n«la«gıftMtr»ıtOTiam^lııaBaı^
İŞKUR çalışandan 
sonra yöneticilere 
de el attı. Kurum, 
'iş koçu* uygulama 
sıyla, patronlara 
danışmanlık ya
parak nitelikli per
sonele ulaşmalarını 
sağlayacak.
İŞKUR, iş Koçu 
Uygulamasıyla 
Patronlara Danış 
manlık Yapacak 
işgücü piyasasında 
özellikle iş arayan 
gençler ile eleman 
ihtiyacı olan 
işverenlere destek 
veren Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR), 
patronlara da "iş 
koçu" desteği 
vermeye başladı. 
Bütün illerde 
lokomotif 

işletmelerin yöneti
cileriyle çalışacak 
işletme, hukuk, 
çalışma ekonomisi 
mezunu iş koçları, 
patronlara 
danışmanlık 
yaparak nitelikli 
personele 
ulaşmalarına 
katkı sunuyor. 
Bu koçlar 
işletmelerin işgücü 
temini, teşviklerden 
haberdar olmaları 
ve bundan maliyete 
katlanmadan 
yararlanmaları 
konusunda rehber
lik yapacak. .

DANIŞMANLIK 
HİZMETİNDE 
NELER VAR?

tâfJh
İhtiyaç duyulacak 
meslekler belirlenip 
onlar için yol 
haritası çizecek. 
Çok sayıda eleman 
alacak, engelli isti
hdam edecek işve 
renler için iş ara 
yanlarla görüşme 
yapacakları ofis 

alanı sağlanıyor. 
Mevcut çalışanlara 
yönelik mesleki 
eğitimleri düzenle
meye yardım 
ediliyor, 
işverenler yüküm
lülükleri ve hakları 
konusunda bil
gilendiriliyor.

İşverenin açık işleri 
alınıyor ve ilan 
ediliyor.
Patronun istediği 
personelin alımında 
aday seçimi, iş ve 
kursa yönlendirme 
desteği sağlanıyor.
Yurtiçi ve yurtdışı 
işe yerleştirmede

aracılık yapılıyor.

TEŞVİKLERDEN 
HABERDAR 
OLUYOR

İstihdam fuarları ve 
kariyer günlerinin 
kazandırdıkları 
anlatılıyor, 
işverenlerle ağ 
toplantıları düzen
leniyor.
Teşvikler ve hibe 
uygulamaları 
hakkında bilgi 
veriliyor.
İletişim merkezi 
aracılığıyla 
işverenlerin mem
nuniyetleri ölçülür 
ken, teşvikler gibi 
hizmetler hakkında 
bilgi veriliyor.

flucılar sezonu Atıcılık Bayramı ile açtı
Gemlikli Avcılar 
17 Ağustos’ta 
başlayacak olan 
yeni avlanma se
zonu öncesinde 
Atıcılık Bayramı 
düzenledi.
Umurbey Poligo
nunda gerçekleşen 
etkinliğe, Bursa ve 
çevre ilçelerin yanı 
sıra Yalovah Avcılar 
da katıldı.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Meclis 
üyesi Ersin Kahra
man, Park ve 
Bahçeler Müdürü

Cemalettin UysaPda 
Avcıları avlanma 
sezonu açılış 
bayramında yalnız 
bırakmadılar.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Avcılara bereketli 
bir av sezonu diley
erek, av tüfeği ve 
tabanca ile yapılan 
atıcılık yarışma 
lanna katıldı. Av 
tüfeğinde de Ta
banca da da 25 ve 
50 metre de 
hedefini 12'den 
vuran Refik Yılmaz, 
avcılardan büyük

alkış aldı. Açılış 
Bayramında 
konuşan Avcılar 
Derneği Başkanı 
İbrahim Düşmez, 
açılış bayramı

etkinliğini gelenek
sel hale getirecek
lerini söyledi.
Umurbey Mahalle 
Muhtarı Mustafa 
Duran’da, Avcıları 

mahallelerinde 
ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyduğu 
nu sözlerine ekledi. 
Çeşitli ikramlarla 
renklenen Avlanma

Sezonu Açılış 
Bayramı, atıcılık 
müsabakaları ve 
yarışmalar ile gün 
boyu devam etti.

llatandas. Man Baııramı'nı t nün olan! ilan eai
Kurban Bayramı'nın 
yaz sezonunun so
nuna denk gelmesi 
yerli turist için 
son tatil fırsatını 
oluşturuyor. Resmi 
tatil olan 30 Ağus 
tos Zafer Bayra 
mı'nın hemen ardın 
dan 31 Ağustos 
arife, 1 Eylül de 
Kurban Bayra 
mı'nın birinci günü.

| Bayram 4 Eylül 
Pazartesi akşamı 
sona eriyor. Turizm 
sektörü tatilin 6

veya 10 gün olarak 
kararlaştırılıp ilan 
edilmesini istiyor, 
hükümet yetkilileri 
Kurban Bayramı 
tatilinin uzatılma 
sına ilişkin henüz 
bir karar almadı. 
YA 10 YA 6 
GÜN OLSUN 
Turizm sektörü 
temsilcileri 
bayramdan önceki 
pazartesi-sah gün
leri ve yarım günlük 
arife gününü de 
içine alacak şekilde

26 Ağustos 
cumartesi günün
den 4 Eylül 
pazartesi gününe 
kadar toplam 10 
günlük tatil edilme 
sini talep etti. 
Turizmciler uzun 
tatil fırsatıyla vatan 
daşların hem sahil 
kentlerinde tatil 
yapma imkanı bula 
bileceğini hem de 
memleketlerinde 
kurban vecibelerini 
ve bayram ziyaret
lerini daha rahat 

gerçekleştirebilece 
ğini savunuyor. 
Turizm sektörü bay 
ram tatili için ikinci 
alternatif olarak, 
yarım günlük arife 
günü tatilinin tam 
güne dönüştürü 
lerek, Kurban Bayra 
mı tatilinin 30 Ağus 
tos Zafer Bayramı 
ile birleştirilip 30 
Ağustos Çarşam 
ba'dan 4 Eylül 
Pazartesi'ye kadar 
6 gün şeklinde 
uzatılmasını önerdi.

Kurban Bayramı 
tatili için başta An
talya olmak üzere 
sahil kentlerine 
yoğun ilgi olduğu 
nu belirten Türkiye 
Otelciler Federas 
yonu (TÜROFED) 
Başkanı Osman 
Ayık şunları 
söyledi: "Kurban 
Bayramı hareket 
liliği başladı. Yük
sek sezona da denk 
geliyor olması 
dolayısıyla oteller 
de ciddi yoğunluk 

yaşanacağını 
öngörüyoruz.
Vatandaşın bayram 
tatili planlarını daha 
iyi yapabilmesi için 
bayramdan önceki 
pazartesi- salı gün
leri ve yarım günlük 
arife gününü de 
içine alacak şe 
kilde 26 Ağustos 
Cumartesi gü 
nünden 4 Eylül 
Pazartesi gününe 
kadar toplam 10 
güne uzatılması çok 
yerinde olacaktır."
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Gurbete düştü şehir
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 oprtelere oclnagne

ağlamaklı hüzzam esti rüzgarı katıp 
peşine o ezgi
günah dokundu böğrüne düşlerin 
yarım çocuklar doğdu
yasak döşeklerde

gelinler kaçıştı
kan cşnaâj, tünemiş apzlerine 
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

kursgn sesleri ürkütünce damların 
zulalarını
kuşlar ürktü
kuşlar öldü kaçışınken telaşla 
hasretli övdüler vşzıldı sonra 
ucu taze kalemlerle
kirli beyaz sayfaya...

HHUUm
Gemlik Bilgi 
Bahçesi Rehabili
tasyon Merkezi’nin 
organize ettiği, 
engelli öğrenciler 
yararına yapılan 
gıda kermesi 
yoğun ilgi gördü. 
Bilgi Bahçesi 
Sahibi Selahattin 
Ulaş ve Kurum 
Müdürü Akın 
Babaoğlu ev 
sahipliğinde 
organize edilen 
kermese Gemlik 
Kent Konseyi 
Engelli Meclisi ve 
Kent Konseyi 
Kadın Meclisi 
üyeleri de 
katıldılar. Kadın 
Meclisi Başkanı 
Çiğdem Türe ve 
Engelli Meclisi 
Başkanı Ahmet

Gazi Memiş, 
sosyal yardım 
projelerinde 
yer alıp, katkı 
sunmaktan büyük 
mutluluk

duyduklarını be
lirterek, bundan 
sonraki projelere 
de katkı koymaya 
devam edecek
lerini söylediler.

Gemlik Körfez
CEMLİK'İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

BYEGM

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

ÖSYM, üniversite 
tercih sonuçlarının 
8 Ağustos'ta 
açıklanacağını 
duyurdu 
Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) 
tarafından 18-26 
Temmuz 2017 
tarihleri arasında 
yapılan üniversite 
tercihlerinin sonuç 
lan 8 Ağustos'ta 
açıklanacak. 
ÜNİVERSİTE 
KAYITLARI 
NE ZAMAN 
YAPILACAK?
ÖSYS sonuçlarına 
göre bir programa 
kayıt hakkı 
kazanan adayların 
kayıt işlemleri 14- 
18 Ağustos 2017 
tarihleri arasında 
yapılacaktır. Elek
tronik kayıtlar ise 
11-16 Ağustos

■

2017 tarihleri 
arasında 
yapılacaktır. 
ÜNİVERSİTE 
KAYITLARI NASIL 
YAPILACAK? 
Kayıt hakkı 
kazanan adayların, 
kayıt için aşağıda 
belirtilen belgeleri 
tamamlayarak 
kayıt süresi 
içerisinde ilgili 
üniversitelere 
başvurmaları 
zorunludur.

Bu süre içerisinde 
kayıt için 
başvurmayan 
veya kayıt 
işlemlerini tamam
lamayan adaylar 
kayıt haklarını 
kaybedeceklerdir. 
Elektronik kayıt 
yapan adaylar, 
üniversiteleri 
tarafından 
duyurulan bel
gelere ve tarihe 
göre işlem 
yapacaklardır.

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE

HAVUZLU 2+1 DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK 
05353781800

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA’NIN YERİ

www.ozerpansiyon.com 
0 530 311 05 97 - 0 533 352 41 63

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
Tel:(0224)5139683GEMLK

http://www.ozerpansiyon.com
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WertowitocastinMimluliiiieliiroi
Mağdur Hakları Ka
nunu Tasansı'nın 
yasalaşması duru
munda, işverenlerin 
engelli işçi çalıştır 
ma zorunluluğuna 
benzer şekilde 
mağdur çalıştırma 
zorunluluğu da söz 
konusu olacak. 
Yargılama sonucu 
sanığın mahkum 
edilmiş olması çoğu 
zaman tek başına ne 
mağduru, ne de 
toplumun vicdanını 
yeterince tatmin 
ediyor. Maruz 
kaldığı eylem ne
deniyle ortaya çıkan 
olumsuz sonuçlann 
mağdur açısından 
mümkün olduğunca 
ortadan kaldırılması 
ve mağdurun 
uğradığı zararın 

telafi edilmesi son 
derece önemli. Suç 
mağdurlarının daha 
kapsamlı, etkin ve 
güvenli bir biçimde 
korunması, sosyal 
devlet ilkesinin bir 
gereği. Adalet 
Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Mağdur 
Hakları Kanunu 
Tasarısı, tam olarak 
bu yaklaşımın bir 
yansıması. Adalet 
Bakanlığı'na bağlı 
Mağdur Hakları 
Dairesi, bu kap
samda dünyadaki 
pek çok uygulamayı 
gözden geçirmiş. 
Kanunun mevcut 
haliyle yasalaşması 
durumunda, 
işverenlerin engelli 
işçi çalıştırma 
zorunluluğuna ben

zer şekilde mağdur 
çalıştırma zorunlu 
luğu da söz konusu 
olacak.

İSTİHDAMDA 
ÖNCELİK 
SAĞLANACAK 
Tasarıda, ihtiyaç 
duyması ve talep 
etmesi durumunda, 
tasarıda belirtilen 
suçlardan dolayı 
mağdur olanlar ile 
mağdurun ölümü 
veya maluliyeti 

halinde bakmakla 
yükümlü olduğu 
kişilerden birine isti
hdamda öncelik 
sağlanması düzen 
lenmiş. Bilgiye göre, 
bununla birlikte, 
kamu kurum veya 
kuruluşlarında 
çalışmakta olup, 
tasarıda belirtilen 
suçlar nedeniyle 
yerleşim yerini 
değiştirmek 
zorunda kalan 
mağdurların talep 

etmeleri halinde, 
görev yerleri 
değiştirilmesi 
gerekiyor.

PRİM DESTEĞİ 
VAR
Yasa tasarısındaki 
bir diğer önemli 
düzenleme, mağdur 
kişileri çalıştıran 
kişilere yönelik ge
tirilecek olan teşvik. 
Engelli personel 
çalıştıran işveren 
lere prim teşvikleri 
çerçevesinde 
sağlanan avanta
jlara benzer bir 
uygulama söz 
konusu olacak. 
Bu kapsamda, 
mağdur perso 
nelin prime esas 
kazanç alt sınırı 
üzerinden hesapla 

nan sigorta primi 
işveren hisse 
lerinin tamamı 
Hazine'ce 
karşılanacak. 
Ayrıca, engelli 
çalıştırılması 
uygulamasına 
benzer şekilde, 
kontenjan fazlası 
mağdur çalıştıran 
veya yükümlü 
olmadıkları halde 
mağdur çalıştıran 
işverenlerin bu 
şekilde çalıştırdık 
lan her bir mağdur 
için prime esas 
kazanç alt sınırı 
üzerinden hesapla 
nan sigorta 
primi işveren 
payının tamamı da 
yine Hazine 
tarafından 
karşılanacak.

Milli e-posta sistemi geliyor
Milli e-posta sistemi 
için çalışmaların 
2018 sonunda ta 
mamlanması bek
leniyor.
Türkiye'de yerli 
arama motoru 
çalışmaları devam 
ederken yerli e- 
posta sisteminin de 
2018 sonuna kadar 
tamamlanacağı be
lirtildi.
2017 başında etüt 
çalışmalarına 
başlandığı bilinen 
yerli e-posta sistemi 
için Ulaştırma Baka 
nı Ahmet Arslan'ın

yaptığı son açıkla 
mada, "Yerli ve milli 
e posta sisteminin 
çalışmasını 2018 
sonuna kadar bitirip 
öncelikle bütün 
kamu kuramlarının 
kullanmasına sağla 
yacağız" denildi. 
Arslan'ın verdiği bil
gilere göre vatan 
daşlar da yerli e- 

posta sistemini kul
lanabilecek.
Şu ana kadar 
yapılan açıklamalar, 
yerli e-posta sis
teminin veri gizliliği 
ni amaçladığına 
işaret ediyor.
Ocak ayındaki 
konuşmasında 
"Yerli e-posta sis
temi kurarak veri

lerin ülkede kalması 
çok önemli" diyen 
Arslan, bu konuyu 
dün katıldığı bir 
televizyon progra 
minin canlı yayının 
da yeniden vurgula
yarak şöyle söyledi: 
"E-postanızı attığı 
nızda ülke dışına 
çıkıyor dünyada 
belli yerleri dolaşıp 
öyle gideceği yere 
varıyor. Dolayısı ile 
Türkiye dışında 
binlerinin bu e 
postayı görebilme 
ve bilgi edinme 
durumu var."

Tüketici Hakları Derneği, emlak vergisi 
miktarına itirazı olan vatandaşlann, 7 
Eylül 2017'ye kadar dava açabilecekleri 
uyarısında bulundu 
Tüketici Haklan Derneği'nden yapılan 
yazılı açıklamada, belediyelerin emlak 
vergisi takdir komisyonları tarafından be
lirlenen emlak vergisinin gerçekçi ve yük
sek tutarda tespit edilmediğini düşünen 
vatandaşların vergi mahkemesine 7 Eylül 
2017'ye kadar itiraz davası açabilecekleri 
bildirildi. Açıklamada, dava açmak için 
muhtarlıklardan takdir komisyonu 
kararının alınması gerektiği hatırlatılırken 
aynı cadde ya da sokaktaki bir mükellefin 
dava açmasının yeterli olduğu ifade 
edildi.
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6EREKU TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

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

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

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07
Pemukksle 013 OO 2» Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
DEMİZ UÇAĞI
PS0S8US Akmlı Ssyshat
METRO
SOur Turfam
Kanto* rogiu-Esadaf
Anıttır
Kamil Koç

*13 •• 13

013 20 77

•14 43 40

Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

HASTANELER
riant cgıum rvıua. di 4 40
İŞ-KUR 513 7166

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
260 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
51345 20

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

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
51345 21-182 
513 45 21-111 

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 
Mudanya 
Yo nl kapı 
Yalova 
İDO İmam Asla 
Dinlenme Tes.

256 77 84 
544 30 60

(212)616 12 12
(226)811 13 23 

ın
513 23 94

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

OTODÜS

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Ayçaz 513 12 95
Habeş 513 16 37
Mogaz 513 75 S8
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 89
Habaşgaz 513 45 48
Yeni Llkitgaz 813 88 00
BP Gaz 814 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 13 40
Beyza Petrol 013 O1 03

Gemlik Karfez
SIHLİK'İN İLK KÛMLÛK SİYASİ «*1171*1

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5850 

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)

GEUSİmH
VENÜS SİNEMASI

KARA KULE 
12.00-14.15-16.15-

18.15-20.15
CUMAÜCEBER

12.00-14.00.-16.00
18.00-20.00

KORKU TÜNELİ
11.30-13.00-

15.00-17.00-19.30 ’
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

-| 987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

■
EüraSSsnHH

KUMLA 1. ŞUBEMİZ

SATILIK 
BİRALIK 

EV - ARSA 
ARAZİ - 
DÜKKAN 
İŞYERİ 

Hüvud Ihemiş

KUMLA 2. ŞUBEMİZ

GEMLİK ŞUBEMİZ

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI 
0 224 514 77 00 0 543 550 20 70 
KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI 
BANKAMATİKLERİN YANI 0 541 545 99 56 
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76 
0 224 538 88 86 - 0533 746 06 46

sahlbinden.comX

www.d ayiemlak. sah i binden, com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.d
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com
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Güne Bakış

Balıkçı Barınağı
Asım Koca bıyık Sunğipek Yerleş 

keşi önünde bulunan Gemlik Balıkçı 
Barınağı konusunda bugüne kadar 
onlarca yazı yazmışımdır.

Dün, Belediye Basın Bürosundan 
gelen barınakla ilgili haberi oku 
yunca, bu konuda yeniden yazma 
gereği duydum.

Gemlik düne kadar bir turizm, ta 
rım ve balıkçı kentiydi.

1980’den sonra değişim başladı.
Devamı sayfa 4’de

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik Yerleskesi dirisinde 
bulunan Balıkçı Barınağının yenilenme 
çalışmalarının devam edildi. Yılmaz, deni 
ze paslanmaz çelik kazıklar çakılmak su 
retiyle gerçekleştirilecek platform çalış 
malarının kısa sürede tamamlanacağını 
söyledi. Deniz tankerlerinin temizlediği 
ve derinliği artırdığı balıkçı barınağında 
bu sayede tekne sayısının da arttığı göz 
lemlendi. Haberi sayfa 2’de

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sanşen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

iıMimiıiii

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdür 
lüğü tarafından 
yapılacak altyapı 
çalışmaları ne
deniyle Gemlik 
İlçesi Hamidiye, 
Hisar, Eşref 
Dinçer mahalle

leri ve civarında 
09 Ağustos - 
7 Eylül tarihleri 
arasında, 
08.00 ile 18.00 
saatleri arasında 
zaman zaman 
su kesintisi 
yapılacağı 
belirtildi.

• EV «DÜKKAN
• ARSA «İŞYERİ

GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI ■_
Sabahattin DEMİR Emlak Müşaviri

ALIM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ & YATIRIM DANIŞMANLIĞI 
EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ & ÖN EKSPERTİZ VE DEĞERLEME HİZMETLERİ

sahibinden.com

• ARAZİ • FABRİKA KREDİ yönlendirme ve takip işleri & tapu takip İşlemleri & mülk yönetimi

Tel & Fax : 0 224 517 33 10 Cep : 0 532 744 33 83 ■ 0 532 744 33 93
www.manastiremlakgemlik.com ■ manastiremiak@hotmaii.com________

mailto:kadri_guler@hotmail.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
sahibinden.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremiak@hotmaii.com
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Geçtiğimiz yıllarda 4 balıkçının denize açıldığı Balıkçı Barınağı’nda önlemler arttırılıyor

Balıkçı Barınağına sonunda el atıMı
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Uludağ Üniver
sitesi Gemlik 
Yerleşkesi 
girişinde bulunan 
Balıkçı Banna 
ğının yenilenme 
çalışmalarının 
devam edildi 
ğini söyledi. 
Balıkçı Barınağı 
çevresinde 
deniz dibi 
taramalarının 
yapıldığını, 
bölgenin temizlen 
diğini ve derinliğin 
artırıldığını 
hatırlatan Refik 
Yılmaz, balıkçılar 
için yapılan 
malzeme depoları 
çalışmalannın da

tamamlanmak 
üzere olduğunu 
belirtti.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat

Büyükgölcigezli 
ile birlikte 
çalışmaları yerinde 
inceleyen Belediye 
Başkanı Refik

Yılmaz, denize 
paslanmaz çelik 
kazıklar çakıl 
mak suretiyle 
gerçekleştirilecek

platform 
çalışmalannın 
kısa sürede 
tamamlanacağını 
söyledi.

GÜVENLİK 
ARTTIRILACAK 
24 saat süreyle 
görevlendirilecek 
personel sayesinde 
Balıkçı Barına 
ğında güvenliğin 
sağlanacağını 
vurgulayan Yılmaz, 
trol avcılığı ve 
midye başta 
olmak üzere kaçak 
avcılığın da önüne 
geçileceğini 
belirtti.
Teknelerin kayıt 
altına alınacağını, 
bölgenin kötü

görünümden 
kurtularak, modem 
hale getirilece 
ğinin altını belirten 
Yılmaz, "Balıkçıları 
miza güzel bir 
barınak yapıyoruz. 
Ağlarını, malzeme 
terini, küreklerini 
koyacak dolapları 
da kısa sürede 
tamamlayacağız. 
Balıkçı Ban 
nağı Gemlikli 
Balıkçılarımıza 
çok yakışacak” 
dedi.
Deniz tankerleri nin 
temizlediği ve 
derinliği artırdığı 
balıkçı barınağında 
bu sayede tekne 
sayısının da arttığı 
gözlemlendi.

Belediye den Navodari gizi açıklaması

Gemlik Belediyesi 
ile Romanya’nın 
Navodari Kenti’nin 
Kardeş Şehir 
buluşmaları 
devam ediyor. 
1999 yılından bu 
yana devam 
eden ilişkiler 
kapsamın da 
Gemlik Beledi 
yesi heyeti bir 
kez daha 
Romanya’ya 
giderek Navodari 
Bayram Günleri 
Festivaline 
katıldılar. .
27 Temmuz -

1 Ağustos tarih
lerini kapsayan 
geziye ayrıca Celal 
Bayar Anadolu Li 
sesi Halk Dansları 
ekibi de katıldı. 
Navadori Heyeti 
22-24 Eylül 
tarihlerinde 
yapılacak ve 
bu yıl üçüncüsü 
düzenlenecek 
olan Uluslararası 
Gemlik Zeytini 
Festivaline 
davet edildi. 
Sosyal, Tarihi ve 
Kültürel ilişkilerin 
bir kez daha

pekiştirildiği gezi 
kapsamında, 
Mecidiye Roman 
ya Müslüman 
Tatar Türkleri 
Demokrat Birliği 
Mecidiye Şubesi 
ziyaret edildi. 
Burada yapılan 
toplantıya Mecidi 
ye Lise Müdürü ve 
öğretmenleri, 
Mecidiye Orta 
Okulu ve 
Öğretmenleri de 
katıldılar.
Mecidiye Lise 
Müdürü’nün Gem
lik’te bir lise ile 

kardeş okul olma 
düşüncesi gezi 
heyetinde bulunan 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Müdürü Kamil 
Beki tarafından 
kabul edildi.
Sultan Abdul 
mecit tarafından 
yaptı rılan 
Mecidiye Camii 
ziyaret edildi ve 
Mecidiye 
Çarşısı gezildi. 
Gezi kapsamında 
ayrıca, Köstence 
ve Navodari 
şehrinin turistik 

yerleri ziyaret 
edildi.
Babadağ: 
Gazi Ali Paşa 
Camii ziyaret 
edildi.
Hoca Ahmet Yese 
vi tarafından Hacı 
Bektaşi Veli’ye 
yardım etmesi için 
700 alperen ile 
birlikte gönde 
rilen, Hacı Bektaşi 
Veli tarafından da 
Dobruca’ya Islamı 
yaymak için 
gönderdiği 
Sarı Saltuk’un 
Babadağ’da 

bulunan kabri 
ziyaret edildi. 
Hıstna’daki müze 
ve Traiani hara
beleri gezildi. 
Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Halk 
Dansları Ekibinin 
gösterileri de 
büyük ilgiyle 
izlendi.
Navodari gezi 
sinde son 
olarak, Tuna 
Nehri’nde 
motorlarla üç 
saatlik bir tura 
katilindi.
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Organlarıyla 5 kişiye umut oldu
Bursa'da beyin 
ölümü gerçekleşen 
53 yaşındaki bir 
kadının 2 kornea, 2 
böbrek ve kara 
çiğe ri 5 kişiye 
umut oldu. 
Bursa Kamu Has
taneleri Birliği'n 
den yapılan yazılı 
açıklamaya göre,

10 gün önce beyin 
kanaması sonucu 
Çekirge Devlet Has
tanesine kaldırılan 
53 yaşındaki 
O.A.'nın beyin 
ölümü gerçekleşti. 
Bunun üzerine 
hastane yetkilileri, 
O.A.'nın ailesiyle 
organ nakli

konusunda 
görüşme yaptı. 
Ailenin olumlu 
yanıt vermesiyle 
kadının organları 
başarılı bir ope 
rasyonla alındı. 
Çekirge Devlet Has
tanesi Organ Nakli 
Koordinatörü 
Tamara Uzun Bal,

hastanın ailesine 
teşekkür ederek, 
"Karaciğeri İstan
bul'da, bir böbrek 
ve iki kornea 
Bursa'da diğer 
böbreği ise 
Antalya'da organ 
bekleyen 5 
kişiye umut oldu" 
dedi.

Bıı rsa'tı l M ılı lı is lata taia cama! M a mu

Bursa'da kırmızı 
ışık ihlali yapan 
halk otobüsünün 
belediye otobüsüne 
çarpması güvenlik 
kameraları 
tarafından saniye 
saniye kaydedildi.

Kaza 18 Temmuz 
Salı günü Yıldırım'a 
bağlı Kaplıkaya Ma
hallesinde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, kırmızı ışıkta 
geçen 16 M 00061 
plakalı özel halk 

otobüsü, 16 JMZ 58 
plakalı Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne ait 
otobüsle çarpıştı. 
Halk otobüsü kaza 
sonrası kaldırıma 
çıktı. Kazada 4 kişi

yaralandı.
Öte yandan iki 
otobüsün çarpışma 
anı güvenlik karne 
rasına yansıdı. 
Görüntülerde 
özel halk oto
büsünün ışık 

ihlali yaptığı, 
diğer otobüsün de 
ilerlediği görülüyor. 
Bu sırada iki oto
büs kafa kafaya 
çarpışıyor. 
Çarpışmanın etk
isiyle özel halk oto

büsü kaldırıma 
çıkıyor. Özel halk 
otobüsünün 
kırmızı ışık ihlali 
yaptığı sırada bir 
minibüsün lam
balarda beklediği 
görülüyor.

Zehir tacirlerine bir darbe daha
Mudanya da polis 
zehir tacirlerine 
göz açtırmıyor. 
Güzelyah'da Balık 
esir plakalı beyaz bir 
şahin araçta 
uyuşturucu olduğu

ihbarını alan emniyet 
ekipleri he men 
harekete geçti.
Mehmet S. (23), İrfan 
T. (25) ve Sa met Ö.
(25) araç içinde 
yakaladı.

Araç içinde ve 
şahısların üzerlerin 
de yapılan aramalar 
da bir miktar kullanı 
ma ve satışa hazır 
esrar ele geçirildi. 
Şehir dışından

uyuşturucu satmak 
için Mudanya'ya 
geldikleri ileri sürü 
len sanıklar adliyeye 
sevk edildi. Zanlılar 
çıkarıldık lan mahke
mece tutuklandı.

Araç, benzin istasyonuna daldı
Bursa-Ankara 
karayolunda kon
trolden çıkan oto
mobil petrol istas 
yonuna dalarak 
akaryakıt pompa 
sına çarptı. Kazada 
4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere 
göre, Ankara is- 
tikame tinden 
İnegöl'e seyir halin 
de olan İsmail A. 
(59) yönetimindeki 
16 YG 672 plakalı 
otomobil, bir anda 

kontrolden çıkarak 
karayolunun 
sağındaki petrol is- 
tasyo nuna daldı, 
iddiaya göre hızlı 
olan otomobil 
petrol istasyonun
daki akaryakıt 

pompasına 
çarparak durabildi. 
Kazada otomobilde 
bulunan Canpolat 
Öztürk (10), Şevden 
Ataş (32), Ayşe 
Ataş (56) ile Tuğçe 
Öztürk yaralandı.

Yaralılar, kaza ye 
rine sevk edilen 
ambulanslarla İn
egöl Devlet Has
tanesi acil servisine 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Yaralıların sağlık 

durumlarının 
iyi olduğu öğre 
nilirken, akaryakıt 
pompasının de- 
vrilmemesi ve 
sızıntı olmaması 
olası faciayı 
önledi.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış BİL Koleji Türk Metal Senılikası üyelerine 
kayıtta yüzde 15 indirim protokolü imzalaılı

Balıkçı Barınağı
1980 sonrası sanayileşme ve 1990’iı 

yıllarda limancılık ardından lojistik yani li
mana gelen ve giden malların taşınması, 
depolanması, gümrüklenmesi faaliyet
lerinin tümü gelişme gösterdi.
Bunlarda Gemlik’in nüfusunun artma 

sına neden oldu.
Nüfus arttı ama plansız ve hesapsız 

kitapsız arttı.
Her yer kaçak yapılarla doldu.
Uman kuruldu ama lojistik hizmetlerin 

verileceği alanlann planları olmadığından 
buralarda kaçak yapılaşma doğdu.

Günümüzde Serbest Bölge, Engürücük 
ve Kurtul civarında boş alan kalmadığı 
halde, hala imar planları çıkmış değil.
Buradaki kaçak yapıların tümü planlar 

çıktığında yasallaşmış olacak.
Konumuz Balıkçı Barınağı.
Gemlik’te balıkçılık eski önemini yitirdi.
Çünkü balıkçılığı teşvik edecek kimse 

çıkmadı. Balıkçılara doğru dürüst bir liman 
yapılmadı, liman içinde ve dışında tekne 
lerin bakım, korunma, çekek yerleri yok 
adildi. İlçenin tek balıkçı barınağı, 1984 
yılın da Bakanlar Kurulu kararı ile Gemlik 
Belediyesi’ne verildi.

Gemlik Belediyesi bu barınağı Balıkçılar 
Barınağı Yönetmeliğine göre işletmesi 
gerekirken, balıkçılara yönelik hiçbir şey 
yapılmadı.

Yalnız balık yakalayan tekneler limana 
yanaşıp bir zamanlar balık satışlarının 
yapıldığı bu alanda teknelerini bağladılar.

Balık satışları Büyükşehir Belediyesi’hin 
Bursa da yaptırdığı Hal binasına taşınınca 
o da Gemlik’ten gitti.

Geçen zaman diliminde Belediye baş 
kanları (Fatih Mehmet Güler dışında) hiç 
biri balıkçılar için barınak içinde bir yatırım 
ve düzenleme yapmadı.

2010 yılında Fatih Mehmet Güler, Balıkçı 
Barınağı projesi ile balıkçılara ve Gemlik 
halkına yönelik güzel bir proje yaptırdı, 
ihalesi yapıldı, ama görevden alınınca, 
göreve gelen Refik Yılmaz tarafından bu 
proje rafa kalktı.

Güler hakkında bu konuda ihaleden tutun 
da, İlçe Tarım Müdürlüğü’ne yapılan Balık 
Çıkış Noktası binası bile Kıyı Kenar çizgisi 
içinde bina yapılamaz diye yıktırıldı.

Açılan davalarda beraat kararı çıktı. 
Aradan 7 yıl geçti.
Balıkçı Barınağı’na yeni el atılıyor.
Ama bir projeye dayalı değil.
Küçük yamalar yapılıyor.
Bunun nedeni ise 2 yıl önce Barınak’tan 

balık avlamaya çıkan 4 balıkçının ölümü 
üzerine gelişen bir süreç bu.

Balıkçı Barınağı’nın çevresine çocuk 
parkı yapan zihniyet, barınağı nasıl 
işletecek göreceğiz.

Bil Koleji Orhan 
gazi Kampüsü 
kaliteli eğitimin 
tüm kesimlere 
ulaşması amacıyla 
protokollerini 
yapmaya devam 
ediyor.
Bölgenin sanayi 
kuruluşlarının yanı 
sıra sendikalarla 
da protokol imza
layan Bil Koleji 
Orhangazi Kam
püsü, Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesi ile protokol

imzaladı.
Bil Koleji Orhanga 
zi Kampüsü Genel 
Koordinatörü

Coşkun Öztürk 
ve Kurumsal 
İletişim Yöneticisi 
Aylin Sakin, Türk

Metal Sendikası 
Gemlik Şube 
Başkanı Kemal 
Durmaz'ı 
ziyaret ederek 
okul ile ilgili 
bilgilendirme 
yapılmasının 
ardından 
protokol nezdinde 
okulun belirle 
nen liste fiyatları 
üzerinden %15 
indirim uygulan 
ması konusunda 
protokol 
imzaladılar.

IMIııti2,Sftslıiiiaııt»tiı

Havva, Asım ve 
Uğur Kambur 
ailesinin sahibi 
olduğu Mavi 
Boncuk bayan ve 
giyim mağazası 
nın 2. şubesi dün 
düzenlenen tören 
le hizmete açıldı. 
İstiklal Caddesi 
1. Nolu Aralıkta 
hizmete giren 
Mavi Boncuk 
Collectıon’un açılış 
törenine, Kay
makam Gürbüz 
Karakuş, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Esnaf ve

Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail 
Beki, MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz 
ile çok sayıda 
davetli katıldı. 
Açılışta konuşan 
İlçe Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
kentlerin yeni ve 
modern işyerle 
riyle daha da 
güzelleştiğini, 
yabancı markalar 
yerine yerli ve milli 
ürünlerin satıldığı 
işyerlerinin 
açılmasının önemli 
olduğunu söyledi. 
Karakuş, şöyle

kçnuştu:
"İşyeri sahiplerine 
bol kazançlar 
dilerken bu işlerini 
daha da büyüt 
melerini daha çok 
insan istihdam et
melerini diliyoruz. 
Dışarıdan gelen 
küresel bağlantılı 
şirketler değil, 
yerli ve milli olan, 
bu ülkenin değer 
terini özümsemiş, 
bu coğrafyanın 
değerleriyle yetiş 
m iş iş insanlarının 
işyeri açmaları 
üretmeleri büyü 
meleri ve onların 
küresel hale

gelmeleri onların 
büyümeleri Türk 
insanı bu konuda 
çok hareketli bir 
hale gelmiştir. 
Küresel okyanus
larda, denizlerde 
sörf yapmayı artık 
normal hale ge
tiren bir tabloda 
yız. Dileriz ileride 
daha büyük 
işyeri açarlar. 
Türkiye’ye 
daha büyük katma 
değer katarlar. 
Kendilerine 
bol kazançlar 
diliyorum." 
Açılıştan sonra 
mağaza gezildi.

ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM SERİ A 88101-88150 SIRA 
NUMARALI KULLANILMAMIŞ 1 CİLT FATURA 

KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 
MUSTAFA AKTAŞ

KAPATILAN İNTERNET KAFEDE KULLANILAN 
10 ADET BİLGİSAYAR SATILIKTIR 

Ahmet ŞENOL 
TEL: 0 531 850 51 54
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GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

11 Özdilek Kültür ve Sanat Atölyesi Tiyatro ve drama eğitimi alan 50 öğrenci gösteri yaptı.

OnlH Miltiir sanat ettinliMeri ilai lûolalı
Asım Kocabıyık Kültür Merkezi’nde yaplan gösterilere öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Özdilek Kültür 
Atölyesi, ilk kez 
tiyatro sanatçısı 
Cengiz Oba ve 
Şirin Oba tarafın 
dan hazırlanan 
tiyatro, drama 
eğitimlerini 
tamamlayarak, 
sahnelediler. 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezi’nde 
düzenlenen tiyatro 
oyunu, ilkokul 
1-2-3- 4. sınıf 
öğrencileri 
tarafından 
sahnelendi. 
Hazırlanan gös 
tenlerde, usta 
tiyatro sanatçısı 
Cengiz Oba 
çocuklara tiyat 
royu sevdirmenin 
yanında, ailelerine 
de çocuklarının 
boş zamanlarını 
yararlı etkinliklerle 
geçirmeleri için 
destekçi olmala 
rından mutluluk 
duyduklarını 
söyledi.

HAFTADA 
1 SAAT 
ÇALIŞTILAR

50 öğrencinin 
katıldığı tiyatro 
eğitimi ve drama 
etkinliklerinin 
düzenlendiği 
Özdilek Kültür 
ve Sanat Atölyesi’ 
sinde haftada 
1 saat çalışma

ile sahnelenen 
oyun ortaya çıktı. 
Ücretsiz olarak 
verilen tiyatro 
ve drama ders
lerinde içeriğinde 
diksiyon 
(güzel konuşma), 
doğaçlama,

rol-mimik, 
dramatizasyon 
çalışmaları yer 
alıyordu.

HER YIL 
YAPILACAK

Gemlik’te

başlayan Özdilek 
Sanat Atölyesi 
çalışmalarının 
ilgi görmesi 
üzerine gelecek 
yıllarda da tiyatro 
ve drama 
etkinliklerinin 
sürdürüleceği

bildirildi.
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi 
Salonu’nda sah
nelenen tiyatro 
1.ve 2. sınıflar 
Kuzular, oyunu 
arkadaşlık ilişkile 
rinin önemini,

3 ve 4.sınıf 
öğrencileri ise 
Vitaminlerin 
Zaferi oyunu ile 
dengeli beslen
meyi, 3-4. sınıf 
öğrencileri Kel 
Oğlan Ses Arıyor 
oyunu ile 
Doğruluk ve 
Dürüstlük 
temaları işlendi. 
Oyunlar veliler 
tarafından 
büyük beğeni ile 
izlendi.
Küçük oyuncu 
ların gösterdiği 
performans 
takdir topladı. 
Tiyatro ve drama 
gösterileri 
sonunda 
gösterilere k 
atılan öğrencilere 
ÖzdilekA.Ş. 
Gemlik İşletme 
Müdürü Sedat 
Kaya tarafından 
katılım belgesi 
ve madalyalar 
verildi.
Öğrencilerinin 
başarılarını 
sahnede izleyen 
veliler çocuklarını 
alkışlarıyla 
ödüllendirdiler. 
Özdilek işletme 
Mürdürü ve 
tiyatro oyunu 
ile dramaları 
öğreten usta 
tiyatrocular 
Cengiz Oba ve 
kardeşi Şirin 
Oba ya da 
teşekkür ettiler.
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Bar saya hir fuar alanı daha yapılıyor
Türkiye'nin ve 
dünyanın mobilya 
üretiminde önemli 
yere sahip olan 
Bursa'nın İnegöl 
ilçesine modern 
mobilya fuar alanı 
yapılacak.
MODEF Fuarcılık 
tarafından 
yapılacak olan fuar 
alanı İnegöl'ün en 
değerli sosyal ve 
ekonomik alanı 
olan 80 bin me
trekare alanda 
kurulması 
planlanıyor. 93 bin 
metrekare inşaat 
alanına sahip fuar 
alanının 2 katlı 
olması planlanıyor. 
Bu alanda her türlü 
fuar faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi 
de hedefleniyor. 
AK Parti Bursa Mil
letvekili Hüseyin 
Şahin, MODEF 
Fuarcılık Yönetim 
Kurulu Başkanı

Yavuz Uğurdağ ve 
MODEF yönetim 
kurulu üyeleri, 
yapılması plan
lanan fuar alanı ile 
ilgili Bursa Valisi 
İzzettin Küçük'ü 
ziyaret etti. 
Ziyarette konuşan 
AK Parti Bursa Mil
letvekili Hüseyin 
Şahin, "İnegöl, is
miyle müsemma 
hale gelmiş mo
bilya sektöründe 
sadece Türkiye'de 
değil, dünyada bir 
marka olma yol
unda çalışmalar 
yapılıyor. Bundan 
30 yıl önce 
başlamış ve bazen 
imkansızlıklardan 
dolayı yılda 2 kez 
mobilya fuarının, 
alanının kifayet arz 
etmediğini biz 
müşahede ettik. 
Fuarcılık şirketi ve 
yönetim kurulu 
üyeleri bir proje

hazırladılar. Bizde 
bu projeyi destek
liyoruz" dedi.
Bursa Valisi İzzettin 
Küçük ise, "Bugün 
burada Bursa valisi 
gibi değil bende 
sizlerden biriymi 
şim gibi sizleri 
ağırlıyorum.
İnegöl'ün kabına 
sığmıyor. 5-10 sene 
öncelik rakamlar 
artık küçük ölçekte 
kaldı. Daha önce 
yapılan fuar alanı 

yetersiz kaldı. 
Çok hızlı büyüyen, 
enerjik bir ilçe ile 
karşı karşıyayız. 
Bizde onların bu 
hızına, enerjisine 
destek vermek is
tiyoruz. Yeni bir 
fuar alanı yapımı 
hususunda projeyi 
gösterdiler. 
Üstümüze düşen 
İnegöl'e daha 
büyük fuar kazan 
dırmaktır. Gereken 
desteği vermeye 

hazırız. Bende çok 
heyecanlandım ve 
memnun oldum. Bu 
işi heyecanla ve 
şevkle takip edece 
giz" diye konuştu. 
İnegöl Mobilya 
Sanayicileri Derne 
ği ve MODEF Fuar 
cılık Yönetim Ku
rulu Başkanı Yavuz 
Uğurdağ proje hak 
kında bilgi verdi.
Uğurdar, "İnegöl'e 
gelmeden sol 
tarafta İne göl'ün 

en değerli sosyal 
ve ekonomik 
alanında 80 bin 
metrekare alan 
üzerinde kuraca 
ğımız fuar alanı 93 
bin metrekare 
inşaat sahasına 
sahip olacak. Pro
jemizi çok ciddi bir 
şekilde etüt ederek 
hazırladık. Her türlü 
sektörde fuar or
ganize edilebilecek 
bir bina ortaya 
çıkartıyoruz. Donatı 
alanları, konferans 
salonlarıyla sosyal 
bir yaşam alanına 
dönüşecek. Diğer 
sektörlere de hitap 
edecek şekilde 
düşünüldü, hazır 
landı. Bursa'daki 
tekstilcilerimiz, mo
bilya yan sanayici
lerimiz, tarım, kitap 
fuarla rina da ev 
sahipliği yapabile
cek bir projedir" 
şeklinde konuştu.

Bursa ya gidecekler yollara dikkat!
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Dairesi Başkan 
lığı'ndan yapılan 
açıklamaya göre, 
şehirlerarası ve 
şehir içi güzergah 
larda trafik ve yol 
durumu hak kında 
açıklama geldi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Daire Başkanlı 
ğı'ndan yapılan 
açıklama şöyle;: 
Karayolları 14. 
Bölge Müdürlü 
ğü'nce, İnegöl- 
Bozöyük Ayrımı Do
maniç Yolunda 
Sanat Yapıları Ve 
Üst Yapı Çalışma 
lan Yapdığından 
Oylat Ayrımına 
Kadar 6750 Mt.'LİK 
Kesiminde Trafik 
Servis Yolundan 
Sağlanmaktadır.
-BURSA- Eskişehir 
D-200 Karayolu İn
egöl Çıkışında 
Karayolları 14. 
Bölge Müdürlü 
ğü'nce, Avarlar 
Köprülü Kavşağı 
Yapım Çalışmaları 
Nedeniyle Trafik

Servis Yolundan 
Sağlanmaktadır. 
-KENT Meydanı - 
Terminal Arasında 
Sürdürülen T2 Hafif 
Raylı Sistem Hattı 
Çalışması Nedeni 
İle İstanbul Yolu 
Üzerinde Şerit 
Daraltma 
Uygulanmaktadır. 
Ayrıca Kent 
Meydanı Alt Yolları 
Araç Trafiğine 
Kapatılacaktır.
-BURSA-ORHANELİ 
İl Yolu Güzerga 
hında Yol Genişlet 
me Çalışmaları Ne
deniyle Trafik 
Bölünmüş Yolun 
Diğer Kesimden 
Kontrollü Olarak 
Sağlanmaktadır. 
-TARİHİ Kültürel 
Miras Şube Müdür 
lüğü'nce Yapılan 
"YEŞİL Caddesi 
Cephe Sağlıklaş 
tırma Uygulama 
Yapım İşi" Kapsa 
mında; Yıldırım 
İlçesi, Kurtoğlu Ve 
Yeşil Mahallesi'nde 
Bulunan Yeşil Cad- 
desi'nde Cephe 
Sağlıklaştırma

Çalışmaları Nedeni 
İle Yeşil Cadde De 
Şerit Daraltma 
Uygulanmaktadır.
-YILDIRIM İlçesi 
Teleferik Meydanı 
Düzenleme 
Çalışması Nedeni 
İle Zaman Zaman 
Yol Kapatmaları 
Yapılacaktır.
-YILDIRIM İlçesi 
Sıracevizler Ma
hallesi Kurtbasn 
Caddesi Üzerinde 
Yol işleri Şube 
Müdürlüğünce 
Yapılack Çalışma 
Nedeni İle Araç 
Trafiğine Kapatıla 
çaktır.
-YILDIRIM İlçesi 
Sıracevizler Ma
hallesi Kurtbasan 
Caddesi Üzerinde 
Yol işleri Şube 
Müdürlüğünce 
Yapılan Çalışma Ne
deni İle Araç 
Trafiğine Kapatı 
lacaktır. Trafik Akışı 
Alternatif Güzer
gahlardan 
Sağlanacaktır.
-OSMANGAZİ ilçesi 
2. Kanalboyu Cad
desinin Dr. Sadık

Ahmet Caddesi İle 
2. Çirişhane Cad
desi Arasında 
Kalan Kısmı Uedaş 
Çalışması Nedeni 
İle Araç Trafiğine 
Kapatılacak Olup, 
Trafik Akışı Soğanlı 
Bulvarı ile 2. Kanal 
Caddesi Kesişimin 
den Başlamak 
Sureti İle Soğanlı 
Bulvarı Üzerinden 
Nilüfer Cadde'yi 
Takip Ederek Dr. 
Sadık Ahmet Cad
desinden 
Sağlanacaktır.
-OSMANGAZİ İlçesi 
Hüdavendigar Ma
hallesi Doburca 
Caddesi Buski 
Genel Müdürlüğü 
Tarafından Yapıla 
cak Çalışma Nedeni 
İle Araç Trafiğine 
Kaparılacaktır. 
Trafik Akışı Alter
natif Güzergahlar
dan Sağlanacaktır. 
-NİLÜFER İlçesi Ata 
Cadde, Umut Sokak 
Ve Belde Sokak 
Uedaş Çalışması 
Nedeniyle Araç 
Trafiğine 
Kapatılacak Olup,

Trfaik Akışı Alter
natif Güzergahlar
dan Sağlanacaktır.
-YILDIRIM İlçesi 
Ankara Yolu Cad
desinin Otosansit 
Ve Kamyon Tır 
Parkı Arasındaki 
Güzergahta Buski 
Genel Müdürlüğü 
Tarafından 
Yapılacak Çalışma 
Nedeni İle Şerit 
Daraltma 
Uygulanacaktır.
--11 Eylül Bulvarı 
Millet Mah. Mevkii ( 
Kaşmer Okulları 
Önü) Yeni Üst Geçit 
İnşaat Yapımı 
-ATA Bulvarı 23. 
Nisan Mah. Üst 
Geçidi 
-BURSA Ankara 
Yolu İnegöl Şehir 
Geçişi (KALBUR 
Deresi Mevkii) Üst 
Geçidi 
-MUDANYA Yolu 
Caddesi Geçit Mah. 
Mevkiindeki Geçit 2 
Alt Geçidinde 
Bakım Onarım 
Çalışması Nedeni 
ile Şerit Daraltma 
Uygulana çaktır.
-BURSA-MUDANYA 

Kesişiminde Bulu
nan Köprülü 
kavşağı Mudanya- 
Bursa Ve Nilüfer- 
Mudanya Kollarında 
Yapılacak Çalışma 
Nedeni İle Şerit 
Daraltma Uygu 
lanacaktır.
-OSMANGAZİ İlçesi 
Hayran Caddesi İle 
7. Eren Sokak 
Kesişiminde Buski 
Genel Müdürlüğü 
Tarafından Yapıla 
çak Çalışma Nedeni 
İle Araç Trafiğine 
Kaparılacaktır. 
Trafik Akışı Alter
natif Güzergahlar
dan Sağlanacaktır. 
Sürücülerimizin 
Kent İçi Hız Limit
lerine Uymaları Ve 
Kontrollü Seyir Et
meleri, Çalışma 
Yapılan Güzer
gahlarda Dikkatli Ve 
Duyarlı Olunması, 
Trafik İşaret Ve 
İşaretçilerine 
Uymaları, Bilgi 
Levhaları ile 
Gösterilmiş Alter
natif Güzergahları 
Tercih Etmeleri 
Gerekmektedir.
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LYS efc yerleştirme ne zaman haşlıyor?
LYS tercih sonuç 
larının dün açıklan 
masını heyecanla 
bekleyen öğrenciler 
tarafından diğer 
yandan, ek yerleştir 
melerin ne olduğu 
ve ne zaman başla 
yacağı sorgulan
maya başladı.

I Geçtiğimiz gün
lerde öğrenciler 
zorlu bir üniversite 
tercihi sürecinden 
geçti. LYS sınavına 
giren öğrenciler, 
tercih işlemlerini 
tamamlamalarının 
ardından merakla 
yerleştirme sonuç 
larını beklemeye 
koyuldu.
LYS EK 
YERLEŞTİRME 
NE ZAMAN 
BAŞLAYACAK? 
Yerleştirme 
sonuçlarının 
açıklanmasının 
ardından başlaya

cak kayıt işlemle 
rinde, kayıt yaptır 
mayan ve yerleştir 
me için yeteri 
başvuru alınmayan 
bölümlerde kalan 
boş kontenjanlar 
açıklanacak. 
Açıklanan konten
janlara göre ek 
yer leştirme 
tercihleri alınacak. 
Merkezî 
Yerleştirmede bir 
örgün yükseköğ 
retim programına 
yerleştirilmiş aday
lar ile kontenjan 
sınırlaması olan 
açık öğretim prog 

ramlarına yerleşti 
rilmiş olan adaylar, 
kontenjan sınırla 
ması olmayan açık 
öğretim ön lisans 
program larına Ek 
Yerleştir me için 
başvuru yapabile
cekler. Yüksek 
öğretim program 
larının 2017-ÖSYS 
sonuçlarına göre 
(sınavsız geçiş 
dâhil) yapılan genel 
yerleştirme so
nunda boş kalan 
veya kaydolmama 
nedeniyle dol
mayan kontenjan 
larına ÖSYM

tarafından merkezî 
olarak Ek Yerleştir 
me yapılacaktır. 
Yerleştirme 
işlemleri kapsamın 
da ilk tercihini yap
mayan adaylar ek 
yerleştirmelerde 
tercih verme 
hakkına sahiptir. 
Sınavsız geçiş 
dâhil merkezî 
yerleştirmede açık 
öğretimin konten 
jansız programları 
dışında bir yüksek 
öğretim progra 
mına yerleştirilen 
adaylar, ek yerleş 
tirme için başvura 
mayacak.
Ek yerleştirmede 
ön lisans ve lisans 
programlarına 
merkezi genel 
yerleştirmedeki en 
küçük puanlarının 
altında puana sahip 
olan adaylar yerleş 
tirilmemektedir.

Aynı zamanda 
kesin kayıt so
nunda da konten
jan açığı bulunan 
programlara ön 
kayıtla öğrenci 
alınmamaktadır. 
LYS EK 
YERLEŞTİRME 
TERCİH ÜCRETİ NE 
KADAR?
Ek yerleştirme ter
cihleri 15,00 TL 
ücreti karşılığında 
yapılabilecektir. 
HANGİ DURUMDA 
EK YERLEŞTİRME 
TERCİHİ GEÇERSİZ 
SAYILACAK?
Ek yerleştirme için 
tercih yapan aday
lardan ek yerleştir 
me ücretini yatırma 
yanların ek yerleştir 
me için yapmış 
oldukları tercihler 
işleme alınmaya 
çaktır.
ÖSYM’nin 
yayınlamış 

olduğu 2017 
ÖSYS yerleştirme 
kılavuzundaki 
açıklamaya göre, 
Yükseköğretim 
programlarına 
kayıt işlemleri 
tamamlan diktan 
sonra boş kalan 
kontenjanlar 
üniversiteler 
tarafından ÖS 
YM’ye bildirile 
cek. Yükseköğ 
retim programla 
rının 2017-ÖSYS 
sonuç larına göre 
(sınav sız geçiş 
dâhil) yapılan 
genel yerleştirme 
sonunda boş kalan 
veya kaydolma 
ma nedeniyle 
dolmayan kon 
tenjanlarına 
ÖSYM tara 
fından merkezî 
olarak Ek 
Yerleştirme 
yapılacaktır.

Burs ve Krediler Artacak
Trabzon Beşik 
düzü'nde konuşan 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, öğren 
çilere müjdeyi 
verdi: Yeni eğitim 
ve öğretim yılında 
burs ve krediler 
artacak.
Trabzon'un 
Beşikdüzü ilçesin 
de halka hitap 
eden Cumhur 
başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 
üniversite 
öğrencilerine 
müjde vererek 
"Yeni eğitim ve 
öğretimde burs ve 
krediler artacak, 
lisansüstü, dok
tora, onlar da arta
cak" dedi.
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın konuş 
masından satır 
başları; "Geziciler 
çıktı meydana, 
dolaştılar. Zannet
tiler ki, Gezicilerle 
biz Türkiye'yi bitiri
riz. Arkasında em
peryalist güç vardı. 
11-12 ağaç bir 
başka yere taşını 
yor diye kıyamet 
koparıyorlardı. Hal
buki biz iktidarımız 
dönemimizde 2.5

milyar ağaç diktik. 
Şu anda Anadolu'
nun yollarında 
gördüğünüz fidan
lar var ya, onları 
hep biz diktik. Aşık 
olan, dertli olan bir 
şeyler yapar." 
270 bin derslik 
yaptık, mevcut 
dersliklerin üstü 
ne. Eğitimde en 
büyük desteği milli 
eğitime veriyoruz. 
Çünkü öğretmen 
lere ihtiyacımız 
var. Boş ders ol
mayacak dedik. 
Bizim sınıfımızda 
170 öğrenci vardı. 
Biz öğrenci sayı 
sini 30'a indire 
ceğiz dedim. Tüm 
Türkiye'de 30'a 
inmiş vaziyette. 
20'li sınıflar da var.

Daha iyi olacak 
bunu da yeterli 
bulmuyoruz. Şu 
anda öğrencilere 
burs veriyoruz 
değil mi, anneye 
veriyoruz parayı. 
Babaya versek 
gidecek onunla 
içecek sigara. 
Dedik ki bunu 
anneye verelim. 
Anne hiç olmazsa 
sigara içmez, 
çocuğuna verir. 
"Yeni eğitim ve 
öğretimde burs ve 
krediler de artacak, 
lisansüstü, 
doktora, onlar da 
artacak. Üniver
sitelerimizde kalite 
artacak. Bunlar 
için çok önemli 
adımlar atmamız 
lazım."dedi

KÜÇÜK KUMLA 0 İTİ 11II ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE Millili HAVUZLU 2+1 DAİREUHI ILIR ŞAHİDİNDEN SATILIK
------------- 05353781800

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA’NIN YERİ

www.ozerpansiyon .com 
0530311 05 97 - O 533 352 41 63

Facebook sayfamız ı Gemlik Körfez • Güler Ajans

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACIUK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
Tel:(0.224)5139683GEMLİK

http://www.ozerpansiyon
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Bandrol ücretlerinde düzenlemeye gidildi
Bakanlar Kurulu 
kararıyla internet 
üzerinden veya 
başka bir yolla her 
türlü görsel veya 
işitsel yayınları 
alabilen cihazların 
bandrol oranlan 
değiştirildi.
Türkiye Radyo-Tele- 
vizyon Kurumu 
Gelirleri Kanunu 
Uyannca Radyo, 
Televizyon, Video ve 
Birleşik Cihazlar ile 
Bunların Dışında 
Kalan Radyo ve 
Televizyon

Yayınlarını Almaya 
Yarayan Her Türlü 
Cihazdan Alınacak 
Bandrol Ücretlerine 
İlişkin Kararda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Karar* Resmi 
Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Bakanlar Kurulu 
tarafından alınan 
kararla, bandrole ta 
bi cihazlar ve band 
rol oranlarının yer 
aldığı listede ilave 
bir yazılım veya

donanım desteği 
olsun veya olmasın 
doğrudan, internet 
üzerinden veya 
başka bir yolla her 
türlü görsel veya 
işitsel yayınları ala
bilen cihazların ban

drol oranları şu 
şekilde gerçekleşti: 
Televizyon: yüzde 
16, 
Radyo, portatif 
radyo-teyp, radyo- 
pikap (motorlu 
taşıtlarda

kullanılmaya mah
sus olanlar, radyo 
tuner kartları dahil): 
yüzde 16 
Video: yüzde 16 
Birleşik cihazlar 
(Video-televizyon- 
radyo, video-tele- 
vizyon, radyo 
televizyon, müzik 
setleri ve benzer
leri): yüzde 16 
Cep telefonları: 
yüzde 10 
Bilgisayarlar ve 
tablet bilgisa 
yarlar: yüzde 2 
Taşıtlar (Üzerinde

görsel ve/veya 
işitsel yayınları 
alabilen cihaz 
bulunanlar) 
a- Kara taşıtları: 
yüzde 0,4 
b- Diğer taşıtlar: 
yüzde 0,01 
Video görüntü 
veya ekranına 
bağlantı yapılmak 
üzere tasarlan 
mış olan TV 
alıcıları (Uydu 
alıcıları, set üstü 
medya kutuları, 
tv tuner kartları 
dahil): yüzde 10

İHMMdltatiiAUfl
Takvim etkisinden 
arındınlmış sanayi 
üretim endeksi, 
haziranda yıllık 
bazda yüzde 3,4 
arttı. Mevsim ve 
takvim etkisinden 
arındınlmış sanayi 
üretimi ise bir 
önceki aya göre 
yüzde 0,4 azaldı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
sanayi üretim 
rakamlannı açıkladı. 
Buna göre, mevsim 
ve takvim etkisin
den arındırılmış 
sanayinin alt sek
törleri (2010=100 
temel yıllı) 
incelendiğinde, 
2017 yılı Haziran 
ayında madencilik 
ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir 
önceki aya göre 
yüzde 1.2 artarken

imalat sanayi sek-
törü endeksi yüzde 
0.5 ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklim- 
lendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü en
deksi yüzde 0.6 
azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ 
BİR ÖNCEKİ YILIN 
AYNI AYINA GÖRE 
YÜZDE 3.4 ARTTI 
Takvim etkisinden 
arındırılmış 
sanayinin alt sek
törleri (2010=100 
temel yıllı) 
incelendiğinde, 
2017 yılı Haziran 

ayında madencilik 
ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
0.5 azalırken, imalat 
sanayi sektörü en
deksi yüzde 3.8 ve 
elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi 
yüzde 2.5 arttı. 
Mevsim ve takvim 
etkisinden arındırıl 
mış ana sanayi 
grupları (MIGs) 
incelendiğinde, 
2017 yılı Haziran

ayında bir önceki 
aya göre en fazla 
azalış yüzde 2.2 ile 
ara malında 
gerçekleşti.Mevsim 
ve takvim etkisin
den arındırılmış 
imalat sanayi alt 
sektörleri incelen 
d’iğınde, Zül f yılı 
Haziran ayında 
bir önceki aya 
göre en fazla 
azalış yüzde 7.3 ile 
tütün ürünleri 
imalatında gerçek 
leşti. Bu azalışı, 
yüzde 5.6 ile 
temel eczacılık 
ürünlerinin ve 
eczacılığa ilişkin 
malzemelerin 
imalatı ve yüzde 
4.6 ile kok kö 
mürü ve rafine 
edilmiş petrol 
ürünleri imalatı 
takip etti.

Müteahhiilere uyarı
Orman ve Su İsleri Bakanı Veysel Eroğlu, 
bakanlıktan iş alan müteahhit firmalara 
"Sözleşmede belirtilen tarih bir gün bile 
geçse işiniz feshedilecek." uyarısında 
bulundu.
Bakan Eroğlu, Çorum Saat Kulesi önün 
de düzenlenen DSİ Tesisleri Toplu Temel 
Atma ve Orman Köylülerine Kullandırılan 
Gelir Getirici Tür, ORKÖY Kredi 
Sertifikaları Dağıtım Töreni'ne katıldı. Bu
radaki konuşmasında, bakanlıktan iş alan 
müteahhit firmalara uyarılarda bulunan 
Eroğlu, işlerin belirlenen tarihlerde bit
memesinin bahanesi olamadığını söyledi. 
Eroğlu, şunları kaydetti: "Müteahhit fir
malar beni iyi dinleyin, sözleşmede belir
tilen tarih bir gün bile geçerse işiniz 
feshedilecek. Talimat verdim, kusura 
bakmayın. Biz zamanla yarış ediyoruz. 
Bahane yok, siz şimdiden, temel atma 
merasimi biter bitmez doğrudan şantiye 
ye geçin. İşinizin başına geçeceksiniz, 
gerekirse üç vardiya çalışacaksınız. Kur
ban Bayramı'nda da 10 gün tatil yok. 2 
gün tatil yapacaksınız ve tekrar şantiyeyi 
Könttoı 'eaebeksımZ. eeh dâ KUroan 
Bayramı'nda 1 gün tatil yapacağım ve 
tekrar sizleri kontrol etmek için 
Türkiye'nin her tarafını inceleyeceğim."
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GEREKlI TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
166

513 45 03
514 OO 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Mûd. 
Nüfus Md.

513 13 53

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet MOd.

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

513 10.57
513 13 08
513 11 33
513 10 05
513 37 42

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07
• 12 OO 20
•14 •• «2
•13 20 77

•12 O1 ••

Tapu Sicl. MOd. 513 14 14
DİNİZ UÇ Adi
Pegesuo Atanla Seyahat
METRO
Aydın Turizm
•Özer Turizm
Kanbarofilu-Eaada*
Anrtur
Kamil Koç

Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Mûd. 
İlçe Seç. Md.

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

HASTANELER
rıaiK egıum mua. sı a ı o et»
İŞ-KUR 513 71 66

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Mest

517 34 OO
513 23 29 BELEDİYE

Msr.Ssğ.Ocsğı
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 85 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21-23
5134520

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

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

5132325 
51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Dinlenme Tos.

544 30 OO
(212) 510 12 12 
(226)811 13 23

Aslan

VAPUR- FERİBOT
Yalove (228) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (282) 655 60 31

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR________

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habeş 513 16 37

। Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 
MAR-PET .
Tuncay Otogaz

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5851 

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)

ıiHilısimttî
VENÜS SİNEMASI

KARA KULE 
12.00-14.15-16.15- 

18.15-20.15 
CUMALİ GEBER 

12.00-14.00.-16.00
18.00-20.00 

KORKU TÜNELİ
11.30-13.00- 

15.00-17.00-19.30
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


YİĞİT İNŞAAT

GemlikKErfez
OEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYA8İ GAZETESİ

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 MALZ€M€L€Rİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LA M İN AT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

zingot

sahibinden.com

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

reboyu aksa doğalgaz yani 
ıo O 543 550 20 70 
İSKELE MEYDANI
ani O 541 545 99 56
ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76
6 - 0533 746 06 46

m EMLAK

ANLIĞI

SATILIK 
KİRALIK 
EV - ARSA 
ARAZI - •• 
DÜKKAN 
İŞYERİ 
Wwuit lbıenti$

KUMLA 2. ŞUBEMİZKUMLA 1. ŞUBEMİZ

GEMLİK ŞUBEMİZ

www.dayiemlak.sahibinden.com

- MMM wwaawafflMS

auSiSKB
FdOiEaliaiEHEii&iEii mmSmhmmS

http://www.yigitinsaatgemlik.com
sahibinden.com
emlak.sahibinden.com


SIZMA

Baskı
TÜRKİYENİN EN BÜYÜK TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI FABRİKASI GEMLİK TE..?

444 68 80 | 
www.kavlak.com.tr

GemlikKarfez __________ . _
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

10 Ağustos 2017 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sanşen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 

. GEMLİK
irfanunluemlak.sahibinden.com

11 özgür Aksoy ve Idris Büyükdönmez için pazar günü mevlit okutulacak, daha sonra öldürüldüğü yerlere karanfil bırakılacak 

imlııH.iiiııiiııiiiiıılııcailaı
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

40 gün ne çabuk geçti..
Zaman ne çabuk geçiyor.
Avukat Özgür Aksoy ve polis memu 

ru Idris Büyükdönmez’in ölümlerinin 
üzerinden neredeyse 40 gün geçti.

Acıları hala unutulmuyor.
Hiçbir suçları olmadığı halde, bir 

saldırgan tarafından yaşamdan kopa 
rılan bu güzel iki insanın pazar günü 
40 mevlidi okunacak.

Aynı gün düzenlenecek etkinlik ile 
iki görev şehidi anılacak. Devamı 4’de

Uğradığı menfur saldırı sonucu haya 
tını kaybeden CHP Bursa Büyükşehir 
ve Gemlik Belediye Meclis üyesi 
Avukat Özgür Aksoy ve Polis Memuru 
Idris Büyükdönmez, ölümlerinin 40. 
günlerinde anılacaklar. 13 Ağustos 
2017 Pazar günü Asım Kocabıyık Ca 
miinde okunacak 40 mevlidinden son 
ra, Aksoy ve Büyükdönmez için yürü 
yüş yapılarak öldürüldükleri yerlere 
karanfil bırakılacak. Haberi sayfa 2’de

Celal Bayar Anadolu Lisesi’ne yabancı 
dil, müzik, resim sınıfları yapılacak.

İMİ

Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’nin daha 
kaliteli eğitim ve 
öğretim adına 
donanımı zengin 
leştiriliyor.

2017-2018 eğitim 
ve öğretim yılında 
Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’ne 136 
öğrenci alınacak. 
Haberi sayfa 2’de

«■■manastir emlak
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Yuvanıza Giden Yol — , . ... — ...... 'A.
mikkAN Sebahattın DEMİR Emlak Müşaviri

• EV »pUKKAN Aum satim kiralama ve aracilik hİzmetlerİ & yatirim danişmanliği
• ARSA »İŞYERİ EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ & ÖN EKSPERTİZ VE DEĞERLEME HİZMETLERİ
• ARAZİ »FABRİKA KREDİ YÖNLENDİRME VE TAKİP İŞLERİ & TAPU TAKİP İŞLEMLERİ & MÜLK YÖNETİMİ

Tel & Fax :0 224 517 33 10 Cep : 0 532 744 33 83 - 0 532 744 33 93
www.manastiremlakgemlik.com - manastiremlak@hotmail.com

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:uler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
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Celal Bayar Anadolu Lisesî’ne yabancı dil, müzik, resim sınıfları yapılacak.

Belediye eksili derslimeri tamamlavacalı
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nin 
daha kaliteli 
eğitim ve öğretim 
adına donanımı 
zenginleştiriliyor. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli ve 
Okul Müdürü Kamil 
Beki ile birlikte 
okulda inceleme 
lerde bulunan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, okul 
içinde yapılacak 
çalışmalarla öğren 
çilere yabancı dil, 
resim ve müzik 
sınıfı kazandıra 
caklarını söyledi. 
Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü ve Park 
ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri

ile hazırlayacakları 
projeyi kısa sürede 
yaşama geçirecek
lerini anlatan Refik 
Yılmaz, 2017-2018 
eğitim ve öğretim 
yılına donanım 
zenginliğinin 
yetiştirileceğini 
söyledi.

Gemlik Belediyesi 
olarak ayrım 
yapmadan ilçedeki 
tüm okulların 
bahçe düzenleme 
si, derslik ihtiyaç 
lan, bahçe büyütül 
mesi, çevre düzen
lemesi, spor sa
lonu gibi proje 

lerine el attıklarını 
hatırlatan Refik 
Yılmaz, “Gelece 
ğimizi emanet 
edeceğimiz genç 
lere ne kadar hiz 
met etsek, onların 
eğitim ve öğretimi 
için ne kadar 
yatırım yapsak

azdır” dedi.
Devlet ve özel 
sektör destekli 
ilçeye 8 okul 
kazandırdıklarını, 
yeni okul protokol
lerinin yapıldığını 
vurgulayan Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Anadolu Lisesi’nin 
ardından Şehit 
Cemal ve Endüstri 
Meslek Lisesi okul 
binalarının da 
yenileneceğini 
anımsattı.
Tüm kamu kurum 
ve kuruluş binaları 
olduğu gibi okulları 
ve sağlık ocaklarını 
yenile diklerine 
dikkat çeken 
Yılmaz, “Gemlikli 
öğrenci terimizin 
daha sağlam, daha 

sağlıklı ve daha 
modern binalarda 
eğitim ve öğretim 
görmelerini 
istiyoruz. Proje, 
destek, hizmet ve 
yatırımlarımız 
devam edecek” 
diye konuştu. 
2017-2018 eğitim 
ve öğretim yılında 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ne 
136 öğrenci 
alınacak.
Geçtiğimiz öğretim 
döneminde 204 
öğrenci okuldan 
mezun olmuştu. 
Yeni öğretim 
yılında sınıflann 34 
kişiye indiriymesi 
nedeniyle konten
jan sayısında 
azalma oldu.

Ozgtır Aksoy ve ldns Büyükdönmez için pazar gunu mevlit okutulacak, daha sonra öldürüldüğü yerlere karanfil bırakılacak

Ölümlerinin 40. gününde anılacaklar
Şehit Polis

İdris Büyükdönmez ve
ŞehitAvukat

Özgür Aksoy 
Anma Yürüyüşü

13 Ağustos Pazar
13:45 Mevlid-i Şerif (öğlen namazına 
müteakiben) Yer. Gemlik Merkez Cami 

15,-OOŞehitAv. özgür Aksoy anısına 
karanfil bırakma

Yer: Aksoy Hukuk Bürosu 
15:30 Anma Yürüyüşü, 

Yer: Aksoy Hukuk Bürosundan 
____________________Adliye Binasına

Uğradıkları menfur 
cinayet sonucu 
yaşamlarını yitiren 
Bursa Barosu 
Avukatlanndan 
CHP Gemlik ve 
Büyükşehir 
Belediye Meclis 
üyesi Özgür Aksoy 
ile Polis Memuru 
Idris Büyükdön- 
mez ölümlerinin 
40. gününde 
Gemlikliler 
tarafından düzen
lenecek etkinlik
lerle anılacak. 
Siyasi Partilerin, 

sivil toplum 
kuruluşlarının 
destek verdiği 
anma etkinliklerine 
büyük katılım 
sağlanacak.
Etkinlik, 13 
Ağustos 2017
Pazar günü 
gerçekleşti ri lecek.
Aksoy ve 
Büyükdönmez 
ailelerinin de 
katılacağı 
13 Ağustos 2017 
günü saat 13.45 de 
Merkez Asım 
Kocabıyık Camiin 

de Özgür Aksoy ve 
İdris Büyükdön
mez için 40 mevlidi 
okutulacak.

KARANFİLLER 
BIRAKILACAK

Mevlüt çıkışı, 
Özgür Aksoy’un 
Ali Aksoy Sokak
taki ‘Aksoy Hukuk 
Bürosu’ önünde, 
Aksoy’un kardeşi 
Önder Aksoy bir 
konuşma yapa 
cak.
Daha sonra

Aksoy’un çalışma 
masasına karan
filler bırakılacak. 
Saygı duruşundan 
sonra toplananlar 
Adliye Sarayı’na 
kadar yürüyecek. 
Burada da şehit 
edilen polis memu 
ru İdris Büyükdön 
mez için saygı 
duruşunda bulunu 
lacak, öldürüldü 
ğü yere karanfiller 
bırakılacak.

DESTEK BÜYÜK

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan gazete 
mize yaptığı açık 
lamada, ilçemiz 
deki siyasi parti 
başkan larıyla 
etkinlik konusunu 
görüştüğünü ve 
tümünün destek 
vereceğini 
bildirdiklerini 
söyledi.
Sertaslan 
şunları söyledi: 
“Sivil toplum 
kuruluşları da 
etkinliğe

katılacaklar. 
Görevleri 
nedeniyle şehit 
düşen iki değerli 
kardeşimizi 
ölümlerinin 40. 
gününde anmak 
ve bu tür cinayet
lerin bitmesi için 
biraraya gelip 
‘yeter demek* 
istiyoruz.” 
Aksoy ve 
Büyükdönmez’i 
anma gününe 
ilçe dışından da 
katılım 
bekleniyor.
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Asırlıfc çınar otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı
Osmangazi de 
asırlık bir çınar 
ağacının büyük bir 
dalı gövdesinden 
ayrılırak otomobilin 
üzerine devrildi. 
Otomobilde bulu
nan 2 kişi 
yaralandı.

OTOMOBİL, 6 
DAİRE VE 3 İŞ YERİ 
HASAR GÖRDÜ 
Merkez Osmangazi 
İlçesi İntizam Ma
hallesi BursalI Tahir 
Caddesi'nde bulu

nan tarihi çınar 
ağacının devasa 
büyüklükteki dalı, 
gövdeden ayrılarak 
büyük bir gürültü 
ile devrildi. Devrilan 
dal, 34 LN 7625 
plakalı otomobile, 
ağacın karşısında 
bulunan 5 katlı bi
nadaki 6 daireye, 
bir teleko- 
minikasyon trafos
una ve 3 işyerine 
hasar verdi. Bir 
şirkete ait olduğu 
öğrenilen aracın sürücüsü 30 yaşındaki Ufuk Ka ralak ve yanında

bulunan AykuyDinç 
yaralandı. Ufuk 
Karalak olay yerine 
gelen 112 Acil 
Sağlık ekiplerince 
Muradiye Devlet 
Hastanesine 
kaldırılırken, Aykut 
Dinç ayakta tedavi 
edildi.Mahalle 
sakinleri tarihi 
ağacın daha önce 
kesildiği için yükü 
nün devrilen tarafa 
bindiğini iddia etti. 
Olayla ilgili soruş 
turma başlatıldı.

Zeytin sularten traktörü ııandı
İznik de bir çiftçi 
bahçesini 
sularken alev alan 
traktö rünün 
yanışını endişeli 
gözlerle izledi, 
o anlan da 
kamerasına 
kaydetti.
Nuri Karakuş adlı 
çiftçi, zeytin 
ağaçlarını sulamak 
için sabah saat
lerinde traktörü ile 
tarlasına geldi. 
Karakuş'un trak
törü sondaj 
motorundan 
tarlaya su 
basarken alev aldı. 
Kısa sürede alev 
topuna dönen trak
tör hurda yığınına 
döndü.

Karakuş çevrede 
kimse olmayınca 
sesini de 
duyuramadı.

Gözleri önünde 
küle dönen trak
törünü cep telefo
nuna kaydeden

talihsiz çiftçi, 
"Bittik biz” diyerek 
üzüntüsünü 
dile getirdi.

Denizde Kaylıolan 
Ünlü Jokeyin Cansız 
Bedeni Bulundu
Mudanya’ya bağlı Yal ıçiftl ik köyü Ke- 
tendere sahilinde denize giren ünlü 
jokey Ediz Arslan kaybolmuştu. Dün 
yapılan arama çalışmalarından sonuç 
alınamazken, sabah saatlerinde 
Arslan'ın cansız bedeni dalgıçlar 
tarafından bulundu. 4 arkadaşıyla 
denize giren ünlü jokey Ediz Arslan 
(24), yoğun dalgalar ve fırtına sebebiyle 
denizde kayboldu. Arslan'ın kaybol 
duğunu gören arkadaşları hemen sahil 
güvenlik, jandarma ve arama kurtarma 
ekiplerine haber verdiler. Dalgıçların 
gece arama çalışmalarından sonuç elde 
edilemeyince, aramalar sabaha bırakıl 
dı. Sabahın ilk ışıklarıyla dalgıçların 
yaptığı çalışmayla Ediz Arslan'ın cansız 
bedeni bulundu. Arama çalışmalarını 
yakından izleyen ailesi ve yakınları ise 
acı haberle yıkıldı.

Bursa'da drone ile uyuşturucu avı
İnegöl de jandarma 

ekiplerince 
ormanlık alanda 
drone ile yapılan 
operasyonda 23 
kilogram esrar ve 
482 kök kenevir ele 
geçirildi.
Güneykestane 
sınırlarındaki 
ormanlık alanda 
kenevir yetiştirildiği 
ve hasadı yapılıp 
kurutulmaya 
bırakıldığı istihba

disinin ektiğini, iki 
ayda bir komşu 
sunun tarlasından 
izinsiz çektiği su
lama hattıyla bun 
lan suladığını söy 
ledi. Zanlı, çalınma 
ihtimaline karşı 
köyün yakınında 
yetiştir diği kenevir
leri içeceğini ileri 
sürdü. Zanlı adli 
yeye sevk edilirken, 
olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

ratı alan jandarma 
ekipleri operas 
yonun düğmesine 
bastı. Şafak vakti 
operasyon düzen
lendi. Drone ile kuş 
bakışı da yapılan 
taramada ekipler 
Hint keneviri 
tarlasına ulaştı. Köy 
sınırları içerisinde 
ormanlık alanda 3.5 
metre boyunda 482 
kök Hint keneviri ile 
22 kilo 850 gram

kubar esrar ele 
geçirildi. Ele ge 
çirilen kenevir ve 
esrarın piyasa 
değerinin 400 bin

lira olduğu öğrenil 
di. Ormanlık alanda 
uyuşturucu yetişti 
ren 32 yaşındaki 
Bayram E. de

Güneykestane'deki 
evine düzenlenen 
operasyonla gözal 
tına alındı. Bayram 
E, keneviri ken

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış

40 gün ne çabuk geçti 
Asım Kocabıyık Camiinde okutulacak 

olan mevlitten sonra, Özgür Aksoy’un 
avukatlık bürosunun bulunduğu Ali 
Aksoy Sokak’ta bir tören düzenlenecek. 

CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, 
Özgür Aksoy ve polis memuru Idris 
Büyükdönmez için bin adet karanfil 
hazırlattıklarını, bu karanfillerin Özgür 
Aksoy’un bürosunda çalışma masasına 
bir kısmının bırakılacağını, orada 
düzenlenen anma töreninden sonra 
yürüyerek polis memurunun vurulduğu 
Adliye binası önüne yapılacak ikinci 
anma töreninden sonra vurulduğu yere 
bırakılacağını söyledi.

Hatırlarsanız, Gemlik bundan 2 yıl 
önce Düzgün Akyıldız adlı genç, bir 
madde bağımlısı tarafından yok yere 
yaşamdan koparılmıştı.

Gemlik, Gemlik olalı, en büyük 
yürüyüşlerinden birini Düzgün’ün 
ölümünde yapmıştı.
Binlerce kişi madde bağımlılığını, 

cinayetleri yapılan yürüyüş ile kınamış 
ve ilgililerin dikkati çekilmişti.

O gündensonra Gemlik’teki olayalar 
bitmedi.
Başıbozukluk hala sürüyor.
Silahlanmanın bu kadar kolay olduğu 

bu toplumda, kendi hükmünü kendi 
veren insanlar canlar alıyor.

Yargıdan beklenen adaletin çıkmaya 
cağını düşünenler, kendi adaletini 
uyguluyorlar.
Sıkıntı burada başlıyor.
Yargıya güvensizlik, histerik olayların 

yaşanmasına neden oluyor.
Özgür Aksoy ve polis memuru Idris 

Büyükdönmez için pazar günü birlik 
olalım, haksızlıklara, hukuksuzluklara, 
adaletsizliklere, cinayetlere, kolay silah 
/anmalara karşı sesimizi yükseltelim.

Basın Yayın Enformasyon 
Müdürü Belediyeyi ziyaret etti
Başbakanlık Basın 
Yayın ve Enformas 
yon Genel Müdür 
lüğü Bursa İl Mü 
dürü Ali Fuad 
Gölbaşı, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
makamında 
ziyaret etti. 
Gemlik’te yerel 
basını ziyaret 
eden Gölbaşı, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı ile de 
sohbet ederek, 
görüşmelerde 
bulundu.
1857 yılında Mat
buat Müdürlüğü 
olarak kurulan, 
1920’de Matbuat 
ve İstihbarat

ortaklaşa projeler 
üretileceğini 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da, 
kamuoyunun 
bilgilendirilme 
sinde aktif 
görevler üstlenen 
yazılı, görsel, 
yerel ve ulusal 
basın ile her 
zaman iyi ilişkiler 
içinde olduklarını 
söyledi.
Basın Yayın 
Enformasyon 
Müdürlüğünün 
sosyal ve kültürel 
projelerine de 
destek olacaktan 
sözünü veren 
Refik Yılmaz, 
bu güzel ziyaret 
adına Gölbaşı’na 
teşekkür etti.

Müdüriyeti olarak 
görev yapan 
kurumun isminin 
1984’te Basın 
Yayın ve Enfor
masyon Müdürlü 
ğü olarak 
değiştirildiğini 
anlatan Ali Fuad 
Gölbaşı, basının 
güçlenmesinde 
etkin bir rol 
alan kurumun

Türkiye’nin en eski 
ve köklü yapıların 
dan biri olduğunu 
söyledi. Dünyayı 
izleyip, Türkiye’nin 
tanıtı mına katkılar 
koyduklarını ifade 
eden Gölbaşı, 
Bursa’nın tanıtımı 
konusunda da 
yerel yönetimler, 
yerel ve ulusal ba 
sın temsilcileriyle

Küçük Kumla fttatiirlı Parti ilgi hekllyor

KAPLICA YOLU
TEK ŞERİTE İNDİ
Yıkılan Gemlik terme kaplıcasının yeri 

ne yenisinin yapılması çalışmalarına 
başlandı.

Müteahhit geçtiğimiz günlerde yer tes
limi yapıldıktan sonra, inşaat alanın 
çevresini güzel bir şekilde korumaya 
aldı.
Ancak Emniyet Müdürlüğü önünden 

Terminale doğru giden çift şeritli yol 
inşaat alanı önünde tek şeride 
düşürüldü.

Yola bu kadar tecavüz sıkıntılara 
neden olmaya başladı.

Tek şerit yoldan ancak bir araç geçe
biliyor.

Bu sırada yolun bir tarafında araçlar 
beklemek zorunda kalıyor.

Yol kapatılmadan inşaata 
başlanamazmıydı.

Belediye Fen işleri bu konuyu in
celemeli.
Bir yandan hizmet getirilirken, öte yan 

dan vatandaşa da eziyet çektirilmemeli.

Kumla İskelesi 
karşısında bulunan 
park ilgi bekliyor. 
Bir süre önce 
Atatürk Anıtının da 
bulunduğu parkın 
önüne Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait 
kurs aracı park 
edilerek gün 
deme gelen 
İskele Meydanı 
parkı, otobüs 
çekildikten sonra 
park ile hiç 
ilgilenilmediği 
ortaya çıktı. 
Çimleri tamamen 
kuruyan, çiçekleri 
olmayan İskele 
Atatürk Parkına 
boş bira ve 
meşrubat kutuları

atılmış, pislik 
içinde Kumla’ya 
hiç yakışmıyor. 
Binlerce

yazlıkçının 
önünden her gün 
geçtiği İskele 
Atatürk parkının

yazlıkçılar gittikten 
sonra mı bakıma 
alınacağı merak 
ediliyor.

KAPATILAN İNTERNET KAFEDE KULLANILAN 
10 ADET BİLGİSAYAR SATILIKTIR 

Ahmet ŞENOL 
TEL: 0 531 850 51 54

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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2017 - 2018 
Eğitim ve Öğretim 

yılı için kayıtlarımız 
başlamıştır. NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV dahildj

2017-2018 ÖĞRETİM YILI ERKEN KAYIT DÖNEMİ
ÜCRETLERİMİZ TAKSİTLİ ÖDEME PEŞİN ÖDEME

ANASINIFI 9.300 8.835
1. SINIF 11.750 11.160
2.3.4.5.6.7.8. SINIF 14.800 14.000

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

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA

MADALYA

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
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UÜ'Jen bilimsel arasiırmaııa 39 milyon TL
Uludağ Üniver
sitesi, Bilimsel 
Araştırma Projeleri 
(BAP) kapsamında 
akademisyenlerinin 
yaptığı projelere 2 
buçuk yıl içerisinde 
39 milyon TL verdi 
"Bilimden üretime, 
üretimden ekono 
miye" sloganıyla 
Türkiye'nin 3. nesil 
üniversitesi olma 
yolunda emin 
adımlarla ilerleyen 
Uludağ Üniver
sitesi, bu doğrultu 
da akademisyen
lerini desteklemeye 
devam ediyor. 2015 
ve 2016 yılları 
arasında 331 proj
eye 21 milyon TL'lik 
bir kaynak aktar 
dıklannı söyleyen 
Rektör Yusuf Ulcay, 
"Göreve ilk geldiği 
miz gün Uludağ 
Üniversitesi'nin 
üreten ve ekonomi 
ye katkı sağlayan 
bir üniversite 

olacağını söyle 
miştik. 2015 yılı 
içerisinde BAP 
yönergemizi değiş 
tirerek yılda iki kez 
yapılan toplantı 
kuralını ayda bir 
kez yapılacak 
şeklinde değiştir 
dik. Bütün akade 
misyenlerimize 
proje üretmeleri 
konusunda çağrılar 
yaptık ve bu pro
jelerin en iyi 
şekilde desteklen
mesi için kaynaklar 
oluşturduk. Sadece 
2015 yılında 188 
projeye 10 milyon 
508 bin TL kaynak 
aktardık. Yapılan 
değişiklikler saye 
sinde akademis 
yenlerimiz de daha 
kaliteli işlere imza 
atmaya başladılar. 
2016 yılında ise 143 
projeye 11 milyon 
579 bin 705 TL 
destek sağladık. 
Bu yıl da şimdiye

kadar 61 projeye 
verdiğimiz destek 
17 milyon TL'ye 
ulaştı.2 buçuk yıl 
içerisinde toplam 
39 milyon TL'lik bir 
kaynağımızı bilim
sel araştırmaya 
ayırmış olduk. Ge 
rek sanayicilerimiz 
ile ortak yapılan 
projelerle gerekse 
de akademisyenle 
rimizin üreteceği 
projeler sayesinde 
Uludağ Üniver- 
sitesi;bilime, üre
time ve ekonomiye 

önemli katkılar 
sağlamaya devam 
edecektir" diye 
konuştu.
Uludağ Üniversitesi 
olarak bilim insanı 
yetiştirme ve 
geliştirme konu 
sunda da önemli 
destekler sağla 
dıklannı işaret eden 
Rektör Yusuf Ulcay, 
akademisyenlere 
verdikleri makale 
basım ve kongre 
katılım desteklerini 
de büyük oranda 
arttıklarını açıkladı.

2015 yılında 169 
akademisyenin 
kongrelere katılım 
için başvuruda 
bulunduğunu 
söyleyen Rektör 
Ulcay, 2017 yılının 
ilk altı ayı için bu 
rakamın katlanarak 
399'a çıktığına 
işaret etti. Ulcay 
açıklamalarını 
şöyle sürdürdü: 
"Akademisyenler
imizin kendilerini 
geliştirmeleri adına 
her türlü desteği en 
başından itibaren 

vermeye özen gös
teriyoruz. Bu 
kapsamında 2 
buçuk yıl içerisinde 
136 akademisyene 
makale basım 
desteği verdik. Yine 
2 buçuk yıl 
içerisinde 941 
akademisyenimizin 
yayın olmaksızın 
kongre katılım 
başvurusunu,145 
akademisyenimizin 
de yayınla kongre 
katılım başvuru 
sunu destekledik. 
Bu destekler için 
akademisyenlerim
ize toplam 3 milyon 
TL'ye yakın kaynak 
ayırdık. Önümüz 
deki dönemde aynı 
anlayış ile devam 
edeceğiz. Uludağ 
Üniversitesi 
bilimin öncüsü ve 
destekçisi olmak 
için çalışmalarını 
aralıksız yürüte 
çektir" şeklinde 
konuştu.

Bursa'da Traliâe Ka>ıMı flrac Sanısı 816 Bin 19S'a Ulaştı
Bursa'da haziran 
sonu itibarıyla 
trafiğe kayıtlı araç 
sayısı, bir önceki 
aya göre 4 bin 
493 adet artarak 
816 bin 199'a çıktı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
Bursa Bölge 
Müdürlüğünden 
alınan bilgiye göre, 
Bursa'da haziran 
ayı sonu itiba 
rıyla trafiğe kayıtlı 
araç sayısı bir

önceki aya göre 
4 bin 493 adet 
arttı.
Bursa'da 816 bin 
199'a ulaşan 
araçların, 454 bin 
652'sini otomobil, 
156 bin 755'ini 
kamyonet, 90 bin 
763'ünü motosiklet, 
62 bin 47'sini trak
tör, 27 bin 589'unu 
kamyon, 13 bin 
771'ini minibüs, 8 
bin 811'ini otobüs, 
bin 811'ini ise özel

amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.
Kentte haziran 
ayında 24 bin 797 
taşıtın devri yapıldı. 
Devri yapılan 
taşıtlar içinde oto
mobil 17 bin 566 
adet ile ilk sırada 
yer aldı.
Ülkede ise trafiğe 
kayıtlı araç sayısı 
haziran ayı 
sonu itibarıyla 21 
milyon 643 bin 
213 oldu.

Gooflle'ıla en çok bunları aradın
Türkiye'deki inter
net kullanıcıları, 1 
Ocak-31 Temmuz 
2017 döneminde 
arama motoru 
Google'da en çok 
"Facebook", "Youtu 
be”, "hava du
rumu", "Sahibin 
den", "Google", 
"haber", "son 
dakika", "çeviri",

"haberler", "Ins 
tagram" kelime 
terini aradı.
Google verilerinden 
derlediği bilgilere 
göre, Türkiye 
genelinde 2017'nin 
ilk 7 ayında 
Google'da en çok 
artış gösteren ara
malar, "gece gölge 
nin rahatına bak", 

"içerde son bölüm", 
"son depremler", 
"survivor, ve "tv8 
canlı" oldu.
Ülke genelinde 
"sağlık" kategori 
sinde "hastane" ilk 
sırayı aldı, bunu 
"kalp", "bebek", 
"gebelik" ve "ağrı" 
kelimeleri takip etti. 
"Seyahat" kate

gorisindeki ara
malar incelendi 
ğinde, "İstanbul", 
ilk sırada bulunur 
ken, bunu "uçak 
bileti", "THY" ve 
"bilet" izledi.
Söz konusu dönem 
de bu kategoride en 
büyük çıkışı göste 
ren arama ise "24 
Nisan tatil mi" ve

"Kurban Bayramı 
2017" ile "en uygun 
uçak bileti" oldu. 
"Spor" kategorisi 
incelendiğinde, bu 
dönemde en çok 
aranan kelimeler 
sırasıyla "lig", 
"Beşiktaş", "Fener
bahçe, "Galatasa 
ray" ve "spor" oldu. 
Bu alanda

"Beşiktaş-Lyon", 
"Beşiktaş Lyon 
maçı", "Fenerbahçe 
Krasnodar maçı 
hangi kanalda", 
"Fenerbahçe 
Krasnodar", ve 
"Barcelona Psg" 
en çok çıkış 
gösteren ara 
malar olarak 
sıralandı
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214 hin kontenjan boş kaldı!
ÖSYM, üniversite 
tercihlerinin ardın 
dan kaç kişinin 
nerelere yerleşti 
ğine, nerelerin ise 
boş kaldığına dair 
istatistikleri 
açıkladı.
ÖSYM tarafından 
açıklanan 2017 
ÖSYS yerleştirme 
sonuçlarına göre, 
994 bin 766 aday 
üniversite tercihi 
yaptı.

BOŞ 
KONTEJANLAR 
Üniversitelerdeki 
örgün lisans 
programlarına 422 
bin 950, ön lisans 
programlarına ise 
273 bin 291 aday 
yerleşti.
Lisans program 
larında 50 bin 817,

ön lisans program 
larında ise 163 bin 
613 olmak üzere 
214 bin 430 
kontenjanın boş 
kaldığı görüldü. 
Örgün öğretimdeki 
devlet üniver
sitelerinin lisans 
programlarında 26 
bin 967, ön lisans 
programlarında 
127 bin 682, vakıf

üniversitele 
rinin lisans 
programlarında 16 
bin 40, ön lisans 
programlarında 33 
bin 185, KKTC'deki 
üniversitelerin 
lisans program 
larında 6 bin 836, 
ön lisans 
programlarında 2 
bin 700, yurt 
dışındaki üniver

sitelerin lisans 
programlarında 
974, ön lisans 
programlarında 46 
kontenjan boş 
kaldı.

TERCİH
YAPMAYAN 
ÇOK SAYIDA 
KİŞİ VAR 
Buna göre, tercih 
yapma hakkı olan 1

milyon 846 bin 880 
adaydan 994 bin 
766 kişi tercihte 
bulundu.

696 BİN KİŞİYİ 
YERLEŞTİRDİLER 
Tercih değerlen 
dirme sonucunda, 
üniversitelerdeki 
örgün eğitim ve 
rilen 910 bin 671 
kontenjandan 696 
bin 241'ine 
yerleştirme yapıldı.

AÖF DAHİL 
YERLEŞTİRME 
SAYILARI

ÖSYS'ye başvuran 
aday sayısı 2 
milyon 265 bin 844 
olurken, üniver
sitelerin lisans, ön 
lisans programları 
ile Açıköğretim

Fakültesi'ne (AÖF) 
yerleşen aday 
sayısı ise 825 bin 
244 olarak duyu
ruldu.
Son sınıf düzeyinde 
ÖSYS'ye başvuran 
960 bin 410 aday
dan 334 bin 834'ü, 
önceki yıllarda 
yerleşmemiş 632 
bin 722 adaydan 
313 bin 962'si, daha 
önce yerleşmiş 442 
bin 542 adaydan 
103 bin 812'si, bir 
yükseköğretim 
programını bitirmiş 
193 bin 715 aday
dan 57 bin 426'sı, 
yükseköğretimden 
kaydı silinmiş 36 
bin 455 adaydan 15 
bin 210'u üniver
sitelerin lisans, ön 
lisans programları 
ile AÖF'ne yerleşti.

Eıııliilıalııın ödemesi sona enyor
Türkiye Cumhu 
riyeti ile Avrupa 
Birliği tarafından 
ortaklaşa finanse 
edilen ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
tarafından 
yürütülen 'Evde 
Çocuk Bakım 
Hizmetleri Yoluyla 
Kayıtlı Kadın 
İstihdamının 
Desteklenmesi 
Projesi'nin 31 Ekim 
2017 tarihi 
itibariyle sona 
ereceği belirtildi. 
Proje kapsamın 
daki son bakıcı 
desteği ise Ağus 
tos 2017 dönemi 
için verilecek.

UYARI YAZISI 
Projeden faydala 
nanların uyarıldığı 
açıklamada şu 
ifadelere yer ve 
rildi: "Proje 
faydalanıcılarıyla 
imzalanan mali 
destek sözleşme 
erinde de belirtil 
diği gibi, projeden 
faydalanan ve 
bakıcı çalıştırarak 
gerekli şartları yer
ine getiren annele 
re en son Ağustos 
2017 dönemi için

ödeme yapıla 
bilecektir. Lütfen 
bakıcınızın 
Ağustos ayı maa 
şını ve sigorta 
primini Eylül ayı 
içinde mutlaka 
ödeyiniz. Son hak 
ettiğiniz hibe 15-25 
Ekim tarihleri 
arasında tarafınıza 
ödenecektir. 25 
Ekim 2017 tarihin
den sonra rapor
lama işlemleri 
sebebiyle kesin
likle proje kapsa 
mında bir ödeme 
yapılama yacaktır. 
Faydalanıcılarımızı 
n buna göre tedbir
lerini alması 
gerekmektedir." 
Ağustos 2017 
dönemini son hak 
ediş ayı olduğunun 
vurgulandığı 
açıklamada, "Fay 
dalanıcı anneleri 
mizin Eylül 2017 ve 
sonrası dönemde 
çalıştıracakları 
bakıcılar için pro
jemizden destek 
alması maalesef 
mümkün değildir. 
Söz konusu 
dönemde bakıcı 
çalıştırmaya 
devam edecek an

nelerimizin bakıcı 
maaş ve sigorta 
primlerini kendi 
bütçelerinden 
karşılaması gerek
mektedir. Eylül 
2017 ve sonrası 
dönemde bakıcı 
çalıştırmayacak 
faydalanıcılarımı 
zın ise proje ofis
lerine gelmelerine 
ve projeden çıkış 
işlemi yaptırma 
larına gerek 
bulunmamaktadır. 
Ancak, çalışma 
sına son verilen 
bakıcılar için sig
orta açısından Ek- 
9 kapsamında 
işten ayrılış işlemi 
yaptırılması zorun
ludur. Bu nedenle, 
2017 ve sonrası 
dönemde bakıcı 
çalıştırmayacak 
faydalanıcılarımızı 
n bakıcıları için 
sigortalı giriş iş 
temlerini yaptır dik 
lan Sosyal Güven
lik Merkezlerin 
den/Proje Ofis
lerinden Ek-9 Ser 
vislerine bizzat baş 
vuru yaparak işten 
ayrılış işlemi yaptır 
maları gerekmekte
dir” denildi.

_ _______ _ KÜÇÜK KUMLA 
0RTII Uf ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 
\Hlllll HAVUZLU 2+1 DAİRE 
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_______  0 535 37818 00
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NAZIM HOCA NIN YERİ
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KANİİM YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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Memii iiariafcn tanılan sıttı ilimi ıl otoda Mm wiı
Türkiye'de ikinci el 
araç fiyatlarının 
hiçbir zaman 
gerilemeyeceğini 
ifade eden Bursa 
Oto Galericiler 
Odası Başkanı 
Hakan Yanık, 
fiyatların artmasının 
internet üzerinden 
herkesin bir birine 
bakarak fiyat 
belirlemesinden 
kaynaklandığını 
söyledi.
Kurban bayramı 
tatilini otomobilsiz 
geçirmek istemeyen 

vatandaşlar, ikinci el 
otomobil sektörünü 
canlandırmış gibi 
görünse de, araç 
alım satımında bir 
durağanlığın söz 
konusu olduğunu 
ifade eden Oto Ga
lericiler Odası Baş 
kanı Hakan Yanık, 
"İkinci el oto alım 
satımında şu an 
işler beklediğimizin 
biraz altında kaldı, 
ilk 6 aya baktığımız 
zaman alım satımlar 
aratmazken, çok tat 
vermedi. İkinci 6

ayda satışların biraz 
daha artacağını 
öngörüyoruz.
Maalesef araç 
fiyatlarındaki yüzde 
15'lik artış, internet 
üzerinden yapılan 
satışlarda kişilerin 

fiyatları bir birlerine 
bakarak belirleme 
sinden kaynakla 
nıyor. Ayrıca bayi
lerin sıfır araç sat
mak için ikinci el 
aldıkları araçlara 
500 ile bin lira 

arasında yüksek 
fiyat vermesinden 
de kaynaklanıyor. 
Bu gidişle 2017 
yılının sonunda 2. 
el satışları yakalar, 
ama kâr oranını 
yakalayamayız" 
dedi.
Şu anda piyasada 2. 
el araçlarda bir 
hareketlilik olduğu 
nu ifade eden Yanık, 
"Ama talep fiyatı 
daraldı. Eskiden 50 
bin liraya kadar in
sanlar araç talep ed
erken, şimdi 30 bin 

liralara kadar 
geriledi. Ancak 
vatandaşların araç 
konforundaki talep
leri hiç değişmedi. 
Özellikle dizel ve 
otomatik vites talep
leri arttı. 30 bin lira 
civarında bu araçlar 
bulunmamaktadır. 
Çünkü 2. elde 
otomatik kültürü 
Türkiye'de yeni 
oturmaya başladı. 
Bundan dolayı 
piyasada araç 
kalmadı algısı yaşa 
nıyor" diye konuştu

Rus yolcu sayısında reko r a rtış
Antalya'ya ocak- 
temmuz döneminde 
havayoluyla Rusya'
dan 2 milyon 5 bin 
467 kişi gelirken, 
Rus ziyaretçi sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 4 bin 6 arttı. 
Antalya Valiliği 
Hava Limanı Mülki 
İdare Amirliği veri
lerine göre, temmuz 
ayında havayoluyla 
kente 1 milyon 819 
502 yolcu geldi. 
Gelen yolcular mil
liyetlerine göre 
incelendiğinde, ilk 
sırayı 684 bin 415 
kişi ile Rusya aldı. 
Geçen ay Rusya'
dan gelen ziyaretçi 
sayısı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 4 bin 330 
artış gösterdi.
Rusya'yı 245 bin

585 kişi ile Al
manya, 139 bin 151 
kişi ile Ukrayna, 67 
bin 706 kişi ile 
Kazakistan^ 57 bin 
758 kişi ile Ingiltere, 
49 bin 859 kişi ile 
Hollanda, 37 bin 417 
kişi ile Beyaz 
Rusya, 34 bin 66 
kişi ile Belçika, 32 
bin 257 kişi ile 
Polonya ve 31 bin 
372 kişi ile Dani
marka takip etti. 
Temmuz'da Antalya 
Havalimanı dış hat
lara 9 bin 10 uçak 

geldi, 9 bin 20 uçak 
da çıkış yaptı. İç 
hatlara ise 2 bin 493 
uçak geldi, 2 bin 
477 uçak da çıkış 
gerçekleştirdi.
OCAK-TEMMUZ 
DÖNEMİ
Ocak-temmuz döne
minde kente havay
oluyla gelen toplam 
ziyaretçi sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 63 artışla 5 
milyon 205 bin 117 
kişi olarak 
hesaplandı. Geçen 

yılın 7 ayında An
talya'ya havayolu ile 
3 milyon 200 bin 
609 kişi gelmişti.
Yılın 7 ayında 
Rusya'dan havay
oluyla gelen zi
yaretçi'sayısı 2tfTb 
yılının aynı dönem
ine göre yüzde 4 bin 
6 artışla 2 milyon 5 
bin 467 oldu. Söz 
konusu dönemde, 
Almanya'dan 825 
bin 303 kişi, Ukray
na'dan 421 bin 263 
kişi, İngiltere'den 
189 bin 490 kişi, 
Kazakistan'dan 146 
bin 581 kişi, Hollan
da'dan 132 bin 22 
kişi, Beyaz Rusya'
dan 93 bin 603 kişi, 
Polonya'dan 84 bin 
111 kişi, İsrail'den 
83 bin 789 kişi, 
Belçika'dan da 75 
bin 947 kişi geldi.

Dış ticaret açığı 
Büzde 80,4 arttı
Gümrük Bakanlığı'nın öncü verilerine 
göre Temmuz'da dış ticaret açığı yüzde 
80.41 artarak 8.79 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 
ihracat Temmuz'da yüzde 28.69 artışla 
12.64 milyar dolar, ithalat yüzde 45.84 
aftr^ıa'Zı .*£> nilıyartıdrar dtûu.
Altın verilerini içermeyen ve dün 
açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) verilerine göre ise ihracat Tem
muz'da geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 31.2 artışla 11.5 milyar dolar oldu. 
Bu yüksek artışta ise geçen sene aynı 
dönemde ihracattaki yüzde 18.7'lik 
düşüşün yarattığı baz etkisi ve Ramazan 
bayramı tatili değişikliği nedeniyle bu yıl 
artan işgünü etkili oldu. (Full Story) 
Bakanlık verilerine göre Temmuz'da en 
çok ihracat gerçekleştiren sektör otomo
tiv oldu. Motorlu kara taşıtları, traktörler, 
bisikletler, motosikletler, diğer kara 
taşıtları faslında 2.07 milyar dolar, 
kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli 
metaller, inciler faslında 1.32 milyar dolar 
ve kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar 
ve aletler, nükleer reaktörler faslında 1.08 
milyar dolar ihracat gerçekleşti.

G 
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 02
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 510 12 12
Yalova (220) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94I 1 I

0 VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMUK

Yalova (229) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

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

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

R
Pamukkale •'•2 OO 2s
OENlZUÇAâl •• 13
Pegasus Akmta Seyahat 014 «3 02
METRO 31® 12 12
Aydın Turtam 313 20 77
80zar Turtam 312 1O 72
KanberoQIu-Esadaf 314 43 40
Anıtur 314 47 71
Kamil Koç 312 0133

DAĞITICILAR

E 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

H HASTANELER

B
E

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Saft.Ocağı 513 10 OO
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

Santral 5134521-23
Başkanlık 5134520

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

K
R

TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol 9İ3 İO
MAR-PET ö13 30 33
Tuncay Otogaz 013 ıe <s
Beyza Petrol 013 01 03

Gemlik Karfez
GIMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZKTISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5852 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil)

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS
Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal CâcT Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

iiHiwmi
VENÜS SİNEMASI

KARA KULE 
12.00 -14.15-16.15- 

18.15-20.15 
CUNALİ GEBER 

12.00-14.00.-16.00
18.00-20.00 

KORKU TÜNELİ
11.30-13.00- 

15.00-17.00-19.30
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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İNŞAATYİĞİT
YAPI MALZGMGLGRİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAM İNAT PARKE 

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

H&vtal Ifoenıiş
ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALİM SATIM

EMLAK

■■
GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI 
O 224 514 77 00 O 543 550 20 70 
KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI 
BANKAMATİKLERİN YANI O 541 545 99 56 
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76 
O 224 538 88 86 - 0533 746 06 46

sahibinden.com

< EML hyî;

GEMLİK ŞUBEMİZ

HSHîiö ı

KUMLA 1. ŞUBEMİZ KUMLA 2. ŞUBEMİZ

KİRALIK 
EV - ARSA

DÜKKAN

sussa

SIBiSBMHİ
KMMMM

EMLAK 
DANIŞMANLIĞI

www. d a yi e m I ak.sahibinden.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
sahibinden.com
ak.sahibinden.com


GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ıı Ağustos zuı / cuma zr? ~ ~ .a www.gemhkkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Önlü 0 535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sanşen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı

GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Valiliğin yapacağı görevlendirmeden sonra Gençlik Merkezi’nin ne zaman açılacağı belli olacak.

WmIiiM*Wii IlliftMlWl
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yılmaz gidici mi?
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Baş 

kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti 
örgütlerine yönelik eleştirileri her gün 
dozunu arttırarak sürüyor.

AKP Genel Başkanı Türkiye’yi yeni 
den yapılandıracak olan projesini, 
2019 yılında yapılacak genel seçim
lerinde yeniden iktidara gelmesine 
bağlıyor.

AKP’li belediyelerde ayyuka çıkmış 
olan yolsuzluklar nedeniyle sık sık 
metal yorgunluktan söz ediyor. 4’de

Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
KOSGEB ile birlikte yürüttükleri 
projeye katılan Meryem Karataş, 

lojistik sektöründe kadınların daha 
çözümcü olduğunu filosunu 
büyütmek istediğini söyledi.

Bursa İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından ilçemizde yaptırılan Gençlik 
Merkezi inşaatı tamamlanmasına karşın 
aylardır açılmıyor. Nisan ayında inşaatı 
tamamlanan modern binada, Gemlik 
Gençlik Merkezi Müdür ve personeli 
görev yapacak. Valiliğin yapacağı görev 
lendirmeden sonra Gençlik Merkezi’nin 
açılacağı öğrenildi. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
KOSGEB’in işbir 
ligi dikkat çeken 
sonuçlar çıkar 
maya başladı. 
GTSO’da eğitim

alan Meryem 
Karataş, Nakliye 
sektörüne adım 
attı ve Maria Lo 
jistik adındaki 
firmasını kurdu. 
Haberi sayfa 2’de

jJU. MANASTIR EMLAK ES8
■ GAYRİMENKUL. DANIŞMANLIĞI j.l.'.l

• ev .nl'ıvvAM Sabahattin DEMİR Emlak Müşaviri•EV «DÜKKAN 'jwaiun UEIWIK Emlak Müşaviri
• ARSA «İŞYERİ ali^®1a™kİralama.vearacilikhIzmetlerİ&yatirimdanişmanliği
_ ADA7İ otnnlıı* ■ E.MLAK MÜŞAVİRLİĞİ & ON EKSPERTİZ VE DEĞERLEME HİZMETLERİ 

g_ARAZ[ «FABRİKA kredi yönlendirme ve takIp İşler! & tapu takIp İşlemler! & mülk yönetîm!

■^^■MmrrmrrmTTTT^? CeP : ^32 744 33 83 " 0 532 744 33 93
JJMaanast|rem|,kgemlik.com - man's"'.

http://www.gemhkkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
kgemlik.com
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Valiliğin yapacağı görevlendirmeden sonra Gençlik Merkezi’nin ne zaman açılacağı belli olacak.

ftmuıı liimmlamı Sentlik Mm açılısı Meıiııı
Bursa il Gençlik ve 
Spor il Müdürlüğü 
tarafından ilçemizde 
yaptırılan Gençlik 
Merkezi inşaatı 
tamamlanmasına 
karşın aylardır 
açılmıyor.
Valiliğin yapacağı 
görevlendirmeden 
sonra Gençlik 
Merkezi’nin 
açılacağı öğrenildi. 
Gemlik Belediyesi’ 
nin mülkü olan 
arsanın Gençlik ve 
Spor il Müdürlü 
ğüne verilmesinden 
sonra Bakanlık 
tarafından Gemlik’te 
yapılacak Gençlik 
Merkezi ihalesi 
yapıldı.
Nisan ayında inşaatı 
tamamlanan 
modern binada, 
Gemlik Gençlik Mer 
kezi Müdür ve per
soneli görev ya
pacak. Gençlik 
Merkezleri, genç
leri; ı serbest zaman 
farını sosyal', kültü 
rel, sanatsal ve 
sportif faaliyetlerle 
değerlendirmek, 

bilgi ve beceri 
sahibi olmalarına 
yardımcı olmak, 
gençlik faaliyetlerini 
planlamak, program 
lamak, yönetmek, 
denetlemek, değer 
lendirmek ve 
geliştirmek amacı 
ile kurulan kuruldu. 
Valilikçe görev 
lendirme yapıldıktan 
sonra hizmete 
girmesi beklenen 
Gençlik Merkezi’nin 
ne zaman açılacağı 
tam olarak belli 
değil. İl ve İlçelerde 
örgütlenen Gençlik 
merkezleri 13 Tem
muz 2003 tarih 
25167 sayılı Resmi 
gazetede yayınla 
nan yönetmenlik 
hükümleri ile 
işletilecek.
Gençlik Merkez
lerinde:
a) Uygulamalı güzel 
sanatlar;
1) Resim, 
2) Müzik (ses 
ve enstrüman/, 
3) Dans, bale, 
halk dansları, 
4) Tiyatro,

5) Heykel, 
6) Edebiyat, 
7) Çinicilik, 
8) Fotoğrafçılık, 
9) Karikatür, 
b) El sanatları;
1) Madeni eşya 
işlemeciliği, 
2) Ağaç oymacılık 
ve ağaç yakma, 
3) Model uçak 
çalışmaları, 
4) Takı tasarım, 
5) Ahşap boyama, 
6) İpek pentur, 
7) Kumaş boyama, 
8) Alüminyum folyo, 
9) Kırk yama, 
10) Vitray, 
c) Değişik spor 

branşlarında başlan 
gıç ve eğitim 
çalışmaları;
ç) Satranç, 
d) İzcilik, 
e) Kütüphanecilik, 
f) Doğal ve tarihi 
çevreyi koruma ve 
öğrenme 
çalışmaları;
1) Çevre koruma,
2) Kuş gözlem, 
3) Kazı ve 
restorasyon, 
g) Eğitsel 
Çalışmalar;
1) Sempozyum,
2) Konferans,
3) Panel, 
ğ) Bilimsel ve

teknolojik 
çalışmalar;
1) Bilgisayar, 
internet,
2) Araştırma ve 
buluşlar,
3) Amatör TV, 
radyo ve telsizcilik, 
h) Dil eğitimi;
ı) Gösteri ve 
kutlamalar;
1) Şenlikler,
2) Festivaller, 
3) Belirli gün ve 
haftalarda faaliyet 
düzenlenmesi, 
4) Ulusal bayramlar 
ve kurtuluş günleri 
kutlamalarına 
katılma,

i) Yarışmalar;
1) Değişik 
branşlarda spor 
karşılaşmaları, 
2) Resim, şiir, 
karikatür, slo 
gan ve benzeri, 
3) Dans ve ses, 
4) Tiyatro fotoğraf 
ve benzeri, 
j) Kampanyalar;
1) Temizlik,
2) Ağaç dikme,
3) İlaç, kitap, gazete 
ve benzeri 
toplama, 
4) Zararlı 
alışkanlıklarla mü
cadele ve benzeri, 
k) Çevre gezileri;
1) Piknik, tarihi 
yerlere gezi ve 
benzeri, 
2) Huzurevi, has
tane, yetiştirme 
yurdu ve 
benzeri ziyaretler, 
I) Sergiler;
1) Resim, heykel, 
çinicilik, 
fotoğrafçılık, 
karikatür ve benzeri, 
2) El sanattan, 
m) Basın - yayın 
kursları 
açılabilecek.

Loiistilt sektiHinde iıir kaini
Ticaret ve Sanayi Odası’nın KOSGEB ile birlikte yürüttükleri projeye 

katılan Meryem Karataş, lojistik sektöründe kadınların daha 
çözümcü olduğunu filosunu büyütmek istediğini söyledi.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
KOSGEB’in işbir 
liği dikkat 
çeken sonuçlar 
çıkarmaya başladı. 
Aralık Ayında 
GTSO’da eğitim 
alan Meryem 
Karataş, Nakliye 
sektörüne adım attı 
ve Maria Lojistik 
adındaki firmasını 
kurdu.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
görevlileri ile KOS
GEB Temsilcisi 
Duygu Pınar 
Avcıoğlu tarafın 
dan Meryem 
Karataş’a yapılan 
ziyarette, firmanın 
kuruluş aşama 
sından bugüne 
kadar yapılanlar

değerlendirildi.

“KOSGEB dönüm 
noktam oldu”

İş fikriyle GTSO 
KOSGEB kursuna 
başvuran Karataş; 
“İlk fikrimi söyle 
d iğimde şaşırdı lar. 
Lojistik sektöründe 
bayan görmeye 
alışık değillerdi 
sanırım. Daha son 
rasında projemi 
hazırladığımda 
detaylarına konu 
nun uzmanları bile 
hayret etti. KOS
GEB olmasa iş 
konusunda cesa 
retli olamazdım. 
Altı yıl sektörün 
içinde yer almış ol
mama rağmen, 
KOSGEB eğitimi 

öncesinde, iş dün 
yasının kazandıra 
bileceklerini 
düşünemiyordum. 
Bu anlamda Gem
lik Ticaret Odası’ 
na bize bu imkanı 
sağladıkları için 
tekrar teşekkür et
memiz gerekiyor" 
dedi.

"Sektörün eksiği 
kadın çözümcülü 
ğüydü”

Karataş, "Lojistik 
sektöründe yer al 
mak istemem deki 
ana etkenlerden 
biri de, özellikle lo
jistik ve nakliye 
sektöründe çözüm 
cü olunması gerek 
tiği. Kadınlar doğa 
sı gereği çözümcü 

olarak büyürler. 
Ülkemizde de bazı 
olumsuzluklar 
kadını alternatif 
çözümler bulma ya 
iter. Bunu avantaja 
çevirmek de biz- 
lerin elinde. Bu ne
denle kadın çözüm 
cülüğünün sek
törün aradığı alter
natif olabileceğini 
düşündüm” dedi. 
Filosunu hızla 
büyütmeyi hedef 
leyen Meryem 
Karataş, KOSGEB 
hibe desteğini 
kullanmıştı. Önü 
müzdeki dönemde 
kredi desteğini de 
kullanacağını ifade 
etti.
“Kadınlar iş 

dünyasına 
yakışıyor”

Konuyla alakalı 
ilgili açıklama 
yapan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
kurulu Başkanı 
Kemal Akıt; 
“Kosgeb ile 
gerçekleştirdi 
ğimiz eğitimlerde 
kadınlarımızı 
görmek bizleri 
sevindirdi. Daha 
sonrasında destek 
alarak iş dünya 
sına girmeleriyse, 
çalışmamızın ne 
kadar doğru oldu 
ğunun kanıtı oldu. 
Meryem kardeşi 
mizi cesareti, 
girişkenliği ve 
erkeklerin egemen 

olduğu bir sek
törde yer alma 
düşüncesinden 
dolayı kutlarız. 
Kurslarımızda 
verdiğimiz 
mezunların önemli 
bir bölümünün iş 
dünyasında yerini 
almaları, tekrar biz- 
lerin üyesi olmaları 
mutluluğumuzu 
pekiştiriyor. 
Büyüyen ve 
gelişen Türkiye’de 
iş dünyasında olan 
bizler, ne kadar 
yeni ismi aramıza 
alırsak, ülke ekono 
misine de o kadar 
katkıda bulunu 
ruz” şeklinde 
konuştu.
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4'üncü kattan düsen genç öldü
Bursa'da 4 katlı 
apartmanın tera 
sında uyuşturucu 
madde alırken den
gesini kaybedip 
düştüğü iddia 
edilen 30 yaşındaki 
Serdar Dolap, 
hayatını kaybetti. 
Olay, saat 22.00 
sıralarında merkez

Osmangazi ilçesi 
Yeşilova Mahallesi 
Yan Sokak'ta mey
dana geldi. 4 katlı 
bir binanın teras 
katında uyuşturucu 
aldığı iddia edilen 
Serdar Dolap, den
gesini kaybedip, 
düştü.
Beton zemine

çakılan Dolap'ı 
gören çevre 
sakinlerinin 
ihbarı üzerine olay 
yerine sağlık 
ekipleri sevk edildi. 
Ekiplerin yaptığı 
kontrollerde 
Serdar Dolap'ın 
yaşamını yitirdiği 
belirlendi.

Üzerinden 
uyuşturucu çıktığı 
belirtilen Serdar 
Dolap'ın cesedi 
olay yerinde 
yapılan incele
menin ardından 
otopsi için 
Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na 
gönderildi.

WMlllltlllM»llimnill|ltBS|lllll
Bursa merkezli 3 
ilde, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Para- 
lel Devlet Yapılan 
ması'na (FETÖ 
ZPDY) yönelik ope 
rasyonda, arala 
rında doktor ve 
öğretmenlerin de 
bulunduğu 12 
şüpheli gözaltına 
alındı.
Alınan bilgiye 
göre, İl Emniyet 
Müdürlüğü
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Şubesi ekipleri 
tarafından örgütün 
öğretmen ve dok
tor yapılanmasına 
yönelik Bursa, 
İzmir ve Af

İznik ilçesinde, bir 
Uygur Türkü'nün 
çalıştığı şirketine 
ait 88 bin lirasını 
gasbettikleri öne 
sürülen zanlılar, 
gece kulübünde 
eğlenirken 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Uygur Türkü Aılaıtı 
Pahatı'nın (29), 
çalıştığı şirkete ait 
88 bin liranın bulun 
duğu aracıyla 
Orhangazi ilçesine 
doğru seyir halin 
deyken Derbent 
Kavşağı'nda 
6 kişi tarafından 
yolu kesildi.
88 bin lirayı gasbe-

yonkarahisar'da

yon düzenlendi. 
Operasyonda, 12 
şüpheli gözaltına 
alındı. Evlerde 
yapılan ara
malarda, içinde 
güncel kurban 
bağış listelerinin 

den 6 kişi, otomo
bilin anahtarını da 
alarak kaçtı.
Olay yerine gelen 
jandarmanın 
yaptığı incele 
mede, şüphelilerin 
İnegöl'den araç 
kiraladıkları 
belirlendi. Araçta 
bulunan takip 
cihazını incele 
meye alan ekip 
ler, şüphelilerin 
5'inin Orhan 
gazi yolunda bir 
gece külü 
bünde olduğu 
nu tespit etti. 
Buraya düzen 
lenen operasyon 
da, gece 

de yer aldığı çok 
îucPMÎytiîijeı1 

doküman ve 1 
dolar ele geçirildi. 
Örgütün doktor 
yapılanmasının 
içinde yer alan ve 
kendini gizleyen 
bir şüphelinin de 
örgütsel faaliyetleri 

kulübünde 
eğlenen şüpheliler 
Fatih A.E, Beyto A, 
Güngör A, Turgut 
Y. ve Serdar Y. 
gözaltına alındı. 
Kaçan şüpheli 
Bayram B. ise daha 
sonra yakalandı. 
Sağlık işlemlerinin 
ardından adli 
yeye sevk edilen 
6 zanlıdan 4'ü 
tutuklandı, 
Turgut Y. ve Serdar 
Y. ise adli kontrol 
şartıyla serbest 
bırakıldı.
Pahatı, yaptığı 
açıklamada, 
çalıştığı şirketin 
parasını Balıkesir'e 

deşifre edildi. 
Şüpheli doktorun 
halen kamu 
hastanesinde 
çalıştığı, örgütün 
yapılanmasında 
üst yönetici 
konumunda 
olduğu ve "Bylock" 
görüşmelerini ise 
bir başka örgüt 
üyesi üzerinden 
yaptığı tespit 
edildi.
^ijphelilerin 
tamamının "By
lock" programını 
kullandıkları ve 
bazılarının da 
FETÖ elebaşının 
talimatıyla Bank 
Asya'ya para 
yatırdığı belirlendi.

Motosiklet Otomobilin 
altına Girdi: 1 Yaralı

götürmek için yola 
çıktığını söyledi. 
Yolda önünü 
kesen kişilerce 
dövüldükten sonra 
gasbedildiğini be
lirten Pahatı, 
"Ben de hemen 
jandarmayı aradım 
ve bilgi verdim. 
Allah razı olsun 
jandarma ekipleri 
çok kısa sürede 
zanlıları gece 
kulübünde 
yakaladı ve 
paramın bir 
kısmı olan 
25 bin lirasını 
bana teslim ede
cekler." diye 
konuştu.

Orhangazi de motosikletin otomobile 
çarpması sonucunda bir kışı yaralandı. 
Kaza, Orhangazi-İznik karayolu, Gebze- 
Orhangazi-İzmir Otoyolu kavşağında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Emre K. (22) idaresindeki 16 VD 562 
plakalı motosiklet İznik istikametinden 
Orhangazi yönüne doğru seyir 
halindeyken, otobandan İznik yoluna 
çıkış yapmak isteyen Mustafa Özdemir 
(41) yönetimindeki 58 HH 838 plakalı 
otomobile çarptı. Motosiklet otomobilin 
altına girerken, kazada motosiklette 
yolcu olarak bulunan Murat Cindilli (23) 
yaralandı. Motosiklet sürücüsü Emre 
K.ise kazayı yara almadan atlattı. Olay 
yerine çağrılan ambulansla Orhangazi 
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı 
Murat Cindilli tedavi altına alındı. 
Jandarmanın kazayla alakalı tahkikatı 
sürüyor.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Güne Bakış Yerleske Birisine yapılacak
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yılmaz gidici mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün 

yaptığı konuşmasında, 16 Nisan da alınan 
yüzde 51.4 lük oyun AKP’nin oyu olmadı 
ğını, yüzde 48.6’lık oyun da sadece CHP 
nin oyu olmadığına dikkat çekerek, 
"Seçimlerden gerekli dersi çıkarmazsak, 
2019 da işimiz gerçekten çok zor demektir. 
Son 3-4 yıldır yaşadığımız yoğun mücade 
le döneminin teşkilatlarımızın bünyesinde 
ciddi bir metal yorgunluğuna maalesef ben 
de şahit oluyorum. Bu sadece şahsımın de 
ğil, milletimizin de tesbitidir.” derken 
"Seçimler öncesinde teşkilatlarımızdan 
başlayarak partimizde ciddi bir yenilen
meyi, ciddi bir değişimi hayata geçirmekte 
kararlıyız."şeklinde örgütlere aklınızı 
başınıza toplayın, ‘ben sizi almadan hak 
kında şaibe olanlan içinden atın’ diyor.

İşin Bursa yönüne gelince.
Sosyal meydada ve fısıltı gazetelerinde 

Bursa AKP örgütünde kimlerin gideceği 
konusunda listeler yayınlanıyor.

Hatta DP İl Başkanı Ali Biliz, facebooKta 
paylaştığı listede kimlerin gideceğini, 
hangi belediye başkanlannın görevden 
alınacağının listelerini yayınladı.

En çok konuşulanlar arasında AKP İl 
Başkanı Cemalettin Torun, Bursa Büyük 
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve 
Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın 
adı geçiyor.
Adı geçenlerden İl Başkanı Cemâattin 

Torun, istemese de istifasını verdi.
Oysa Torun, görevden ayrılmasına gözle 

görünen bir neden yok.
Ama Ankara’dan öyle sinyal geldi. "Biz 

seni almadan sen istifa et" dendi.
0 da emir kulu, verdi istifasını.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son konuş 

ması bir örtülü emirdir.
Aylardır örgütteki metal yorgunluktan 

söz ediyor.
Örgütlerdeki ve belediyelerdeki kokuş 

ma o kadar yayıldı ki, 2019 için Erdoğan 
korkulu rüyalar görmeye başladı.

Hatta buna İslamcı yazarlardan bizim 
belediyecilerin iyi tanıdığı İslamcı Akit 
yazan Abdurrahman Dilipak’ı bile isyan et
tirdi.
AKP de rahatsızlık büyük.
Asıl sorun, Fetö’nün AKP içindeki gizli 

uzantılarının varlığı.
Bu konuda söylenen çok ama eylem yok. 

Erdoğan sürekli uyarıyor "Ben sizi al
madan gidin” diyor.

Önceki gün, Bursa da AKP’lilerin yakın 
dan tanıdığı yandaş medyacı Nec'mi İn. 
ce’nin paylaşımı dikkat çekti.

Bu paylaşımı şimdi herkes birbirine gön
deriyor.

Ne diyor İnce; "Son Dakika! AKP de nur. 
। sa’da Bel.Bşk.’ları % 80‘i değişecek Bun

lardan birisi de Gemlik. Gemlik Belediye 
Bşk. adayı Orhan Semiz"

Buna Yılmaz’ın tepkisi büyük oldu. 
Devamı yarın...

camiinin temeli bugün atılacak
Eski Sunğipek 
Fabrikası girişinde 
bulunan yıkılan 
camii yerine, yeni 
cami yapılıyor. 
Sunğipek 
Fabrikasının 
Uludağ Üniver 
sitesine tahsisin
den sonra 
kullanılmakta olan 
camii, Gemlik 
Belediyesi 
tarafından yenilen
mek için yıkıldı. 
Bir süredir temel 
çalışmaları devam 
eden camiinin

Üniversite Camii
Temel Atma Töreni'nde 

sizleri de aramada 
görmekten onur duyarım.

Refik YILMAZ
Gvnl<k ftebdıy» Bo»knn«

Tarih 111 Ağtısloj 2017 Cuma
Saat : Î4.0Ö
Ver s Ulvdttğ Ûniversileti

• Gemlik Ymr1**lce>t* Önü

bugün düzen
lenecek tören ile 
temeli atılacak. 
Gemlik 
Belediye internet 
sayfasındaki temel 
atma töreni duyu
rusuna göre 
bugün saat.14.oo 
de Uludağ Üniver
sitesi Asım 
Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulları girişinde 
düzenlenecek 
törene 
Gemlik halkı 
davet edildi.

Müftülük cuma günleri esnafa 
ayel ve hadis kartelası dağıtılacak
Gemlik İlçe 
Müftülüğü, 
İslam ahlakının 
halkımıza temel 
kaynaklarından 
ulaştırılabilmesi 
amacıyla yeni bir 
proje gerçekleş 
tiriyor.
Gemlik Müftüsü 
Dr. Mehmet Reşat 
Şavlı konuyla 
ilgili olarak 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, her 
cuma günü sabahı 
ilçe esnafına bir 
ayet ve bir hadisi 
yer aldığı kartela 
dağıtılacağını 
söyledi.
Şavlı’nın

açıklaması söyle: 
"Cuma günleri 
dağıtacağımız

kartelalardaki 
hadis ve ayetler 
islamın ana

kaynaklarından 
olan Kur’an ve 
hadisi toplumun 
her kesimine 
ulaştırmayı ve 
İslam ahlakının 
toplumumuzda 
daha fazla 
yaşanır hale 
getirerek huzur 
ve güvenin 
tesisine katkı 
sağlayamayı 
hedefliyoruz.’’ 
İlçe Müftüsü Dr. 
Mehmet Reşat 
Şavlı, hadislerin 
islamın bilinen ve 
tanınan alimlerin 
den aktarımla _ 
rından alınacağını 
söyledi.

KAPATILAN İNTERNET KAFEDE KULLANILAN 
10 ADET BİLGİSAYAR SATILIKTIR 

Ahmet ŞENOL
TEL: 0 531 850 51 54 __________

Kaşene acKicMen ve» 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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2017 - 201Ö
Eğitim ve Öğretim

2017-2018 ÖĞRETİM YILI 
ÜCRETLERİMİZ

ERKEN KAYIT DÖNEMİ

TAKSİTLİ ÖDEME PEŞİN ÖDEME

ANASINIFI 9.300 8.835
yılı için kayıtlarımız 1. SINIF 11.750 11.160

2.3.4.5.6.T.8. SINIF 14.800 14.000

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

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

8»

GemlikKHrfez
__________GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ.

MATBAACILIK YAYINCILIK ....

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK Tel: O 224 513 96 83

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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___ KOLEJİ
ORHANGAZİ KAMPUSU

/tadıyor!

; Hayalini Kurduğunuz
'Üniversiteyi Kazanmak~ İstediğiniz

Fakülteyi 
Kazandırmak İçin 

Eğitim Kadromuzla
HAZIRIZ

©Uzman Kadro

Artık Gerçek...
BiL/n istedik

JaOzel Programlar
13-D Eğitim SistemiıBS.T.E.M.IoTadımlık Üniversite j

BP.İ.S.A.jBKişisel Gelişim Programlan
S İstanbul Aydın Üniversitesinde %50 Burs İmkanı ı

SOSYAL ALANLARIMIZ
Açık/Kapah Yüzme Havuzlan 

Sinema Salonu

Konferans Salonu

0.224 573 23 24
bilkoleji.com.tr Q bilorhangazi SSbilorhangazi@bilkoleji.com.tr 

_______ 9Arapzade Mahallesi Olukdere Mevkii No:75 Orhangazi / BURSA

Tems Kortu 

Basketbol Alanları 
Buz PatenT""

I 0.553 846 23 24

bilkoleji.com.tr
mailto:SSbilorhangazi@bilkoleji.com.tr
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Kurttan keseceklere önemli uyarı!
Kurban Bayramı'na 
sayılı günler kala 
kurban pazarla 
rında hareketlilik 
artarken, veteriner
ler vatandaşları 
kurbanlık hayvan 
kesimi sırasında 
alınacak tedbirler 
konusunda uyardı. 
Bursa Veteriner 
Hekimler Odası 
(BVHO) Başkanı 
Sinan Sağlam, 
yaptığı açıklamada 
dini vazife gereği 
gerçekleştirilen 
kurban kesiminde 
temizlik ve sağlık 
kurallarına uyulma 
sının önem taşıdığı 
m vurguladı. 
Sağlam, kurbanlık 
hayvanların sağlık 
lı, besili ve menşe-i 
şehadetna mesi ile 
aşı kayıtları bulu
nan hayvanlardan 
olmasına dikkat 
edilmesini istedi.

Öncelikle hayvanın 
hasta olmaması ve 
yaş koşulunun 
yerine getirilmesi 
gerektiğinin altını 
çizen Sağlam, 
"Büyükbaş hay 
vanlar en az 2, 
küçükbaş hayvan
lar en az 1 yaşında 
olmalıdır. Bunun 
dışında dişi hay
vansa gebe olma 
malı. Çevreye karşı 
duyarsız ya da aşırı 
tepkili, tüyleri 
karışık ve mat olan, 
bakışları zayıf ve 
bakımsız vücud
unda şişlikler bulu
nan hayvanların 
kurban edilmesi 
doğru değil. Bu tür 
belirtiler hem fiziki 
hem de psikolojik 
açıdan hayvanın 
hasta olduğunu 
gösterir" dedi.
Kurbanlık 
hayvanların kesi

minde öncelikle 
bakanlıktan ruhsat 
almış mezbaha ve 
kombinalar veya 
geçici kesim alanı 
olarak düzenlenen 
yerlerin tercih 
edilmesini isteyen 
Sağlam, kesim 
yapılacak yerlerin 
bakteri üretiminin 
engellenmesi 
açısından temiz ve 

serin olmasına 
özen gösterilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Kesim işleminin 
hayvanların askıya 
alınarak yapılması 
nın daha doğru 
olacağını vurgu
layan Sağlam, 
böylece kesme ve 
yüzme işleminin 
daha temiz ve 
sağlıklı bir şekilde 

yapılabile ceğine 
değindi.
Et ve et ürünlerinin 
bakterilerin çoğal 
maları için son 
derece uygun bir 
ortam oluştur 
duğunu anlatan 
Sağlam, şu 
uyarılarda 
bulundu: 
"Bakteriler kısa 
sürede çoğalarak 

milyarlarla ifade 
edilen sayılara 
ulaşabilmektedir. 
Bu durum hafif bir 
bakteri yüküne 
sahip bir etin iyi 
muhafaza edilme 
diği takdirde insan 
sağlığı açısından 
ne kadar riskli 
olduğunu gösteri 
yor. Hayvanlardan 
insanlara bulaşan 
ve halk sağlığı 
yönünden çok 
büyük önem 
taşıyan bakteriyel, 
viral, paraziter 
ve fungal hasta 
tıklar mevcuttur. 
Gerekli sağlık kon
trolleri yapılmayan 
hayvanlarla temasa 
geçilmesi ve 
bunların etlerinin 
tüketilmesi 
sağlık açısından 
son derece 
mahzurludur".

Milli Tren 2019'da Baylarda Olacak
Sakarya Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(SATSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mahmut Kösemusul 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, TÜVASAŞ 
Genel Müdürü 
Kocaarslan'ı ziyaret 
etti. Karaarslan, 
Kösemusul ve 
beraberindeki 
heyetin ziyaretin 
den duyduğu mem
nuniyeti dile geti 

rerek, "Yerli ve 
millileştirme 
çalışmalarımız hızla 
devam ediyor.
2018'de üretimin 
başlamasını ve 
inşallah 2019 
yılında da milli 
trenimizin raylarda 
olmasını hedefti 
yoruz." diye 
konuştu.
MİLLİ TREN İÇİN 
DESTEK SÖZÜ 
Kocaarslan'a 

görevinde başarılar 
dileyen Kösemusul, 
ekonomik hedeflere 
her geçen gün 
daha da yaklaş 
tıklarını vurgu 
ladı.
Kösemusul, 
Sakarya'nın milli 
üretimler şehri 
olduğunu ve milli 
tren üretimi için iş 
dünyası olarak tüm 
desteği verecek
lerini belirtti.

Facebook, TV Kuruyor
Facebook'un TV 
hamlesi resmiyet 
kazandı. Daha önce 
dedikodu düzeyin
deki haber, şirket 
yetkililerince de 
doğrulandı 
Watch (izle) adlı 
yeni sekmesini 
tanıtmaya hazırla 
nan Facebook, Buz
zFeed, Tastemade, 
ATTN ve Conde 
Nast tarafından 
hazırlananlar başta 

olmak üzere, birçok 
kendisi için özel 
hazırlanan içeriği 
sunacak. Ziyaretçi
lerini daha uzun 
süre sitesinde 
tutmak isteyen 
sosyal ağ, bunun 
için Netflix benzeri 
içeriklere de yön
elecek. Ancak ilk 
adımda reality 
şovlardan canlı 
spor müsabaka 
larına ve başka

yerde yayımlan 
mayan kısa içerik
lere yer verecek. 
HEM MOBİLDE 
HEM TVDE 
ÇALIŞACAK 
Watch sekmesi 
mobil uygulamanın 
tepesinde yer ala
cak ve böylece, 
kolaylıkla 
erişilebilecek. 
Kullanıcılar sevdik
leri içeriklerin 
devam bölümlerini 

oluşturacakları 
izleme listesi ile 
takip edebilecekler. 
Özellik, televizyon
lardaki Facebook 
uygulamalarında da 
yer alacak. Bu da, 
geleneksel TV 
kanallarına karşı 
Facebook'un en 
ciddi hareketi ola
cak. Facebook'un 
bu içerikler için 
bölüm başı 5 bin ile 
20 bin dolar arası

ödeme yapacağı 
söyleniyor. Bunun 
dışında milyonlarca 
dolarlık anlaşmalar 
da söz konusu. 
Ancak detaylar 
bilinmiyor.^,-: 
YORUM DÖNEMİ 
BAŞLIYOR 
Watch sekmesinin 
altında, "en çok 

konuşulanlar" ve 
"arkadaşlarının 
izledikleri" gibi 
farklı listelere 
erişilebilecek. 
Ayrıca videoları 
izlerken yorum 
yapmak, diğer 
izleyenlerin yorum 
lan da görebilmek 
mümkün olacak.
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Bursa'dan Sabiha Cökcen'e seterler başladı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Şirketi (BURULAŞ), 
Bursa Şehirlerarası 
Otobüs Terminali 
ile Sabiha Gökçen 
Havaalanı arası 
otobüs seferlerini 
başlattı 
İstanbul Sabiha 
Gökçen 
Havaalam'nda 
yaşanan olaylardan 
sonra İstanbul 
Valiliği ve Ulaştırma 
Bakanhğı'nca özel 
firmaların izinleri 
iptal edilerek, 
Bursa ile Sabiha 
Gökçen Havaalanı 
arasındaki taşıma 
yetkisi sadece 
BURULAŞ'a verildi. 
BURULAŞ'tan 
yapılan açıklamaya 
göre; Bursa Şehir 
lerarası Otobüs Ter
minali ile Sabiha 
Gökçen Havaalanı

arasındaki otobüs 
seferleri, 10 
Ağustos Perşembe 
günü saat 07.00 
den itibaren sefer
ler, BURULAŞ'a ait 
otobüslerle 
başlayacak.
Açıklamada, Havali 
manian Yer Hizmet
leri Yönetmeliği 
(SHY-22) kapsamın 
da yapılan 
değişiklik ile şehir 
terminali ve/veya 

terminalleri ile 
havalimanı ara 
sında ve/veya 
havalimanlarından 
çevre illere ve 
ilçelere yapılacak 
olan düzenli yolcu 
taşıma işletme 
elliğinin, karayolu 
taşımacılığı ve ilgili 
tüm mevzuata 
uyulması koşulu ile 
taleplere göre 
yönetmelik esasları 
çerçevesinde

havalimanı 
işletmecisine 
verildiği bildirildi. 
Bu karar doğrultu 
sunda BURULAŞ 
ile HEAŞ arasında 
protokol 
imzalandığı belir
tilen açıklamada, 
protokol gereğince, 
Sabiha Gökçen 
Havaalam'ndan 
uçuşu olan 
BursalIların her 
gün karşılıklı 10 

seferle Bursa 
Terminali ile Sabiha 
Gökçen Havaalanı 
arasında taşına 
cağı ifade edildi. 
Karayolu ile 
taşımacılık yapan 
bazı firmaların 
Sabiha Gökçen 
Havaalam'nda 
sebep olduğu 
sıkıntılar yüzünden 
seferlerin acilen 
10 Temmuz'da 
başlatılması 
kararı alındı.
Yolcular, Bursa'da 
Bursa Terminali 
içinde yer alan bilet 
satış noktasından 
ve Sabiha Gökçen 
Havaalam'nda da 
hem bilet satış 
gişesinden, hem de 
otobüs içinden 25 
TL olarak belir
lenen tek yön 
ulaşım bedeliyle 
biletlerini alabile

cekler. Otobüsler, 
Bursa Şehirlerarası 
Otobüs Terminali, 
D5 Otoyolu, E.80 
Otoyolu, Havaalanı 
yolu güzerga 
hından Sabiha 
Gökçen Havaa 
lam'na ulaşacak 
olup haftanın her 
günü devam ede
cek olan seferler, 
her iki yönden 
karşılıklı olarak 
saat 01.00, 03.00, 
05.00, 07.00, 09.00, 
12.00,15.00,18.00, 
20.00 ve 22.00 
kalkıştı olarak 
planlandı.
Vatandaşlara daha 
detaylı bilgiye 
www.burulas.com.t 
r adresinden veya 
08508509916 
numarasıyla 
BURULAŞ Ulaşım 
Hattı'ndan 
ulaşabilirler.

İlinti toil ılramııiM»
BursalIlara BUSKİ 
ve DSİ'den önemli 
bir uyarı geldi. 
Doğancı Barajı'n 
daki 30 yıllık ana 
boru ve vanaların 
değişmesi sebe
biyle su sevk 
oranı yarı yarıya 
düşünce, şehirdeki 
120 kuyu 
devreye alındı. 
Çalışmaların 4,5 ay 
süreceğini belirten 
yetkililer, mahalle 
lerde toplantılar 
yaparak bu du
rumu muhtarlarla 
paylaştı. Bursa'da 
içme suyunun 
büyük bölümünü 
karşılayan 
Doğancı 
Barajı'ndan ana 
boru ve vanaların 
değiştirme 
çalışması sebe
biyle su alma oranı 
yüzde 50'ye düştü. 
BUSKİ yetkilileri, 
DSİ'nin Doğancı 
Barajı'ndaki ana

boru ve vanaları 
değiştirmesi sebe
biyle su alma kap
asitesinin yüzde 
50'ye düştüğünü 
bildirdi. 4.5 ay 
sürecek çalışmada 
30 yıldır çalışan 
sistem sökülecek. 
Bu sebeple Ankara 
yolu altındaki 120 
adet kuyu devreye 
sokuldu. BUSKİ 
yetkilileri, bu du
rumu mahallelerde 
toplantı yaparak 
muhtarlarla 
paylaştı. Çalışma

tamamlandığında 
Bursa şehir 
merkezinin tümüne 
barajlardan gelen 
su verilecek. 
Çalışmayı DSİ 
yaptığı için 
BUSKİ'nin geçici 
çözüm olarak kuyu 
suyu kullandığı 
öğrenildi. Ayrıca 
Doğancı 
Barajı'ndaki çelik 
boruların riskli 
olduğu için böyle 
bir çalışma 
yapıldığı 
açıklandı.

BYEGM

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

KÜÇÜK KUMLA 

0 İTİ 11 If ÖZGÜZEIYAU SİTESİNDE \HIIIII HAVUZLU 2+1 DAİREUHI ILIR ŞAHİDİNDEN SATILIK 

--------------- 05353781800

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA’NIN YERİ

www.ozerpansiyon.com 
0 530 311 05 97 - 0 533 352 41 63

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez • Güler Ajans

KANİİM YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

http://www.burulas.com.t
http://www.ozerpansiyon.com
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10cak la haşlıyor! 1411 TL ödenecek
Prim borcu olan es
nafa sağlık müjdesi 
için çalışmalar 
sürerken, işsizlik 
maaşı uygulaması 
da 1 Ocak’ta hayata 
geçiyor. Sistem ile 
esnaf, 1411 lira 
işsizlik maaşı 
alabilecek. 
Hükümet, prim 
borcu nedeniyle 
sağlık hizmet
lerinden yararlana
mayan esnafa 
müjde hazırlığı ya
parken, 1 Ocak'ta 
hayata geçireceği

uygulama ile de işi 
bozulanlara maaş 
imkanı sağlayacak. 
Meclis'ten geçen ve 
1 Ocak'tan itibaren 
yürürlüğe girecek 
düzenlemeyle, 
işyerini kapatan ya 
da zor durumda 
kalan Bağ-Kur'lulara 
belirli bir süre 
destek sağlamak 
amacıyla Esnaf Ahi
lik Sandığı kurula
cak. Sandık primi, 
sigortalının prime 
esas günlük 
kazançlarından,

yüzde 2 sigortalı ve 
yüzde 1 devlet payı 
olarak ödenecek. 
Mevcut prime esas

kazanç alt sınırına 
göre, esnaf aylık en 
az 35.55 lira, devlet 
de 17.77 lira vere

cek. 10 aya varan 
süreyle ödenecek 
maaşın günlük 
tutarı, sigortalının

son 4 aylık prime 
esas kazançları 
dikkate alınarak 
hesaplanan günlük 
ortalama kazancının 
yüzde 4O'ı kadar 
olacak.
Ancak ödenek, as
gari ücretin brüt 
tutarının yüzde 
80'ini geçemeyecek. 
Mevcut asgari 
ücrete göre 
hesaplama 
yapıldığında; aylık 
en az 705.60, en çok 
bin 411 lira işsizlik 
ödeneği verilecek.

İhracatçıya iki müjde Dirilen
Hükümet 
ihracatçının kredi 
faizini 10 baz puan 
indirirken, KOBİ’lere 
de 2.5 milyar liralık 
ilave destek sözü 
verdi 
Ekonomi Bakanı 
Zeybekci, “Klasik 
bankacılık anlayışını 
bir kenara 
bırakıyoruz” dedi 
Hükümet, ihracatçı 
nın maliyetlerini 
düşürmek için 
önemli bir adım 
daha attı. Eximbank, 
reeskont döviz kre
disi faiz oranlarını 
10 baz puan indirdi. 
Türk imalat sanay
isinde önemli rolü 
olan, toplam 
ihracatın yarısından 
fazlasını 
gerçekleştirmesine

rağmen uygun 
maliyetli krediye 
ulaşamayan KO- 
Bİ'ler için de 
musluğu açtı. KO- 
Bİ'lere 2.5 milyar 
TL'lik destek 
sağlanacak.
10 PUANLIK

İNDİRİM
Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci dün 
ihracatçılara yeni 
desteklerin 
müjdesini yazılı bir 
açıklamayla 
duyurdu. Zeybekci, 
daha fazla üretim, 

yatırım, istihdam ve 
ihracat için Türk 
Eximbank'in 
uyguladığı faizleri 
ve finansman 
maliyetlerini 
düşürdüklerini 
bildirdi. Klasik 
bankacılık anlayışını 

bir kenara bırakarak 
maliyetlerin 
düşüşüyle ortaya 
çıkan yeni imkânları 
ihracatçılara sun
maya, şirketlerin fi
nansman yükünü 
azaltmaya kararlı 
olduklarını vurgu
layan Zeybekci, 
şöyle konuştu: 
"Reeskont Döviz 
Kredisi faiz 
oranlarında 10'ar 
baz puanlık yüzde 
20'ye varan oran
larda indirime gitme 
kararı aldık. Bu 
sayede, 4 ay vadeli 
reeskont döviz 
kredilerinin faiz 
oranı LIBOR/ EURI- 
BOR+0.40 olurken 8 
ay vadeli kredilerin 
faiz oranı da 
LIBOR/EURIBOR+O.

65'e çekildi. 
6 aya kadar 
vade ile 
kullandırılacak 
reeskont döviz 
kredilerinde 
LIBOR/ 
EURIBOR+0.50 
faiz oranı 
uygulaması 
başlatıldı."

KOBİ'LERE 
2.5 MİLYAR 
Zeybekci, 
önümüzdeki 
dönemde sevk 
öncesi ve ihracata 
hazırlık kredilerini 
de sadece KOBİ'lere 
kullandıracaklarını 
belirterek, 
"Şirketlere ilave 2.5 
milyar Türk Lirası 
kredi sağlanacak" 
dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53

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

KAYMAKAMLIK

C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

_________ ULAŞIM_________
Pamukkale S12 OO 2S
DENİZ UÇAĞI B13 6S13
Pagasua Akml* Seyahat 014 S3 C2
METRO 813 12 12
Aydın Turtam 013 20 77
SOaer Turtam 012 1O 72
Kanbarogiu-Eaadaş 014 40 40

i Anrtur 014 47 71
Kamil Koç 012 O1 03

HASTANELER

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

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

Bursa 256 77 B4
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) 614 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

__________ OTOBÜS__________

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

DAĞITICILAR

Gemlik Körfez
GEBELİKSİN, İLK SONLOK SİYASİ 0AZETE1I

ffliisifflili

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

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral
Başkanlık

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

513 45 21 -23
513 45 20

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Patrol 
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

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5853 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
KARA KULE 

12.00 -14.15-16.15- 
18.15-20.15 

CUMALİ GEBER 
12.00-14.00.-16.00

18.00-20.00 
KORKU TÜNELİ 

11.30-13.00- 
15.00-17.00-19.30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT
1 987

■[ KUMLA 2. ŞUBEMİZb KUMLA 1. ŞUBEMİZ

SATILIK 
KİRALIK
EV- ARSA

DANIŞMANLIĞI J^RAZiB

İNŞAAT
YARI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMINAT 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

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM
DÜKKAN 
İŞYERİ

taTanatîMtaraöifı fiararSffln

EMLAK Dw

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI 
0 224 514 77 00 0 543 550 20 70 
KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI 
BANKAMATİKLERİN YANI 0 541 545 99 56 
KUMLA 2. ŞUBEMİZ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76 
0 224 538 88 86 - 0533 746 06 46GEMLİK ŞUBEMİZ

w w w.dayiemlak.sahibinden.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
w.dayiemlak.sahibinden.com
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TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı * UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sanşen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı

GEMLİK
irfanunluemlak.sahibinden.com

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Refik Yılmaz gidici mi? (2) 
Necmi Ince’nin kimliği konusunda 

tanıdığım Bursalı gazeteci arkadaşlarımı 
aradım. “Kim bu şahıs" diye sordum.

Dün de yazdığım gibi, AKP’ye yakınlığı 
ile bilinen bu kişi, AKPTı belediyelere 
gidip, Başkanlarının paralı reklam film 
çekimlen'yapıp televizyon kanallarında 
yayınlattığı, ayrıca “İnce Medya" adlı bir 
site kurarak burada sanal gazetecilik 
yaptığını söylediler. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Külü 
bü Judocuları Altın Kız lakaplı 70 kilo 
sporcusu Semanur Erdoğan ve 36 kilo 
sporcusu Gülcan Özdemir başarıya imza 
attılar. Bulgaristan’ın Pazarcık Şehrinde 
gerçekleşen Judo Gençler Balkan Şampi 
yonasında Milli formayla ülkemizi temsil 
eden sporcularımız iki bronz madalya 
kazanarak, başarılarına bir yenisini daha 
eklediler. Haberi sayfa 4’de

flkso v ve Bii vükdönmez 
yarın anılacak

Uğradıkları menfur saldırı sonucu yaşam 
larını yitiren Bursa Barosu Avukatların 
dan CHP Gemlik ve Büyükşehir Belediye 
Meclis üyesi Özgür Aksoy ile Polis Memu 
ru İdris Büyükdönmez ölümlerinin 40. gü 
nünde Gemlikliler tarafından düzenlene 
cek etkinliklerle anılacak. 13 Ağustos 
2017 günü saat 13.45 de Merkez Asım 
Kocabıyık Camiinde Özgür Aksoy ve İd 
ris Büyükdönmez için 40 mevlidi okutu
lacak. Mevlüt çıkışı, Özgür Aksoy’un Ali 
Aksoy Sokak’taki ‘Aksoy Hukuk Bürosu’ 
önünde, Aksoy’un kardeşi Önder Aksoy 
bir konuşma yapacak. Daha sonra Ak
soy’un çalışma masasına karanfiller 
bırakılacak. Saygı duruşundan sonra 
toplananlar Adliye Sarayı’na kadar yürü 
yecek. Burada da şehit edilen polis me 
muru İdris Büyükdönmez için saygı duru 
şunda bulunulacak, öldürüldüğü yere 
karanfiller bırakılacak.

nl-t
Yuvanıza Giden Yol GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI üftMl

Sebahattin DEMİR Emlak Müşaviri
ALIM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ & YATIRIM DANIŞMANLIĞI 

EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ & ÖN EKSPERTİZ VE DEĞERLEME HİZMETLERİ

•EV • DÜKKAN
• ARSA •İŞYERİ
A ADA7İ ^TAnniı/ı . "ıw^*l^^ı o» uin EftöMtKIK VE DEĞERLEME HİZMETLERİ__RAZI_» FABRİKA kredi yönlendirme ve takİp İşler! & tapu takİp İşlemleri & mülk yönetimi

Tel & Fax : 0 224 517 33 10 Cep : 0 532 7™83 - 0 5^S^
SSş.iaşt^mlakg.mlIk.com ■ mana.tlr.ml.kaho,man

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mlakg.mlIk.com
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Camii temel atma töreninde konuşan Rektör Ulcay, bağımsız Gemlik Universitesi’nden ilk kez soz etti

Yerleslte Camiinin temeli atıldı

Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
Üniversite Camii’nin 
temeli düzenlenen 
törenle atıldı.
Törende Uludağ 
Üniversitesi Rek
törü Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay’ın ilk kez 
bağımsız Gemlik 
Üniversitesinden 
söz etmesi dikkat 
çekli.
Çürük olduğu 
için yıkılan eski 
Sunğipek Camiinin 
yerine yapılacak 
olan Üniversite 
Camii Temel Atma 
Törenine, Ak Parti 
Milletvekilleri, 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş, Bursa

Büyükşehir Bele 
diye Başkan Yardım 
cısı Abdullah 
Karadağ, Uludağ 
Üniversitesi Rek
törü Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
yanı sıra, Belediye 
Meclis üyeleri, sivil 
toplum kuruluşu 
yetkilileri ve davetli 
vatandaş katıldı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
camiinin 1983 
yılında yapıldığını 
yapıldığını belirte 
rek, deprem testi 
sonrasında çürük 
raporu alınan bina 
nın yıkımının

da bir saat içinde 
tamamlandığına 
dikkat çekti.
Başkan Yılmaz, U.Ü. 
Gemlik Yerleşkesi 
girişinde Gemlik 
Belediyesi tarafın 
dan yaptırılan yeni 
camiinin tama 
minin Belediye 
mimar ve 
mühendisleri 
tarafından pro 
jelendirildiğini 
söyledi.
Devletin hafızasının 
kaybolmaması 
adına kamu 
kurum ve kuruluş 
binalarının sağlam 
ve modern olmasına 
dikkat ettiklerini 
ifade eden Refik

Yılmaz, Ziraat Odası 
Binası, Şehit Cemal 
İlkokulu Binası ve 
Sağlık Ocaklarını 
da Belediye olarak 
yenileyeceklerini 
belirtti.
Gemlik Yerleşkesi 
konusunda da 
açıklamalarda 
bulunan Başkan 
Yılmaz, yerleşke 
içinde bulunan üç 
liseye de ilçenin 
değişik yerlerinde 
okul binası yapacak 
larını, liselerden 
boşalan yere üniver 
sitenin diğer branş 
larının da gelerek, 
Gemlik’e müstakil 
üniversite kazan 
dırma konusunda 

önemli bir hamle 
gerçekleştirecek 
ierini bildirdi.

ULCAY, BAĞIMSIZ 
ÜNİVERSİTEDEN 
SÖZ ETTİ

Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay’da, 
camii ve çevresinin 
sosyal donatı alan 
lan ile külliyeye 
dönüştürülerek, 
bağımsız üniversite 
konusunda teknik 
aksaklıkların da 
giderilmiş olacağını 
söyledi.
Büyükşehir Beledi 
ye Başkan Yardım 
cısı Abdullah

Karadağ ve Kay
makam Gürbüz 
Karakuş’ta Üniver
site Camiinin hayırlı 
uğurlu olmasını 
dileyerek, külliye 
yapılması konu 
sundaki çalış 
malara destek 
koyacaklarını 
belirttiler.
Ak Parti Bursa 
Milletvekili Osman 
Mestan’da. 20 yıl 
öncesinde üniver
sitelere camii 
yapmanın ötesinde 
mescit açmanın 
bile mümkün 
olmadığını vur 
gulayarak, gelinen 
noktanın öne 
mine dikkat çekti.

HlftG-BtB BNe ‘Mel Bilinci Eğilimi' «emi
130 kişinin katıldığı eğitimde afetlerle mücadelede temel bilgi ve kavramlar, afet bilinci kültürü, yaşam 
çevresindeki riskler ve bu risklerin azaltılması ile yapısal olmayan risklerin önlenmesi konuları ele alındı
Bursa Mahalle Afet 
Gönüllüleri Derne 
ği’nin, BP Gemlik 
Tesisi çalışanlarına 
verdiği afet bilin 
cinin artırılmasına 
ve afet bilinci kül 
türünün gelişme 
sine yönelik “Afet 
Bilinci Eğitimi”ne 
130 kişi katıldı 
MAG-DER (Bursa 
Mahalle Afet Gönül 
lüleri Derneği), BP 
Gemlik Tesisi çalı 
şanları için “Afet 
Bilinci Eğitimi” 
düzenledi.
Eğitim, afetlerle 
mücadelede temel 
bilgi ve kavramlar, 
afet bilinci kültürü, 
yaşam çevresin

deki riskler ve bu 
risklerin azaltılması 
ile yapısal olmayan 
risklerin önlemesi 
gibi konu başlıkla 
rından oluşuyor. 
MAG-DER’in 1 
Ağustos Salı günü 
BP Petrolleri A.Ş. 
Gemlik Tesisleri 
Konferans Salo 
nu’nda gerçekleş 
tirdiği eğitime, 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf 
Yumru, Genel 
Şekreter Yahya 
Özdemir, Gemlik 
Tesis Müdürü Kutsi 
Dönmez ile Sağlık, 
Emniyet, Güvenlik 
ve Çevre Danışma 
nı Tolga İlci ve 130

civarında BP 
Gemlik Tesis 
çalışanı katıldı. 
Kurumsal açıdan 
her gün büyümeye 
devam eden MAG- 
DER, afete yönelik 
yaptığı başarılı 
çalışmaları saye 
sinde başarılı 
çalışmalara imza 
atmaya devam 

ediyor. Bursa 
MAG-DER Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yusuf Yumru, bu 
tarz faaliyetlerini 
sanayi ve iş kolla 
rının da desteğiyle 
Gemlik Bölgesi’n 
de devam edece 
ğini belirtti.
Bursa Mahalle Afet 
Gönüllüleri’nin 

gerçekleştirdiği 
uygulamalarda, 
mahalle seviyesin
den başlayarak, 
toplumun afetlere 
hazırlık seviyesini 
yükseltmek ve afet 
bilincinin artırıl 
ması amaçlanıyor. 
Mahalle gönüllü
lerinden ekipler 
oluşturularak, 

bu ekiplerin bir afet 
anında ilk müdaha
leyi yapabilecek 
şekilde eğitilmeleri 
ve gerekli ekipman 
ile donatılmaları, 
böylece yardım 
gelene kadar hem 
kendilerine hem de 
komşularına 
yardımcı olmaları 
hedefleniyor.
Bu ekipler, pro
fesyonel ekipler 
bölgeye ulaştıkla 
rında onlara arama 
kurtarma, insanı, 
hijyen gibi konular 
da destek vererek, 
sahada çalışma 
yeteneğine de 
sahip hale geti 
riliyorlar
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Kurbanlıklar ınnarasım ödemeden kaçmaya kalku
Bursa'da, satın 
aldığı kurbanlıkların 
parasını ödemeden 
kaçan sabıkalı 
şahıs, jandarmanın 
takibi neticesinde 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Orhaneli'nin 
Akalan Mahalle
sinde, K.G isimli

şüpheli, V.A'dan 4 
küçükbaş hayvan 
aldı. Hayvanları 
aracına yükleyen 
K.G, üstünde para 
olmadığını, şehir 
merkezinde para 
çekip hayvanların 
ücretini ödeyece 
ğini söyledi. V.A da 
kendi aracı ile

hayvanların yüklü 
olduğu K.G'nin kul
lan dığı aracı takip 
ederek şehir merke 
zine doğru yola 
çıktı. K.G, şehir 
merkezine 
yaklaştıkları esnada 
izini kaybettirdi. 
Mağdur V.A, du
rumu Orhaneli İlçe

Jandarma Komu 
tanlığı'na bildirdi. 
Jandarmanın 
yaptığı araştırmalar 
sonucu hırsızlık ve 
dolandırıcılık 
suçlarından sabi 
kası bulunan K.G, 
Orhaneli yolu Yürü 
çekler mevkiinde 
yakalandı.

BuısilalctarartaıtıaioitOlıjsianııenli Motosiklet
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Trafik 
Eğitim ve Araştır 
ma Dairesi Başkan 
lığı, yılın Ocak- 
Temmuz döne
minde meydana 
gelen 231 bin 42 
kazada bin 939 
kişinin olay yerin 
de hayatını kaybet 
tiğini duyurdu. 
Buna göre, İstan
bul'da 124, İzmir'de 
102 Bursa'da 60 
kişi kazalarda 
hayatını kaybetti 
Başkanlık, 
yaralanan 168 bin 
988 kişinin de has
tanelerde tedavi 
altına alındığını 
bildirdi. Resmi ve 
rilerin sadece kaza 
yerindeki can 
kayıplarını kapsa 
dığına dikkat çeken 
Trafik Eğitim ve 
Araştırma Dairesi 
Başkanlığı, has
tanelerdeki ölüm
lerle birlikte tablo 
nun daha da karar 
dığını duyurdu. 
Yapılan tüm 
uyarılar ve artırılan 
denetimlere 
rağmen kural 
tanımayan 
sürücüler dehşet

saçmayı 
sürdürüyor. Em
niyet Genel 
Müdürlüğü Trafik 
Eğitim ve Araştır 
ma Dairesi Başkan 
lığı Ocak - Temmuz 
döneminin trafik 
bilançosunu ka
muoyu ile paylaştı. 
Resmi verilere 
göre; Temmuz 
ayında ülke gene 
linde meydana 
gelen 40 bin 465 
kazada 34 bin 626 
kişi yaralanırken 
429 kişi de hayatını 
kaybetti. Yılın ilk 7 
ayında ülke gene 
linde meydana 
gelen 231 bin 42 
kazada ise bin 939 
kişi olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Yaralanan 168 bin 
988 kişi de hasta 
neye kaldırıldı. 
Yedi aylık 

dönemdeki 48 bin 
190 kazaya tek 
araç, 47 bin 222 
kazaya ise iki araç 
karıştı. Kazalardan 
17 bin 813 kaza 
yayaya çarpma, 11 
bin 15 kaza 
arkadan çarpma ve 
14 bin 899'u 
araçların yoldan 
çıkmasıyla 
vukubuldu. 105 bin 
840 kazaya sürücü, 
10 bin 168 kazaya 
yaya, 868 yol ve 
437 kazaya yolcu 
sebebiyet verdi. 
Trafik Eğitim ve 
Araştırma Dairesi 
Başkanlığı'nın/'Tar 
afların anlaşarak 
kendi aralarında tu
tanak tanzim ettiği 
maddi hasarlı trafik 
kaza sayıları dahil 
edilmemiştir. Bu 
kapsamdaki bil
gilere www.tra 

mer.org.tr internet 
adresinden 
ulaşılabilecektir. 
Veriler trafik kazası 
sonucunda kaza 
yerinde meydana 
gelen ölü sayılarını 
içermektedir." no
tuyla paylaştığı 
rakamlarla acı 
tabloyu gözler 
önüne serdi. Yılın 
ilk 7 ayındaki 3 bin 
156 kazaya kırmızı 
ışnt veya görevrtmrr 
dur işaretinde dur
mayan sürücüler 
sebebiyet verirken 
alkol alıp direksiy
ona geçen bin 825 
sürücü ise ölümlü 
ve yaralamalı 
kazaya karıştı.
Aşırı hızla araç kul
lanan bin 234 
sürücü ile hatalı 
şekilde veya yasak 
olan yerlere park 
eden 556 sürücü 
dehşet saçtı. Yedi 
aylık dönemdeki 4 
bin 414 ölümlü ve 
yaralamalı kazaya 
bisiklet, 23 bin 41 
kazaya motosiklet, 
3 bin 702 kaaya 
otobüs, 199 ka 
zaya ambulans ve 
32 kazaya da at 
arabası karıştı.

kazası: 1 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana 
gelen kazada bir kişi ağır yaralandı. 
Kaza, saat 11.00 sularında meydana 
geldi. İznik istikametinden Yenişehir'e 
gelen Osman K. idaresindeki motosik
let, Yenişehir AVM önünden Güldeste 
Caddesi'ne dönmek üzere olan özel bir 
otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten 
düşerek başını çarpan Osman K. 
yaralandı. Motosiklet sürücüsüne ilk 
müdahaleyi yoldan geçen bir sağlık 
memuresi yaptı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 
112 ambulansıyla Bursa Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla 
olayla alakalı tahkikat sürüyor.

BYEGM

Bu gazete 

Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

ira

Kahve makinesiyle ovun kötü bitti!
Bursa'nın İznik 
ilçesinde kahve 
makinesine su 
koyup ısıtan 
çocuk haşlandı. 
Minik F.M.B, evde 
tek başına olduğu 
bir sırada, mutfakta 
bulunan kahve 
makinesine oyun 

maksadıyla su 
doldurarak ısıttı. 
İçi kaynar su dolu 
olan kahve maki
nesi F.M.B'nin üze 
rine devrildi.
Acılar içinde kalan 
küçük çocuk ailesi 
tarafından hemen 
İznik Devlet Has

tanesi'ne götürül 
dü.Acil serviste ilk 
müdahalesi yapılan 
çocuğun sırtında 
ve kalçasında 
yanık olduğu tespit 
edildi. F.M.B, daha 
sonra Kocaeli Ya 
nık Tedavi Merkez- 
i'ne sevk edildi.

http://www.tra
mer.org.tr
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Refik Yılmaz
Necmi bey, Gemlik Belediyesinden reklam 
kesilince aleyhe yazmanı anhyurum.
Reisimizin uygun görmesiyle Belediye 
Başkanlığı yapmak ne kadar onurlu bir şey 
ise, günü geldiğinde Reisimizin uygun 
gördüğüne görevi devredip bayrağı daha 
yukarı taşımak için destek vermek de o kadar 
onurlu bir davranıştır.Dize verilen emanete 
sahip çıkıp görevimizi en iyi şekilde yaparız. 
Gerisi nasip ve büyüklerimizin takdiridir.
Vesselam
12 sual önce ■ BeQen * Yarn İla * OO 21

Ne diyor Yılmaz; “Reisimizin uygun 
gördüğüne görevi devredip bayrağı daha 
yukarı taşımak için destek vermek de o 
kadar onurlu bir davranıştır.”

Yani sizin anlayacağınız, Yılmaz yukarı 
dan esecek bir rüzgarla süresi belli olan 
bir seçimle getirilen görevden gidebilecek.

Bu davranış, kulluktur.
Necmi İnce’nin paylaşımına Belediyede 

kamu görevi yapan iki kişi ile Gemlik 
Belediyesi’nin bilinen yandaş öğretmeni 
de tartışmaya katılmış.

Bakın, belediye başkanın/ nasıl 
savunmuşlar.

Okuyun, kararı siz verin.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Refik Yılmaz gidici mi?
Yani sizin anlayacağınız bu şahıs medya 

sektöründe görünüp, belediye başkanla 
nnın reklamını yaparak para kazanan biri.

Olur ya bizim sektörde böyleleri çoktur.
Gemlik’te çıkan yerel gazetelere bakın 

bunları çok rahat görürsünüz.
Her gün Belediye Başka mm manşete 

neden taşıyorlar acaba. Bir tek eleştiri 
terini gördünüz mü? Göremezsiniz.

Necmi İnce, paylaşanımda Gemlik Beledi 
ye başkanmın değişeceğini, yerine de 
kimin atanacağını yazmış.

Emlakçı Orhan Semiz.
Orhan Semiz bugünlerde ilçe girişinde 

yeşil alan üzerinde inşaat yapıyor.
Belediye Meclisinden bu konuda söküle 
bilir takılabilir nitelikte izin çıkmıştı.

Semiz Başkanlık konusunda bir talebi 
olmadığını, yazılanlardan da ilişkisinin 
olmadığını söylüyormuş.

Başkan Refik Yılmaz, Necmi İnce’nin 
paylaşımına şöyle yanıt vermiş:

Seçimle göreve gelen bir belediye 
başkanmın verdiği cevabı görüyorsunuz.

Necmi İnce
Pli Refik Yilmu öaşkanım b«ı 

gazeteciyim İstediğimi yazarım ama 
sizin bunu ilanla bağdaştırmanız hoş 
değil yakışmadı size.

İİ Şuayb Serdaroğlu 
Allah <x razl olsun Başkan mı 
»«<*» inin ğ,

SamalUsta
BSi 2014 seçimlerinde de aynı şekilde bir 

yaklaşımınız oldu necmi bey, sonrası 
malum. 3 nisanda cemal beyden 
gereken açıklamayı almışsınız sanırım. 
Demem o kİ düşünmeden söz 
söylemek nişan almadan alış yapmak 
gibidir bence yarını da bl döşünün ye 
öyle yazın gemlik ve gemlik 
ba şk anımı z Refik Yllmazhakkında. 
UOUaenr, ■ Deş»

t S Cemal Kırgız
ÜÖ Necmi; semizlenecek bililerini 

bulmuşsun ylnel Biz 40 kişiyiz 
birbirimizi İyi bi tirizi... kimin gazeteci 
olduğunu kimin makyavellst puşt 
olduğunu da ben iyi bilirim... her 
dönemin yalaması olmak nasıl bir şey 
necmi? Seni idealist sanıp Ak Parti ye 
yakın tutanların sorunusun sen 
kardeşim... Gemlik İn Sayın Refik Yılmaz 
İn ve benlin kalibrem değilsin 
olamazsın. 2013 2014 ten beri attığın 
taklaları İyi biliyorum. Kutsal bir meslek 
olan gazeteciliği buna alet elrne 
lstersen???lll... senin gibiler yüzünden 
nice gazetecinin adı da yandaş a çıkıyor. 
Ama şuna seviniyorum okuyucu 
nezdlnde bir hiçsin... devam et de güzel 
yazılarımın saçma öyküsü ol... bu 
meslekten bir gidin yal...
Ca/nfı • Buğun * Yfl/uUa • 0 1

Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judocuları 
Altın Kız lakaplı 70 
kilo sporcusu Se- 
manur Erdoğan ve 
36 kilo sporcusu 
Gülcan Ozdemir 
bir büyük başarıya 
daha imza attılar. 
Temmuz ayında 
Bulgaristan’ın 
Pazarcık Şehrinde 
gerçekleşen Juda 
Gençler Balkan 
Şampiyonasında 
Milli formayla 
ülkemizi temsil 
eden sporcularımız 
iki bronz madalya 
kazanarak,

Saadet Partisi yöneticileri Balıkçılar Kooperatifini ve Derneğini ziyaret etti...

Gemlik Balıkçılar 
Derneği Başkanı 
Osman Tumba ile 
Su Ürünleri Koope 
ratifi Başkanı Zeki 
Hazer’in yanı sıra 
ekmeğini balıkçı 
lıktan kazanan 
emekçileri mekan 
larında ziyaret 
eden Saadet Par
tisi İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız ve yönetim 
kurulu üyeleri Ci
hangir Dinç, Tarık 
Şeker, Can Tatar 
ve Özkan Uğur 
balıkçıların 
sorunlarını dinledi. 
Kooperatif başkanı 
Zeki Hazer sohbete 
şu sözlerle devam 
etti; “Körfezde 
avlanma yasağının 
çıkartılması için 
büyük çaba sarfet- 
tik. Avlanma yasa 
ğının çıkartılmasın 
daki amacımız ve 
düşüncemiz kör
fezdeki balık mikta 
nnın ve çeşitlili 
ğinin artması ve 
dolayısı ile halkı 
miza daha ucuz ve 
bol balık yedirebil 
mektir.” dedi.
Hazer, trol avcıla 
nnın da balığa ve 
balıkçılık sektörü 
ne büyük zarar

başarılarına bir 
yenisini daha ek
lediler. Semanur 
Erdoğan, Gülcan 
Özdemir ve 
antrenörleri İsmail 
Yıldız’ı makamında 
ağırlayan Belediye 
Başkanı Refik 

verdiğini ve bu 
konuda da müca 
dele ettiklerini 
anlattı. Önlem 
alınmaması duru
munda büyük bir 
çevre felaketinin 
de kapıda olduğu 
nu bu sebeple 
yetkililerin duruma 
acil önlem alması 
gerektiğini belirtti. 
BARINAKTA SU 
TUVALET YOK 
Barınaktaki sıkın 
tılara da değinen 
başkan Hazer; 
Barınaklarda elek
trik, su ve tuvalet 
gibi modern haya 
tın olmazsa olmaz 
lan arasında yer 
alan ihtiyaçlarının 
da yetkililer tarafın 
dan karşılanma 
dığını verilen söz
lerin yerine getiril 
mediğini belirtti. 
Balıkçılar Dernek 
başkanı Osman

KAPATILAN İNTERNET KAFEDE KULLANILAN 
10 ADET BİLGİSAYAR SATILIKTIR 

Ahmet ŞENOL 
TEL: 0 531 850 51 54

Yılmaz, başanla 
nnın devamını 
dileyerek 
altın taktı.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı’nın yanı sıra 
Belediye Meclis 
üyeleri tarafından

Tumba, “Gemlik’te 
yaşayan herkes 
Gemlik’in ve kör
fezin sahibidir ve 
bu bilinçle Gem- 
lik’e sahip çıkmalı 
dır. Bizler, balıkçı 
barınaklarında 
yaşanan ve halkı 
mızı rahatsız eden 
kötü görüntüleri 
ortadan kaldırdık. 
Uyuşturucu ve 
madde bağımlılı 
ğına karşı savaş 
açtık ve bu sava 
şımıza devam edi 
yor ve sonuna ka 
dar da edeceğiz.

GEMLİK’E HİZMET 
EDEN KENT 
KONSEYİ 
İSTİYORUZ 
Gemlik’e gerçek 
manada çalışan ve 
hizmet eden bir 
kent konseyinin de 
kurulmasını 
istiyoruz. ” dedi. 

karşılanan Sema
nur Erdoğan ve 
Gülcan Özdemir, 
Dünya ve Avrupa 
Şampiyonalarında 
da dereceye 
girmek için çok 
çalışma sözü 
verdiler.

Daha sonra söz 
alan Ahmet Vakkas 
Yıldız ise “Balıkçı 
barınaklarını mad 
de ve alkol bağım 
lılarının yatağı ol
maktan kurtaran, 
Gemlik halkına 
hizmet eden siz 
balıkçı ahilerimize 
teşekkür ederiz. 
Saadet Partisi her 
zaman emeğin ve 
emekçinin yanın 
da olmuştur. Bu 
sebepledir ki, der 
nek ve kooperati 
finizin çalışmaları 
ve yasal haklarınız 
ile ilgili verdiğiniz 
mücadeleyi de 
sonuna kadar 
destekliyoruz.
Yapılacak ilk yerel 
seçimlerde Allah’ın 
izni ile Gemlik 
Belediyesini ala 
cağız. Çabamız ve 
çalışmalarımız bu 
yönde olup aylar 
öncesinden bu 
mücadelemizi 
başlattık.
Amacımıza ulaştı 
ğımız gün “Yaşa 
nabilir bir Gemlik - 
Yaşanabilir bir 
Türkiye - Yeniden 
büyük Türkiye ve 
Yeni bir Dünya’yı 
biz kuracağız.” 
dedi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA

MADALYA

I® ® F

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

GemlikK^rfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK Tel: 0 224 513 96 83



l BİL KOLEJİ
büv

ORHANGAZİ KAMPUSU

ImuWi U^i Adıyor!

İstediğiniz 
Fakülteyi 

Kazandırmak İçin 
Eğitim Kadromuzla 

HAZIRIZ

^^Hayalini Kurduğunu^^

Üniversiteyi Kazanmak
Artık Gerçek...

BiL/7? istedik

O Uzman Kadro JHLOOzel Programlar
13-D Eğitim Sistem^^S.T.E.M.^Tadımlık Üniversite 

^P.İ.S.A.J&Kişisel Gelişim Programları

S İstanbul Aydın Üniversitesinde %50 Burs İmkanı

__ _______ SOSYAL ALANLARIMIZ
EyKapah Yüzme Havuzîafl If** ~Tenis Kortu *

Sinema Salonu

Konferans Salonu
Basketbol Alanları 

Buz Pateni 

0.224 573 23 24 I 0.553 846 23 24
bilkoleji.com.tr Q bilorhangazi bilorhangazi@bilkoleji.com.tr 

________ÇArapzade Mahallesi Olukdere Mevkii No:75 Orhangazi / BURSA

bilkoleji.com.tr
mailto:bilorhangazi@bilkoleji.com.tr
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BursalI firmaların hedefi Moskova
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 
(BTSO) yürüttüğü 
Ur-Ge projeleri 
kapsamında 
faaliyet gösteren 75 
firma Moskova'da 
düzenlenecek ikili 
iş görüşmelerinde 
Rus firmalar ile 
işbirliğinin yollarını 
arayacak. Bugüne 
kadar sektörel an
lamda düzenlenen 
en büyük heyet 
olma özelliğine 
sahip olacak geziye 
160 BursalI firma 
temsilcisi katılacak. 
Yürüttüğü 10 ayrı 
Uluslararası 
Rekabeti Geliştirme 
Projesi (Ur-Ge) ile 
örnek bir başarıya 
imza atan BTSO, 
BursalI firmaların 

ihracatını artıracak 
çalışmalar 
gerçekleştirmeye 
devam ediyor. 
Tekstil ve iki ayrı 
bebe çocuk konfek
siyonu Ur-Ge'sine 
üye 75 firmadan 
160 firma tem 
silcisi Rusya'nın 
başkenti Mosko
va'da BTSO 
tarafından düzen
lenecek 'Türkiye- 
Rusya Ev Tekstili, 
Kumaş, Bebek ve 
Çocuk Modası 
Günleri'nde iki gün 
boyunca yabancı 
firmalarla iş 
görüşmeleri 
gerçekleştirecek. 
Rus firmalarının 
yoğun katılımı ile 
düzenlenecek yurt 
dışı pazarlama

faaliyeti öncesi Ur- 
Ge üyesi firmalar 
BTSO'da bir araya 
geldi. BTSO 
Başkan Yardımcısı 
İsmail Kuş, BEK- 
SİAD Başkanı Halil 
Atalay, MÜSİAD 
Bursa Şubesi 
Başkanı Mustafa 
Gürses, BTSO 
Meclis üyeleri 
Beyhan Cambaz, 
Rıdvan İmamoğlu 

ve Rıdvan Güler'in 
de yer aldığı 
toplantıda etkinlik 
hakkında 
gerçekleştirilen 
çalışmalarla ilgili 
bilgiler verildi. 
Rusya'nın tekstil ve 
bebe çocuk konfek
siyonu sektörün
deki en önemli 
pazarlardan birisi 
olduğunu ifade 
eden BTSO Başkan 

Yardımcısı İsmail 
Kuş, "Rusya ile 
yaşadığımız uçak 
krizinin ardından 
Çin ve Özbek 
mallarının 
pazardaki 
hakimiyeti arttı. 
Düzenlediğimiz bu 
faaliyetler ile 
firmalarımızın 
Rusya pazarındaki 
etkinliğini artırmayı 
amaçlıyoruz. Tek
stil Ur-Ge'mizden 
24, bebe çocuk Ur- 
Ge'lerimizden ise 
51 firmanın stant 
açacağı organiza
syon sektörel an
lamda bugüne 
kadar düzenlenen 
en büyük faaliyet 
olacak" diye 
konuştu.
1320 metrekare 

direksiz alanda 75 
firma için 8'er 
metrekare stant 
alanı verileceğini 
söyleyen İsmail 
Kuş, "Bu tür orga 
nizasyonlarımıza 
Fas ile başla mıştık. 
Şimdi Rusya ile 
çıtaya daha yükse 
ğe koyduk.
Burada gerçekleş 
tireceğimiz başarı 
diğer çalışmalara 
da örnek olacak. 
Sektörde faaliyet 
gösteren Rus 
firmaları arkadaş 
larımız tarafından 
tespit edilerek 
davet edildi.
Görüşmelerin 
çok verimli 
geçeceğine 
inanıyorum" 
dedi.

NHMe t Miizit iBsüvali miiaksetHler I bulustunlı
Nilüfer Müzik 
Festivali Üç Ayrı 
Sahnede Sanatçıları 
Müzikseverlerle 
Buluşturdu 
Türkiye'nin en 
büyük festival
lerinden Nilüfer 
Müzik Festivali 
Bursa'da başladı. 
Nilüfer Belediyesi 
tarafından Bursa'- 
daki Balat Atatürk 
Ormanı'nda bu yıl 
üçüncüsü düzenle
nen Nilüfer Müzik 
Festivali, üç ayrı 
sahnede yerli ve 
yabancı sanatçıları 
müzikseverlerle 
buluşturdu. 
'Sorumlu Üretim, 
Sorumlu Tüketim' 

sloganıyla başlayan 
ve 13 Ağustos 
Pazar günü sona 
erecek festivalin ilk 
gününde Katalan 
müzik grupları La 
Pegatina ve Txaran 
go'nun yanı sıra 
Gaye Su Akyol, 
Adamlar, The Away 
Days ve Can 
Gox'un da arala 
rında bulunduğu 
toplam 15 isim 
sahne aldı. 
Nilüfer Belediyesi 
Başkan Yardımcısı 
Bukle Erman, 
yaptığı açıklamada 
Nilüfer Müzik Festi- 
vali'nin Avrupa Fes
tivaller Birliği'nde 
Türkiye'yi temsil

eden tek kamplı 
festival olduğunu 
belirterek, 
şunları söyledi: 
"Avrupa Festivaller 
Birliği'ne üye olduk
tan sonra sorumlu 
luğumuz biraz daha 
arttı. Çünkü Nilüfer 

Müzik Festivali, 
kamplı festivallerde 
Türkiye'yi temsil 
eden tek festival. 
Her sene festivalde 
ekip de büyüyor, 
alan da doluyor. 
260 dönümlük 
arazinin her 

noktasını 
değerlendiriyoruz. 
Yola çıkış çizgisin
den taviz vermeden 
sağlıklı bir büyüme 
gerçekleştiriyoruz. 
Bu yıl katılımcılar 
bunu daha net 
görecektir."

HEDEF 
120 BİN KİŞİ 
Geçen yıl 70 bin 
kişinin festivale 
katıldığını 
açıklayan Erman, 
"Bu yıl hedefi 
mizi yükselttik. 
Toplam 120 bin 
kişinin katılmasını 
bekliyoruz. Sıcak 
havaya rağmen 
gündüz saat
lerindeki konser
lerde bile çok iyi 
bir kalabalık vardı. 
İlk iki yıl 5 bin 
kişilik olan kamp 
alanı da bu yıl 
15 bin kişiye 
çıkarıldı ve tüm 
kamp alanı doldu" 
dedi.

E-tlcaret sitelerine kayıt zorunluluğu getirildi
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yer alan Elektronik 
Ticaret Bilgi Sistemi 
ve bildirim yüküm
lülükleri hakkında 
tebliğ uyarınca, 
kendilerine ait elek
tronik ticaret 
ortamında faaliyet 
gösteren hizmet 
sağlayıcılar, aracı 
hizmet sağlayıcılar

ile yurt içinde 
yerleşik olup yurt 
içinde elektronik 
ticaret faaliyetinde 
bulunmamakla bir
likte yurt dışında 
yerleşik bir aracı 
hizmet sağlayıcı 
üzerinden sözleşme 
yapan veya sipariş 
alan hizmet 
sağlayıcılar ETBİS'e 
kayıt yaptıracaklar.

ETBİS'e kayıt edilen 
hizmet sağlayıcı ve 
aracı hizmet 
sağlayıcılar; elek
tronik ticaretin türü,

elektronik ticaret 
dışındaki ticari 
faaliyetleri, 
elektronik ticaret 
ortamında sunulan

mal ve hizmetlerin 
türü ve ödeme yön
temleri ile ikinci 
el malların satışa 
sunulup sunul 
madiği ve satışa 
sunulan ikinci el 
malların türü 
gibi konularda 
bildirimde bulu
nacak. Bu bildirim, 
ETBİS'e kayıt tari
hinden itibaren 30 

gün içinde, 
elektronik ticaret 
ortamında sınır 
ötesi elektronik 
ticaret gerçekleş 
tirilmesi halinde 
ülke ve ödeme 
yöntemi bazında 
bu ticaretin yıllık 
hacmine ilişkin 
bildirim ise her yıl 
mart ayı sonuna 
kadar yapılacak.
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Kredi Kartlarına «eni dönem başlıyor
Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurulu (BDDK) 
tarafından alınan 
karar doğrultu 
sunda kredi 
kartlarının inter
nette kullanımı 17 
Ağustos'ta müşteri 
onayına bağlana 
cak. Müşteri is
temedikçe kredi 
kartları online 
alışverişe kapatıla 
cak.
İzmir Ekonomi 
Üniversitesi (İEÜ) 
Ekonomi Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hakan Yetkiner, 
internetin yaşamın 
vazgeçilmez bir 
parçası olduğunu 
belirterek, "Yaşa 
mm her alanında 
interneti giderek 
daha çok kullanı 
yoruz. Akıllı 
telefonların sürekli

artan işlem kapa
siteleri internet 
kullanımının 
mobilleşmesine yol 
açtı. Geçen yıl in
ternet üzerinden 
alışveriş yapanların 
oranı yüzde 34.1'e 
yükseldi. Birbirine 
internet üzerinden 
bağlanmış bir 
dünyada güvenlik 
açıkları da küresel 
boyutta. 17 Ağus 
tos 2017 itibariyle 
kredi kartlarının in
ternet kullanımına 
açık olması için 

müşteri onayı 
gerekecek. BBDK 
internet alışverişi 
neticesinde 
oluşabilecek ticari 
zararlar karşısında 
tüketicinin de so
rumluluk üstlen
mesini beklediğini 
gösteriyor" dedi. 
Türkiye'de yaklaşık 
176 milyon banka 
kartı ile kredi kartı 
bulunduğunu kay 
deden Prof. Dr.
Yetkiner, 
sorumluluğun 
paylaşılmasının 

doğru bir karar 
olduğunu, ancak 
bu önlemin internet 
alışverişlerini daha 
güvenli yapmak 
için yeterli 
olmadığını belirtti.y 
Prof. Dr. Yetkiner, 
"Elbette bu önlem 
kendi isteği dışında 
kredi kartı internet 
alışverişlerine açık 
olan bir grup kredi 
kartı kullanıcısını 
da siber tehlikeler
den doğrudan 
koruyacaktır. Kredi 
kartını online 
alışverişe açık 
tutan kullanıcıların 
da daha bilinçli 
olmaları yönünde 
bir etkisi olabile
cektir. Başta Bilgi 
Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu 
olmak üzere kamu 
kurumlan önleyici 
tedbirler almak

zorundadır. Bu 
bağlamda virüs ve 
internet güvenlik 
programlarının 
kullanımının 
artırılması ve kor
san yazılım, müzik, 
filmlerin kullanımı 
nın önlenmesi için 
alınan tedbirlerin 
artırılması bir 
zorunluluktur" 
diye konuştu. 
Kararın alınma se
bebi ise günlük 
hayatında kredi 
kartını internet 
işlemlerinde kullan
mayan, kartı ile in
ternetten alışveriş 
yapılabileceğinin 
farkında dahi ol
mayan vatandaş 
ların dolandırıcılar 
tarafından 
kandırılmasının 
önüne geçmek. 
Ancak kartını elek
tronik alışverişe 

açmak isteyen 
kullanıcıların da 
bilmesi gerekenler 
var. İşte yeni 
dönemde 
kullanıcıların 
bilmesi gereken 
soru ve cevabı... 
Hangi kartlan 
kapsıyor?
Bireysel 
müşterilere 
verilmiş ve verile
cek tüm banka ve 
kredi kartları kap
sam içinde. Belir
tilen geçiş süresi 
sonunda düzen
lenecek olan birey
sel banka kartı ve 
kredi kartları kart 
sahiplerine, e- 
ticaret işlemlerine 
kapalı olarak gön
derilecek. Mevcut 
kartlar da eğer 
onay veriimediyse, 
online işlemlere 
kapatılacak.

Üniversitelere e- 
kayıt sistemi, 110 
devlet üniver
sitesindeki 11 bin 
851 program ile 16 
vakıf üniversitesin
deki 2 bin 80 
programda 
uygulanacak.
Yükseköğretim Ku
rulunca (YÖK), 
öğrenci ve velilerin 
hayatlarını kolay 
taştırma, kayıt 
dönemindeki gider 
lerini azaltma ama 
cıyla hayata geçiri 
len ve geçen yıl 
407 bin 946 öğren 
cinin yararlandığı 
elektronik kayıt (e- 
kayıt) sistemi, 110 
devlet üniversite 
sindeki 11 bin 851 
program ile 16 
vakıf üniversite 
sindeki 2 bin 80 
programda 
uygulanacak.
YOK yetkililerin 
den alınan bilgiye 
göre, tüm devlet 
üniversiteleri ile 16

vakıf üniversite
sine kayıt yaptıra 
cak öğrenciler, e- 
kayıt işlemlerini 
"https://www.turkiy
e.gov.tr/" internet 
sitesi üzerinden, e- 
devlet şifrelerini 
kullanarak 16 
Ağustos'a kadar 
yapabilecek. 
Elektronik kayıt 
olmayı tercih eden 
öğrencilerin üniver 
sitelere giderek 
tekrar kayıt yaptır 
malarına gerek ol
mayacak. Öğren 
çiler, elektronik 
kayıt işleminin 
ardından üniver
sitelerinin web 
sitesinde duyur 
duğu tarihlerde 
ders kaydına 
giderek, duyuruda 
belirtilen belgeleri 
sunmaları ve diğer 
şartları sağlamaları 
durumunda eğiti 
me başlayabilecek. 
YÖK'ün, Yükseköğ 
retim Bilgi Sistemi

çalışmaları kapsa 
mında ilk olarak 
2014-2015 eğitim 
öğretim döne
minde 32 devlet 
üniversitesinde 
başlattığı e-kayıt 
sistemi, 2015-2016 
eğitim öğretim 
döneminde devlete 
ait tüm yüksek 
öğretim kurumla 
rında uygulamaya 
geçirilmişti.
Geçen yıl elek
tronik kayda 108 
devlet ve 9 vakıf 
üniversitesi dahil 
olurken, bu yıl 110 
devlet üniver
sitesindeki 11 bin 
851 program ile 16 
vakıf üniversitesin
deki 2 bin 80 prog 
ram için elektro 
nik kayıt imkanı 
sağlanıyor.
İsteyen adaylar, 
14-18 Ağustos tar
ihlerinde üniver
sitelerine giderek 
şahsen kayıt da 
yaptırabilecek.
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Büyükannene maaş kararı Eyliil’fle
Büyük ilgi gören 
büyükanneye 
destek projesinde 
pilot uygulama 
Mart'ta başlarken; 
yüzbinlerce kişinin 
gözü de projenin 
yaygınlaştırması 
konusunda alınacak 
karara çevrildi.
Pilot uygulamanın 1 
yıl süreceği açıkla 
nırken, projenin 
yaygınlaştırılması

konusundaki karar 
için bu sürenin 
tamamlanması bek
lenmeyecek. 6 ayın 
tamamlanmasının 
ardından ilgili 
bakanlıklar bir genel 
değerlendirme ya
pacak ve projenin 
genel bir uygula
maya dönüştü 
rülmesi konusu 
masaya yatırılacak. 
Uygulamanın

genişletilip 
genişletilmeyeceği 
yönündeki karar 
Eylül ya da Ekim 
ayında verilecek. 
Annelerin istih
damda kalması, 
büyükanne desteği 
ile ailelere maddi 
katkı yapılması için 
başlatılan projede, 
12 ay boyunca aylık 
425 lira destek 
ödemesi veriliyor.

31 flralık’a kadar hunu yapana erken emeklilik
2017 yılı 31 Aralık’a 
kadar hizmet 
birleştirmesi yapan 
çalışanlar erken 
emekli olma, daha 
fazla emekli maaşı 
alma gibi imkanlara 
sahip olacak. 
Sosyal Güvenlik 
Uzmanı Erhan 
Nacar, 2017 yılı 31 
Aralık'a kadar 
hizmet birleştirmesi 
yapan çalışanların 
erken emekli olma 
ve daha fazla emekli 
maaşını alma gibi 
imkanlara sahip 
olacağını belirtti.

Emekliliğin çalışan 
işçilerin en son 
noktada ‘artık ben 
yoruldum; çalışmak 
istemiyorum’ 
dediğinde rahata 
kavuşabilecekleri 
bir sistem olduğuna 

vurgu yapan Erhan 
Nacar, 10 yıl 
çalışarak da emekli 
olunabileceğini be
lirterek, “10 yıl 
çalışarak da emekli 
olunabilir. Bugün 
Türkiye’de 10 yıl 

çalışarak, 3 bin 600 
günden emeklilik 
şartı mümkündür. 
Bugün sosyal 
güvenlikte; sosyal 
medyalarda, gazete 
mecralarında neyi 
görüyoruz? 1999 
öncesi işe girenlerin 
3 emeklilik hakkının 
olduğu söyleniyor. 
Evet. 1999 öncesi 
işe girenler her 
şeyden önemlisi 3 
bin 600 günden 
emekli olurlar. Aynı 
zamanda erkekse 55 
yaşından, kadınsa 
50 yaştan emekli 
olurlar. Ama bugün

1999’dan sonra bu 
şıklar daha da 
zorlaşmıştır. Bugün 
Türkiye artık 65-67 
yaşı konuşuyor. O 
yüzden bu yıl bizim 
için çok önemli. 
Özellikle vurgula
mak istiyorum 2017 
yılının 31 Aralık’ına 
kadar hizmet 
birleştirmesi 
yapsınlar. Hizmet 
birleştirmesinde 
emekliliklerine son 
bir yıl kala yaptıkları 
takdirde kişilerin ne 
zaman emekli ola
bilecekleri; hangi 
tarihte emekli ola

bilecekleri, hizmet
leri ne zaman 
dolduracakları belli 
olacağı için o yüz
den bu yıl çok 
önemli. Bu yıl 
içerisinde yaptıkları 
bir hizmet 
birleştirme onların 
hem erken emekli 
olma hem de daha 
fazla emekli maaşını 
alma gibi imkânlar 
doğuracaktır. O 
yüzden vatandaşı 
uyaralım. 2017’de 
kesinlikle hizmet 
birleştirmesine 
gitsinler” diye 
konuştu.

Yöresel eu yapana büyük fırsat
Evini yöresel mi
mariye göre yapan
lara yıllık yüzde 1 
faiz Memur-Sen’in 
kümülatif ile kredi 
verilecek. Kredi için 

2 yıl geri ödeme ol
mayacak. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, 
yöresel mimariye 
uygun yapılacak 
konutlar için vatan 

daşlara yıllık yüzde 
1 faiz oranıyla ilk 2 
yılı geri ödemesiz, 
10 yılda ve 10 eşit 
taksitte ödeme imka 
nıyla kredi desteği 

sağlayacak. Resmi 
Gazete'de yayım 
lanan yönetmelik ile 
birlikte kamulaştır 
malardan etkilenen 
vatandaş ların yeni 

yerleşim yerle 
rinde iskan 
edilebilmeleri 
için hak sahipliğinin 
azami sayıya ulaş 
ması, köye dönüş 
yapmak isteyen 
aile lerin de yeni 
yerle şim yer
lerinden arsa 

satın alabilmeleri ve 
hak sahiplerinin 
yeni yerleşim 
yerinde yapacağı 
konutunu yöresel 
mimariye uygun 
olarak yapması 
halinde 'faiz 
indirimi teşviği' 
yapılacak.

G 
E

. GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

itfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat- ■ 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Uman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74
KAYMAKAMLIK 513 13 53

513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

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

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

ULAŞIM 513 15 07
Pamukkal*
DENİZ UÇAÖI
METRO
Aydın Turizm
SOzar Turizm
KanbaroÇlu-Eaadaş

Kamil Koç

612 OO 26

613 12 12
613 20 77
612 1O 72

612 Ol 63

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66
Devlet Hastanesi
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEBİYE

Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

51345 21-23
513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 51457 96
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

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

Yalnız 185

DENİZ OTObOsT
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 84

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

__________ OTOBÜS__________

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59

I 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 Patrol s*i3 10 7e
MAR-PET si 3 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45

Gemlik Karfez
GEMLİK'İH İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5854 
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)

tEllIlSMİ
VENÜS SİNEMASI

KARA KULE 
12.00 -14.15-16.15- 

18.15-20.15 
CUMALİCEBER 

12.00-14.00.-16.00
18.00-20.00 

KORKU TÜNELİ
11.30-13.00- 

15.00-17.00-19.30
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT inşaat
-1 987

YAPI MALZ€M€LeRİ 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

S

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

www.yigitinsaatgemlik.com

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

GEMLİK ŞUBEMİZ

M
ÖiHSaH

narjrariariawMW 
gl^gggg 
mhöbmm sb

FBEBEHEBSIEHMEH

KUMLA 1. ŞUBEMİZ

SATILIK 
KİRALIK 

EV - ARSA 
ARAZİ - 
DÜKKAN 
İŞYERİ 

WwıalÜ’tew0

I EMLAK

KUMLA 2. ŞUBEMİZ

EBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI /CT\ ___ ı
I O 543 550 20 70 \°V Zingot
KELE MEYDANI 
NI O 541 545 99 56 
3DULLAH ASLAN CAD. NO: 76 
> - 0533 746 06 46

www. d a yiemlak.sahibinden.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
yiemlak.sahibinden.com
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TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMAGemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ıgustos 201/ Pazartesi
6 www.gemhkkorfezgazetesi.com 50 Kr.

İrfan Ünlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd.
Sanşen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı

L GEMLİK 4
L irfanunluemlak.sahibinden.com

Av. Özgür Aksoy ve polis memuru Idris Büyükdönmez’in çalışma masalarına yüzlerce kırmızı karanfil bırakıldı Topal kardeşlerin 
şikayetine savcılık 

Kovuşturmaya 
Yer Yok’dedi

II IIIIIIıı Bil H| |H ıı ıı ıı ıı IA ıı ıı ı ıı

IÜHIiWllllllMillil
II II ıı ıı II

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Skandallar ülkesi
Gün geçmiyor ki; ülkede bir skandal 

patlamasın.
Geçtiğimiz günlerde açıklanan üniver

site yerleştirme sonuçlarında yaşanan 
fiyasko sonucu, çok sayıda üniversitede 
bölümler öğrenciler tercih etmediği için 
boş kaldı.

Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavlarına 
(YGS) başvuran öğrenci sayısı 2 milyon 
538 bin kişi oldu. Bu sınavlarda 180 ve 
üzeri puan alanlar Lisans Yerleştirme 
Sınavlarına (LYS) girmeye hak kazandı.

Devamı sayfa 4’de

4 Temmuz günü uğradıkları menfur saldırı 
sonucu yaşamlarını yitiren Bursa Barosu 
Avukatlarından CHP Gemlik Belediye Mec 
lis üyesi ve Grup sözcüsü, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi üyesi Özgür Aksoy ve 
görevi başında vurularak şehit edilen poli 
si memuru İdris Büyükdönmez dün düzen 
lenen törenlerle anıldı. Okunan 40. gün 
mevlidinin ardından Aksoy ve Büyükdön
mez’in çalıştıkları masalarına kırmızı 
karanfiller bırakıldı. Haberi sayfa 2’de

Gazetemizin 27 
Aralık 2016 günkü 
sayısında yayınla 
nan GTSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
eski Müdürü M eh 
met Atay hakkında 
gazetemizde çıkan 
haberin düzeltme 
yazısından sonra 
savcılığa başvuran 
aynı okul öğretmen 
terinden Yusuf 
Topal ve kardeşi 
Gemlik Gündem 
Gazetesi sahibi 
Hurşit Topal’ın 
gazetemiz sahibi 
Serap Güler ile So
rumlu Yazı İşleri

Müdürü Kadri Gü 
ler’i Cumhuriyet 
savcılığına şikayet 
etmesi ile ilgili 
soruşturmada, 
Cumhuriyet baş 
savcılığı haberin 
basın özgürlüğü 
sınırları içinde 
kaldığı ve hakaret 
suçu kapsamında 
değerlendirilmeye 
ceği anlaşıldı 
ğından müştekiler 
ve şüpheliler hak 
kında kamu adına 
"KOVUŞTURMA 
YAPILMASINA 
YER OLMADIĞI" 
belirtildi.

m ffi n
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI EEffiSQ

Yuvanıza Giden Yoi Sebahattin DEMİR Emlak Müşaviri*
• EV •DÜKKAN ALINI SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ & YATIRIM DANIŞMANLIĞI tty#
• ARSA •İŞYERİ emlak müşavİrlİğİ & ön ekspertİz ve değerleme hİzmetlerİ
• ARAZİ • FABRİKA kredİ yönlendirme ve takİp İşlerİ & tapu takİp İşlemler! & mülk yönetImİ VJJ
| Tel & Fax : 0 224 517 33 10 Cep : 0 532 744 33 83 ■ 0 532 744 33 93

www.manastiremlakgemlik.com - manastiremlak@hotmail.com

http://www.gemhkkorfezgazetesi.com
L%09irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
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Av. Özgür Aksoy ve polis memuru İdris Büyükdönmez’in çalışma masalarına yüzlerce kırmızı karanfil bırakıldı

Ifen ııt IIW iliiıniiııiiıı M, gününde anddı

4 Temmuz günü 
uğradıkları menfur 
saldırı sonucu 
yaşamlarını yitiren 
Bursa Barosu 
Avukatlarından CHP 
Gemlik Belediye 
Meclis üyesi ve 
Grup sözcüsü, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi üyesi 
özgür Aksoy ve 
görevi başında vu
rularak şehit edilen 
polisi memuru İdris 
Büyükdönmez dün 
düzenlenen tören
lerle anıldı.

40 MEVLİDİ 
OKUTULDU

Dün, Merkez Asım 
Kocabıyık Camiinde 
öğle namazından 
sonra Aksoy ve 
Büyükdönmez için 
40 mevlidi okutuldu. 
Mevlit nedeniyle, 
Asım Kocabıyık 
camiinde izdiham 
yaşandı. 
Mevlitten sonra 
Ali Aksoy Cadde 
sinde bulunan 
özgür Aksoy’un 
Aksoy Hukuk 
Bürosu önünde 
tören düzenlendi. 
Burada, Aksoy’un 
kardeşi Önder 
Aksoy yaptığı 
konuşmada, “4 
Temmuz sah günü 
büyük bir acıyla bir
likte sonsuza kadar 
değiştik. Değerli 
ağabeyim, Av.
Özgür Aksoy ve 
emniyet görevlimiz 
polis memuru İdris 
Büyükdönmez 
görevleri başında 
hain bir pusuyla 
şehit edildiler. 
Meydana gelen 
bu alçak saldı 
rıda, yüreklerimize 
düşen ateşin ıstırabı 
içindeyiz. Hiçbiri 
onların özlemini 
anlatacak kadar

güçlü değil ve hiç 
birimizin yüreği de 
bu acıyı kaldıracak 
kadar güçlü değil.” 
dedi.
önder Aksoy, 
hayatlarında yega 
ne gayelerinin 
yaşadıkları toplu 
mun menfaatlerini 
korumak ve 
yüceltmek olan iki 
insanın içlerinde 
kin, nefret ve 
kötülük tohumla 
rım biriktiren 
hastalıklı bir ruh 
tarafın dan, 
ailelerinden, 
sevenlerinden 
herke sin ortak 
değerlerinden 
koparılıp alındığını, 
toplumda 
yükselen cinnet 
hali ve şiddet 
olaylarının son 

kurbanlarının ise 
onlar olduğunu 
söyledi. Aksoy, 
şöyle devam etti;

HAYALLERİ VARDI 
GEMLİK’E DAİR 
“Avukatları baktık 
ları davalarla özdeş 
tiren, yargıya 
taşınmış uyuşmaz 
lıkların sebebi 
olarak gören zih
niyete, avukatları ve 
güvenlik güçlerimizi 
hedef alan sözlü, 
fiili ve silahlı saldırı 
lara, cehalete bin
lerce defa lanet 
olsun. Avukat Özgür 
Aksoy, meslek haya 
tı boyunca baktığı 
bütün davalarda 
karşı taraf hassa 
siyetlerini sonuna 
kadar gözetti. Hiçbir 
davasının tadını 

çıkaramadı ve bu 
hususta kimseye 
asla müsade 
etmedi. Mesleki 
çalışmasını, bağım 
sizliğini koruyarak, 
kamunun inancını 
ve mesleğinin 
güvenini sağlayacak 
biçimde tam bir 
sadakatla yürüttü, 
özgür Aksoy, 
mesleği ile adalete 
hizmet etmiş, bütün 
dostları gibi adil, 
eşit ve barış dolu bir 
ülkenin hayalini 
kurmuştu. Hayalleri 
vardı ağabeyimin 
Gemlik’e dair..” 
önder Aksoy, 
konuşmasını şu 
cümlelerle 
tamamladı: 
“Evet...! Şimdi biz 
kaybettik. Gemlik 
kaybetti. Ama

kazacağız da! Onun 
yarım kalan mü
cadelesi, adaletten 
ve barıştan yana 
olan tüm insanların 
yüreğinde olacak ve 
adalete koşan yeni 
Çocuklar doğacak 
Özgür adıyla, her 
birine anlatacağız 
seni, tertemiz 
düşlerini. Onlarla 
yeneceğiz cehaleti 
ve inanıyorum 
Aksoy olacak içle 
rinden biri.”

BÜYÜKDÖNMEZ 
DE ANILDI 
Daha sonra, özgür 
Aksoy’un bürosun
daki çalışma masa 
sına karanfiller 
bırakıldı.
Buradaki törenden 
sonra kalabalık 
yürüyerek polis 
memuru İdris 
Büyükdönmez’in 
şehit edildiği yere 
kadar geldi.
Burada da polis 
memurunun çalışma 
masasına kırmızı 
karanfiller bırakıldı. 
Ardından okunan 
fatiha ile anma 
etkinliği sona erdi. 
Anma etkinliğine, 
özgür Aksoy’un an
nesi Gülay Aksoy, 
eşi Çiğdem Aksoy, 
kardeşleri önder ve 
Onur Aksoy, 
Büyükdönmez’in 
eşi ve çocukları,

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
yardımcısı, CHP 
Bursa milletvekilleri 
Erkan Aydın, 
Nurhayat Altaca 
Kayışoğlu, Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu, AKP ilçe 
Başkanı Zafer Işık, 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
MHP ilçe Başkanı 
Mehmet Emin öz- 
canbaz, Saadet 
Partisi ilçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, 
Bursa Baro Başkanı 
Gürkan Altun ve 
barodan avukatlar, 
Gemlikli avukatlar 
Mehmet Gül ve 
Zeki Gemicioğlu 
ise cübbeleri ile 
yürüyüşe katıldı. 
Ticaret Borsası 
Başkanı özden 
Çakır, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail 
Beki, belediye 
meclis üyeleri, 
sivil toplum 
kuruluşları tem 
silcileri, partililer 
ve vatandaşlar 
katıldılar.
Anma törenine, 
az sayıda Gemlikli 
avukatın ve adli 
personel ile polisin 
katılması dikkat 
çekti.
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Modef Expo Fuarı Ekim avına alındı
İstanbul'da düzen
lenen İSMOB Fuarı 
ile Bursa'da düzen
lenen MODEF Expo 
Fuarı tarihinin 
çakışması sebe
biyle İnegöl MODEF 
Expo Fuarı 17-22 
Ekim tarihlerine 
çekildi.
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin 
l TOBB) aldığı karar 
gereği, MOSDER ve 
CNR'ın 7-12 Kasım 
tarihleri arasında

İstanbul'da fuar 
düzenleme yetkisi 
almasının ardından, 
MODEF Expo 
Fuan'mn tarihi 
değiştirildi. MODEF 
Fuarcılık Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yavuz Uğurdağ, 
"Bu sene 40'ıncı 
sini düzenleyece 
ğimiz MODEF Expo 
fuarının çahşmala 
rina aylar öncesin 
de başladık. Ka
muoyunun daha

öncesinden de 
bildiği gibi MOS- 
DEF ve CNR 
şirketlerinin bizim

7-12 Kasım tari
hinde yaptığımız 
MODEF Expo 
fuarıyla ilgili İstan

bul'da aynı tarihler 
aralığında fuar 
düzenleme 
girişimleri aylar 
öncesinden mev
cuttu. Ancak dün 
TOBB'un aldığı 
karar itibariyle 
MOSDER ve CNR 7- 
12 Kasım tarihleri 
arasında İstan
bul'da fuar düzen
leme yetkisini aldı. 
Bu süreçte gerek 
İstanbul'da gerek 
Ankara'da gerek

Kayseri'de çeşitli 
ve ciddi girişim 
lerde bulunduk. Bu 
fuar girişimi özel
likle MOSDER ve 
CNR'ın bundan 2-3 
ay önce İstanbul 
Ticaret Odası ve 
TOBB tarafından 
reddedilen bir 
karardı, bu red 
yazısı ve kararı 
bize de ulaşmıştı, 
bizde kamuoyu ile 
paylaşmıştık" 
dedi.

ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL

2-3-4-5-6-7. SINIFLAR İÇİN 
BURSLULUK

SINAV SEANSLARI:
10:00-12:00-14:00-16:00-18:00

BİLGİ & KAYIT : 0.224.513 50 84-85 M.;
Cihattı köyü.Köy Yolu.No:191 GEMLIK/BURSA(EskiAYKENT KOLEJİ)

SINAV KOLEJİ

Türk Malı 
imalı için 
Türkiye 

Tanıtım Grubu

İhracatın geliştirilmesi ve Türk 
malı algısıyla ülke imajının dünya 
pazarlarında güçlendirilmesi için 
faaliyet gösterecek Türkiye Tanıtım 
Grubu kuruldu 
Ekonominin önemli ayaklarından 
biri olan ihracatın artırılması ve 
Türk ürünlerinin yeni pazarlara 
ulaştırılması için verilen çabalara 
bir yenisi eklendi. Değişik sektör
lerde kurulan ancak çalışma usûl
lerindeki tartışma nedeniyle 
kapatılan tanıtım gruplarının yerine 
Türkiye Tanıtım Grubu (TTB)ku- 
ruldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) nezdinde kurulan Türkiye 
Tanıtım Grubu, ihracatın 
geliştirilmesi ve Türk malı algısıyla 
ülke imajının dünya pazarlarında 
güçlendirilmesi için faaliyet 
gösterecek. TTG, Ekonomi 
Bakanlığınca belirlenen ihracat 
politikaları, stratejiler, hedef 
pazarlar ve tanıtım faaliyetleri 
çerçevesinde imaj güçlendirme
sine çalışacak.
TTG'nin organlarından Danışma 
Kurulu; Sektörler Konseyi başkan 
ye üyeleriyle Ekonomi Bakanlığı 
İhracat Genel Müdürü, Anlaşmalar 
Genel Müdürü, Teşvik Uygulama 
ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü 
ile Serbest Bölgeler, Yurtdışı 
Yatırım ve Hizmetler Genel 
Müdüründen oluşacak.
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Bursa trafiğine buluar’lı cozum
İnşaatı Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi tarafından 
yaptırılan ve 
Recep Tayyip 
Erdoğan Bulvarı'nı 
Yeniceabat böl 
gesine bağlayan 
2 kilometre 
uzunluğundaki 
Ova Bulvarı'nda 
çalışmalar son 
aşamaya geldi. 
Ova Bulvarı'nda 
incelemelerde 
bulunan ve Bursa'- 
daki birçok böl
genin yeni açılan 
alternatif güzer
gahlarla aynı anda 
birkaç noktadan 
bağlantılı hale 
getirildiğini 
belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
toplamda 7 
milyon TL'ye mal

olacak bulvarın 
yıl sonuna kadar 
trafiğe açılacağını 
söyledi.
Bursa'da 
yapılaşmanın 
hızla arttığı

Yunuseli bölgesi 
yeni bir bulvara 
kavuşuyor. Recep 
Tayyip Erdoğan 
Bulvan'ndan 
Şükrü Şankaya 
okuluna, oradan

da Yeniceabat 
üzerinden Panayır 
Köprüsü'ne 
bağlantı sağlaya 
cak Ova Bulvarı'n 
da çalışmalar 
tüm hızıyla

sürdürülüyor. 
Ova Bulvarı'nda 
yapılan çalışmaları 
inceleyen 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
oluşturdukları 
yeni alternatif yol 
güzergahlarıyla 
Bursa şehir içi 
trafiği rahatlatmak 
istediklerini 
söyledi. Bu 
konuda özellikle 
ova yollarının 
genişletilmesi 
ve Yıldırım ile Os- 
mangazi böl
gelerinden 
Mudanya'ya olan 
trafik akışını daha 
rantabl hale ge
tirmek için aralıksız 
mesai sarf ettik
lerini belirten 
Başkan Altepe, 
"Yunuseli Dere-

sl'nin iki yanın 
da 2 kilometrelik 
uzunlukta 
gerçekleştirilen 
Ova Bulvarı, 
yaklaşık 7 milyon 
TL'ye mal olacak. 
Yürüyüş ve bisiklet 
yolları yapıldı. 
İnsanlar için her 
türlü konfor 
burada düşünüldü. 
Bu yolla birlikte, 
güzel bir alter 
natif güzergah 
oluşacak. Recep 
Tayyip Erdoğan 
Bulvarı ile 
Mudanya 
bağlantısı da 
sağlanmış olacak. 
İnşallah yıl sonuna 
kadar her şeyiyle 
tamamlanmış 
olacak. Her açılan 
yeni yolla Bursa 
biraz daha nefes 
alacak" dedi

ItilllllllillllllHİllIlİlMİlllİ
ÖSYM tarafindan 
yapılan yerleştirme 
işlemindeki hata 
dan dolayı 78 üni 
versiteye yerleşen 
veya yerleşecek 
adayların veri ve 
fotoğrafları tekrar 
düzenlenerek 
YÖKSİS'e yüklendi 
Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merke 
zi'nce (ÖSYM) 
yapılan yerleştirme 
işlemindeki hata 
dan dolayı 78 üni 
versiteye yerleşen 
veya yerleşecek 
adayların verileri 
ile fotoğrafları 
Yükseköğretim 
Kurulunca (YÖK) 
tekrar düzenlen 
di ve YÖKSİS'e 
yüklendi 
YÖK, yerleştirme 
işlemindeki 
hatadan etkilenen 
78 üniversiteye 
yazı göndererek, 
ÖSYM'nin, 2017- 
ÖSYS yerleştirme

işlemleri esna 
sında adayların 
tercihlerine ilişkin 
kullanılacak yerleş 
tirmeye esas puan 
lan belirlenirken, 
Tablo-6C'nin 
ekinde yer alan 
okul türlerinden 
mezun olan aday 
ların alan ve dalla 
rina göre ek puan 
kullanılabilecek 
tercihlerinde 
"yerleştirme ek 
puanlan" yerine 
"yerleştirme 
puanlan" kullanıl 
dığını bildirdi.
Yazıda, bu durum
dan dolayı etkile
nen topfam 18 bin 
331 adayın 14 bin 
94'ü aynı tercihine 
yerleşirken, bin 
110 adayın farklı 
tercihlerine yerleş 
tiği, bin 628 
adayın yerleşe 
mez iken yerleş 
tiği ve bin 499 
adayın ise

yerleşirken 
yerleşemez du
ruma geldiği ifade 
edildi. Yerleştirme 
işlemindeki bu 
hatadan dolayı 78 
üniversiteye 
yerleşen veya 
yerleşecek aday
lardan da etkile
nenlerin bulundu 
ğuna işaret edilen 
yazıda, bu kap
samda, bu üniver
sitelere yerleşen 
öğrencilerin veri
leri ve fotoğrafla 
rının tekrar düzen 
lendiği ve YÖK- 
SİS'e yüklendiği 
belirtildi.
YÖFCten gön 
derilen yazıda, 
buna göre üni 
versitelere 
yeni yerleşen 
öğrencilere ait 
güncel verilerin, 
YÖKSİS'ten 
indirilerek, gerekli 
işlemlerin 
yapılması istendi.
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Deniz keyfi faciayla son buldu
Bursa'da müftü 
lükte murakıplık 
yapan bir kişi 
serinlemek için 
girdiği denizde 
kalp krizi geçirerek 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mudan 
ya da öğle 
saatlerinde

serinlemek için 
denize giren Mu
danya Müftülü 
ğü'nde görevli 
murakıp Mustafa 
Çelik (53) kalp krizi 
sonrası denizde 
boğularak hayatını 
kaybetti. 
Durumu fark eden 
vatandaşların 

yardımıyla deniz
den çıkartılan Çelik 
112 acil servisin 
bütün müdahalele 
rine rağmen 
hayat döndü rüle 
medi. 53 yaşın 
daki Mustafa 
Çelik'in ölümü 
sevenlerini yasa 
boğdu. Çelik'in

cenazesi Mudanya 
Devlet Hasta 
nesine morguna 
kaldırıldı.
Savcılığı raporu 
doğrultusunda 
ailesine teslim 
edilecek olan 
Çelik'in haberini 
alan yakınları 
ve kendi 

camiasından 
arkadaşları 
hastaneye akın 
etti. Çelik uzun 
yıllardır Mudanya 
Müftülüğünde 
görev yapmak 
taydı.
Polis olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Bursa'da devrilen 
traktörün altında 
kalan 8 yaşındaki 
Elem Başmak 
hayatını kaybetti. 
Olay, Bursa'nın 
İnegöl ilçesi Maden 
Mahallesinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, H. Başmak 
ve 8 yaşındaki kızı 
Elem Başmak 16 
KKZ 53 plakalı 
traktör ile tarlaya 
gitmek için yola 
çıktı. Babası tar
ladaki çalışırken 
traktörün sürücü 
koltuğuna oturan 
küçük kız, oyun

IMıstınıcııtKileıisıcistinhlaniı
İstanbul'dan Bur- 
sa'ya uyuşturucu 
getirileceği istih 
baratını alan Bursa 
polisi, düzenlediği 
operasyonla 
uyuşturucu madde 
satıcılarını suçüstü 
yakaladı.
Edinilen bilgiye 
göre, İstanbul'dan 
Bursa'ya uyuştu 
rucu getirileceği 
bilgisine ulaşan 
Bursa polisi, 
M.S'nin kullandığı 
otomobili 
takibe aldı.
Osmangazi ilçesi 
Fevzi Çakmak Cad
desi üzerinde M.S 
ve M.Y isimli 
şahısların buluştu 
ğu esnada operas 
yon düzenlendi. 
Yapılan aramalar 
neticesinde M.S. 
isimli şüphelinin

oynamaya başladı. 
Biranda hareket 
eden traktör uçu
rumdan yuvarla
narak takla attı. 
Traktörün altında 
kalarak ağır 
yaralanan küçük 
kıza ilk müdahaleyi 

üze rinde 95 gram 
metamfetamin 
maddesi ele geçi 
rildi. Şahıslarla 
bağlantılı olduğu 
tespit edilen M.M. 
ile birlikte Y.E, A.B, 
S.S. ve Ö.Y. de 
Altıparmak Cad
desi üzerinde yaka 
landı. Bu şahısların 
üstünde bir miktar 

babası yaptı. 
Çevredeki vatan 
daşların yardımı ile 
traktörün altından 
çıkarılan küçük kız, 
otomobille hasta 
neye yetiştirilmeye 
çalışıldı. Yolda 
karşılaşılan 112 

uyuşturucu ve 1 
adet ruhsatsız ta
banca ve mermileri 
ele geçirildi. 
Şüpheliler hakkın 
da 'uyuşturucu 
madde bulundur
mak, satın al mak,. 
kabul etmek' suçun 
dan adli işlem 
yapıldı. M.S, M.Y. 
ve M.M. isimli

Acil Servis ekipleri, 
Elem'i alarak 
İnegöl Devlet Has
tanesine getirdi. 
Yapılan tüm 
müdahalelere 
rağmen 8 yaşın 
daki kız kurtarı 
lamadı. Küçük 
kızın hayatını 
kaybettiğini 
öğrenen ailesi ve 
yakınları, sinir krizi 
geçirirken, Elem 
Başmak'ın ce
nazesi hastane 
morguna kaldırıldı. 
Jandarma ekipleri 
tarafından kazayla 
ilgili tahkikat 
başlatıldı.

4'üncü kattan 
düşerek can verdi

Bursa'da kilitli kalan kapıyı açmak için 
balkondan diğer balkona geçmek is
terken 4'üncü kattan düşen şahıs 
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay Bursa'nın 
Yenişehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi 
umut Sitesi nde gece yarısı meydana 
geldi. Umut Sitesi 4'üncü katta kapısı 
kilitli kalan bir vatandaş itfaiye haber 
verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 
elektrik tellerinden dolayı evin balko
nuna yanaşamadı. Bu esnada olayı 
gören Ferhat Kaynar (28) yardım 
edebileceğini söyledi. Komşunun 
balkonundan kapıyı açmak için yan 
balkona geçtiği esnada dengesini 
kaybeden Kaynar, 4'üncü kattan 
düşerek hayatını kaybetti.
Ferhat Kaynar'ın Yenişehir'de bir kas
apta çalıştığı ve 4 yaşında Yusuf isimli 
oğlu, 1,5 yaşında Irmak adında kızı 
olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

şüpheliler ise 
'uyuşturucu madde 
ticareti yapmak* 
suçundan gözal 
tına alındı. Sorgu 
larının ardından 
adi iyeye sevk 
edilen zanlılardan 
M.S. tutuklanırken, 
M.Y. ve M.M. adli 
kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Skandallar ülkesi
Üniversite adaylarının gireceği 

Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 
için 953 bin 280 kişi başvuru 
yaptı.
Sonuçlar geçtiğimiz günlerde 

açıklandı.
Herkes şokta.
Binlerce genç hiç bir yere 

giremedi.
Öte yandan yapılan açıklamada, 

puanlamada yanlış yapıldığı belir
tildi.
Ne zaman düzgün yapıldı ki? 
AKP iktidara geldiğinden beri 

Üniversite sınavları skandallarla 
dalgalanıyor.
Sorular çalınıyor, yüzlerce kişi 

en üst puandan alıyor, hatalı soru 
soruluyor, mahkemelerde dava 
açanlar davaları kazanıyor.

Skandallar bitmiyor.
Şimdi de bin 400’ün üzerinde 

öğrencinin sınav sonuçlarının 
hatalı hesaplandığı açıklandı.
Hatalar düzeltildi, öğrenciler 

yeniden yerleştirildi.
Geçmiş dönemde FETÖ’cülerin 

sınav sorularını çalarak yandaş 
la rina verdiği 15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra ortaya çıktı.
FETÖ mensupları, ÖSY Kuru

mu nd a köşe başlarını tutmuşlar, 
çalınan sorularla yüksek öğretim 
burumlarının her programına iste
dikleri öğrencileri yerleştirmişler.
AKP yönetimi bunu 15 yıl 

görememiş.
O nedenle her yıl yüksek öğre 

nim sınavlarında skandallar 
yaşandı.

Şimdi Fetöcüler devletten temiz 
lendi ama skandallar bitmiyor.
Eğitim sistemini üniversitelere 

odaklayan bir sistem sonucu 
aileler ve öğrenciler büyük 
sıkıntılar yaşıyorlar.

2-3 milyon öğrencinin yüksek 
öğrenime girme mücadelesinde 
girebilenlerin sayısı en çok 400 
bin kişi ile sınırlı. Bunun 150 bini 
doğru dürüst okullar, diğeri yalnız 
diplomalı işsizlerin mezun olacağı 
yüksek okullar.

İşyerleri kalifiye eleman bul
makta zorlanıyor.

Öğrencileri üniversitelere yerine 
meslek okullarına yönlendirme 
akıllarından geçmiyor.
Piyasanın bu konudaki açığı gün 

geçtikçe büyüyor.
Bu yıl böyle geçti.
Gelecek yıl bakalım ne skandal- 

lara tanıklık edeceğiz.
Deveye, “senin sırtın neden 

eğri” diye sormuşlar.
O da cevap vermiş “Nerem 

düzgün kil”
Bizim ki o hesap.

CBmmıMiMioatıailii
Bir ailenin Küçük 
Kumla Mahallesi’n- 
deki evinde çay 
demlediği jel yakıtlı 
ocağın patlaması 
sonucu 3 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Kumla Ma
hallesinde balkon 
da kahvaltı yapan 
Yaldız ailesinin çay 
demlediği jel yakıtlı 
ocak birden 
patladı. Jelin patla 
masıyla alevler 
içinde kalan aile 
bireylerine evde

komşuları 
tarafından ilk 
müdahale yapıldı.
Yanarak yaralanan 
Serranur Yaldız 
(15), babası Bülent 
Yaldız (40) ve dede

si İsmail Yıldız (63), 
olay yerine gelen 
112 ekipleri tarafın 
dan Gemlik Muam
mer Ağım Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. Derin

yanıklar oluşan Bü
lent Yaldız ve Ser
ranur Yaldız'ın 
durumlarının ciddi 
yetini koruduğu 
öğrenildi. Dede 
İsmail Yaldız, 
kahvaltı için çay 
demlediklerini, 
demlikte de jel 
kullandıklarını 
ifade ederek, 
"Bir anda patladı, 
alevlere battaniye 
ve benzeri şeyler 
örtmeye çalış 
sak da jelin yağı 
üste çıktı" dedi.

Cumartesi günü 
akşam saatlerinde 
ilçemiz Cumhuriyet 
Mahallesi İnan 
Market önünde 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
şans eseri ölen ve 
yaralanan olmadı. 
Saat 20.oo sırala 
rında Küçük Kumla 
yönünden Gemlik’e 
doğru gelmekte 
olan Alim Yerlikaya 
yönetimindeki 
16 NUR 61 plakalı 
Mercedes özel 
araç, karşı yönden 
gelen Bora Ürk- 
mez yönetimdeki 
BMW marka 16 
LHP 65 plakalı araç 
ile kafa kafaya 
çarpıştı. Bu arada 
Erdal Kapsızay 
yönetimindeki 16 
JO 477 plakalı 
araçta çarpışmaya 
dahil olunca 3’lü 
kaza meydana 
geldi.
Araçlardan BMW 
ve Mercedes marka 
olanlar ön kısımla 
rından ağır hasar 
alarak kullanılamaz 
hale geldiler.
Araç sürücüleri 
kazayı hafif sıyrık 
larla atlatırken, 
yaralılar özel 
araçlarla Muammer

Ağım Devlet Has
tanesine kaldırıldı. 
Yaralılar ayakta

tedavi gördüler. 
Daha sonra araçla 
rın başına geldiler.

Kazayla ilgili 
polis soruşturma 
başlattı.

KAPATILAN İNTERNET KAFEDE KULLANILAN 
10 ADET BİLGİSAYAR SATILIKTIR 

Ahmet ŞENOL 
TEL: 0 531 850 51 54
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Teşvik başvurularında yeni dönem
Başbakan Yardım 
cısı Akdağ, "Bütün 
teşvik mekaniz 
malarıyla alakalı 
illerde tek bir temas 
noktası oluşturmak 
çok önemli. Bunu 
önümüzdeki gün
lerde gerçekleş 
tireceğiz." dedi.
Başbakan 
Yardımcısı Recep 
Akdağ, Türkiye'deki 
yatırım ortamının 
iyileştirilmesi için 
yapılacak çalışma 
lara ilişkin değerlen 
dirmelerde bulundu. 
Yalnızca kurallar 
koyarak yatırım 
ortamının iyileştirile 
meyeceğine dikkati 
çeken Akdağ, verile
cek teşviklerin sa
hada yararlı olup 

olmadığının takip 
edilmesi gerektiğini 
söyledi.
Akdağ, bu kap
samda Başbakan 
Yardımcılığı 
görevinin ilk 
haftalarında ilgili 
paydaşlarla 
görüştüklerini, 
önümüzde dönemde 
de bunların devam 
edeceğini aktardı. 
Bu konuda 
bürokrasiyi 
azaltmanın önemine 
değinen Akdağ, 
şunları kaydetti: 
"Bazen bürokrasiyi 
çözmek için koydu 
ğunuz kurallar yeni 
bürokrasiler oluştu 
ruyor. Peki nasıl 
çözeceğiz?
Bürokrasiyi

azaltmanın en 
önemli husus 
olduğuna inanıyo 
rum. Biz politikaya 
karar vericiler daha 
çok sahada olaca 
ğız. Mesela siz bir 
teşvik alacaksınız, 
bu teşvik için birkaç 
yerden evrak 

toplamanız, bunları 
belli bir yere götür
meniz ve o işin 
sonucunu beklem
eniz gerekiyor. Bir 
ay sonra size şunu 
söyleyebilirler, bir 
evrakınız eksik. Bir 
ayınız gitti burada. 
O evrakı tamamla 

diktan bir ay sonra 
bir evrak eksiğiniz 
daha çıkabilir.
Dolayısıyla 
bütün teşvik 
mekanizmalarıyla 
alakalı illerde 
tek bir temas 
noktası oluşturmak 
çok önemli.

Bunu önü 
müzdeki günlerde 
gerçekleştireceğiz. 
Bu sayede müracaat 
edeceksiniz ama 
kurum kurum 
dolaşmanıza gerek 
kalmayacak, biz 
sizin işinizi takip 
edeceğiz, birçok 
yere başvurmanız 
gerekmeyecek. 
Yatırım ajansının 
işini kolaylaştıracak 
böyle bir yapı 
kurabiliriz." 
Akdağ, "OSB’lerin 
doğrudan 
öğrenci alacakları, 
yetiştirecekleri 
ve pratikte kullan
abilecekleri OSB ile 
ilişkili meslek 
liselerinin sayısını 
artıracağız." dedi.

125 hin kişi 33,3 milyon lirasını sigortada unuttu
Bankadaki hesabını 
unutarak buradaki 
parasını almayan 
vatandaşlar, sigorta 
şirketlerindeki 
birikimlerini de 
hatırlamadı 
Yapılan duyuru ve 
haberlere rağmen 
bu yıl sadece 27 
binden fazla 
sigortalı hayat 
poliçesinde biriken 
parasını ya da 
aracının hasar ala 
cağını tahsil 
ederken, yaklaşık 
125 bin kişi yine 
parasını unuttu. 
Bankadaki parasını

çekmeyi unutan 
vatandaş, son 
dönemde hayat 
poliçesinde biriken 
parası ile aracından

dolayı alması 
gereken hasar 
alacağını da sigorta 
şirketlerinde 
bırakmaya başladı.

Bu nedenle daha 
önce yapılan bir 
düzenleme ile 
sahipleri tarafından 
aranmayarak sig
orta şirketlerinde 
unutulan paraların 
Güvence Hesabı'na 
devri kararlaştırıldı. 
Buna göre sigorta 
şirketleri, her yılın 
başında paralarını 
unutan sigortalıların 
listesini yayımlıyor, 
hak sahiplerine 15 
Haziran'a kadar 
paralarını almaları 
için mektup ve tele
fonla çağrıda 
bulunuyor.

Ancak vatandaşlar, 
tüm bu çağrı ve bil
gilendirmelere 
rağmen parasını 
yine unutuyor. Un
utulan bu paralar da 
sigorta şirketleri 
tarafından yılda bir 
kez Güvence 
Hesabı'na 
devrediliyor. 
Güvence Hesabı 
Müdürü Abdülkadir 
Küçük, yaptığı 
açıklamada, 
"Bu sene 152 
bin 919 kişi sigor
tadaki parasını 
unuttu. 1 Şubat 
2017-15 Haziran

2017 bekleme döne
minde 27 bin 984 
kişi parasını almak 
için başvuruda 
bulunmuş. Bu 
kişilere 13 milyon 
547 bin 807,57 lira 
ödeme yapılmış." 
dedi.
Küçük, "30 
Haziran 2017 
itibariyle parasını 
unutan 124 bin 
935 sigortalı için 
33 milyon 285 bin 
632 lira, sigorta 
şirketleri tarafından 
Güvence Hesabına 
ödendi." ifadele 
rini kullandı.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

110

156
513 10 55

513 12 06
KAYMAKAMLIK

513 10 53
513 29 54
513 10 28

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Saveı Yrd. 
Emniyet Müd.

p.mukk.1.
DEHİZ UÇASI 
r.aa.u*

ULAŞIM

HASTANELER

TAKSİLER

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

Sahil Dev. Hast.
Mer.SaO.Ocağı
Tomokay Tomografi

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

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 2 86

I3 53

513 37 42

524 85 86

Gemlik Taksi

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
51345 20

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı , 
Yalova 
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

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

VAPUR-FERİBOT

Eeklhlear

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

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR

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 
Milangaz 
Habaşgaz
Yani Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akçen Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz

513 29 29

513 88 43
513 22 59

513 65 00

513 80 00
514 88 70

Gemlik Kafez
eiHLİK'İN İLK OÛNLOK SİTA3İ SAZIT51I

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5855 
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)
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VENÜS SİNEMASI

KARA KULE 
12.00 -14.15-16.15- 

18.15-20.15 
CUMALİCEBER 

12.00-14.00.-16.00
18.00-20.00 

KORKU TÜNELİ
11.30-13.00- 

15.00-17.00-19.30
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com
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DANIŞMANLIĞI

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM
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SATILIK 
KİRALIK 
EV - ARSA 
arazİ - 
DÜKKAN 
İŞYERİ 

Wwtal Ihemiş

GEMLİK ŞUBEMİZ

MLfIK WyT

KUMLA 1. ŞUBEMİZ ■[ KUMLA 2. ŞUBEMİZ

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI 
O 224 514 77 00 O 543 550 20 70 
KUMLA 1. ŞUBEMİZ; İSKELE MEYDANI 
BANKAMATİKLERİN YANI O 541 545 99 56 
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76 
O 224 538 88 86 - 0533 746 06 46

www.dayiemlak.sahibinden.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.dayiemlak.sahibinden.com
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TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü O 535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı
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Giriş kapısından ana binaya ve spor tesislerine kadar her yer onarılıyor, bahçeye yeni ahşap evler yapılıyor

Karacaüi Gençlik Kanpını BafcMlık ut niliııor
J8 j Güne Bakış

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Özel okul atağı 
2017-2018 eğitim ve öğretim yılına az 

kaldı.
Okullarda yaz tatili nedeniyle izinli olan 

öğretmenler, bu ay sonuna kadar dinlen
melerini sürdürecekler. Ancak, özel okul 
larda ve Kurs Merkezleri’nde eğitim 
başladı.

Daha önce dershane olarak hizmet ve 
ren kurumlar, dershanelerin kapatıl ma 
sından sonra özel okullara dönüştü 
rüldü. Fiziksel olarak okul yapısına 
uygun olmayan apartman dairelerinde bir 
yıl eğitim verdiler. Devamı sayfa 4’de

Karacaali Mahalle 
si’nde bulunan Genç 
İlk ve Spor Bakanlı 
ğı’na ait Gençlik 
Kampı Bakanlık 
tarafından onarılıyor. 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Karacaali 
Gençlik Kampını geç 
tiğimiz aylarda ihale 
ye çıkararak onan 
mına başladı. Ona 
nm sırasında spor 
tesisleri de elden 
geçiriliyor. Syf2’de

Esnafın kredi
koroları yeniden 
yapılandırılacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 
esnafın kredi borçlarının yeniden yapıfancıırııa 
cağını belirterek, kooperatif ortağı esnaf ve 
sanatkarların 786 milyon lirayı bulan anapara 
borçlarının yeniden yapılandırılmasının müm 
kün olacağını söyledi. Yapılandırmadan Din 
554 esnaf ve sanatkar ile’bunların 124 bin 365 
kefili olmak üzere toplam 200 bin 919 e$nar '"e 
sanatkarın yararlanacağı belirtildi. Syf 9’da

«1 «MANASTIR EMLAK İM
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Yuvanıza Giden Yol

• EV «DÜKKAN
• ARSA «İŞYERİ

Sebahattin DEMİR Emlak Müşaviri
ALIM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ & YATIRIM DANIŞMANLIĞI

EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ & ÖN EKSPERTİZ VE DEĞERLEME HİZMETLERİ
• ARAZİ •FABRİKA kredî yönlendirme ve takİp İşlerİ & tapu takIp İşlemler! & mülk yönetİmİ 4

Tel & Fax : O 224 517 33 10 Cep : O 532 744 33 83 - O 532 744 33 93
www.manastiremlakgemlik.com - manastiremlak@hotmail.com

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemHkkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
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Giriş kapısından ana binaya ve spor tesislerine kadar her yer onarılıyor, bahçeye yeni ahşap evler yapılıyor

I Karacaali
I Mahallesi’nde bulu

nan Gençlik ve 
Spor Bakanhğı’na 
ait Gençlik Kampı 
Bakanlık tarafından 
onarılıyor.
Gençlik ve Spor 

I Bakanlığı tarafından 
onarım ihalesi 
yapılan Karacaali 
Gençlik Kampında 
bu yaz kamp hiz 
metleri verilemiyor. 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı geçtiği 
miz yıllarda Kara
caali Gençlik 
Kampını Bursa 
Büyükşehir'e 
tahsis etmişti. 
Edindiğimiz 
bilgiye göre, 
Büyükşehir’in 
kampta onarım

yapmak istemesine 
Bakanlık izin 
vermeyince, tahsis 
bozuldu.

BAHÇEYE AHŞAP 
EVLER YAPILIYOR

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Karacaali 
Gençlik Kampını 
geçtiğimiz aylarda 
ihaleye çıkararak 
onanmana başladı. 
Ana binada yapılan 
onarım yanında

tesisin bahçesinde 
bulunan boş alan 
lara ahşap evler 
yapıyor.
Onarım sırasında 
spor tesisleri de 
eiden geçirilirken, 
giriş kapısı da

yenilendi.

ÖĞRENCİ 
ALINAMADI

Gençlik Kampında 
başlayan onarım ne
deniyle 200 öğrenci 
kapasiteli Gençlik 

kampına bu 
yaz sezonu 
öğrenci alınmadı. 
Çalışmalarının 
tamamlanmasından 
sonra tesisin çok 
amaçlı olarak 
kullanılacağı 
öğrenildi.

Biiııiilısehlr Karacaall'ılelıHtaıiirl heııkellni onarılı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Parklar 
ve Bahçeler Daire 
Başkanlığı ilçemizin 
Karacaali Ma
hallesi’nde bulunan 
Atatürk heykelini 
yeniledi.
Eskişehir Üniver
sitesi Rektörü 
Heykeltraş Prof. Dr. 
Yılmaz Büyükerşen 
tarafından Kara 
caali Köyü Parkına 
yaptırılan Ata 
türk’ün asker kıya 
fetli heykeli uzun 
zamandır kaidesi ve 
çevresi bakımsızlık 
içindeydi.
Mahalle Muhtarı 
Göksal Noca’nın 
Büyükşehir 
Belediyesi’nden

heykelin onarımı 
isteğine olumlu 
yanıt geldi. 
Geçtiğimiz gün
lerde, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Parklar 
ve Bahçeler Daire 
Başkanlığı ekipleri 
tarafından Atatürk 
heykeli boyandıktan 
sonra, kaidesi de 
onarılarak, eski ha
line getirildi.
Karacaali Mahallesi 
Muhtarı Göksal 
Noca, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
teşekkür ederken, 
çevre düzenleme 
sinin de biran 
önce yapılmasını

ayrıca o bölgede 
bulunan parkın da 
sezon bitmeden 
Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü 
tarafından elden

geçirilmesini 
istedi. '
Noca, Karacaali 
mahallesine yapılan 
hizmetlerden 
dolayı ilgililere 
teşekkür etti.
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Bursa şehidine ağlıyor
İstanbul'da 
gözaltına alınan 
DAEŞ'li terörist 
tarafından bıçakla 
narak şehit edilen 
polis memuru 
Sinan Acar, Bursa'* 
daki baba ocağında 
göz yaşlarıyla 
karşılandı. Nişanlısı 
kafasına şehit 
polisin şapkasını 
takarken, annesi 
baygınlık geçirdi, 
acılı baba gözyaş 
lan içerisinde

taziyeleri kabul etti. 
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
görevli polis 
memuru 24 
yaşındaki Sinan 
Acar, dün 
gözaltına alınan 
DAEŞ'li terörist 
tarafından 
bıçaklanarak şehit 
oldu. İstanbul 
Emniyet Vatan 
Yerleşkesi'nde 
düzenlenen törenin 
ardından şehit

polisin naa'şı baba 
ocağına getirildi. 
Türk bayraklarıyla

donatılan ma
hallede Osmangazi 
Belediyesi'nin

kurduğu taziye 
çadırında hocalar 
Kuran-ı Kerim

okuyup, mahal 
leliden ve 
akrabalarından 
helallik aldı. 
Şehit polis ile 
1 hafta önce 

nişanlanan Nida 
Fedayi, Sinan 
Acar'ın şapkasını 
takarak göz yaşı 
döktü. Şehidin ce
nazesinin mahal 
leye gelmesiyle bir
likte bütün aile 
gözyaşlarına 
boğuldu.

PBCnın boıniacjlan Bırsa'ia yakalan Jı
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
sosyal medya 
üzerinden terör 
örgütü PKK 
lehine övücü 
paylaşımlar 
yapan ve şehir 
merkezinde eylem
lere katıldığı tespit 
edilen şüphelilere 
operasyon yaptı. 5 
şüpheli gözaltına 
alındı. Ayrıca 

zmıtte, erkek 
arkadaşının kon
trolünü yitirdiği 
motosikletten 
düşen BursalI 
üniversite 
öğrencisi 24 
yaşındaki Herdem 
Öztürk öldü.
Arkadaşının ölümü 
ile şoke olan Tay
fun Soy dal sinir 
krizi geçirdi.
Kaza, saat 06.15 
sıralarında, Seka 
Park'ta meydana 
geldi. Arkadaşı 
Herdem Öztürk'ü 
yanına alan Tayfun 
Soydal, 41 BR 811 
plakalı motosikleti 
ile gezintiye çıktı. 
Tayfun Soydal mo
tosikletin kon
trolünü yitirince 
kaskı olmayan 
Herdem Öztürk 
başının üzerine

ekipler 2015 yılında Şırnak'ta bombalı

düştü. Kaskı bulu
nan Tayfun Soydal 
kazayı hafif 
sıyrıklarla atlattı. 
Kanlar içerisinde 
kalan Herdem 
Öztürk'ü gören 
Tayfun Soydal * 
hemen 112 Acil'e 
haber verdi.
Olay yerine gelen 
sağlık ekibi genç 
kızın öldüğünü be

lirledi. Kaza 
yerinde yaşamını 
yitiren arkadaşını 
görünce sinir krizi 
geçiren Tayfun 
Soydal sevk edilen 
ambulansa alındı. 
Herdem Öztürk'ün 
cenazesi yapılan 
inceleme ardından 
otopsi için Asri 
Mezarlık morguna 
kaldırıldı. Kazayla 

ve silahlı eylemlere 
katılan 2 şüpheliyi 
de gözaltına aldı.
7 şüphelinin ev
lerinde yapılan 
aramalarda dijital 
meteryaller ele 
geçirildi.Şırnak'ta 
2015 yılında 
bombalı ve silahlı 
eylemlere katılan 2 
şüpheli ve sosyal 
medyadan terör 
propagandası 
yapan 5 kişi Bur- 
sa'da yakalandı.

Yaşlı atfam az daha 
canından olacaktı

ilgili soruşturma 
başlatıldı. 
ÜNİVERSİTELİ 
HERDEM'İN 
ÖLÜMÜ ÜZÜNTÜ 
YARATTI 
İzmitte, arkada 
şının kullandığı 
motosikletten 
düşen Kocaeli 
Üniversitesi İleti 
şim Fakültesi 
Radyo Televizyon 
ve Sinema Bölümü 
4'üncü sınıf 
öğrencisi Herdem 
Öztürk'ün ölümü, 
yakınları ve arka 
daşları arasında 
büyük üzüntü 
yarattı. Arkadaş 
[arı, Herdem 
Öztürk'ün 
ölümünün şokunu 
yaşadı. Polis, mo
tosiklet kazasıyla 
ilgili soruşturmaya 
devam ediyor.

Mudanya da, yapımı 3 yıldır devam 
eden sahil projesinde gelişi güzel 
bırakılan demir yaşlı adamı canından 
ediyordu.
Yapımı yılan hikayesine dönen sahil 
projesinin inşaatı hiç bir güvenlik ted
biri alınmadan devam ediyor. İnşaatın 
yapıldığı alan güvenlik şeridiyle 
çevrilmezken, inşaat malzemeleri ise 
vatandaşların yürüdüğü ve hiçbir 
ışıklandırma olmayan kısımda bu
lunuyor. Mudanya sahilinde ailesiyle 
birlikte gezintiye çıkan A.D. (75), 
ışıklandırma olmayan sahilde demire 
takıldı. Yere düşen yaşlı adamın ağzı 
burnu kanlar içinde kaldı. Yaralanan 
A.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Vatandaşlar yıllardır bitirilmeyen sahile 
tepki gösterirken, inşaatın hiç bir tedbir 
almadan devam ettiğini ileri sürdü.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

güler ajans
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadniguler@hotmail.com

Özel okullar atağı...
Dershanelerden okullara dönüşen bu 

kurumlar, Gemlik’te yeni okul binaları 
yapmak için atılıma girişti.

Bunlardan Özel Hasan Çetin Temel 
Lisesi İstiklal Caddesi Gürçav Is M er 
kezi’nde hizmet verirken, yeni atılımla 
Çevre yolunda aldığı arsaya kendi 
modern binasını yapmaya başlıyor.

Okulun projelerinin yapıldığı, yakın 
da temel atılacağı haberlerini 
alıyorum.

Hasan Çetin Lisesi, Orhangazi Cad
desinden çevre yoluna çıkışta bulu
nan kavşağın karşısında, Zeytin 
Toptancılar Sitesi’ne giden yolun 
köşesinde yapılacağı bilgisi verildi 
bana.

Öte yandan Özel Ay kent İlköğretim 
Okulu da el değiştirdi.
Sınav Dershaneler Grubu Bursa 

Kolejleri sahibi Gıyasettin Bingöl 
tarafından Aykent devralındı.
Okulda değişim çalışmaları başladı. 

Anaokul bölümü alt kata alındı, giriş 
buna göre düzenlendi.
İlk ve ortaokul bölümünün okula 

girişi arka taraftan olacak. Ayrıca 
kapalı spor salonu, toplantı salon 
larının inşaası da gerçekleşecek.

Okulun tabelası değişti. Özel Aykent 
yazısı kaldırıldı Sınav Koleji yazısı 
binanın üzerine yazıldı.

Dış cephe kırmızı beyaz renklerle ye
nilendi.
Eğitim öğretimin başlamasına kadar 

okulun fiziksel yapısında önemli 
değişiklikler göreceğiz.
Bu arada okulun karşısında bulunan 

Bursa Çimento Fabrikası’nın çıkardığı 
toz ve kirlilik konusunda girişimler 
başlatıldığı, bir de okufu çevrefeyen 
duvarların yükseltileceği, ayrıca 
çevrede bulunan hayvan ağırlarının da 
kaldırılması için girişimlerin 
başlatılacağı bilgisi ulaştı bana.

Mavıtec fabrikasının girişindeki 
köprüden, Cihatlı Mahallesine giden 
yolun yenilenmesi içinde girişimler 
sürüyor. Bu yol yıllardır bakımsız 
lıktan ve büyük araçların geçişi ne
deniyle kışın çamur, yazın da toz 
duman içinde 'Kaiıyordu.
Bir yeni özel okul ise Neriman Tümer 

tarafından Umurbey Mahallesine 
girişinde yakında hizmete girecek. Adı 
Neriman Tümer Koleji olarak ortaokul 
öğrencisine hizmet verecek.
Bu yıl hizmete girecek olan Özel 

Hatem Fen Lisesi için Orhangazi yolu 
üzerindeki eski Hatem Sağlık Meslek 
Lisesi’nde değişim çalışmaları 
sürüyor.

Özel okullar 2017-18 eğitim öğretim 
yılına yeni ataklarla giriyor.

Ya devlet okulları ne yapıyor?

MiMillMlMMUımi!
Yaz aylarında 
faaliyete geçen 
Küçük Kumla 
Mahkeme Fin 
mnda sabahları 
kuyruk eksik 
olmuyor. 
1970’li yıllardan 
beri börek, poğaça, 
pasta, kurabiye ve 
çeşitlerinin 
satıldığı Küçük 
Kumlalskelesinde 
Çınarlı Çay bahçe 
sinin karşısında 
bulunan fırının son 
işletmecisi olan 
Bursa’nın ünlü 
börekçisi fırında 
yapılan ürünler 
yazlıkçıların

Ozmeı, "Bölge hastaneleri vatandaşın 
kucağına bırakılmış bombadır”

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teş 
kilatı’nın düzenle 
diği “İlçe Divan” 
toplantısında 
konuşan Saadet 
Partisi il Başkan 
Yardımcısı Sedat 
Özmen “Siyonizm 
ve emperyalizm iki 
kardeştirler ve 
ülkemizi yıkmak 
için yaklaşık yüz 
seneden beridir 
büyük bir çalışma 
içerisine girmiş ve 
bu konuda da 
maalesef son 15 
yılde büyük mesafe 
kaydetmişlerdir.
Cephede kaza nama 
dıklarını, Sevr 
Anlaşması ile yap
maya çalışmışlar 
onu da becereme 
yince manevi, eko 
nomik ve sosyal 
açıdan yıkma 
gayreti içerisine 
girmişlerdir. ” dedi. 
Özmen 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Rah
metli Erbakan hoca 
mızın her zaman 
dile getirdiği gibi

beğenisini kazanı 
yor. Sabahın erken 
saatlerinde sıcak 
börek ve çeşitle

kuyruğa giriyorlar. 
Mahkeme Fırının 
da ürünleri öğleye 
kadar tükeniyor.

rinden alarak kah 
valtılarını yapacak
lar, ürünlerini ala
bilmek için

Siyonist zihniyet
lerin bir ülkeyi çök
ertmek için uygula 
dığı “İşsiz bıraka 
caksınız, aç 
bırakacaksınız, 
borçlu yapacaksı 
nız, maneviyatını 
bozacaksınız/ son 
ra yumuşak lokma 
olarak yutacak 
siniz.” doktrini 
ülkemiz üzerinde 
uygulanmaktadır, 
ülkenin bu duru 
ma gelişindeki se
beplerin ne oldu 
ğunun ya da sorum 
lularının kim oldu 
ğunun konuşulma 
sının ülkemize bir 
şey kazandırma 

yacağının farkında 
yız. Zaten Milli 
Görüş’ ün diğerle 
rinden farkı burada 
orta ya çıkmakta 
dır. Bu günkü mev
cut durumda kamp 
taşmaya kutuplaş 
maya ve kısırdön 
gü içerisine gir 
meye gerek yoktur. 
Biz ülkemizin kurtu 
luş reçetesini or
taya koyar ve bu 
reçeteyi cesaretle 
uygularız. Bu 
reçeteyi SAADET 
PARTİSİ nden 
başka da uygulaya
cak bir siyasi 
oluşum olduğunu 
düşünmüyoruz. ”

BÖLGE 
HASTANELERİ BİR 
BOMBADIR

Özmen, “Bölge 
Hastaneleri” 
konusunda ise 
şunları söyledi: 
“Aslına bakarsanız 
bölge hastaneleri 
milletin kucağına 
bırakılmış bir 
bombadır. Aynı 
Osmangazi 
köprüsü nün 
yapılışındaki 
gibi sağlık sek
törüne yatırım 
yapılmaktadır. 
Geçiş garantili 
yolların yapılması 
gibi hasta garantili 
hastaneler yapıl 
maktadır. Sağlık 
sektörünün böyle 
olması durumunda 
hastalar sağlığına 
kavuşabilir mi ve 
ya sağlığına kavu 
şabilmesi için 
gerekli adımlar 
atılabilir mi? Böyle 
bir sistemde kan 
sere çare bulu 
nabilirmi?”

KAPATILAN İNTERNET KAFEDE KULLANILAN 
10 ADET BİLGİSAYAR SATILIKTIR 

Ahmet ŞENOL 
TEL: 0 531 850 51 54

mailto:kadniguler@hotmail.com
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GEMLİK’TE ŞAMPİYON HERCULES OIOU
GŞMIJC»

SINAVI BAŞ

OLEJI

SINAV SEANSLARI:
10:00-12:00-14:00-16:00-18:00

BİLGİ & KAYIT : 0.224. 513 50 84-85
Cihattı köyü.Köy Yolu.No:191 GEMLlK/BURSA(Eski AYKENT KOLEJİ)

Air----------- 1 www.sinavkoleji.k12.tr

SINAV KOLEJİ

2-3-4-5-6-7. SINIFLAR İÇlN 
BURSLULUK

ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL

Gemlik Basketbol Kulübü ve Gemlik Belediyesi’nin 
Sert Yapı Şirketi Sponsorluğunda organize ettiği Gemlik 3x3 
sokak basketbolü turnu vasi nefes kesti.
Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meyda mna kurulan basketbol 
sahasında gerçekleşen ve iki gün süren turnuvaya 25 takım 
katıldı. Romanya’nın yanı sıra, İstanbul, İzmir, Konya, Adana, 
Yalova, Sakarya, Hatay ve Bursa’dan katılan 25 takım iki gün 
boyunca Gemliklilere unutulmaz bir basketbol şöleni yaşattı. 
İlk gün oynanan gurup maçları sonrasında playoff’a kalan 16 
takım belirlendi. Pazar günü oynanan playoff maçları 
büyük çekişmelere sahne oldu. Çeyrek final ve yarı final 
maçları nefes kesti. Gece yarısına kadar devam eden ve yoğun 
ilgi gören turnuvanın üçüncülük karşılaşmasında Romanya 
temsilcisi Nordgym Bursa temsilcisi Justice’yi 12-9 mağlup 
etti. Final maçının başlama atışını Gemlik Belediye Başkanı 
__________________ Refik Yılmaz yaptı. İstanbul temsilcisi 

Hercules ile Hatay temsilcisi BCOM 
karşılaştı. Yarı finalde Romanya ve 
Bursa temsilcilerini eleyen iki takım, 
izleyicileri basketbola doyurdu. 
Nefes kesen mücadeleyi İstanbul 
temsilcisi Hercules 16-11 kazanarak 
Gemlik 3x3 Basketbol Turnuvasının 
şampiyonu oldu.
Romanya Temsilcisi Nordgym’nin 
kaptanı ABD’li Basketbolcu Robert 
Foster’in renklendirdiği turnuva 
alkışlar arasında tamamlandı. Siyasi 
oyuncu, sahadaki performansını 
stand-up’da da gösterdi. Türkiye ve 
Gemlik lehine oldukça önemli 
açıklamalarda bulunan Robert Foster 
ayakta alkışlandı.
Pek çok ülkede turnuvalara 
katıldığını dile getiren ABD’li Basket
bolcu Robert Foster, Gemlik’te 
gördüğü ilgiden büyük mutluluk 
duyduğunu dile getirerek, organizas 
yon adına Menajer Yahya Gümüş, 
Gemlik Basketbol Kulübü Başkanı 
Berkay Bulut ve Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a teşekkür etti. Turnu
vada Kahveland firması ücretsiz 
kahve ve pasta ikramında bulunur 
ken, Maki yapı da sporcuların maize 
melerinin sponsor luğunu yaptı. 
Nefesleri kesen turnuvanın 
üçüncüsü Nordgym’ye ödülünü Sert 
Yapı Yüksel Sert adına İslam Yaşar, 
ikinci olan BCOM’un ödülünü Gemlik 
Basketbol Kulübü Başkanı Berkay 
Bulut, şampiyon olan Hercules’in 
ödülünü de Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz verdi. Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, voleybolun 
ardından 15 Temmuz demokrasi 
meydanının basketbol şöleni ile de 
renklendiğini vurgulayarak, bu 
turnuvayı ilçenin değişik mahal
lelerinde de periyodik olarak 
düzenleyeceklerini müjdeledi. Refik 
Yılmaz, Gemlik Basketbol Kulübü ve 
sponsor firmalara da teşekkür etti.

http://www.sinavkoleji.k12.tr
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KYK Yurt Başvuruları haşladı
Kredi ve Yurtlar Ku
rumu bünyesindeki 
yurtlarda kala
bilmek için açılan 
kontenjanlara 
başvurular başladı. 
Başvurular e-devlet 
üzerinden ücretsiz 
yapıla bilecek. 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Yüksek 
öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu 
bünyesindeki yurt
larda kalabilmek 
için açılan konten
janlara başvurular 
bugünden itibaren 
başlayacak. 
Başvurular e-devlet 
üzerinden ücretsiz 
bir şekilde 
yapılırken son gün 
tarihi de belirlendi. 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığından 
yapılan açıklamaya 
göre, 2017-2018 
öğretim yılında ilk 
kez herhangi bir 

yükseköğretim 
programına kayıt 
yaptıran hazırlık ve 
birinci sınıf öğren 
çileri, herhangi bir 
yükseköğretim ku- 
rumunda eğitimine 
devam eden ara 
sınıf öğrencileri ile 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde 
(KKTC) eğitim 
gören öğrencilerin 
yurt başvuruları 
başladı.
Üniversiteli genç
lerin barınma için 
öncelikli tercihi 
olan KYK yurtlarına 
başvurular, 20 
Ağustos gece 
yarısına kadar "e- 
devlet" üzerinden 
herhangi bir ücret 
ödemeden 
gerçekleştirilebilec 
ek. Başvuruya 
ilişkin ayrıntılı bil
giye "yurtkur.gsb. 
gov.tr" adresli web 

sitesinde bulunan 
başvuru kılavuzun 
dan ulaşılabilecek. 
Ara sınıf öğrencileri 
de yurt başvurusu 
yapabilecek 
Başvuru işlem 
erinin tamamlan 
masının ardından 
bilgilerinde deği 
şiklik olan öğren 
çiler, başvuru süre 
sinin sonuna kadar 
bilgilerini yine "e- 
devlet" üzerinden 
güncelleyebilecek. 
Yurt başvurusunda 
bulunan öğrencile 
rin beyanlarının 
doğruluğu, Yüksek 
Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumunca 
11 farklı kamu 
kurum ve kuruluş 
larınca araştırıia 
cak. Başvuru 
sonuçları KYK'nın 
kurumsal internet 
sitesi "yurtkur.gsb. 
gov.tr" üzerinden 

duyurulacak. Ara 
sınıf öğrencileri de 
yurt başvurusu ya
pabilecek. KYK 
bünyesindeki yurt
larda kalmak için 
ara sınıf öğrencileri 
de başvurabilecek. 
30 Haziran'dan 
önce herhangi bir 
yükseköğrenim 
programına kayıt 
yaptıran ön lisans, 
lisans, yüksek 
lisans, doktora 
öğrencileri de ara 
sınıf olarak 14-20 
Ağustos tarihleri 
arasında yurt 
başvuru işlemlerini 
yapabilecek. 
Öğrenim bilgileri 
"e-devlet" üzerin 
den kontrol edil 
meli Yurt başvu 
ruları, "e-devlet"te 
yer alan öğrenim 
bilgilerine göre 
alınacağı için öğren 
çilerin "e-devlet 

teki bilgilerinin 
doğru ve eksiksiz 
olması önem 
taşıyor. Öğrencile 
rin başvuru 
sırasında herhangi 
bir sorun yaşama 
ması için öncelikle 
"e-devlet"e gi 
rerek okul ve 
bölüm bilgilerini 
kontrol etmeleri, 
bilgilerinde hata 
olan öğrenci lerin, 
üniversitenin 
öğrenci işleriyle 
görüşmeleri 
gerekiyor. Bilgi
lerinde yanlışlık ol
mayan öğrenciler 
ise başvurularını 
doğrudan gerçek 
leştirebilecek. 
Hatalı ya da eksik 
öğrenim bilgi 
siyle yurt 
başvurusu yapan 
öğrencilerin baş 
vuruları geçersiz 
sayılacak.

Başvurular e-de- 
vlet" üzerinden 
alınacağı için, "e- 
devlet" şifresi ol
mayan öğrencilerin 
kimliğiyle birlikte 
PTT şubelerine 
giderek mutla 
ka "e-devlet" 
şifresi almaları 
veya diğer "e-de- 
vlet" giriş yöntem
lerine sahip 
olmaları gerekiyor, 
özel ve öncelikli 
durumu olduğunu 
beyan eden 
öğrencilerin, yurt 
barınma hakkı 
kazandıktan sonra 
ilgili belgeyi yurt 
müdürlüklerine 
teslim etmeleri 
gerekiyor. 
İlgili belgenin 
ibraz edilmemesi 
durumunda 
öğrencinin yurt 
hakkı geçersiz 
sayılacak.

Nilüfer Belediye- 
si'nin bu yıl 
üçüncüsünü 
düzenlediği Müzik 
Festivali sona erdi. 
4 günde yaklaşık 
100 bin kişinin 
katıldığı festival 
kendi seyirci reko
runu kırdı.
Nilüfer Müzik Fes
tivali, on binlerce 
kişiyi, müziğe ve 
eğlenceye 
doyurdu. 10-13 
Ağustos tarihleri 
arasında "Dünyayı 
sev, geyiği öp, fes
tivale gel" 
sloganıyla düzen
lenen festival 
yaklaşık 100 bin 
kişiyi Balat Atatürk 
Ormam'nda 
müzikle buluştur 
du. Bursa'nın ilk 
kamplı festivali 
olan Nilüfer Müzik 
Festivali, yerli ve 
yabancı sahnenin 
son dönem öncü 
isimlerini bir araya 

BYEGM
Anadolu'nunşSesı^ 
iPad-iPhone;
uygulamasında*
yayımlanmaktadır.’ : \ ' 7

getirdi. Üç farklı 
sahnenin 
kurulduğu festival, 
dört gün boyunca 
12 ülkeden toplam 
60 sanatçıyı 
ağırladı.
Müziğin hiç 
susmadığı festi
valde Duman, 
Adamlar, Cihan 
Mürtezaoğlu, İn 
Hoodies, Gaye Su 
Akyol, Adamlar, 
Bubituzak, Flört, 
Gevende, Sattas, 
Yüzyüzeyken 
Konuşuruz, 
Islandman, İnsan
lar, Büyük Ev 
Ablukada: 
Fırtınayt, Akın 
Sevgör, Jakuzi, 
Korhan Futacı ve 
Kara Orkestra, 
İlhan Erşahin, 
Kaan Düzarat, Hey! 
Douglas gibi 
Türk sanatçı ve 
grupların yanı sıra 
dünya sahnesin
den Erik Truffaz,

Txarango, Mr. 
Zarko, La Cara- 
vane Passe, 47 
Soul, Dardust, Du- 
bioza Kolektiv ft. 
Dzambo Agusev, 
Maximo Park gibi 
ünlü isimler, 
Türkiye'nin dört bir 
yanından gelen, 
7'den 70'e farklı 
müzikal beğeniye 
sahip müziksever
lerle buluştu. 
Nilüfer Müzik Fes- 
tivali'nin dördüncü 
gününde toplam 
15 sanatçı ve 
grup sahne aldı. 
Cümbüş Cemaat, 
47Soul, Ilhan 
Erşahin's İstanbul 
Sessions feat 
Erik Truffaz, 
Marta Ren & The 
Groovelvets ve 
Cem Adrian gibi 
isimler son 
günde verdikleri 
konserle festival- 

cilere müzik 
keyfi yaşattı.

■ KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYAU SİTESİNDE 

HAVUZLU 2+1 DAİRE 
ŞAHİDİNDEN SATILIK 
05353781800

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA’NIN YERİ
www.ozerpansiyon.com 
0 530 311 05 97 -0 533 352 41 63

m»
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http://www.ozerpansiyon.com
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[snalm kredi borçlan yeniden lamMıııM
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, esnafın 
kredi borçlannın 
yeniden yapılandın 
lacağını belirterek, 
kooperatif ortağı 
esnaf ve sanatkar 
ların 786 milyon 
lirayı bulan anapara 
borçlarının yeniden 
yapılandırılmasının 
mümkün olacağını 
söyledi.
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatif 
leri Birlikleri Mer kez 
Birliğinde 
(TESKOMB) 
açıklamalarda bulu
nan Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bü
lent Tüfenkci, 
“Bugün itibari ile 
Türkiye’nin her 
tarafında kurduğu 
muz bin civarında 

kredi kefalet koope 
ratifi yaklaşık 1 
milyon 700 bin 
esnaf ve sanatkarı 
miza hizmet sun
makta dır” dedi. 
Bakan Tüfenkci, 446 
bin 323 esnaf ve 
sanatkarın yaklaşık 
22 milyar lira kredi 
bakiyesi bulundu 
ğunu ifade ederek, 
“2002’den 31 tem
muz 2017’ye kadar 1 
milyon 526 bin 946 
esnaf ve sanatka 
rımızı faiz indirimli 
kredilerden fayda 
tandırdık. Kredi kul
lanan esnaf ve 
sanatkar sayısının 
yedi katına çıktığını, 
miktarın ise 140 
katına çıktığını 
görmekteyiz” açık 
lamasında bulundu. 
“TESKOMB’a bağlı 
kredi kefalet koop

eratiflerine borçları 
bulunan esnaf ve 
sanatkarımızın bu 
borçları yapılan 
dirilsin, esnafımız 
2017 yılına yeni bir 
moral ve enerjiyle 
devam etsin istedik” 
diyen Tüfenkci, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Bu yapılandırma 
nın kamunun 
alacaklarıyla bir il
gisi yoktur. 8 
Ağustos 2017 tarihi 
itibariyle TES KOM- 
B’a bağlı kooperatif 
lerce uygulamaya 
başlanacak olan bu 
düzenlemeye göre 
31 Temmuz 2017 
tarihinden önce 
kredi borcu koope 
ratif takibine intikal 
eden esnaf ve 
sanatkarlar, 29 Eylül 
2017 tarihine kadar 

başvurmaları 
halinde yeniden 
yapılandırmadan 
faydalanacaklar.” 
Tüfenkci, söz 
konusu uygulama 
nın detaylarına 
ilişkin bilgiler de 
paylaşarak, borç 
(asıl alacak) tutarı 
defaten ödenmek 
istendiği takdirde 
faizsiz tahsil 
edileceğini, borcun 
12 aya kadar tâk- 
sitlendirilmesi talep 
edildiği takdirde ise 
asıl alacak tutarına 
taahhüt tarihinden 
itibaren yüzde 8 faiz 
oranı üzerinden 12 
aylık basit faiz 
hesaplanacağını 
kaydetti. Asıl alacak 
tutarı ile hesaplanan 
faiz tutarı toplamı 
nın (yapılandırmaya 
esas borç tutarı)

12’ye bölünerek ilk 
taksitin peşin tahsil 
edileceğini ifade 
eden Tüfenkci, 
“Borcun 24 aya 
kadar taksitlendiril 
mesi talep edildiği 
takdirde asıl alacak 
tutarına taahhüt tari
hinden itibaren 
yüzde 12 faiz oranı 
üzerinden 24 aylık 
basit faiz hesapla
narak bu yapılan 
dırma yapılacaktır. 
2016 yılında yapılan 
düzenleme 
kapsamında borcu 
yapılandırılan ve 
halen taksit öde 
meleri devam eden
lerin borçları 
yeniden yapılandırıl 
mayacaktır. Ancak 
borcu yapılandırılan 
ve şartları ihlal 
ederek yapılandı 
rılması bozulmuş 

olanların talepte 
bulunmaları halinde 
bu düzenleme 
kapsamında borçları 
yeniden 
yapılandınlacaktır. 
15 Temmuz şehit ve 
gazilerimiz ile 1 ve 
2’nci derece yakınla 
rının asıl alacak 
tutarını oluşturan 
borçlanna hiçbir 
faiz hesabı 
yapılmadan 48 
aya kadar tak- 
sitlendirme 
yapılacaktır” 
ifadelerini kullandı. 
Bakan Tüfenkci, 
yapılandırmadan 76 
bin 554 esnaf ve 
sanatkar ile bunların 
124 bin 365 kefili 
olmak üzere toplam 
200 bin 919 
esnaf ve sanatkarın 
yararlanacağını 
söyledi.

Delilenen vaıanılasa 4 million çeyrek altın
Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakanlığınca, 
2015'te başlatılan 
doğum yardımı 
uygulaması kapsa 
mında şimdiye 
kadar 2 milyon 439 
bin 857 bebek için 1 
milyar liralık ödeme 
yapıldı.
Bu destek, bugünün 
fiyatları baz alındı 
ğında, yaklaşık 4 
milyon çeyrek altına 
karşılık geliyor 
Bakanlık tarafından 
ilk olarak Mayıs 
2015'te "Yeni doğan

bebeklerin ilk altını 
devletten" 
sloganıyla hayata 
geçirilen doğum 
yardımı uygulaması 
sayesinde, çocuk 
sahibi olmanın 
sevincini yaşayan 

binlerce ailenin 
yüzü güldü.
Yurt içi ve dışında 
dünyaya gelen 
Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı veya 
mavi kart sahibi 
bebekler için 

destek sağlayan 
bakanlık, doğum 
yardımı için 
başvuran annelerin, 
canlı doğan birinci 
bebeği için 300, İk
incisi için 400, 
üçüncü ve sonrak
iler için de 600 lira 
ödeme gerçekleş 
tiriyor.
Annenin vefat 
etmesi, Türk 
vatandaşı ya da 
mavi kart sahibi 
olmaması gibi 
durumlarda ise 
ödemeler babanın 

hesabına yatırılıyor. 
DOĞUM YARDIMI 
MİKTARI 
Bakanlık veri
lerinden derlediği 
bilgilere göre, 
doğum yardımı 
uygulaması 
kapsamında Mayıs 
2015 ile Haziran 
2017 arasında 
2 milyon 439 bin 857 
bebek için toplam 1 
milyar liralık ödeme 
gerçekleştirildi.
Bu ödeme, bugün 
fiyatının 240 lira 
düzeyinde sey 

rettiği dikkate 
alındığında, 
yaklaşık 4 milyon 
çeyrek altına 
karşılık geliyor. 
Bakanlığın bu 
yıl ocaktan haziran 
sonuna kadar 
verdiği doğum 
yardımlarının 
toplam miktarı ise 
248 milyon 
85 bin lira oldu. 
Bu süreçte 
doğum yardımları 
572 bin 775 
bebek için 
verildi.

f» GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜu 
E 
M 
L 
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K 
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 1 o 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

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

OTOBÜS

ULAŞIM
PimukUl» 012 OO 20
DENİZ UÇAdl GHGG13
PagaouB Akmls Seyahat 014 03 02
METRO 013 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
SOsar Turizm 012 1O 72
Kanbarofilu-Eaada* 014 40 40

Kamil Koç 012 0103

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

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
Yonl Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 OO
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 OO

H HASTANELER

B
Devlet Hastanesi 017 34 00
Sahil DSv. Hast. 013 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

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 185d Körfez Taksi 513 18 21

Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi S17 33 94

Akcan Petrol 013 10 79
MAR-PBT 013 30 33
Tuncay Otogaz sis 10 40
Bevza Potrol 013 Q1 03

Gemlik Karfez
SIMLİK'İN İLK «OMLOK tİYASİ 9AZITI1I

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5856 
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)

BİKİIMIIİ
VENÜS SİNEMASI 

CUMALİCEBER 
12.00-14.00.-16.00 

18.00-20.00 
KARA KULE 

12.0044.15-16.15- 
18.15-2015

KORKU TÜNELİ 
11.30-13.00- 

15.00-17.00-19.30 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Gemlik Kfirfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SIYASİG AZITESİ
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I TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

| Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
I Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 
L GEMLİK 4

irfanunluemlak.sahibjnden.com

Vizyon Yapı’nın yaptığı Günaydın ve Avcılar Sitelerin altındaki işyerleri Manastır’a değer katıyor...

Manastır fSM Bulvarına dönüyor
Kadri GÜLER
kadn_guler@hotmail.com

Güne Bakış

İstiklal Caddesi
Dün öğleden sonra İstiklal Caddesi'nde 

bir tur attım.
İstiklal Caddesi ilçemizin ana cadde

sidir.
Eskiden Bursa’nın Heykeli neyse, bizim 

de İstiklal Caddemiz odur.
En önemli alışveriş mağazaları bu 

cadde üzerindedir.
Bankaların çoğu bu caddededir.
Alışverişin kalbı İstiklal Caddesi’nde 

atar.
Bu nedenle kalabalık olur İstiklal Cad-

desi. Devamı sayfa 4’de

Yuvanıza Giden Yol

• EV • DÜKKAN

İlçemiz Cumhuriyet 
Mahallesi (Manastır) 
Küçük Kumla yolu 
üzerinde yapılan 
yeni inşaatların 
altında açılan işyer 
leri, semtin görünü 
mü değiştirerek, 
Bursa Nilüfer İlçesi 
nin ana caddelerin 
den Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarına 
benzetiliyor.
Haberi sayfa 2’de

AKP destekçisi MTTB Cumhurbaşkanlığı referandumunda Yalı Konağı’na 
astığı pankartta halkı EVET oyu kullanmaya çağırmıştı

MTTB ‘Konuk Evi’ adı altında yurt açıyor
Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Bursa Şubesi, yüksek öğrenim kurumlarının 
yerleşim sonuçlarının açıklanmasından sonra şimdi de Gençlik Merkezinden 
sonra Konuk evi adı altında Yurt işletmeciliğine soyundu. Haberi sayfa 4’de

MANASTIR EMLAK SB
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI ö
Sabahattin DEMİR Emlak Müşaviri

sahibinden.com

ALIM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ & YATIRIM DANIŞMANLIĞI
• ARSA •İŞYERİ ' emlak müşavİrlİğİ & ön ekspertİz ve değerleme hİzmetlerî
• ARAZİ • FABRİKA kredî yönlendİrme ve takip İşler! & tapu takİp İşlemler) & mülk yönetİmİ

| Tel & Fax : 0 224 517 33 10 Cep : 0 532 744 33 83 - 0 532 744 33 93
www.manastiremlakgemlik.com - manastiremlak@hotmail.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibjnden.com
mailto:kadn_guler@hotmail.com
sahibinden.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
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Vizyon Yapı’nınyaptığı Günaydın ve Avcılar Sitelerin altındaki işyerleri Manastır’a değer katıyor...

Manastır f SM Bulvarına dönüyor

Içemiz Cumhuriyet 
Mahallesi 

ı Manastır) Küçük 
Kumla yolu üze 
rinde yapılan yeni 
inşaatların altında 
açılan işyerleri, 
semtin görünümü 
değiştirerek. Bursa 
Nilüfer İlçesinin ana 
caddelerinden Fatih 
Sultan Mehmet 
Bulvarına ben
zetiliyor.

GÜNAYDINLA 
BAŞLADI..

Manastır’da 
geçtiğimiz yıllarda 
başlayan kentsel 
dönüşüm uygu 
laması ile Günaydın 
Sitesi’nin yıkılarak 

yeniden yapılması 
sırasında 
binaların altlarına 
yapılan işyerleri ile 
başlayan değişim, 
yeni yaşam alanla 
rımn doğmasına 
neden oldu.
Vizyon Yapı tarafın 
dan inşaa edilen 
Günaydın Sitesi 
altında Peynirci 
Baba, Tedi, Pizza, 
Migros gibi 
mağazaların açıl 
masıyla başlayan 
hareketlilik, aynı 
firmanın Günaydın 
Sitesi ilerisinde 
kentsel dönüşüm 
uygulaması ile 
yıkılarak yaptığı 
Avcılar Sitesi’nin 
altında da yeni 

işyerlerinin 
yapılması ile bura 
lara Simit Sarayı, 
Sohoo Lounge, 
Gönül Kahvesi, 
Playland gibi 
tanınmış marka 
firmaların işyeri 
açması, Manastır da 
kaliteyi yükseltti. 
İşyerlerinin ve 
Vizyon Yapı İnşaat 
firmasının sahibi 
Hamza Aygıin, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
kentsel dönüşüm 
uygulamasıyla 
yıkılan binaları 
konut yaptıklarını, 
Avcılar Sitesi’nde, 
yıkılmadan önce 40 
daire olduğunu, 
inşaat yapımında 

ise yine mülk sahip
lerine 40 daire 
teslim ettiklerini 
belirterek, şunları 
söyledi:
“Biz, konutların 
altındaki işyerlerini 
aldık. İşyerlerini ki
raya verirken, 
kentsel dönüşümün 
ruhuna uygun böl
genin ve yapılan 
dairelerin ihtiyaç 
farını giderecek, 
hem de çevreye 
değer katacak 
firmaları seçtik.
Günaydın Sitesi’nin 
altına açılan işyer 
terinin konseptleri 
ile Avcılar Sitesi 
altındaki işyerle 
rinin faaliyet alanları 
farklı. Her ikisi bir

birini tamamlayıp 
eksikliği giderdi. 
Böylece Manastır da 
yeni yaşam alanları 
oluştu. Manastır 
cazibe merkezi 
haline geldi. Çevre 
halkının açılan yeni 
işyerle rine ilgi 
gösterek, ilk günden 
itibaren tercih etm
eye başla ması asıl 
sevindirici olanıdır.
Bundan halkta, 
işletici de mutluluk 
duydu. Manastır 
semtinde kentsel 
dönüşüm yapmak 
daha kolay oluyor.
Yeni projelerimiz 
var. Bölgeye renk 
katacak işyerleri 
açılması için yeni 
yapacağımız kentsel 

dönüşümler için 
görüşmelerimiz 
devam ediyor. 
Bu gerçekleşirse 
yeni yapılacak 
konutların altına 
yapılacak işyerlerini 
farklı konularda 
işyerlerine kiraya 
vererek bölgenin 
ihtiyaçlarını gidere 
ceğiz. Manastır da 
bulunmayan beyaz 
eşya, hafıcı, perde 
ci, ayakkabıcı, 
boyacı gibi işye 
rlerini tercih 
edeceğiz” 
Kentsel dönüşüm 
ile yapılan yeni 
sitelerin otopark 
ihtiyaçları ise açık 
ve kapalı oto park
larla karşılanıyor.

Ma sahilleri sewlann cenneti olman sünliiriijor

Yaz sezonunun 
sonuna doğru 
küçük Kumla 
sahilinde 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Sahiller Daire 
Başkanlığı 
tarafından geçtiği 

miz yıllarda 
yapılan Sahil 
Düzenlemesi ile 
oluşan gezi yolu, 
seyyar satıcıların 
cenneti olmayı 
sürdürüyor.
Gazetemizde 
çıkan haberlerden 

sonra Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü, Küçük 
Kumla sahiline 
daha çok zabıta 
göndermeye 
başlasa da, 
değişen bir

şey olmuyor. 
Zabıtanın sahilden 
saat 23.oo 
sıralarında ayrılma 
sından sonra, 
sokak aralarında 
bekleyen seyyar, 
bir anda gezi 
yoluna tezgah 

açarak tüm 
gezi bandını 
dolduruyor. 
Her çeşit malın 
satıldığı bu alanda, 
tanesi 1 liradan 
satılan giysiler, 
çantalar bile 
var.

Denetimsizliğin 
hüküm sürdüğü 
Kumla sahilinde, 
ucuz mala halk 
hucüm ediyor. 
Kumla sahili, 
kalitesiz ürünlerin 
satıldığı cennete 
dönüştü.
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İznik’te meydana 
gelen trafik kaza 
sında 2 kişi 
yaralandı.
Kaza akşam saat
lerinde Sahil Cad- 
desi'nde meydana 
geldi. Yahya Inkaya 
idaresindeki 16 
FCN 82 plakalı 
kamyonet, karşı 
yönden gelen

Salih Cengiz'in 
kullandığı 
motosiklet ile 
çarpıştı.
Kazada motosiklet 
sürücüsü Salih 
Cengiz ve 
arkasında oturan 
Kadir Çolaktopal 
yaralandı. Yaralı 
motosiklet 
sürücüsü ve

arkadaşı 
112 sağlık ekiple 
rince İznik Devlet 
Hastanesi'ne 
sevk edildi. 
Kamyonet 
sürücüsü Inkaya 
ise ifadesi alınmak \ 
üzere emniyete > 
götürüldü. Polis $ 
kazayla ilgili 
tahkikat başlattı.

Ortalık savaş alanım döndü!
Bürsa'da meydana gelen kazada 3 
kişi yaralanırken, ortalık savaş 
alanına döndü.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün öğle 
saatlerinde Atıcılar Mahallesi'nde 
meydana geldi. Sürücüleri ve 
plakaları öğrenile meyen iki araç 
birbirinin üstüne çıkar ken, ortalık ? 
adeta savaş alanına döndü. İhbar ... 
üzerine kaza yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi 
yaralandı. Kaza mahallinde yapılan 
ilk müdahalelerin ardından 
yaralılar hastaneye kaldırılırken, 
trafik ekipleri başka kaza olma 
ması için tedbir aldı.
Araçlar çekici yardımıyla kaldın 
lirken, kazayla alakalı tahkikat 
sürüyor.

Dolandırıcıların 
neni oyununa 

x dikkat!

Muım alamaran üiahiis eııe daMı
Bürsa'da virajı fark 
edemeyen belediye 
yolcu otobüsü, yol 
kenarındaki evin 
balkonuna daldı. 
Otobüsün içinde 
fazla sayıda yolcu
nun bulunmaması 
büyük bir faciayı 
önlerken, Otobüs 
kullanılamaz hale 
geldi.
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Kısmet Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye ğöre, 
yolcularını al 
diktan sonra yo 
luna devam eden 
16 JJK 06 plakalı 
otobüs sürücüsü 
virajı fark edemedi.

Bankadan aradıklarını ve kredi kartı 
aidatının geri aktarılacağını söyle yen 
dolandırıcılar, vatandaşları mağdur 
ediyor.
Olay Bursa'nın Orhangazi ilçesinde '• 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
dün saat 13:30 sıralarında A.D. isimli 
şahsı telefonla arayan sahte bankacılar, 
kredi kartı masraflarını geri ödemek için 
telefonuna gelen şifreyi söylemesini 
istedi. Telefona gelen şifreyi 
dolandırıcılara söyleyen A.D, daha 
sonra telefonu kapattı. A.D, kredi kartı 5 
masraflarının hesabına yatmasını bek- * 
lerken telefonuna gelen bir diğer me 
sajla şok geçirdi. Hesabından bin lira 
çekilen A;D. polise’müracaat ederken, 
olayla alakalı tahkikat sürüyor.

C3
BYEGM

Virajda bulunan 
müstakil bir evin 
balkonuna büyük 
bir gürültü ile 
çarpan otobüs, 
200 metre sonra 
durabildi.

Çarpmanın y 
etkisiyle az 
sayıdaki yolcu & 
büyük panik 
yaşarken, otobüs 
büyük hasar aldı. 
Mahallenin

yardımı ile otobüs 
içerisindeki 
vatandaşlar 
sakinleştirilirken/ 
polis ekipleri’ 
kazayla ilgili 
tahkikat başlattı.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GÜLERAJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Güne Bakış Hatemde Kariyer Bünlerî ba$laılı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İstiklal Caddesi
Kentlerin ana arterlerinde bulunan 

caddeler gözbebeğidir.
O nedenle sakınılması gerekir, 

korunması gerekir.
Gelin görün ki bizim gözbebeğimiz 

derbeder, bakımsız ve korumasız...
Çıkın bakın, gezin görün.
Temiz olması gerek ana caddenin 

kaldırımları yağmalanmış durumda.
Her işyeri kapısının önünü de kendi 

işyeri sanıyor.
Neler yok ki o kaldırımlarda...
Mendil satanından, şeftali satanına, 

giyim eşyalarından, buzdolabına, 
bisiklet, vantilatör, kova, saksı, don
durma tezgahı, süt dolabı, hah ne is
tersen var.
Bir allahın kulu da yahu bunları 

neden işyerinin içine koymuyorsun 
demiyor.
Bu gün için böyle değil, yaz kış 

sürekli böyle.
Kurallara uyup işyerindeki ürünlerini 

kaldırıma çıkarmayan birçok esnaf ve 
mağaza var.
Ama belli mağazalar, nasıl o/sa 

karışan yok, bu ilçede zabıta yok, bize 
bir şey olmaz, yapanın yanında kalır, 
vatandaştan bana ne mantığıyla nare 
ket ederek, kaldırımları işgal ediyor.
Bu durum yalnız İstiklal Caddesi ne 

sınırlı değil.
Kaç kez yazdım. Kumsal Sokaktaki 

işyerleri yolları işgal ediyor, yaya 
kaldırımlarını geçtik araçların geçtiği 
yollar masalarla donatıldı.
Bir gören müdahale eden yok.
Güya bu konuda belediye meclisin 

de karar alındı.
Sahil bandındaki bu keyfiyete “dur” 

denecek ve belediye ile işyerleri ortaK 
tek tip düzenleme yapılacaktı.
Başka bahara /&/#/*
Kımıldama olmadığı gibi, akşam 

üzeri yeşillikler, araçların park ettiği 
alanlarda işgal altında.
Allah aşkına, ne yapar bu belediye. 

Neden görmez bunları da vatandaşın 
yapacağı modern yapılara müdahale 
ederler.

Gemlik’! marka kent yapacaklardı. 
Bu kafa ile yaparsınız marka kenti.
Caddelerindeki kaldırımlarına, 

yollarına sahip çıkamayan bir belediye 
olur mu?

Üç tane işyerine teslim olan bir Kent 
belediyemiz var.
Adam “işgaliye bedeli ödüyoruz” 

diye övünüyor.
Vatandaşın yolunu, kaldırımını üç 

paraya kiralıyor.
Belediye, halkın yoluna kaldırımına 

sahip çık.

İlçemizde Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi olarak 
faaliyet gösteren 
ve geçtiğimiz yıl ilk 
mezunlarını veren 
Özel Hatem Okul 
lan, bu sene eğiti 
me başlayacak 
Anadolu ve Fen 
Lisesi öğrencile 
rine meslek tanıtım 
günleri düzenliyor. 
Programın ilk konu 
ğu, Bursa Barosu 
Avukatlarından 
Gamze Pamuk 
Ateşli oldu. 
Öğrencilere ilk 
sözü Hatem Okulla 
rı Gemlik Eğitim 
Danışmanı Emir 
Furkay Ceylan

AKP destekçisi MTTB Cumhurbaşkanlığı referandumunda Yalı Konağı’na 
astığı pankartta halkı EVET oyu kullanmaya çağırmıştı

OMiI'iIiiMiimiw
Milli Türk Talebe 
Birliği (MTTB) Bur 
sa Şubesi, yüksek 
öğrenim kurumla 
rımn yerleşim 
sonuçlarının 
açıklanmasından 
sonra şimdi de 
Gençlik Merkezin
den sonra Konuk 
evi adı altında 
Yurt işletmecili 
ğine soyundu. 
AKP’nin destekle 
diği, Bursa Büyük 
şehir Belediye 
başkanlığınca Av. 
Özgür Aksoy Cad
desinde (eski 1 
Nolu Cad.) bulu
nan, Bekçe Aile
sine ait konağın 
satın alınarak 
onarılıp eski haline 
getirilmesinden 
sonra, tarihi bina 
Milli Türk Talebe 
Birliği Bursa 
Şubesi’ne devre 
dilmişti.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
konağın tamam 
lanmasından sonra

hitap etti.
“Yaz programları 
ile öğrencilerimizin 
kişisel gelişim ve 
üniversite hayalleri 
ne yön vermek 
adına düzenlediği 
m iz Kariyer Günleri 
ne bugün kıymetli 
arkadaşım Avukat 
Gamze Pamuk Ateş 

, Octay ı7 3i;gi ve İletimim için

uruZ'SMatom
MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ 
ERKEK ÖĞRENCİ KONUK EVİ

emen Arayın 
0545 216 8316

binada inceleme 
yaptığı sırada, 
binanın Gemlik 
Gençliği için Genç
lik Merkezi yapıla 
cağı sözüne karşın, 
yandaş bir derneğe 
verilmesi tepki ile 
karşılanmıştı. 
Gemlik’e Belediye 
lerin desteği yerleş 
meye başlayan 
MTTB ne bu kez 
‘Konukevi’ adı 
altında öğrenci 
yurdu açıyor.
Yüksek okul 
öğrencilerinin kayıt 
yaptırmak için 
Uludağ Üniver

II konuk oldu. Ken
disine teşekkür 
ederim.” dedi, 
öğrencilere mesle 
ğinin tüm yönlerini 
anlatan Ateşli, 
hukuk bölümünü 
tercih edeceklere 
tavsiyeler verdi. 
Üniversite eğitim 
leri ve sonrasında 

sitesi Gemlik 
Sunğipek Yerleşke 
si’ne gelmeye 
başlaması üzerine, 
Yerleşkenin dış 
kapısı önüne 
asılan bez pankart 
ta şu yazılar dikkat 
çekti.
“Aradığınız yaşam 
biçimi. Milli Türk 
Talebe Birliği Erkek 
Öğrenci Konuk 
Evi”
Yaptığımız araştır 
mada, MTTB Gem
lik Belediyesi’nin 
bulunduğu Sosyal 
Yaşam Merkezi 
binasının 

da yapacaklarını 
aktaran Ateşli’ye 
öğrencilerin ilgisi 
gözlerden kaçmadı. 
Seminer sonrası 
soru cevap şeklin 
de devam eden 
program plaket 
takdimi ile sona 
erdi. Okul Müdürü 
Cihan Biten plaket 
takdimi sonrası 
yap tığı konuşma 
da, “Öğrencileri 
m ize vakit ayıran 
Gamze Hanıma 
teşekkür ediyorum, 
önümüzdeki gün
lerde de kariyer 
günlerine devam 
edeceğiz. Tüm 
öğrencilerimiz 
bekliyoruz. ” dedi.

bulunduğu sokakta 
geçtiğimiz yıllarda 
3 katlı binayı ki
ralayan aynı 
görüşteki ilim 
Yayma Cemiyeti 
binasını devr ala 
rak, burayı 
öğrenci yurdu 
haline getiriyor. 
Onarım çalışmala 
rımn başladığı 
binada, öğrenci 
kayıtları da 
yapılıyor.
Yıllığı 4 bin 500 lira 
ile 5 bin lira 
arasında olacak 
olan Konukevinde 
öğrencilere sabah 
ve akşam yemek
leri verileceği 
öğrenildi.
Fetöcülerin yurtla 
rımn kapatıl 
masından sonra 
ilçemizdeki Emir 
Buhari yurdu da ik
tidar yanlısı TÜR 
GEV’e verilmişti. 
AKP yandaşı vakıf 
ve dernek ve 
cemaatler doğan 
boşluğu doldu
ruyor.

KAPATILAN İNTERNET KAFEDE KULLANILAN 
10 ADET BİLGİSAYAR SATILIKTIR 

Ahmet ŞENOL 
TEL: 0 531 850 51 54

mailto:kadri_guler@hotmail.com


GemlikKErfez
OEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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2017 - 2018 
Eğitim ve Öğretim 

yılı için kayıtlarımız 
başlamıştır. NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

2017-2018 ÖĞRETİM YILI 
ÜCRETLERİMİZ

ERKEN KAYIT DÖNEMİ
TAKSİTLİ ÖDEME PEŞİN ÖDEME

ANASINIFI 9.300 8.835
1. SINIF 11.750
2.3.4.5.6.7.8. SINIF 14.800 14.000

2*
,s«

i.»

S ....
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km Umurbey Paşabahçeler Mevkii S 

Tel: 513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr j

FATURA
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

MATBAACILIK YAYINCILIK
«klamciukorgan^^^^

Gemlik KSrfez
________GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK Tel: 0 224 513 96 83

http://www.aykentilkogretim.k12.tr


WBBiL KOLEJİ
ORHANGAZİ KAMPUSU

4^ıHy<>r!

©Uzman Kadro

İstediğiniz 
Fakülteyi 

Kazandırmak İçin 
Eğitim Kadromuzla 

HAZIRIZ

v Hayalini Kurduğunuz
Üniversiteyi Kazanmak

Artık Gerçek...

BiL/n istedik

LSÖzel Programlarj

3-D Eğitim SistemSBS.T.E.M. «Tadımlık Üniversite
^SP.İ.S.A. JSKişisel Gelişim Programları 

S İstanbul Aydın Üniversitesinde %50 Burs İmkanı
SOSYAL ALANLARIMIZ

Açık/Kapalı Yüzme Havuzları

[ Sinema Salonu 

Konferans Salonu

0.224 573 23 24
bilkoleji.com.tr Q bilorhangazi €23 bilorhangazi@bilkoleji.com.tr 

________9Arapzade Mahallesi Olukdere Mevkii No:75 Orhangazi / BURSA

Tenis Kortu 

Basketbol Alanları

Buz Pateni

I 0.553 846 23 24

bilkoleji.com.tr
mailto:bilorhangazi@bilkoleji.com.tr


Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK OONLÛK SİYASİ GAZETESİ

Sayfa 7

Gemlik Mefaspor sezonu açtı

SINAVI BAŞV

ANIBASINIZDA

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

2-3-4-5-6-7. SINIFLAR İÇİN I 
BURSLULUK

ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL

SINAV KOLEJİ

SINAV SEANSLARI:
10:00-12:00-14:00-16:00-18:00

BİLGİ & KAYIT I 0.224. S13 50 04-85
Clhatlı köyû.Köy Yolu.No:191 GEMLIK/BURSAfEşki AYKENT KOLEJİ) 

av——। www.sinavkoleji.k12.tr

Gemlik Vefa Spor sezonu açtı. 
2017-2018 sezonunda Gemlik'i birinci 
amatör kümede temsil edecek olan 
Vefaspor’un Kulüp Başkanı Turgut 
Akcan yaptığı açıklamada, 
"Gemlik süper amatör kümede bu 
sezon temsil edilemeyecek. 
Biz, Vefaspor olarak bu sezon 
şampiyon olup önümüzdeki yıl süper 
amatör kümede Gemlik'i temsil 
etmek istiyoruz. Bu sezonda 
takımımızın çalıştıran ve şampiyon 
yapan Fikret Bademci yapacak.
Vefaspor olarak yeni transferlerle 
rimizle iddialı bir sezon geçirmeyi 
hedefliyoruz. Yeni transferlerimiz 
yenişehir spordan Abdullah Apak, 
Burgazspordan Okan Aşık, 
Çanakkale Lapsekispordan Tuncay 
Söylev ve Muharrem Deliçam, Yalava 
Teşvikiye spordan İsmail Oruç, Yeşil 
Bursaspordan Onur Birliker ve Eray 
Cevdet Bilgiç, Gemlik Gençlerbirli 
ğinden Mustafa Dağ, Alihan Demirci, 
Batuhan Deniz ve Fatih Nergis, Ar
mutlu Belediyespordan Ali Çan'ı 
kadromuza kattık. Süper amatör 
kümenin çekirdek kadrosunu 
oluşturduk. A takımımızın dışında 
geçen sezon altyapı çalışmalarımda 
başlatarak U-12 yaş takımı ile liglere 
katıldık. Bu yıl ise altyapı hamlemize 
devam ederek U-11, U-12 ve U-13 yaş 
takımlarımızı oluşturarak Gemlik 
gençliğine hizmet etmeyi hedefli 
yoruz" dedi

http://www.sinavkoleji.k12.tr
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ftrap turistler Uludağ'a akın etli
Kış turizminin 
önemli merkez
lerinden Uludağ, 
yaz aylarında Arap 
turistlerin akınına 
uğruyorKış tur
izminin önemli 
merkezlerinden 
Uludağ, yaz 

‘aylarında Arap 
turistlerin akınına 
uğruyor 
Türkiye'deki kış 
turizminin en fazla 
ziyaretçi çeken 
merkezlerinden 
Uludağ, yazın 
Bursa'yı ziyaret 
eden turistlerin en 
çok uğradıkları 
mekanlardan biri. 
Özellikle Körfez 
ülkelerinden

gelen Arap turist
lerin kalabalık 
kafilelerle ziyaret 
ettikleri Uludağ'a 
teleferik ile çıkan 
ziyaretçiler, 
kavurucu yaz 
sıcaklarının 
ortasında serin
liyor. Uludağ'ın 
tabii güzelliklerini 
keşfe çıkan Arap 
turistler, ATV tipi 
motorlu taşıtlarla 
ekstrem sporları 
yapmayı da ihmal 
etmiyor.
Piknik yapmak için 
Uludağ'a gelenlerle 
yan yana mangal 
sefası yapan Arap 
turistler, Türk ; 
yemeklerini tatma

fırsatı da buluyor. 
Bursa'yı ilk kez 
ziyaret eden Ku
veytli bir turist, 
Bursa'nın temiz ve 
düzenli bir şehir 

olduğunu ifade 
ederek, "Btırsa^ın 
havası, insanları 
harika, Bu Bur 
sa'yâ ilk gelişim. 
Gezdiğimiz mekan

lar çok güzeldi. 
Gezdiğimiz her yeri 
temiz ve düzenli 
bulduk. Camiler de 
çok temizdi. Daha 
önce yurt dışı gezi

lerine de çık 
mıştım, ancak 
Bursa'daki 
ruhaniyet çok 
farklı. Hava gerçek
ten çok güzel.
BursalIlar bize çok 
iyi muamele ettiler 
ve hürmet gös 
terdiler" dedi. 
Yazın en fazla 
Arap turist çeken 
şehirlerden biri 
olan Bursa, tabii 
ve tarihi güzellik
leriyle ziyaretçileri 
kendine hayran 
bırakıyor. Arap 
turist sayısının 
önümüzdeki 
aylarda daha da 
artması bekle 
niyor.

..... KÜÇÜK KUMLA 
ft ATI 11 If ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE Millili HAVUZLU 2+1 DAİRE
Unl lUn ŞAHİDİNDEN SATILIK 
— 0 535 37818 00 |

Mlmlaillniieitsi'iiiliWailiaslaili

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU T/XTI'LlN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA’NIN YERİ
www.ozerpansiyon.com 
0 530 311 05 97 -0 533 352 41 63

Facebook sayfamız; Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

BYEGM

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

Uludağ Üniversite? 
si'ni bu yıl kazanan 
öğrencilerin kayıt 
ı'^ı^TTı'cıT udŞ'idUh 
Öğrenciler bu yıl e- 
devlet üzerinden 
Üniversiteye gelme 
den kayıt olabile 
çeği gibi, Uludağ 
Üniversitesi 
Görükle Yerleşke 
şi'ne bizzat gelerek 
de kayıtlarını 
yaptırabilecek. 
Uludağ Üniversite- 
si'ni bu yı| 
kazanan 11 bin 625 
öğrenci için kayıt 
maratonu başladı. 
Uludağ Üniversite- 
si'ne kayıt hakkı 
kaza nan 
öğrencilerden 
elektronik kayda 
açık programlara 
yerleşen öğren 
çiler istedikleri 
takdirde, 
https ://www. 
turkiye. gov.tr/ web 
Sitesinden e-devlet 
üzerinden elek

tronik kayıt 
yükseköğretim 
bilgi sistemiyle ka 
yiııarını yapabile
cekler. Elektronik 
kaydı tercih etme 
yen veya zorunlu X 
nedenlerle elek* 
tronik kaydı yapıla 
mayan öğrenciler 
ise Uludağ Üniver
sitesi Görükle 
Yerleşkesine ge 
lerek kayıtlarını 
tamamlayabilecek.

ELEKTRONİK 
KAYIT
E-Devlet üzerinden 
elektronik kayıtlar 
11-16 Ağustos 
2017 tarihleri 
arasında 
https ://www. 
tiirkiye.gov.tr/ web 
sayfasından 
gerçekleştirilecekti 
r. Elektronik kayıt 
bu sayfada "e- 
hizmetler" bölümü 
altında yer alan 
"Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığı" 
başlığı altında 
"Üniversite E- 
Kayıt" seçeneğin 
den e-devlet şifre 
siyle kimlik 
doğrulaması 
yapıldıktan sonra 
gerçekleştin 
lecek.
Elektronik kayıt 
yaptıranlardan 
daha sonra 
ayrıca kayıt bel
gesi istenmeyecek. 
Elektronik kayıt 
yaptıramayan 
adayların kayıt 
işlemleri ise 
14-18 Ağustos 
2017 tarihlerinde 
görevli per 
sonel eşliğinde 
yapılacak.
E-Devlet şifresi 
almamış olan 
adaylar şifre 
lerini nüfus 
cüzdanlarının aslı 
ile bizzat PTT 
şubelerinden 
temin edebilecek.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.ozerpansiyon.com
gov.tr/
tiirkiye.gov.tr/
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En çok konut ve kiraya para harcandı
TÜİK'in hanehalkı 
bütçe araştırmasına 
göre hane halkı 
gelirinin dörtte biri 
konut ve kiraya 
harcandı.
TÜİK'in Hanehalkı 
Bütçe Araştırması 
2016 yılı sonuçları 
açıklandı. Buna 
göre hanelerin 
toplam tüketiminde 
en yüksek pay 
yüzde 25.2 ile konut 
ve kiraya, yüzde 
19.5 ile gıda ve 
alkolsüz içeceklere

ve 18.2 ile ulaştır 
maya ayrıldı. 
Haneler 
harcamalarına göre 
sıralandığında en 
düşük yüzde 20'lik 
harcama diliminde 
yer alan haneler ile 
en yüksek yüzde 
20'lik harcama dili
minde yer alan 
hanelerin harcama 
yapısı özellikle 
ulaştırma, gıda ve 
alkolsüz içecekler, 
konut ve kira, 
eğitim, eğlence ve

kültür, çeşitli mal ve 
hizmetler grupla 
rında farklılaştı. 
EĞİTİM DURUMU

HARCAMAYI 
ETKİLİYOR 
Araştırmaya göre 
Türkiye genelinde,

hanehalkı 
sorumlularının 
yüzde 52.2’si lise 
altı eğitimlilerden 
oluşurken, yüzde 
18.6'sı 
yükseköğretim 
mezunu, yüzde 18’i 
lise ve dengi okul 
mezunu ve yüzde 
11.3'ü ise bir okul 
bitirmeyenlerden 
oluştu.
Hanehalkı sorum
lusunun eğitim du
rumuna göre 
hanelerin tüketim

harcamalarının 
dağılımı incelen 
diğinde, eğitim 
düzeyine göre har
cama kalıplarının 
değiştiği görüldü. 
Eğitim düzeyi 
arttıkça ulaştırma, 
eğitim, eğlence ve 
kültür, lokanta ve 
otel harcamalarına 
ayrılan pay artarken, 
gıda ve alkolsüz içe
cekler, konut ve kira 
gibi zorunlu 
harcamaların payı 
azaldı.

SGK’dan yapılandırması bozulana yeni fırsat
Sosyal Güvenlik 
Kurumu 6736 sayılı 
kanun kapsamında 
yapılandırması 
bozulanlara yeni bir 
imkan getirdi 
SGK Antalya İl 
Müdürü Nejat Deniz, 
6736 sayılı kanun 
kapsamında 
yapılandırılmış olan 
kurum alacaklarının 
ilk iki taksitini öde
meyen işverenlere çağrıda bulundu. İl "Bilindiği üzere

Müdürü Deniz, yapılandırmanın ilk

iki taksitini süresi 
içinde tam öde
meyen borçlularımız 
yapılandırma 
hükümlerinden 
yararlanma hakkını 
kaybetmiştir. Kuru- 
mumuz bu konuda 
borçlularımız 
lehinde karar alarak 
6736 sayılı kanun 
kapsamında yapılan 
dirilmiş olan kurum 
alacaklarının ilk iki 

taksitin aksatılması 
halinde, işveren 
lerce talep edilmesi 
koşuluyla, aynı 
işverenin aynı veya 
farklı ünitelerde 
işlem gören işyerleri 
için ödemiş 
oldukları cari ay 
sigorta primlerinin 
aksatılan yapılan 
dırma taksitlerine 
mahsup edilmesi 
suretiyle

yapılandırmalarının 
devamı sağlana 
çaktır" dedi.
İl Müdürü Nejat 
Deniz, bu kapsamda 
bulunan işverenlere, 
yapılandırmanın 
devamının 
sağlanması için il 
müdürlükleri ya da 
merkez müdürlük
lerine talepte 
bulunmaları 
gerektiğini söyledi.

PTT, sözleşmeli 2500 
personel alacak

PTT, 1671 gişe ve 
büro görevlisi, 829 
dağıtıcı olmak üzere 
toplam 2500 sözleş 
meli personel 
alacak.

Gişe ve Büro Görev 
lisi için başvuracak 
adayların KPSS'den 
en az 70, Dağıtıcı 
kadrosu için ise 
adayların KPSS'den 

en az 60 puan 
almış olmaları 
gerekiyor.
Başvurular 15 ila 21 
Ağustos tarihleri 
arasında alınacak.

G 
E

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli 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 2S6 77 84
Mudanya 544 30 6o
Yenlkapı (212) 516 -12 12
Yalova (226)81-1-13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94I * I

0
VAPUR-FERİBOT

KAYMAKAMLIK
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 6SS 60 31

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

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

R
Pamukkale 012 OO 20
DENİZ UÇAĞI «13 OO 13
Paçasus Akmls Seyahat 014 03 02
METRO 013 12 12
Aydın Turizm «1 3 20 77
SOzar Turizm 012 1O 72
Kanberofilu-Eaaday 014 40 40
Anıtur «14 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 45
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

B
E

Dovlot 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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 51457 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 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

1
Akcan Potrol
MAR-PET 813 3O 33
Tuncay Otogaz a-i 3 16 4S
Beyza Potrol B1301 03

Gemlik KHrfez
OIMLİK'İN İLK «ÖNLÜK SİYASİ «AZITIIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5857 
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)

l»llllllEliMI
VENÜS SİNEMASI 

CUMALİ GEBER 
12.00-14.00.-16.00

18.00-20.00 
KARA KULE 

12.00-14.15-16.15-
18.15-2015 

KORKU TÜNELİ
11.30-13.00- 

15.0047.00-19.30 
/ 513 33 21

mailto:korfezofset@hotmail.com
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İNŞAATyiğit

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

www.yigitinsaatgemlik.com

987

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

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

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

DflYl

EMLAKİ!

zingot

sahibinden.com

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI 
O 224 514 77 00 O 543 550 20 70 
KUMLA 1. ŞUBEMİZ; İSKELE MEYDANI 
BANKAMATİKLERİN YANI O 541 545 99 56 
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76 
O 224 538 88 86 - 0533 746 06 46

KUMLA 1. ŞUBEMİZ KUMLA 2. ŞUBEMİZ

SATILIK 
I KİRALIK 
EV-ARSA 
ARAZİ - 
DÜKKAN i 
İŞYERİ i 
Uüıtal Iheıafy I

GEMLİK ŞUBEMİZ

İT Fİ 9 t DANIŞMANLIĞI

http://www.yigitinsaatgemlik.com
sahibinden.com
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TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü O 535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Altepe, gece Cemlik’e 
gelerek inceleme yaptı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gece ziyareti...
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe önceki gece Gemlik’e ses
siz sedasız geldi.

Eski meclis arkadaşı Gıyasettin 
Bingöl’ün satın aldığı Aykent İlköğretim 
Okulu çevresinde inceleme yapmış.

Gıyasettin Bingöl, Bursa da dershaneci
likten sonra ilk, orta, fen, anadolu liseleri 
bazında Sınav Dershanecilik patentiyle 
Bursa da; Balat, Özlüce, Demirci, Kestel, 
Mustafakemalpaşa ve Gemlik’te okulla 
nn sahibi... Okullannda 12 bin öğrencinin 
eğitim gördüğünü öğrendim. Dev. 4’de

Bursa Büyükşehir Belediye Recep Altepe, 
önceki gece saat 24.oo sıralarında ilçe 
mize gelerek, eski Büyükşehir Belediye 
Meclis üyesi ve Bursa Sınav Okulları 
sahibi Gıyasettin Bingöl’ün satın aldığı 
Aykent İlköğretim Okulu ve çevresinde 
bulunan sanayi kuruluşları ve bir hayvan 
damının ve yolun durumunun eğitim ku
rumu yanında çevreye yaptıkları olumsuz 
lukları inceledi. Haberi sayfa 2’de

»■M 
JMMI

pEPBEM
Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendis 
liği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent 
Gülen, Türkiye'de 6 seneden beri 7’den 
büyük deprem olma dığını belirterek, 
"Dolayısıyla yakın bir zamanda 7’den 
büyük deprem olursa şaşırma mamız 
gerekiyor çünkü bu 100 yıllık istatistik 
eninde sonunda bir deprem oluşturu 
yor." dedi. Gülen, Türkiye’de 6 seneden 
beri 7’den büyük deprem olmadı. Yer bi 
limlerinde bir laf vardır ‘Geçmiş gelece 
ğin anahtarıdır. Eğer bir yerde deprem 
olmuşsa gelecekte de olacaktır. ” dedi.

Haberi sayfa 4’de

Yuvanıza Giden Yol

• EV • DÜKKAN
• ARSA «İŞYERİ'

Sebahattin DEMİR Emlak Müşaviri
ALIM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ & YATIRIM DANIŞMANLIĞI $ ,

_ _ _ _ _ _ EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ & ÖN EKSPERTİZ VE DEĞERLEME HİZMETLERİ . O
• ARAZİ • FABRİKA kred! yönlendirme ve takİp İşler! & tapu takIp İşlemler! & mülk yönetim!
I Tel & Fax : 0 224 517 33 10 Cep : 0 532 744 33 83 - 0 532 744 33 93

www.manastiremlakgemlik.com - manastlremlak@hotmall.com

http://www.gemlikkorfez2azetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastlremlak@hotmall.com
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Bir yıldan beri devam eden çalışmalar bitmedi...

Mil warn w imi ııimılaf yapılıyor
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Umurbey Mahallesi 
Meydan Düzenleme 
ve genişleme 
çalışmalarının 
aralıksız devam 
ettiğini söyledi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
camii restore 
çalışmaları ve 
meydan çalışmaları 
kapsamında, 
Gemlik Belediyesi 
olarak da yıkım 
çalışmalarını 
gerçekleştirdiklerini 
belirten Refik 
Yılmaz, 3.
Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ın

doğum yeri 
olan Umurbey 
Mahallesine yakışan 
bir çehre düzen 
leme çalışması 
gerçekleştir 
diklerini kaydetti.

YILMAZ 
İNCELEME YAPTI

Meclis üyesi Ersin 
Kahraman, Mahalle 
Muhtarı Mustafa 
Duran ve Fen işleri 
Müdürü Hasan 
Tahsin Aydın ile 
birlikte meydan 
çalışmalarını 
yerinde inceleyen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, son

olarak yıkılan zeytin 
satış kooperatifi 
eski binası yerine

de modern bir 
tesis yapılacağını 
söyledi.

KAHVALTI MERKEZİ 
YAPILACAK 
Meydan çalışmaları

kapsamında bir 
kahvehane, bir 
zeytin satış yeri ve 
üst katında da köy 
usulü kahvaltı mer 
kezi yapılacağını 
açıklayan Refik 
Yılmaz, “Umurbey'I 
güzelleştirme çalış 
malarımız devam 
edecek. Umurbey’in 
marka değerini 
arttıracak hizmet 
ve yatırımları 
devam ettiriyoruz. 
Meydan kapsamın 
da yeşil alan ve 
park bahçe çalışma 
larımız da ma
hallemizin çehresini 
değiştirecek” 
şeklinde konuştu

mew, gtct Gemlik’e gelerelı inceleme yapn
Bursa Büyükşehir 
Belediye Recep 
Altepe, önceki 
gece saat 24.oo 
sıralarında ilçemize 
gelerek, eski 
Büyükşehir 
Belediye Meclis 
üyesi ve Bursa 
Sınav Okulları 
sahibi Gıyasettin 
Bingöl’ün satın

aldığı Aykent 
ilköğretim Okulu 
ve çevresindeki 
olumsuzlukları 
inceledi.
özel Aykent 
İlköğretim 
Okulunu 
Gemlik Sınav 
Koleji olarak 
2017-18 eğitim 
öğretim yılında

hizmete açacak 
olan Gıyasettin 
Bingöl, okulun 
çevresinde 
bulunan sanayi 
kuruluşları ve 
bir hayvan 
damının ve yolun 
durumunun eğitim 
kurumu yanında 
çevreye yaptıkları 
olumsuzlukları

Büyükşehir 
Belediye başka 
mna bildirmesi 
üzerine, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
gece yarısı 
Gemlik’e gelerek 
inceleme yaptığı 
ve görevlileri 
uyardığı öğrenildi.

Hasanaga Kadınlar Plajı yenilenin
Gemlik Belediyesi 
Hasanağa 
Gençlik Kampı 
bünyesinde üç 
yıldır hizmet 
veren Kadınlar 
Plajı yenilendi. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yar 
dımcısı Ahmet 
Avcı, şezlong ve 
şemsiye sayısı 
artırılan Kadınlar 
Plajına kum 
takviyesi ve

çevre düzenle 
mesi de yapıldığını 
söyledi.
Gemlikli bayan 
ların yanı sıra 
çevre ilçeler ve 
Bursa’dan gelen 
bayanlarında 
yoğun ilgi 
gösterdiği plajın 
eksikliklerinin 
giderildiğini 
anlatan Ahmet 
Avcı, lodos 
nedeniyle

zarar gören 
bölümlerin de 
onarıldığını 
söyledi.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, 
ücretsiz olan 
Kadınlar 
Plajının Eylül 
ayı sonuna 
kadar hizmet 
vermeyi 
sürdüreceğini 
bildirdi.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Part halindeki oiomobilden hihıiik ınımun
Bursa'da bir kişi, 
park halindeki ara 
cinin camı kırılarak 
50 bin Euro 
para sının çalındığı 
iddiasıyla polise 
müracaat etti.
Olay, merkez 
Nilüfer ilçesinde 
meydana geldi.

Edinilen bilgiye 
göre, F.T.A., park 
halindeki aracının 
camının kırık 
olduğunu fark 
etti. Bunun 
üzerine otomobilini 
kontrol eden 
F.T.A., şoför 
koltuğunun

arkasındaki 
cebin içerisinde 
bulunan 50 bin 
Euro'nun yerinde 
olmadığını fark 
etti. F.T.A., polise 
müracaat etti. 
Orhangazi ilçesinde 
ikamet eden 
M.D. de evinden

12 bin lira 
değerindeki 
ziynet eşyası ve 
300 lira parasının 
çalındığını 
belirterek şika 
yetçi oldu.
Polis her iki 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Kurbanlık koyunları çaldılar
Bursa'da bir vatandaşın 3 kurbanlık 
koyunu çalındı. Merkez Yıldırım 
ilçesinde meydana gelen olayda, 
M.T., 3 adet Merinos cinsi koyunun 
yerinde olmadığını fark etti. Bunun 
üzerine etrafı kontrol eden şahıs, 
koyunlarını bulamayınca polise 
müracaat etti.
M.T., koyunlarının bir an önce 
bulunmasını isterken, polisin olayla 
alakalı tahkikatı sürüyor.

Temizlikçi kadının led sonu!
Bursa temizlik 
görevlisi olarak 
çalışan kadın, fab
rikaya ekmek ge
tiren kamyonetin 
altında kalarak 
hayatını kaybetti. 
Olay, merkez 
Nilüfer ilçesi Or
ganize Sanayi Böl
gesi San Cadde 
üzerindeki tekstil 
fabrikasında mey
dana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, uzun yıllar 
kumaş fabrikasın 
da temizlik görev 
lisi olan 50 
yaşındaki Şükriye 
Şen, işbaşı yapmak 
için sabah 08.00'de 
fabrikaya geldi. 
Bahçede hızlı

adımlarla ilerleyen 
Şen'i fark etmeyen 
16 SMJ 83 plakalı 
ekmek kamyone
tinin sürücüsü I.A., 
geri manevra ya
parken 2 çocuk 
annesini kazayla 
ezdi. İşçilerin

çığlıklarıyla duran 
kamyonet şoförü 
daha sonra ileri 
gidince ikinci 
kez kadının üze 
rinden geçti. 
Talihsiz kadın olay 
yerinde hayatını 
kaybederken,

mesai arkadaşları 
gözyaşlarına 
boğuldu. Olay 
yerine gelen polis 
ekipleri, kamyonet 
sürü cüsü I.A.'yı 
gözaltına aldı.
Olayla ilgili 
tahkikat sürüyor.

Kamyon alt
decide sıkıstı

Bursa'da yüksekliğini hesaplayamayan 
makara yüklü kamyon alt geçide sıkıştı 
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Orhaneli 
Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, boş makaraları 
kamyonun kasasına yükleyen 20 BY 
552 plakalı sürücüsü, alt geçitten 
geçmek istedi.
Kasasındaki üst üste koyduğu 
makaraların yüksekliğini hesaplaya
mayan sürücü, alt geçidin ortasına 
geldiğinde sıkıştı. Vatandaşların şaşkın 
bakışları arasında kamyonundan inen 
sürücü yanındaki arkadaşı ile birlikte 
çözüm aramaya koyuldu. Trafiğin 
yoğun olduğu saatte yaşanan olay, araç 
konvoyunun uzamasına sebep oldu. Alt 
geçide sıkışan kamyon daha sonra 
sürücünün çabalarıyla kurtulduktan 
sonra yoluna devam etti.

BYEGM

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bursa'da FETO'cü sanığın evimle arama
Bursa'da FETÖ ZPDY silahlı 
terör örgütüne üye olmak 
suçundan tutuklu M.D.'nin 
evinde jandarma tarafından 
yapılan aramada suç unsuru 
taşıyabileceği değerlendirilen 
örgütsel dokümanlar ele geçiril 
di. Edirne'nin Keşan İlçesi

Cumhuriyet Baş savcıhğı'nca 
yürütülen soruşturma kapsa 
mında FETÖ/PDY silahlı terör 
örgütü ne üye olmak suçundan 
tutuklu M.D.'nin Bursa'nın 
Orhaneli İlçesi Karıncalı Ma
hallesindeki ev ve eklenti
lerinde İl Jandarma Komutan

hğı'nın talimatıyla, Orhaneli 
İlçe Jandarma Komutan 
lığı'nca arama yapıldı. Ara
mada, suç unsuru taşıyabile 
ceği değerlendirilen örgütsel 
dokümanlar ele geçirilerek 
Cumhuriyet Başsav alığına 
teslim edildiği bildirildi.
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Güne Bakış M SİM ■IIÎB M »imiil
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Gece ziyareti...
Bursa daki özel okullar arasında, öğrenci 

sayı sıralamasında rekonun Sınav Kolej
lerinde olduöp aprülüvor.

Bana verilen bilgiye göre, Bursa ve ilçele 
rindeki özel okullarda yaklaşık 32 bin 
öğrenci eğitim ve öğretim görüyor.

Okullar açılmasına az bir zaman kala, özel 
okullarda 8 sınıf öğrencileri TEOG hazırlık 
lanna başladı bile.

Aykent’in Sınav Koleji’ne dönüştürülmesi 
hızla devam ediyor.

Dün okulu ziyaretimde farklılığı gördüm.
Bu arada, Gıyasettin Bingöl ile de oturup 

sohbet etme olanağım oldu.
Meğer eğitimci Gıyasettin Bingöl, bizim 

meslektenmiş.
Sarı basın kartı taşıyan bir gazeteci.
Gazeteci geçmişi eskilere dayanıyor 

anlattığına göre, ANAP iktidarı döneminde 
Türkiye de bir ilki başarmış ve sağı, solu, 
dincisi, milliyetçisini biraraya getirerek, 
Ankara da bir derai cıj$açmıs.

Köşe yazarlığı yapmış. Olay Tv.nin doğma 
sında etkin rol üstlenmiş.

Renkli bir kişiJZıvgsettin Binagl.
Gemlik’te eski Belediye Başkanı Mehmet 

Tu ray t’un da vşkın arkadaşı.
Aykent’i alırken ona da danışmış.
Sınav, Aykent’in eski kadrosu yanında 

Bursa takviyeli yeni bir yapılanmaya 
gidiyor.

Okulun fiziksel yapısı elden geçiriliyor.
Cuma akşamı öğrenci velileriyle biraraya 

gelinecek ve birlikte akşam yemeği 
yenecek.

Bu kadar sözden sonra konuya gelmek 
istiyorum.

Sınav Koleji iki sanayi kuruluşu arasında 
bulunuyor.

Gemlikliler bu okulun geçmişini bilirler.
Özel sürücü kursları açılmaya 

başlandığın da, Gemlik’te ilk kurulan 
kurslardan biri Aykent’in bulunduğu alana 
taşındı, buraya kurs merkezi, çevresini de 
kurs sürüş alanı yaptı.

Daha sonra binayı özel okula çevirdi.
0 günlerde Aykent’in çevresinde başka 

bina yoktu. Zamanla Bursa Çimento ve 
makina üretimi yapan Ergim makine ku
ruldu daha sonra satılarak Mavitec geldi.

Bir eğitim alanının çevresi böylece sanayi 
kuruluşlarıyla çevrildi.

Bölgede hayvancılık yapanlar var.
Sizin anlayacağınız orada bir çevre 

sorunu var.
Cihath Köyünden gelip giden taş 

ocaklarına ait yüklü ve boş kamyonlann 
çıkardığı toz cabası.

Gıyasettin Bingöl, durumu Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’ye 
anlatmış.

Altepe, önceki gece yarısı sessiz, sedasız 
birkaç kişi ile Gemlik’e gelip yeni Sınav 
Koleji’nin çevresini incelemiş.

Talimatlarını vermiş.
Bakalım nasıl sonuç a/macaK.
Sorunlar, Gemlik Belediyesine 

götürülseydi sonuç alınır mıydı, hiç san
mam.

Yıllardır buraya el atamadılar, sorun 
görmediler bile. Sorunu çözmek Büyük 
şehir Belediyesi’nti kaldı.

Sakarya Üniver
sitesi Jeofizik Mü 
hendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. 
Levent Gülen, 
Türkiye'de 6 sene
den beri 7’den bü 
yük deprem olma 
dığını belirterek, 
"Dolayısıyla yakın 
bir zamanda 7’den 
büyük deprem olur 
sa şaşırmamamız 
gerekiyor çünkü 
bu 100 yıllık is 
tatistik eninde so 
nunda bir deprem 
oluşturuyor." dedi. 
Marmara Depremi 
nin 18. yılı nedeniy 
le Yalova Üniver
sitesi Rektör Yar 
dımcısı Prof. Dr. 
Cengiz Tomar’ın 
oturum başkanlığı 
yaptığı panelde Sa 
karya Üniversitesi 
Jeofizik Mühen

ftraptai>Brenınt>itiıı8ilılM!ielılitef
2016-2017 eğitim 
ve öğretim yılı 
yaz etkinlikleri 
çerçevesinde 
organize edilen 
“Arapça Dil 
Etkinliği Eğitimi" 
ilgi gördü. 
Gemlik ilçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve Gemlik Beledi 
yesi’nin destekle 
diği ve Anadolu 
imam Hatip 
Lisesinde gerçekle 
şen ve bir ay 
süren etkinliğe 
8 ilden 87 öğrenci 
katıldı.
Ankara, Hatay, İs
parta, Karaman, 
Kayseri, Konya, 
Mardin ve Sam
sun’dan katılan 
87 imam Hatip 
Lisesi öğrencisi 
yaz okulu 
kapsamında seçkin 

GEMLİK İLÇE TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
EHLİYETİMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

BERKİN ÇELİK

KAPATILAN İNTERNET KAFEDE KULLANILAN 
10 ADET BİLGİSAYAR SATILIKTIR 

Ahmet ŞENOL 
TEL: 0 531 850 51 54

dişliği Bölüm Baş 
kanı Prof. Dr. Le 
vent Gülen ve Bo 
ğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathane 
si ve Deprem Araş 
tırmalan Enstitüsü 
Bölgesel Deprem 
Tsunami İzleme ve 
Değerlendirme Mer 
kezi (BDTİM) Müdü 
rü Prof. Dr. Ali 
Pınar birer 
konuşma yaptı.
Yalova Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bil
imler Fakültesi 15 
Temmuz Konferans 
Salonunda Kuran’ı 
Kerim tilavetiyle 
başlayan panelde 
söz alan Gülen, 
son 100 yıllık ista
tistiklere bakılacak 
olursa senede orta
lama maalesef dep 
remler nedeniyle 
bin vatandaşın 

eğitmenlerden 
Arapça dersleri 
alırken, tatil yapma 
imkânı da buldular. 
Uludağ Üniver
sitesi İlahiyat 
Fakültesi öğretim 
görevlilerinden 
ders alan öğrenci 
lere, Sıtkı Aslan- 
han’da, “Hedefler 
ve Başarıyı Artırma 
Yolları" konu 
sunda konferans 
verdi. Gemlik ve 
Bursa’nın tarihi ve 

hayatını kaybettiği 
ni bildirdi. Türkiye 
nin jeolojik konu 
mu ve yapısından 
dolayı deprem ülke 
si olduğunu akta 
ran Gülen, şöyle 
konuştu: “Dünya 
nin birçok yerinde 
depremler oluyor. 
İstatistik! olarak 
bakacak olursak 
ülkemizde aşağı 
yukarı 3 senede bir 
yeniden büyük dep 
rem meydana 
geliyor. Son 100 
yıldaki deprem 
lere bakacak 
olursanız sayı 
itibarıyla 
31-32 civarında. 
Kabaca hesaplar 
sak 3 senede bir 
deprem oluyor.
Bazen uzun süreler 
olmuyor. Örneğin 
en son 7’den

turistik yerlerinin 
gezilip anlatıldığı 
bir aylık yaz 
okulunda, konfe 
rans, seminer ve 
söyleşiler de etkin 
liğe renk kattı. 
Öğrencilere 
Körfez ve İznik 
gölü turunun yanı 
sıra, İstanbul 
gezisi de yapıldı. 
Sanatsal anlamda 
da, drama, tiyatro 
ve sinema gösteri
leri düzenlendi. 

büyük deprem 
Van’da oldu 2011 
yılında. Şu anda 
2017 yılındayız. 
Türkiye’de 6 
seneden beri 
7’den büyük 
deprem olmadı. 
Dolayısıyla yakın 
bir zamanda 
7’den büyük 
deprem olursa 
şaşırmamamız 
gerekiyor çünkü 
bu 100 yıllık 
istatistik eninde 
sonunda bir de
prem oluşturuyor. 
Yani yer bilim
lerinde bir laf 
vardır ‘Geçmiş 
geleceğin 
anahtarıdır.’ 
Eğer bir yerde 
deprem olmuşsa 
gelecekte de 
olacaktır. Bu zaten 
doğanın kanunu.”

Bir ay süren Yaz 
Okulu Arapça Dil 
Etkinliği, Şehit 
Ömer Halisdemir 
Bölge Parkında 
organize edilen 
akşam yemeği 
ve ödül töreni ile 
sona erdi. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
organize edilen 
veda yemeğine 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol ve Özel Kalem 
Müdürü Halil 
İbrahim Atış ev 
sahipliği yaptı. İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan ve İlçe Müftü 
sü Dr. Mehmet 
Reşat Şavh’da 
yemekte hazır 
bulundu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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2017 - 2018 
Eğitim ve Öğretim 

yılı için kayıtlarımız 
başlamıştır.

im

ANASINIFI
1. SINIF
2.3.4.5.6.7.8. SINIF

2017-2018 ÖĞRETİM YILI 
ÜCRETLERİMİZ

ERKEN KAYIT DÖNEMİ
TAKSİTLİ ÖDEME PEŞİN ÖDEME

9.300 8.835
11.750 11.160
14.800 14.000

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

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

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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O Özel Programlar
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SOSYAL ALANLARIMIZ

Sinema Salonu

Konferans Salonu

Basketbol Alanları 

Buz Pateni

0.224 573 23 24 I 0.553 846 23 24
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Marmara Met Knotdinasiion Merkezi flçılnor
İnsan Hak ve Hür
riyetleri (İHH) İn
sani Yardım vakfı 
tarafından Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesinin desteğiyle 
Osmangazi ilçesin 
de inşa edilen Mar
mara Afet Koordi
nasyon Merkezi 
bugün açılacak. 
İHH İnsani Yardım 
Vakfından yapılan 
yazılı açıklamada, 
17 Ağustos Mar
mara Depremi'nin,

Türkiye'nin afetle 
mücadelesi açısın 
dan önemli bir 
dönemeç olduğu 
belirtildi.
Devlet kurumlan ile 
sivil toplum örgüt
lerinin algısını ve 
afetlere bakışını 
büyük oranda 
değiştiren Marmara 
Depremi'nin, olası 
afetler için yeni, 
kapsamlı hazırlıklar 
yapılmasını 
sağladığı vurgu

lanan açıklamada, 
vakfın da bu doğrul 
tuda hareket ettiği 
bildirildi.
Açıklamada, "İHH 
olası Marmara de
premini de göz 
önüne alarak, acil 
durumlarda başta 
İstanbul olmak 
üzere Türkiye ve 
dünya genelinde 
meydana gelebile
cek afetlere müda
hale edebilmek 
amacıyla Bursa'da

Marmara Afet Koor
dinasyon Merkezini 
inşa etti. Afet yöne
timinin önemli 
unsurlarından plan
lama ve zarar azalt 
ma süreçlerinin 
hızlandırıl masına 
katkı sağlayan mer 
kez, İHH'nın 
afetlere müdahale 
gücünü artıyor." 
ifadelerine yer ve 
rildi. Burasının afet 
koordinasyon ve 
acil yardım eğitim 

merkezi olarak 
kullanılmasının 
planlandığına işaret 
edilen açıklamada, 
merkezin, sivil 
toplum kuruluşları 
bazında hayata 
geçirilen ilk proje 
olma özelliğini 
taşıdığı vurgulandı. 
Merkezin 4,2 
dönüm araziye inşa 
edildiği belirtilen 
açıklamada, şunlar 
kaydedildi: 
"7 bin 200 me

trekarelik kullanım 
alanına sahip 
merkez, gıda, giye
cek ve diğer temel 
ihtiyaç malzeme 
lerin depolanabi 
leceği, acil yardım 
ve arama kurtar 
ma ekipmanları 
gibi lojistik hiz 
metlerin, acil 
yardım ve 
arama kurtarma 
eğitimlerinin 
verilebileceği 
donanıma sahip."

2-3-4-5-6-7. SINIFLAR İÇİN
BURSLULUK

SINAVI BASVUİMfSU

Me İnsini
Matematik Calıstayı

ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL
SINAV SEANSLARI:

10:00-12:00-14:00-16:00-18:00
BİLGİ & KAYIT : 0.224. 513 50 84-85

Cihatlı köyû.Köy Yolu.No:191 GEMLlK/BURSA(Eski AYKENT KOLEJİ)

www.sinavkoleji.k12.tr

SINAV KOLEJİ

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi 
(BTM), uluslararası eğitim faaliyet
leriyle de adından söz ettiriyor. 
"Öğretmenler Loncası" 
programında bu kez uluslararası 
matematik çalıştayı düzenlendi. Hol
landa Utrecth Üniversitesi Matem
atik Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyelerinin sunumlarıyla destek 
verdiği çalıştayda, öğretmenlere 
alışılmışın dışında kullanılabilecek 
matematik öğretim metotları 
anlatıldı. Çalıştayda ayrıca açılar, 
geometri ve astronomiyi sevdirerek 
öğrenmeyi kolaylaştıracak atölye 
çalışmaları gerçekleştirildi. Eğitsel 
matematik öğretiminden Hollanda 
da uygulanan matematik müfre 
datına dek birçok konu başlığının 
ele alındığı çahştay, "Öğretmenler 
Loncası" programının öğretmenleri 
tarafından ilgiyle takip edildi. Eğitim 
tekniklerini geliştirmek adına pratik 
uygulamaları içeren BTM'nin 
"Öğretmenler Loncası", yeni 
öğretim yöntemi stratejileri 
geliştirmesine de fayda sağlıyor

KRŞ€D€ 0€KI€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
■MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak NozS/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

http://www.sinavkoleji.k12.tr
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Otomobilde itinci el »önetmeliği hekleniyor
"İkinci El Motorlu 
Kara Taşıtlarının 
Ticareti Hakkındaki 
Yönetmelik"in ikinci 
el araç ticaretine 
çekidüzen vereceği 
öngörülüyor.
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından 
ikinci el araç 
satışına çekidüzen 
verilmesi amacıyla 
hazırlanan "İkinci El 
Motorlu Kara 
Taşıtlarının Ticareti 
Hakkındaki Yönet- 
melik"in yürürlüğe 
girmesi galericiler 
tarafından merakla 
bekleniyor.
Yaklaşık 4 yıl önce 
yürürlüğe giren Per
akende Ticaretin

Düzenlenmesi* 
Hakkında Kanun 
çerçevesinde ikinci 
el motorlu araç alım 
satımına çekidüzen 
verilmesi için Güm
rük ve Ticaret 
Bakanlığının 
yetkilendirildiğini 
hatırlatan Bursa Oto 
Galericiler Odası 
Başkanı Hakan 
Yanık, yaptığı 
açıklamada, Bakan 
lık'ın 3 yıllık 
çalışmanın ardından 
hazırladığı yönetme 
liğin 2 ay önce 
Başbakanlık 
onayına gönderil 
diğini belirterek şu 
ifadeleri kullandı: 
"Söz konusu yönet

melik şu an için 
onay bekliyor. 
Öğrendiğimiz 
kadarıyla artık 
herkes ekspertiz 
merkezi açamaya- 
cak. Bunun için 
standart getirilecek. 
Bu yönetmelik 
yürürlüğe girdiği 

takdirde ekspertizler 
yaptıkları işten 
yasal olarak so
rumlu tutulacak.
Bununla ilgili cezai 
müeyyide ve 
yaptırımlar uygu
lanacak. Yeterlilik 
belgesi olanlar bu 
tür merkezleri aça

cak."

"ÇEKİDÜZEN 
VERİLECEK"
Son dönemde çok 
sayıda ekspertiz 
merkezinin 
açıldığına dikkati 
çeken Yanık, "Oto
motiv sektörüyle il
gisi olmayan kişiler 
bu merkezleri 
açıyor. Yaptıkları 
ekspertizlerden hem 
esnaf olarak hem de 
vatandaş olarak 
ciddi sıkıntılar 
yaşıyoruz. Çünkü 
bu iş bir uzmanlık 
alanı gerektiriyor. 
İşin enteresan tarafı 
bunun okulu yok. 
Üniversitelerde oto

motiv bölümü var 
ancak buralarda 
ekspertizlik 
öğretilmiyor. Bazı 
şeyleri bilmek için 
alaylı olmak 
gerekiyor. Bunun 
için çıraklık eğitim 
merkezlerinden ya 
da odalardan 
alacağınız serti
fikalarla bu bilginizi 
taçiandırabiliyorsun 
uz. Bu sektörde 
ciddi bir yasal 
boşluk ve ciddi bir 
kriter eksikliği vardı. 
Umut ediyoruz ki 
'ikinci ei yönetme 
ligi' ile buna çeki 
düzen verilecek" 
şeklinde açıklamada 
bulundu.

İH
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 
HAVUZLU 2+1 DAİRE 

ŞAHİDİNDEN SATILIK

MinikKalulerflnaokululyasınıia

05353781800

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA NIN YERİ
www.ozerpansiyon.com 
O 530 311 05 97 - O 533 352 41 63

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
_ Bu gazete •

Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone

BYEGM uygulamasında
yayımlanmaktadır.

Gemlik Umurbey 
Mahallesi Minik 
Kalpler Anaokulu 
Kuruluşunun bir
inci yıldönümünü 
coşkulu bir prog 
ram ile kutladı. 
Okulun sahipleri 
ve yöneticileri olan 
Hilal Dalgıç ve Ayla 
Kıyat tarafından 
hazırlanan etkinli 
ğe miniklerin 
öğretmenleri Buse 
Ergen, Funda Deli 
çay, Burcu Usta ve 
Sevgi Ter’de katıl 
dı. 2 ile 6 yaş ara 
sındaki 30 minik, 
gün boy süren 

etkinlikte doyasıya 
eğlenme imkânı 
buldu. Palyaço ve 
animasyon göste 
rileri, illüzyon ve 
çeşitli oyunlar ile 
renklenen günün 
sürprizini de 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz yaptı. 
Meclis üyesi Ersin 
Kahraman ve Ma
halle Muhtarı Mus 
tafa Duran ile bir
likte Minik Kalpler 
Anaokulu etkinli 
ğine katılan 
Refik Yılmaz, 
Öğrenciler, 
öğretmenler ve 

okul yöneticileri ile 
birlikte birinci yaş 
günü pastasını 
kesti. Öğrencilere 
oyuncak dağıtıp 
sohbet eden Refik 
Yılmaz, miniklerin 
gösterilerini de 
keyifle izledi. Okul 
yöneticileri Hilal 
Dalgıç ve Ayla 
Kıyat ile birlikte 
öğretmenlere de 
başarılar dilek
lerinde bulunan 
Refik Yılmaz, 
sosyal ve kültürel 
etkinliklerde de 
birlikte çalışma 
sözü verdi.

KflŞEDC BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.ozerpansiyon.com
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Kurban Bayramı izni kimleri kapsıyor?
özellikle İdari tatili 
kimlerin kapsaya 
cağı konusunda 
kafalarda soru 
işareti oluştu 
Bakanlar Kuru
lumda alınan karar 
gereği Kurban Bay 
ramı 28-29 ağustos 
tam gün, 31 Ağus 
tos perşembe yarım 
gün idari tatil oldu. 
Bakanlar Kurulu’- 
nun bayram tatilini 
10 gün ilan etmesi, 
fakat 3 günün idari

tatil sayması ile bir
likte soru işaretleri 
doğdu, özellikle 
idari tatili kimlerin 
kapsayacağı konu 
sunda kafalarda 
soru işareti oluştu, 
idari tatil sadece 
657 sayılı kanuna 
tabii devlet memur 
lannı kapsıyor. İdari 
İzin devlet memurla 
rını kapsamaktadır, 
özel sektör çalışan 
lan bu izinden 
faydalanamıyor.

Tüm devlet daireler
ine ve 657 sayılı ka
nuna dahil olan 
devlet memurları, 
idari tatil kapsamın 
da 10 gün tatil ya
pacaklar. Sadece 
memurlar değil, de
vlet sanatçıları, 
belediye görevlileri, 
devlet sahne 
sanatçıları da bu 
kapsamda kurban 
bayramı tatili 
müjdesinden fay
dalanabiliyor

Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
BTK ve Türkiye 
Bilişim Demeği’nin 
düzenleyeceği 
rektörler zirvesinde 
her geçen gün artan 
siber saldırılara 
karşı ‘beyaz hacker 
lık’ eğitimi veril 
mesi için çalışma 
yapılacak 
Giderek artan siber 
saldırıların önüne 
geçmek için Bilgi 
Teknolojileri ve 
iletişim Kurumu 
(BTK) ile Türkiye 
Bilişim Demeği 
(TBD) bir adım daha 
atmaya hazırlanıyor. 
Düzenlenecek rek
törler zirvesiyle 
öğrencilere hacker 
lık eğitimi vermek 
için çalışma yapıla 
cak. Teknokentlere 
sahip 10 üniver
sitesinin rektör
lerinin katılacağı 
toplantıda, siber 
güvenlik konusunda

yeni meslek alanları 
tanımlanacak. Siber 
güvenlikte en büyük 
sorunun insan fak
törü olduğunu be
lirten Türkiye 
Bilişim Derneği 
Genel Başkanı 
Rahmi Aktepe, 
“Kamu kurum ve 
kuruluşları ile özel 
sektörde ciddi insan 
sıkıntısı var. Kurul

tayda farkındalık 
yaratarak, nitelikli 
insan yaratma 
programını ulusal 
seviyeye taşın 
masını planlıyoruz” 
diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE 
KOD EĞİTİMİ

Türkiye Bilişim 
Derneği Başkanı Ak

tepe, bir grup 
gazeteci ile 
yaptığı sohbet 
toplantısında siber 
güvenlik alanında 
yaşanan insan gücü 
sorununa dikkat 
çekti. Nitelikli insan 
gücü yetiştirilmesini 
sağlamak amacıyla 
20-21 aralıkta BTK 
ile birlikte bir rektör
ler zirvesi 
gerçekleştirecekleri 
ni söyleyen Aktepe, 
burada yeni 
mesleklerin de 
tanımlanacağını 
ifade etti. Toplantıda 
teknokentlere sahip 
ilk 10 üniversitenin 
rektörlerinin yer 
alacağını söyleyen 
Aktepe, “İnsanları 
eğitmek, bilinçli ve 
etik bilişim 
kullanıcıları haline 
dönüştürebilmek 
amacıyla ilköğre 
timden başlayarak, 

ortaokul ve liselerde 
kod yazma, interneti 
ve sosyal medyayı 
güvenli olarak kul
lanma eğitimlerinin 
müfredata eklen
mesinin gerekli 
olduğuna 
inanıyoruz. TBD 
olarak da üzerimize 
düşen görevleri yer
ine getirmek ve bu 
konuda farkındalık 
yaratmak amacıyla 
20 bin öğrenciye 
kod yazma eğitimi 
vermeyi kapsayan 
bir sosyal sorumlu
luk projesi üzerinde 
çalışıyoruz.”

'AKREDİTE KURUM' 
UYARISI

Aktepe, özel 
şirketlerin sistem
lerindeki açıklıkları 
tespit ettirmek için 
beyaz şapkalı hack- 
er’lara yaptırdıkları 

sızma testleri 
hakkında da uyarıda 
bulundu. Beyaz 
Hacker’ların “iyi 
niyetli Hacker’lar” 
olarak 
nitelendirdiğini be
lirten Aktepe, 
yazılımın açıklarının 
tespitinde açıklık 
analizi yapıldığını 
söyledi. 10 açık 
bulunması halinde 
6’sının rapor 
landığı durumlar 
olabildiğini kay 
deden Aktepe, 
“Başka bir kişi 
o kuruma o 
açıklıktan saldırarak 
faydalanabilir. Ya da 
bir başka zaman 
tekrar geldiğinde 10 
açığı söylemez 
6’sını söyler, 4’ünü 
daha sonra söyler. 
Burada bu tür 
kuramların akredite 
kuramlar olması 
gerekiyor” dedi.

GEREKU TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
51312 06

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
51311 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
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Uman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md.

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

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

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

ULAŞIM 513 15 07
Pemukkale
DENİZ UÇAÖI
Pegasu* Akınla Seyahat
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
KanberoOlu-Eeadaa
Anıtur
Kamil Koç___________

•12 OO 2®

•13 20 77

•12 O1 «3

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

L 513 18 46
513 71 66HASTANELER

Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mar.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 08
513 05 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
51345 20

TAKSİLER BUSKİ 5145796
Körfez Taksi
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

513 2325 
5134521-182 
513 45 21-111 

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSİr

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

VAPUR - FERİBOT ~

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlaar (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
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 70
MAR-PET •13 30 33
Tuncay Otogaz • 13 1® 4®
Bayza Patrol • 13 O1 03
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29 Ekim 2016 tarihinde bitirilmesi gereken Barajın yapımı devam ediyor

MıiilImMiııiilMııalııılıılıiııılKii
Güne Bakış

___ Kadri GÜLER 
kBdri_guler@hotmail.com

1999 Depremi ve sonı^ı
17 Ağustos 1999 depremine Küçük 

Kumla da uykudayken yakalandık.
Aman Allahım neydi o...
Yataktan fırladığımda kapıya yönelir 

ken, salondaki avizeler şangır şungur 
diye yere düştü, elektrikler kesildi.

Hiçbir şey almadan canımızı kurtarmak 
için kendimizi karanlıkta merdivenlere 
attık.

Kapıdan caddeye adımımı attığımda 
evin bacası yanıma düştü. Devamı 4’de

Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı DSİ tarafından 
6 Temmuz 2013 tari
hinde temeli o günün 
Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç ve Orman 
ve Su İşleri Bakanı Vey
sel Eroğlu tarafından 
atılan İlçemiz Büyük 
Kumla Mahallesi bara 
jında baraj zemin dolgu 
su ve su tutma ön duva 
rının yapımına başlandı. 
Haberi sayfa 2’de

MAGDER Ahmet Dural Meydanı’ndaki yeni parkta 1999 depremi fotoğraf sergisi açtı

1999 Marmara Depremi unutulmaılı
17 Ağustos 1999 İzmit- Gölcük- Adapazarı ve Yalova depreminin 18. yıldönümünde 
hayatlarını kaybedenler, dün ilçemizde sade bir törenle anıldı. MAGDER ise deprem 
ve sonrası konularını içeren broşürler dağıttı, sergi açıldı. Haberi sayfa 2’de

al» MANASTIR EMLAK MB
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI UI.II.!LI.!4.!4Jffl

Yuvanıza Giden Yol

• EV • DÜKKAN
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__ _ _ _ EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ & ÖN EKSPERTİZ VEDEĞERLEME HİZMETLERİ ç,
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MAGDER Ahmet Dural Meydanı’ndaki yeni parkta 1999 depremi fotoğraf sergisi açtı

1999 Marmara Depremi unutulmanı

17 Ağustos 1999 
İzmit- Gölcük- 
Adapazarı ve Yalova 
depreminin 18. 
yıldönümünde 
hayatlarını kaybe
denler, dün 
ilçemizde sade bir 
törenle anıldı. 
Mahalle Afet Gönül
lüleri Bursa Şubesi 
ile Gemlik Belediye
sinin ortaklaşa 
düzenlediği anma 
töreni, dün saat 
11.oo de Ahmet 
Dural Meydam’nda 
yıkılarak park haline 

getirilen Solaksuba 
şı Merkez Camiinin 
bulunduğu alanda 
yapıldı.
MAGDER tarafından 
hazırlanan “17 
Ağustos 1999 Mar
mara Depremi, 
Yüzyılın Felaketi 
Resim Sergisi” 1999 
Marmara Depremi
nin fotoğraf halka 
açılırken, anma 
törenine, Gemlik 
Belediyesi Kültür 
Müdürü katıldı. 
Törene, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

Duran, Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan İnan, MAG
DER Bursa Şube 
Başkanı Yusuf 
Yumru, Mal Müdürü 
Osman Şahin, Gem
lik Belediyesi Kültür 
ve Sosyal işler 
Müdürü Hüseyin 
Turan ve Müftü 
Vekili Vaiz Muhar
rem Dutar katıldı. 
Tören İstiklal 
marşımızın söylen- 
mesiyle başladı. 
DEPREM DEĞİL 
TEDBİRSİZLİK

ÖLDÜRÜR 
Daha sonra 
MAGDER Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve 
etkinlik sorumlusu 
Maksude Toplu 
Coşkun, günün 
anlamıyla ilgili 
yaptığı konuşmada 
17 Ağustos Mar
mara depreminin 
üzerinden 18 yıl 
geçtiğini anımsata 
rak şunları söyledi: 
‘‘Deprem bir yaşam 
gerçeğidir, önlemek 
mümkün değildir.

Önemli olan öncesi 
gerekli tedbirlerin 
alınarak riskini en 
aza indirilmesi 
sonrasında arama 
kurtarma ve ilk 
yardımların 
koordineli olarak 
organize edilme
sidir. Bilinçli toplum 
olursak depremin 
zararlarından kurtu
luruz. Deprem değil 
tedbirsizlik öldürür. 
Yaşanılanların 
unutulmaması ve 
tekrar yaşanmaması 
dileği ile yitirdiğimiz 

insanların acısını 
yüreğimizde yaşıyor 
ve bugün saygı ile 
anıyoruz.” 
Marmara ölenler için 
kuran okunmasın 
dan sonra etkinlik 
sona erdi.
Etkinlik sırasında 
Belediye tarafından 
halka lokma 
dağıtıldı.
MAGDER ise 
deprem ve sonrası 
konularını içeren 
broşürler dağıttı. 
Sergi 3 gün açık 
kalacak

29 Ekim 2016 tarihînde bitirilmesi gereken Barajın yapımı devam ediyor

Birik turta Barajı laıii hlıniılın * ılM bırakacak
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı DSİ 
tarafından 6 Tem
muz 2013 tarihinde 
temeli o günün 
Başbakan Yardım 
cısı Bülent Arınç ve 
Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel 
Eroğlu tarafından 
atılan İlçemiz 
Büyük Kumla Ma
hallesi barajında 
baraj zemin dol
gusu ve su tutma 
ön duvarının 
yapımına başlandı. 
Bu arada, bölgede 
bulunan OsmanlI 
döneminden kalma 
kemer köprü ve 
eski cami sular 
altında kalıyor. 
57 milyon liraya 
mal olacak olan 
Büyük Kumla 
Barajı'nın 14 mil 
yon m3 depolama 
alanlı, 81 jmetre 
yüksekliğinde, 
2 milyon 665 bin

gövde hacimli ola
cak. Büyük Kumla 
Barajı'nın, Gemlik 
ilçe merkezinin yanı 
sıra Narlı, Kara- 
caali, Büyük Kumla, 
Küçük Kumla, 
Kurşunlu, Gençali, 
Umurbey yerleşim 
alanlarıyla birlikte 
Gemlik Organize 
Sanayi Bölgesinin 
yılda 19 milyon 
metreküplük içme, 
kullanma ve 

endüstri suyunun 
karşılayacak.
4 yıldır yapımı 
devam eden Büyük 
Kumla Barajı’nda 
çalışmalar kesinti
siz sürüyor.
Barajın su tutma 
duvarlarının inşaa 
sından sonra bölge 
deki dereler baraja 
akıtılarak, 2 milyon 
metreküpün üzerin 
de su barajda birik
tirilecek.

ESKİ BÜYÜK 
KUMLA SULAR 
ALTINDA KALIYOR

Barajın tamamlan 
masından sonra su 
tutma havzası 
içinde kalan eski 
Büyük Kumla köyü 
ve burada bulunan 
bazı OsmanlI döne
minden kalma yol 
ve tarihi köprüler, 
eski camii minaresi 
birçok zeytinli1'

arazisi baraj suları 
altında kalacak.

2016 YILINDA 
BİTECEKTİ

2013 yılında İskele 
Meydanında yapı 
lan temel atma 
törende konuşan 
Orman ve Su işleri 
Bakanı Veysel Eroğ 
lu, Baraj inşaatının 
29 Ekim 2016 tari
hinde bitirileceğini 

bu sürede baraj 
bitmediği takdirde 
yüklenici firmanın 
Gemlik’e okul yapa 
cağı sözü verdiğini 
açıklamıştı.

BUSKİ’YE 
DEVREDİLECEK

Büyük Kumla Barajı 
bitiminde Bursa Bü 
yükşehir'e devre 
dilerek, BUSKİ ara 
alığıyla işletilecek.
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FETÖ'ciilerin kurban bağış listesi ele geçirildi
Bursa'da aralarında 
doktor ve öğretmen 
lerin de bulunduğu 
11 FETÖ şüphelisi 
adliyeye sevk 
edildi. Evlerde 
yapılan aramalarda, 
içinde güncel kur
ban bağış listele 
rinin de yer aldığı 
çok sayıda örgütsel 
doküman ve 1 dolar 
ele geçirildi.
Bursa merkezli 3 
ilde, FETÖ/PDY 
terör örgütüne 
yönelik operas 
yonda, aralarında 
doktor ve 

öğretmenlerin de 
bulunduğu 12 kişi 
gözaltına alınmıştı. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla 
Şube ekipleri 
tarafından örgütün 
öğretmen ve doktor 
yapılanmasına 
yönelik Bursa, İzmir 
ve Afyonkarahis- 
ar'da eş zamanlı 
operasyon düzen
lenerek 11 kişi 
gözaltına alındı. 
Evlerde yapılan ara
malarda, içinde

güncel kurban 
bağış listelerinin de 
yer aldığı çok 
sayıda örgütsel 
doküman ve 1 dolar 
ele geçirildi. 
Örgütün doktor 

yapılanmasının 
içinde yer alan ve 
kendini gizleyen 1 
şüphelinin de örgüt 
ile ilişkisi deşifre 
edildi. Şüpheli dok
torun halen kamu 

hastanesinde 
çalıştığı, örgütün 
yapılanmasında 
üst yönetici 
konumunda ol 
duğu ve 'Bylock' 
görüşmelerini bir 

başka örgüt üyesi 
üzerinden yaptığı 
tespit edildi.
Zanlıların 
tamamının 'Bylock' 
programını 
kullandıkları ve 
bazılarının da 
FETÖ elebaşının 
talimatıyla Bank 
Asya'ya para 
yatırdığı belir 
lendi. 
2'si kadın 11 
şüpheli emniyetteki 
işlemlerinin 
tamamlanmasının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Caliıilin ta t i till pilise satmaya ItaMar
İstanbul ve Bursa'- 
dan 3 araç çeki
cisini çaldıkları 
iddia edilen 
zanlılar, polisle 
pazarlığa girişince 
yakayı ele verdi 
Zeytinburnu ve 
Bursa'da son bir 
haftada 3 araç çe
kicisinin çalınması 
üzerine polis 
çalışma başlattı. 
Gelen bir ihbarı 
değerlendiren 
polis, alıcı gibi 
davranarak 
hırsızlarla ileti 
şime geçti. 
Ikitelli'de bir 
işyerine giden

polis ekibi, 
şüphelilerle bir 
süre pazarlık yaptı. 
Polis, çekiciyi 
polise satmak 
isteyen Ali K. ile 

çekicileri çaldığı 
iddia edilen 
Mustafa B. Ve Fer
hat T.'yi gözaltına 
aldı. Şüpheliler, 
Asayiş Şube Oto

Hırsızlığı Büro 
Amirliği'ndeki 
işlemlerinin 
ardından Bakırköy 
Adliyesi'ne sevk 
edildi.

Parkta fenalaşan
gene can verdi

Bursa'da parkta 
fenalaşıp hasta 
neye kaldırılan 
genç öldü. Olay, 
Yıldırım'ın Mimar 
Sinan Mahalle- 
si'nde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 26 
yaşındaki Ersin E., 
parkta fenalaştı. 
Genç, 112 ekipleri 
tarafından Yüksek 
İhtisas Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yapılan müda
halelere rağmen

kurtarılamayan 
gencin cesedi 
otopsi yapılmak 
üzere Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

‘Kaynanamla eylendireceğim" liıtrei ioMıılı
Bursa'da bir kişi 
evlilik vaadiyle 
dolandırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, 74 yaşındaki 
M.F.A, mahalle 
liye kendine 
bakacak 
eş aradığını 
söyledi. 
M.A.O. isimli 
dolandırıcı, bunu 
duyunca yaşlı 
adamın dükka 
nına giderek, 
"Kaynanam var, 
Azerbaycan'da 
yaşıyor. Onunla 
seni evlendiririm" 
diyerek yaşlı adamı 

kandırdı. 
Dolandırıcı, kayna 
naşı olduğunu 
iddia ettiği bir 
kadını telefonla 
M.F.A. ile 
konuşturdu. 
Telefondaki kadın, 
"Param olmadığı 
için Türkiye'ye 
gelemiyorum, para 
gönderirsen hemen 
gelirim" diyerek 
para istedi. Kadın, 
parayı veren 
M.F.A'dan, kardeşi 
cezaevinde olduğu 
için avukat tutması 
gerektiğini söyley
erek yine para talep

etti. Bunun üzerine 
dolandırıcılara 
kredi kartını veren 
M.F.A, kartından 
fazla para 
çekildiğini görünce 
polise başvurdu. 
Polis ekipleri, 
yaşlı adamdan 
dolandırıcıları para 
vereceğini söyle 
yerek dükkanına 
çağırmasını istedi. 
Her şeyden haber
siz parayı almaya 
gelen M.A.O. 
suçüstü yakalandı. 
Toplam 22 bin 
TL alan 
dolandırıcının bir

sene içinde 2 farklı evine girip çıktığı işlemlerinden
dolandırıcılık öğrenildi. Zanlı, sonra adliyeye
suçundan ceza- emniyetteki sevk edildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

1999 Depremi ve sonrası
Yolun güvenli bir yerine Serap’ı bırakıp 

yan bloktaki annemi indirmeye koştum.
0 günleri unutmak mümkün mü? 
Günlerce çadırlarda yattık.
Eve girmek istemediler.
Gün ağardığında felaketin boyutu ortaya 

çıkmıştı.
Gölcük. Yalova, Yalova İzmit arasındaki 

yapılar ve Adapazarı’nda 20 binin üzerin 
de vatandaşımız enkaz altında kalarak 
can verdi.

Gemlik can kaybı olmadan bazı evlerin 
yıkılmasıyla depremi atlattı.

Ama dipten gelen şiddeti 7.4 olan depre 
min korkusu hiç unutulmadı.

Biz birkaç gün sonra Yalova Hacı 
Mehmet Ovasındaki depremin yıkımlarını 
incelemeye gittiğimizde depremin ne 
kadar büyük bir güç olduğunu gördük.

Depremin sonuçlarının böyle büyük 
olmasının nedeni, konutların deprem 
teknolojisine uygun yapılmaması, deprem 
le ilgili gerekli eğitimlerin alınmaması, 
dep reme hazırlıklı olunmaması gibi 
birçok neden alt alta sıralanabilir.
Peki o günden sonra ne oldu.
Nefer olmadı ki..
Yüzlerce toplantı yapıldı, Gemlik gibi bi 

rinci derece deprem kuşağında olan 
ilçemize birçok deprem uzmanı getirildi, 
onları dinledik, önerileri aldık, Gemlik’in 
deprem harikasını çıkardık, bilgisayarlara 
mahalleler düzeyinde depremde nelerin 
yapılacağı programlandı, deprem Kriz 
Merkezi oluşturduk. Deprem çantamızı 
hazırladık, kağıt üzerinde deprem 
toplanma alanlarını yazdık, çizdik...

Çürük binaları saptadık. Büyük hasarlı, 
orta hasarlı ve az hasarlı binalarımızın lis
tesini çıkardık.

Bu konutların iyileştirilmesi için uzman 
larına projeler çizdirip, güçlendirmeler 
yaptık.

nonrb nerşey unüfıfıau.
Bu arada güzel şeyler de yapıldı.
Deprem sonrası kurtarma ekipleri eğitim 

leri alındı, kurumlar deprem ve doğal 
afetlerde kurtarma ekipleri kurdular.

MAG bunlardan biri. Kurumlarda kur
tarma ekipleri kurdu. Ama MAG bunlar 
arasında en etkin olanı.

Tamamen gönüllü olarak hizmet veriyor
lar. Kendileri deprem ve sonrası eğitimini 
aldılar, okullarda, sanayi kuruluşlarında 
bu konuda vatandaşı eğitiyorlar.
Bir yerde bir afet olduğunda hemen 

yardıma koşuyorlar.
Dün MAG ilçemizde belediye ile 1999 

depremini unutmadıklarını belirtmek için 
açık hava fotoğraf sergisi açtı. Sönük bir 
anma töreni düzenlendi. Camiiye 100 
metre uzaklıkta olunmasına karşın, açık 
havada kuran okundu, dualar edildi.

Çiçekçi dükkanı açanlar, Gemlik için 
böylesine önemli bir anma törenine bile 
gelmediler.

mlH mmiEiü im ıtsıal
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Adliye Mahallesinin 
hizmet ve yatırım 
larla sil baştan 
yenilendiğini 
söyledi.
Mahalle halkı ile 
anlaşarak, mahalle 
içi yolları 4 metre 
daha genişlettikle 
rini belirten Refik 
Yılmaz, şevli böl
gelere de duvar 
yapıldığını söyledi. 
Ziraat Odası Başka 
nı Ali Çelik ile bir
likte mahalledeki 
çalışmaları yerinde 
inceleyen Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, BUSKİ 
tarafından mahal
lenin içme suyu, 
yağmur suyu ve 
kanalizasyon gideri 
gibi alt yapı soru
nunun tamamen 
çözüldüğünü hatır 
latarak, Gemlik 
Belediyesi olarak 
da üst yapı çalışma 
larmı tamamla va 
caklarını vurguladı. 
Yol genişletme ve 
duvar yapım çalış 
malarıyla beraber 
parke taşı döşeme 
çalışmalarını da 
başlattıklarını 
açıklayan Refik 
Yılmaz, mahalle 
içindeki tehlike 
saçan metruk bina 
yıkımlarını da ger 
çekleştirerek, nefes 
alacak alanlar 
kazandırdıklarını 
kaydetti. Adliye

Mahallesinin yapı 
lan hizmet ve 
yatırımlarla cazibe 
merkezi olmaya 
başladığını ifade 
eden Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Gemlik 
merkeze yakın 
olması, misafirper
ver insanları, doğal 
güzellikleri ve 
yapılan yatırımlarla 
Adliye Mahallesine 
olan ilgi her geçen 
gün artıyor. Biz de 
mahallemizin için
deki yolları genişle

tiyoruz. Alt yapı ve 
üst yapı çalışmala 
rını aynı anda 
tamamlıyoruz.
Adliye Mahallemize 
yönelik hizmet ve 
yatırımlarımız 
devam edecek” 
dedi.
Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik 
ile birlikte Adliye 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi binası 
na da ziyarette bu
lunan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, kooperatife

yönelik teknolojik 
araç takviyesinin 
yanı sıra, Tuzsuz 
Zeytin Üretimine 
yönelik de destek 
verdiklerini 
anımsattı.
Ziraat Odası 
Binasını da Gemlik 
Belediyesi olarak 
yaptıklarını anlatan 
Refik Yılmaz, 
zeytin üreticisi 
başta olmak üzere 
Tarımsal yönde 
hizmetlerin de 
artarak süreceğine 
dikkat çekti.

Otobüs biletlerinin yüzde 80'i tükendi
Kurban Bayramı leri n i satmaya nedeniyle ğünü ifade etti.
tatilinin 10 güne başladı. rezervasyon 10 günlük sürenin,
çıkmasıyla otobüs Türkiye Otobüsçü yaptırdığını, yaz tatiline
biletlerine yoğun ler Federasyonu Kurban Bayramı çıkılabilecek güzel
rağbet var. Şu ana (TOFED) Genel tatilinin 10 güne bir döneme de
kadar Türkiye Başkanı Birol çıkmasıyla da denk geldiğini
genelinde Özcan, yaptığı" rezervasyonunu dile getiren Özcan,
bayrama kadar açıklamada, yaptırdığı biletleri Ege ve Akdeniz
olan otobüs bilet vatandaşların, satın almaya bölgelerine yönelik
lerinin yüzde 80'i tatilin uzayıp başladığını, acenta otobüslerde
tükenmiş durumda. uzamaması ve şirketlerin ciddi bir yoğunluk
Firmalar şimdiden konusundaki internet sitelerinde oluştuğunu
ek seferlerin bilet- belirsizlik yoğunluk görüldü kaydetti.

KAPATILAN İNTERNET KAFEDE KULLANILAN 
10 ADET BİLGİSAYAR SATILIKTIR 

Ahmet ŞENOL 
TEL: 0 531 850 51 54

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yıldız; "Buna zam denilemez"
Saadet Partisi 
Gemlik ilçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, düzenlediği 
haftalık basın 
toplantısında gün
deme dair önemli 
açıklamalarda bu
lundu. Maçka'da 
şehit olan Eren Bül- 
bül'ü rahmetle anan 
Yıldız, hükümetin 
memur zammı 
önerisini de 
eleştirdi.

"Terörün kökünü 
kazıyacak ciddi 
adımlar atılmadan, 
çetele tutarak terö 
rün önlenmesi 
mümkün değil." 
dedi. Yıldız, par
tisinin ilçe bina 
sında düzenlediği 
basın toplantısında, 
Trabzon'un Maçka 
ilçesindeki terör 
saldırısına değine 
rek, bu saldırıda 
hayatını kaybeden

15 yaşındaki Eren 
Bülbül'e Allah'tan 
rahmet diledi. 
Terörü şiddetle 
lanetleyen Yıldız, 
ancak bu terörün 
ne zaman ve nasıl 
durdurulacağı konu 
sunda ümit veren 
bir gelişme yaşan 
madiğim savundu. 
"Terörün kökünü 
kazıyacak ciddi 
adımlar atılmadan, 
çetele tutarak

terörün önlen
mesinin mümkün 
değil." ifadelerini 
kullanan Yıldız, 
şöyle konuştu: 
"Beş şehit verdik, 
15 terörist öldür 
dük" dediğiniz za 
man bu yıllarca 
devam eder gider. 
Biz ülkemizin gele 
ceğini, siyasi parti
lerimizin gelece 
ğiyle örtüştürürsek 
terörün önlenmesi 

mümkün değil. 
Metal yorgunluğu 
nu gidermek için 
bir çalışmanın içine 
girdiyseniz siz de 
iflah olmazsınız, 
hiçbir siyasi parti 
de iflah olmaz ve 
devleti de iflah 
olmaz bir noktaya 
sürüklersiniz." 
Yıldız, Ölçme, Seç 
me ve Yerleştirme 
Merkezince yapılan 
yerleştirme

işlemindeki hataya 
değinerek, "Bir imti 
hanı doğru dürüst 
yapamayan bir 
hükümet Türkiye'yi 
nasıl idare edecek, 
hangi problemi 
çözecek? Öğrenci 
ler imtihana girdik
lerinde 4 yanlış yap 
tıklarında bir tane 
gidiyordu. Hükümet 
bu kadar yanlış ya
parsa ne olacak?" 
sorularını yöneltti.

2-3-4-5-6-7. SINIFLAR İÇİN
BURSLULUK

SINAVI BAŞV

SINAV KOLEJİ 
YANlBAŞINIZDA 

ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL
SINAV SEANSLARI:

10:00-12:00-14:00-16:00-18:00
BİLGİ & KAYIT : 0.224. 513 50 84-85

Cihatlı köyû.Köy Yolu .No: 191 GEMLİK/BU RSA(Eski AYKENT KOLEJİ)

------- —। www.sinavkoleji.k12.tr

SINAV KOLEJİ

YÖKtenlIaş karar: 
852 hin adaya 

tekteksoracak!
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 
hakkı olmasına rağmen tercih yap
mayan 852 bin adaya “Neden tercih 
yapmadınız?” diye soracak. 
Üniversite yerleştirme sonuçlarının 
açıklanmasıyla birlikte 
yükseköğretim kuramlarında 50 bin 
817'si lisans, 163 bin 613’ü de ön- 
lisans programlarında olmak üzere 
214 bin 430 kontenjan boş kalınca 
nedeni de tartışılmaya başlandı. 
Üstelik hakkı olmasına rağmen bu 
yıl 852 bin aday da tercih yapmadı. 
Boş kontenjan oranlarına 
bakıldığında en fazla boş kontenjan 
yüzde 47 oranıyla KKTC, yüzde 29 
oranı ile vakıf, yüzde 21.5 oranı ile 
de devlet üniversitelerinde. Ancak 
boş kontenjanların önemli kısmı ön- 
lisans programlarında. Gazete 
Habertürk'ün haberine göre lisans 
programlarında boş kontenjan 
geçen yıl yüzde 6 iken, bu yıl yüzde 
11. Önlisans programlarında ise 
geçen yıl boş kontenjan yüzde 8.5 
iken bu yıl bu oran yüzde 37.5. Ek 
yerleştirme döneminde yerleştiği 
programlara kayıt yaptırmayacaklar 
ile birlikte bu boş kontenjanların 
artabileceği tahmin ediliyor. YÖK 
ise yerleştirme sonuçlarına ilişkin 
yaptığı değerlendirmede yükseköğ 
retim kuramlarına yerleşen lisans 
öğrenci sayısının geçen yıl ile aynı 
olduğuna dikkat çekerek, boş kon
tenjanlara ilişkin “Öğrencinin bil
inçli ve seçici tercih sürecinde” 
bulunduğu yorumunu yaptı.

p
BYEGM

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

http://www.sinavkoleji.k12.tr
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lllutlaıi Universrtesi'nden 125 öğrencine YOK horsu
Yükseköğretim Ku
rulu Başkanlığı 
(YÖK) tarafından 
Uludağ Üniversite- 
si'nden 125 öğren 
ciye burs verilecek. 
Uludağ Üniversitesi 
tarafından 2017 
yılında açılan ilk 
çağrı ile 20 öğrenci 
ilk aşamada burs 
hakkı kazanarak 
eğitimlerine başladı. 
Eylül ayında 
yapılacak lisansüstü 
sınavlarıyla YÖK 
100/2000 bursu 
kapsamında 125 
doktora veya 
bütünleşik doktora 
öğrencisine 
moleküler onkoloji, 
moleküler patoloji, 

moleküler far
makoloji ve ilaç 
araştırmaları, 
manevi danışman 
hk, güç ve depo
lama teknolojileri, 
yeni nesil kompo 
zitler ve çok işlevi i 
nanokompozit 
malzemeler, 
ulaştırma akıllı 
ulaşım sistemleri, 
katılım bankacılığı, 
örüntü tanıma ana 
lizi, veri madenciliği 
ve veri depolama, 
insan - bilgisayar 
etkileşimi, acil 
hemşireliği, ortado 
ğu çalışmaları, 
sürdürülebilir tarım 
alanlarında burs 
verilecek.

Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay, belir
lenen 14 alandan 
herhangi birisinde 
tez yapmak isteyen 
öğrencilerin kayıtlı 
oldukları enstitü 
başkanlıklarına 
başvurabileceklerini 

söyledi. Öğrencinin 
mezun olduğu 
lisans veya yüksek 
lisans programın 
dan daha çok tezini 
yapmak istediği 
alan başvurusu için 
önemli olduğunu 
belirten Rektör 
Yusuf Ulcay, "Burs 

miktarı doktora 
süresince 4 yıl, 
bütünleşik doktora 
süresince 5 yıl 
olarak belirlenmiştir. 
Burs programından 
yararlanan bursiyer- 
ler isterlerse sigorta 
primlerini yatırarak 
sigorta yaptırabilir 
ler ya da daha sonra 
burs aldıkları yıllar 
için sigorta ödeye
bilirler. Burs miktarı 
2017-2018 Eylül 
ayından itibaren 
1800 TL olarak belir 
lenmiştir. YÖK 
100/2000 bursu alan 
öğrenciler diğer 
kurum ve kuruluşlar 
dan ve TÜBİTAK 
projelerinde bur- 

siyer olarak görev 
alarak burs alabilir
ler. Burs miktarları 
her yılın başında 
YÖİCün uygun 
gördüğü oranlarda 
arttırılmaktadır. Bur- 
siyerler ilgili bölüm
lerde veya araştırma 
merkezlerinde 
çalışmalarını 
sürdürecekleri için 
uygun çalışma 
ortamları sağlana 
çaktır. Bursa dışın 
dan 100/2000 bursu 
kazanan öğrenciler 
için yurtlarda kon
tenjan ayrılmıştır. 
Ayrıca burs kazanan 
öğrencilere yemek 
bursu verilecektir" 
diye konuştu.

KÜÇÜK KUMLA 
MTII lif ÜZGÜZELYAU SİTESİNDE \illllll HAVUZLU 2+1 DAİRE UNI IUR ŞAHİDİNDEN SATILIK 
---------  0 535 37818 00

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA’NIN YERİ
www.ozerpansiyon.com 
0 530 311 05 97 - 0 533 352 41 63

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez 'Güler Ajans

BVEGM

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
i Pad-i Phone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

Ulaştırma, Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Ar
ştan, Kurban 
Bayramı tatiline 
ilişkin, 30 Ağustos 
Çarşamba günü 
başlamak üzere, 5 
Eylül Salı günü 
sabah 07.00'ye 
kadar, yap-işlet-de- 
vret köprüleri 
hariç, köprü ve 
otoyolların ücret
siz olacağını 
açıkladı.
Ulaştırma Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Ar
slan, Trabzon Mil
letvekili Salih 
Cora, Araklı 
Belediye Başkanı 
Recep Çebi'yi ve 
ardından, Birlik 
Haber-Sen Genel 
Başkanı Ömer 
Budak ve 
heyetini maka 
mında kabul etti. 
Ziyaretler basına

kapalı olarak 
gerçekleşti. Akşam 
saatlerinde ise 
yine basına kapalı 
olarak, Türkiye 
Şoförler ve Otomo
bilciler Federas 
yonu Başkanı 
Fevzi Apaydın ve 
Genel Sekreter 
Enver Yeniçeri'yi 
makamında kabul 
eden Bakan 
Arslan, yoğun tem
posuna ara ver
meyerek bir progra 
ma konuk oldu. 
Programda gün

deme dair 
açıklamalarda bu
lunan Arslan, 
Kurban Bayramı 
tatilinde köprü ve 
otoyollara dair de 
bilgi verdi. Arslan, 
"30 Ağustos 
Çarşamba günü 
başlamak üzere, 
5 Eylül Salı günü 
sabah 07.00'ye 
kadar, Yap İşlet 
Devret (Yİ D) köprü
leri hariç, köprü 
ve otoyollar 
ücretsiz olacak" 
dedi.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

QSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.ozerpansiyon.com
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Doğum »ariımı alanlar NiKkatt Teni dönem başlıyor
Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakanlığı 
doğum yardımı 
ödemelerini 
merkezden yapma 
kararı aldı.
Doğum yardımın 
daki değişiklik 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlandı.
Gelecek ay başında 
yürürlüğe gire 
cek değişikliğe 
göre, Mayıs 2015'ten 
itibaren yapılan 
doğum yardımı

ödemelerinin 
merkezileştiril 
meşine karar 
verildi.
Bu nedenle doğum 
yardımı ödemelerine 
aracılık yapan 
kuruluşlara gön 
derilen tutarların, 
Bakanlık Merkez 
Saymanlık 
Müdürlüğüne 
aktarılması 
gerekiyor. İadeye 
ilişkin başvuru 
su Doğum Yardımı 
Sistemine giril

miş ancak 
işlemleri henüz 
tamamlanmamış 
kayıtlara ilişkin

işlemlerin de 
bakanlık ve il 
müdürlükleri 
tarafından

sonuçlandırılması 
hedefleniyor.
İŞ KAYBI 
ÖNLENİYOR

Değişiklikle, 
tüm il müdürlük
lerinin her ay 
PlTye yaptıkları 
transfer işlem 
leri de kaldırıl 
mış olacak. 
Böylece transfer 
işlemleri sırasında 
geçen yaklaşık 
10 günlük iş 
kaybı önlene 
cek ve hak 
sahiplerinin daha 
kısa sürede 
yardımları almaları 
sağlanacak.

’Rezervasyon yaptırmayan sokakta kalabilir'
Türkiye Otelciler 
Federasyonu 
(TÜROFED) Başkanı 
Osman Ayık, 
yaptığı açıkla 
mada, 10 
günlük tatilin 
açıklamasıyla talep
lerin daha da 
hızlanacağını bek
lediklerini, bazı böl
gelerdeki tesisler 
deki boşlukların 
dolacağını söyledi. 
Türkiye'de bütün 
kıyı bölgelerinde 
ciddi yoğunluk 
olacağına dikkati 
çeken Ayık, Batı ve 
Doğu Karadeniz, 
Kapadokya, Denizli 
Pamukkale bölgesi 
başta olmak üzere 
Türkiye'nin farklı 
bölgelerinin yoğun 
olacağını bildirdi. 
Memleket, eş, dost, 
akraba ziyaretleriyle 
de iç pazarda ciddi

hareketlilik olmasını 
beklediklerini ak
taran Ayık, turizm 
anlamında tesislerin 
dolmaya başladığını 
dile getirdi.
"DOLULUKLAR 
HIZLA 
YÜKSELİYOR" 
Ayık, bayramın en 
yüksek sezonun 
hemen bitimine 
denk geldiğini,

geçmiş yıllara göre 
talebin çok daha 
yoğunlaştığı bir 
dönemle örtüşe 
ceğini belirterek, 
şöyle konuştu: 
"Vatandaşların hızlı 
hareket etmesi 
gerekiyor, her geçen 
gün onların aleyhine 
olabilir. Çünkü 
tesislerde çok 
yoğun bir talep var 

ve doluluk hızla 
yükseliyor. Kısa 
sürede yüzde 
100'leri bulması 
muhtemel. Çok hızlı 
şekilde hareket 
edip, bir an önce 
rezervasyonlarını 
yaptırmalılar. 
Vatandaşlar, rezer 
vasyonlarını yaptır 
madan tatil böl
gelerine gitmesinler.

İnanılmaz derecede 
yüksek doluluklar 
bekliyoruz, ciddi an
lamda rezervasyon 
yaptırmayan 
sokakta kalabilir." 
"ESNAFA DA 
BÜYÜK KATKI 
SAĞLAYACAK" 
Profesyonel Otel 
Yöneticileri Derneği 
(POYD) Başkanı 
Hakan Duran da 
hükümetin turizm
cinin talep ettiği ve 
ihtiyacı oian bir şeyi 
gerçekleştirdiğini 
söyledi.
Tatile çıkmayı 
planlayanların 
rezervasyonlarını 
yaptırmaları 
gerektiği uyarısında 
bulunan Duran, 
şunları kaydetti: 
"Tatil açıklanmadan 
önce '500 bin 
civarında hareket 
olur' diyorduk, izinle 

beraber bu 1 milyon 
200 bin civarı ola
bilir. Çünkü dönem 
de yoğun. İnsanların 
bugünden, 
yarına kalmadan 
rezervasyon 
larını en iyi şekilde 
yapmaları gere 
kiyor, Ramazan 
Bayramı'nda da son 
dakikaya kalanlar 
yer bulamadı. 
Ulaşım için de 
uçak ve otobüs 
biletlerini alsınlar. 
En fazla 
yoğunluğun An
talya, Bodrum ve 
Çeşme'de olacağını 
tahmin ediyoruz, 
oteller yüzde 100 
dolacak. Oteller, 
küçük işletmeler, 
butik oteller, iyi iş 
yapacak. Beklenen 
yoğunluk esnafa da 
büyük katkı 
sağlayacak."

BEBEKLİ TELEFONLAŞ RESMİ DAİRELER* DENİZ OTOBÜSİr

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

KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM__________
Pamuktun» 8*12 OO 23
DENİZ UÇAĞI S1 3 SS 1 3
Pagasus A km la Seyahat • 14 S3 42
METRO • 13 12 12
Aydın Turtam •13 20 77
Sû zar Turizm •12 1O 72
KanbaroQIu-Eaadaf K T 4 4o 40
Anrtur • 1 4 47 71
Kamil Koç • 12 O1 «3

HASTANELER
Dovlot 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 16 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 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

L 513 18 46
513 71 66

naiK Egiıim ıvıuu
İŞ-KUR _____

BELEDİYE

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

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

5145796
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

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

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

__________ OTOBÜS__________

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_________  514 17 00
Akcan Petrol s13 1o 7O
MAR-PET a-13 30 33
Tuncay Otogaz 513 ıs 4S
Beyxe Patrol__________ si3_oı_o3_

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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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)
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KARA KULE 
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18.15-2015
KORKU TÜNELİ 
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15.00-17.00-19.30 
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Yıkılan Milton Aile Çay Bahçe Düğün Salonu işletmecisi Galip Kaygısız ve çocuklarının yeni yatırımı Termal Otel...

Gemlik'e 3. Termal Otel yapılıyor
| Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Teknolojik çağ..
Teknoloji çağındaki yenilikleri yakala

mak olanaksız.
1980’li yıllarının başında Türkiye’ye bil

gisayar daha yeni giriyordu.
Telefon ile haberleşme bir sorundu.
Telekominikasyon altyapısının yetersiz 

olması, iletişimin zor sağlanmasına 
neden oluyordu.

O yıllarda otomatik telefon bile yoktu. 
. PTT santralına istediğin numarayı 
yazdınyordun, sonra bekliyordun. 4’de

İskele Meydam’nda 1990 
yılından beri Çay Bahçesi 
ve düğün salonu işletme 
ciliği yapan Galip Kaygı 
sız ve çocukları tarafın 
dan yapılacak olan 
Termal Otel için zemin 
çalışmaları başlatıldı. 
Kaygısız, “Çatı katıyla 6 
kat olacak olan yeni kura 
cağımız tesis için arsa 
zemininde sondaj çalış 
maları başlattık." dedi. 
Haberi sayfa 2’de

11 Eylül İlkokulu’ndaki Atatürk köşesindeki Atatürk maskının yerine konmamasının 
büstün onarım sırasında düşerek kırılmasından meydana geldiği açıklandı.

‘'fllalürl(ınaskınınl(al^lırılınasınılakasrtyolı',
11 Eylül İlkokulu'nun Atatürk Köşesi'nde yer alan Mustafa Kemal Atatürk 
maskının kaldırıldığı yönündeki iddialara açıklık getirildi. Haberi sayfa 2’de

Yuvanıza Giden Yol

• EV »DÜKKAN

-------------------------------   - - - - - - s ;a.;. —
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Yıkılan Milton Aile Çay Bahçesi ve Düğün Salonu işletmecisi Galip Kaygısız ve çocuklarının yeni yatırımı Termal Otel...

Cemlik’e 3. Termal Otel »anılnıor

Gemlik Belediye- 
si’nin mülkü olan 
eski Terme kaplıca 
sının Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından yeniden 
yapımının ihalesin
den sonra, ilçe 
m izde hizmet eden 
Syrus Otel ve Ter
mal tesisi ile yanın 
da yapılacak olan 
yeni Termal Otelin 
inşaat çalışmaları 
başlatıldı.

ÇAY 
BAHÇESİNDEN 
OTEL 
İŞLETMECİLİĞİNE 
İskele Meydam’nda 
1990 yılından beri 
Çay Bahçesi ve 
Düğün salonu 
işletmeciliği yapan 
Galip Kaygısız ve 
çocukları tarafından 
yapılacak olan Ter
mal Otel için zemin 
çalışmaları başla 
tıldı. Yaklaşık 5 bin 
metrekarelik arsada

900 metrekarelik bir 
zemin üzerine kuru 
lacağı öğrenilen 
Termal Otel konu 
sunda gazetemize 
açıklama yapan 
Galip Kaygısız, 
Kordon düzenleme 
si nedeniyle Milton 
Çay Bahçesinin 
yıkılmasından sonra 
ailece Otelcilik 
yapma konusunda 
karar aldıklarını 
belirterek, şunları 
söyledi:

“Uzun zamandır 
yaptığınız işletme 
cilikten sonra ailece 
güçlerimizi birleş 
tirerek, Termal suyu 
kaynağının bulundu 
ğu daha önceleri 
sıcak termal 
suyuyla araç yıka 
ma işletmesi olarak 
hizmet veren 
arsayı satın aldık. 
Bu alanda konakla 
ma hizmetlerinin 
yapılacağı için biz 
de buna yönelik 

bir otel yapmaya 
karar verdik. 
Projeleri bitim 
aşamasında olan 
yaklaşık çatı katıyla 
6 kat olacak olan 
yeni kuracağımız 
tesis için arsa 
zemininde sondaj 
çalışmaları 
başlattık.
Zeminin durumu
nun ortaya çıkma 
sından sonra 
ruhsat çalışmalarını 
başlatacağız.

Gemlik’e yeni ve 
güzel bir tesis 
kazandırmayı 
amaçlıyoruz. 
Bu tesis bittikten 
sonra yenileri için 
çabamız olacak.” 
Termal otelde türk 
hamamı, aile hama 
mı, düğün salonu, 
masaj salonları, 
fitnes salonu, 
büyük havuzu, 
sauna, buhar odası, 
toplantı salonları 
bulunacak.

11 Eylül İlkokulu’ndaki Atatürk köşesindeki Atatürk maskının yerine konmamasının büstün 
onarım sırasında düşerek kırılmasından meydana geldiği açıklandı.

“Atatürk maskının kaldırılmasında kasıt yok”
11 Eylül İlkokulu'- 
nun Atatürk 
Köşesi'nde yer alan 
Mustafa Kemal 
Atatürk maskının 
kaldırıldığı yönün
deki iddialara 
açıklık getirildi. 
Okulun Müdür 
Vekili Mehmet 
Keskin, yaptığı 
açıklamada büstün 
kaldırılmasında 
herhangi bir kasıt 
olmadığını, kazayla 
maskın hasar gör 
düğünü ve değişti 
rilmesi için sipariş 
verildiğini söyledi. 
Keskin açıklama 
sında, yerelbir 
gazetede konuyla 
ilgili olarak çıkan 
haberden önce 
siparişin verildiğini 
açıkladı.
Öte yandan konuyu 
öğrenerek, okul 
yönetiminden bilgi 
almaya gelen Gem

lik Ülkü Ocakları 
Başkanı Ali Yılmaz 
ve yönetimi, konu 
nun takipçisi ola
cakla rım ve mask 
gelene kadar 
Atatürk çerçeve 
sinin gerektiği 
yerde durması için 
okul müdür vekili 
Mehmet Keskin'e 
Atatürk portresini 
hediye etti. 
Haberi yayınlayan 
basın kuruluşları 
nın eksik bilgiyle ve 

kendilerine işin 
aslını sormadan 
yayınlamalarını 
doğru bulmadık 
larını belirten 
okul yönetimi şu 
açıklamayı yaptı: 
MASKIN 
KIRILMASINDA 
SALDIRI VE 
KASIT YOK 
"İlçemizde bulunan 
basın kuruluşları ile 
sosyal medyada 
yer alan haberlerde 
belirtilen hususlarla 

ilgili olarak; okulu
muz girişinde yer 
alan Atatürk Köşe 
sinde yer alan Ata 
türk Maskı, yaklaşık 
iki hafta önce iş 
sağlığı ve güvenliği 
kapsamında risk 
teşkil eden, ahşap 
zeminlerdeki efekt 
rik tesisatı ve aydın 
latma sistemlerinin 
kontrolleri sırasın 
da yanlışlıkla düşü 
rülmesine müteakip 
kırılmış olup he'- 

hangi bir kasıt veya 
saldırı söz konusu 
değildir. Düşen 
maskın kırıldığı gün 
ilçemizde bulunan 
'Işık Kırtasiye' firma 
sına gerekli sipariş 
verilmiş olup, 
siparişin teslimine 
takiben ivedilikle 
Mustafa Kemal 
Atatürk'e ait mask 
yerine takılacaktır. 
Ayrıca haberde 
bahsi geçen velile 
rin rahatsızlığı ile 

alakalı olarak kuru
ntumuza yapılan 
herhangi bir sözlü 
ya da yazılı müra
caat olmamasıyla 
birlikte, velilerimi 
zin aşırı duyarlılık 
ve hassasiyetleri 
göz önüne alınarak 
firmayla görüşül 
müş ve siparişin en 
geç iki gün içeri 
sinde teslim edilme 
si konusunda fir
madan teminat 
alınmıştır."
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Hurda araç »anili, mahalleli ayağa kalktı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde sokak 
arasındaki hurda 
araç yandı. 
Orhaniye Mahal 
lesi'nde otopar 
ka bırakılarak 
uzun zamandan 
beri burada 
bekleyen hurda 
araçlar çocukların 
oyunca ğı haline 
gelirken, araçlar 
dan birinde yan 
gın çıktı.

Hurdaya ayrıldığı 
için otoparka 
bırakılan 03 AZ 993 
plakalı özel 
otomobil, 
ilk belirlemelere 
göre, çocukların 
içerisinde oyun 
oynadığı sırada 
yanmaya başladı. 
Aracın koltukla 
rının yanmaya 
başlaması ile 
birlikte çocuklar 
kaçarak uzaklaşır

ken, yangını gören 
vatandaşların ihbarı 
üzerine gelen it
faiye ekibi yangına 
müdahale etti.
Yangın diğer 
araçlara sıçrama 
dan söndürüldü. 
Yangın kauçuk 
zemine sahip çocuk 
oyun parkını da 
tehdit ederken, 
vatandaşlar du
ruma tepki gös
terdi. Mahalle

sakinleri, otoparka 
bırakılan 4 adet 
hurda aracın 
tehlike arz ettiğini 
söyleyerek, 
"Kapıları açık 
olan araçların 
içerisine çocuklar 
girerek oyun 
oynuyor. Bir an 
önce bu araç 
ların buradan 
kaldırılmasını 
istiyoruz" 
dediler.

Bursa'da ha nala d üsii p takla attı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, yağmur 
suyu kanalına 
düşerek takla 
atan cipte iki 
kişi yaralandı 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl'den 
Bursa istikametine 
seyir halinde olan 
52 yaşındaki Sayim 
Yalçin idaresindeki 
08 DH 631 plakalı 
cip, yağmur suyu 
kanalına düştü. 
Takla atan özel oto
mobilin sürücüsü 
Sayim Yalçin ile eşi 
Sündüz Yalçin, 
hava yastıklarının 
açılması sayesinde

hafif şekilde 
yaralandı.
Sağlık görevlile 
rinin ilk müda
halesinin ardından 
yaralı çift ambu

lansla İnegöl De
vlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Yağmur suyu 
kanalına düşen

cip çekici 
vasıtasıyla 
çıkarılırken, 
çiftin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi

Hursa'da FETÖ 
operasyonu. 10 gözaltı

Bursa merkezli 4 
ilde eş zamanlı 
olarak düzenlenen 
FETÖ operasyo 
nunda 10 kişi göz 
altına alındı. 3 kişi 
ise halen aranıyor. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Or

ganize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekip
leri, FETO/PDY 
örgütü üyelerince 
kullanılan kapalı 
devre iletişim 
programı ByLcok 
kullanıcısı olan 
13 kişiyi tespit etti.

Butsa'dakl damper faciasında »eni gelişme!
Bursa'da 2 kişinin 
ölümüne sebep 
olan damperi açık 
tırın şoförü 6 yıl 8 
ay hapis ceza 
sına çarptırıldı 
Geçen şubat 
ayında Cemil S. 
(44) idaresindeki 
41 EU 460 plakalı 
tır, damperi açık 
şekilde ilerlerken 
5 metre 

yüksekliğin de 
köprüye çarptı. 
Damperin altındaki 
şasi bölümü yakla 
şık 100 metre ileri 
savrulurken, sürü 
cü ise tırın kupa 
sıyla yoluna devam 
etti. Bu sırada, 
Sadettin Koç (61) 
idaresindeki 16 GG

887 plakalı otomo
bil, yola savrulan 
şasiyi fark ede 
meyerek çarptı. 
Korkunç kazada 
otomobil sürücüsü 
Sadettin Koç ile 
araçta bulunan eşi 
Ümmügül Koç (58) 
olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Kazanın ardın 
dan yakalanan 
tır sürücüsü 
tutuklandı.
Bursa 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
'taksirle birden 
fazla kişinin 
ölümüne sebebiyet 
verme' ve 'trafik 
güvenliğini teh 
likeye sokma' 
suçlarından 21 yıla

kadar hapis cezası 
talep edilen sanık 
son kez hakim 
karşısına çıktı. 
Daha önceki 
ifadelerini tekrar
layan sanık,

"Damper köprüye 
sıkıştıktan sonra 
ileriye giderek, 
aracını durdurdum. 
Damperi kurtarmak 
için kurtarıcı ara
maya gittim.

Yaklaşık 2 saat 
sonra polisler beni 
cep telefonundan 
aradığında olayı 
öğrenince korktum, 
çok pişmanım" 
dedi.

Son sözü sorulan 
sanık, "Tın 
kullanırken alkollü 
değildim. Kazadan 
sonra alkol 
aldım. Damperin 
orada asılı kalması 
teknik hata. 
Tahliyemi talep 
ediyorum" 
şeklinde konuştu. 
Mahkeme heyeti, 
ilk olarak sanığa 5 
yıl hapis cezası 
verdi. Ardından 
olayın bilinçli tak
sirden işlendiğini 
hükmeden 
mahkeme cezayı 
8 yıla çıkartıp, 
iyi hal indirimi 
uygulayarak 
sanığa, 6 yıl 8 ay 
hapis cezası verdi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadniguler@hotmail.com

Teknolojik çağ...
Rahmetli Özal ile uluslararası iletişimde 

ki yenilikler bir bir ülkeye girmeye 
başladı.

Önce altyapı sorunu çözüldü.
Manyotik telefonların yerini yavaş 

yavaş otomatik telefonlar aldı.
O günlerde, Almanya ile görüşmek için 

yarım gün beklemek zorundaydınız. 
Gemlik PTT santralına numarayı yazdır 
diktan sonra, postane İstanbul Uluslara 
rası bölüme numarayı verip sıra 
alınıyordu.
Bu nedenle iş dünyası uluslararası 

ilişkilerde haberleşme konusunda büyük 
sıkıntılar yaşıyordu.

Ben de yaşadım biliyorum.
Almanya’dan Türkiye’ye para birkaç 

günde aktarılıyordu.
24 Ocak kararlarıyla Türkiye bir dışa 

açılma yanında Avrupa’nın açık pazarı 
haline geldi.
Bununla birlikte teknoloji transferleri 

de hızla girdi ülkeye.
Hatırlarsanız otomatik telefonlardan 

önce, bir telsiz furyası çıktı.
Brek brek brek diye sesler veren telsiz 

lerin antenleri yükseldi her yere.
Ardından araç telefonları dönemine 

girdik.
1970 li yıllarda teypler dönemi yaşadık. 
Almanya dan gelen TIR’cılardan kaçak 

teypler alınırdı.
Bunlar da geride Kaıaı.
Bilgisayar teknolojisi herşeyi 

değiştirdi.
2000 lerin dünyası artık iletişimde 

değişim yıllarıdır.
Cep telefonları çıktıktan sonra artık her 

şey değişti.
Telefonlarda yeni ve bu telefonlarda 

kullanılan yeni teknolojiler; facebooklar, 
whatsapp, twitirler, fotoğraf makinaları, 
akıllı telefonlar hayatı kolaylaştırdı, 
iletişim çağ atladı.
Bu hıza yetişmek çok zor.
Yeni teknolojiler her iş kolunda 

kullanılır oldu.
Bilim insanları, cep telefonlarının, 

bilgisayarların kullanacağı yeni buluşlar 
peşinde.

Şaşılacak buluşlara imza atıyorlar. 
Pazarlama şekilleri bile bu sayede 

değişti.
Büyük toptancı siteler yerine internet 

üzerinden satışlarda rekor düzeyde para 
lar dönüyor.

Sözün kısası bizi erin bu yeni teknolo
jiye yetişmesi çö* zor.

Kıyısından köşesinden birşeyler yap
maya çalışırken, genç kuşaklar bu 
teknolojileri çok iyi kullanıyorlar.
Ama önemli olan bu teknolojileri 

insanlık için, kendilerinin geliştirmek 
için kullanmak.

Ama, fotocular gibi haberleşme 
programları yapıp, devleti yıkmak için 
teknolojiyi kullanırlarsa, bir gün gelir 
kafalarını taşa vururlar.
Aynı bugün yaşadıklarımız gibi...

Gemlik Bursa otobanında kurulan alışveriş merkezinde işyerleri bir bir açılıyor

TAB Gıda güvence
siyle yurt içindeki 
büyümesini 
sürdüren Burger 
King®, Istanbul- 
Izmir Otoyolu 
üzerinde hizmet 
veren Bursa 
Gemlik Oksijen 
AVM tesisleri 
bünyesinde iki 
restoranı ile 
misafirlerinin 
yolculuklarına 
lezzet katıyor. 
Türkiye genelinde 
23 yılda 600’den 
fazla restorana 
ulaşan Burger 
King®, yatırımla 
rina yeni restoranı 
ile devam ediyor. 
Lezzet düşkünleri 
nin adresi Burger 
King®, İstanbul- 
İzmir Otoyolu 
üzerinde hizmet 
veren Bursa 
Gemlik Oksijen 
AVM tesislerinde 
2 restoran ile 
hizmet vermeye 
başladı.
Büyüme hedefleri 
doğrultusunda 
restoran zincirine 
yeni bir halka daha

ekleyen Burger 
King®, Oksijen 
AVM’de seven
lerinin yolculuk 
molalarına 
lezzet katıyor. 
Birbirinden lezzetli, 
ekonomik ve 
doyurucu menüler, 
sıcak ve soğuk 
içecek çeşitleri, 
kral patates, enfes 
soslar ve daha 
birçok lezzet yeni 
adresinde Burger 
King® tutkunlarını 
bekliyor.
TAB Gıda Franc 
hising Müdürü 
İlhan Erkan, açılış 
sonrası yaptığı 
açıklamada, “Hızlı 
servis sektörün

deki faaliyetleri 
mize 1995 yılında 
dünyada sektörün 
öncülerinden biri 
olan Burger 
King®’in ana gelişti 
rici ve üretici hakla 
nnı alarak Türki 
ye’ye getirmemizle 
başladı. Şu anda 
Burger King’in 
dünyadaki en 
büyük master 
franchisee’siyiz. 
Türkiye genelinde 
7O’ten fazla ilde 
600’den fazla Bur 
ger King restoranı 
mız bulunuyor. 
Bursa Gemlik 
Oksijen AVM ile 
restoran zinciri 
mize iki yeni halka

daha ekledik.’’ 
dedi.
Erkan, sözlerine 
şöyle devam etti: 
“Başarımızın teme 
linde uluslararası 
kalite ve hijyen 
standartlarında 
üretim ve kaliteli 
hizmet anlayışımız 
yatıyor. Ayrıca hızlı 
servis restoran 
zinciri kate
gorisinde 
dünyada eşi ben 
zeri olmayan bir 
gıda ekosistemimiz 
var. Üretim yatırım 
lan, operasyonel 
gücü ve dikey 
entegrasyon mo 
deli ile büyüme 
ye devam edece 
giz. TAB Gıda 
markalarının sek
tördeki gücü, yatı 
nmcılarımıza hazır 
sistem içerisinde 
yatırım yapma imkâ 
nı sağlıyor. Önü 
müzdeki dönemde 
avantajlı franchise 
fırsatlarımızla özel
likle yurtiçindeki 
restoran sayımızı 
daha da arttırmayı 
hedefliyoruz."

KAPATILAN İNTERNET KAFEDE KULLANILAN 
10 ADET BİLGİSAYAR SATILIKTIR 

Ahmet ŞENOL 
TEL: 0 531 850 51 54

KAŞEDE BEKLEMEK VO"
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİKMATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCI' IK

mailto:kadniguler@hotmail.com
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HAZIRIZ
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Artık Gerçek...
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GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

GemlikK^rfez
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Hıram yoğunluğuna karsı oiolıiis laiıiıesi
Ulaştırma, Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanlığınca, 
şehirler arası sefer 
yapan otobüs 
firmalarına, 
Kurban Bayramı 
tatillerinde B2 ve 
D2 belgelerine 
kayıtlı otobüsleri 
kullanma izni ver
ildi. Firmalar, 29 
Ağustos-6 Eylül 
tarihlerinde zaman 
tarifesine bağlı ol

madan B2 ve D2 
yetki belgeli 25 ve 
üstü koltuk kapa
sitesine sahip araç 
lan kullanabilecek. 
Ulaştırma, Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanlığınca, 
şehirler arası 
sefer yapan 
otobüs firmalarına, 
Kurban Bayramı 
tatili süresince B2 
ve D2 belgelerine 
kayıtlı otobüsleri 

kullanma izni ver
ildi.
Bakanlığın izni 
kapsamında 
Karayolu Düzen
leme Genel 
Müdürlüğünce 
yayımlanan 
genelgede, Kurban 
Bayramı tatili 
süresince yolcu 
potansiyelinin 
önemli ölçüde 
artmasının 
beklendiği belir 

tilerek, vatandaş 
ların şehirler arası 
seyahat talebinin 
mevcut tarifeli 
yolcu taşıması 
yapan otobüslerin 
kapasitesiyle 
karşılanmasının 
zor olacağı 
kaydedildi. 
Genelgeye göre, 
29 Ağustos-6 Eylül 
2017 tarihlerinde, 
B1 ve D1 yetki 
belgesi sahibi fir

malar, zaman tarife
sine bağlı olmadan 
B2 ve D2 yetki 
belgeli 25 ve üstü 
koltuk kapasitesine 
sahip araçları 
kullanabilecek. 
Firmalara tarifeli 
yolcu taşımacılığı 
hat listesinin dışına 
çıkmamaları, 
ücret tarifelerine 
uymaları, bu 
konuda bir ta 
şıma sözleşmesi 

yapmaları ve 
sözleşmeyi 
seyahat esna 
sında taşıtta 
bulundurmaları 
zorunluluğu da 
getirildi.
B2 yetki belgesi 
"uluslararası 
tarifesiz", D2 bel
gesi de "yurt içi 
tarifesiz" otobüs 
seferlerine 
çıkacaklara 
veriliyor.

Kredikartı 
kullananlar dikkai! 

0 süre uzatıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetle 
me Kurumu Başkanı Mehmet Ali 
Akben, banka kartlarının elektronik 
ticarette kullanılabilmesi için kart 
hamilinin talebinin alınması şartı 
getirdiklerini ve bankalardan 17 
Ağustos'a kadar bunun 
tamamlanmasını istediklerini 
hatırlatarak, "e-ticarette herhangi 
bir yavaşlamaya sebebiyet ver
memek için hem bankalarımızın 
görüşlerini hem de gelen talep
lerini aldık ve kurul olarak bu 
süreyi 31 Aralık 2017'ye kadar 
uzattık." dedi.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Bayram İçin Silili önlemler... Bursa Valiliği harekete geçti
İçişleri Bakanlığı, 
yaklaşan Kurban 
Bayramı'nda 
vatandaşların 
huzur ve güven 
içerisinde seyahat 
etmelerini sağla 
mak amacıyla trafik 
tedbirlerini artırdı. 
Bayram tatili 
süresince, polis ve 
jandarmadan 
toplam 53 bin 936 
personel görevlen 
dirilidi. İlk kez bir 
bayramda bu denli 
geniş kapsamlı 
trafik denetimi 
gerçekleştin le 
ceği belirtilirken, 
bayram tatili 
süresince 'tuzak 
radar' algısına 
neden olacak 
yöntemlerle 

radar araçları 
gizlenerek denetim 
yapılmayacak.
İçişleri Bakanlı 
ğı'ndan yapılan 
açıklamaya göre, 
2016 yılındaki 9 
günlük Kurban 
Bayramı tatilinde; 
trafik tedbirlerinde 
4 bin 771 polis ve 
bin 300 jandarma 
olmak üzere 6 bin 
71 trafik ekibi, 21 
bin 531 polis ve 5 
bin 200 jandar 
ma olmak üzere 
26 bin 731 personel 
görevlendirildi. Bu 
yılkı 10 günlük Kur
ban Bayramı tatili 
süresince ise 
5 bin 399 polis ve 
bin 236 jandarma 
olmak üzere toplam

6 bin 635 trafik 
ekibi, 43 bin 117 
polis ve 8 bin 
750 jandarma 
olmak üzere 
toplam 51 bin 
927 personel 
görevlendirildi. 
Böylece 2016 yılına 
göre, bu bayram 
tatilinde trafik 

tedbirlerinde 
görevlendirilecek 
personel sayısı 2 
katına çıkarıldı. 
Bakanlık ayrıca, 
denetim yapacak 
olan personelden 
trafiktekilere karşı 
görünür olmalarını, 
yüz yüze temasa 
önem vermelerini, 

saygı ve nezaket 
kuralları içine 
davranmalarını 
isterken, yola 
çıkacaklardan ise 
ön ve arka koltukta 
oturanlara emniyet 
kemeri takmalarını, 
araç kullanırken 
cep telefonuyla 
görüşme 
yapmamalarını, 
şerit kullanma 
kurallarına riayet 
etmelerini ve 
kavşaklara yaklaşır 
ken yavaşlamaları 
gibi konularda 
bilgilendirme 
yapmalarını istedi. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
tarafindan yeni 
uygulamaya konu
lan 'Uygulama

Takip Projesi'yle 
(UTP) ilk kez 
görevli ekip ve per
sonelin güzergah
taki konumları, 
denetimleri ve 
sonuçlarının 
anlık olarak 
merkezden takip 
edileceği belirtildi. 
Kurban Bayramı 
trafik denetimleri 
kapsamında 
alınacak ön 
lemlerle ilgili 
81 il valiliğini de 
uyaran bakanlık, 
valiliklere içişleri 
Bakanı Süley 
man Soylu 
imzalı 'Kurban 
Bayramı Trafik 
Tedbirleri* 
konulu genelge 
gönderdi.

KÜÇÜK kumla• İTİ 111/ ÖZGÜZELYAU SİTESİNDE \lllllll HAVUZLU 2+1 DAİREUMI ILIR ŞAHİDİNDEN SATILIK
~ 05353781800 |

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA’NIN YERİ

www.ozerpansiyon.com 
O 530 311 05 97 - O 533 352 41 63

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

BYEGM

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

Challenger, Gray & 
Christmas'ın 
verilerine göre 
pelecek hafta 
gerçekleşecek ve 
ABD'den izlenecek 
güneş tutulmasını 
izlemenin maliyeti 
694 milyon doları 
bulacak.
21 Ağustos'ta 
gerçekleşecek 
güneş tutulması 
Türkiye'den izlene- 
meyecek belki ama 
ABD'nin Oregon, 
Idaho, Wyoming, 
Tennessee ve 
Güney Carolina 
hattında büyük 
heyecan 
yaratacak.
Chicago merkezli 
kariyer ekspertiz 
firması Challenger, 
Gray & Christmas, 
güneş tutulmasını 
aynı bölgede son 
olarak 1918'de 
izleyen insanların 
muhtemelen çok 

ilgilenmediği bir 
hesaplama yaptı: 
İşgücü kaybı 
maliyeti.
Buna göre 
çalışanların, 
öğlen vaktinde 
gerçekleşecek 
tutulmayı izlemek 
için işine ara ver
mesi 694 milyon 
dolarlık bir maliye 
te yol açacak. 
Çalışanların 
tutulmayı seyret
mek için hazırlığı 
ortalama 20 
dakika, tutulma ise 

yaklaşık 2 
dakika sürecek. 
İşgücü istatistikleri 
bürosunun verile 
rine göre ABD'de 
çalışanların yüzde 
83'ü hafta içindeki 
genel çalışma 
saatlerinde işe 
gidiyor. Chal
lenger, Gray & 
Christmas, bu 
verinin yanı sıra 
ortalama saatlik 
ücretler ve tam 
zamanlı çalışanla 
rın sayısını 
hesaba kattı.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.ozerpansiyon.com
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Emekliye bayram avansı müjdesi
Emeklilerin nakit 
sıkıntısı İhtiyacını 
faizsiz parayla 
karşılamasına 
imkan verecek 
uygulama merakla 
beklenirken, 
avansın özellikle 
bayram dönem
lerinde verilmesi 
gündemde. 
Böylece emekliler, 
bayram dönem
lerinde ortaya çıkan 
nakit ihtiyacını 
avans ile 
karşılayacak. 
Geri ödemeyi de 
uzun vadede ya
pacak. Halen avans 
sistemi emekli

maaşının 
bağlanmasını 
bekleyenler için 
uygulanıyor. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 

maaşı 90 gün içinde 
bağlanamayan 
emeklilere talepleri 
halinde net asgari 
ücretin 3 katına 
kadar avans 
ödemesi 
gerçekleştiriyor. 
36 AYA VARAN 
TAKSİT
Bu uygulamanın 
benzerinin mevcut 
emekliler için de 
hayata geçir
ilmesinin gündeme

gelmesi, büyük 
yankı uyandırdı. 
Emekliler, heye
canla avans 
uygulamasının 
hayata geçiril 
meşini bekliyor. 
Çalışmaya göre;

isteyen emeklilere 
SGK avans verecek. 
Emekliler, yazılı 
başvuru yaparak 
maaşının 3 katına 
kadar avans isteye
bilecek.
Örneğin; maaşı 2 

bin lira olan bir 
emekli, 6 bin lira al
abilecek. Bu para 
daha sonra emek
linin maaşından 12, 
24 ya da 36 taksitle 
kesilecek. Avanstan 
faiz alınmayacak.

NASIL 
UYGULANACAK? 
Avansın özellikle 
bayram dönem
lerinde uygulanması 
gündemde.
Bayramlarda 
harcamaları artan 
emeklilerin avansla 
rahatlatılması 
üzerinde duruluyor.

Uygulama hayata 
geçerse, isteyen 
emekliler bayram 
öncesinde SGK*ya 
yazılı başvuru ya
parak avans 
talebinde bulu
nacak. SGK da 
maaşın 3 katına 
kadar avansı 
emeklilerin maaş 
hesaplarına 
yatıracak.
Böylece emekliler 
bayram dönem 
lerini rahat geçire
cek. Avans da 
maaştan uzun 
vadede küçük tak
sitlerle kesilecek.

Unutulan 83 milyon Tl TUSFııe devredildi
Bankalarda, 10 yıldır 
işlem yapılmayan 
hesaplarla ilgili 
çağrılara rağmen 
yaklaşık 83 milyon 
lira unutulurken, en 
talihsiz mudi banka 
da 434 bin lirasını 
bırakan oldu 
Bankacılık Kanunu'- 
nun 62. maddesine 
göre, bankalardaki 
mevduat, katılım 
fonu, emanet ve ala
caklardan hak 
sahibinin en son 
talebi, işlemi veya 
herhangi bir yazılı 
talimatının tarihin
den başlayarak 10 
yıl içinde aran
mayanlar zaman 
aşımına tabi oluyor. 
Bankalar, bu kap-

1

samda zaman 
aşımına uğrayan 
mevduat, emanet ve 
alacaklara ilişkin 
duyurularını şubat 
ayından itibaren in
ternet sitelerinden 
yayımladı. Zaman 
aşımı listesinde isim 
ve hesap bilgileri 

yer alan müşterile 
rin, 15 Haziran 
2017'ye kadar 
hesaplarının 
bulunduğu şubeye 
kimlik belgeleri ile 
başvurmaları 
gerektiği bildirildi.

TAM TAMINA

83 MİLYON TL 
Yapılan duyurulara 
karşın sadece bazı 
hesap sahipleri 
bankalara başvurdu. 
AA muhabirinin 
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'ndan 
(TMSF) aldığı bilgiye 
göre, yüz binlerce 
mudinin unuttuğu 
hesaplarda 83 
milyon lira kaldı. 
2016 sonu itibarıyla 
zaman aşımına 
uğrayan ve bankalar 
tarafından TMSF'ye 
ön bildirimi yapılan 
528 bin 876 hesap 
bulunuyordu. Bu 
hesapların 437 bin 
317'sini mevduat, 4 
bin 751'ini katılım 
fonu hesabı ve 86 

bin 808'ünü de ala
caklar oluşturdu. 
30 BİN 535 KİŞİ, 
BANKALARDA 
UNUTTUĞU 32 
MİLYON LİRASINI 
GERİ ALDI 
Toplam 528 bin 876 
hesapta mevduat, 
katılım fonu ve ala
caklara ilişkin 
muhtelif döviz 
cinsinden TL 
karşılığı yaklaşık 
115 milyon lira 
unutulmuştu.
Yapılan duyuruların 
ardından sadece 30 
bin 535 kişi 
bankalara başvurdu 
ve unuttuğu 32 mi
lyon lirasını geri 
aldı. 498 bin 341 
hesapta unutulan 83 

milyon lira ise 
TMSF'ye devredildi. 
DEVLET 
KURUMLARININ 
BİLE UNUTULMUŞ 
HESABI VAR 
Bankalarda unutu
lan hesapların çoğu 
gerçek şahıslara ait 
iken, zaman aşımına 
uğrayanlar arasında 
şirketler, vakıflar, 
dernekler, siyasi 
partiler ile devlet 
kurumlarına ait 
hesaplar da bu
lunuyor.
Zaman aşımına 
uğrayarak TMSF'ye 
devredilen hesaplar 
arasındaki en yük
sek miktarın ise 434 
bin lira olduğu 
öğrenildi.

GEREKLİ TELEFOKLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM ~

HASTANELER

TAKSİLER

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sshll Dev. Hast 513 23 29
Mer.Ssg.OcsOı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

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

DENİZ OTOBİİSİrRESMİ DAİRELER

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 166
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
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 51345 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

Bursa 250 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (220) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.______ 513 23 04

VAPUR-FERİBOT
Yalova (220) 814 10 20
Topçular (220) 303 43 10
Esklhlsar (202) 055 00 31

__________ OTOBÜS__________

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz _______514 17 00
Akcan Petrol S13 10 ve
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz ses te as
Bayza Petrol »13 Q1 °j

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5860 
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)

İIİKİIMİ
VENÜS SİNEMASI 

CUMALİCEBER 
12.00-14.00.-16.00 

18.00-20.00 
KARA KULE 

12.00-14.15-16.15- 
18.15-2015

KORKU TÜNELİ 
11.30-13.00- 

15.00-17.00-19.30 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Gemlik Kaymakamlığı’ndan yapılan 
duyuruda, son zamanlarda meydana 
gelen şikayetler üzerine düğün, kına 
gecesi, asker uğurlama ve tavuk alma 
gibi konularda OHAL kanunun 4. mad
desine göre bir ikinci bir duyuruya 

kadar alınacak önlemlerden arasında 2 
polis veya jandarma görevlendirilecek. 
Kaymakamlığın Gemlik Belediyesi’n- 
den cumartesi günü yapılan duyuru 
anonsunda düğünlerde alınac?K ön
lemler hakkında bilgi verildi. Sayfa 2’de

Kaymakamlığın Duyurusu 
İlçe Kaymakamlığı’ndan yapılan duyu

ruyla sünnet, düğün, nişan, kına, tavuk 
alma gibi etkinliklerde bundan sonra 
OH AL yasasına göre polis bulundurula
cak.

Kaymakam Gürbüz Karakuş, Gemlik’e 
geleli çok olmadı.

Sanırım ilçedeki düğünlerde oluşturu 
lan konvoylann çıkardığı korna sesleri, 
atılan havai fişekler dikkatini çekti. 4’de

Bursa Emniyet Müdürü değişti.... Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürü Cafer Gündoğdu İnegöl’e atandı.

MMİıMıilıllıı
Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı karar
namesi ile 22 ilin emniyet müdürü değişti. Gemlik Em
niyet Müdürü Cafer Gündoğdu, İnegöl Emniyet 
Müdürlüğüne atanırken, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlü 
ğü’ne atanan Şükrü Kaplan, Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne getirildi. Haberi sayfa 4’de

jT. MANASTIR EMLAK EBH
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Yuvanıza Biden Yol - , , , ....
Sebahattın DEMİR Emlak Müşaviri

• t V • U U nnHIl AUM SAT|M K|RALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ & YATIRIM DANIŞMANLIĞI
• ARSA •İŞYERİ emlak müşavirliği & ön ekspertiz ve değerleme hizmetleri o
• ARAZİ • FABRİKA kred! yönlendirme ve takip İşleri & tapu takIp İşlemleri & mülk yönetimi

Tel & Fax : 0 224 517 33 10 Cep : 0 532 744 33 83 - 0 532 744 33 93 |
wWw.manastiremlakgemiik.com -manastiremlak@hotmail.com ■" : ; -;1.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://wWw.manastiremlakgemiik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
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DiigiinlerpolisueianjarmaliorMinasinnawacak
I Gemlik Kaymakam 
I lığından yapılan 
I duyuruda, son za- 
I manda meydana 
I gelen şikayetler 
I üzerine düğün, kına 
I gecesi, asker uğurla 
I ma ve tavuk alma 
I gibi konularda 
I OHAL kanunun 
I 4. maddesine göre 
I bir ikinci bir duyu- 
I rüya kadar alınacak 
I önlemlerden 

arasında 2 polis 
veya jandarma 
görevlendirilecek. 
Kaymakamlığın

I Gemlik Belediye
sinden cumartesi 
günü yapılan 
duyuru anonsunda 
düğünlerde alınacak 
önlemler hakkında 
bilgi verildi. 
Açıklamada en çok 
3 - 4 ve 5'ince mad
deler dikkat çekti. 
Gemlik Belediyesi 
Anonslar bölümün
deki duyuruda şu 
konular öne çıkıyor: 
İlçemizde özellikle 
yaz mevsimi dolayı 
sıyla artan açık 
alanlarda yapılan 
düğün, kına gecesi, 

çeyiz, sünnet mera 
simi, gelin çıkarma, 
tavuk alma, asker 
uğurlaması ve ben 
zeri etkinliklerin 
hakkında; muhtarlar 
ve vatandaşları 
mızın yoğun talep
leri ve şikayetleri 
üzerine halkımızın 
huzuru, can ve mal 
emniyetini, halkın 
birlik ve beraberliği, 
kamu düzeni ve 
bütünlüğünü bozu 
cu eylemlerin engel
lenmesi ve üzücü 
olayların yaşanma 
ması amacıyla) 
a-2935 sayılı 
Olağanüstü Hal Ka
nunun 4.maddesi 
b- 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanunu mu
cibince; ikinci bir 
emre kadar ilçemiz 
mülki sınırları 
içerisinde; aşağı 
daki önlemlerin 
alınmasına gerek 
duyulmuştur.
1 - Açık alanlarda, 
sokak ve caddeler 
de, ev önlerinde, 
boş arsalarda; şen 
lik, düğün, kına 
gecesi, sünnet, 

çeyiz, gelin çıkarma, 
tavuk alma mera 
simi ve benzeri 
etkinliklerin yapılma 
masına ve izinsiz 
mekanik ses düzeyi 
kurutmamasına, (bu 
gibi işlere tahsis 
edilen kapalı alan
larda yapılmasına), 
2 - Düğün ve ben 
zeri organizasyon 
yapmaya uygun 
kapalı alan bulun
mayan kırsal mahal 
lelerde (köylerde) 
ise konunun ilgili 
mahalle muhtarlık 
larınca değerlendin 
lerek kolluk kuvvet
leri ile koordinasyon 
içerisinde hareket 
edilmesine,
3 - Kapalı alanlarda 
yapılacak düğün, 
kına gecesi, sünnet 
merasimi ve benzeri 
etkinlikler için bağlı 
bulunduğu polis ve 
jandarma kuvvetleri 
ne düğün sahibinin 
adı soyadı, iletişim 
bilgileri ve etkinlik 
yapılacak yeri ve 
saatini gösterir dilek 
çe ile en az 24 saat 
öncesinde başvuru 

yapılmasına, 
4 - ilgili kolluk 
kuvvetleri tarafın 
dan yukarıda bahse 
dilen hususların 
takip edilerek so
rumluluk alanına 
göre her etkinliğe 2 
adet kolluk kuvveti 
personelinin görev 
lendirilmesine, (So
rumlu tutulması) ve 
etkinlik adresinin 
denetim altında 
tutulmasına, 
5 -Etkinliği düzenle 
yenlerin ve ilgili kol
luk kuvvetlerinin 
etkinliğin amacına 
uygun bir şekilde 
gerçekleşmesinden 
sorumlu olacakları 
mn bilinmesine, 
6 - Yukarıda belir
tilen tüm etkinlik
lerde silah, havai 
fişek, maytap vb. 
patlayıcı maddelerin 
atılması, satılması 
ve kullanılmasının 
yasaklanmasına, 
7 - Gece 22:oo’dan 
sona alkollü içki 
satışının kesinlikle 
yasak olduğu ve bu 
kanunun uygulanma 
sı için gerekli kont 

rollerin sıklıkla yapıl 
ması ve gereken öze 
nin gösterilmesine, 
8 - Okul bahçele 
rinde' yapılacak 
etkinlik için, Kayma 
kamlık, sorumluluk 
alanına göre gerekli 
kolluk kuvveti ve 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünden 
gerekli izinlerin 
alınmasına yapıla 
cak etkinliklerde ve 
asker uğurlama 
larında mekanik ses 
düzeninin kullanma 
masına, 
9 - Etkinliklerde 
oluşturulan konvoy
larda aşırı klakson 
çalımı başta olmak 
üzere, toplumun 
düzeni ve huzurunu 
bozabilecek etkinli 
lere ve trafiğin 
aksatılmasına izin 
verilmemesine, 
10 - Etkinlerin müm 
künse gündüz saat
lerinde yapılması ve 
gece en geç 
23:30'da etkinliğin 
sonlandırılmış 
olmasına, 
11 - seyir halindeki 
araçlarda çevreyi 

rahatsız edecek 
şekilde yüksek 
sesli müzik 
çalınmamasına, 
aracın orjinal motor 
ve egsoz sesini 
değiştiren ve 
arttıran aparatlara 
izin verilmemesine, 
12 - Alınan kararla 
rın yerel görsel ve 
yazılı medya, 
internet ve sosyal 
medya yoluyla, 
belediyeye ait 
anons araçları ile 
merkez ve kırsal 
mahalle muhtar 
lıklar aracılığıyla 
halka duyurulma 
sına, 
13 - Bu hususta 
alınan ve ilan 
olunan karar ve 
tedbirlere aykırı 
hareketi ettiği tespit 
edilen etkinliklerin 
faaliyetlerinin 
men edilmesine ve 
5402 Sayılı İl İdaresi 
Kanunu ve 5325 
sayılı Kabahatler 
Kanununda 
belirtilen cezai 
müeyyidelerin 
uygulanmasına 
karar verilmiştir.”

11 Eylül İlkokulu’ndaki Atatürk köşesindeki onarım sırasında zarar gören Atatürk maskı yenilendi

11 Eylül İlkokulu'- 
nuhAtatürk 
Köşesi'nde yer alan 
Mustafa Kemal 
Atatürk Maskının 
okuldaki onarım 
sırasında zarar 
görmesinden 
sonran sonra 
yenisi getirtilerek 
yerine kondu. 
Geçtiğimiz hafta 
yerel bir gazetede 
çıkan haber ile 
gündeme gelen 
11 Eylül İlkokulu’n
daki Atatürk 
maskının kaldırıl 
dığı şeklindeki 
iddialara okul 
müdürlüğünden 
verilen yanıtta, 
maskın onarım 
sırasında zarar 
gördüğü bunun 
üzerine Işık 
Kırtasiye’ye 
yenisinin

getirilmesi için 
sipariş verildiği 
duyurulmuştu. 
Maskın zarar 
görmesinde hiçbir 
kastın olmadığı 
açıklanırken, dün 
İlçe Milli Eğitim

Müdürü Mehmet 
Duran, yenisinin 
maskın getirtilerek 
köşesine 
konduğunu bildirdi. 
Bu arada maskın 
basında kaldırıldığı 
şeklinde haber

yapılması üzerine 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Derneği 
üyeleri, okul müdür 
yardımcısından 
konuyla ilgili bilgi 
aldıktan sonra 
köşeye geçici

olarak konulması Fotoğrafı armağan
için bir Atatürk etmişlerdi.
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Cezaevi firarisi flınandırıcı Bursa’ıla yakalanın
Dolandırıcılık 
suçundan 9 yıl 6 ay 
ceza alan ve kaldığı 
hapishaneden firar 
eden zanlı, Kara
cabey de yakalandı. 
Firari dolandırıcılık 
zanlısı Oktay A.'nın 
sahte kimlik çıkar 
tarak Karacabey'in 
Hüdavendigar Ma- 
hallesi'nde ikamet 
ettiği öğrenildi.
Bunun üzerine

harekete geçen 
ekipler zanlının 
kaldığı eve 
yaptıkları operas 
yonla kendisini 
gözaltına aldı.
58 ayrı dolandın 
cılık suçuna 
karışan firarinin 
kaldığı evde yapılan 
aramada, birçok 
isme düzenlenen 
sahte kimlikler, 
22 adet sahte kredi

kartı ve 60 bin 
liralık sahte çek 
bulundu.
5 ay önce Kara
cabey'e geldiği 
öğrenilen Oktay 
A.'nın tutuklu 
bulunduğu Aydın 
Cezaevi'nden firar 
ettiği bildirildi. 
Zanlı, emniyetteki 
ifadesinin ardından 
adliyeye sevk 
edildi.

Kamyon park halindeki atacın üzerine uttu
Bursa'da freni 
boşalan kamyon 
yolu ve yaya 
kaldırımını geçip, 
park halindeki bir 
aracın üzerine uçtu 
Edinilen bilgiye 
göre kaza, Yıldırım 
ilçesi Namazgah 
Caddesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, A.E. yöneti
mindeki 16 VY 088 
plakalı hafriyat 
kamyonu, bir 
inşaatın önünde

rampaya park etti. 
Bir anda freni 
boşalan hafriyat 
kamyonu hızla 
geriye doğru git 
meye başladı. 
Önce kaldırım 
demirlerini kıran 
kamyon daha 
sonra park halin
deki bir aracın 
üzerine çıkarak 
durabildi. 
Bu sırada kam 
yo nun ön tekerlek
leri kaldırım

demirle 
rine asılı kaldı. 
Kazayı gören 
çevredeki 
vatandaşlar olay 
yerine koştu. 
Kazada şans eseri 
ölen ya da yarala 
nan olmadı.
Kamyon sürücüsü 
kazayı ufak 
sıyrıklarla atlattı. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri kaza 
ile ilgili tahkikat 
başlattı.

Traktör sürücüsünü zeytin ağacı kurtardı
İznik de ilçesinde 
traktör sürücü 
sünü ölümden 
zeytin ağacı 
kurtardı.
Kaza, Abdulva 
hap tepesi Nalkıran 
mevkiinde mey
dana geldi. 16 H

5002 plakalı trak
törün sürücüsü 
Adem Poyraz (52), 
Dalkıran mevkiinde 
tarlasını sulamak 
isterken, kullan 
dığı traktörü 50 
metrelik şarampole 
kaçırdı.

Poyraz'ı n 
kullandığı traktör 
şans eseri zeytin 
ağacına takılarak 
durdu. Adem 
Poyraz hafif 
yaralanırken, 
kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Utuştunıcu almalı için anaokulunu soydu
Bursa'da uyuştu 
rucu satın ala
bilmek için anaoku
lundan laptop çalan 
hırsız, okulun 
güvenlik kamerala 
rina yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'nın Os- 
mangazi ilçesine 
bağlı Emek Anaoku 
lu'na gece geç 
saatlerde hırsız

girdi. Okulun 
alarmının çalmasıy 
la kaçan hırsızın 
peşine düşen polis, 
okulun güvenlik 
kameralarını incele
meye aldı. Dizüstü 
bilgisayarı çalıp 
kaçan zanlının 
hırsızlık anı saniye 
saniye kaydedildi. 
Görüntülerden yola 
çıkan Hırsızlık Büro

ekipleri isminin 
M.K. olduğu tespit 
edilen zanlıyı kısa

sürede yakaladı. 
M.K. ifadesinde 
dizüstü bilgisayarı

uyuşturucu ala
bilmek için çaldı 
ğını ve uyuşturucu 
karşılığında dizüstü 
bilgisayarı S.S.(22) 
isimli şahsa 
verdiğini itiraf etti. 
Polis M.K.'nin 
verdiği bilgiler 
doğrultusunda 
S.S.'yi de gözaltına 
aldı. S.S. dizüstü 
bilgisayarı M.K.'den 

aldığını ve M.K.'ye 
uyuşturucu 
verdiğini itiraf 
ederek, bilgisayarı 
H.İ.S. isimli bir 
başka kişiye 250 
liraya sattığını 
söyledi. Bunun 
üzerine H.İ.S.'yi de 
gözaltına alan 
polis, dizüstü 
bilgisayarı ele 
geçirdi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Bursa Emniyet Müdürü değişti... Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Cafer Gündoğdu İnegöl’e atandı.

MHlSİİMl
Kaymakamlığın Duyurusu 

Kaymakamlık duyurusu, Belediye Anon 
sundan cumartesi günü halka iletilmiş. 
Aslında bu duyuru OH AL yasası ol

madan öncede geçerli bir uygulamaydı. 
Bölgemizde genellikle evlenme tören

leri, nişan ve sünnet cemiyetleri ve ben 
zerleri yaz aylarında yapıldığı için, düğün 
salonuna giderken veya gelin almaya 
gidilirken, araç konvoyları oluşturulur, 
ana caddelerden geçen araçlar, kornala 
rina basa basa gençlerin evliliğini gürül 
tü yaparak duyururlar.
Buna ne denir bilmem, açıkça söylemek 

gerekirse görgüsüzlük denebilir.
Ya arkadaş, sen evleniyorsan, korna 

çalarak bunu ilan etmene ne gerek var. 
Gelin arabası zaten süslenir ve gelen 
geçen bunu görür. Kornaya basıp 
gürültü çıkaranlara halk arkalarından 
küfür ediyor bunu bilmek gerekir.
Bu sıkıntı eskiden beri var.
Bu konuda çok haber yaptığımı biliyo

rum.
Kaymakamlık duyurusunda halkın 

huzuru, can, mal emniyeti, kamu düzeni 
ve üzücü olayların yaşanmaması için 
OHAL yasası hatırlatılmış.
Ha! uygulamada bu yerine getirilir mi? 
Tecrübeme dayanarak söylüyorum, ge

tirilmez.
Bir süre uygulanır gibi yapılır, sonra un

utulur gider.
OHAL olmadan da bunlar yasaktı.
Örneğin, ses düzeni kurulmaması istem 

yor.
Siz düğünleri bırakın, bilhassa sah gün

leri İstiklal Caddesindeki belli mağazalar 
bir palyanço tutup, ses düzenlerini so
nuna kadar açıp, müşteri çekmeye çalışı 
yor.

Bırakın Allah aşkına. Bakan kim.
Kapalı yerlerde yapılacak düğün vb. 

gibi etkinlikler için 24 saat önceden 
başvuru yapılıyor. Bu yerlere 2 adet kol
luk kuvveti görevlendirilmesi bu güne 
kadar uygulanmayan bir durumdu.

Bundan sonra nasıl uygulanacak 
göreceğiz.

Gemlik’te nüfusa göre yeterli polis 
yok. Bir de günde 4-5 düğüne 2 şer polis 
giderse vay halimize.

Bakın İstiklal Caddesinde trafiğin en 
kalabalık olduğu saatte bile polis göre
mezsiniz, zabıta göremezsiniz.
Aylardır yazıyorum, Kumsal Sokak tek 

araç geçebilecek darlıkta bir yoldur, bu
radaki cafeler yolları işgal etti, kimsenin 
gıkı çıkmıyor.

İstiklal Caddesi’nin köşesinde bir 
börekçi, T masayı kaldırıma koyarak 
dışarıya taşıyor, kimsenin gıkı çıkmıyor.

Oysa etrafında aynı işi yapan 3 işyeri 
var, onların bir tek masası yok kaldırımda 
neden?

Nedenini biz biliyoruz.
Sorun, çıkan yasa ve kuralları uygula

makta, o da biz de yok.

Cafer Gundogdu

Resmi Gazete'de arasında deği boşalan İnegöl atandı.
yayımlanan İçişleri şiklikler yapıldı. Emniyet İçişleri Bakanlığı
Bakanlığı karar Orhangazi ilçe Müdürlüğüne tarafından yapılan
namesi ile 22 ilin Emniyet Müdürlü atandı. atamalarda
emniyet müdürü ğü’nde 3 yıl eski Gemlik
değişti. Emniyet Müdürlü BURSA’YA İlçe Emniyet
Bursa Valiliği ise ğü yaptıktan ADANA’DAN Müdürü iken
hizmet içi sonra İnegöl YENİ MÜDÜR Bursa Emniyet
değişiklik ile Gem İlçe Emniyet

Öte yandan,
müdür Yardımcısı

lik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne olan Ali Kemal
Müdürü Cafer atanan Şükrü Bursa Emniyet Kurt daha sonra
Gündoğdu’yu Kaplan, Gemlik Müdürü Selami Niğde Emniyet
İnegöl İlçe Emniyet ilçe Emniyet Yıldız Adana’ya Müdürlü ğüne
Müdürlüğüne Müdürlüğü’ne atanırken, atanmıştı.
atadı. getirildi. Adana Emniyet Ali Kemal
Bursa Valiliği İlçemiz Emniyet Müdürü Osman Kurt, son karar
kararnamesi ile Müdürü Cafer Ak da Bursa name ile Edirne
ilçe Emniyet Gündoğdu ise Emniyet Emniyet Müdürü
müdürlükleri Şükrü Kaplan’dan Müdürlüğü’ne oldu.

Sm Mjllllt Millili SMI will

2017-2018 eğitim 
ve öğretim yılında 
eğitim faaliyetleri 
ne Sınav Koleji 
olarak başlayacak 
olan eski Özel 
Aykent İlköğretim 
okulunda bursluluk 
sınavı yapıldı.
Sınav Koleji Gemlik 
kampüsünde

cumartesi gunu 
yapılan busluluk 
sınavına 4 oturum 
da 2,3,4,5,6, ve 7. 
sınıflardaki 
öğrenciler katıldı. 
Burs kazanan 
öğrencilere 
sonuçlar önümüz 
deki günlerde 
bildirilecek

KAPATILAN İNTERNET KAFEDE KULLANILAN 
10 ADET BİLGİSAYAR SATILIKTIR 

Ahmet ŞENOL 
TEL: 0 531 850 51 54



GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK 8lYASİ GAZETESİ

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA



I BİL KOLEJİ
| I büi, cjeçJvûştuv,

I ORHANGAZİ KAMPUSU

4çtHy*r*
Uirncüv

S Uzman Kadro

İstediğiniz 
Fakülteyi 

Kazandırmak İçin 
Eğitim Kadromuzla 

HAZIRIZ

BıL/n istedik

»Tadımlık Üniversite <

Hayalini Kurduğunuz
Üniversiteyi Kazanmak

Artık Gerçek...

ES Özel Programlar
>3-D Eğitim SistemiTOS.T.E.M.

"©P.İ.S.A.JSKişisel Gelişim Programları

S İstanbul Aydın Üniversitesinde %50 Burs İmkanı

______________SOSYAL. ALANLARIMIZ_________ a

Açık/Kapalı Yüzme Havuzları Tenis Kortu

Sinema Salonu Basketbol Alanları
Konferans Salonu SÜT ~~ Buz Pateni

0.224 573 23 24 I 0.553 846 23 24
bilkoleji.com.tr Q bilorhangazi 89 bilorhangazi@bilkoleji.com.tr 

_______ ÇArapzade Mahallesi Olukdere Mevkii No:75 Orhangazi / BURSA .

bilkoleji.com.tr
mailto:bilorhangazi@bilkoleji.com.tr
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Mhaııaoa film Memenin tenlini cMılaı

Borusan Holding, 
Gemlik Belediyesi 
ve Sinemasal 
Kültür Sanat 
Derneği işbirliğiyle 
“2. Borusan 
Gemlik Çocuk 
Festivalini düzen
ledi. Festivalde 
binlerce çocuk

“Buz Devri 5” 
filmini izleyerek 
keyifli dakikalar 
geçirdi.
Borusan, ilkini 
geçen yıl düzenle 
diği “Borusan 
Gemlik Çocuk Fes
tivalinin İkincisini 
18 Ağustos Cuma 

günü 15 Temmuz 
Demokrasi 
Meydam’nda 
gerçekleştirdi. 
Festivale katılan 
binlerce çocuk 
aileleriyle birlikte 
açık hava 
sinemasında 
“Buz Devri 5” 

filmini izleyerek 
eğlenceli daki 
kalar geçirdi. 
Sinema gösterimi 
öncesinde yüz 
boyama etkinli 
ğine büyük 
ilgi gösteren 
çocuklar, macun, 
pamuk şeker ve 

patlamış mısır 
eşliğinde açık 
havada sinema 
keyfi yaşadı. 
Gemlik ilçesini ve 
Gemliklileri 
ekonomik ve 
sosyal alanlarda 
desteklemeyi 
öncelikleri ara 

sında gören 
Borusan’ın, 
Gemlik Belediyesi 
ve Sinemasal 
Kültür Sanat 
Derneği işbirli 
ği ile düzenlediği 
festivale Gemlik 
liler yoğun ilgi 
gösterdi.

Meleoroloii'tlen Barsama Has saöanahağıs unarısı
Yapılan son değer 
lendirmelere göre, 
Antalya, Aydın, 
Muğla, Denizli, 
Manisa, Ordu, Trab
zon, Giresun ve 
Rize çevreleri ile 
İzmir'in doğu 
ilçeleri, İsparta ve 
Balıkesir'in güney 
kesimleri ve Bur
durun güney ve 
doğu çevrelerinin 
kısa süreli ve yerel 
olmak üzere 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçeceği 
tahmin ediliyor.

Yağışların öğle 
saatlerinden sonra 
Muğla'nın Fethiye 
ile Antalya'nın Kaş 
ilçelerinde yer yer 
kuvvetli olması 
bekleniyor.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
alınan tahminlere 
göre, hava sıcaklı 
ğında önemli bir 
değişiklik olmaya 
cağı ve ülke 
genelinde mevsim 
normalleri civarın 
da seyredeceği tah
min ediliyor. 
Rüzgarın genellikle

kuzey ve kuzeydo 
ğu, Akdeniz kıyı 
kesimleri ile güney 
doğu bölgelerde 
güney ve güneybatı 
yönlerden hafif, ara 
sıra orta kuvvette 
eseceği tahmin 
ediliyor.
Bazı illerde bekle

nen hava durumuy 
la günün en yüksek 
sıcaklıkları ise 
şöyle: Ankara: 
Parçalı ve az bu
lutlu 33 
İstanbul: Parçalı ve 
az bulutlu 32 
Bursa: Parçalı ve 
az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve 
açık zamanla 
parçalı bulutlu, 
gece saatlerinden 
sonra doğu ilçeleri 
kısa süreli ve yerel 
olmak üzere 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı 33 
Adana: Parçalı ve 
az bulutlu 35 
Antalya: Parçalı ve 
az bulutlu, öğle 
saatlerinden sonra 
kısa süreli ve yerel 
olmak üzere 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 

yağışlı geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Yağışların Kaş 
çevrelerinde yer 
yer kuvvetli olması 
bekleniyor. 30 
Samsun: Parçalı 
bulutlu 29 
Trabzon: Parçalı ve 
çok bulutlu, aralıklı 
sağanak ve yer yer 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı 28 
Erzurum: Az bu
lutlu ve açık, za
manla parçalı 
bulutlu 30 
Diyarbakır: Az bu
lutlu ve açık 37

Türkiye'nin ilk uzay merkezi Bursa'da
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'nca 
(BTSO) projelendin 
len Gökmen Uzay 
Havacılık ve Eğitim 
Merkezi'nin (GU 
HEM) temeli 
Başbakan Yardım 
cilan Fikri Işık ve 
Hakan Çavuşoğ 
lu'nun katılacağı 
törenle atılacak. 
Yaklaşık 13 bin me
trekarelik alana 
inşa edilecek

GUHEM Avrupa'da 
en iyi, dünyada ise 
ilk 5 uzay ve 
havacılık merkezin
den birisi olacak. 
Uzay Havacılık 
Savunma Konseyi 
ve Kümelenmesi ile 
sektörde faaliyet 
gösteren veya üre
tim potansiyeli bu
lunan firmaları aynı 
çatı altında topla 
yan BTSO, genç 
kuşağı uzay ve 

havacılık faaliyet
lerine teşvik etmek 
maksadıyla Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanhğı'nın 
desteği ve Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi iş birliğiyle 
Gökmen Uzay 
Havacılık ve Eğitim 
Merkezi'ni hayata 
geçiriyor. 22 
Ağustos Sah günü 
Başbakan Yardım 
cilan Fikri Işık,

Hakan Çavuşoğ 
lu'nın iştirakiyle 
temeli atılacak olan 
mer kez, yaklaşık 
13 bin metrekare 
kapalı alana inşa 
edilecek. TÜBİTAK 
tarafından destek
lenen ve içerisinde 
uzay ve havacılıkla 
ilgili eğitim amaçlı 
düzenek ve sergi
lerin yer alacağı 
GUHEM 125 milyon 
TL bütçe ile hayata 

geçirilecek.
Ziyaretçiler yer 
çekimsiz ortamı 
tecrübe edebilecek 
150'den fazla inter- 
aktif düzenek, 
havacılık öğrenme 
merkezi, uzay ino- 
vasyon merkezi ve 
dikey rüzgar tüneli 
gibi birbirinden 
farklı uygulama 
ların yer alacağı 
merkez Avrupa'da 
en iyi, dünyada ise 

ilk 5 havacılık ve 
uzay temalı merkez 
lerden biri olma 
hedefiyle hayata 
geçiriliyor. Dikkat 
çeken bir mimariyle 
inşa edilecek 
GUHEM'in ilk 
katında havacılığın 
gelişimine ışık 
tutan düzenekler ve 
günümüzde 
kullanılan uçuş 
simülatörleri yer 
alacak.
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Maliye Bakanı 
Naci Ağbal, 2B ve 
Hazine'ye ait tarım 
arazileri için 
başvuru ve ödeme 
süresinin 7 Eylül’de 
biteceğini hatırlattı. 
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, 2B ve 
Hazine'ye ait tarım 
arazileri için 
başvuru ve ödeme 
süresinin 7 Eylül’de 
biteceğini belirte 
rek, “Bu zamana 
kadar başvuru yap
mayan vatandaş 
larımız 7 Eylül’e 
kadar yaparlarsa 
hak sahibi olacak, 
ödemelerini kaçıran 
lar da ödeme ya
parlarsa arazilerini 
alabilecek. Bu son 
şans.” dedi.

Bakan Ağbal, 
yaptığı açıklamada, 
kamuoyunda "2B 
yasası" olarak bili
nen ve devlet ile 
vatandaş arasında 
yıllardır süregelen 
sorunu çözüme 
kavuşturan 6292 
sayılı Kanun 
uyarınca, Orman 
Kanununun 2. mad
desinin (b) fıkrası 
kapsamındaki 
taşınmazlardan 
bugüne kadar 666 
bin hak sahibine 
yaklaşık 482 bin 
taşınmazın 
satıldığını ifade etti. 
Söz konusu 
satışların toplam 
değerinin 9,5 milyar 
lira olduğunu ak
taran Ağbal, bu be

delin 6,5 milyar 
lirasının tahsil 
edildiğini, geri 
kalan kısmının ise 
taksitler halinde 
ödendiğini söyledi. 
Bu kanundan daha 
fazla hak sahibinin 
yararlanabilmesini 
sağlamak için 
süresi içinde 
başvurmayanlar, 
kendilerine yapılan 
tebligatta belirtilen 
bedeli süresi 
içerisinde öde
meyenler ve tak 
sitli satışlarda, 
sözleşmesinde be
lirtilen taksitlerden 
ikiden fazlasını 
vadesinde öde
meyenler için 6 
aylık ek süre 
tanıdıklarını 

hatırlatan Ağbal, 
“Bu süre 7 Eylül 
2017'de sona 
eriyor. Vatandaş 
larımıza bilgilendiri 
ci mesajlar gön
derdik. Bu mesajlar 
la, erken Ödeme 
halinde faiz indirl 
minden yararlanı 
lacağı konusunda 
hak sahiplerini 
bilgilendirdik.” 
diye konuştu. 
Hâzineye ait tarım 
arazilerinden 25 bin 
200 kişiye 32 bin 
taşınmaz satıldı 
Maliye Bakanı 
Naci Ağbal, 
yine aynı 
kanunla çözüme 
kavuşturulan 
Hazine'ye ait tarım 
arazilerinin 

kiracılarına, 
kullanıcılarına ve 
paydaşlarına satışı 
uygulamasında 
rayiç bedel ve hak 
sahiplerini belir
leme çalışmaları 
tamamlanan illerde 
satışlara 
başlandığını 
bildirdi.
Bu uygulamayla 
vatandaşlara 
büyük bir imkan 
sunduklarının altını 
çizen Ağbal, 
şunları kaydetti: 
“Tarımla geçi 
mini sağlayan 
vatandaşlarımızın 
bu arazileri 
uzun yıllardır 
kullandıkları göz 
önünde bulunduru
larak, belediye ve 

mücavir alan 
sınırlan dışında 
bulunan tarım 
arazilerini hak 
sahiplerine rayiç 
bedellerinin yüzde 
50’si oranında in
dirimli satışını 
sağlıyoruz. Ayrıca 
faizsiz 6 yıl 
vade İmkanı 
sunuyoruz. Söz 
konusu uygulama 
kapsamında, 
Türkiye genelinde 
bugüne kadar 
yaklaşık 25 
bin 200 kişiye 
toplam 32 bin 
taşınmaz, 399 
milyon lira bedelle 
satıldı ve bu 
bedelin 182 
milyon lirası tahsil 
edildi.”

..... KÜÇÜK KUMLA 0 STIIIV OZGİİZELYAU SİTESİNDE Will II HAVUZLU 2+1 DAİREUHI ILIR SAHİBİNDEN SATILIK
------------ 0535 37818 00

Kur ulan sir ket sayısı azaldı

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA NIN YERİ
www.ozerpansiyon.com 
O 530 311 05 97 ■ O 533 352 41 63

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez •Güler Ajans
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Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhonö 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır;

Kurulan şirket 
sayısı temmuzda 
bir önceki aya göre 
yüzde 12,72 azala 
rak 5 bin 195 
oldu. Aynı 
dönemde kapa 
nan şirket sayısı 
yüzde 7,28 
artarak bin 90 
olarak gerçekleşti 
Kurulan şirket 
sayısı temmuzda, 
bir önceki aya 
göre yüzde 12,72 
azalarak 5 bin 
195 oldu. Aynı 
dönemde ka 
panan şirket 
sayısı yüzde 7,28 
artışla bin 90 
olarak kayıtlara 
geçti.
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB), temmuz 
ayına ilişkin 
kurulan-kapanan 
şirket istatistik
lerini açıkladı. 
Buna göre,

temmuzda kurulan 
şirket sayısı, bir 
önceki aya göre 
yüzde 12,72 
azalarak 5 bin 
952'den 5 bin 195'e 
geriledi. Bu 
dönemde kapanan 
şirket sayısı ise 
yüzde 7,28 arttı ve 
bin 90 oldu. 
Haziranda ka 
panan şirket 
sayısı bin 
16 idi.
Kurulan şirket 
sayısı temmuzda 
geçen yılın 

aynı ayına göre 
yüzde 67,91, 
kapanan 
şirket sayısı 
yüzde 112,89 
artış gösterdi. 
Kurulan şirket 
sayısı ocak- 
temmuz döne
minde geçen 
yılın aynı dönem
ine göre yüzde 
4,06 arta 
rak 41 bin 494, 
kapanan şirket 
sayısı yüzde 
19,99 artarak 
6 bin 988 oldu.

KAŞEDE BEKLEMEK 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

http://www.ozerpansiyon.com
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SGK'dan kayıt dışına Harfte
Sosyal güvenlik 
denetmen lerince 
yılın ilk 6 ayında 
gerçekleştirilen 
kontrollerle, 2 bin 
330 iş yeri kayıt 
altına alındı, 
sigortasız çalışan 
9 bin 558 kişinin 
sigortası yapıldı. 
Kayıt dışı istihdamla 
mücadeleye 
aralıksız devam 
eden Sosyal Güven
lik Kurumu (SGK), 
bu kapsamda 
sosyal güvenlik 
denetmeleri eliyle 
çalışmalarını 
sürdürüyor. 
Özelikle Ağrı, Kars, 
Ardahan, Van, Muş, 
Bitlis ve Hakkari 
gibi kayıt dışı 
istihdamın yoğun 

olduğu illere 
yoğunlaşan kurum, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığının iletişim 
merkezi "Alo 170"e 
gelen ihbar ve 
şikayetleri de 
dikkate alıyor.
SGK, 2007'de yüzde 
45 civarında olan 
kayıt dışı istihdam 
oranını, etkin mü
cadeleyle geçen yıl 
yüzde 33 seviyesine 
düşürdü. Kurum, 
kayıt dışı istihdam 
oranındaki her 1 
puanlık azalışa 
karşılık 1 milyar 
liralık yükten 
kurtuldu.
Sosyal güvenlik 
denetmenlerince 
yılın ilk 6 ayında

gerçekleştirilen kon
trollerle, kayıt dışı 2 
bin 330 iş yeri kayıt 
altına alındı, sosyal 
güvencesiz çalışan 
9 bin 558 kişinin 
sigortası yapıldı.
Kurum, bu 
faaliyetler 
sayesinde 85 milyon 
lira prim geliri elde 
ederken, kayıt dışı 

işçi çalıştıran 
işverenlere de 
toplam 15 milyon 
lira ceza kesildi.

2014TEN BU YANA 
500 MİLYON LİRAYA 
YAKIN CEZA 
KESİLDİ

Sosyal Güvenlik 
Denetmenleri Derne 

ği Genel Başkanı 
Mustafa Duman, bir 
kişinin sigortasız 
çalıştırılması, 
sigortalı olduğu 
halde ücretlerinin 
eksik ya da işçinin 
çalıştığı gün 
sayısından daha az 
gün sigortalı olarak 
kuruma bildirilme 
sini, kayıt dışı istih
dam şeklinde nite
lendirdiklerini 
söyledi
Kayıt dışı istihdamla 
mücadele kapsa 
mında SGK ve ona 
bağlı çalışan 
sosyal güvenlik 
denetmenlerinin 
büyük başa rılara 
imza attığını dile 
getiren Duman, 
şunları kaydetti:

"2014'ten bu 
yana yapılan 
denetimler netice 
sinde kayıt altına 
alınan sigortasız 
işçilerin yaklaşık 
yüzde 90'ı, sosyal 
güvenlik denetmen
lerince tespit 
edilmiştir. Bu 
kapsamda 70 bine 
yakın iş yerinde 
denetim faaliyeti 
gerçekleştirilerek 
45 bin sigortasız 
işçi sosyal gü 
venlik kapsamı 
altına alınmıştır. 
Bu sürede usulsüz 
lüklere ilişkin 
olarak da işveren 
lere toplamda 500 
milyon liraya yakın 
ceza kesildi."

Hece çalışanlar dikkat! Has değişiklik...
Turizm, özel güven
lik ve sağlık hizmet
lerinde çalışanların 
gece çalışma 
sürelerine yönelik 
yeni düzenlemeleri 
içeren yönetmelik 
değişikliği Resmi 
Gazete'de 
yayımlandı.
Buna göre, turizm, 
özel güvenlik ve 
sağlık hizmeti 
yürütülen işlerde 
vardiya sayısı 24 
saatte iki olacak 
şekilde düzen
lenebilecek! Turizm, 
özel güvenlik ve 
sağlık hizmeti

yürütülen işlerde 
personelin yazılı 
onayının alınması 
şartıyla 7,5 saatin 
üzerinde gece 
çalışması 

yaptırılabilecek. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığın 
ca turizm, özel 
güvenlik ve sağlık 
hizmetlerinde 

çalışanların gece 
çalışma sürelerine 
yönelik düzenle 
meye gidildi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığın 
ça "Postalar Halinde 
İşçi Çalıştırılarak 
Yürütülen İşlerde 
Çalışmalara İlişkin 
Özel Usul ve 
Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik" 
Resmi gazete'de 
yayımlandı. 
Söz konusu 
yönetmeliğin 
4'üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (a) 
bendi nitelikleri 
dolayısıy la sürekli 
çalıştıkları için 
durmaksızın birbiri 
ardına postalar 
halinde işçi çalıştın 
larak yürütülen 
işlerde posta sayı 
sının 24 saatlik 
süre içerisinde en 
az üç işçi postası 
çalıştı rılacak 
şekilde dü zen- 
lenirken, turizm, 
özel güvenlik ve 
sağlık hizmetinde 
çalışanları kapsayan 
yeni bir düzenleme 
eklendi.

Buna göre, turizm, 
özel güvenlik ve 
sağlık hizmeti 
yürütülen işlerde 
ve bu işlerin 
yürütüldüğü iş yer
lerinde faaliyet 
gösteren alt iş 
veren tarafından 
yürütülen işlerde 
posta sayısı 24 
saatte iki posta 
olacak şekilde 
yapılabilecek. 
Yönetmeliğin 
7'nci maddesinde 
yapılan değişiklikle 
de gece çalışmala 
rina yönelik düzen
lemeye gidildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
OmtBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sid. 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

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

__________ OTOBÜS___________

ULAŞIM
Pamukkale 012 OO 20
DENİZ UÇAÛI 013 00 13
P«ga*u* Afcml» Seyahat 014 03 02
METRO «13 12 12
Aydın Turtam 313 20 77
Sflaar Turtam 012 1O 72
Kanberofilu-Esadaç 014 40 40
Anıtur 014 47 71'
Kamil Koç »12 O1 03

HASTANELER

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514.88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast 613 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 66
Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

Körfez Tekel 613 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Tekel 613 32 40 1
Gemlik Tekel 613 23 24
Manastır Tekel 617 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 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Petrol 0-13 10 79
MAR-PET B13 30 33
Tuncay Otogaz 013 10 4»
Boyza Potrol »13 01 03

Gemlik Karfez
^^aeMLhVİMİLKaONLÛK SİYASİ OAZITIIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5861 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacıhk-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lEIIIIIIIEIllU
VENÜS SİNEMASI 

CUMALİCEBER 
12.00-14.00.-16.00

18.00-20.00 
KARA KULE 

12.00-14.15-16.15-
18.15-2015 

KORKU TÜNELİ
11.30-13.00- 

15.00-17.00-19.30
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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I KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI
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KUMLA 1 .ŞUBEMİZ KUMLA 2. ŞUBEMİZ

BANKAMATİKLERİN YANI O 541 545 99 56
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76
O 224 538 88 86 - 0533 746 06 46

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI
O 224 514 77 00 O 543 550 20 70
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YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ
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Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel : O 224 514 31 64 Fax : O 224 513 90 41 GEMLİK

www.yigitinsaatgemlik.com

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

SATILIK 
KİRALIK 
EV-ARSA
ARAZİ - 
DÜKKAN
İŞYERİ

Uüvml Ihemiç

|EiHHSi9| s;
GEMLİK ŞUBEMİZ j
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www.dayiem lak.sahibinde n. c o m

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.dayiem


SIZMA

Baskı

Kuruluş:! 973

TÜRKİYENİN EN BÜYÜK TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI FABRİKASI GEMLİK'TE...

kavlak
SİZM '

DanK! H 444 68 80

www.kavlak.com.tr

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

23 Ağustos 2017 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 

k GEMLİK j
irfanunluemlak.sahibinden.com

MnilMW.|ilnilia
jt] Güne Bakış

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yağmurla gelen...
Dün öğle saatlerinde, birden bastı 

ran sağanak yağış nedeniyle bir süre 
İşyerimizde mahsur kaldık.

Yağmur bekleniyordu.
Ağustos ayı, Temmuz ayı gibi bol 

yağmurlu geçmedi.
Zeytin üreticisi bir süredir yağmur 

bekliyordu, gece yağan yağmur ve 
dünkü yağmur toprağın da üreticinin 
de yüzünü güldürdü.

Devamı sayfa 4’de

24 milyon lira harcanan kapalı pazar yerinde 
sorunlar bitmiyor. Dünkü yağmurda tavanlar 

aktı, sıcakta havalandırmalar çalışmadı 

Yüriiyen merdiırenin 
biri çalışıyor 

biri çalışmıyor

Kurtuluş Savaşı’nın 
Galip Hocası, 
Kuwa-i Milliyeci, 
Türkiye Cumhuri 
yetinin kurucula 
rından, Atatürk’ün 
Ekonomi Bakanı, 
Başbakanı ve 3. 
Cumhurbaşkanı 
Mahmut Celal 
Bayar, ölümünün

31. yıldönümünde 
doğduğu Umurbey 
Mahallesindeki 
anıt Mezarı başın 
da devlet töreni ile 
anıldı. Anıta çe 
lenklerin protokol 
sırasına göre 
sunulmasından 
sonra mevlit oku- 
tuldu. Sayfa 2’de

Gemlik Belediyesi’nin 24 milyon lira harca
yarak yaptırdığı Kapalı Pazar Yeri’nin 
açıldığından beri sorunları bitmiyor. A 
Bloktaki yürüyen merdivenlerin çıkış 
bölümü çalışırken, dün iniş merdiveninin 
çalışmadığı görüldü. Haberi sayfa 4’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Celal Banar ölümünün 31. yılında anıldı

Kurtuluş Savaşı’nın 
Galip Hocası, 
Kuwa-i Milliyeci, 
Türkiye Cumhuri 
yetinin kurucula 
rından, Atatürk’ün 
Ekonomi Bakanı, 
Başbakanı ve 3. 
Cumhurbaşkanı 
Mahmut Celal 
Bayar, ölümünün 
31. yıldönümünde 
doğduğu Umurbey 
Mahallesi’ndeki anıt 
Mezarı başında dev 
let töreni ile anıldı.

Umurbey’deki 
törene Cumhurbaş 
kanı Genel Sekreter 
Yardımcısı Nadir? 
Alpaslan, Bursa 
Valisi İzzettin 
Küçük, CHP Bursa 
Milletvekili Nurhayat 
Kayışoğlu, Gemlik 
Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Garni
zon Komutanı Tevfik 
Kuş, Siyasi Parti, 
Dernek ve STK

temsilcileri ile bazı 
vatandaşlar ve az 
sayıda Umurbeyli 
katıldı.

TÖREN BAŞLIYOR

Celal Bayar’ın 
naaşının bulunduğu 
Anıt Mezar önünde 
yapılan törene, 
Bayar Ailesinden 
Celal Bayar’ın 
torunu Akile Gürsoy 
katıldı. Bayar’ın Anıt 
Mezarı önünde 

yapılan çelenk 
sunma programının 
ardından saygı 
duruşunda 
bulunuldu.
Ardından Celal 
Bayar’ın torunu 
Akile Gürsoy’a pro
tokol üyeleri ve 
anma törenine 
gelenler taziyede 
bulundular.
Protokol sırasına 
göre önce 
Cumhurbaşkanlığı, 
ardından Bursa

Valiliği, Garnizon 
Komutanlığı, Gemlik 
Belediyesi çelenk
leri anıt mezara 
kondu.
Bayar ailesi de anıta 
bir demet çiçek 
bıraktı.

EVİ ZİYARETE 
EDİLDİ
Anıt Mezar önün
deki törenden 
sonra Celal Bayar 
Kütüphanesi ve 
Celal Bayar’ın

doğduğu ev 
konuklar tarafından 
gezildi.
Celal Bayar’ın 
anılması törenleri 
Umurbey Merkez 
Çarşı Camiinde 
okutulan mevlit ve 
kur’an okunma 
sından sonra 
son buldu.
Anma törenine AKP 
milletvekillerin 
den katılım 
olmaması dikkat 
çekti.

24 milyon lira harcanan kapalı pazar yerinde sorunlar bitmiyor. Dünkü yağmurda tavanlar aktı, sıcakta havalandırmalar çalışmadı

ffiW8tewtiıiHlışıwlılıi caliiw

Gemlik Belediyesi’ 
nin 24 milyon 
lira harcayarak 
yaptırdığı 
Kapalı Pazar Yer- 
i’nin açıldığından 
beri sorunları 
bitmiyor.
Ocak ayında 
hizmete açılan ve 
açılışta Bursa’nın 
en modern Kapalı 

Pazar Yeri olarak 
tanıtılan ancak, 
900 esnafı bulunan 
Sah Pazarı 
esnafından ancak 
425’inin tezgah 
açabildiği pazar 
yerinde, sorunlar 
açıldığı günden 
beri sürüyor. 
Kapalı Pazar 
Yeri’nin üst kata 

çıkan yürüyen 
merdivenleri 
tam 8 aydır 
çalışmıyordu. 
Geçtiğimiz hafta 
A Bloktaki 
yürüyen merdi 
venlerin çıkış 
bölümü çalışırken, 
dün iniş merdiveni 
nin çalışmadığı 
görüldü.

Pazar Yeri’ne giriş 
kapıların sık sık 
bozulması, yağmur 
lu havalarda 
tavandan suların 
akması, sıcakta 
havalandırma 
vantilatörlerinin 
çalışmaması 
yanında, lokantası, 
kafeteryası, 
sağlık kabini

çalışmıyor.
Açılışta Kurban 
Kesim yeri olarak 
da kullanılacağı 
tanıtılan pazar 
yerinin önümüz 
deki kurban 
bayramı için 
Kaymakamlıkça 
açıklanan kesim 
yerlerinde 
adı geçmiyor.

Dün kısa süre 
yağan yağmurdan 
sonra Pazar 
Yerinin Tapu 
Müdürlüğü 
yolunda asfaltın 
düzgün 
yapılmaması ne
deniyle suların 
toplanması ise 
pazara gelenlere 
zor anlar yaşattı.
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Boıuai tııllanan fcanleşlnıbıcaltlayar ak ftMiir an
Bursa'da, bonzai 
kullandığı için 
uyardığı kardeşini 
bıçaklayarak 
öldürdüğü iddia 
edilen sanığa ve 
rilen müebbet hapis 
cezasını Yargıtay 
bozdu. Yeniden 
yargılanan sanık, 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezası aldı. 
2014 yılı haziran 
ayında Osmanga 
zi'ye bağlı Küçük 
balıklı Mahalle- 
si'nde meydana 
gelen olayda, 26 
yaşındaki Gökhan 
Çotur, uyuşturucu 
parası yüzünden 
tartıştığı kardeşi 
Hasan Çotur*u (17) 
4 yerinden bıçakla 
yarak öldürdü.
Olayın ardından 

gözaltına alınan 
gencin ağabeyi 
tutuklandı.
Bursa 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
sanık hakkında, 
'yakın akrabayı 
kasten öldürmek' 
suçundan 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezası talebiyle 
dava açıldı.
Mahkemede 
yargılanan sanık, 
müebbet hapis 
cezası aldı.
Yargıtay, Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı avukatı 
katılmadığı için 
kararı bozarak, 
dosyayı mahke 
meye geri gön
derdi. Yeniden 
yargılanan sanık, 
daha önceki

ifadelerini tekrarla
yarak, "Bana iftira 
atıldı. Olaydan bir 
gün önce eve gelen 
kardeşimin bonzai 
içtiğini anladım. 
Onu uyararak, 'Bir 
daha içersen seni 
döverim' dedim. O 
da, 'Peki ağabey' 
dedi. Bir daha da 
hiçbir tartışmamız 

olmadı. Ertesi 
gün kardeşim 
öldürülmüş. Polis 
beni cinayet 
şüphelisi olarak 
gözaltına aldı. Bana 
iftira atılıyor. Benim 
olayla hiçbir ilgim 
yok. Olay günü 
annem, babam ve 
kardeşim ile birlikte 
kahvaltı ettik.

Kahvaltıdan sonra 
kardeşime sigara 
almak için birlikte 
markete gittik. 
Daha sonra da 
ondan ayrılarak eve 
geldim. Polis de bir 
saat sonra beni 
cinayet şüphelisi 
olarak gözaltına 
aldı. Benim 
kardeşimden 

uyuşturucu için 
para istemem söz 
konusu değildir. 
Ben zaten 
çalışıyorum, param 
var. Benim ne 
kardeşim ile ne de 
anne babam ile bir 
sıkıntım yok. Suç
suzum, beraatimi 
istiyorum" dedi. 
Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakanlığı, 
daha önce iyi hal 
indirimi ile müebbet 
hapis cezası alan 
sanığa indirim 
uygulanmamasını 
talep etti. Kısa bir 
aranın ardından 
mahkeme heyeti, 
bu sefer sanığa 
indirim uygula 
mayarak 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezası verdi.

sew imimi ırat ıia ununa im
Gürsu da hareket 
halindeki otomobil, 
bilinmeyen bir ne
denle yanmaya 
başladı. Tamamen 
yanan otomobil 
bölgedeki bir kişi 

tarafından cep tele
fonu ile kaydedildi. 
Yangın, saat 20.00 
sıralarında Gürsu 
TOKİ Dışkaya 
yolunda meydana 
geldi. Sürücüsü 

alınamayan otomo
bil, hareket halin 
deyken bilinmeyen 
bir nedenle 
alev aldı. Oto 
mobilin yandığını 
farkeden sürü

cü aracını kenarı 
çekerken, yoldan 
geçenlerin ihbarı 
üzerine itfaiye 
ekipleri sevk edildi 
İtfaiye ekiplerinin 
müdahalesi ile

söndürülen tamamen küle
yangında, araç döndü.

MQiosIMetle beton direğe çarını
Orhangazi de 
beton elektrik 
direğine çarpan 
motosiklet sürücü 
sü ağır yaralandı. 
Kaza Arapzade Ma
hallesi Tekneliküp 
Camii yakınlarında 

meydana geldi. 
Özgür Yeşil (20), 
kendisine ait moto
sikletle Fındıklı Ma
halle si'ne giderken 
direksiyon 
hakimiyetini kay
betti. Kontrol den 

çıkan motosiklet 
kaldırım üzerindeki 
beton elektrik 
direğine çarptı. 
Kafasını direğe 
çarpan genç 
sürücü için 
vatandaşlar 112'yi

aradı. Ağır yarala 
nan Özgür Yeşil, 
ambulansla Orhan 
gazi Devlet Has
tanesine kaldırıldı. 
Burada ilk müda
halesi yapılan mo
tosiklet sürücüsü,

daha sonra hayati 
tehlike kaydıyla 
Bursa Devlet Has
tanesine, oradan

da Anadolu 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak yoğun 
bakıma alındı.

Bdiuıııı iş makinesine kantırdı
İnegöl de mısır 

tarlasında kolunu 
silaj makinesine 
kaptıran genç it
faiye ekibinin 
yaklaşık 1 saat 
süren çalışmasının 
ardından kurtarıla 
rak hastaneye 
kaldırıldı. Edinilen 
bilgilere göre, Al- 

ibeyköy Mahalle
sindeki mısır tarla 
sında çalışan Yusuf 
D. (33), ağabeyi 
Hasan D. yöneti
mindeki 16 UB 395 
plakalı traktörün 
arkasına bağlı 
olarak operatör 
Necati T. tarafından 
çalış tınlan silaj 

makinesine öbek
lerden mısır 
saplarını atarken 
kolunu makineye 
kaptırdı. Gencin 
çığlıkları üzerine 
makineyi durduran 
ağabeyi ve çevre
dekiler sağlık ekip
lerine haber verdi. 
Olay yerine gelen 

itfaiye ve sağlık 
ekipleri ile mahalle 
sakinleri genci kur
tarmak için sefer
ber oldular. Yakla 
şık bir saat süren 
yoğun çalışmalar 
sonucunda kurta 
rılan genç, İnegöl 
Devlet Hastanesine 
ardından Uludağ

Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane
sine sevk edildi. 
İnegöl'deki müda
hale sırasında uya
narak "parmaklarım 
nerede?" diye 

sorduğu öğrenilen 
gencin sol kolunun 
dirsekten aşağı 
bölümünü kaybet 
tiği öğrenilirken, 
olayla ilgili soruş 
turma başlatıldı.
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Güne Bakış
II

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com ilçemizin kardeş

Yağmurla gelen...
Birkaç gündür gazetenin baskı ustalı 

gına da başladım.
40 yıldır baskı makinalarını zorunlu 

olmadıkça hiç kullanamadım.
Bizim Zeki Usta yıllık izne çıkınca, yeri 

ne kimseyi bulamayınca, makinanın 
başına geçtim.
İlk gün zor geçti.
Makinanın düğmesinin yerini biliyor

dum. Ama uzun yıllar baskı yapmayınca 
herşey sil baştan başladı. Gece saat 3 
lere kadar çalıştım, başardım.
Zoru bir günde aştım.
Namerde muhtaç olmadan kendi 

göbeğimi kendim kestim.
Dışarıda yağmur yağıyor, gazetenin 

gideceği uzak yerler var. Buralara ben 
aracımla gitmek zorunda kalıyorum.

Dönüşte Acıbadem Tıp Merkezine 
gazete bıraktım. Aracımı da park edecek 
yer bulunca, bir de haftalık pazar 
ihtiyacını gidermek için 24 milyonluk 
Kapalı Pazar Yerine doğru yol aldım. 
Daha Acıbadem’den ayağımı yola atınca 
bir su birikintisiyle karşılaştım.
Araçlar geçerken çevreye sıçrattığı su 

nedeniyle halk kenarlara kaçıyor.
Birikintinin yanında mazgal var ama, o 

işe yaramıyor. Oraya su gitmiyor.
Şaşılacak şey, buralar para verip asfalt 

dökülüyor ama, yağmurda asfalt göle 
dönüşüyor.

Yağmur artık yağmıyor, aksine güneş 
yeniden ısıtmaya başlayınca, bu kez 
yoğun bir nem ile ter basıyor insanın 
vücudunu.
Pazar yerine giriyorum, artık esnaf beni 

tanıyor.
Nedeni Pazaryeri açıldığında pazarcı 

esnafı ile Belediye arasında yaşanan 
gerginliklerde hep oradaydık.

Bunları haber yapıp vatandaşa duyur
duk. Bir de 24 milyon liraya mal edilen 
tek katlı, üst katı Köylü Pazarı ve 
kafeterya ile otopark olan bu ‘Bursa’nın 
En Modern Pazar Yeri’nin modern olma 
yan yönlerini sergilediğimiz için bizi 
esnafr da'na yakından tanıdı.

Dün bana müjdeyi yine esnaf verdi.
A blok yürüyen merdivenin önündeki 

yumurtacıma gittiğimde, haberi o verdi. 
Baktım ki bizim 8 aydır yürümeyen, 
yürüyen merdivenimiz yürüyor.

Ama dikkatli bakmamışım. Merdiven 
yalnız yukarı çıkıyor, aşağıya inen ise 
çalışmıyor.

Vatandaş yine tabanvaya başvuruyor.
Ortalarda alışveriş yapıyorum, bir esnaf 

‘bak yağmur yağıyor, tavan akıyor’ diyor. 
Başımı yukarıya kaldırıyorum, yukarıdan 
sular akıyor.

Gülüyorum.
Sonra yazılanları düşünüyorum.
Pazar yerinin işletmesi Esnaf Odasına 

varildi. Ama kafeterya verilmiyor. Pazar 
yerinin elektrik tesisatında sorunlar 
olduğunu yetkililer söylüyor. Kapılar 
çalışmıyor, durmadan onarım yapılıyor.

Kafetereya çalışmıyor, sağlık kabini 
çalışmıyor. Olsun, Bursa’nın en modern 
kapa'ıı pazar yerimiz var ya.

Şehirlerinden Nea 
Kios’un (Yeni Gem
lik) Kültür Günleri 
nedeniyle Gemlik 
Belediyesini 
temsilen kalabalık 
bir grup Yunanis 
tan’a gitti. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
katılmadığı 
ziyarete Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcügezli, 
Ahmet Avcı ile 
AKP MHP ve 
CHP’ii meclis 
üyeleri ile AKP 
İlçe Başkanı Zafer 
Işık, CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Emin 
Özcanbaz, Gemlik 
Girit ve Rumeli 
Türkleri Derneği 
Başkanı Ahmet 
Çakmak, bazı 
belediye personeli

ır

Başkanı Dimitris 
Kambosos ve 
yardımcısı

karşıladı.
Gemlik heyetinin 
ziyareti sürüyor.

katıldı.
Gemlik heyetini 
Kios Belediye

r r

■MllİBlMİlllllliMlIlllİ
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 
(BTSO) Gökmen 
Projesi kapsa 
mında Avrupa'nın 
en iyi dünyada ise 
ilk 5 uzay ve hava 
cılık merkezinden 
birisi olacak Gök
men Uzay Havacılık 
ve Eğitim Merkez
i'nin (GUHEM) 
temeli Başbakan 
Yardımcısı Fikri 
Işık'ın da katıldığı 
törenle atıldı. 13 
bin metrekarelik 
alanda dikkat 
çeken bir mimariye 
sahip olacak 
GUHEM, Türk! 
ye'nin uzay temalı

ilk eğitim merkezi 
olacak.
Bursa'yı uzay hava 
cılık ve savunma 
gibi sektörlerde de 
söz sahibi yapmak 
için çalışmalar 
yürüten BTSO, 
Gökmen Projesi 
kapsamında bir ilke 
daha imza attı.
Uzay Havacılık

Savunma Konseyi 
ve Kümelenmesi ile 
sektörde faaliyet 
gösteren veya üre
tim potansiyeli bu
lunan firmaları aynı 
çatı altında topla 
yan BTSO, 
TÜBİTAK desteği 
ve Bursa Büyükşe 
hir Beledi yesi 
işbirliğiyle Gökmen

Uzay Havacılık ve 
Eğitim Merkezi'nin 
temeli ni Başbakan 
Yar dımcısı Fikri 
Işık ve Bursa pro
tokolünün katilı 
mıyla attı. 
Başbakan 
Yardımcısı Fikri 
Işık, "Bursa her 
zaman beni 
heyecanlandıran 
bir şehir oldu. Ne 
zaman Bursa'ya 
gelsem hayırlı bir 
işin ya temelini 
attık ya da açılışını 
yaptık. Bu projenin 
hayata geçmesinde 
emek veren herke 
se teşekkür ediyo
rum." dedi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİNDEN 
İLK VERİLEN ÖĞRENCİ KİMLİK KARTIMI KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. 
ÖMER USLUDİL

GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS 
CÜZDANIMI KAYBETTİM. YENİSİNİ ÇIKARACAĞIMDAN 

ESKİSİNİN HÜKMÜ YOKTUR.
AYŞE OKTAY ARİDİL

mailto:kadri_guler@hotmail.com


23 Ağustos 2017 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 5

M»lıııftiılsMiaMitatıiHiıMii8la»ı

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM
EMLAK

sahibinden.com

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI 
0 224 514 77 00 0 543 550 20 70 
KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI 
BANKAMATİKLERİN YANI 0 541 545 99 56 
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76 
0 224 538 88 86 - 0533 746 06 46

Si emlwk PflYı:: . - „

İffet®

MMMI

KUMLA 2. ŞUBEMİZKUMLA 1. ŞUBEM

Hükümet, 2011 
yılında KHK ile 
hayata geçirdiği 
yapıyı tamamen 
değiştiriyor. Sağlık 
kurumlan için 
oluşturulan üçlü 
yönetim yapısı, 6 
yıl sonra yeniden 
tek çatı altında 
toplanıyor.
2011 Kasım 
ayında, 'Sağlıkta 
Dönüşüm Projesi' 
kapsamında 81 ilde 
Kamu Hastaneler 
Birliği (KHB) Genel 
Sekreterliği ku
ruldu. Ayrıca Halk 
Sağlığı Kurumu ve 
Sağlık Müdürlükleri 
ile 3 farklı yönetim 
yapısı planlandı. 81 
ilde en üst yönetici 
olarak KHB Genel 
Sekreterlikleri 
oluşturuldu.
Kamu hastaneleri 
yönetimi ve satın 
almalarında, en 
güçlü isim olan 
KHB Genel 
Sekreterlikleri, 

sistem 
kurulduğunda 
yüksek ücretle 
tercih edilen 
makamlar oldu. 
Ayrıca bu yapının 
merkez ve taşra 
teşkilatları için 
yüzlerce yönetici 
kadrosu 
oluşturuldu.

DAHA HIZLI VE 
VERİMLİ 
ÇALIŞILACAK

Aynı düzenlemeyle, 
illerdeki, Halk 
Sağlığı Kurumu ve 
Sağlık Müdürlükleri 
de ikinci ve üçüncü 
basamak sağlık 
hizmetlerinden 
sorumlu yapılar 
olarak hayata ge 
çirildi. Bu birim
lerde, ana çocuk 
sağlığı, bulaşıcı 
hastalıklar, çevre 
sağlığı, verem 
savaş dispanser
leri, koruyucu ve 
önleyici sağlık

hizmetleri gibi 
hizmetlerden so
rumlu kılındı. 
Sağlıkta daha hızlı 
ve verimli çalışma 
amacıyla yapılan 
bu düzenleme, yeni 
kadrolar açılması 
dışında, beklenen 
sonucu vermedi.

KOORDİNASYON 
SORUNU YAŞANDI

İllerde sağlıkla ilgili 
yönetim, üç başlı 
oldu. Üç kurum 
arasında koordi
nasyon sorunu 
yaşandı ve yetki 
karmaşası ortaya 

çıktı. Yaratılan 
bürokrasi, 
hizmetlerde 
gecikme oluşturdu. 
Ayrıca, yeni 
oluşturulan 
kadroların, bazı 
grup ve cemaatler 
tarafından kadro 
laşma amacıyla 
kullanıldığı öne 
sürüldü. O dönem, 
eleştirilen bu 
yapının işlemediği 
6 yıl sonra görüldü, 
iktidar, yaşanan 
sorunların ardından 
bu sistemi, eski
sine benzer bir 
yapıya dönüştür 
mek için kolları 

sıvadı. Mehmet 
Müezzinoğlu'nun 
Sağlık Bakanı 
olduğu dönemde, 
'sağlıkta tek çatıya 
dönüş' olarak . 
açıklanan yasa 
çalışması, aylarca 
bekledi. Bakanlar 
Kurulu aşamasına 
kadar gelen 
ve dönemin 
Başbakanı Ahmet 
Davutoğlu'nun 
imzalamasının 
ardından, TBMM'ye 
gönderilmesi bekle
nen yasa tasarısı, 
Davutoğlu'nun 
görevden 
ayrılmasına neden 
olan olağanüstü 
kongre süreciyle 
askıda kaldı.

ERDOĞAN 
TALİMATI 
Geçtiğimiz gün
lerde konu yeniden 
Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan'a 
iletildi, Erdoğan, 
yerelde yaşanan 

sağlık sorunlarının 
giderilmesi için 
çalışma yaptırdı. 
Erdoğan, illerde 
yeniden sağlıkta 
tek çatı yönetimine 
geçilmesi için tali
mat verdi ve bu 
düzenlemenin 
çıkartılacak ilk 
kanun hükmünde 
kararnameye 
konulmasını istedi. 
Yapılan çalışmaya 
göre, illerde sağlık 
yönetimi eskisine 
benzer bir yön
temle, "il sağlık 
müdürü, kamu 
hastanelerinden 
sorumlu il sağlık 
müdür yardımcısı 
ve halk sağlığından 
sorumlu il sağlık 
müdür yardım 
cısı" şeklinde 
yeniden 
yapılandırılacak. 
Bu düzenle 
meyle yetki ve 
görevlendirmeler 
de yeniden 
tanımlanacak.

sahibinden.com


23 Asus tos 2017 Çarşamba Gemlik KŞrffez Sayfa 6

W Wil Mi iıırulan hayvan pazarlannı twnUhmr
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık 
işleri Dairesi 
Başkanlığı ekipleri 
kent merkezinin 
yanı sıra Büyük 
şehir belediyesi 
sınırları içinde 
kalan tüm ilçelerde 
kurulan kurbanlık 
satış alanlarında ve 
adaklık kurban 
satım yerlerinde 
karasinek ve diğer 
haşerelere karşı 
ilaçlama çalışma 
larını aralıksız 
sürdürüyor.
Kurban Bayramı 
öncesinde kent 
merkezinin yanı 
sıra tüm ilçelerde 
yerleşim alanlarına

yakın bölgelerde 
kurbanlık satış 
alanları oluşturu 
lurken, bu bölge 
lerde çevre 
sağlığını tehdit ede

cek unsurlara karşı 
Büyükşehir Beledi 
yesi ilaçlama ekip
leri çalışma larına 
ağırlık veriyor. Bu 
kapsamda 14 Veter

iner Hekim, 10 Zi
raat Mühendisi, 224 
ilaçlama personeli, 
90 ilaçlama aracı ve 
ilaçlama ekipman 
larıyla ile tüm kur

ban satış noktala 
rında ve benzeri 
karasinek üreme ih
timali olan nokta
larda karasinek ve 
diğer haşerelere 
karşı aralıksız 
olarak ilaçlama 
yapılıyor.
Bulaşıcı zoonoz 
hastalıklarının 
(Bruselloz, Tüber 
küloz, Şarbon) 
özellikle Kurban 
Bayramı sonra 
sında artış göster 
diğine dikkat çeken 
Büyükşehir 
Belediyesi Vete 
riner Hizmetleri 
Şube Müdürü Ve 
teriner Hekim Bar
baros Cihangir, 

hastalıkların hasta 
hayvan atıklarının 
kedi, köpek, kuş, 
haşereler 
vasıtasıyla insan
lara bulaştığını 
bunun için hay
vansal atıkların 
kontrolsüz bir 
şekilde çevreye 
bırakılmaması 
konusunda 
vatandaşları uyardı. 
Hayvanlardan 
insanlara geçe 
bilen bu çeşit 
hastalıklarla mü
cadele kapsamında 
yürütülen çalış 
maların bayram 
sonrasında da 
devam edeceği 
belirtildi.

■ KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU 2+1 DAİRE 
ŞAHİDİNDEN SATILIK 
05353781800

kavZeflinYeniSuhesiniOtovolılalIctı

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA’NIN YERİ
www.ozerpansiyon.com 
O 530 311 05 97 - O 533 352 41 63

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez • Güler Ajans

£3
BYEGM

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

KflŞtM MKUMSf 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[|

1959 yılında Gem
lik'te faaliyetlerine 
başlayan Gemlik'in 
önde gelen zeytin
cilerinden Okay 
Zeytincilik yeni 
şubesini Istanbul- 
Izmir otoyolunda 
Oksijen Dinlenme 
Tesislerinde açtı. 
AR-GE 
çalışmalarına 
önem veren Okay 
Zeytincilik, daha 
önce Türkiye'de 
ilk tuzsuz zeytin 
üretimiyle ön 
plana çıkmıştı. 
Aile işletmesi olan 
Okay Zeytincilik'in 
işletmecilerinden 
Mehmet Okay 
yaptığı açıklama 
da; "Okay Zeytinci
lik yatırımlarını 
artırarak Gemlik 
bölgesinden 
topladığı zeytinleri 
işlemeye 
başlamıştır.

Zeytinyağı üreti
mini kendine 
ait modern 
tesislerinde 
gerçekleştiren 
firmamız, ürün
lerini Türkiye'nin 
her bölgesindeki 
müşterilerine 
ulaştırmaktadır. 
Kaliteli ürünleriyle 
pazarda yer alan 
Okay Zeytincilik, 
zeytin ve 
zeytinyağının 
insan sağlığında 
çok önemli bir yer 
tuttuğunun bilin
ciyle kullandığı 
teknolojiyi sürekli

yenilemektedir. 
Okay Zeytincilik, 
doğanın insanlara 
bahşettiği zeytini 
ve zeytinyağını 
sofralara en 
sağlıklı ve lezzetli 
şekilde sunabil 
mek için her gün 
memnuniyetle 
daha fazla mesai 
vermektedir. 
Bugün'de Istan 
bul-lzmir otoyol
unda yeni 
şubemizle hizmete 
girdik. Tüm zeytin 
severleri bekli 
yoruz." ifadelerine 
yer verdi.

http://www.ozerpansiyon.com
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Ticari kart üiinıası 3.5 mihıonıı deuirdi
KOBİ’ierin kısa 
vadeli ve düşük 
tutarlı krediler ile 
nakit akışlarını 
düzenleyebilecekleri 
finansman 
ihtiyaçları, ticari 
amaçla kullanılan 
kredi kartlarına 
talebi arttırdı.
Ticari kart tarafında 
son 3 yıldan bu 
yana yaşanan ivme- 
lenme hedeflere de 
yansıdı. Bankalar 
önümüzdeki 
dönemde ticari kart 
tarafında yüzde 15- 
20 aralığında 
büyüme bekliyor. 
Bazı bankalar ticari 
kartlarda pazar 
paylarını ikiye kat
lama planlan 
yapıyor.
Bankalarası Kart 
Merkezi verilerine 

göre Türkiye’de 
ticaret kart sayısı 
3.5 milyonu aşarak 
3 milyon 567 bin 
adede geldi. Ticari 
kartlarla alışveriş 
işlem hacmi 122 mil
yar TL’yi geçiyor. 
Bankacıların verdiği 
bilgiye göre ise bu 
kartlarla aylık 12 
milyar TL civarında 
harcama 
gerçekleşiyor. 
Dünya'da yer alan 
habere göre ticari 
kart tarafında yıllık 
büyümeler yüzde 20 
civarında seyred
erken 3.5 milyon 
ticari kartın 
Türkiye’deki KOBİ 
sayısı ile 
kıyaslandığında, 
büyümeye açık bir 
alan olduğu 
değerlendiriliyor.

Türkiye’de 60,4 mi
lyon adet kredi kartı, 
124,2 milyon adet 
de banka kartı 
kullanılıyor. 2016 
yılının haziran ayı ile 
kıyaslandığında 
kredi kartı sayısında 
yüzde 2’lik artış, 
banka kartı 
sayısında ise yüzde 
8’lik artış görülüyor. 
Toplam kart sayısı 

ise 185 milyon 
adede yaklaşarak 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 6 oranında 
artış gösterdi. 
2017 yılının ilk altı 
ayında kartlarla 
toplam 317 milyar 
TL tutarında ödeme 
yapılırken bu değer, 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 

yüzde 11 büyüme 
olduğunu gös
teriyor. Aynı 
dönemde banka 
kartları ile yapılan 
harcamalar bir 
önceki yılın 6 aylık 
dönemine göre 
yüzde 37 artarak 32 
milyar TL’ye yük
selirken kredi 
kartıyla yapılan 
ödemeler yüzde 9 
artışla 285 milyar 
TL’ye geldi.
Kartlarla yapılan 
harcamalara 
bakıldığında 
havayolları, kamu/ 
vergi ödemeleri ve 
araba kiralama gibi 
sektörlerde yaşanan 
artış dikkat çeki
ciydi. Havayolları 
yüzde 27, 
kamu/vergi 
ödemeleri yüzde 21, 

araba kiralama 
yüzde 21, yemek 
yüzde 21 ve benzin 
ve yakıt istasyonla 
rından yapılan 
harcamaların yüzde 
20 arttığı görüldü. 
Bireysel tarafta 
yaşanan gelişim ve 
pazarın belli 
büyüme dinamik 
terine ulaşması 
bankalar tarafında 
dikkatleri ticari kart 
pazarına da çevirdi. 
Özellikle ticari 
işletmelerin 
harcamaları alanına 
giren belli sektör
lerdeki büyüme 
bankaların iştahını 
açarken bireysel 
taraftaki kadar 
hızlı olmasa da 
büyüme potan 
siyeli yüksek alan 
görüyor.

Ev ve araba alacaklar dikkat!
İnternetteki sitelere 
cazip fiyatlarla ev ve 
otomobil ilanı 
verdikten sonra 
aldıkları 500 ilâ bin 
liralık kaparolar ile 
ortadan kaybolan 
dolandırıcılara 
operasyon düzen
lendi.
Yüzlerce şikâyet 
üzerine İstanbul 
polisinin Ankara’da 
yaptığı operasyonda 
3 kişi gözaltına 
alındı.
İnternet üzerinden 
verilen cazip ilan
lara kanarak 

dolandırıcıların 
hesaplarına 'kaparo' 
adı altında para 
yatıran yüzlerce kişi 
polise şikayette bu
lundu. İstanbul 
Siber Suçlarla Mü
cadele Şubesi ekip
leri, yaptığı 
araştırmada benzer 
ilanlarla cazip fiyata 
ev ya da araç 
kiraladıklarını duyu
ran, otomobil, ev ya 
da eşya satan 
kişileri tespit ederek 
çalışma başlattı. 
Vurgunculardan 
birinin İP adresini 

belirleyen polis, 
şüphelinin Ankara'
daki adresine op
erasyon düzenledi. 
Şüpheli ve 2 kişi 
gözaltına alındı. 
Dolandırıcıların 
genellikle 500 lira ile 
1000 lira arasında 
kaparo aldıkları, 
değeri yüksek olan 
ev ve araçlarda bu 
miktarın daha da 
yükseldiği öğrenildi. 
Vurgunun boyutu
nun milyonlarca lira 
olduğu tahmin 
ediliyor. Polis, ben
zer ilanlarla vurgun 

yapan diğer 
dolandırıcıların 
peşine düştü.

'MUTLAKA BİRİNİ 
BULUYORLAR' 
Kaparo çetesine 
dolandırılmaktan 
son anda kurtulan 
reklamcı Vildan Ay, 
sosyal medya 
hesabında şunları 
yazdı: "Böyle bir 
dolandırıcılık türedi. 
İyi bir muhitte, 
oldukça iyi durum
daki bir ev için 
kiralık ilanı veriliyor. 
İstenen kira 'Bunu 

asla kaçırma 
malıyım' ucuzluğun 
da. Üstelik sahibin 
den. Arıyorsunuz, 
bir adam umarsız 
bir şekilde 'Şehir 
dışındayım, cuma 
günü geleceğim, şu 
kadar kişiye ran
devu verdim, 
ararsınız, tutulma 
mışsa gelir 
görürsünüz' diyor. 
Amaç 'Size kaparo 
yollayayım, evi bana 
verin' diyen birini 
bulmak. Öyle biri 
mutlaka çıkıyor. Ka
paro yollanıyor.

Aranan telefon 
kapanıyor. O kişi bir 
daha asla 
bulunamıyor." 
Gayrimenkul 
Danışmanı Ümit 
Bay, "Bize bu 
konuda yüzlerce 
kişiden şikâyetler 
geliyor.
Müşterilerimize 
dikkatli olmaları 
yönünde uyarılarda 
bulunuyoruz ama 
yine de fiyatı 
ucuz görünce 
araştırmadan 
ödeme yapıyorlar.” 
dedi
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I GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155

I Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom.___________ 513 12 06

KAYMAKAMLIK
I Kaymakamlık 513 10 51

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 OO 96
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
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
lige Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 2S6 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 5132394

VAPOR-FERİBOT

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

OTOBÜS

__________ ULAŞIM__________
I Pamukksle «12 00 26
I DENİZ UÇAĞI «13 «« 13
I Pagasus Akmls Soyahat 614 63 02
I METRO 513 12 12
I Aydın Turizm «13 20 77
I SOxar Turizm 512 1O 72
I Konberofllu-Esadaç «14 46 40
I *•'”"*09 51 2 01 53
I HASTANELER

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

_________ DAĞITICILAR_________

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

I Devlet Hastanesi 517 34 00
I Sahil Dev. Hast. 513 23 29
1 Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
1 Tomokay Tomografi 513 65 29
1 Acıbadem 280 44 44
I _________ TAKSİLER__________

I Körfez Taksi 513 18 21
i Çınar Taksi 513 24 67
1 Güven Taksi 513 32 40
1 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 öi3 1O 7B
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 313 16 40
Beyza Petrol «13 01*03

Gemlik Körfez
aeMLİK»İN Ilk oOnLQK «İya»I »AZtT»f

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5863 

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). |

ifflilıMM
VENÜS SİNEMASI 

CUMALİ GEBER 
12.00-14.00.-16.00 

18.00-20.00 
KARA KULE 

12.00-14.15-16.15-
18.15-2015 

KORKU TÜNELİ
11.30-13.00- 

15JO-17.00-19.30
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez

İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTI.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAM İNAT PARKE 

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com ________

BAY VE BAYAN AYAKKABI 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN

KARAR VERMEYİN... .

Mrk: Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar 
Derneği karşısı GEMLİK

Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad.
। No: 14/B GEMLİK
' gemllkflyonkayakkabi@outlook.

fisf&A Ayakkabı,
AYAKKABININ YENİ ADRESİ

http://www.yigitinsaatgemlik.com


TÜRKİYENİN EN BÜYÜK TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI FABRİKASI GEMLİK'TE...

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

24 Ağustos 2017 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 

k GEMLİK j
irfanunluemlak.sahibinden.com

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

AKP de hareketlilik başladı
Adalet ve Kalkınma Partisi’nde 

Türkiye genelinde siyasal hareket 
lilik başladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
son günlerde sürekli sözünü ettiği 
parti içindeki ‘‘Metal Yorgunluk” 
sözü üzerine, parti örgütlerinde değ 
şimin kaçınılmaz olduğu görülüyor.

Erdoğan, örgütlerin başındaki es- 
kilere“ÇEKİLIN” mesajını verdi.

Devamı sayfa 4’de

Gemlik Kaymakam 
lığı ve Gemlik 
Belediyesi’nin 
öncülüğünde Kent 
Konseyi’nin 
organizasyonuyla 
yaptığı Uluslararası 
3. Gemlik Zeytini 
Festivaline 
günler kaldı.
Kent Konseyi Festi
val Komitesi’nce 
yapılan toplantı

larda 3. Gemlik 
Zeytini Festi 
vali’nin 22-23- 
24 Eylül 2017 
günleri yapılmasına 
karar verilmişti. 
Festivale çağınla 
cak konuşmacılar 
ve sanatçıların 
belirleneceği ve 
çağrılara başla 
nacağı öğrenildi. 
Haberi sayfa 2’de

Gemlik Sağlık Toplum Merkezi’nden 
yapılan açıklamada, ilçemiz GençaliMa- 
halllesi’nde Bursa Su Kanalizasyon 
İdaresince (BUSKİ) gerçekleştirilecek 
olan deniz deşarjı nedeniyle, ÇED 
uygulaması yapılmasına Bursa Valiliği 
nin gerek görmediği bildirildi. Sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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3. Gemlifc Zeytini Festiuali gun sayıyor
Gemlik 
Kaymakamlığı ve 
Gemlik Beledi 
yesi’nin öncülü 
ğünde Kent Kon- 
seyi’nin organi 
zasyonuyla 
yaptığı 3. Gemlik 
Zeytini Festivaline 
günler kaldı. 
Kent Konseyi Festi
val Komitesi’nce 
yapılan toplantı 
larda 3. Gemlik 
Zeytini Festi 
vali’nin 22-23-24 
Eylül 2017 
günleri yapılması 
kabul edilmişti. 
Mayıs ayında 
Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim, ilçemizdeki 
sivil toplum 
kuruluşları ve 
Kaymakamlık ile

lar Odası, muhtarlar, 
Ziraat Odası, üretici 
kooperatifi yöneti
len, sivil toplum

duyurmuştu. 
Ticaret Odası, 
Ticaret Borsası, 
Esnaf ve sanatkar-

ortak yapılan 
toplantılarda belir
lenen takvim ile 3. 
Uluslararası Gemlik

Zeytini Festivalinin 
görkemli bir açılış 
yürüyüşüyle 
başlayacağını

kuruluşları 
yöneticileri ve 
sanayi 
kuruluşlarının 
da katkı koyacağı 
3. Gemlik Zeytini 
Festivaline 
bir ay aldı.
Bu nedenle, Kent 
Konseyi’nde 
hazırlıklar hız 
kazandı.
Festivale çağınla 
cak konuşmacılar 
ve sanatçıların 
belirleneceği ve 
son noktada 
konarak çağrılara 
başlanacağı 
öğrenildi.
3.Gemlik Zeytini 
Festivaline Gem- 
lik’in kardeş şehir 
belediyelerinin de 
davet edileceği 
öğrenildi.

Urfa dan Gemlik’e Yücel Yücel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2 Müdür Yardımcılığı kadrosu boşta atama bekleniyor

İcra Miidürlününtle 2
Yardımcı flöreye başladı
4 Müdür Yardımcısı 
kadrosu bulunan 
Gemlik İcra 
Müdürlüğü’ne 
2. Müdür Yardım 
cısı atandı.
Bir Müdür 
yardımcısı kadro
suyla hizmet veren

Gemlik İcra 
Müdürlüğüne 
geçtiğimiz ay 
Emine Öztürk 
Müdür Yardımcısı 
olarak atanmıştı. 
Hafta başında Ufra 
Merkez İcra 
Müdürlüğü’nden

ilçemize atanan 
Yücel Yücel 
görevine başladı. 
5 yılık icra memuru 
olan Yücel Yücel, 
mesleğine Kaş’ta 
başladı.
Oradan Urfa’ya 
atanan Yücel,

Gemlik İcra 
Müdürlüğüne 
Müdür Yardımcısı 
olarak atandı.
Gemlik İcra 
Müdürlüğü’nde 
2 müdür yardımcısı 
kadrosu boş 
bulunuyor.

hacca gitmek 
için bir ay izne 
ayrıldığı öğrenildi.

Bu arada, İcra 
Müdürü Behzat
Karadayı’nın

ftK Parti Bursa II Başkanı belli oldu
Cemalettin lerinde milletvekili ticaret hayatına kezleri Ticaret
Torun'un istifa aday adayıydı. başlamıştır. A.Ş ile başarılı
sının ardından 1995 yılında iş hayatı sürdüren
AK Parti Genel Ayhan Salman Hadim Şirketler Salman, Hadim
Merkezi tarafın kimdir? Gurubunun ilk Şirketler grubu
dan yapılan şirketi olan Yönetim Kurulu
atamayla il 1969 Bursa-lnegöl Hadim Boya Başkamdir.
başkanlığına doğmuştur. 1988 A.Ş'yi kurarak Evli ve 3 çocuk
Inegöllü iş adamı Yılında boya ticaret hayatını babasıdır.
Ayhan Salman ticareti alanında sürdürmüştür. AK Parti Bursa İl
getirildi. faaliyet gösteren 1999 yılında Başkanı Ayhan
Salman, 7 Haziran aile işletmesini kurulan Hadim Salman oldu.
2015 genel seçim- devralarak Alışveriş Mer

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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5 Hırsız 1.5 Datikaıla 30 Bin liralılt Sigara Çaldı
BURSA'da maskeli 
5 kişi levye ile 
kapısını açtıkları 
marketten 1.5 
dakikada 30 bin 
lira değerinde 
sigara ile içinde 
bozuk para olan 
yazar kasa ile bil
gisayar çaldı. 
Güvenlik kamerası 
ile görüntülenen 

hırsızlık 
şüphelilerinin 
yakalanması için 
soruşturma 
sürdürülüyor. 
Bursa'da sabaha 
karşı bir marketin 
kapı kilidini levye 
ile açan hırsızlar 
içeri girdiler. 
Güvenlik 
kamerasında 

eşkalleri belli 
olmaması için bir 
kişinin kadın 
şapkası taktığı 
diğerlerinin de yüz
lerini hastane 
maskesiyle 
kapattığı 5 şüpheli 
sigara reyonunda 
bulanan yaklaşık 30 
bin lira değerindeki 
sigaraları cips ko

lilerine doldurdu. 
Daha sonra market
teki bilgisayar ve 
içinde bozuk para 
olan yazar kasayı 
alan hırsızlar 
çaldıklarını bir oto
mobile koyarak 
uzaklaştılar.
Hırsızların marketin 
kapısını açıp, 
hırsızlık olayını 

gerçekleştirmeleri 
1.5 dakika sürdü. 
İşyeri sahibi M.K., 
sabah işyerini 
açamaya 
geldiğinde 
hırsızlığın farkına 
vararak durumu 
polise bildirdi. 
Güvenlik 
kameraları ile 
kaydedilen hırsızlık 

olayını 
soruşturmaya 
başlayan polis, 
hırsızlıkta 
kullanılan otomo
bilin de çalıntı 
olduğunu belirledi. 
Hırsızların 
yakalanması için 
kapsamlı 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Ha tali Sollaına Kaza Geiirfli: 10 Varalı
Bursa'da hatalı 
solla yapan oto 
mobil, karşı 
yönden gelen 
otomobille çarpıştı. 
2'si ağır olmak 
10 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
Orhaneli yönüne 
giden 10 V 0405 
plakalı otomobil, 

iddiaya göre hatalı 
sollama sebebiyle 
merkez Osman 
gazi ilçesi Dağakça 
Mahallesi 
yakınlarında Bur- 
sa'dan Orhaneli 
yönüne seyreden 
16 V 9902 plakalı 
otomobille 
çarpıştı. Çarpma 
nın etkisiyle 2 

otomobil de 
hurdaya dönerken 
2'si ağır olmak 
üzere 10 kişi 
yaralandı.
Yoldan geçen 
diğer sürücülerin 
112 acil servis 
ekiplerine 
haber vermesi 
üzerine kaza 
yerine kısa sure 

gelen görevliler 
yaralılar ilk 
müdahaleyi olay 
yerinde yaptı.
Yaralılar 
Bursa'da has
tanelere sevk 
edildi.
Jandarma ekipleri 
de kazayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

II

Bursa'da, satın 
aldığı kurbanlık 
ların parasını 
ödemeden kaçan 
sabıkalı şahıs, 
jandarmanın takibi 
neticesinde 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Orhaneli'nin 
Akalan Mahalle

si'nde, K.G isimli 
şüpheli, V.A'dan 4 
küçükbaş 
hayvan aldı. 
Hayvanları aracına 
yükleyen K.G, 
üstünde para 
olmadığını, şehir 
merkezinde para 
çekip hayvanların 
ücretini 

ödeyeceğini 
söyledi. V.A da 
kendi aracı ile 
hayvanların 
yüklü olduğu 
K.G'nin kullandığı 
aracı takip ederek 
şehir merkezine 
doğru yola çıktı. 
K.G, şehir 
merkezine 

yaklaştıkları es
nada izini kaybet
tirdi. Mağdur V.A, 
durumu Orhaneli 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı'na 
bildirdi.
Jandarmanın 
yaptığı araştırmalar 
sonucu hırsızlık ve 
dolandırıcılık

suçlarından 
sabıkası bulunan 
K.G, Orhaneli yolu 
Yürücekler mevki
inde yakalanarak

gözaltına alındı. 
Adliye sevk edilen 
K.G, adli kontrol 
şartı ile serbest 
bırakıldı.

Köprüye çıkıp intihar etmeye kalktı
Osmangazi 
Köprüsü'nde aracı 
ile Yalova is
tikametinden giriş 
yapan E.A (34) 
isimli şahıs korku
luklara çıkarak 
intihar girişiminde 
bulundu. 
Osmangazi 
Köprüsü bir intihar 
girişimine daha 
sahne oldu. 
E.A adlı şahıs 
aracıyla Yalova 
gişelerden Os
mangazi

Köprüsü'ne giriş ayaklarına durduran şahıs,
yaptı. Köprünün 1. geldiğinde aracını aracından inerek

köprünün 
korkuluklarına tutu
narak beklemeye 
başladı. Olayı fark 
eden vatandaşların 
durumu güvenlik 
görevlilerine 
bildirmesi üzerine 
olay yerine gelen 
ekipler şahsı 
köprüden inmesi 
yönünde inmesi 
yönünde ikna etm
eye çalıştılar. Bu 
esnada Yalova İt
faiyesinden de 
yardım istendi.

Yalova itfaiyesi 
ekipleri köprünün 
altına gelerek 
şişme yatak açarak 
şahsın atlamasına 
karşı güvenlik ön
lemi aldı. Yaklaşık 
45 dakika süren 
ikna çabaları net
icesinde intihardan 
vaz geçene şahıs 
polis ekipleri 
tarafından köprü
den indirilerek 
ifadesi alınmak 
üzere emniyete 
götürüldü
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

AKP de hareketlilik başladı
Bu mesaj üzerine Bursa İl Başkanı Ce- 

malettin Torun istifa etti. Yerine yeni 
atama dün yapıldı.

Ülkeyi 15 yıldır yöneten AKP‘nin iktidar 
olmanın verdiği güçü elden kaybetmemek 
için yapısındaki eskimiş isimleri değişti 
rerek partiye ivme kazandırmak isteniyor.
Aslında işin ekonomik boyutu da var. 
AKP’nin birçok yöneticisi 15 yıl içinde 

ekonomik olarak büyük kazanımlar elde 
ettiler.

Uzağa gitmenize gerek yok. Gemlik öze
line baktığınızda bunu görmeniz mümkün. 
AKP ilçe kadrosundaki birçok iş adamının 
15 yıl öncesi ile bugününü karşılaştırın, 
ne demek istediğimi anlarsınız.
AKP’nin nereden doğduğu biliniyor.
Erdoğanlar, Güller, Davutoğulları, 

Arınçlar gibi bir çoğu Erbakan Hocanın 
kucağında büyüdüler.

Siyasal İslam doktrinini Erbakan’dan 
aldılar, "İmam Hatipler bizim arka 
bahçemiz” diyordu rahmetli Erbakan, 
bugün AKP kadrolarının yüzde 80’i imam 
hatip kökenlidir.

İmam Hatipli olmayan kolay kolay bir 
yerlere gelemez.

İmam Hatipler AKP için bir referanstır. 
Çünkü Erdoğan’ın hedefi, imam hatipten 
yetişenlerin kuracağı yeni Türkiye’nin 
temellerriSLAMI olacaktır.
Bunun için acele etmiyor ama zamanı da 

azalıyor.
O nedenle içi boş söylemlerle halkı uyu

tuyorlar.
2019 yılında yapılacak Cumhurbaş 

kanlığı seçimleri Erdoğan için çok önemli. 
Erdoğan, kendinden sonraki Türkiye’yi 
yönetecek kadroları hazırlıyor. Başta 
ailesini. Tek adamlığı döneminde bunu 
sağlamak zorunda.

O nedenle, 15 yılda kokuşan parti örgüt
leri ve belediyelerin yenilmesini istiyor. 
Çünkü balık koktu, tuz da koktu.

AKP’li belediyelerde büyük vurgunlar 
vuruldu. Halk bunu konuşuyor. Bilgiler 
Erdoğan’a gidiyor. İnşaattaki rantlar, 
havuzdan gelenler bir yandan partiye 
akıyor.

G6ı&ım7îeniWık'ozeıme.7jerfflık'te 
AKP’nin ilk ilçe başkanı Vedat Emek idi. 
Emek’i Mehmet Turgut ilçe başkanı 
yaptırdı. Ancak dar kadro ile particilik 
yapıldığı için, AKP iktidara gelince, yine 
imam hatiplilerin girişimi ile ilçe yöneti 
mine Enver Şahin seçildi. Sonra Diş 
Hekimi Oktay Kahveci ve ardından Nec 
det Yılmaz, Refik Yılmaz’in ortak avukat 
lık bürosu vardı. Biri meclis üyeliğinden 
şaibeli olarak Belediye başkanvekili, 
sonra da başkan oldu. Necdet Yılmaz mil
letvekili adayı olunca yerine yardımcısı 
Zafer Işık geldi.

Şimdi neden durup dururken, Orhan 
Semiz’in adı ortaya atılıyor. Bunu kim or
taya atıyor neler dönüyor AKP de bunu da 
irdeleyeceğiz.

Gemlik Sağlık 
Toplum Merkezi’n- 
den yapılan 
açıklamada, 
ilçemiz Gençali 
Mahalllesi’nde 
Bursa Su Kana 
lizasyon İdare 
since (BUSKİ) 
gerçekleştirilecek 
olan deniz deşarjı 
nedeniyle, ÇED 
uygulaması 
yapılmasına Bursa 
Valiliğinin gerek 
görmediği 
bildirildi.
Kurşunlu’da 711.19 
metre uzunluğun 
daki deniz deşarjı 
projesi kapsamında 
EKOÇED Çevreden 
Mühendislik 
Hizmetleri Limited 
Şirketi tarafından

hazırlanan proje 
Çevresel 
Etli Değerlen 
dirmesi (ÇED) 
yönetmeliğinin 
16. maddesi

uyarınca yapılması 
gereken tanıtım 
toplantısı için 
Bursa Valiliğine 
EKOÇED 
tarafından yapılan

bildirimde Valilik 
verdiği cevapta 
ÇED uygulaması 
için “Gerekli 
Değildir” kararı 
verildi.

Bugün 16 saat sular kesilecek
BUSKİ Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan açıkla 
mada bugün 
ilçemizede bazı 
mahallelerde 
sular kesilecek. 
Yapılan 
açıklamada, 
Hamidiye 
Mahallesi 
Hürriyet Caddesi 
ile Çevre Yolu 
arasında kalan 
bölgede Gemlik 
BUSKİ Bölge 
Müdürlüğünce 
yapılacak

çalışmalar 
nedeniyle bugün 
08.00 ile 24.oo 
saatleri arasında

sular kesileceği 
duyuruldu.
Yapılan açıklamada 
vatandaşların

su sıkıntısı 
çekmemeleri için 
önlem almaları 
istendi.

Hükümet, esnek çalışanların 
güvencesi için harekete geçti
Hükümet, milyon
larca genç için 
umut kapısı olan 
uzaktan çalışma, 
geçici işe güvence 
konusunda yeni bir 
hamleye hazırla 
nıyor. Sendikaların 
"güvencesi" olmadı 
ğı için eleştirdiği 
uzaktan çalışma 
konusundaki huku 
ki boşlukları

doldurmaya yöne
lik yasal çalışmalar 
tamamlandı. Esnek 
çalışan dezavantajlı 
gruplara prim gün 
sayısı, analık 
yardımı konusunda 
esnek koşullar 
sağlanacak, tam 
zamanlı çalışan 
larla farklı işleme 
tabi tutulmaları ön
lenecek. Esnek

çalışanların 
IŞKUR'un mesleki 
eğitimlerinden 
yararlanması 
sağlanacak, bu 
kapsamda 
çalışanlara yönelik 
bir veri tabanı 
kurulacak. 
Türkiye İş Kurumu 
"esnek çalışma ne
deniyle işimi kay
bettim" diyenin

yanında olacak. 
IŞKURyeni iş 
bulma ve mevcut 
işini devam et
tirmesi konusunda 
hem işverene hem 
çalışana destek 
verecek. Esnek 
çalışma 
yönetmeliği uzak
tan çalışana 10 
başlıkta güvence 
verilecek.
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m$ lastiği ınjiiulanıası herkese zorunlu olflu
Ülkemizde 5 yıldır 
uygulanan ve sade 
ce ticari araçları 
kapsayan kış lastiği 
zorunluluğunda 
kapsam genişle 
ti İdi. Bu kıştan 
itibaren özel oto
mobiller de zorunlu 
olarak kış lastiği 
takacak.
1 Aralık - 1 Nisan 
tarihleri arasında 
kış lastiği takma 
yan araçlara 625 
lira para cezası 
uygulanacak. 
Kış lastiği zorun
lulu ğu ülkemizde 
2012 yılından bu 
yana uygulanıyor. 
Ticari araçları kap
sayan uygulamaya 
bu yıl ilk kez yeni 
bir yasal düzenle
meyle birlikte binek 
araçları da dahil 
edildi; yani bütün 
özel otomobiller de 
dahil olmak üzere 
tüm özel motorlu 
araçlar bu kış 
itibarıyla zorunlu 

olarak kış lastiği 
kullanmaya başla 
yacak. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haber 
leşme Bakanlı 
ğı’nca 1 Nisan 2017 
tarihli Resmi 
Gazete’de yayınla 
nan tebliğde;
"Ülkemiz karayolla 
rında seyreden 
yabancı plakalı 
araçlar da dahil 
olmak üzere ticari 
ve özel tüm araçlar 
için kış lastiği kul
lanma zorunluluğu 
getirilmiştir" dendi. 
Buna göre Türki 
ye'de 1 Aralık ile 
takip eden yılın 1 
Nisan tarihleri 
arasında kalan dört 
aylık dönemde 
bütün taşıtlar kış 
lastiği kullanmakla 
yükümlü hale geldi. 
Uygulama kapsa 
mında olduğu halde 
kış lastiği kullanma 
dığı tespit edilen 
araçlara 625 lira 
para cezası uygu

lanacak.

ŞEHİRLERARASI 
YOLDA ZORUNLU, 
İL SINIRLARINDA 
VALİLİĞE BAĞLI

01 Arahk-01 Nisan 
arasındaki dört 
aylık kış döne
minde şehirlerarası 
yollarda seyahat 
eden bütün araçlar 
kış lastiği kullan
mak zorunda. Şehir 
içinde uygulama 
yapılıp yapılmaya 
cağı ortalama yerel 
sıcaklıklar dikkate 
alınarak valilikler 
tarafından belir

lenecek ve duyuru
lacak. Valilikler, 
tarih aralığını 
öncesinde veya 
sonrasında 1’er ay 
artırabilecek. 
ARAÇTA ZİNCİR 
DE OLSA, KIŞ 
LASTİĞİ ZORUNLU! 
Sürücüler 
tarafından araçta 
bulunmasının bir 
güvence olarak 
görüldüğü ‘patinaj 
zinciri’ de kış 
lastiği tebliğinde 
yer aldı. En çok 
merak edilen soru
lardan biri olan 
"Zincirim var, yine 
de kış lastiği tak

mam gerekir mi?" 
sorusu düzenlenen 
tebliğle; "Araçta 
patinaj zinciri bulun 
ması veya kullanıl 
ması kış lastiği 
zorunluluğunu or
tadan kaldırmaz” 
şeklinde yanıt bul 
du. Sadece buzlu 
zeminlerde kullanı 
tabilen çivili lastik
ler, kış lastiği yeri 
ne geçebilecek. 
Ayrıca kış lastiği 
takılı tüm araçların 
da kış koşullarında 
zincir bulundur 
ması zorunlu.
DENETİMDE 
BELEDİYELER DE 
YETKİLİ 
Kış lastiği uygu
lama sının deneti
minde de ek yetki 
lendirmeye gidildi. 
Şehirlerarası yol
larda yapılan kış 
lastiği denetim
lerinde Emniyet 
Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel 
Komutanlığı, Güm

rük ve Ticaret Ba 
kanlığı’nın sınır 
kapılarındaki dene
tim birimlerinin 
yanı sıra belediye 
birimleri de bu yıl 
itibarıyla kış lastiği 
denetimi yapacak. 
KIŞ LASTİĞİ 
TAKMAYANA 625 
LİRA CEZA 
Kış lastiği zorunlu 
luğuna uymayan 
bütün ticari ve özel 
otomobiller de 
dahil olmak üzere 
karayollarında 
seyreden araçlara 
denetimler kapsa 
mında 625 lira para 
cezası uygu-. 
lanacak. LASİD 
Genel Sekreteri 
Erdal Kurt; "Kış 
lastiği bilinci son 
yıllarda önemli 
oranda arttı. LASİD 
olarak gerekli bil
gilendirme ve bil
inçlendirme çalış 
malarını yapmaya 
devam ediyoruz" 
dedi
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Oluılan öniversitesi'n de ırohiyoiik ytâurt üretilıli
Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
Uygulama ve 
Araştırma Çiftliği'n 
de yetiştirilen 
sağlıklı hayvanlar
dan elde edilen 
ürünler doğal yön
temlerle işlenerek 
tüketiciye sunulu 
yor. Bünyesindeki 
gıda işletmesinde 
köfte, sucuk, 
salam, yoğurt, 
beyaz peynir ve 
kaşar peynir gibi 
ürünler elde eden 
Veteriner Fakültesi, 
şimdi de probiyotik 
yoğurt üretti.
Kalp rahatsızlıkla 
rından mide 
kanserlerine, hiper
tansiyondan kronik

gastrite kadar pek 
çok önemli 
hastalığa karşı ko
ruyucu etkileri olan 
yararlı bakterileri 
içeren probiyotik 
yoğurt 200 gram, 
900 gram ve 2 bin 
gramlık yenilenmiş 
ambalaj Jarında 
Uludağ Üniversitesi

Görükle Yerleşke 
si'ndeki mağaza 
larda satılmaya 
başlandı.
Veteriner Fakültesi 
Besin Hijyeni ve 
Teknolojisi, Ana 
bilim Dalı Öğretim 
Üyesi ve Çiftlik 
Gıda İşletmesi so
rumlu öğretim 
üyesi Doç. Dr. 
Artun Yıbar, fakülte 
çiftliğinde yetiştin 
len sağlıklı inekle 
rin sütlerini çiftlik
ten sofraya güvenli 
gıda kapsamında 
hijyenik şartlara 
uygun bir şekilde 
işleyerek tüketi
cilere sunduklarını 
söyledi.
Her geçen yıl,

işletmelerinde üret
tikleri ürün miktar 
ve çeşitlerini arttır 
dıklarım anlatan 
Doç. Dr. Yıbar, bu 
yıl da gelen talepler 
doğrultusunda haf
tada 1000 kg pro
biyotik yoğurt 
üretimine başladık 
larını kaydetti. 
Günlük yaşam 
içerisinde insanla 
nn maruz kaldıkları 
stres, sinirsel yor 
günlük, antibiyotik 
kullanımı, dengesiz 
ve yanlış beslenme, 
hastalık ve ame 
liyatlar gibi durum 
ların bağırsak 
florasını olumsuz 
yönde etkilediğini 
ve vücutta hastalık 

yapan birçok zararlı 
mikroorganizmanın 
hızla üremesine 
sebep olduğunu 
ifade eden Doç. Dr.
Yıbar, bu gibi du
rumlara karşı pro
biyotik ürünleri 
bir "yaşam mu

cizesi" olarak 
niteledi.
En önemli probi 
yotik ürünlerden 
olan "probiyotik 
yoğurt'un önemine 
işaret eden Doç. 
Dr. Artun Yıbar, 
"Sağlıklı kişilerin 
bağırsak florasında 
probiyotik bakter
iler belli bir zaman 
içerisinde sağlık 
üzerine olumlu etki
lerini gösterebile

cek sayıya ulaşarak 
canlılıklarını devam 
ettirebiliyorlar. 
Bağırsak içerisin
deki canlılıkları 
geçici olan probi 
yotik bakterilerin 
burada oluştur 
dukları önemli ko
ruyucu etkilerinin 
devam edebilmesi 
ve sağlıklı bir 
sindirim sistemi 
için probiyotik bak
terilerin günlük 
diyetler ile birlikte 
düzenli ve sürekli 
alınması önemlidir. 
Bu nedenle, 
sağlık için probi 
yotik yoğurtun 
düzenli tüketilmesi 
gerekmektedir" 
dedi.
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diyesi, Bursa 
ipeğiyle ilgili 3 
kitabı kent belge 
ligine kazandırdı. 
Büyükşehir Bele 
diyesi tarafından 
kent belgeliğine 
kazandırılan 'İpek 
Böceğinin Yaşam 
Öyküsü', 'Bursa'da 
ipekçilik' ve 
'Bursa'nın İpeklisi' 
adlı kitapların 
tanıtımı, Umurbey 
İpek Üretim ve 
Tasarım Merke 
zi nde yapıldı. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 3 
yeni eserin 
yazarlarının da 
katıldığı tanıtım 
toplantısında, 
Bursa ipeğinin 
değerine işaret ed
erek, "Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
hem somut, hem 
de somut olmayan 
kültürel mirasa 
sahip çıkıyoruz. 
Bütün değerleri 
gelecek nesillere 
aktarmaya yönelik 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 
Başlattığımız 
'Bursa İpeği 
Yeniden Hayat Bu
lacak' projesi ile 
Bursa ipeğini 
yeniden üretmeye 
başladık" dedi.

Bursa belgeliğine 
kazandırılan eser
lerin 300'ü aştığını 
belirten Başkan Al
tepe, eserlerin 
hazırlığında Büyük 
şehir Belediyesi, 
Bursa Araştırma 
lan Merkezi (BAM) 
ile Bursa Kültür AŞ 
çalışanlarının 
emek verdiğini be
lirtti. Başkan Al
tepe, ipek şehri 
Bursa'da ipek tari
hine yönelik 
araştırmaların da 
gerçekleştirildiğini 
belirterek, 
"Geçmişte ipek 
üretimi yapan 
aileleri tespit ed
erek ortak akıl üs
lubu ile çalışmala 
ra başladık. Bu 
alanda tespit 
edilen Muradiye 
ipek fabrikası 
şehrimize kazan 
dirildi. Muradiye 
ipek fabrikası ile 
birlikte Umurbey 
İpek Üretim ve 
Tasarım Merkezi'ni 
kentimize kazan

dırdık. Kırsal 
alanlann gelişimini 
desteklemek mak 
şadıyla Orhaneli, 
Keleş, Harmancık, 
Büyükorhan ve İn
egöl ilçelerimizde 
ipek halı, ipek 
dokuma ve ipek 
triko atölyelerini 
açtık. Umurbey 
İpek Üretim ve 
Tasarım Merkez- 
i'nde Bursa 
motifleri ile 
çizilen desenler 
16O'ı aşkın bir 
çalışma ekibi ile 
her alanda 
kullanılabilecek 
olan nihai ürüne 
dönüştürüldü. Bu 
ürünler, ulusal ve 
uluslararası pazar 
ağına sunuldu. 
Koza üretimi 
yapan çiftçileri 
mizin de desteklen 
diği proje kapsa 
mında çiftçilerim
izin koza üretimi 
alanında ihtiyaç 
duyabileceği tüm 
ekipmanlar üreti
cilere teslim edildi.

http://www.ozerpansiyon.com
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Bayrama günler kala fiyatlar uçlu
10 günlük Kurban 
Bayramı tatili, uçak 
biletlerine olan 
talebi patlatınca, 
şirketler 352 liralık 
tavanı deldi. Birçok 
hatta fiyatlar 
500 liraya çıktı 
İç hat uçuşlarında 
her vatandaşın 
havayolu kullan
abilmesi amacıyla 
2013'te getirilen 
tavan fiyat 
uygulaması, 10 
güne çıkarılan Kur
ban Bayramı tatili 
nedeniyle sektörde 
faaliyet gösteren fir
malar tarafından 
adeta delik deşik 
edildi. Birçok ha 
vayolu şirketi 25 
Ağustos'tan 
itibaren, ekonomi 
sınıfı, aktarmasız 
uçak bileti fiyatlarını

500 TL'ye kadar 
çıkardı. Böylece bu 
yıl için belirlenen 
352 liralık tavan 
ciddi anlamda 
aşılmış oldu. Oysa 
kanuni yaptırımı ol
mayan, tavsiye 
niteliği taşıyan 
tavan fiyatı bayram 
dönemine kadar 
şirketler uyguluy
ordu. Bayram ne
deniyle oluşan 
yoğun talep sonucu 
artan fiyatlar yol 
cuların da tepkisine 
neden oldu. 
TAVAN FİYATTA 
REVİZYON 
YAPILACAK 
Uçak firmalarından 
352 TL'nin maliyet
leri karşılamadığı 
yönünde dönüşler 
aldıklarını aktaran 
Ulaştırma Bakanlığı

yetkilileri, tavan 
fiyatta revizyon 
yapılacağı bilgisini 
verdi. Türkiye Özel 
Sektör Havacılık 
İşletmeleri Derneği 
(TÖSHİD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Teo
man Tosun da tavan 
fiyat uygulamasının 
bir prensip kararı 
olduğunu belirterek, 
"İç hatlarda 

vatandaşların alım 
gücü sınırlı olduğu 
için, direkt 
uçuşlarda bu kararı 
aldık. Mümkün 
olduğunca bu 
kararın uygulanması 
yönünde hareket 
ediyoruz. Ancak 
karara uyulmayan 
durumlar da ola
biliyor" diye 
konuştu. Tavan 

fiyatın tekrar 
masaya 
yatırılacağını ak
taran Tosun, 
herkesin uçak kul
lanabilmesini arzu 
ettiklerini kaydetti. 
Son yıllarda 
havacılık alanında 
dünyanın en hızlı 
büyüyen ülkesi 
Türkiye oldu. Sektör 
son 10 yılda yüzde 
5.6 büyürken, 
Türkiye'de bu oran 
yüzde 14'ü buldu. 
Havayolu işletmeleri 
tarafından kullanılan 
yolcu uçağı sayısı 
2008'de 271'ken bu 
rakam 2016'da 
yüzde 265 artarak 
988'e yükseldi. De
vlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi'nin veriler
ine göre 2016'da iç 

hatlarda 102 milyon 
499 bin 358 gelen- 
giden yolcu trafiği 
oluştu. 2017'nin 
ilk 7 ayında da 
gelen-giden yolcu 
trafiği bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4 artarak 
60 milyon 777 
bine çıktı 
42 BİN 109 UÇAK 
HAVALANACAK 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Ar
slan, Kurban 
Bayramı tatilinin 10 
güne çıkarılması ve 
sezonun son tatili 
niteliğini taşıması 
nedeniyle 5 
Ağustos-4 Eylül'de 
7 büyük havalima 
nında 42 bin 109 
uçuş gerçekleştin 
leceğini söyledi.

Mm çalışanlar anıl Itct nnHım sınırlama Bili
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlı ğının 
hazırladığı yeni 
yönetmeliğe göre 
kadın çalışan 
ların gece 
çalışmasına 
sınırlama 
geldi.
Kadınlar, gece 
postalannda 7.5 
saatten fazla 
çalışamayacak. 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının 
hazırladığı "Kadın

Çalışanların Gece 
Postalarında 
Çalıştırılma 
Koşulları Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Yönet
melik" Resmi 
Gazete'de 
yayımlandı.

KADIN 
ÇALIŞAN 7,5 
SAATTEN FAZLA 
ÇALIŞAMAZ

Buna göre, ilgili 
yönetmeliğin 5. maddesi, "Kadın 

çalışanlar gece
postalarında yedi* 
buçuk saatten fazla

çalıştırılamaz.
Ancak turizm, özel

güvenlik ve 
sağlık hizmeti 
yürütülen işlerde 
ve bu işlerin 
yürütüldüğü iş 
yerlerinde faaliyet 
gösteren alt 
işveren tarafından 
yürütülen işlerde 
kadın çalışanın 
yazılı onayının 
alınması şartıyla 
yedi1 buçuk saatin 
üzerinde gece 
çalışması 
yaptırılabilir." 
şeklinde 
değiştirildi.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 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 EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
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 B4
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 949 VAPUR-FERİROT

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 1° 28

i 
K

OTOBÜS

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

R
Pımukkıle S12 OO 26
DENİZ UÇAÖI 013 66 13
Paoaaua Akmls Sayahat 614 G3 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberofilu-Eaadaş 014 40 40
Anrtur 014 47 71
Kamil Koç 612 0153

DAĞITICILAR

E 
H

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

HASTANELER

B 
F

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 58
Tomokey Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Arıza Yalnız 185

R
________ TAKSİLER_________

Körfez Taksi 513 18 21
। Çınar Taksi 513 24 67

Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

' Manastır Taksi 517 33 94
1 Akcan Petrol 013 1o 7B

MAR-PET ol 3 so 33
Tuncay Otogaz 613 16 46
Bevza Petrol 013 01 03

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5864 

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)

GEHftKHİ
VENÜS SİNEMASI 

CUMALİCEBER 
12.00-14.00.-16.l)l) 

10.00-20.00 
KARA KULE 

12.00-14.15-16.15- 
16.15-2015

KORKU TÜNELİ 
11.30-13.00- 

15.00-17.00-19.30 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT inşaat

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad.

*■1 No: 14/B GEML,K
gemlikfiyonkayakkabi@outlook.;.com

Mrk: Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar 
Derneği karşısı GEMLİK

AYAKKABININ YENİ ADRESİ

BAY VE BAYAN AYAKKABI 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN

KARAR VERMEYİN... .

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

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0 535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sanşen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 

k GEMLİK
irfanunluemlak.sahibinden.com!5 Ağustos 2017 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Güne Bakış

GEMTAŞ
Cukurbahce’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

temel atıyor

AKP de hareketlilik başladı (2)
Dünkü yazımda Adalet ve Kalkın 

ma Partisi örgütlerinde Cumhurbaş 
kanı ve AKP Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ‘Metal Yorgunluk’ 
saptasından sonra değişim çağrı 
sına uyanlar çekilirken, çekilmeyen
ler görevlerinden alınıyor.

Dün de yazdım Bursa AKP İl Başka 
nı Cemalettin Torun çekilenlerden.

Yerine ise sürpriz bir isim İnegöl 
den Ayhan Salman getirildi.

Devamı sayfa 4’de

Bursa sahillerinde 
Ağustos ayında 
yapılan tahlil 
terin sonuçları 
açıklandı. 
Gemlik'te 8, Mu
danya'da 9 ve Kara 
cabey'de 3, İznik 
Gülü kıyısın da ise 
4 olmak üzere 24

kamp ve plajdan 
alınan su numune 
terinde yapılan 
değerlendirmede 
Gemlik’te 8 plajda 
iyi kalitede su 
çıkarak, denize 
rahatlıkla girilebi 
leceği belirtildi. 
Haberi sayfa 2’de

Gemlik Belediyesi nin inşaat şirketi olan 
GEMTAŞ bugün Çukurbahçe mevkiinde 
toplu Konut temeli atacak. Bugün saat 
14.oo de Yeni Mahalle Alemdar Cadde 
Çukurbahçe mevkiinde Toplular Cad
desindeki inşaattan sonra 2. Toplu 
Konut inşaatının temelini atacağı duyu
rularak, Gemlik halkı temel atma töre
nine davet edildi. Haberi sayfa 2’de

irfanunluemlak.sahibinden.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik sahilleri TEMİZ çıktı
Bursa sahillerinde 
Ağustos ayında 
yapılan tahlil 
lerin sonuçları 
açıklandı.
Halk Sağlığı 
Müdürlüğü 
tarafından Mar
mara Denizi'ne 
kıyısı bulunan 
Gemlik'te 8, Mu
danya'da 9 ve 
Karacabey'de 3, 
İznik Gülü kıyısın 
da ise 4 olmak 
üzere 24 kamp 
ve plajdan alınan 
su numuneleri 
tahlil edildi. 
100 mililitrede 
bulunan bakteri 
sayısının "kılavuz 
değerler" olarak 
dikkate alındığı 
ölçümlerde,

"toplam koliform", 
"fekal koliform" ve 
"fekal streptokok" 
parametrelerinin 
16 plajda değerle 
rin altında, 8 plajda 
ise kılavuz değerle 
zorunlu değer 
aralığında olduğu 

tespit edildi. 
Toplam sonuçlar 
kılavuz değerlerin 
altındaysa "iyi 
kalitede su (girile 
bilir)", kılavuz 
değerle zorunlu 
değer arasındaysa 
"orta kalitede su

(girilebilir)", 
zorunlu değerlerin 
üzerindeyse "kötü 
kalitede su (girile
mez)" demek 
olduğu bildirildi. 
GEMLİK 
SAHİLLERİ 
TEMİZ

Bursa'nın "iyi ve 
orta kalite" deniz 
suyuna sahip sahil 
ve plajları şöyle: 
Gemlik: Narh Halk 
Plajı, B.B.B. 
Küçükkumla 
Halk Plajı, B.B.B 
Kurşunlu Hanımlar 
Plajı, B.B.B. Kum- 
saz Halk Plajı, 
Karacaali Gençlik 
Kampı, Gemsaz 
Halk Plajı, Hasan 
ağa Gençlik Kampı, 
Büyükkumla Halk 
plajlarında 'iyi 
kalite su'.
Mudanya: B.B.B. 
Eşkel Halk Plajı, 
Zeytin bağı Halk 
Plajı 'iyi kalite su' 
olarak tespit 
edilirken, Kızılay 
Kampı, Burgaz

Altınkum Halk 
Plajı, Burgaz Halk 
Plajı, Coşkunöz 
Halk Plajı, 
Kumyaka Halk 
Plajı,B.B.B. Eğerce, 
B.B.B. Mesudiye 
Halk Plajlannda 
'orta kalite su'. 
Karacabey: 
Malkara Halk Plajı, 
Yeni köy Halk Plajı, 
Kurşunlu Halk 
Plajlannda 
'iyi kalite su'. 
İznik Gölü: 
Gollüce Halk Plajı, 
Inciraltı Mevki Halk 
Plajı, Darka Tatil 
Köyünde 'iyi kalite 
su' olarak tespit 
edilirken, 
Orhangazi Halk 
Plajı 'orta kalite 
su'.

Dt Maosuzlann erinin memiııeıı 
duvarına araç çamlı, >ıi(tı

İlçemizin eski 
doktorlarından 
merhum Aziz ve 
Nimet Ataoğuz un 
Kumsal Sokak’ta 
bulunan tarihi 
evlerinin 
merdiven duvarı bir 
araç tarafından 
çarpılarak yıkıldı.

Gemlik Yardım 
sevenler Derneği 
Başkanlığını uzun 
yıllar yapan Dr. 
Nimet Ataoğuz’un 
ölümünden 
sonra ilçemizin en 
güzel mimarisine 
sahip 
konaklarından

olan bina, uzun 
zamandır boş 
duruyordu. 
Ataoğuzların 
konağının giriş 
duvarında eski 
belediye 
balkanlarından 
Emin Dalkıran’ın 
maskının

bulunduğu 
merdivenlerinden 
giri şkapısına çıkan 
alandaki duvar 
geçtiğimiz gün 
lerde dikkatsiz 
bir araç kullanan 
vatandaş 
tarafından 
çarpılarak yıkıldı.

Gemlik Belediyesi 
nin inşaat şirketi 
olan GEMTAŞ 
bugün Çukurbahçe 
mevkiinde toplu 
Konut temeli 
atacak.
Gemlik Belediyesin
den yapılan duyu
ruda, bugün saat 
14.oo de Yeni Ma
halle Alemdar 
Cadde Çukurbahçe 
mevkiinde Toplular 
Caddesindeki 
inşaattan sonra

2. Toplu Konut 
inşaatının temelini 
atacağı duyuruldu. 
KOZA adlı bir 
firmanın 50 bin lira 
sermayeli şirketini 
Gemlik Belediye 
sine devretmeden 
önce adını GEMTAŞ 
olarak değiştirmiş 
daha sonra bele 
diyeye devir 
gerçekleşmişti. 
GEMTAŞ’ı devralan 
belediye şirkete 
belediye bütçesin

den 1 milyon 
lira sermaye 
transferi yaptı. 
Belediye Başkan 
vekilleri ve 
Belediye meclisinin 
AKPli İmar 
Komisyonu Baş 
kanı mimar Gülşen 
Uslu’un da şirket 
yönetiminde 
ücretli görev 
yapması, geçtiğimiz 
günlerde siyasi par
tilerin eleştirilerine 
neden olmuştu.
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200 Wolifc cHifc tasam süriildevCTeluıötiinMI
Bursa'da gece yarı 
sı girdikleri kuafö 
rün 200 kiloluk 
çelik kasasını 
götürürken karne 
ralara yakalanan 4 
kişi polis tarafından 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Osmangazi 
ilçesi Çırpan Ma
hallesi Altıncı 
Bahçe Sokak 
üzerindeki bir 
kuaföre gece 
yarısı saat 02.00 
sıralarında hafif 
ticari araçla gelen 
kimliği belirsiz 4 
kişi, iş yerinin kapı 

kilidini kırıp içeriye 
girdi, içerisinde 
yüklü miktarda 
para ve ziynet 
eşyalarının 
bulunduğu 200 
kiloluk çelik kasayı 
sürükleyerek dışarı 
çıkaran zanlılar 
kasayı plakası 
alınamayan ticari 
araca yükleyerek 
olay yerinden kaçtı. 
İhbar üzerine 
çalışma başlatan 
hırsızlık büro ekip
leri çelik kasayı 
Yıldırım ilçesinde 
boş bir arazide 
parçalanmış

vaziyette buldu. 
Soruşturmayı 
genişleten ekipler, 
olay yerinden 
kaçtıktan sonra 
yakın bir yerdeki 
benzinlikten yakıt 

almak için duran 
ticari aracın 
plakasını tespit etti. 
Güvenlik kamerası 
kayıtlarından 
hırsızların kimlik
lerini belirleyen 

polis, zanlıların 
olayda kullandıkları 
araçla birlikte 
Değirmenönü Ma- 
hallesi'nde 
dolaştıkları bilgisi 
üzerine operasyona 

start verdi. Yaşanan 
kovalamacının 
ardından durduru
lan araçtaki A.R.Ç. 
(23), O.Ç. (20), B.A. 
(18) ve B. A. (17) 
etkisiz hale getirilip 
gözaltına alındı. 
Emniyetteki 
ifadeleri tamam
lanan 4 kişi 
adliyeye sevk 
edildi.
Bu arada, em 
niyetten çıkarılan 
zanlılardan biri, "O 
yapmadı, ben 
yaptım" diyerek, 
arkadaşını 
savundu.

İstanbul'da hırsızlık 
ta kullanıldığı 
gerekçesiyle 
aranan araçtaki 
yolcu kalp krizi 
geçirerek hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, İstanbul Em
niyet Müdürlüğü 
ekiplerince hırsızlık 
olayına karıştığı 

tespit edildiği için 
aranan 26 BP 207 
plakalı aracın İn
egöl'e geldiği 
istihbaratına ulaşan 
İnegöl Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
harekete geçti.
Ankara istikame 
tinden İnegöl'e 
giren araç Akhisar 
kavşağı mevkiinde

durduruldu.
İbrahim S. idaresin
deki araçta bulunan 
67 yaşındaki İsmet 
S.'nin yolda 
fenalaştığı görüldü. 
Sağlık ekipleri, kalp 
krizi geçiren yata
lak yaşlı adama 
kalp masajı yap
maya başladı. Yaşlı 
adam İnegöl Devlet

Hastanesi'ne 
kaldırılmasına 
rağmen kutan lama 
dı. Sürücü İbrahim 
S.'nin hırsızlıkta 
kullanıldığı gerek 
çesiyle aranan 26 
BP 207 plakalı araç 
ile Karalar mevkiin- 
deki özel rehabilita
syon merkezinde 
tedavi gören yata

lak olan babası 67 
yaşındaki İsmet 
S.'yi son arzusu üz
erine Konya'nın 
Küçükhasanlar 
köyüne götürdüğü 
ve ziyaretin

ardından İnegöl'e 
bırakmak için 
döndüğü öğre 
nildi. Polis, aracı 
incelemek 
üzere emniyete 
götürdü.

Merdlwen Hoşluğuna düsen çocuk ağır yaralandı
İnegöl de meydana 
gelen olayda ikinci 
kattan merdiven 
boşluğuna düşen 3 
yaşındaki Ayvaşın 
Çiftçi yaralandı. İlçe 
devlet hastanesine 
kaldırılan Ayvaşın 
Çiftici Bursa'ya 
sevk edildi.

İnegöl'de yaşayan 
Nurten ve Kamuran 
Çiftçi'nin çocukları 
olan Ayvcaşın 
bugün apartman
daki evlerinin 
merdiveninde 
oynadığı sırada 
dengesini kaybedip 
2. kattan boşluğa

düştü. Yaklaşık 4 
metre yükseklikten 
zemine kafa üstü 
düşen Ayvaş Çifti 
gürültüyü duyan 
komşuları tarafın 
dan otomobil ile İn
egöl Devlet HAs- 
tanesi'ne kaldırıldı. 
Burada ilk müda

halesi yapılan ve 
beyin kanaması 
geçirdiği öğrenilen 
Ayvaşın Çiftçi, 
Bursa'da Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne 
sevk edildi
Olay ile ilgili soruş 
turmaya başlandı

Uesaka itiraz enen 2 müşteriyi dövüp depoya kilitlediler
Osmangazi de, 
hesaba itiraz eden 
2 müşteriyi döverek 
restorana kilitlediği 
iddia edilen 3 şüp 
heli gözaltına 
alındı.
Olay, merkez Os
mangazi ilçesi 
Fatih Mahallesi'nde 
bulunan restoranda 

meydana geldi. 
Mustafa H. ile Tarık 
B., gece saatlerinde 
restorana gelerek 
alkol almaya 
başladı. Sabaha 
karşı mekandan 
çıkmak için hesap 
isteyen 2 arkadaş, 
800 lira gelen 
hesaba yüksek

olduğu gerekçe
siyle itiraz etti. İti
raz üzerine resto 
ran çalışanları ile 2 
arkadaş arasında 
tartışma çıktı. İddi
aya göre restoran 
çalışanları, Mustafa 
H. ile Tarık B.'yi 
döverek cep tele
fonu, otomobil 

anahtarı, nakit 
paraları ve kredi 
krallarına el koyup 
mekanın deposuna 
kilitledi. Sabah 
saatlerinde resto 
ranın kapanmasıyla 
tüm müşteri ve çalı 
şanlar mekandan 
çıktı.
Bu sırada Tarık B., 

deponun sokağa 
bakan camını 
kırarak 
vatandaşlardan 
yardım istedi. 
Vatandaşların 
ihbarı üzerine 
gelen polis ekipleri, 
Mustafa H., ile 
Tarık B.'yi depodan 
çıkarttı. 2 arkadaş, 

112 ekipleri 
tarafından hasta 
neye kaldırıldı. 
Olayın ardından 
Bursa Asayiş Şube 
Müdürlüğü Gasp 
Büro Amirlği ekip
leri, mekanda 
çalışan Osman K., 
Ali B. ile Hilal K.'yi 
gözaltına aldı.
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Gemlik Oksijen doluyorGüne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

AKP de hareketlilik başladı 12)
I Dünkü yazımda, Gemlik AKP’de hareket 
I lenmenin başladığına değinmiştim.

Yunanistan da gezide olan AKP ilçe
I Başkanı Zafer Işık, Cumhurbaşkanının 
I saptaması karşısında ne yapacak bilin- 
I miyor. Geldiğinde soracağım.
I Ancak, daha Zafer Işık görevini
I bırakmadan sosyal medyada Fevziye
I Köyü kökenli Orhan Semiz’in adının sür- 
I priz olarak ortaya atılmasına dün dikkat 
I çektim.

Son günlerde Orhan Semiz sevenler
I türedi.

Ben Semiz’i sosyal ve siyasal olayların 
I içinde hiç görmedim desem yeridir.
I Bugün bende gündeme pat diye
I düşmesini şöyle yorumluyorum.
I Erdoğan ın seslenişine örgütler kulak 
I verip istifa edecekler ve yerlerine yeni- 
I leri gelecek. Bu kişinin kim olmasına İl 
I ve Ankara karar vereceğine göre, bazı 
I isimleri piyasaya sürmek kimlerin işine 
I yarar bir düşünün.

Bence Bakan Faruk Çelik’in Bursaya 
I yeniden dönmesi üzerine yoğun bir 
I kampanya başlatıldı.

Faruk Çelik ten çok Faruk Çelikçi olan- 
I lar kendilerine vazife çıkartıyorlar.

Faruk Çelik’in il ve ilçe örgütlerinden 
daha önce Bursa Milletvekili olan Bülent 
Arınç’ın izlerini silmeye başladığı 
konuşuluyor.

Çelik geçen hafta Gemlik’teydi, önceki 
ğunıs&ürnangazfae...

Çelik’in Gemlik ayağı olarak eski ANAP 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı 
olduğunu bilmeyen yok.

Orhan Semiz ve Avcı aynı köylü.
Örneğin Gemlik Belediye Başkanı Refik 

Yılmaz’ın görevden alınacağını sosyal 
medyada paylaşan Ince’nin paylaşımını 
kim çevreye paylaştırıyor?
Faruk Çelik’in yeğeni!
Çelik’in yeğeni ile Orhan Semiz’in iş 

ilişkisi var mı?
Gemlik girişinde yapılan yeni cafeye 

ortak mı?
Ortalıkta çok şey konuşuluyor.
Belediye Başkanının durumu ise daha 

muamma. Ancak, Erdoğan belediye 
ayağına pek girmek istemiyor şimdilik. 
Hedefi 2019 seçimleri ve kokuşmuşluğu 
gördüğü için kendiliğinden bırakıp 
gitsinler istiyor.

Nedeni ise parti içinde bir kırgınlar or
dusu olmasın istiyor.

Gemlik belediye başkanının gazeteci 
Necmi Ince’ye gönderdiği cevapta ne 
diyordu.

“Reisimiz uygun görmesiyle belediye 
başkanlığı yapmak ne kadar onurlu bir 
şey ise, günü geldiğinde reisimizin 
uygun gördüğü görevi devredip, bayrağı 
daha yukarı taşımak için destek ver
mekte o kadar onurlu bir davranıştır”
Bu söze ne denir?

Bursa'nın meşhur 
lezzeti kestane 
şekerini Kardelen 
ve Yaylacık mar 
kalan ile sofralara 
taşıyan Ilka 
Şekerleme, mağaza 
zincirleri halkasına 
iki yeni şube 
daha ekledi. 
Istanbul-Izmir oto 
yolunun sosyal 
tesis işletmesini 
üstlenen Otoyol 
A.Ş. firmasıyla 
anlaşan Ilka 
Şekerleme, 
otoyolun Gemlik 
kısmında karşılıklı 
olarak iki şubeyi 
aynı anda Oksijen 
68'lerde hizmete 
açtı.
Ilka Şekerleme 
Genel Müdürü 
Mümin Akgün, iç 
pazarda daha geniş 
kitlelere ulaşmak 
maksadıyla şube 
sayılarını hızla 
artırma yoluna git
tiklerini söyledi. 
Dış pazarda Carde- 
lion, iç pazarda da 
Kardelen ve Yayla 
cık markaları ile 
tüketicilerin karşı 
sına çıktıklarını 
hatırlatan Akgün, 
19 ve 2O.şubelerini 
Istanbul-İzmir 
Otoyolu'nun Gem-

Öğrencilere sosyal meılya anlatıldı
Özel HATEM 
Okulları bu sene 
eğitime başlayacak 
Anadolu ve Fen 
Lisesi öğrencile 
rine yönelik düzen 
lediği "Kariyer 
Günleri" progra 
minin konuğu 
Sosyal Medya 
Uzmanı Fikret 
Bekmezci oldu.
Öğrencilerin 
yakından bildiği 
sektör olan sosyal 
medyanın 
avantajlarını ve 
mesleğinin tüm 
yönlerini anlatan 
Sosyal Medya 
Uzmanı, aynı za
manda GemlikLife 
Editörü Fikret Bek-

lik bölümünde 
karşılıklı olarak 
hizmete açtıklarını 
belirtti
Otoyolun sosyal 
tesis işletmeciliğini 
üstlenen Otoyol 
A.Ş. firması ile 
anlaştıklarını 
kaydeden Mümin 
Akgün, bu mağa 
zalarda onlarca 
çeşit kestane şeke 
rini satışa sunduk 
larını ifade etti. 
Ürettikleri kestane 
Şekeri'nin Türkiye 
pazarında hızla yer 
edinmeye başladı 
ğım dile getiren 
Akgün, "Mağaza 
sayımızı her geçen 
gün artırıyoruz. 
Çeyrek asırlık bir

mezci, ileride 
sosyal medyayı ter
cih edeceklere 
tavsiyeler verdi. 
Şimdiki zamanın ve 
geleceğin en büyük 
mesleklerinden biri 
olan sosyal medya

firma olarak kesta 
ne şekeri üreti
minde sağladığımız 
hijyenik ortam ve 
modern tesisleri 
mizle takdir görü 
yoruz. Üretim tesis
lerimizde toplumun 
değişik kesim
lerinden ağırladı 
ğımız konukların 
beğenisi, bizi 
onurlandırıp daha 
da teşvik ediyor" 
dedi.
İlka Şekerleme 
Mağazalar Müdürü 
Settar Topuz da, 
daha geniş kitlelere 
ulaştırmak için 
şubeleşme çalış 
malarına devam et
tiklerini söyledi. 
Kardelen Kestane 

danışmanlığının, 
öneminin şimdiler 
de yavaş yavaş 
bilin meye başlasa 
da ileride en büyük 
meslek gurupla 
nndan biri haline 
gelecek diyen Bek-

Şekeri mağaza 
larının daha çok 
Bursa'da yer aldı 
ğım vurgulayan 
Topuz, "Damak
larda eşsiz bir tat 
bırakan kestane 
şekerini daha çok 
insana ulaştırmak 
ve markamızı dün 
ya çapında bir 
değere kavuştur 
mak için İstanbul- 
İzmir Otoyolu'nun 
diğer bölümlerinde 
de yeni şubeler 
açmayı sürdüre 
ceğiz. Önümüz 
deki süreçte oto 
yolun dışında farklı 
şehir lerde de 
Kardelen şubeleri 
açılacak" diye 
konuştu.

mezci, bu konuda 
öğrencilerin merak 
ettiği soruları da 
cevapladı.
Aynı zamanda 
iletişim fakültesi 
mezunu olan Bek
mezci, gazetecilikle 
ilgili de öğrencilere 
detaylı bilgiler 
aktardı.
Seminer sonrası 
soru cevap 
şeklinde devam 
eden program 
plaket takdimi ile 
sona erdi. Okul 
Müdürü Cihan 
Biten plaket 
takdimi sonrası 
yaptığı konuşmada 
katılanlara teşekkür 
etti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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TUVTURII’ten araç sahiplerine önemli man
Ulaştırma, Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanhğı’nın be
lirle diği standart
larda araç muayene 
hizmeti veren TÜV 
TÜRK, yenilenen 
araç muayene 
kusur tablosu konu 
sunda araç sahip
lerini uyarıyor. 
Yeni kusur tablo
suna göre sürücü 
nün görüş alanını 
kısıtlayan cam 
hasarı ve yetkili 
yerler dışında 
basılan veya boya, 
vida v.b nedeniyle 
üzerindeki harf ve 
rakamları elektrikli 
denetleme sistem
leri (EDS) tarafın 
dan okunamayan 
plakalara sahip 
olan araçlar muaye 
neden geçemiyor. 
Ülkemizde trafik ve 
yol güvenliğinin 
artırılması 
amacıyla, son 10 
yılın araç muayene 
istatistikleri dikkate 

alınarak hazırlanan 
ve TÜVTÜRK’ün 
araç muayene 
hizmeti sırasında 
yaptığı incelemeleri 
belirleyen kusur 
tablosu güncel- 
lendi. Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme Bakan 
lığı tarafından 
yayımlanan yeni 
kusur tablosu 3 
Temmuz 2017 tari
hinden itibaren 
yürürlüğe girdi. 
TÜVTÜRK, muaye 
ne hizmetinin daha 
hızlı ve sağlıklı 
bir biçimde 
gerçekleştirilebilme 
si amacıyla araç 
sahiplerini yeni 
kusurlar konu 
sunda uyardı. 
Buna göre, sürücü 
nün görüş alanın 
daki cam hasarları, 
standart dışı 
basılan plakalar ve 
vida, boya, yansı 
tıcı folyo vb ne
deniyle rakam ve

harfleri elektronik 
denetleme sistem
leri tarafından oku
namayan plakalar 
ağır kusurlu olarak 
değerlendiriliyor. 
Bu araçlar, araç 
muayenesinden 
kalıyor.
TÜVTÜRK, yeni 
kusur tablosuyla il
gili araç sahipleri 
nin daha iyi bilgilen 
mesi için en çok 
sorulan 4 soruyu 
da cevapladı.
Standart dışı plaka 
ne anlama geliyor?

Aracımın plakası 
mn standartlara 
uygun olup olma 
dığını nasıl 
anlayabilirim? 
Yasalar gereği 
ülkemizde araç 
plakası basımında 
tek yetkili kurum, 
Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Fe 
derasyonu (TŞOF) 
olarak belirlen 
miştir. TŞOF’un 
yine yasalarla belir
lenen karakterde 
harfler ve rakamla 
rımn bulunduğu 

plakalar standart 
plaka olarak kabul 
edilmektedir. 
Plakanızın stan
dartlara uygun olup 
olmadığını görm
eniz için kontrol 
edebileceğiniz nok
talar ise şöyle; 
18 Temmuz 1997 
tarihinden itibaren 
ilk kez tescil edilen 
veya model yılı 
1998 ve sonrası 
olan araçların plaka 
larında 1 adet TŞOF 
mührü ve plaka 
üzerinde TR AY-YIL 
DİZ ile dalga şeklin 
de bir hologram 
bulunmalıdır.
Ayrıca plakanın sol
unda, mavi zemin 
üzerinde TR yazısı 
da yer almalıdır. 
9 Eylül 2011 yılın 
dan önce basılan 
plakalarda Emniyet 
Genel Müdürlü 
ğünün mührü ile 
plakayı basan 
TŞOF’un birlikte 
mührü bulunabil 

mekteydi. Yine geç 
miş yıllarda, basıl 
dığı tarih itibari ile 
mavi zemin üzerine 
TR yazısı olmayan 
plakalar da vardır. 
Bu plakalar da 
muayeneden geçe
bilmektedir. Önemli 
olan plakanın yetk
ili kurum tarafından 
basıldığının belir
lenmesi ve son
radan izinsiz bir 
değişiklik yapılma 
mış olmasıdır.
Aracımın plaka 
sında TR yazısı 
mavi değil, kırmızı 
zeminde. Muaye 
neden geçebilir 
miyim? Plakalarda 
yasal standartlar, 
zeminin mavi 
olmasını gerek
tirmektedir. TR 
yazısının zemini 
mavi renkten 
farklı olan araçlar, 
muayeneden 
ağır kusur 
nedeniyle 
kalmaktadır.
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Bayram tatilinde yola çıkacaklara uyarı!
Motorlu Araç 
Satıcıları Federas 
yonu (MASFED) 
Başkanı Aydın 
Erkoç, bayramda 
uzun mesafe yol 
culuk yapacak 
vatandaşlara bazı 
uyarılarda bulundu. 
Motorlu Araç 
Satıcıları Federas 
yonu (MASFED) 
Başkanı Aydın 
Erkoç, 10 günlük 
bayram tatilinde 
yola çıkacak 
sürücülerin güven 
ve konfor içinde 
seyahat etmeleri 
için araç bakımla 
rım mutlaka yaptır 
maları gerektiğini 
söyledi.
Erkoç, Türkiye'de 
trafiğe kayıtlı 21 
milyonun üzerinde

aracın bulunduğu 
ve Kurban Bayramı 
tatilinde birçok 
araç sahibinin yol
larda olacağını be
lirtti. Tatil süresince 
uzun mesafe yolcu 
taklarının artaca 
ğına işaret eden 
Erkoç, güvenli yol
culuk için vatan 
daşlara bazı 
uyarılarda bulundu. 
Erkoç, tatilde 
karayollarındaki

hareketliliğin ve 
trafik yoğunlu 
ğunun artacağını 
ve bu durumun 
kaza riskini 
yükselteceğini vur
gulayarak, "Bayram 
tatilinde seyahata 
çıkacak sürücüler 
otomobillerinin 
lastik, far, silecek, 
egzoz, fren, akü, 
klima, amortisör, 
ön düzen ve diğer 
kontrollerini 

yaptırmaları, güven 
ve konfor içinde 
yolculuk etmelerini 
sağlayacaktır. Bun
lar arzu etmediği 
miz durumların 
yaşanmasını ön 
leyecektir.
Sürücüler yolculuk 
öncesi hava ve yol 
şartları hakkında 
bilgi edinmeli ve 
yolculuk sırasında 
trafik ve emniyet 
kurallarına azami 
riayet etmelidir. 
Arabada çocuk 
varsa onlar için 
ayrıca önlemler 
alınmalı." dedi 
Söz konusu araç 
bakımlarının mali 
yetlerinin yapılacak 
işlem ve değişen 
parça adedine göre 
300 ile bin lira

arasında değiş 
tiğini belirterek, 
"Sürü cüler bu 
masraflardan 
kaçınmamalı. 
Bu bakımlar 
yapılmadığı zaman 
kazalara zemin 
hazırlanmış oluyor 
ve daha büyük 
maliyetler ortaya 
çıkabiliyor." 
ifadesini kullandı. 
Erkoç, sürücülerin 
sık sık mola ver
melerinin yolculuk 
sırasında dikkat 
dağınıklığını önleye 
ceğini belirtti. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğünün 
ülke genelinde 
belirlediği, bayram 
tatillerinde en 
çok kazanın 
yaşandığı, Ankara-

Kırıkkale yolu 
Irmak mevkisi, 
Adana-Tarsus-Anka 
ra Otoyolu Kadelli 
mevkisi ve Düzce 
Anadolu Otoyolu 
Muradiye mev 
kişinin de arala 
rında bulunduğu 
36 lokasyona 
dikkati çeken 
Erkoç, bayram 
süresince söz 
konusu yolları kul
lanacak tatilcilerin, 
daha da dikkatli 
olması gerektiğini 
aktardı. Erkoç, 
"Bayram tatili 
'zehir olmasın', 
gideceği miz yere 
5-10 dakika 
erken varmak 
hayatımızdan 
daha önemli 
değil.” dedi

küçük kumla O IHI IV ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE ifllllll HAVUZLU 2+1 DAİRE0HI ILIR ŞAHİDİNDEN SATILIK
---------- 05353781800

Tatilcilere po Inet şoku!

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA’NIN YERİ

www.ozerpansiyon.com 
O 530 311 05 97 - O 533 352 41 63

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez • Güler Ajans
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Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

KAŞtlK BEKltMCK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR
GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Kurban Bayramı 
tatiline şimdiden 
çıkanlarla hac için 
Suudi Arabistan'a 
gidişler İstanbul 
Atatürk Havalima 
nı'nda yoğun 
luğa yol açtı.
Atatürk 
Havalimam'nda 
yaşanan yoğunlu 
ğa Emniyet Genel 
Müdürlüğü Polnet 
Bilgi Sistemi'nde 
yaşanan yavaşla 
ma da eklenince 
pasaport kontrol 
noktalarında 
kuyruklar oluştu. 
Polis uçaklarını 
kaçırma tehlikesi 
yaşayan yolcuları 
bankoları dolu tu
tarak uçaklara

yetiştirmeye 
çalıştı.
Bayram tatiline 
erkenden çıkanlar 
ve hac için kutsal 
topraklara gidişler 
Atatürk 
Havalimam'nda 
yolcu yoğunlu 
ğuna yol açtı. 
Atatürk Havalimanı 
son günlerin en 
yoğun günlerinden 
birini yaşadı. Tatile 
çıkanlar iç ve dış 
hatlar terminalinde 
yoğunluğa neden 
oldu. Terminal 
giriş kapıları başta 
olmak üzere pa 
saport ve biniş 
bankolarında 
uzun kuyruklar 
meydana geldi.

Giriş ve çıkış 
noktalarında 
yoğun araç trafiği 
oluşurken bazı yol
cularda uçaklarını 
kaçırma endişesi 
yaşadı. Bu arada 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Polnet 
Bilgi Sistemi'nde 
meydana gelen 
yavaşlama 
Atatürk 
Havalimam'nda 
pasaport kontrol 
noktalarında 
yoğunluğu artırdı. 
Polis, bütün 
pasaport 
bankolarını 
açarak yolcuları 
uçaklarına 
yetiştirmeye 
çalıştı.

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

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Bayramda turizme 1,5 milyar dolar!
Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı 
Hüseyin Yayman, 
bayram tatili 
dolayısıyla 1,5 
milyon turist ve 
1,5 milyar dolar gelir 
elde edilmesini bek
lediklerini söyledi 
24. Uluslararası As- 
pendos Opera ve 
Bale Festivalinin 
açılışı için geldiği 
Antalyada gazete
cilere açıklamalarda 
bulunan Yayman, 10 
günlük Kurban

Bayramı tatilinin 
turizm sektörü 
açısın dan çok 
önemli olduğunu 
belirtti.
Turizmcilerin geçen 
senenin yaralarını 
sardığını dile ge
tiren Yayman, 
"Geçen seneki olum 
suz olayları hatırla 
mak bile istemiyo 
ruz. Bu sene rakam
lar çok iyi. 2014 yılı 
rakamları henüz 
yakalanmasa bile 
geçen yılın çok

üstünde turist sayısı 
var." diye konuştu.
Bayram tatilinde 
otellerin dolu olaca 
ğını ifade eden Yay
man, "Bayram tatili 

dolayısıyla 1,5 mi
lyon turist ve 1,5 
milyar dolar gelir 
elde edilmesini 
bekliyoruz." dedi. 
Antalyada turizm 

çeşitliliği için 
yapılan çalışmalara 
değinen Yayman, 
Hindistanla ilgili 
düğün turizmi konu 
sunda önemli teşeb 
büslerde bulunul 
duğunu, Çinden de 
turist getirilmesi 
için çalışmaların 
devam ettiğini 
bildirdi 
Turizmde ürün ve 
pazar çeşitliliğinin 
önemine vurgu 
yapan Yayman, 
şunları kaydetti:

"Sadece Rusya, Al
manya değil, aynı 
zamanda Hindistan, 
Çin ve Arap turist
leri de Türkiyeye 
getirmeyi önem 
siyoruz. Kasım ayı 
içerisinde Ankarada 
turizm şurası 
yapacağız. Bakanı 
mızın başkanlı 
ğında Sayın 
Cumhur 
başkanımızın da 
katılımıyla şurada 
bu sorunların hep
sini ele alacağız.”

Otobüs firmalarının bayramda ek sefer İzinleri uzatıldı
Şehirlerarası sefer 
yapan otobüs firma 
larının, Kurban 
Bayramı tatili süre 
since yapacağı ek 
sefer izni 24 Ağus 
tos'ta başlayarak 6 
Eylül'de sona 
erecek.

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı Karayolu 
Düzenleme Genel 
Müdürlüğünce 
yayımlanan genelge 
de, Kurban Bayramı 
tatili süresince 
yolcu potansiyelinin 

önemli ölçüde 
artmasının beklen 
diği ifade edilerek, 
vatandaşların 
şehirler arası seya
hat talebinin 
mevcut tarifeli yolcu 
taşıması yapan oto
büslerin kapasite

siyle karşılan ması 
nın zor olacağı 
bildirildi. İlk genel 
geye göre, 29 Ağus 
tos olarak belirlenen 
ek sefer izni, (B2 ve 
D2 belgelerine kayıt 
lı otobüsler) Bakan
lar Kurulu kararı ile

28,29 ve 31 Ağus 
tos'ta kamu kurum 
ve kuruluşlarında 
çalışan personelin 
izinli sayılmasının 
kararlaştırılması 
dolayısıyla 24 
Ağustos olarak 
yeniden belirlendi.

B1 ve D1 yetki bel
gesi sahibi firmalar, 
zaman tarifesine 
bağlı olmadan B2 ve 
D2 yetki belgeli 25 
ve üstü koltuk kapa
sitesine sahip araç 
lan, 6 Eylül'e kadar 
kullanabilecek.

Bir Bayram mü jilesi daha! 30 ağustosla başlıyor
Kurban Bayramı 
süresince Kara 
yollan Genel 
Müdürlüğü sorum 
tuluğundaki otoyol
lar ve köprülerden 
geçişler ücret 
siz olacak. 
Bakanlar Kuruiu'- 
nun konuya ilişkin 
kararı, Resmi 
Gazete'de yayımla 
narak yürürlüğe 
girdi.
Buna göre, Kurban

Bayramı dolayı 
sıyla 30 Ağustos 
Çarşamba saat 
00.00'dan başla 
yarak, 5 Eylül Salı 
günü saat 07.00'ye 
kadar Karayolları 
Genel Müdürlüğü 
sorumluluğundaki 
otoyollar ile 15 
Temmuz Şehitler 
Köprüsü ve Fatih 
Sultan Mehmet 
Köprüsü'nden 
geçişlerde ücret

alınmayacak. 
Belediyeler ve 
bunlann kur 
dukları birlik, 
müessesse ve 
işletmelerce 
yürütülen toplu 
taşıma hizmetleri 
de 1 Eylül Cuma 
saat 00.00'dan 
başlayarak, 4 
Eylül Pazartesi 
günü saat 24.00'e 
kadar ücretsiz 
olacak.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ BAİBELEB DENİZ OTOBÜS?

İtfaiye 110 Telefon Anza 121 Bursa 256 77 84
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

155
156

513 10 55
513 18 79

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

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74
VAPUB- rrnlnnT

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 513 13 53

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 
Eaklhlaar

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

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 5400
Psmukksle 
DENİZ UÇ Adi

012 OO 28
013 00 13

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

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

Psgssus Akınla Seyahst 
METRO
Aydın Turtam
SOzsr Turizm
Kanbarogiu-Esaday
Anıtur
Kamil Koç

013 12 12 
013 20 77

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

524 85 66 
t m 09 DAÜITICILAB

012 1O 72

012 O1 03

Olu TU HZ
513 10 45
513 77 73

GEMDAŞ 
Aygaz

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

nam tzgıum muo. dio iö «»o

İŞ-KUR 513 7166
Habaş
Mogaz

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast

517 34 OO 
513 23 29 BELEDİYE

Ergaz
Mllangaz

513 88 43
513 22 59

Mer.Sag.Ocafii
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 20
280 44 44

Santral
Başkanlık

5134521-23
513 45 20

Habaşgaz 
Yani Likitgaz 
RP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81

TAKSİLER BUSKİ 51457 96 Bütünler Likitgaz 513 80 00

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Tsksl 
Msnsstır Tsksl

513 18 21
513 24 87
513 32 40
513 23 24
517 33 94

İtfaiye
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

Yazı İşi. Md. 
Su Anza

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Bey za Petrol

013 1O 70
013 30 33

013 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5865 
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)

MlIfîlBMlM
VENÜS SİNEMASI

ÇILGIN HIRSIZ 
12.00-14.00-16.00- 

18.00-20.00
ANNABELLA: 
KÖTÜLÜĞÜN 

DUGUŞÜT1>T4.VO- 
16.15.-18.30-20.30

DORAEMON: 
BUZ DEVRİ 11.30- 

14.45.-18.15.
B PLANI 

13.00-16.30-20.00 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez

Mrk: Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar 
Derneği karşısı GEMLİK 

b Şb : Fîyonkland Orhangazi Cad. 
m No: 14/B GEMLIK gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com

AYAKKABININ YENİ ADRES!

BAY VE BAYAN AYAKKABI 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN...

mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com


Danışma
Hattı 444 68 80

www.kavlak.com.tr
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GemlikKfirfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Kurşunlu Mahallesinde “Gençlik ve Aile Destek Rehabilitasyon Merkezi” hizmete açıldı

Gencyastakaısereyeııilılı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlikliler Dernekleşiyor
Gemlik’i sevenler ve Gemlikli olma 

bilincini taşıyanlar, Gemlik kültürünü 
önemseyenler bira raya gelerek bir 
demek kuruyorlar.

Cumartesi günü bu nedenle, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’nda yapılan toplantıda 
demeğin kurucu yönetim kurulu belir
lendi.

Demeğin adı konusunda yapılan 
görüşmelerde ayrımcılık yapılmadan, 
Gemlikli olma bilincini geliştirmek ve 
Gemlik’in dünü ile bugünü arasında bağ 
kurmak amaçlanıyor. Devamı 4’de

Büyükşehir Belediyesi ‘Kurşunlu Gençlik ve 
Aile Destek Rehabilitasyon Merkezi’, törenle 
hizmete açıldı. ‘Daha sağlıklı Bursa’ hedefiy 
/e, Gemlik’e kazandırılan ‘Kurşunlu Gençlik 
ve Aile Destek Rehabilitasyon Merkezi’nin 
açılışı törenle gerçek leştirildi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, bağımlılıkla 
mücadele konusunda yoğun bir çalışma 
gerçekleştirildiğini ve vatandaşların sağlıklı 
bir hayat yaşamalarına engel olan olumsuz 
lukları aşmalarında destek olmayı hedef 
lediklerini söyledi. Haberi sayfa 2’de

Emekli öğretmen vatan 
Partisi eski ilçe başkanla 
nndan ve belediye baş 
kan adaylarından Iranan 
Bölük'ün oğlu Serdar
Atay, yakalandığı amansız hastalıktan 
kurtulamayarak yaşama veda etti. 
Yaklaşık bir yıldır hastalıkla mücadele 
eden Serdar Atay (30), geçtiğimiz gün
lerde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakülte- 
si'nde geçirdiği beyin ameliyatından 
sonra, yoğun bakımdan çıkamayarak 
hayata gözlerini yumdu. Genç yaşta 
hayatını kaybeden Atay, cumartesi günü 
öğle namazından sonra Asım Kocabıyık 
Camiinde kılınan cenaze namazından 
sonra toprağa verildi. Serdar Atay'ın 
genç yaşta ölümü sevenlerini yasa 
boğdu.

http://www.kavlak.com.tr
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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mş'u f m wd wıiı zı fiııı Mi ıımı
Gemlik Belediyesi 
iştiraki olan 
GEMTAŞ Şirketi, 
Yeni Mahalle Alem
dar Caddesi Çukur 
bahçe mevkiinde 
projelendirilen 20 
konut 1 marketli 
toplu konut pro
jesinin temeli 
törenle atıldı. 
Çukurbahçe Toplu 
Konut Projesi Te 
mel atma töreninde 
konuşan Kay
makam Gürbüz 
Karakuş, Gemlik 
Belediyesi’nin bir 
çok kurum ve 
kuruluşun yanı sıra 
toplumu da motive 
eden yatırımları 
devam ettirdiğini

anlatarak, “Söz 
değil, iş konu 
şulmalı, hizmetler 
konuşulmalıdır” 
dedi.
Türkiye’nin met 
rekareye düşen 
hain konusunda 
dünya birincisi 
olduğuna dikkat 

çeken Gürbüz 
Karakuş, hizmet 
ler, yatırımlar 
sürdükçe, hainlere 
ve küresel güçlere 
inat, büyümeyi 
devam ettirdikçe 
düşmanların kah 
rol up, halkın mutlu 
olacağını belirtti.

konuştu.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, dep 
rem riski yüksek 
olan Gemlik’te sağ 
lam zeminli arazi 
lere, sağlam ve 
konforlu binaların 
belediye teknik 
ekipleri sayesinde 

ardı ardına yapıldı 
ğını söyledi. 
Gemlik’in tüm ma
hallelerinin yanı 
sıra Çukurbahçe 
bölgesinin de 
çehresini değiş 
tirdiklerini vurgu
layan Yılmaz, Şehit 
Cemal İlkokulunu

Belediye olarak 
yenileyip, 24 ders
likli olarak teslim 
edeceklerini 
söyledi.
Şükrü Şenol Or
taokuluna da Spor 
Salonu kazandıra 
caklarını kaydetti. 
Yılmaz, eski jan
darma lojmanlarını 
da yenileyip, 5 
mahallenin ortak 
kullanacağı 
modern bir sağlık 
ocağı haline getire
ceklerini söyledi. 
Refik Yılmaz, 
Çukurbahçe bölge
sine bir de cami 
yapacaklarını 
açıkladı.

Kurşunlu Mahallesinde “Gençlik ve Aile Destek Rehabilitasyon Merkezi” hizmete açıldı

Büyükşehir Belediyesi bir etsişi lamamladı
Büyükşehir Beledi 
yesi ‘Kurşunlu 
Gençlik ve Aile 
Destek Rehabilitas 
yon Merkezi’, 
törenle hizmete 
açıldı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
bağımlılıkla mü
cadele konusunda 
yoğun bir çalışma 
gerçekleştirildiğini 
ve vatandaşların 
sağlıklı bir hayat 
yaşamalarına engel 
olan olumsuzlukları 
aşmaların da des 
tek olmayı hedef 
■ediklerini söyledi. 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin ‘sosyal 
belediyecilik’ 
anlayışı doğrultu 
sunda, ‘daha sağ 
hklı Bursa’ hedefiy 
le, Gemlik’e kazan 
dırılan ‘Kurşunlu 
Gençlik ve Aile 
Destek Rehabilitas 
yon Merkezi’nin 
açılışı törenle 
gerçekleştirildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, tören 
de yaptığı konuş 
mada, merkezin, 
bölgede önemli bir 
boşluğu kapataca 
ğını ve toplum

sağlığına büyük 
katkı sağlayacağını 
söyledi. Başkan Al
tepe, son yılların en 
büyük sıkıntıların 
dan biri olan madde 
bağımlılığı konusun 
da hizmet verecek 
olan tesis, bu 
konuda sıkıntıya 
düşmüş olan ailele 
re ve bireylere 
hizmet verecek. 
Bireylerin yaklaşık 
en az 1 ay burada 
kalabilecekleri, te
davi görebilecekleri 
güzel bir merkez” 
diye konuştu.

“Sorun bağımlılık 
hastalığı”

Başkan Altepe, 
sorunun bağımlılar 
değil, bağımlılık 
hastalığı olduğunu 
belirterek, 26 Hazi- 
ran’da açıklanan 
Birleşmiş Milletler 
2016 raporuna göre

dünya genelinde 
uyuşturucu 
bağımlılarının 
sayısının hızla arttı 
ğına dikkat çekildi. 
Burada bağımlıların 
yakınlarıyla birlikte 
misafir edileceğini 
anlatan Başkan Al
tepe, “Ortalama 1 
ay boyunca kala
bilecekler. Bu 
süreçte bireysel ve 
grup terapilerinin 
yanında sosyal ve 
sportif aktiviteler 
yapılacak. Merkez
imizin bulunduğu 
alan Gemlik 
Belediyesi’nin 

desteğiyle 
Büyükşehir’e de- 
vroldu. Bu alanda 
2’şer katlı 4’er 
dairelik 5 adet ikiz 
villa yer alıyordu. 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
burada bulunan 
tüm bu binaların re
vizyonunu ve 
bakımını 
gerçekleştirdik ve 2 
milyon TL’lik 
maliyetle hizmet 
vermeye hazır hale 
getirildi” dedi. 
Bundan sonraki 
süreci de anlatan 
Başkan Altepe,

“Bağımlılıkla mü
cadelenin 3. basa 
mağını ise İŞKUR 
ile yapacağımız 
çalışmalar oluştu 
ruyor. Bu konuda 
detaylı çalışmala 
rımız devam ediyor. 
Amacımız, Büyük 
şehir Belediyesi 
olarak sağlıklı bir 
şehir inşa ederken, 
vatandaşlarımızın 
sağlıklı bir hayat 
yaşamalarına engel 
olan olumsuzlukları 
aşmalarında 
yanlarında olmak, 
onların çalışma 
hayatında tekrar 
yerini alması ve 
sosyal yaşamda 
tekrar etkin 
olmaları konusunda 
elimizden gelen 
desteği göstermek
tir. Bu düşüncelerle 
bu faaliyetleri 
gerçekleştiriyoruz” 
diye konuştu.
Çalışma ve

Sosyal Güvenlik 
Eski Bakanı ve 
Bursa Milletvekili 
Dr. Mehmet 
Müezzin oğlu ile 
Bursa Valisi İzzettin 
Küçük ve Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz da 
bağım hlıkla mü
cadelenin önemine 
dikkati çekerek, 
Bursa’da bu 
konuda önemli 
çalışmalara öncü 
lük eden Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’ye 
teşekkür etti. 
Mehter Takımı 
konseri ve halk 
dansları gösteri
leriyle renklenen 
açılış töreninde, 
konuşmaların 
ardından kurdele 
kesilerek merkezin 
açılışı yapıldı. 
Merkezi gezen 
Başkan Altepe, 
vatandaşlarla da 
sohbet etti, 
sıkıntılarını dinledi. 
Vatandaşlar, 
Bursa’ya ve 
Gemlik’e yaptığı 
hizmetlerinden 
dolayı Başkan 
Altepe’ye 
teşekkür etti.
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Zehir tacirlerine darhe üstüne darbe
Bursa Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlü 
ğünce yapılan 
operasyonlarda 
uyuşturucu madde 
bulundurmak ve 
ticaretini yapmak 
suçundan 8 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa merkez Os- 
mangazi ilçesi 
Bağlarbaşı Ma
hallesi Hürriyet 
Caddesi üzerinde 
şüpheli aracı dur
duran narkotik 
ekipleri, araç

içerisindeki Y.S., 
A. A., M.E., G.A. 
isimli şahısların 
üzerinde ve 
bulunduğu araçta 
arama yaptı.
Yapılan aramalarda 
bir miktar sentetik 
kannobinoid, bir 
miktar esrar ile çok 
sayıda ecstasy 
hap ele geçirildi. 
Narkotik ekipleri 
tarafından yapılan 
bir diğer op
erasyonda ise 
Yıldırım ilçesi ve 
Meydancık Mahalle-

si'nde uyuşturucu 
madde bulundur
mak suçundan üç 
ayrı kişi yakalandı. 
Yapılan aramada

şahısların üstünde 
uyuşturucu tespit 
edildi. Yürütülen 
operasyon sonu
cunda yakalanan

şahıslara 
uyuşturucu satışı 
yaptığı tespit edilen 
A.S. isimli şahıs 
gözaltına alındı.

A.S.'nin üzerinde 
yapılan aramada bir 
miktar sentetik 
kannabinoid ile bir 
miktar metamfeta- 
min ele geçirildi. 
Yakalanan 8 şahıs 
tan 5'i hakkında 
uyuşturucu madde 
kullanmak ve bu
lundurmak, Y.S., 
A.A. ve A.S. isimli 
şahıslara ise 
uyuşturucu madde 
ticareti yapmak 
suçundan işlem 
yapılarak adliyeye 
sevk edildi.

Feslini ılûnıışii Korkunç M
Bursa- İstanbul 
Otoyolu'nun Yalova 
geçişi yakınlarında 
kontrolden çıkıp 
takla atan otomo
bildeki gençlerden 
22 yaşındaki Seray 
Demirtaş öldü, 4 
arkadaşı da 
yaralandı. Genç
lerin, Balıkesir

Edremit'teki 
Zeytinli Rock Festi- 
vali'nden döndük
leri öğrenildi.
Kaza, saat 10.00 
şıralarında Bursa- 
İstanbul Otoyolu 
Yalova geçişi 
Tavşanlı Mevkii'nde 
İstanbul yönünde 
meydana geldi.

İçinde, Balıkesir 
Edremit'teki 
Zeytinli Rock Festi- 
vali'nden dönen 
gençlerin bulundu 
ğu, 20 yaşındaki Ali 
Eymen Dayıoğlugil 
yönetimindeki 42 
EME 82 plakalı oto
mobil, Osmangazi 
Köprüsü'ne 3 kilo

metre uzaklıktaki 
Tavşanlı Mevki
i'nde, bir anda 
kontrolden 
çıkarak bariyerlere 
çarptı, ardından da 
takla attı. Kazada, 
otomobiTden 
fırlayan Seray 
Demirtaş olay 
yerinde yaşamını

yitirirken, sürücü 
AİT Eymen
Dayıoğlugil ile 19 
yaşındaki Furkan 
Zengin, 20

yaşındaki Armen 
Dayıoğlugil ve 
21 yaşındaki Emine 
Merve Kızılay 
yaralandı.

Kadın hırsızı ık zanlısından şeytanın aklına gelmeyecek plan
Mustafakemalpaşa 
da, eski komşu 
sunun nişan 
töreninde takılan 
altın ve paraları 
çalarak kargo ile 
evine gönderdiği 
iddia edilen kadın, 
polisin takibi 
sonucu yakalandı. 
Alınan bilgiye göre, 
ilçede yaşayan B.A. 
(28) daha önce aynı 
mahallede oturdu 
ğu Kocaeli'de 
yaşayan 2 çocuk

annesi Ş.Y'yi (45) 
nişan törenine 
davet etti.
Mustafakemalpaşa' 
ya gelen Ş.Y, eski 
komşusu B.A'nın 

evinde kalmaya 
başladı.
B.A. nişandan bir 
gün sonra, törende 
takılan 8 altın 
bilezik ve çeşitli 

ziynet eşyaları ile 
evdeki 20 bin lira 
nın yerinde olma 
dığını fark ederek 
durumu polise 
bildirdi. İhbar üze 
rine olay yerine 
gelen Mustafake 
malpaşa ilçe Em
niyet Müdürlüğü 
ekipleri,şüphe üze 
rine gözaltına aldık 
lan Ş.Y'yi delil yeter 
sizliği nedeniyle bir 
süre sonra serbest 
bıraktı. Şüpheliyi 

takibe devam eden 
ve güvenlik kamera 
sı araştır ması 
yapan ekipler, bu 
kişinin nişan 
merasiminden bir 
gün sonra sabah 
saatlerinde gittiği 
bir kargo firma 
sından Kocaeli'deki 
evine bir paket 
gönderdiğini be
lirledi. Şüpheli Ş.Y. 
otobüsle Kocaeli'ye 
hareket ettikten 
sonra, evin

çevresinde önlem 
alan ekipler, kargo 
görevlisinin paketi 
teslim ettiği sırada 
bu kişiyi gözaltına 
aldı. Paketi açan 
ekipler, Mustafake 
malpaşa ilçesindeki 
evden çalınan altın 
ve paraları ele 
geçirdi. Emniyet 
Müdürlüğüne getiri 
len şüpheli Ş.Y. 
sorgulamasının 
ardından adliyeye 
sevk edilecek.

İnsan tacirleri Bursa'da yaKalanılı
Yurt dışından 
Türkiye'ye kaçak 
yollarla göçmen 
sokan insan tacir
leri Bursa'da 
yakalandı. 
Edinilen bilgiye 

göre, yabancı 
uyruklu şahısları 
yurt dışından 
Türkiye'ye para 
karşılığı sokan İ.A, 
mültecileri kaçak 
yollarla Bursa'ya

kadar getirdi. 
Polis tarafından 
Nilüfer'de yapılan 
operasyonda 
tır şoförü İ.A ve 
yanında bulunan 
3 kişi yakalandı.

Şüpheliler 
insan ticareti 
suçlamasıyla 
gözaltına alınır 
ken, olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Güne Bakış
Marmarabirlik'ten Başbakan Yardımcıs^Çavuşoglu'na ziyaret

teiMMııiıataıflliiiiMiM
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Gemlikliler Dernekleşiyor
Gemliklilerin dernekleşme çağrısı, 

sinemacı Murat Çengeltaş’ın kurduğu 
“Eski Gemlikliler” grubunda yaptığı 
çağrı üzerine başladı.
Eski Gemlikliler sitesinde yaklaşık 6 

bin takipçi bulunuyor.
Genelde Gemlik’in dününe ait payla 

şımların yer aldığı bu site, Kurtuluş 
Savaşı’ndan sonra Cumhuriyetimiz 
kurulmasından sonra Gemlik’e yerle 
şenlerin o günlerin unutulmaması için 
yaşadıkları değerleri canlı tutmak ve 
unutulmamasını sağlamaya çalışıyor 
lar.

Yeni Gemlik, Cumhuriyet döneminde 
Lozan’dan sonra Yunanistan ve Cirit
ten gelenler ve yerli halk tarafından 
oluştu.

Yunan askerlerinin 1918 yılında 
Anadolu’yu işgale kalkmak istemesi 
ve Mustafa Kemal öncülüğünde 
TBMM’nde alınan kararla başlatılan 
kurtuluş mücadelesinden sonra yunan 
ordusunun yenilerek topraklarımızı 
terk sırasında hazin olaylar yaşandı.
Bu topraklardan doğan ve müslüman 

Türkler ile birlikte uzun asırlar boyu 
yaşayan Hıristiyan Rum halkı, savaş 
tan sonra kıyımdan korkarak doğduk 
lan toprakları terk ederek, Yunanis 
tan’a göç ettiler. Yunanistan da 
yaşayan müslüman Türk halkı da aynı 
zorluğu yaşayarak doğduğu topraklar
dan Anadolu’ya göçtüler.

Bu göçler iki taraf için zor oldu. 
Birçok kişi yollarda hastalıktan, göç 
koşullarının zor olmasından yaşamını 
kaybettiler.

Gemlik’e Giritten, Yunanistan’ın 
değişik yerlerinden gelenler ise rum- 
lardan boşalan konutlara yerleştirildi, 
onların zeytinlikleri, arazileri gelenle 
re, geldikleri yerlerde bıraktıklarına 
karşılık verildi.

Yeni Gemlik, Yunanistan’dan gelenler 
ve yerli halk ile Gürcistan dan gelen
ler ile kuruldu.

Biz, bu insanlar arasında büyüdük.
Gemlik’ten göç edenler ise Nea Kios 

adıyla bir kent kurdular, Selanik yakın 
larında.

Gemlik’in kardeş şehri olan Nea 
Kiös’a geçtiğimiz hafta belediye Mecli 
si üyelerimiz ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Argos Belediye 
Başkam’nın yaptığı konuşmayı anlatı 
yorlar gidenler. Halkların birbirine 
düşmanlığı olmadığını, Rum halkı ile 
Türk halkının kardeş olduğunu ve bir 
sorunlarını bulunmadığını söylerken 
gözleri yaşarmış bizimkilerin.

Sonra göçler sanayileşme ile yaşan 
dı. Anadolu’nun her yanından gelenler 
o'ıûu 'ougün'Kü Gemfik'e.

Önemli olan geldikleri yerlerin kültür 
lerini değil, yaşadıkları yerin kültürü 
ne sahip çıkmaktır.

Bunun için kuruluyor yeni dernek.
‘Ben Gemlikliyim’ diyebilenler, Gem

lik kültürüne sahip çıkanlar, bu 
derneğe üye olabilirler.

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, Yönetim Ku
rulu Üyeleri ile 
Başbakan Yardım 
cısı Çavuşoğlu'nu 
ziyaret ederek, 
şubat aylarında 
don, çiçeklenme 
döneminde uzun 
süreli yağışlar ne
deniyle oluşan 
hasarın TARSİM 
kapsamına alınma 
sı için destek 
istedi.
Çavuşoğlu ise 
konu ile ilgili giri 
çimlerde buluna 
Gaklarını söyledi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, Yönetim Ku
rulu Üyeleri Muşta 
fa İlgen, Osman 
Bostancı ve Genel 
Müdür İsmail Acar 
ile birlikte Başba 
kan Yardımcısı 
n'aRan çavuşoğ 
lu'nu makamında 
ziyaret etti. 
Başkan Asa, yeni

Gemlik’te 
yaşayanların 
Gemlik kültürüne 
sahip çıkmaları 
için yapılan 
çağrıya katılanlar 
“Gemlik Geliştirme 
ve Yaşatma 
Derneği” adıyla 
yeni bir der nek 
kuruluşu için bi- 
raraya geldiler. 
İkinci toplantısını 
Esnaf ve Sanatkar 
lar Odası Lokali’ 
nde cumartesi 
günü yapan kuru
cular heyeti, 
derneğinin adının 
“Gemlik’i Geliştir 
me ve Yaşatma 
Derneği” olması 
konusunda yap 
tıkları öneriler

kabinede Başbakan 
Yardımcısı olan 
Çavuşoğlu'na 
başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dilek
lerinde bulundu.
Ziyarette 
Çavuşoğlu'na, Mar
marabirlik'in dünü, 
bugünü ve gelecek 
hedefleri hakkında 
bilgi veren Asa, 
"Marmarabirlik'in 
geleceğini planla 
maktayız. Gelecek 
için büyük önem 
taşı yan projeleri 
m izin hazırlıkları 
devam ediyor.
Gzeııikıe geçtiğimiz 
haftalarda başvuru 
sunu gerçekleştir 
diğimiz AB destekli 

Vı

sonucu belirledik
ten sonra, kurucu 
yönetim kurulu için 
seçim yaptılar. 
Kurulacak Derne 
ğin kurucular kuru
luna Necdet Yar, 
Şale Demirel, Erkan 
Şentürk, Süreyya 
Bayrak, Eyüp Kılık, 
Alican Durdu, 
Mehmet Yüksel ve

IPA hibe projesi ve 
Marmarabirlik'in 
yurtdışı marka des 
tek programı olan 
Turquality kapsamı 
na alınması konula 
rında da sizlerin 
desteklerine ihtiyaç 
duymaktayız" dedi.

TARSİM 
KAPSAMI 
GENİŞLETİLMELİ

Asa ziyarette, 
zeytin üreticilerinin 
sıkıntılarına da 
işaret ederek, 2010 
yılından bu yana 
iklim koşullarının 
yarattığı hasarın 
üreticilerin mağdur 
olduğu konuların

Murat Çengeltaş 
seçildi.
Denetleme kuru
luna ise Halil 
Çetin, Nevin 
Aslan Seyhan ile 
Ali Çetin Karapınar 
getirildi.
Kurucular kurulu 
aralarında görev 
bölümü yaptıktan 
sonra derneğin 

başında geldiğini 
bildirdi. Asa, 
"Zaman zaman 
yaşanan olumsuz 
mevsim koşulları, 
üreticilerimiz için 
büyük kayıplar 
yaratmaktadır. 
Şubat aylannda 
don, mayıs 
ayında da çiçek
lenme döneminde 
görülen uzun 
süreli yağışlar 
nedeniyle oluşan 
hasann, Tarım 
Sigortaları Havuzu 
(TARSİM) kapsa 
mına alınması 
İçin sîzlerden 
desteklerinizi 
bekliyoruz.” 
dedi 

kuruluşu ile ilgili 
çalışmaları 
yürütecekler.
Derneğin amacının 
Gemlik’e gelip 
yerleşenlerin 
ilçenin dünü ile 
bugünü arasında 
bağ kurmak ve 
Gemlikli olma kültü 
rünü geliştirmeyi 
amaçlıyor.

GEMLİK MERKEZ AVCILIK ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ 
- DERNEĞİNE AİT 2551 - 2600 SIRA NUMARAL11 CİLT DERNEK 

GELİRLERİ ALINDI BELGESİ KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR 
GEMLİK MERKEZ AVCILIK ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ
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MIHI Eğilim “Kanıtlarla para 
ve malzeme alinmayacaktir’’
ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklama 
da, “25 Ağustos 
2017 tarihli bazı 
yerel gazete ve 
sosyal medya 
paylaşım larında 
ilçemizde bir oku
lun isminin veril 
mesi suretiyle 
okulumuzun kayıt 
için velilerden bir 
takım kırtasiye 
malzemesi ve tek 
bir kırtasiyeye yön
lendirme yapılarak 
fotokopi kağıdı 
istendiği ile ilgili 
haberlerin yayınlan 
ması üzerine 
Müdürlüğümüzce 
açıklama ve bil
gilendirme yapma 
ihtiyacı doğmuş 
tur.” denildi.
Açıklama şöyle 
devam etti: 
“Bilindiği üzere 

okullarımıza öğren 
ci kayıtları, Bakanlı 
ğımızın “e-okul sis
temi’’ üzerinden 
merkezi sistemle 
öğrencilerimizin 
adreslerinin ilişki 
lend iri İd iğ i okullara 
otomatik olarak 
yapılmaktadır.
Ayrıca öğrencile 
rin kayıtlı olduğu 
okullar yine 
"Bakanlığımız 
e-okul veli Bilgilen 
dirme Sistemi" 
üzerinden görü 
lebilmektedir.
Bakanlığımızın 
öğrenci kayıtların 
da kesinlikle para 
talep edilmemesi 
ile ilgili kesin tali 
matları bulunmak 
tadır. Ayrıca kayıt 
sırasında velileri 
mizden zarf, 
resim, fotokopi 
kağıdı, pul, dosya 

vb. malzemeler de 
istenmeyecektir. 
Bakanlığımızın 
konuyla İlgili tali 
matlarına aykırı 
davranış gösteren 
durumlarla ilgili 
müdürlüğümüze 
gelen her türlü 
şikayet mutlak 
anlamda ciddiye 
alınarak konunun 
üzerine gidilmekte
dir. İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
başına konu 
olan ilçemizdeki 
bir okulda kayıt 
sırasında kır 
tasiye malzemesi 
istenmesi konusu
nun da araştırıla 
cağını bildirdi. 
Bu konuda 
Kaymakamlıkça 
inceleme 
başkatıldığını ve 
muhaakkik 
atandığı belirtildi."

Bu yıl Anadolu ve 
Fen Lisesi atılımı 
ile eğitim hayatına 
devam edecek olan 
Özel HATEM 
Okulları kariyer 
günlerine Uzman 
Diyetisyen Osetya 
Batıbay ve Psiko 
log Işık Pekgirgin 
konuk oldu. 
Öğrencilere diye 
tisyenlik mesleği 
anlatan ve bu 
bölümü okumanın 
şartlarını paylaşan 
Batıbay, "Hangi 
mesleği yaparsınız 
yapın, sevdiğiniz 
işi yapmalısınız. 
Başarılı bir kariyer 
hayatının ilk adımı 
güzel bir eğitim ve 
onu taçlandıracak 
severek yaptığınız 
bir meslektir." 
dedi.
Psikoloji bölümü 
tercih edecek 
öğrencilere çalışa 
bilecekleri bölüm
leri aktaran Pekgir
gin ise "Bireysel 
Terapi, Evlilik ve

Çift Terapisi, Ço 
cuk ve Ergen Tera 
pisi, Oyun Tera 
pisi ve Psikolojik 
Testler hizmetleri 
ile faaliyet gös
teriyorum. Mesleğe 
eğilimi olan tüm 
arkadaşlarıma tav 
siye ediyorum." 
dedi. Konuşma 
cılara plaket takdim 

eden Özel HATEM 
Okulları Gemlik 
Eğitim Danışmanı 
Furkay Ceylan 
“Her geçen gün 
verimlili ğinin 
arttığına inandığım 
kariyer günlerimize 
destek olan iki 
değerli konuğumu 
za teşekkür 
ediyorum." dedi.
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Büyüksehir den Bursa trafiği için önemli açıklama
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nden 
şehirlerarası ve 
şehir içi güzer
gahlarda trafik ve 
yol durumu hakkın 
da açıklama geldi. 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından yapılan 
açıklama şu 
şekilde;
-Karayolları 14. 
Bölge Müdürlü 
ğü'nce, İnegöl- 
Bozöyük Ayrımı 
Domaniç Yolunda 
Sanat Yapıları Ve 
Üst Yapı Çalışma 
lan Yapdığından 
Oylat Ayrımına 
Kadar 6750 Mt.'Lik 
Kesiminde Trafik 
Servis Yolundan 
Sağlanmaktadır.

Yönlü Olarak

-Bursa- Eskişehir 
D-200 Karayolu 
İnegöl Çıkışında 
Karayolları 14. 
Bölge Müdürlü 
ğü'nce, Avarlar 
Köprülü Kavşağı 
Yapım Çalışmaları 
Nedeniyle Trafik 
Servis Yolundan 
Sağlanmaktadır.
-Karayolları 14. 
Bölge Müdürlü 
ğü'nce, Görükle 
Bağlantı Yolunun

Ankara-Izmir İs
tikametin den 
Görükle İstikame
tine Doğru Yol Tek 
Yönden Geliş-Gidiş 
Olarak Verilecektir. 
-Yalova-Bursa Yolu
nun 12-14.Km Leri 
Arasında (İznik 
Kavşağı Kesimi) 
Yol Genişletme 
Çalışmaları Nede 
niyle Ulaşım Bö 
lünmüş Yolun Bir 
Bölümünden İki

Sağlanmaktadır. 
-Bursa' Devlet 
Çevreyolu 
Doğanköy Kesi
minde Şehir Has
tanesi Köprülü Kav 
şak Yapım Çalışma 
sı Nedeni İle Trafik 
Kontrollü Olarak 
Sağlanmaktadır. 
-Kent Meydanı - 
Terminal Arasında 
Sürdürülen T2 Hafif 
Raylı Sistem Hattı 
Çalışması Nedeni 
İle İstanbul Yolu 
Üzerinde Şerit 
Daraltma 
Uygulanmaktadır. 
-Bursa-Orhaneii İl 
Yolu Güzergahında 
Yol Genişletme 
Çalışmaları Ne
deniyle Trafik

Bölünmüş Yolun
Diğer Kesiminden 
Kontrollü Olarak 
Sağlanmaktadır. 
-Yıldırım İlçesi 
Demetevler Ma
hallesinde Hizmet 
Veren Kurban 
Pazarı Nedeniyle 
Bayram Boyunca; 
-Demetevler Cad
desinin Kurban 
Pazarı Caddesi 
Kesişiminden is- 
metiye Caddesi 
Kesişimine Kadar 
Kuzeyden Güneye 
Tek Yön, 
-Kurban Pazarı 
Caddesinin İs- 
metiye Caddesi 
Kesişiminden 
Demetevler Cad
desi Kesişimine 
Kadar Olan

Kısmının Doğudan
Batıya Tek Yön, 
-Kurban Pazarı 
Caddesinin Köprü 
Üstü Kısmının 
Şirinevler Caddesi 
Kesişiminden 
Demetevler Cad
desi Kesişimine 
Kadar Olan 
Kısmının Batıdan 
Doğuya Tek Yön, 
-Şirinevler Cad
desinin Kurban 
Pazarı Caddesi 
Kesişiminden 
D107. Sokak Keşi 
şimine Kadar Olan 
Kısmının Güneyden 
Kuzeye Tek Yön 
Olarak Uygulana 
çaktır, -A117, B112, 
A107, B105Ve 
B103. Sokakların 
Batı Girişleri,

KÜÇÜK KUMLA fl R VII lif ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE \9IIIII HAVUZLU 2+1 DAİRE VHİ ILIR ŞAHİDİNDEN SATILIK
— 05353781800 |

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA’NIN YERİ

www.ozerpansiyon.com 
0 530 311 05 97-0 533 352 41 63
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BYEGM

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

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

Bayram tatilinde 
Uludağ'a çıkmak 
isteyen vatan 
daşlar milli parklar 
girişinde tek 
gişenin çalışması 
sebebiyle büyük 
çile yaşadı. 
Trafiğin yaklaşık 1 
kilometreye çıkma 
sıyla adım adım 
ilerleyen sürücü 
ler yaklaşık 45 
dakika giriş sırası 
nın kendilerine 
gelmesini bekledi. 
Kış turizminin 
gözde merkez
lerinden Uludağ, 
yaz aylarının sıcak 
günlerinde de 
büyük rağbet 
görüyor. Bayram 
ve hafta sonu tatili 

sebebiyle şehir 
merkezindeki 
sıcak havalardan 
bunalan 
vatandaşlar soluğu 
Uludağ'da aldı. 
Yeşil alana kurulan 
vatandaşlar, 
aileleriyle birlikte 
piknik yapıp, tatilin 
keyfini çıkarttı. 
Çocuklar ise oyun 
alanlarında 
gönüllerince 
eğlendi.
Öte yandan, jan
darma ekiplerinin 
bölgede yaptığı 
titiz çalışma sebe
biyle gişelerden 
sonra yol açık 
durumda. Yoğun 
kalabalığa rağmen 
zirvede trafik 

aksamadan 
devam ederken, 
tatilciler müsait 
durum 
daki yerlere 
açlarını park 
ediyor. Jandarma 
ekipleri, gişe 
ler önünde de 
kontrolü 
sağlayarak, 
trafiğin daha da 
uzamasına 
engel oluyor. 
Zirveye çıkmak 
isteyen araç 
sürücüleri milli 
park gişelerine şu 
ücretleri ödüyor: 
"Motosiklet 8 
lira, otomobil 
12 lira, minibüs 
36, midibüs 60, 
otobüs 96 lira."

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

—.... —
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 

Tel: (0.224) 513 9613 GEMLİK
Gemlik KQrfez
■—ti' ırmıı

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.ozerpansiyon.com
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Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 46 arttı
Türkiye'ye temmuz 
ayında gelen yaban 
cı ziyaretçi sayısı, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre yüz 
de 46,36 artarak, 
5 milyon 75 bin 
961 oldu.
Kültür ve Turizm 
Bakanlığının inter 
net sitesinde 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nden 
alınan geçici ve 
rilere göre, temmuz 
ayı sınır-giriş çıkış 
istatistikleri

açıklandı. 
Buna göre, 
Türkiye'yi tem
muzda ziyaret eden 
yabancı sayısı 
2016'nın aynı ayına 
göre yüzde 46,36'lık 
artışla 5 milyon 75 
bin 961'e ulaştı. 
Bu yılın ocak-tem- 
muz ayları arasında 
ise Türkiye'ye 17 mi
lyon 325 bin 410 
yabancı ziyaretçi 
geldi. Bu dönemde 
gelen yabancı 
ziyaretçilerin

sayısında bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 21,94 
artış yaşandı.

Ruslar yine zirvede 
İstatistiklere göre, 
temmuzda 
Türkiye'ye en çok zi

yaretçi gönderen 
ülkeler arasında 835 
bin 525 kişiyle 
Rusya birinci sırada

yer aldı. Rusya'yı 
680 bin 616 kişiyle 
Almanya, 277 bin 
955 kişiyle Ingiltere 
takip etti. Yılın 7 
ayında Türkiye'ye 
en çok ziyaretçi 
gönderen ülkeler 
sıralamasında 2 
milyon 527 bin 628 
kişiyle Rusya birinci 
sırayı alırken, bunu 
1 milyon 927 bin 360 
kişiyle Almanya, 1 
milyon 338 bin 295 
kişiyle de Gürcistan 
takip etti.

Sektöre! güven endeksleri açıklandı
Hizmet sektörü 
güven endeksi 
ağustosta yüzde 
1,6, perakende 
ticaret sektörü 
güven endeksi 
yüzde 1,1, inşaat 
sektörü güven en
deksi de yüzde 3,3 
ârttl.
Hizmet sektörü 
güven endeksi 
ağustosta yüzde 
1,6, perakende 
ticaret sektörü 
güven endeksi 
yüzde 1,1, inşaat 
sektörü güven en
deksi ise yüzde 3,3 
artış gösterdi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
ağustos ayına 
ilişkin sektörel 
güven endekslerini 
yayımladı.
Buna göre, mevsim 
etkilerinden 
anndırılmış hizmet 
sektörü güven en

deksi temmuzda 
103,7 iken 
ağustosta yüzde 1,6 
artarak 105,4'e yük
seldi. Hizmet sek
törü güven 
endeksindeki bu 
artış, son üç aylık 
dönemde iş duru- 
fffüYîüff iyi i'eşfığfn ı', 
hizmetlere olan 
talebin arttığını 
değerlendiren 
girişim yöne 
ticisi sayısının 
artmasından 
kaynaklandı.
Gelecek üç aylık 
dönemde hiz 
metlere olan talebin 
artacağını bekleyen 
girişim yöneticisi 
sayısı ise azaldı. 
Hizmet sektöründe 
ağustosta bir önceki 
aya göre, iş durumu 
ve hizmetlere olan 
talep endeksleri 
sırasıyla yüzde 2,8 
ve yüzde 3 artarken,

hizmetlere olan 
talep beklentisi en
deksi ise yüzde 0,7 
azaldı.
PERAKENDE 
TİCARET SEKTÖRÜ 
GÜVEN ENDEKSİ 
Mevsim etkilerinden 
arındırılmış perak
ende ticaret sektörü 
güven endeksi, 
ağustosta yüzde 1,1 
yükselerek 108,5 
değerine çıktı. Per
akende ticaret sek
törü güven 
endeksindeki bu 

yükseliş, son 3 aylık 
dönemde iş hacmi- 
satışiarın arttığını ve 
mevcut mal stok se
viyesinin mevsim 
normallerinin altın 
da olduğunu değer 
lendiren girişim yö
neticisi sayısının 
artmasından 
kaynaklandı.
Gelecek üç aylık 
dönemde iş hacmi- 
satışiarın artacağını 
bekleyen girişim yö
neticisi sayısında 
ise düşüş görüldü.

Perakende ticaret 
sektöründe bir 
önceki aya göre, iş 
hacmi-satışlar ve 
mevcut mal stok se
viyesi endeksleri 
sırasıyla yüzde 4,3 
ve yüzde 4 artış 
gösterirken, iş 
hacmi-satışiar bek
lentisi endeksi 
yüzde 4,1 geriledi. 
İNŞAAT SEKTÖRÜ 
GÜVEN ENDEKSİ 
Mevsim etkilerinden 
arındırılmış inşaat 
sektörü güven en

deksi temmuzda 
85,5 iken, bu ay 
yüzde 3,3 artarak, 
88,3 değerine 
yükseldi.
İnşaat sektörü 
güven endeksindeki 
bu artış, alınan 
kayıtlı siparişlerin 
mevcut düzeyini 
mevsim normalinin 
üzerinde değerlen 
diren ve gelecek 
3 aylık dönemde 
toplam çalışan 
sayısında artış 
bekleyen girişim 
yöneticisi sayısının 
artmasından 
kaynaklandı. 
Söz konusu sek
törde bir önceki aya 
göre; alınan kayıtlı 
siparişlerin mevcut 
düzeyi ve toplam 
çalışan sayısı bek
lentisi endeksleri 
sırasıyla yüzde 3,3 
ve yüzde 3,4 artış 
kaydetti.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.

110
155
156

513 10 55

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum

121
186

513 45 03
514 00 95

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Asla

256 77 84 
544 30 60

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

ın

M Polis Karakolu 513 18 79 OımBöl.Şef. 513 12 86 Dinlenme Tes. 513 23 94
Gar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt. Md. 51311 74

VAPUR- FERİBOT
KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 513 13 53L 

i
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Saveı Yrd. 
Emniyet MOd.

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

Askerlik Şb. 
Karayolları
Liman Baş.

513 10 57
513 13 08
51311 33

Yalova 
Topçular 
Eaklhlaar

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

1 Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 ________ OTOBÜS___________

K ULAŞIM özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası Oto- 261 54 00

R
Pamukkale
DENİZ UÇAÖI

• 12 OO 20 büs Terminali (18 Hat)
Pegasus Akmls Seyshat 
METRO
Aydın Turtam

• 13 12 12
013 20 77

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

524 85 86
AZ 4 O 4ft 09 DAMITICILAR

E SOzar Turtam
Kanberofllu-Eaadaf

Kamil Koç

012 1O 72

012 Ol 03

OTO T U
513 10 45
513 77 73

GEMDAŞ 
Aygaz

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

rıaiK Egııım muu. oı j iö aö
İŞ-KUR 513 7166 Mogaz

B 
E

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE Ergaz 

Mllangaz '
513 88 43
513 22 59

Mer.Sağ.OcaOı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 88
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

51345 21 -23
513 45 20

Habaşgaz 
Yeni Likltgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81t TAKSİLER BUSKİ 514 57 96 Bütünler Likltgaz 513 80 00

R Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Tekel 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

AKçagaz
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

Yazı İşi. Md.
Su Arıza

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

313 30 33

Gemlik KErfez
OEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ OAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5866 
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 Câcf Bora' Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİISİNMIİ
VENÜS SİNEMASI

ÇILGIN HIRSIZ 
12.00-14.00-16.00- 

18.00-20.00
ANNABELLA: 
KÖTÜLÜĞÜN 

DÜGUŞÜT1.>T4.> 
16.15.-18.30-20.30

DORAEMON: 
BUZ DEVRİ 11.30- 

14.45.-18.15
B PLANI 

13.00-16.30-20.00 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 

k GEMLİK Â
irfanunluemlak.sahibinden.com

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Atatürk’e saygısızlık...
Yann işgal altındaki Anadolu toprak 

lannın yine Anadolu’nun bağrında 
doğan TBMM nin aldığı kararla, başko 
mutanhğa getirilen Mustafa Kemal’in 
öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Sava 
şımızın zaferle taçlandırıldığı 30 Ağustos 
Zafer Bayramının 95. yıldönümünü 
kutlayacağız.

İlçemizde Zafer Bayramı ile ilgili bir 
hazırlık, bir donanım görmüyorum.

Ama, 15 Temmuz Fetöcü darbe girişi 
mi ile ilgili her yer görsel pankartlarla 
dolduruldu. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 14 milyon 
lira zararı uğratıldığı ortaya çıktı. Sayıştay, 
Başkan Recep Altepe’nin talimatıyla meclis
ten geçen Bursa Terminali’nin devrini 
mevzuata aykırı buldu.
Devletin 14 milyon lira zarar uğratıldığını 
belir leyen Sayıştay, söz konusu paranın 
faiziyle birlikte Recep Altepe ile 12 ilçe 
belediye başkanı ve 75 meclis üyesinden 
tahsil edilmesine karar verdi. Başkan Recep 
Altepe’nin talimatıyla Termalin BURULAŞ’a 
devredilmesi kararına imza atan Büyükşehir 
Belediyesi meclis üyeleri, Sayıştay kararıyla 
şoke oldu. Kararda, Gemlikli meclis üyeleri 
nin de imzası var. Haberi sayfa 2’de

Gemlik'ten İzmir'e gitmekte olan tırda 
yapılan aramada kaçak olduğu belirlenen 
23 ton midyeye el konuldu. Kaçak ürün
lerin kontrolsüz alanlardan çıkarıldığı, bu 
nedenle sağlığa son derece zararlı olabi 
leceği bildirildi. İzmir istikametine Istan
bul-Izmir otobanı üzerinden giden 1 tırın 
Gemlik'te yapılan aramada, piyasaya 
kaçak olarak sürülmek istenen 23 ton 
midyeyi taşıdığı tespit edildi.
Gemlik İlçe Tanm ve Hayvancılık Müdürlü 
ğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gemlik 
İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen ih 
bar değerlendirildi, Gemlik'ten İzmir is
tikametine seyreden bir tır durdurularak 
arama yapıldı. Kontroller sonucunda ka 
çak olduğu anlaşılan yaklaşık bin 400 çu 
val içine konulmuş 23 ton kara midyeye 
el konuldu. Midyeleri İzmir'e götürdükleri 
belirlenen kişilere, Gemlik İlçe Gıda Tanm 
ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince 
"yasak su ürünleri nakletmek" suçundan 
idari para cezası uygdiandı.
Olü olduğu tespit edilen, ciddi anlamda 
koku yayan ve el konulan 23 ton midye 
nin Cihatlı Mahallesi'ndeki boş araziye 
Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından gömüldüğü belirtildi.

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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M miWMI H MİIMIK BM
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 12 ilçe Belediye 
Başkanı ile 75 Meclis üyesi devleti 14 milyon lira zarara uğrattıkları 
sayıştay incelemesinde ortaya çıktı. Zarar nedeniyle başkanlar ve 

meclis üyeleri ile 2 daire başkanına zimmet çıktı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
14 milyon lira 
zararı uğratıldığı 
ortaya çıktı. 
Sayıştay, Başkan 
Recep Altepe’nin 
talimatıyla mec 
listen geçen 
Bursa Terminali’nin 
devrini mevzuata 
aykırı buldu. 
Devletin 14 mil 
yon lira zarar 
uğratıldığını belir 
leyen Sayıştay, 
söz konusu 
paranın faiziyle 
birlikte Recep 
Altepe ile 12 ilçe 
belediye başkanı 
ve 75 meclis 
üyesinden tahsil 
edilmesine 
karar verdi.
Bursa Büyükşehir 
Meclis toplantıla 
rında alınan 
kararlara ilişkin 
sık sık gündeme 
gelen “hukuk 
suzluk” iddiaların 
dan birisi, Sayış 
tay kararıyla 
kesinleşti.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 2013 
yılında Bursa 
Şehirlerarası 
Terminali’ni aylık 
bir milyon 200 bin 
liraya BURULAŞ’a 
3 yıllığına verdi. 
Ancak daha 
sözleşme süresi 
dolmadan, 18 
Aralık 2014 tari
hinde belediye 
meclisi yeni bir 
karar aldı.
Bu yeni karara 
göre, kira alınma 
sından vazgeçi 
lerek, Terminal 
10 yıllığına brüt 
hasılatın sadece 
yüzde 5’i karşılı 
ğında BURULAŞ’a 
devredildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi

14 milyon lira 
zarara uğratıldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
2015 yılı hesap 
larını inceleyen 
Sayıştay 6. Daire 
Başkanlığı, daha 
önce devlet ihale 
kanununa göre 
ihale edilen 
Bursa Şehirlerarası 
ve Uluslararası 
Otobüs Terminali 
sözleşmesinin 
mevzuata aykırı 
şekilde sonlan 
dirildiğini saptadı. 
Sayıştay, termi
nalin işletme brüt 
hasılatının yüzde 
5’i oranında 
bedel karşılığında 
BURULAŞ’a tahsis 
edilmesini, hukuka 
aykırı buldu.

FAİZİYLE 
BİRLİKTE GERİ 
ALINACAK

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Meclis 
kararıyla, kamunun 
14 milyon 148 bin 
861 lira zarara 
uğratıldığını 
belirleyen Sayış 
tay, paranın 
faiziyle birlikte 

kararda imzası 
olan kişilerden 
tahsil edilmesine 
karar verdi.
Başkan Recep 
Altepe’nin 
talimatıyla Termalin 
BURULAŞ’a dev 
redilmesi kararına 
imza atan 
Büyükşehir 
Belediyesi meclis 
üyeleri, Sayıştay 
kararıyla şoke 
oldu.

“ALTEPE 
HEPİMİZİN
BAŞINI YAKTI”

Konuyla ilgili 
gazetemize konu 
şan adının açıklan 
masını istemeyen 
bir Belediye Meclis 
üyesi, "Başkan 
Recep Altepe ve iş 
bilmez danışman 
larının kurbanı 
olduk. Konu 
komisyonda bile 
görüşülmeden 
gündeme geldi. 
Başkan onay ve 
rince bizde her 
zamanki gibi ona 
güvenip onayladık. 
İncelenmediği aklı 
miza bile gelmedi. 
Yargılama sonucu 

hepimiz suçlu bu
lunduk. Kamuyu 
zarara uğratmak 
gibi bir suçtan 
mahkûm edildik.
Ödeyeceğimiz para 
da cabası. Umarım 
bu hepimize ders 
olur. Bir de buna 
benzer aldığımız 
kararlar var. ‘O 
kararlardan da 
başımıza bir şey 
gelir mi?’ diye de 
düşünmeden 
edemiyoruz." dedi.

İŞTE KARARI 
İMZALAYAN 
BELEDİYE 
BAŞKANLAR!: 
Recep Altepe 
(Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı), 
Mustafa Dündar 
(Osmangazi 
Belediye Başkanı), 
İsmail Hakkı 
Edebali (Yıldırım 
Belediye Başkanı), 
Alinur Aktaş 
(İnegöl Belediye 
Başkanı), Refik 
Yılmaz (Gemlik 
Belediye Başkanı), 
Sadi Kurtulan 
(Mustafa Kemal 
Paşa Belediye 
Başkanı),'Atı Özkan 
(Karacabey

Belediye Başkanı), 
Neşet Çağlayan 
(Orhangazi 
Belediye Başkanı), 
Yener Acar (Kestel 
Belediye Başkanı) 
Osman Sargın 
(İznik Belediye 
Başkanı), Mehmet 
Teke (Keleş 
Belediye başkanı), 
Hasan Taş 
(Büyükorhan 
Belediye başkanı), 
Mustafa Çetinkaya 
(Harmancık 
Belediye Başkanı).

KARARDA İMZASI 
OLAN MECLİS 
ÜYELERİ: 
Hasan Hüseyin 
Erdönmez, 
Abdullah Karadağ, 
Oktay Yılmaz, 
Abdurrahman 
Mansur, Ahmet 
Yıldız, Nilüfer 
Karakoç, ilhami 
Aydın, Abdulkadir 
Karlık, Şükrü Köse, 
Şenol Şimşek, 
İhsan bilgili, Zehra 
Sönmez, Fatih 
Çelen, Şerafettin 
Atalay, Ali Rıza 
özmen, Turgay 
Erdem, Pelin Sevgi 
Gizem Elmas, 
Lütfü Günenç,

İsmail Hakkı 
Kavurmacı, 
Mihrimah Kocabı 
yık, Berat Ertopuz, 
Turgay Yel, Nedim 
Bayram, İsmail 
Karaman, Selahat- 
tin Külcü, Asuman 
Akçay Sakallı, 
Gülşen Uslu, 
Ercan Barutçuoğlu, 
Mukaddes Serin, 
EmirKantur, 
Kenan Çakır, Özgür 
Aksoy, Ayhan 
Dadak, Can Koku- 
dal, Hasan Ertürk, 
Kerim Akça, Mah
mut Gök, Gülten 
Kapıcıoğlu, İsmail 
Ülker, Hüsnü 
Doğruoğlu, Murat 
Avınç, Adnan Akın, 
Metin Uyanık, Akın 
Poroy, Fatih Pulat, 
Erdal Aktuğ, Kadir 
Kahraman, Turgay 
Peker, Bekir Aydın, 
Nurettin Çetin, 
Hasan Budak, 
İlhan Kılıç, Murat 
Çakır, Atilla 
Ödünç, Ayhan 
Önal, Mustafa Işık, 
Bayram Şahin, 
Zekai Dündar, 
Mesut Bedel, 
Hasan Sabri 
Kapoğlu, Ercan 
Özel, Haydar Ali 
Aslan, Önder 
tanır, Nihal 
Gökten, Engin 
Taşdemir, Süley
man Candar, 
Mehmet Hıştıroğlu, 
Dündar Koyutürk, 
Adnan Uludaş, 
Ekrem Çuhadar, 
Avni Çimen Erin, 
Mustafa Özdemir, 
Yaşar Keskin, 
Osman Şahin, 
Ayrıca: Mali 
Hizmetler Daire 
Başkanı Cavit Çalı 
ve Gelirler Şube 
Müdürü Ömer 
Altuntaş.
‘Haber Olay 
Gazetesi)

Facebook sayfamız s Gemlik körfez - Güler Ajans
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Otomolıll taMa attı: 2 ölü, 3 naralı
Bursa-Orhangazi 
otobanında bir 
aracın takla 
atmasıyla meydana 
gelen trafik 
kazasında 2 kişi 

hayatını kaybetti, 
3 kişi ise yaralandı. 
Kaza, Bursa- 
Orhangazi 
otobanında mey
dana geldi. Bursa

istikametinde seyir 
halinde olan araç, 
takla attı. Kazada 
ilk belirlemelere 
göre, 2 kişi haya 
tını kaybetti, 3 kişi

ise yaralandı. 
Olay yerine am 
bulanslar sevk 
edilirken, kazay 
la ilgili inceleme 
sürüyor.

Oraanlanyla 5 kişiye umul olflu t',1-1
Bursa'da beyin 
ölümü gerçekleşen 
37 yaşındaki 
kadının bağışlanan 
organları, 5 hastaya 
umut oldu.
Alınan bilgiye göre, 
bir hafta önce yük
sek tansiyona bağlı 
beyin kanaması 
sonucu Yüksek 
İhtisas Eğitim ve

Araştırma Hastane
sine kaldırılan 2 
çocuk annesi Elif 
Kovancı'nın (37) 
beyin ölümü 
gerçekleşti. 
Bunun üzerine has
tane yetkilileri, 
Kovancı'nın aile
siyle organ bağışı 
konusunda görüş 
tü. Ailenin olumlu 

yanıt vermesiyle 
kadının karaciğeri, 
böbrekleri ve 
korneaları başarılı 
bir operasyonla 
alındı. Karaciğer ve 
böbreklerden biri 
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Tıp Fakültesi 
Hastanesinde, ko
rnealar da Yüksek 
İhtisas Eğitim ve

Araştırma Has
tanesinde organ 
bekleyen hastalara 
nakledilecek. Diğer 
böbreğin nakli ise 
uygun hastanın 
belirlenmesinin 
ardından gerçek 
leş tirilecek 
Türkiye Organ 
Nakli Koordinatör
leri Derneği

Başkanı ve hasta
nenin Organ Nakli 
Koordinatörü Dr. 
Yavuz Selim Çınar, 
gazetecilere yaptığı

açıklamada, 
kadının ailesine 
bağışlarından 
dolayı teşekkür 
etti.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Bursa Narkotik 
Suçlarla Müca 
dele Şube 
Müdürlüğünce 
yapılan operasyon
larda uyuşturucu 
madde bulundur
mak ve ticaretini 
yapmak suçundan 
8 kişi gözaltına 
alındı.
Bursa merkez 
Osmangazi ilçesi 
Bağlarbaşı Ma
hallesi Hürriyet

Caddesi üzerinde 
şüpheli aracı dur
duran narkotik 
ekipleri, araç 
içerisindeki Y.S.,

A.A., M.E., G.A. 
isimli şahısların 
üzerinde ve bulun 
duğu araçta arama 
yaptı. Yapılan ara-

malarda bir miktar 
sentetik kannobi- 
noid, bir miktar 
esrar ile çok sayıda 
ecstasy hap ele 
geçirildi. Narkotik 
ekipleri tarafından 
yapılan bir diğer 
operasyonda ise 
Yıldırım ilçesi ve 
Meydancık Mahalle
sinde uyuşturucu 
madde bulundur
mak suçundan üç 
ayrı kişi yakalandı.

Yapılan aramada 
şahısların üstünde 
uyuşturucu tespit 
edildi. Yürütülen 
operasyon sonu
cunda yakalanan 
şahıslara uyuştu 
rucu satışı yaptığı 
tespit edilen A.S. 
isimli şahıs 
gözaltına alındı. 
A.S.'nin üzerinde 
yapılan aramada bir 
miktar sentetik 
kannabinoid ile bir

miktar metamfeta- 
min ele geçirildi. 
Yakalanan 8 
şahıstan 5'i 
hakkında uyuştu 
rucu madde kullan
mak ve bulundur
mak, Y.S., A.A. ve 
A.S. isimli şahıslara 
ise uyuşturucu 
madde ticareti yap
mak suçundan 
işlem yapılarak 
adliyeye sevk 
edildi.

Taburcu edildiği hastane B
bahçesinde ölü bulundu fjg
BURSA'da, akli 
dengesinin yerinde 
olmadığı bildirilen 
49 yaşındaki Ogün 
Özmut, kafa 
travması 
şüphesiyle Mu
radiye Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yapılan 
tetkiklerin ardın 
dan taburcu edilen 
Ogün Özmut, 

hastanenin arka 
kısmındaki tıbbi 
atık deposunun 
önünde ölü bu
lundu. Cumhuri 
yet Savcılığı olayla 
ilgili soruştur 
ma başlattı.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Hocahasan 
Mahallesi'nde 
sokaklarda 
yaşadığı ve

akli dengesinin 
yerinde olmadığı 
beilirtilen Ogün 
Özmut, dün saat 
21.00 sıralarında 
kafa travması 
şüphesiyle Mu
radiye Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Has
tanede röntgen 
ve MR'ı çekilen 
Özmut, saat 22.00 

sıralarında taburcu 
edildi. Hastaneden 
çıkan Özmut, 
sabah saatlerinde 
hastanenin güven
lik görevlileri 
tarafından tıbbi 
atık deposunun 
önünde yerde 
hareketsiz olarak 
bulundu. Haber 
verilmesi sonucu 
gelen sağlık

K3

ekipleri, Ogün 
Özmut'un hayatını 
kaybettiğini belir
lerken, Özmut'un 
yüzünde morluklar 
olduğu kaydedildi. 
Ogün özmut'un 
cesedi Cumhuriyet

savcısının in
celemesinin 
ardından hasta
nenin morguna 
kaldırılırken, 
olayla ilgili 
soruşturmaya 
başlandı

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Atatürk Heykelinin boyaları dökülmüş, üzerinde lekeler ve kuş pislikleri nedeni ile tepki çekiyor

Güne Bakı$
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Atatürk’e saygısızlık...
Ana caddelerde 30 Ağustos ile ilgili 

size çarpıcı gelen bir şeyler var mı?
Herhangi bir yerde Büyük Zaferi 

simgeleyen bir bez afiş görebiliyor- 
musunuz?
İlçenin Kent Meydanında bir tek 

Atatürk fotoğrafı, Zafer bayramını an
latan bir fotoğraf veya bir fotoğraf 
sergisi görebiliyor musunuz?
Büyük kurtuluşu ye Türkiye Cumhuri 

yetinin kuruluşunu anlatan bir konuş 
maçı bugüne kadar ilçeye davet edildi 
mi?
Hayır getirilmedi?
Gelenlerin tümü yandaş İslamcı 

yazarlar, 15 Temmuz darbe girişi 
minin ihanetini söylem /eştiren kişiler.

15 Temmuz 30 Ağustos’un, 29 
Ekim ’in, Kurtuluş günümüzün önüne 
getirip koydular.

15 yıl koy unlarında besledikleri hain
lerin darbe girişine kadar beklediler, 
onları palazlandırdılar, eylemlerini ve 
işlemlerinialkışladılar.

Sonra kavgaya tutuşarak; “ne iste
diler de vermedik” dediler.

15 Temmuz ile yatıyorlar, 15 Ten""u* 
ile kalkıyorlar.
Her taşın altında fetöcü arıyorlar...
Bu vatan bugünlere gelmişse, 30 

Ağustosların yüzü suyu hürmetine 
dir.

Vatan için canlarını veren şehitlerin 
canları ve kanları, Kurtuluş Savaşı’nı 
yöneten büyük kumandanların aena 
sı ile düşman koyulmuştur yurttan.
Burada en büyük pay tabiiki MdSTaTa 

Kemal’in dir.
30 Ağustos zaferi, yeni Türkiye’nin 

doğuşunu getirmiştir.
Bizler bu topraklarda yaşıyorsak, 

bunu 30 Ağustos zaferine borçluyuz.
Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramının 

95. yıldönümü kutlayacağız.
Gelin görün ki, Mustafa Kemal 

Atatürk’ün ilçemizin tek parkında bu
lunan Heykeli pislik içinde.

Bayram olduğu bile akıllarına gel 
miyor.
Her zaman pırıl pırıl olması gereken 

büyük kurtarıcının anıtı, maalesef 
bakımsızlık içinde.
Bunu düşünen bir tek yönetici yok 

mu bu koca ilçede.
Bir gören yok mu'
Bir kutu boya alacak gücü yok mu 

bu kenti yönetenlerin?
Bize bugünleri armağan eden büyük

lerimize ve atalarımıza saygısızlıktır.
Yazık, çok yazık.

Türkiye Cumhuri 
yeti devletinin 
kuruluşunun temel 
taşı olan 30 Ağus 
tos Zafer Bayra 
mı’nın 95. yıldönü 
müne bir gün kala 
Şehir parkında 
bulunan Atatürk 
Anıtının durumu 
içler acısı.
Bakımsızlıktan 
boyaları dökülmüş, 
kuşların kirlettiği 
Atatürk Anıtı, 
aylardır aynı 
şekilde bırakılması 
vatandaşların 
tepkisine neden 
oluyor.
Bizlerin bugünlere 
gelmesinde 
işgal altındaki 
Anadolu’yu 
düşmandan temiz 
lenmesinde, yeni 
Türkiye’nin kurul 
masında önderlik 
yapan Mustafa 
Kemal Atatürk’ün

Mele Zeytinleri otobanda suhe açtı
1932 yılında Gem
lik'te aile şirketi 
olarak faaliyetlerine 
başlayan Gemlik'in 
önde gelen zeytin
cilerinden Mete 
Zeytin yeni şube 
sini Istanbul-Izmir 
otoyolunda Oksijen 
Dinlenme Tesis
lerinde açtı. 
İkisi Gemlik, biri 
Orhangazi'de ol 
mak üzere toplam 3 
mağazası bulunan 
Mete Zeytin yeni 
şubesiyle Istanbul- 
Izmir Otoyolunda 
hizmete girdi. 
Türkiye'nin dört bir 
yanına internet 
veya telefon sipa 
rişi ile ürünlerini 
ulaştıran Mete 
Zeytin, müşterile 
rine zengin ürün 
yelpazesiyle hizmet 
vermekte ve gün
den güne ürün 
gamını daha da 
genişletmeye

İZMİR BUCA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ OLDUĞUM 
NÜFUS CÜZDANIMI 25 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE KAYBETTİM.

YENİSİNİ ÇIKARACAĞIMDAN ESKİSİNİN HÜKMÜ YOKTUR. 
UĞURCAN ÖZTURAN

ilçemizdeki Anıtına 
gerekli özenin gös
terilmemesi vic 
danları sızlatıyor. 
Gazetemize gelen 
vatandaşlar, 30 

devam ediyor. 
Temelleri 1932 yılı 
na dayanan Gemlik 
merkezli bir aile 
şirketi olarak yola 
çıkan Mete Zeytin 
Firması'nın sahibi 
Hikmet Mete, 
bugün ikinci kuşak 
yönetici olarak 
şirketin başında. 
Istanbul-Izmir Oto 
yolunda hizmet 
vermekten dolayı 
mutlu olduğunu 
ifade eden Mete, 
"Oldukça zengin 
bir ürün yelpaze

Ağustos Zafer 
bayramının 
arefesinde Atatürk 
Anıtının boyasız 
ve pislik içinde 
bulunmasına tepki 

sine sahip olan 
firmamız; zeytin, 
zeytinyağı, turşu 
çeşitleri, doğal ev 
salçaları, reçeller, 
acı soslar, zeytin 
yağlı sabunlar ve 
güzellik bakım ürün 
leri, şıralar, kestane 
şekeri, pişmaniye, 
doğal köy balı ve 
konserve çeşitlerini 
her zaman bulabil 
mek mümkün. Mete 
Zeytin ürünleri 
katkısız olarak 
imal edilmektedir. 
Ayrıca yöresel 

gösterdiler. 
Gazetemizce 
yapılan tesbitte 
Atatürk Anıtının 
siyah boyalarının 
yer yer döküldüğü, 
anıt üzerinde 
kuş pislik ve 
lekelerin bulun 
duğu belirlendi. 
Daha öncede 
Küçük Kumla 
sahilinde bulunan 
Atatürk Anıtının 
önüne BUSMEK’e 
ait bir eğitim oto
büsünün park 
edilmesi ve anıtın 
bulunduğu parkın 
bakımsızlığı 
gazetemiz tarafın 
dan ele alınarak 
haber yapılmış ve 
günler sonra 
eğitim aracı 
Anıt önünden 
kaldırılarak 
sahilde boş 
bir alana 
çekilmişti.

lezzetler konusun 
da da iddialıyız. 
Kalite ve hijyeni ön 
planda tutuyoruz. 
Gemlik ilçesinde 
bulunan Yalova-ls- 
tanbul yolu 1. 
km’deki merkez 
binası ve Gemlik ve 
Orhangazi’deki 
şubelerimizden son 
ra Istanbul-Izmir 
Otoyolu Oksijen 
Dinlenme Tesisle 
ri'nde 7 gün 24 saat 
hizmet veriyoruz." 
ifadelerine yer 
verdi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SPOR KÖŞESİ
Selçuk ACAR

Gelişen teknoloji, 
modern ite ve 
bilişim çağıyla bir
likte spora olan 
ihtiyaç geçmiş 
dönemlere göre 
daha da artmıştır.

NEDEN?
Sanayi alanındaki 

modernizeye kadar 
birçok iş kolundaki 
teknolojik gelişim 
ile birlikte kol 
gücüne dayanan 
emek, teknolojiyle 
birlikte artık 
yerini makinalara 
bırakmıştır.
Geçmiş dönem
lerde bir fabrikada 
100 kişi çalışıyorsa 
makinalardaki ye
nilikle birlikte bu 
sayı 30 lara 40 lara

NEDEN SPOR?

kadar gerilemiştir. 
Çalışanların bu 
noktadaki kol ve 
emek gücüde 
zayıflamış çalışan 
lar da kimi iş 
kollarında oturarak 
sadece makine 
lerin düğmelerine 
basarak üretimi 
gerçekleştirir 
olmuştur.

Bilişim alanından 
memuriyete bu
radan banka 
çalışanlarına kadar 
geniş bir yelpaze 
de yer alanlar 
ağırlıklı olarak kafa 
emeğine dayan 
dıkları, saatlerce 
bilgisayar başında 
oldukları ve be
densel olarak 

hareket etmedik
leri için artık 
vücutlarımız 
aldıkları kalorileri 
yakamamakta, 
(özelllikle bilgisa
yar başında, ders 
çalışırken, otu
rurken atıştırma 
lıkları sayalım) tüm 
bunlar bize yağ 
olarak geri dön
mekte, bedenimiz 
tipik bir yağ depo
suna dönmektedir 
ve ilerisi içinde 
ciddi rahatsızlık 
ların önünü 
açmaktadır ve tabii 
ki bu, kalp rahatsız 
tıklarından tansi 
yona, kolestrol 
den, şekere ve 
obeziteye kadar 

yol açmaktadır. 
Malum yemek , 

kültürümüzdede 
karbonhidratlı 
gıdalar ağırlıklı 
olduğu için kilo 
alıp yağlanma çok 
çabuk olabiliyor, 
kilo alma ve yağ 
lanma erkeklerde 
daha çok bel böl
gesinin çevresin 
de kadınlarda ise 
bel, basen, bacak 
ve kalça bölgesin 
de yoğunlaşmak 
tadır. Bu noktada 
en kısa ve kesin 
çözüm hemen bir 
spor salonuna 
gidip kayıt olarak 
bir başlangıç yap
mak gerekir.

Tabii ki profesyo 
nel diyetisyenlerle 
de görüşmek en 
sağlıklısı olacaktır.

Bir çoğumuz sa
lona gidemediği 
mizi vaktimizin 
olmadığını söy
leriz. Aslında 
düzenli ve planlı 
hareket edersek 
24 saatte, 1 saa
timizi çok rahat 
spor yaparak 

geçirebiliriz ve 
emin olun ki bu bir 
saat dahi yeterli 
gelecektir.

Ve hiçbir şey 
yapamıyorsak, 
başlangıç olarak 
yağlarımızdan 
kurtulmanın ilk 
adımı olan sağlık 
sız karbonhidrat 
lan yemek menü 
müzden çıkararak 
bir başlangıç 
yapabiliriz.

İlk zamanlarda bu 
sizi çok zorlaya
bilir ama sonrasın 
da emin olun ki 
kendinizi çok rahat 
ve üstünüzden 
büyük bir yük kalk 
mış gibi hissede
cek hafifleye
ceksiniz..

Bu ilk yazım 
olduğu için özet 
olarak geçtim.

Bir daha ki 
yazımda.

SAĞLIKLI ZAYIF 
LAMA VE SİZİ RA
HATSIZ EDEN 
YAĞLARDAN KUR
TULMANIN PÜF 
NOKTALARINI 
YAZACAĞIM..

Mıite 
Mui 
Meteoroloji, 
Marmara Deniz- 
i'nde yıldız / 
poyraz fırtınası 
beklendiğini 
duyurdu.
Rüzgarın hızının 
75 km'ye kadar 
çıkabiliceği tah
min ediliyor. 
Meteoroloji 
Genel Müdürlü 
ğü Marmara 
Denizi'nde 
fırtına beklen 
diğini duyurdu. 
Bugün öğle 
saatlerinden 
itibaren kuvvetli 
esecek rüzgarın 
şiddetini, akşam 
saatlerinde fırtı 
na seviyesine 
çıkarması bek
leniyor.
Kuzey ve kuzey 
doğu yönlerden 
esecek Yıldız - 
Poyraz fırtınası 
nın 6 ila 8 kuv 
vetinde (50-75 
km/sa) olacağı 
tahmin ediliyor

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM
EMLflk

sahibinden.com!

EML0K Dflyi

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI 
0 224 514 77 00 0 543 550 20 70 
KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI 
BANKAMATİKLERİN YANI 0 541 545 99 56

■ KUMLA 2. ŞUBEMİZ • ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76
I 0 224 538 88 86 - 0533 746 06 46

KUMLA 1 .ŞUBEMİZ KUMLA 2. ŞUBEMİZ

GEMLİK ŞUBEMİZ

SATILIK 
KİRALIK 
EV-ARSA 
ARAZİ- 
DÜKKAN 
İŞYERİ

EMLAK W
DANIŞMANLIĞI

sahibinden.com
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Bursa’nın suyu sağlıklı çıttı
Türkiye Mimar 
Mühendisleri Odası 
Birliği (TMMOB) 
Kimya Mühendis
leri Odası Bursa 
Şubesi Başkanı 
Ali Uluşahin, 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı’yı 
ziyaret etti.
Uluşahin, Bursa’da 
çeşmeden akan 
suyun güvenle 
içilebilir olduğunu 
söyledi. Son yirmi 
günde 202 ayrı 
su numunesi 
topladıklarını 
belirten Uluşahin, 
“Bu numunelerin 
tamamında 
mikrobiyolojik 
kontroller yapılmış, 
139 numunede de

kimyasal para 
metreler tahlil edil 
iniştin Bu tahliller 
BUSKİ tarafından 
akredite labora 
tuarda şubemiz 
kontrolünde 
gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan incele 
melerde Bursa 
şebeke suyunun

sağlık açısından 
uygunlu ğu tespit 
edilmiştir. Halkımız 
çeşme suyunu 
gönül rahatlı 
ğıyla içebilir” 
diye konuştu. 
Çetinavcı da, 
çeşmeden akan 
suyun gönül rahatlı 
ğıyla içilebildiği

gerçeğinin Kimya 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi’nce 
bir kez daha 
tescillendiğini 
söyledi. “Bursa’da 
su çeşmeden içilir” 
sloganıyla bir 
gerçeğe işaret et
tiklerini belirten 
Çetinavcı, “İçme

suyu şebeke 
mizden her iş 
günü 50 adet 
numune alınarak 
bakteriyolojik 
analizler 
yapılmaktadır. 
Yine her iş günü 
içme suyu 
şebekesinde 100 
ayrı noktada 
serbest klor miktarı 
ölçülerek dezen 
feksiyon sistemi 
miz kontrol 
edilmektedir. 
Ayrıca, şehri 
mizin tüm su 
kaynaklarından, 
3 ayda bir kimyasal 
analizler, 6 ayda bir 
ağır metal analiz
leri, yılda 1 kez 
radyoaktivite ana 
lizleri yapılmakta

olup dezenfeksiyon 
sistemimizin 
sürekliliği 
sağlanmaktadır. 
Ayrıca; bu tür 
analizleri İl Sağlık 
Müdürlüğü, 
Kurumumuzdan 
bağımsız olarak 
aynı paramet 
relerle denetle 
mektedir” dedi. 
Çetinavcı, içme 
suyunun; “İnsani 
Tüketim Amaçlı 
Sular Hakkında 
Yönetmelik” ile 
Avrupa Birliği 
(AB) Standardı, 
WHO (Dünya 
Sağlık Örgütü) 
Standardı ve TS 
266 Standardı’na 
uygun olduğunu da 
sözlerine ekledi.

KÜÇÜK KUMLA MTII lif ÜZGÜZELYAU SİTESİNDE Millili HAVUZLU 2+1 DAİRE UHIILIn ŞAHİDİNDEN SATILIK
------------ 0 535 37818 00

Bursa Dolisinilen sahte para oyarısı

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA’NIN YERİ

www.ozerpansiyon.oo m 
O 530 311 05 97 - O 533 352 41 63

Facebook sayfamız; Gemlik Körfez • Güler Ajans

BYEGM

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

KfiŞdDd MMIK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Bursa polisi, Kur
ban Bayramı 
öncesi hayvan 
pazarlarında sahte 
para uyarısında 
bulundu. Ahırları 
tek tek dolaşan 
polisler, celeplere 
sahte parayı 
anlamanın 10 altın 
kuralını anlattı. 
Toplum Destekli 
Polislik Büro 
Amirliği ekipleri, 
yaklaşan Kurban 
Bayramı öncesi 
hem satıcı hem de 
vatandaşların 
canının yanma 
ması için hayvan 
pazarlarında sahte 
para uyarısı yaptı. 
Alışverişlerde ele 
geçen paraların 
sahte olma ihtima
line karşı satıcılar 
dan dikkatli olma 
larını isteyen 
polisler, "Tanımadı 
ğınız kişiler size 
çek vermek istedi 
ğinde, bankayı 
arayarak çekin 
doğruluğunu kon
trol ediniz. Elinize 
sahte para veya 
çek geçtiğinde der
hal polis veya jan
darmaya bildiriniz.

Milli değerlerimiz 
den biri olan Türk 
Lirası banknotla 
rımızı dikkatli ve 
özenli kullanınız. 
Yazıları okunma 
yacak şekilde 
kirlenmiş, yıkan 
mış, boyanmış, 
yanmış, yırtılmış 
veya çeşitli sebe
plerle eskiyip 
yıpranmış olan ve 
değeri belirlenebi 
len bütün banknot
lar ile yarısından 
daha az parçası 
eksik olan bank 
notları, banka şube 
leri aracılığıyla, 
hiçbir bedel ödeme 
den yenileriyle 
değiştiriniz. Kur 
değerini bilmediği 
niz yabancı paralar 
la alışveriş yapma 
yınız" uyarılarında

bulundu.
Sahte parayı anla
mak için dikkat 
edilmesi gereken
ler ise şu şekilde: 
"Paranın Atatürk 
resminin bulun 
duğu ön yüzünde 
üst köşelere ve sol 
alt köşeye doku 
nulunca, kağıttaki 
kabartmalar 
hissedilir. Üst ke
nardaki Türkiye 
Cumhu riyeti 
Merkez Bankası 
yazısına dokunul 
duğunda kabart
malar hissedilir. 
Paranın bu yüzün
deki şekillerin, re 
simlerin ve motifle 
rin üzerine el gezdi 
rildiğinde çeşitli 
kısımlarda kabart
malar elimizde 
hissedilir.”

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.ozerpansiyon.oo
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Bakanlık uyardı! Uymayana 50 hin liraya kadar ceza
Gelişi güzel yerlerde 
ve kapı önlerinde 
kurban kesenlere 
203 ila 50 bin 975 TL 
arasında para 
cezası kesiliyor. 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı'nın yanı 
sıra, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
tarafından Kurban 
Bayramı süresince 
kurban satış ve 
kesim yerlerinde 
çevre kirliliğine 
sebep olabilecek 
faaliyetler 
denetlenecek.
Veteriner, polis ve 
zabıtanın yanı sıra 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'na bağlı 
oluşturulan ekipler, 
Kurban Bayramı 
boyunca satış ve 
kesim yerlerinde 
denetim yapacak.

Kurban satışı ve 
kesimi, ilgili 
belediye tarafından 
gerekli alt ve üst 
yapının tesis 
edildiği veya 
ettirildiği yerlerde 
yapılacak, kurban 
atık ve artıkları 
belediyeler tarafın 
dan toplanacak.

EN AĞIR CEZA 50 
BİN TL
Çevre ve Şehir 
cilik Bakanlığı, 
belediyelerin 
gösterdiği yerlerin 
dışında kesim ya
panlara 203 ile 50 
bin 975 TL arasında 
para cezası 
kesileceğini 
bildirerek, şu 
uyarıda bulundu: 
"Park, bahçe, 
cadde, sokak ile 
bina önleri, meydan 
gibi umuma açık ve

kurban satış ve kes
imine uygun ol
mayan yerlerde bu 
tür faaliyetlerde bu
lunanlara 203 TL, 
konutlarda atıkları 
toprağa veren her 
konut ve bağımsız 
bölüm için 1.267 TL, 
kurban kesim yer
lerinde gerekli 
yasaklara uymayan 
ve önlem almadan 
kurban atıklarını 
toprağa veren 
işletmelere ise

50.975 TL idari para 
cezası uygu
lanacak."

KESİM 
YERLERİNDE
BASINÇLI SU 
BULUNDURMA 
ZORUNLULUĞU 
Bakanlığın uyarıları 
doğrultusunda 
büyükşehir ve ilçe 
belediyeleri de 
kurbanlık satış ve 
kesim yerlerinde 
çevre kirliliğini ön

leyici şu önlemleri 
alacak 
"Belediyeler, kurban 
alanlarında, su, 
elektrik, kanali 
zas yon veya fos 
septik çukuru 
gibi altyapıları 
hazırlayacak.Kurban 
kesim yerlerinin 
dezenfekte 
edilebilir, sağlık ve 
temizlik şartlarına 
uygun mekanlardan 
seçilecek. Kesim 
yerlerinde tazyikli 

suyla yıkanma 
imkanı bulunacak. 
Kurbanlık hayvan
lar, belediyelerden 
çalışma izni almış 
kesimhane ile 
komisyonların 
belirlediği kesim 
yerlerinde Kasaplık 
Belgesi veya Kesim 
Elemanı Yetiştirme 
ve Geliştirme 
Kurslarından 
alınmış “Kurs 
Bitirme Belgesi" 
olanlar tarafından; 
köylerde ve 
belirlenmiş kesim 
yeri bulunmayan 
yerlerde ise cadde, 
sokak ve parka 
bakmamak 
kaydıyla kendi 
bahçelerinde 
usulüne uygun 
olarak ve çevreye 
zarar vermeyecek 
şekilde ehil kişilerce 
kesilecek.”

İnşaat sektöründe istihdam azaldı
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2017 yılının ikinci 
Çeyreğine ilişkin 
İnşaat İşgücü Girdi 
Endekslerini 
açıkladı.
Buna göre, mevsim 
ve takvim etki
lerinden arındı 
nlmış inşaat istih
dam endeksi, bu 
yılın ikinci 
çeyreğinde bir 
önceki çeyreğe göre 
yüzde 2,1 azaldı. 
Takvim etkilerinden

arındırılmış inşaat 
istihdam endeksi 
ise geçen yılın aynı 
çeyreğine göre 
yüzde 10,2 gerile 
yerek, 67,7'ye indi. 
Söz konusu 
dönemde, inşaat 
sektöründe çalışılan 
saat endeksi, ön 
çeki çeyreğe göre 
yüzde 2,4 gerile 
yerek 63 oldu. 
Takvim etkilerinden 
arındırılmış inşaat 
sektöründe çalışılan 
saat endeksi de geçen yılın aynı 

dönemine göre
yüzde 10,8 azaldı ve 
63,9 değerini aldı.

Bu dönemde sek
tördeki brüt ücret-

maaş endeksi, bir 
önceki çeyreğe göre 
yüzde 2,3 artarak, 
178,Te yükseldi. 
Takvim etkilerinden 
arındırılmış inşaat 
brüt ücret-maaş en
deksi ise geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 2,3 artış 
gösterdi ve 180,3'e 
çıktı.İnşaat istihdam 
endeksi, bu yılın 
ikinci çeyreğinde, 
bir önceki çeyreğe 
göre yüzde 2,1 azala 
rak 67'ye geriledi.
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GEREKLİ TELEFOMLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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 53
513 29 54
513 10 28

ULAŞIM

METRO
SOzar Turlun

DENİZ UÇAĞI

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast 
Mer.Safi.Ocağı 
Tomokay Tomografi

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 23 29

513 65 29

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

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

BELEDİYE

Santral
Başkanlık

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

121
186

514 00 95
513 12 86

513 13 08
51311 33

513 13 64
524 85 86
513 10 92

513 18 46

51345 21-23
51345 20

51457 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

(226)811 13 23
Aslan

Dinlenme Tes.

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam

544 30 60

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

OTOBÜS

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

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 Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitg|8Z 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5867 

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)

VENÜS SİNEMASI
ÇILGIN HIRSIZ 

12.00-14.00-16.00- 
18.00-20.00

ANNABELLA: 
KÖTÜLÜĞÜN

DOĞUŞU T1.TD-I4.in)- 
16.15.-18.30-20.30

DORAEMON:
BUZ DEVRİ 11.30- 

14.45.-18.15
B PLANI 

13.00-16.30-20.00 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez

yIğItQ|Tnşaat
1 987

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

Mrk: Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar 
Derneği karşısı GEMLİK 

Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. 
gM No: 14/B GEMLİK 
■ gemllkfiyonkayakkabl@outlook.com

Füjotk AyMabv
AYAKKABININ YENİ ADRESİ

BAY VE BAYAN AYAKKABI 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN...

http://www.yigitinsaatgemlik.com
mailto:gemllkfiyonkayakkabl@outlook.com


SIZMA

Baskı
TÛRKİYENİN EN BÜYÜK TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI FABRİKASI GEMLİK'TE...

SIZM '

PaW|ZBİ444 68 80

www.kavlak.com.tr

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

30 Ağustos 2017 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95. yıldönümü kutlu olsun

Buyuk kurtuluşu kutlmıoruz
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guier@hotmail.com

30 Ağustos Zaferi
Bugün Türkiye Cumhuriyetinin 

kurulmasında mihenk taşı olan yurdu
muzun düşman işgalinden kurtarılışının 
95. yıldönümü.

600 yüzyıl dünyaya hükmetmiş olan 
büyük Osmanh İmparatorluğu, 1800 lü 
yıllarda artık gerilemeye başlamış, Fran 
sız ihtilalinden sonra dünyaya yayılan 
ulusçuluk anlayışlarının yaygınlaşması, 
OsmanlInın egemenliği altındaki halkla 
rın bağımsızlık istemleri ve savaşlar, 
koca imparatorluğu zor duruma 
düşürmüştü. Devamı sayfa 4’de

30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 95. 
yıldönümü bütün 
yurtta ve Kıbrıs 
ile dış temsilcilik
lerimizde bugün 
törenlerle kut
lanacak. İlçe 
m izdeki törenler, 
saat O9.oo da 
Atatürk Anıtı’na 
Kaymakam, 
Garnizon Komu 
tanı ve Belediye 
Başkanının çe
lenk sunmasıyla 
başlayacak. 
Saygı duruşu, 
İstiklal Marşı ve 
bayrağımızın 
göndere çekilme 
sinden sonra,

Kaymakam 
Gürbüz Karakuş 
makamında 
kutlamaları kabul 
edecek. Daha 
sonra, 15 Tem 
muz Demokrasi 
Meydam’nda Kay
makam, Garnizon 
Komutanı ve 
Belediye Başkanı, 
törene katılan 
birliklerin ve 
halkın bayramını 
kutlayacak. 
İstiklal Marşı’nın 
söylenmesinin 
ardından Garni
zon Komutan lı 
ğından bir subay, 
günün anlam ve 
önemini belirten

O

bir konuşma ya
pacak. Şiirlerin 
okunması, folklor 
ve karate gösteri
leriyle kutlamalar

sona erecek. 
Daha sonra, 
CHP’liler alternatif 
kutlama töreni 
yapacaklar.

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guier@hotmail.com
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada hukuki sürecin bitmediği, 
kararın temyiz edileceği bildirildi. Açıklamada, alınan kararın yasalara uygun olduğu belirtilerek, 
“Özel kişi ve kurumlara aktarılması veya rant sağlanması söz konusu değildir.” denildi.
Dün, Bursa ve 
yerel basına 
yansıyan Sayıştay 
incelemesinde 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait 
Otobüs Termi
nalinin işletmesini 
Meclis kararıyla 
BURULAŞ’a 
kiralanması 
sırasında meydana 
gelen 14 milyon 
liralık kamu zararı 
doğması nedeniyle 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı, 
12 ilçe belediye 
başkanı ve 75 
Belediye Meclis 
üyesinden zararın 
tahsili konusunun 
kamuoyuna yansı 
yan haberler 
üzerine, dün Bursa 
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanlığı yazılı 
açıklama yaparak 
hukuk sürecinin 
devam ettiğini 
karann temyiz 
edileceği açıklandı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi

Basın ve Halkla 
İlişkiler Şube 
Müdürlüğünden 
yapılan yazılı 
açıklama şöyle:

TEMYİZ SÜRECİ 
BAŞLATILIYOR 

“Kamuoyuna 
yansıyan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Otobüs Terminali 
işletmesini 
BURULAŞ’a ver
mesinden kaynak 
lanan kamu 
zararı iddiası, 
Sayıştay ilamına 
yansımış olup, 
hukuki süreç 
henüz tamamlan 
mamıştır.
Konuyla ilgili 
oıarak Düyükşuı'ni” 
Belediyesi tarafın 
dan temyiz süreci 
başlatılacaktır. 
Öte yandan, 
Otobüs Terminali 
işletmesinin 
Burulaş’a devri 
tamamen yasa ve 
yönetmeliklere

M*$A$ElfİU.E*ARASI

uygun olarak 
gerçekleşmiştir. 
Zira 5216 nolu 
Büyükşehir 
Belediye Kanu 
nu’nun 26’ncı 
maddesinde; "... 
Büyükşehir 
belediyesi, ula 
şım hizmetlerini 
belediye veya 
bağlı kuruluştan 
nın % 50’sinden 
fazlasına ortak 

olduğu şirket 
ler ile bu şirket 
lerin % 50’sinden 
fazla sına ortak 
olduğu şirketlere, 
2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu 
hüküm 
Ieri ne tabi 
olmaksızın beledi 
ye meclisince 
belirlenecek 
süre ve bedelle 
işletilmesini

devredebilir” 
denilmektedir. 
Söz konusu 
maddede devir 
için Büyükşehir 
Belediyesı'nı'n 
yüzde 50’inden 
fazlasına ortak 
olduğu şirketler 
den bahsedilirken, 
unutulmamalı 
dır ki Burulaş 
yüzde 100 ser
mayesiyle Bü

yükşehir Belediye* 
si’ne ait bir ulaşım 
şirketidir.

KAMU ZARARI 
DEĞİL YARARI 
VARDIR

Bir kamu kurumu 
olan Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
tamamı kendine 
ait bir şirkete 
işletme devri 
vermesi, ‘kamu 
zararından çok, 
kamu yaran 
düşünülerek 
atılmış bir adımdır. 
Bu uygulama da 
kamu kaynak 
lannın özel kişi ve 
kurumlara aktanl 
ması veya rant 
sağlanması söz 
konusu değildir. 
Temyiz sürecinin 
tamamlanması ve 
hukuki sürecin 
sona ermesinin 
ardından, 
gerekli çalışma 
yapılacaktır. 
Kamuoyuna 
duyurulur.”

fltatüıt Rfim. vaMimmu 
üzerine boyatıldı

Türkiye yaptığımız haber bayramlarda olmuş, Belediye
Cumhuriyetinin üzerine, dün boyanmasına Fen İşleri
kurucusu, sabah Gemlik karşın, bugün elemanları
Kurtuluş Belediyesi kutlanacak sabah erken
Savaşının elemanları, 30 Ağustos saatlerde Ata
başkomutanı, Anıtı boyayarak Zafer Bayramının türk heykelini
30 Ağustos Atatürk’ün arefesinde temizledikten
Zaferinin mimarı manevi boyaları dökül sonra boyayarak
Mustafa Kemal şahsiyetine müş, üzerini Atamıza yakışır
Atatürk’ün yakışır hale kuşlar kirletmiş hale getirdiler.
ilçemiz İskele getirdiler. bir halde olması Atatürk Anıtının
Meydanındaki 365 gün bakımlı Atatürk seven yılın her günün
Park içindeki olması gereken lerini üzmüştü. de temiz ve
heykelinin Atatürk heyke Bunun üzerine, bakımlı tutul
bakımsız olması linin yalnız dün yaptığımız ması iste
konusunda ulusal haber etkili niyor.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bursa'da hırsua uyuşturucu öflnlü
Bursa'da yaşı 
küçük çocukların 
cep telefonlarını 
görüşme baha 
nesiyle çalıp 
kaçan 2 şüpheli 
polis tarafindan 
yakalandı.
Şüphelilerden 
Kamil S.'nin, diğer 
şüpheli Enes T.'ye 
her çaldığı telefon 
karşılığında uyuştu 
rucu hap verdiği 
öğrenildi.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri, 
merkez Yıldırım ve 
Osmangazi 
ilçelerinde dolaşan 
2 şüphelinin, yaşı 
küçük çocukların 
cep telefonlarını 
çaldığını belirledi. 
Mağdur çocukların 
ve ailelerin 

müracatı üzerine 
harekete geçen 
ekipler, iki zanlıyı 
takibe aldı. 
Zanlıların çocuk 
ların yanlarına 
giderek, telefon 
görüşmesi yapmak 
için cep telefon 
larını rica ettikleri 
daha sonra çalarak 
kaçtıkları tespit 
edildi.
Güvenlik kamerla 
rını inceleyen

dedektifler çok 
sayıda kayıtları bu
lunan Kamil S. (20) 
ile Enes T.'yi (20) 
operasyonla 
gözaltına alındı. 
Kamil S. ile Enes T., 
sorgulanmak üzere 
Fomara'daki Asayiş 
Şube Müdürlü 
ğü'ne getirildi. 
Şüphelilerden 
Kamil S.'nin, diğer 
şüpheli Enes T.'yi 
çaldığı her cep tele

fonu için extacy 
olarak bilenen 
uyuşturucu hap ile 
ödüllendirdiği 
bildirildi. Kamil 
S.'nin merkez Os
mangazi ilçesinde 
park halinde bir 

otomobili çalması 
da güvenlik kamera 
kayıtlarına yan 
sıdı. 2 şüpheli, 
emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Binsmaron EşiıHıtaMaıaı Kocana ftniılen larBilami
BURSA'da, 4 yıl 
önce iddiaya göre 
babasından kalan 
maaşı alabilmek 
için üç defa 
anlaşmalı 
boşandığı eski eşi 
37 yaşındaki 
Naciye Döngelli'yi 
evinin bahçesinde 
bıçaklayan 43 
yaşındaki Şerafet 
tin Akçay'a verilen 
11 yıl 3 ay hapis 
cezası karan, 
Yargıtay tarafından 
Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakanlığı 
avukatı katılmadığı 
için bozuldu. 
Akçay'ın yeniden 
yargılanmasına 
başlandı. 
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesi

Demirtaş Mahalle* 
si'nde, 2013 yılı 
ağustos ayında, 
Şerafettin Akçay, 
boşandığı 2 
çocuğunun annesi 
Naciye Döngelli'nin 
evine iddiaya göre 
yeniden barışmak 
için gitti. Şerafettin 
Akçay, barışmak is
temeyen Naciye 
Döngelli'yi 
boğazından, 
kasığından ve 

vücudunun çeşitli 
yerlerinden bıçakla 
yaraladı. Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Döngelli, 
tedaviye alınırken, 
şüpheli Akçay 
Demirtaş Çevre 
Yolu üzerinde bulu
nan köprünün üze 
rine çıkarak intihar 
edeceğini söyledi. 
Sevk edilen polis
lerin güçlükle ikna 
ettikleri Akçay, 

gözaltına alındı. 
Eski eşini çok 
sevdiğini söyleyen 
Akçay, "Boşan 
diktan sonra 
bayramları hep ayrı 
geçiriyoruz. Bu 
bayram belki 
barışırız umudu ile 
yanına gittim. Beni 
tersleyince çılgına 
döndüm. Onu 
bıçakladığım için 
çok üzüldüm ve 
intihar etmek 
istedim" dedi. 
Şerafettin Akçay, 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklanırken, 
baçıkla yaraladığı 
eski eşi tedavisinin 
ardından taburcu 
edildi.
Bursa 1'inci Ağır 
Ceza Mahkeme

sinde 'kasten 
öldürmeye 
teşebbüs' suçun
dan müebbet hapis 
cezası talebiyle 
dava açılan 
Şerafettin Akçay, 
ilk duruşmada eski 
eşinin başka er 
keklerle ilişkisi 
olduğunu, ken
disini fare zehri 
ile öldürmeye 

kalkıştığını iddia 
ederek, "Eşim, 
babasının emekli 
maaşını alabilmek 
için üç defa 
anlaşmalı 
boşandık. 2012 
yılında trafik kazası 
geçirdim. Bana 
çarpan kişi ile ve 
başka erkeklerle 
ilişkisini duydum.

Eşimi kesinlikle 
ben bıçaklamadım. 
Suçlamaları kabul 
etmiyorum. Onu 
dost hayatı 
yaşadığı kişi 
bıçakladı. Psiko 
lojik sıkıntım ve 
rahatsızlığım 
yoktur" dedi. 
11 yıl 3 ay hapis 
cezasına çarptırılan 
Şerafettin Akçay 
hakkında verilen 
hapis cezası 
Yargıtay tarafından 
Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı avukatı 
katılmadığı için 
usulden bozuldu. 
Karar üzerine 
Akçay'ın yargılan 
masına yeniden 
başlandı.

Hırsızlık şüphelisi 
kameradan yakalandı
BURSA'nın merkez 
Osmangazi ilçesin
deki kırtasiyeden 
600 lirayı çalan 
hırsızlık şüphelisi 
güvenlik kamerası 
görüntülerinden 

belirlenerek 
yakalandı. 
Olay, merkez Os
mangazi ilçesi 
Bağlarbaşı ma
hallesinde bir kırta 
siyede meydana 

geldi. Kırtasiyede 
bulunan yaşı küçük 
çocuğun başka 
müşterilerle 
ilgilenmesini fırsat 
bilen şüpheli, 
kasadan 600 lira 

para ve işyerinin 
anahtarlarını aldı. 
Kırtasiye sahi 
binin işyerine 
gelmesiyle hırsızlık 
ortaya çıktı. Güven
lik kemaraları

görüntülerinden 
şüphelinin 18 
yaşındaki Ahmet 
Bolat olduğu belir
lendi. Hırsızlıktan 
kaydı bulunan 

şüpheli, polis 
tarafından yaka 
landıktan sonra 
çıkarıldığı adliyede 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GOl-ER ASIANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK_________

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
_______Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Güne Bakış leiıünttiiBrtılBaiaffitaıf
Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yazılı açıklama yaptı

Kadri GÜLER 
kadrijjuler@hotmail. com 

30 Ağustos Zaferi 
Balkanlarda ve Kafkaslarda, Arap Yarım 

adasında, Ortadoğu’da başlayan başkal 
dırışlar, sarayın kadın anaların etkisinde 
kalması, hâzinenin boşalması, savaşlardan 
başını kaldıramaması koca imparatorluğun 
göçmesine neden oldu.

Batılı emperyalistler, OsmanlInın yıkılması 
için ruslarla birlikte Anadolu’yu paylaşmak 
için Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya, 
Bulgaristan, Avusturya, Macaristan ve 
OsmanlI devletinin oluşturdu ittifak devlet
lerinin yenilmesi üzerine OsmanlI İmpara 
torluğu ile 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr 
Antlaşması imzalandı.

Sevr ile Edirne ve KIrklareli dahil olmak 
üzere Trakya'nın büyük bölümü Yunanis 
tan'a, Ceyhan, Antep, Urfa, Mardin ve Cizre 
kent merkezleri Suriye’ye bırakılacak, İstan
bul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak 
kalacaktı. Boğazlar silahtan arındırılacak ve 
uluslararası bir komisyonca yönetilecekti..

İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden 
oluşan bir komisyon Fırat'ın doğusundaki 
Kürt vilayetlerinde bir yerel yönetim düzeni 
kuracak; bir yıl sonra Kürtler dilerse Mil
letler Cemiyeti'ne bağımsızlık için başvura 
hilfir.dk, İzmir 5 yıl süreyle Yunanistan’a 
bırakılacak sonunda kime kalacağı yapıla 
cak halk oylamasıyla belirlenecekti.

Osmanlı Ermenistan Cumhuriyeti'ni 
tanıyacak, Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis 
illerini Ermenistan'a verdi.

Osmanlı savaşta veya daha önce kaybet 
tiği Arap ülkeleri, Kıbrıs ve Ege Adaları üze 
rinde hiçbir hak iddia etmeyecekti. Antalya 
ve Konya yöresi İtal'yanl'ara, Adana, Maıâı 
ya ve Sivas dolaylarını birleştiren bölgeler 
ile Suriye Fransızlar'a, Arabistan ve Irak, 
'ngilizlere verilecekti.
Osmanlı İmparatorluğumun askeri Kuvve 

ti, 15.000'i jandarma olmak üzere 55.000 
personelle sınırlı olacak, Türk donanması 
tasfiye edilecek, Marmara Bölgesi'nde 
askeri tesis bulunduramayacak, askerlik 
gönüllü ve paralı olacak, azınlıklar orduya 
katılabilecek, ordu ve jandarma Müttefik 
Kontrol Komisyonu tarafından denetlene 
cek; Savaş döneminde katliam ve tehcir 
suçları işlemekle suçlananlar yargılanacak, 
OsmanlI'nın 1914'te tek taraflı olarak fesh 
ettiği kapitülasyonlar müttefik devletler 
vatandaşları lehine yeniden kurulacak.

Bu antlaşmayı, Osmanlı adına Damat ı-erıt 
Paşa imzaladı.

Bu antlaşma OsmanlInın idam fermanıydı 
ve Osmanlı toprakları işgal edilmeye 
başladı.

Yunan ordusu 15 Mayıs 1919 tarihinde 
ı'zmir’e asker çıkararak işgal etti.

Mustafa Kemal vatanın parçalanmasını 
görerek, kurutuşun ancak Anadolu da 
yeniden yapılanma ile olacağını düşünerek 
19 Mayıs 1919 tarihinde ordu müfettişi 
olarak Samsun’a çıktı. Devamı yarın

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, 30 
Ağustos Zafer 
Bayramının 95. 
yıldönümü ne
deniyle yayınladığı 
mesajında 
“Türkiye'nin çok 
önemli sorunlarla 
karşı karşıya 
bulunduğu bir 
günde, millet ve 
vatanımızın birlik 
ve bütünlüğünün 
korunmasında 
ordunun müstesna 
bir yeri vardır.” 
dedi.
30 Ağustos Zafer 
Bayramı'nın, kutla 
nıldığı bir günde 
her zamankinden 
daha fazla idrak 
edilmesinin doğru 
olacağını belirten 
Yıldız; "Aziz mil
letimizin ve kahra 
man ordumuzun 
şanlı tarihi hep 
Ağustos aylarında 
kazanılmış eşsiz 
zaferlerle doludur.
26 Ağustos 1071 
Malazgirt zaferiyle 
Anadolu aziz mil
letimizin öz vatanı 
olduğu gibi, 30 
Ağustos 1922'de 
kazanılan Büyük

I brah im Akıt Çeşmesi il gi lıeklivüf
1973-1980 yılları 
arasında Gemlik 
Belediye 
Başkanlığı yapmış 
olan merhum 
İbrahim Akıt 
anısına ilçemiz 
İlçe Parkı içine 
yaptırılan çeşme 
pislik ve 
bakımsızlık içinde. 
Daha öncede bu 
konuda yaptığımız 
haberlere karşın 
İbrahim Akıt 
Çeşmesinin 
temizliği ve bozuk 
olan çeşmelerinin 
onarılmadığı, 
bozuk çeşmeler 
den sürekli su 
aktığı, mermer
lerinin kırıldığı ve 
dökülmesi ne-

Taarruz zaferleriyle 
de vatanımıza göz 
dikenler eşsiz bir 
mağlubiyete uğratıl 
mış ve vatanımız 
yabancı işgalciler 
den kurtarıl 
mıştır"dedi.
30 Ağustos, Tes
limiyetin Değil 
Direnişin Zaferidir. 
Ahmet Vakkas 
Yıldız açıkılama 
sına şöyle devam 
etti: 
“Türkiye’yi bölüp, 
parçalamak ve yut
mak isteyenlere 30 
Ağustos 1922 yılın 
da büyük dersler 
verilmiştir.
Milletimiz, canını 
dişine takarak haçlı 
ordularını mağlup 
edip, onlara tarihi 
bir ders verdi.
İnancı, namusu ve 

deniyle ilçemize belediye başkan
hizmet etmiş eski larının anılarına

vatanı uğruna 
canlarını veren aziz 
şehit terimiz bize 
bu güzel toprakları 
emanet ettiler.
30 Ağustos Zaferi ■ 
bizim birlik ve 
beraberliğimizin 
simgesidir.
Emperyalist güç 
ler bugün yine 
ayni azgın emeller 
peşindeler.
Çeşitli entrikalarla 
ülkemizi parçala
mak, Milletimizi 
birbirine düşürmek 
sonuçta köle haline 
getirmek istiyorlar. 
Kısaca, 1920’lerde 
yapamadıklarını 
bugün siyasi, eko 
nomik ve sosyal 
alanlarda gerçek 
/eştirmeye çalışı 
yorlar. Saadet Par
tisi olarak biz

sıradan bir siyasi 
mücade le 
yapmıyoruz.
Yapmış olduğu 
muz mücadele, 
ülkemizi siyasi ve 
ekonomik vesayet 
altına alıp sömür 
mek, itibarını 
düşürmek ve 
böylece yumuşak 
lokma haline ge
tirip yutmak 
isteyenlerin bu 
emellerini boşa 
Î'.ıkarmak içindir.
çinde bulunduğu 

muz şartlarda tek 
yürek, tek yumruk 
olmak zorundayız. 
Her ferdin kalbi 
milletimizin birlik 
beraberliği, Vatanı 
mızın bölünmez 
bütünlüğü için 
atmalıdır. Bu tehli 
keler karşısında 
inanıyoruz ki, hangi 
görüşten olursa 
olsun herkes bu 
düşünceyi taşıya 
çaktır. Bu duygu ve 
düşüncelerle tüm 
milletimizin ve 
Gemlikli hemşeri 
/erimizin 30 
Ağustos Zafer 
Bayramını kutlar, 
şehitlerimize 
Allah’tan rahmet 
dileriz”.

karşı ilgisizlik 
tepki topluyor. 
Gemlik Bursa 
otobüslerinin 
kalktığı yerde 
bulunan İbrahim 
Akıt çeşmesi, bil
hassa yaz ayla 
rında vatandaşların 
su ihtiyaçlarını 
karşıladığı gibi el 
ve yüzlerinin 
yıkanmasına da 
hizmet ediyor. 
İlçemizde sayıları 
parmakla gösteri 
lecek kadar az 
olan sokak 
çeşmelerinin 
bakımsızlığı 
karşısında vatan 
daşlar ilgilileri 
duyarlı olmaya 
çağırıyorlar.

hilfir.dk
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Yabancıı/agündeSOlıonutsatıltfı
Türkiye'de son 4,5 
yılda 82 bine yakın 
konut alan yaban 
cılar, günde orta
lama 50'ye yakın 
konut sahibi oldu. 
Türkiye istatistik 
Kurumu veri
lerinden derlenen 
bilgilere göre, 
Ocak 2013-Haziran 
2017 döneminde 
yabancılara toplam 
81 bin 754 konut 
satıldı. Bu veri, 4,5 
yıllık dönemde her 
gün ortalama 50'ye 
yakın konut satışı 
nın gerçekleştiğini 
gösterdi. Özellikle 
1 Nisan itibarıyla 
yabancıların konut 
atımında KDV 
oranını sıfırlayan 
düzenleme etkisini 
hissettirdi. 
Nisan-haziran 
döneminde 
yabancılara konut 
satışı, geçen yılın 
aynı dönemine 
kıyasla yüzde 18,6 
arttı. Bu dönemde 
yabancılar 9 bin 
595 konut satın

aldı, il bazında 
satış rakamları 
değerlendirildiğind 
e, son 4,5 yılda 
yabancılar en çok 
İstanbul'dan konut 
alımı yapıldı. Bu 
dönemde İstan
bul'da 24 bin 813 
konut yabancıların 
olurken, bu sayının 
toplam satışlar 
içindeki payı yüzde 
30 olarak kayıtlara 
geçti. Özellikle İs
tanbul'da haziran 
ayında satılan 
konut sayısının 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
78 artış göstermesi 
dikkati çekti.
İstanbul'un 
ardından konut 
satışlarında ön 
plana çıkan diğer

iller ise 24 bin 
605 ile Antalya ve 
4 bin 850 ile 
Bursa oldu. 
Konut satın 
alanların uyruk 
lan açısından 
bakıldığında, 
söz konusu 
sınıflandırmaya 
göre istatistiklerin 
yayımlandığı 
2015 yılından 
itibaren Suudi Ara
bistan, Kuveyt ve 
Irak vatandaşları 
sürekli ilk 3 sırayı 
paylaştı. Ocak 
2015-Haziran 2017 
döneminde 
İraklılara 8 
bin 909, Suudilere 
6 bin 107, Ku
veytlilere 4 bin 
672 konut 
satıldı.

KÜÇÜK KUMLA 
AIVIII|f ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 
\OIIIII HAVUZLU 2+1 DAİRE 
unl ILIR ŞAHİDİNDEN SATILIK 
----------- 05353781800

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA’NIN YERİ

www.ozerpansiyon.com 
0 530 311 05 97-0 533 352 41 63

Facebook şayiamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans

BYEGM

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

Gemlik Knrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

30 Ağustos 
Zafer Bayramımızın 

95. yıldönümü ve 
Kurban Bayramınız 

kutlu olsun

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE RAŞKANLIĞI

Yönetim Kurulu adına İlçe Başkanı
Mehmet Ali Özcanbaz

http://www.ozerpansiyon.com
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30 Ağustos 

Zafer 

Bayramımızın 

95. 
yıldönümü 

kutlu olsun...

ANAÇEV
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ

Başbakan Yardım 
cısı Mehmet Şim 
şek, gıda enflas 
yonunu düşürmek 
için yapısal sorun
lara yönelik aldıkla 
rı çok önemli 
kararlar olduğunu, 
bunların Ekim ayı 
gibi hayata geçece 
ğini söyledi. 
Şimşek, tedbirleri 
şöyle sıraladı: 
•Meyye-sebze 
de yüzde 25-30'lara 
varan fire oranları, 

lojistik kalitesi 
artırılarak 
düşürülecek. 
Ürünler hasat 
sonrasında 
paketlenecek. 
Paketli ürünler 
soğutuculu dorse 
lerde taşınacak, 
soğutuculu 
reyonlarda 
satılacak. Geçiş 
sürecinde teşvik 
ve destekler gün
deme gelebilecek. 
•Toptancı hal

lerinin dünya 
standartlarında 
modernize edilme
sine ilişkin 
önemli bir atılım 
yapılacak. 
İlk Gıda Komitesi 
toplantısında 
Gümrük 
Bakanlığı'nın 
konuya ilişkin 
önereceği 
reform paketi 
değerlendirilecek 
ve kararlar 
alınacak..

'Gençler!Geleceğe güvenimizigüçlendiren ve 

sürdüren sîzsiniz. Siz, almakta olduğunuz 

eğitimle, bilgi He, insanlıkta üstünlüğün, gurt 

sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli 

örneği olacaksınız. Eg gükselen geni kuşak! 

Cumhurigetibiz  kurduk, O'nu gükse/tecek 

ve gaşatacaksiziersiniz." z.

30 Ayustos Zafer Bayramımızın 95. yıldönümü kutlu olsun
Yönetim Kurulu adına Başkan

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

GEMLİK ESNAF SANATKARLAR ODASI
THE GEMLİK VARIOUS CRAFTSMEN AND TRADESMEN

http://www.gemlikeso.org
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DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5IA GEMLİK Tel: 0 224 513 96 83
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EMLAK
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ARAZİ H 
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O 224 514 77 00 0 543 550 20 70 
KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI 
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0 224 538 88 86 - 0533 746 06 46

www.dayiemlak.sahibinden.com
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ZAFER

İnş. Turz. San. ve Tic.Ltd.Sti.

Taş Dünyası

Türk tarihi zaferlerle doludur. 
30 Ağustos 1922 de sonuçlanan zaferler 

Türk Ulusunun yeniden dirilişidir. 
Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları ile 

Kahraman Türk Ordusu na şükranlarımızı sunar, 
tüm ulusumuzun
— — - -

DAI IVFUVII
95. yıldönümünü kutlarız 

AYDINLAR
Mad. Taş. San. Tie. A.Ş
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30 Ağustos Zafer Bayramımızın
95. yıldönümü kutlu olsun...

www.rodaport.com

PORT

http://www.rodaport.com
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Bursa Valiliği kurttan bayramı ledblrleriiii alili
Bursa Valiliği'nden 
kurban bayramı 
hazırlıkları ve 
tedbirleriyle ilgili 
yazılı açıklama 
yapıldı.
Valilikten yapılan 
açıklamada şöyle 
denildi;
"Hemşerilerimizin 
bayramı huzur 
içerisinde geçir 
melerini sağlamak 
için valiliğimizce 
gerekli tedbirler 
alınmıştır. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi sınırları 
dahilinde Raylı 
Sistem ve Otobüs 
İşletmeciliği hiz 
metlerini yürüten 
BURULAŞ Genel 
Müdürlüğü, vatan 
daşların rahat ve 
güvenli bir şekilde 
yolculuk etmelerini 
sağlamak için her 
türlü tedbiri alarak 
BursaRay sefer
lerini sürdürecek
tir. Otobüs seferle 
rine aynı şekıToe 
devam edilecek 
olup, arife günü ile 
Kurban Bayra 
mı'nın ilk iki günü 
Kent Meydanı ile 
Hamitler Mezarlığı 
arasında vatan 
daşlara ücretsiz 
otobüs seferleri 
gerçekleştirile 
çektir. BUDO'nun 
da normal seferler
ine devam edeceği 
Kurban Bayra 
mı'nda, vatan

daşlar ulaşımla il
gili her türlü talep 
ve şikayetlerinde 
(0850) 8509916 
numaralı telefon ile 
BURULAŞ'a 
ulaşılabilir. Şehir 
içi otobüs seferleri 
ve BU DO seferleri 
ile ilgili ek sefer
lerle ilgili bilgilere 
https://burulas.co
rn.tr/ adresinden 
ulaşılabilecektir. 
Denetimlerini 
sürdürecek olan 
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanlı 
ğı'na 4441600, 
7163300, 2615240 
ve Alo Belediye 
153 no'lu telefon
lara başvurulduğu 
takdirde vatan 
daşlara yardımcı 
olunacaktır. Şehir 
içerisinde toplu 
taşıma hizmeti 
veren özel halk 

otobüsleri, mini 
büs, taksi ve dol 
muşlar ile seyahat 
eden yolcuların 
her türlü mağdu 
riyet ve şikayetle 
rinin giderilmesi 
için Trafik Denetle 
me Zabıta Amirli 
ği'nde, şehirlera 
rası yolculuk 
yapan yolcuların 
şikayetlerinin 
değerlendirilmesi 
için de 'Şehirler 
arası Otobüs Ter- 
minali'nde bulunan 
Terminal Zabıta 
Amirliği'nde yeterli 
sayıda personel 
görevlendiril 
miştir" denildi. 
Açıklamada ayrıca 
"Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı, 
Kurban Bayra 
mı'nda 28 ayrı 
grupta 368 itfaiye 
personeli ve 39 

gönüllü grubun da 
da 431 gönüllü it
faiyeciyle, 115 araç 
la, 7/24 yan gın, 
kurtarma ve olası 
afetlerde görev
lerini sürdürecek
tir. Bursa sahille 
rinde de çalışma 
larına devam eden 
itfaiye teşkilatı, 
yüzmeye uygun 
olan 14 noktada, 
vatandaşın güven 
liği için 60 cankur
taranla hizmet 
vermeye devam 
etmektedir.
Vatandaşlar, ihti 
yaç duyulması 
halinde itfaiyenin 
110 ve 7163417 
numaralı telefon
larla yangın ihbar 
hattına ulaşabile 
çeklerdir. Büyük 
şehir Belediyesi 
Veteriner Hizmet
leri Şube Müdürlü 
ğü'nde, Kurban

Bayramı'nın 1. 
günü nöbetçi ve 
teriner hekim; bay 
ramın 2 ve 3. gün
lerinde de icapçı 
veteriner hekimler 
görev yapacaktır. 
Kurban Bayramı 
boyunca, gerekli 
görüldüğü halde, 
ilçe beledi yelerine 
de vete 
riner hekimler 
görevlendirilecek 
olup yine bayramın 
1. günü hariç, 
bayramın diğer 
günlerinde, 17 
ilçede çevre sağlı 
ğı ve ilaçlama 
çalışmalarına 
devam edilecektir. 
Vatandaşlar, (0224) 
2488870 numaralı 
telefonlarla yet 
kililere ulaşabile 
çeklerdir. BUSKİ 
Genel Müdürlü 
ğü'nün bakım ve 
onarım ekipleri

Kurban Bayra 
mı'nda da hizmet 
verecektir. Vatan 
daşlar, su ve 
kanalizasyonla il
gili her türlü şika 
yetlerini 185 no'lu 
telefona bildirerek, 
yardım isteyebile
ceklerdir. Bayram 
süresince Mezar 
lıklar Şube Müdür 
lüğü de defin 
işlemlerini aralık 
sız sürdürecek ve 
mezarlıklar ziyare 
te açık olacaktır. 
12-15 Eylül 2016 
tarihleri arasında 
kutlayacak oldu 
ğumuz kurban 
bayramı süre 
sinde dağıtım 
sisteminde hiçbir 
şekilde prog 
ramlı elektrik 
kesintisi yapılma 
yacak olup, 
arızalara anında 
müdahale edil 
mesi amacıyla 
ekipler vardiyalı 
olarak çalışmaya 
devam edecek
lerdir. Ayrıca 
oluşabi lecek 
arızalara karşı 
UEDAŞ tara 
fından ilave 
ekipler görevlen 
dirilmiştir. Ayrıca 
Karayolları ve 
Tarım Müdürlüğü 
ekipleri de bay 
ramda teyak 
kuz halinde 
olacaktır" ifade 
lerine yer verildi.

Meteorolojiden bugün için yağış uyarısı
Bursa'da hava 
sıcaklıkları 30 
derecenin 
üzerinde 
seyrediyor. 
Bursa'da hava 
sıcak lığı 32 
derece civarında 
olacak. Ancak 
yağmur var... 
Meteoroloji 
Genel Müdür 

lüğü verilerine 
göre Bursa'da 
bugün hava 
sıcaklıkları en 
yüksek 32 dere
ceyi görecek. 
ÇARŞAMBA 
YAĞMUR 
SÜRPRİZİ 
Bugün ise 
Bursa, yağışlı 
havanın etkisi 

altında 
olacak. Hava 
sıcaklıkları 27 
dereceye kadar 
düşecek. Ve 
yer yer gökgürül 
tülü sağanak 
yağış etkisini 
gösterecek 
BAYRAMDA 
HAVA DURUMU 
Arife günü ise 

yağmur etkisini 
kaybedecek ve 
sıcaklıklar 
yeniden 30'lu 
derecelere 
çıkacak...
Bayram bo 
yunca hava az 
ve parçalı 
bulutlu 30 
derecenin üze 
rine çıkacak..

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez
7

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - GülerAjans

https://burulas.corn.tr/
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Bursa'da en güzel incirler görücüye çıktı
Mudanya ilçesinde 
düzenlenen Akköy 
İncir Festivali'nde 
en güzel incirler 
görücüye çıktı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
katkılarıyla Mu
danya ve Köyleri 
Yardımlaşma 
Derneği (MUYAD) 
tarafından düzenle
nen Akköy incir 
Festival ilgi gördü. 
Festivale Bursa 
milletvekilleri Ben- 
nur Karaburun ve 
Emine Yavuz 
Gözgeç, Büyük 
şehir Belediye

Başkanı Recep 
Altepe, MUYAD 
Başkanı Sahip 
Keçici'nin katilı

mıyla Akköy'de 
gerçekleşti.
Festivalde incir 
yetiştiricileri, en

güzel incir 
yarışmasına 
katılarak incirlerini 
sergilerken, pop

müzik sanatçıları 
Yusuf Güney ve 
Aylin Günçer de 
sahne aldı. 
Başkan Recep 
Altepe, her 
zaman incir 
üreticisinin ya 
nında oldukla 
rını ve bu incir 
sezonunda da 
üreticiye destek 
vermeye devam et
tiklerini ifade etti. 
MUYAD Başkanı 
Sahip Keçeciler ise, 
yapılan festival ile 
Mudanya incirinin . 
tanıtımını yaparak, 
üreticinin yanında

olduklarını belirtti. 
En güzel incir 
yarışmasında 
birinci ve ikinci 
olan İncir 
yetiştiricilerine, 
check-up hediye 
edilirken üçün 
cüye de tarım 
ilaçlarından 
oluşan set 
verildi. Festivale 
Bursa merkez ve 
çevre ilçelerden 
binlerce vatandaş 
katılırken, 
Akköy sakinleri 
davetlilere 
yemek ve incir 
ikram etti.

Madamıa Otostop Festivali' başladı
Türkiye'nin ilk 
ücretsiz festivali 
olan 'Otostop', 
Bursa'nın Mudanya 
İlçesi Eşkel 
sahilinde başladı. 
Deniz kıyısında 
çadır kuran 
gençler, canlı kon
serler eşliğinde 
gönüllerince 
eğlendi.
Mudanya Belediye
si'nin katkısıyla 
İnterTurkey Fest 
tarafından düzenle
nen ve 8 gün

sürecek Otostop 
Festivali dün 
gençlerin Eşkel 
kıyısında çadırlarını

kurmasıyla başladı. 
Türkiye'nin çeşitli 
illerinden otostop 
yaparak gelen

gençlerin katıldığı 
festivale katılım 
ücretsiz. Festivalde 
gençler kamp

yapmanın yanı sıra 
eğitici atölyeler, 
söyleşi ve 
yarışmalara katılma 
imkanı da bulacak. 
Dün gece Yaşar 
Kurt'un şarkılarıyla 
eğlenen gençler, 
festival süresince 
Kalben, Zülfü Li- 
vaneli Korosu, 
Kurtalan Ekspresi, 
Deniz Tekin, 
Bağzıları, Flört ve 
Pliz'i dinleme 
fırsatı bula 
caklar.

Inter Turkey Fest 
Kurucusu Rotinda 
Ezel, Mudanya Oto
stop Festivali ile 
gün geçtikçe kay
bolan güven ve 
paylaşma duy 
gularını yeniden 
canlandırmak, 
artan ekonomik 
sıkıntılar içinde 
parayı hiçe sayarak 
parasız da seyahat 
edip eğlenilebi 
leceğini gös 
termek istediklerini 
belirtti.

Bıırsa'ya uluslararası standamama lahoraiuvar
Bursa'da içerisinde 
tüberküloz, klinik 
ve klinik dışı 
laboratu varları m 
bulunduran yeni 
Halk Sağlığı 
Laboratuvarının 
inşasına başlandı. 
Konuyla ilgili 
açıklamalarda bulu
nan Bursa İl Sağlık 
Müdürü Dr. Özcan 
Akan, Bursa'daki 
halk sağlığı 
laboratu varlarının 
Balıkesir, Bilecik, 
Yalova, Çanakkale, 
Kütahya ve 
Eskişehir gibi illere 
de hizmet veren 
bölgesel nitelikte 
olduğuna dikkat 
çekti.

Laboratuvarları tek 
bir binada toplama 
gerekliliği 
duyduklarını dile 
getiren Dr. Akan, 
"Halen hizmet 
veren tüberküloz 
laboratuvarımız 
Heykel'de, klinik 
dışı su analiz 
laboratuvarımız To
phane'de ve klinik 

laboratuarımız ise 
Hamitler bölgele 
rinde bulunmakta. 
Laboratuvarlarımızı 
n 3 farklı noktada 
olması hizmetin 
hızlı ve etkin bir 
şekilde verilmesini 
engellediği gibi 
ulaşım maliyetleri, 
personel görevlen 
dirmeleri gibi konu

larda da sıkıntılar 
yaşamamıza sebep 
oluyordu. Yeni 
laboratuvarımızla 
birlikte daha hızlı 
ve etkili hizmet ver
menin dışında per
sonelimizi de daha 
etkin kullanma 
imkânına sahip 
olacağız. Ayrıca 
yeni laboratuva 

rımızda bulunacak 
soğuk hava depo 
lan, laboratuvar kit
lerinin saklan 
masında önemli rol 
oynayacak" dedi. 
Laboratuvarın 6 bin 
720 metrekare 
kapalı alana inşa 
edildiği bilgisini 
veren Dr. Akan, "11 
Milyon 500 Bin 
TL'ye mal olan 
laboratuvarımızın 
içinde aşı deposu, 
su kimya labora 
tuvarı, su mikrobiy
oloji, kan laboratu 
varı, kan laboratu 
varı, tüberküloz 
laboratuvarı olacak. 
Nilüfer Toplum 
Sağlığı Merkezi

arkasında bulunan 
araziye inşa 
edilen yeni labo
ratuvar Eylül 
2018 yılında 
tamamlanacak" 
ifadelerini kullandı. 
Yeni laboratuvarâ 
geçtiğimiz yıl 
hayatını kaybeden 
eski Halk Sağlığı 
Müdürü Uzm. Dr. 
Resul Özbek'in is
minin verileceği 
belirten Dr. Akan, 
"Resul Bey, 
şehrimizde uzun 
yıllar hekimlik ve 
sağlık yöneticiliği 
yapmış tanıyan 
herkesin sevdiği ve 
takdir ettiği bir 
isim."
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Tapuda yeni dönem başladı!
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, 
tapu sahiplerinin 
taşınmazlarını tapu 
müdürlüklerine 
gitmeden internet 
üzerinden yönete 
bileceği sistemi 
hayata geçirdi.
Yeni uygulama, hem 
vatandaşın işini 
kolaylaştıracak hem 
de tapu müdürlük
lerinin iş yükünü 
azaltacak.
İşlemlerini web-tapu 
üzerinden yapacak 
vatandaş, tapu 
dairesine gidip imza 
atacak.
Web tapu e-devlet 
üzerinden kimlik 

doğrulama sis
temiyle birlikte 
kullanılabilecek. 
Vatandaşlar uygula
mayla taşınmaz 
larına alt bilgileri 
görüntüleyecek. 
Tapu sahibi, devir 
işlemleri öncesinde 
başvurularını web 
tapu aracılığı ile ya
parak kuruma 
gitmeden işlem 
sürecini başiata 
bilecek.

SAHTECİLİĞE 
ÖNLEM
Sistemin 
vatandaşların 
hayatına getireceği 
bir diğer yenilik de

dolandırıcılık ve 
sahtecilik girişimle 
rinö karşı alınacak 
önlemler olacak. Bu 
çerçevede, sistem 
sayesinde tapu 
sahipleri, web tapu 
İle taşınmazları 
üzerinde işlem 

yapılmamasına 
yönelik beyanda bu
lunabilecek. Tapu 
sahipleri söz 
konusu sistem üz
erinden yapacağı 
işlemlerin her 
aşamasında SMS ile 
bilgilendirilecek.

ONLINE ÖDE ME 
Tapu müdürlükler
ince web tapudan 
gelen başvurular 
yetkili memura 
havale edilecek, 
memur tarafından 
gerekli aşamalar 
tamamlandıktan 

sonra işlemi 
gerçekleştirecek 
kişiye tapu harcı, 
döner sermaye 
hizmet bedeli ve 
işlemin 
tamamlanması için 
imza tarihi ve saati 
SMS olarak bildirile
cek. Vatandaşlar 
elektronik ortamda 
belgelerini gönde 
rerek başvuru ya
pacak. Başvurunun 
hangi aşamada 
olduğunu işlem 
sorgulama aracılı 
gıy la öğrenebilecek. 
Harç ve döner ser
maye gibi bedeller 
online ortamda 
ödenebilecek.

Bankada para unutanlar dikkat! Hepsi gitti
Bankalarda 10 yıldır 
işlem yapılmayan 
498 bin 341 hesapta 
unutulan 83 milyon 
liraTMSFye 
devredildi.
Bankacılık Kanunu'- 
nun 62. maddesine 
göre, bankalardaki 
mevduat, katılım 
fonu, emanet ve ala
caklardan hak 
sahibinin en son 
talebi, işlemi veya 
herhangi bir yazılı 
talimatının tarihin
den başlayarak 10 
yıl içinde aran
mayanlar zaman 
aşımına tabi 
oluyor.
Bankalar, bu kap
samda zaman 
aşımına uğrayan 

mevduat, emanet ve 
alacaklara ilişkin 
duyurularını şubat 
ayından itibaren in
ternet sitelerinden 
yayımladı. Zaman 
aşımı listesinde 
isim ve hesap 
bilgileri yer alan 
müşterilerin, 15 
Haziran 2017'ye 
kadar hesaplarının 
bulunduğu şubeye 
kimlik belgeleri ile 
başvurmaları 
gerektiği bildirildi. 
Yapılan duyurulara 
karşın sadece bazı 
hesap sahipleri 
bankalara 
başvurdu.Tasamıf 
Mevduatı sigorta 
Fonu'ndan (TMSF) 
alınan bilgiye göre,

yüz binlerce 
mudinin unuttuğu 
hesaplarda 83 
milyon lira kaldı 
2016 sonu itibarıyla 
zaman aşımına 
uğrayan ve bankalar 
tarafından TMSF'ye 
ön bildirimi yapılan 

528 bin 876 hesap 
bulunuyordu. Bu 
hesapların 437 bin 
317'sini mevduat, 4 
bin 751'ini katılım 
fonu hesabı ve 86 
bin 808'ünü de ala
caklar oluşturdu.

30 BİN 535 KİŞİ, 
BANKALARDA 
UNUTTUĞU 
32 MİLYON LİRASINI 
GERİ ALDI 
Toplam 528 bin 
876 hesapta mev 
duat, katılım fonu ve 
alacaklara ilişkin 
muhtelif döviz 
cinsinden TL 
karşılığı yaklaşık 
115 milyon lira 
unutulmuştu.
Yapılan duyuruların 
ardından sadece 30 
bin 535 kişi 
bankalara başvurdu 
ve Unuttuğu 32 mi
lyon lirasını geri 
aldı. 498 bin 341 
hesapta unutulan 
83 milyon lira ise 
TMSF'ye devredildi.

DEVLET 
KURUMLARININ 
BİLE UNUTULMUŞ 
HESABI VAR 
Bankalarda unutu
lan hesapların 
çoğu gerçek 
şahıslara ait iken, 
zaman aşımına 
uğrayanlar arasında 
şirketler, vakıflar, 
dernekler, siyasi 
partiler ile devlet 
kurumlarına ait 
hesaplar da 
bulunuyor.
Zaman aşımına 
uğrayarak TMSF'ye 
devredilen 
hesaplar ara 
sındaki en yüksek 
miktarın ise 
434 bin lira olduğu 
öğrenildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ BAİRELER

İtfaiye 110 Telefon Anza 121
Polis İmdat 195 UEDAŞ ARIZA 186
Jandarma İmdat 156 UEDAŞ İşletme 513 45 03
Jandarma K. 513 10 55 Statyum 514 00 95
Polis Karakolu 513 18 70 O rm. Böl.Şef 513 12 86
Gar. Kom. 51312 06 Milli Eğt Md. 513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.

513 13 53
513 10 57

Kaymakamlık 513 10 51 Karayollan 513 13 08
C.Savcılığı 513 10 53 Uman Baş. 513 11 33
C.Savcı Yrd. 513 29 54 Mal Müd. 513 10 95
Emniyet Müd. 513 10 28 Nüfus Md. 513 37 42

IHASIM özel İd. Md. 513 15 07
Pamukkale •12 OO 2d Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
DENİZ UÇAÖI
Peeesus Akfnl* «eyahet 
MBTRO

Müftülük
Gümrük Md.

513 13 64
524 85 86

Aydın Turtam 
SûıorTuriını 
Kant>«roQlu-€»«day

• 13 20 77 Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd.

513 10 92
513 10 45

Anrtur 
Kamil Koç • 12 Ol 03 İlçe Seç. Md. 513 77 73

HASTANELER İŞ-KUR 513 7166
D«vl«t HaıUneıl 
Sahil Dev. Hast.

517 34 OO
513 23 29 BELEDİYE

Mor.8aO.OcaO' 013 10 03 Santra! 51345 21 -23Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 60 20
200 44 44 Başkanlık 513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 5145796
Körfez Taksi 
Çınar Taksi

513 18 21
513 24 67

İtfaiye 
Muhasebe Md.

513 23 25 
5134521-182

Güven Tekel 513 32 40 Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Gemlik Tekel 513 23 24 Su Anza Yalnız 185
Manastır Tekel 517 33 94

DENİZ OTODiIsîT

Bursa 2S8 77 84
Mudanya B44 30 00
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (228) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlear (262) 608 60 31

OTOBÜS

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

DAÛITICILAB

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

ı MAR-PET
Tuncay Otogaz 
Baysa Petrol

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

Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİOAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5868 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ffllıstaüıN
VENÜS SİNEMASI

ÇILGIN HIRSIZ 
12.00-14.00-16.00- 

18.00-20.00
ANNABELLA: 
KÖTÜLÜĞÜN 

DÜGUŞÜT1>T4.> 
16.15.-18.30-20.30

DORAEMON: 
BUZ DEVRİ 11.30- 

14.45.-18.15
B PLANI 

13.00-16.30-20.00

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

L H E^^Ü|U|>a

t •

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com


SIZMA

444 68 80Danışma 
Hattı

www.kavlak.com.tr
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GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

31 Ağustos 2017 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı

GEMLİK <
irfanunluemlak.sahibinden.com

Zafer Bayramı sönülı geçli
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

30 Ağustos Zaferi (2) 
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması, 

Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı sayılır. 
İşgal altındaki yurdun yeniden 

bağımsızlığına kavuşması ve işgalcilere 
karşı birşey yapamaz durumda olan 
padişahın olması, halkını yurdunu değil, 
kendi saltanatlarını düşünmesi, yeni bir 
devletin kurulması düşüncesini 
kuvvetlendirdi Mustafa Kemal’in. 

Amasya’da kurtuluş için yayınladığı 
bildirgeden sonra asi ilan edildi, hak 
kında ölüm fermanlan çıkartıldı.

O, yoluna devam etti. Devamı 4’de

30 Ağustos Zafer 
Bayramı'nın 95. 
yıldönümü Gem
lik'te de çeşitli etkin 
liklerle coşkusuz ve 
katılımsız kutlandı.

Atatürk anıtı önün
deki törenden 
sonra ikinci tören 
İskele Meydanında 
devam etti.
Haberi sayfa 2’de

Kurban Bayramı 
yarın kutlanacak
İslam aleminin dini bayramlarından olan 
Kurban Bayramı yarın bütün İslam 
dünyasında kutlanacak.
4 gün sürecek olan Kurban Bayramı ne
deniyle bu süre içinde hali vakti uygun 
olanlar Allah için kurban kesecekler. 
Kurban bayramı yarın sabah kılınacak 
Bayram namazı ile başlayacak ve 4 
Eylül 2017 Pazartesi günü akşamı sona 
erecek. Kurban Bayramı nedeniyle 
resmi bayramlaşma Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde saat 11.oo de yapılacak. 
Daha sonra Emniyet Müdürlüğü, İlçe 
Jandarma Komutanlığı ziyaret edilecek. 
Bu arada şehit aileleri ziyaretleri de 
yapılacak.
Kaymakam Gürbüz Karakuş yaptığı 
açıklamada, Gemliklilerin kurban 
bayramını kutlayarak kurban kesilecek 
hayvanların TÜRKVET veri sisteminde 
kayıtlı olduğunu alınacak hayvanlara 
dikkat edilmesini istedi.

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Zafer Bayramı sönük geçti

30 Ağustos Zafer 
Bayramı'nın 95. 
yıldönümü Gemlik'te 
de çeşitli etkinlik
lerle coşkusuz ve 
katılmışız kutlandı. 
Saat 9.oo da 
Atatürk Anıtı’nda 
düzenlenen ilk 
törende saygı 
duruşu ve istiklal 
Marşı okundu.
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş, Garnizon 
Komutanı Veteriner 
Albay Ramazan 
Ekemen ve 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz 
anıta çelenk 
bıraktı.

İKİNCİ TÖREN 
İSKELEDE 
Atatürk anıtı önün
deki törenden sonra 
ikinci tören Demok 
rasi Meydanı’nda 
(İskele Meydanı) 
yapıldı.
Buradaki törende
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş, Garnizon 
Komutanı Veteriner 
Albay Ramazan 
Ekemen ve Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, halkın ve 
askeri birliklerin 
bayramını kutladı. 
İstiklal Marşı ve 
saygı duru 
şundan sonra 
günün anlam ve

Önemini belirten 
konuşma yapıldı 
daha sonra şiirler 
okundu.

GÖSTERİ VE 
GEÇİT TÖRENİ 
Halk dansları göste 
rileri ve karate gös

terileri ile devam 
eden programdan 
sonra Zafer Bayramı, 
Halk oyunları göste 
rileri ve Karate 
gösterileriyle devam 
etti.
KATILIM YOKTU 
30 Ağustos Zafer

Bayramı'nın 95. 
yıldönümü tören 
lerine az sayıda 
vatandaşın katılması 
en büyük ulusal 
bayramımız 
ilgisiz geçti. 
Kutlamaya siyasi 
partiler, odalar sivil 

toplum kuruluşları 
da ilgi göstermemesi 
dikkat çekti.

ATATÜRK 
POSTERİ 
ASILMADI 
Öte yandan, Zafer 
Bayramı nedeniyle 
ilçenin ana cad
delerinde bir tek 
Atatürk posterinin 
aşılmaması, Zafer 
ile ilgili bir tek bez 
afişin yer almaması 
da dikkat çekerken, 
belediyenin tüm 
bilboardlarının 
Kurban Bayramı 
kutlamalarına 
ayrıldığı da göz 
lendi.

Gemlik te OrlıangaıiJ t nıilyın liralı t iKifsim ocerasw
Bursa'da, jandarma 
ekipleri, piyasa 
değeri 4 milyon 
500 bin lira olan 
uyuşturucu ele 
geçirdi.
Bursa I Jandarma 
Komutanlığı 
ekiplerinin 
Orhangazi ve 
Gemlik ilçelerinde 
uyuşturucu 
tacirlerine yönelik 
operasyonları

Oluşturulan özel 
ekip, ormanlık 
alanda kenevir 
ekildiğini belirledi. 
Yapılan inceleme 
lerde 4 bin 452 kök 
kenevir ele geçirdi. 
Olayın şüphelilerini 
4 hafta boyunca 
araştıran ekipler, 
operasyonun 
startını verdi. 11 
şüphelinin evine 
operasyon yapan

O' BURSA VALİLİĞİ « 
.İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

gözaltına aldı.
Evlerde yapılan 
aramada 60 kilo
gram esrar ve 1 
adet ruhsatsız 
silah ele geçirildi. 
Ele geçirilen 
malzemelerin 
4 milyon 500 bin 
lira olduğu 
öğrenildi. 5 şüp 
heli, ifadelerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.
(Bursa Hakimiyet)
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CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı alternatif kutlamasında içini döktü, Atatürkçülerin ilgisizliğine kızdı

30 Zafer 
Bayramı’nın 95. 
yıldönümü tören
lerinde sabah 
saat O9.oo da 
Atatürk Anıtı 
önünde yapılan 
resmi törenden 
sonra, Cumhuriyet 
Halk Partisi ilçe 
örgütü, Atatürk 
Anıtına resmi 
törenlerde çelenk 
konmasının 
yasaklanması 
nedeniyle alternatif 
tören düzenliyor. 
Dün de düzenlenen 
alternatif kutlamada 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
Atatürk Anıtına 
çelenk sundu ve 
saygı duruşunda 
bulundu.
Daha sonra Ata 
türkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Muhammed Usta 
da Anıta çelenk 
koyarak saygı 
duruşunda 
bulundu.
Ardından konuşan 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
şunları söyledi: 
“Bugün 30 Ağustos 
2017. Bu tarih bir 
kısım yurttaşımız 
için sıcak bir yaz 
günü anlamına 
gelebilir. Bir kısım 
yurttaşımız için bir 
günlük resmi 
tatilden ibaret ola
bilir. Bu gün bir 
kısım yurttaşımız 
için sabah işe 
gitmesi gerekme 
diğinden çoluk 
çocuk kahvaltı 
yapabileceği bir 
pazar sabahı anla 
m ma da gelebilir.

Bir kısım yurttaşı 
mız için resmi tatil 
olması sebebiyle 
çalışanlarına boş 
yere para vermek 
zorunda kaldığı bir 
gün anlamına da 
gelebilir. Ve hatta 
bir kısım yobaz 
zihniyet için 
Atatürk’ün 
manevi huzuruna 
insanların akın 
ettiği bir gereksiz 
durum diye bile 
algılanabilir. Bütün 
bunları doğru bul- 
masam da, kızsam 
da, gücensem de 
anlayabilirim. Bazı 
siyasi partilerin 30 
Ağustos’u da Cum 
huriyet dönemine 
ait diğer bayramlar 
gibi etkisizleştirme, 
önemsizleştirme, 
silme gayretlerini 
bile onların 
penceresinden 
bakıp makul 
karşılayabilirim. 
Bütün gün din üze 
rinden prim yapma 
gayretine girip, 
ezan seslerinin 
yeniden özgürce 
yankılanmasını 
sağlayan zafer 
gününü anmayan 

lan anlayabilirim. 
Cemaate yol göste 
ren bir kısım imam 
ların, hiç düşünme 
den şehadet şerbe 
tini içenleri anmak 
için Atatürk’ün 
manevi huzuruna 
gelmeyişlerini an
layabilirim.
Hem de her birinin 
15 Temmuz meydan 
larına akın ettik
lerini bildiğim hal 
de anlayabilirim, 
önce Çanakkale’de 
sonra Sakarya’da 
sonra İnönü’de 
sonra Dumlupınar’ 
da bizim için topra 
ğa düşenleri sanki 
tatil dönüşü trafik 
canavarına kurban 
vermişiz gibi bu 
günü tatilden 
ibaret görenleri de 
anlayabilirim.
Yıllardır yandaş 
medya tarafından 
beyni yıkanmış, bu 
sebeple Atatürk’ü 
ve O’nun kahraman 
ordusunu düşman 
gibi gören bir kısım 
fakir fukarayı, 
garip gurabayı da 
anlayabilirim. 
Sürgün korkusu 
taşıyan amiri de,

sicil korkusu olan 
memuru da anlaya
bilirim.
Hatta yalakalık 
uğruna bile bile 
destek olanları an
layabilirim. Daha 
rahat bir yaşam 
adına, yaşamını hiç 
düşünmeden feda 
edenleri yok sayan 
lan bile anlaya 
bilirim.
Bütün bunları anlar 
ve düzelsinler diye 
çözümler ürete
bilirim. Gerekirse 
bütün gücümle 
doğruyu görsünler 
diye, doğru bildik
lerinin aslında ne 
denli yanlış oldu 
ğunu anlayabilsin
ler diye mücadele 
edebilirim.
Ama bir şey var ki 
anlayamadığım ve 
belki de hiç anlaya 
mayacağım işte bu 
ruhumu daraltıyor, 
içimi karartıyor.
Bir tek anlayama 
dığım aslında 
Atatürk sevdasını 
içinde taşıyanla rın, 
her fırsatta Ata 
türk’e övgüler yağ 
dıranların kayıtsız 
lığını anlayamı

yorum.
Aslında her şeyin 
farkında olanların, 
üzerimizde oynanan 
oyunları adı gibi 
bilenlerin, 
Cumhuriyet ve 
Atatürk düşmanla 
rının niyetlerini de 
planlarını da anla 
yabilenlerin kayıt 
sizliğini anlayamı 
yorum. Belki de 
bu konuşmayı 
duyunca Cumhu 
riyet Halk Partisini 
suçlayacaklar en 
kolayından.
Bizleri yönlendi- 
remiyorsunuz, iyi 
muhalefettik yapa 
mıyorsunuz deyip 
geçiştirecekler 
belki de her zaman 
yaptıkları gibi.
Sanki bu büyük 
günü, bu ulusun 
bağımsızlık gününü 
anmak ve anlatmak 
her yurttaşımızın 
ortak ödevi değil 
miş gibi.
Sosyal medya 
hesapları üzerin 
den Atatürk ve 
bayrak sevgilerinin 
büyüklüğünü anlat
mak için şunu 
paylaşın bunu

paylaşın, rekor 
kırıyoruz, bilmem 
kaç milyon olduk, 
uçuyoruz nidaları 
atanları 
anlayamıyorum. 
O paylaşımları 
yapıp bugün 
aramızda 
olmayanları.
Ülkenin çoğunlu 
ğuyken aslında 
sırf rahatlarını 
bozmamak uğruna 
azmışız gibi göste 
renleri anlayamı 
yorum.
Son olarak; Bugün 
bu ödevlerini yerine 
getirme konusunda 
gaflete düşenlere 
bir hatırlatma yap
mak isteriz. Başka 
Atatürk yok, her 
alanda bir çürüme 
ve çözülme 
yaşanan ülkemizde 
Atatürk devrimleri 
dışında tutulacak 
bir yol,bayram diye 
bize armağan ettiği 
önemli günlerden 
başka ders yok. 
Sonra “ders 
alınsaydı hiç, 
tarih tekerrür eder 
miydi “demenin 
hiç kimseye faydası 
da yok.’’



31 Ağustos 2017 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

30 Ağustos Zaferi (2)
Mustafa Kemal Amasya dan sonra kurtuluş 

yoluna devam etti.
Sivas ve Erzurum da yaptığı Kongrelerle, 

halkı arkasına alarak, 23 Nisan 1920 tarihinde 
Ankara da Büyük Millet Meclisi’ni toplayarak 
Kurtuluş ateşini yaktı.

Bu arada Anadolu’ya ilerleyen Yunan or
dusu, Bursa’dan Sakarya’ya doğru işgalini 
genişletti.

İnönü de durduruldu.
Mustafa Kemal’in başkomutanlığında 

başlatılan Kurtuluş Savaşı, 26 Ağustos’da 
Afyon’da başlatılan meydan savaşıyla zaferle 
ulaştı.

Yunan Ordusu geldikleri gibi geri gidiyordu. 
Mustafa Kemal, ordularına "İlk Hedefiniz Ak

deniz ileri’’komutunu verdikten sonra, 30 
Ağustos 1922 nihayi zafer alındı.

Yunan ordusu bitkin ve perişan bir halde, 
İzmir’de denize döküldü.

Emperyalist işgalcilerin maşaları gerekli 
dersi Türk Ordusundan almışlardı.

18 Nidan 1918 de İzmir Kordonu’na ayak 
basan Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan 
gazeteci Hasan Tahsin'in kanı yerde kalmadı.

30 Ağustos Büyük Taarruz’un sonuçları, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin doğmasına 
giden yolu açtı.

Köhneleşmiş saltanat ve hilafet dönemi 
sona ermişti.

30 Ağustos Zaferi işgalcilerin Anadolu 
topraklarından ayrılmalarına ve yeni Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini tanımalarına yol açtı.

Empeıyalistlerin kuklası Padişah Vahdettin 
ise, bir Ingiliz gemisiyle yurttan kaçtı.

Bir dönem sona ermişti.
600 yıllık Osmanoğulları artık tarih sah

nesinden silinmişti.
Tam bağımsızlığı ilke edinen Mustafa Kemal, 

yeni Türkiye’nin yönetiminin Cumhuriyet 
olduğunu yakın arkadaşlarına açıklamış ve 
BMM verilen bir önerge ile 29 Ekim 1922 tari
hinde yeni Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
kurulduğu alkışlarla kabul edilerek dünyaya 
duyurulmuştu.

Bu günlerde önemsizleştirilen ve dün gör 
düğümüz gibi Zafer Bayramı kutlamalarına 
ilgi göstermeyen bir ülke haline getirildik.

Büyük kurtarıcının heykellerine saldırıların 
arttığı bir dönemden geçiyoruz.

Gemlik özelinde ise Atatürk Anıtına bir boya 
bile çok görülüyor.

Zafer Bayramı küçümsenerek, dini bayram
lar kütsallaştırılıyor.

Evlerimize, işyerlerimize bayrak bile asmı - 
yoruz. Kutlama Meydanı’nda yine bir tek 
Atatürk posteri yok.

İçimizi boşalttılar, ruhsuzlaştırdılar toplumu. 
Uyanın, silkinin.
Bu gidiş, iyi gidiş değil.

4 aylık dinlenme sona eriyor.

Balıkçılar yann flenüe acılıyor
Gemlikli balıkçılar 
'vira’ diyerek 
ağlarını denize 
salarak yeni 
sezon balık 
avcılığına 
başlayacaklar. 
15 Nisan tarihinde 
başlayan genel av 
yasağı 1 Eylül 
Cuma günü 
sona eriyor.
Bursa İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürü Ömer 
Ceylan, yasaklara 
ve özellikle boy 
yasaklarına 
uyulması gerek 
tiğini ifade etti. 
Balıkçılardan 
gırgır ağı ölçüm 
belgesini almadan 
denize açılmama 
lan m isteyen Ömer 
Ceylan, "Yürürlük
teki mevzuat ile 
balıkçılarımıza tür, 
boy, zaman ve av 
araçları bakımın 
dan yasak, sınırla 
malar ve yüküm
lülükler getirildi. 
Ticari ve amatör 
balıkçılarda, avcılık 
faaliyetlerini 1380 
sayılı su ürünleri 
kanu nu, yönet
melik, 4/1 ve 4/2 
tebliğler doğrultu 
sunda yürütmek
teyiz. Balıkçıların 
bu düzenlemelere

balıkçılar, 
hazırlıklarını 
tamamladılar. 
Bereketli bir 
sezon umduklarını 
söyleyen Gemlik 
Merkez Su 
Ürünleri 
Kooperatifi 
Başkanı Zeki 
Hazer, uygulanan 
yasaklarla körfez 
de batıkların yu
murta bırakarak 
yavruladıklarına 
dikkat çekerek; 
“Yasaklara uyuldu 
ğunda balıkçının 
da, halkın da 
yüzü güler. 
Yasakları 
dinlemeyenlerle 
mücadele 
sürdürülmelidir” 
dedi.

uygun avcılık faali 
yetinde bulunma 
lan, hem kendi 
menfaatleri, hem 
de kaynaklarımızın 
devamı bakımın 
dan büyük önem 
taşımaktadır. 
İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü olarak 
hukuki dayanakla 
ra uygun avlanma 
nın temini için 
kontrol ve denetim
lerimiz yeni balık 
av sezonun da da 
her türlü teknik ve 
altyapı tedbirleriyle 
devam edecektir" 
dedi.
il Müdürlüğü 
bünyesindeki 
Balıkçılık ve Su 
ürünleri Şube

Müdürlüğü'nde 1 
kontrol teknesi, 1 
personel ile 2017 
yılı su ürünleri av 
yasağı döneminde 
denetim ve 
kontrol görevleri 
gerçekleştirildiğini 
anlatan Ceylan, 
"Av yasağı döne
minde bin 700 adet 
denetim, kontrol 
görevi yapılmıştır. 
Balıkçılara rastgele 
diyerek, bol ürünlü 
bereketli bir sezon 
geçirmesi temen
nisinde bulunuyo
rum" diye 
konuş tu.
4 aydır denize 
açılmayarak dinle
nen bu arada 
teknelerini ve 
ağlarını onaran

Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Barış Bozkurt 1 yıldır Gemlik’le görev yapıyordu MıMnNg 
Gemlik İlçe 
Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı 
Mehmet Barış 
Bozkurt terfi etti. 
Ağustos ayında 
gerçekleştirilen 
askeri terfi ler 
toplantılarında 
Gemlik’e 2016 
yılında göreve 
başlayan Jandarma 
Yüzbaşı Mehmet

Barış Bozkurt, 
yeni kararname 
ile Yüzbaşı rütbe
sine yükseldi.
Binbaşı Mehmet 
Barış Bozkurt 
ilçemize 2016 
Ağustos ayında 
Şırnak’tan tayin 
olmuştu.
Bozkurt, daha önce 
Van ve Ürgüp de 
görev yapmıştı

Facebook sayfamız;Şemlik Körfez - Güler Ajans
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CHP
TÜRKİYE'NİN 

BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ
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.
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Bayramda cezaevlerinde açık görüş var
Adalet Bakanlığı, 
Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğü, 
2017 yılı içerisinde 
ceza infaz kurum 
larında bulunan 
hükümlü ve tutuk 
luların yakınlarıyla 
açık görüş yapabile 
ceği tarihleri 
açıkladı.
Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğü 
nün konuya 
ilişkin yazısı: 
Bilindiği üzere 
Hükümlü ve 
Tutukluların Ziyaret 
Edilmeleri Hakkında 
Yönetmelik'in İkinci 
Bölüm "Bayramlarda 
ve özel günlerde 
açık görüş" alt 
başlıklı 15 inci mad
desi gereğince, 
kapalı ceza infaz 
kuramlarında açık 
görüş izni verilmek
tedir.
Bu yıl gerek 
hükümlü ve tutukta
lar ve gerekse 
kuram personelim
izin önceden plan
lama yapmala rım 
kolaylaştırmak ve 
hak kayıplarının as
gari düzeye in

dirilmesi amacıyla 
açık görüş izni ver
ilecek bayram ve 
özel günler ile zi
yaret günlerinin 
önceden açıklan 
ması uygun 
görülmüştür.
Bu kapsamda; 
2017 yılı içerisinde 
23 Nisan Ulusal Ege
menlik ve Çocuk 
Bayramı, 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma 
Gençlik ve Spor 
Bayramı, Ramazan 
Bayramı, Kurban 
Bayramı, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
ve Yılbaşı münase
betiyle aşağıdaki 
esaslar 
çerçevesinde ve 
Ek'li listede belirtilen 
günlerde açık görüş 
yaptırılacaktır.
A-AÇIK GÖRÜŞTEN 
YARARLANACAK 
OLANLAR 
Kapalı ceza infaz 
kuramlarında bulu
nan hükümlü ve tu
tuklulara, bu Genel 
Yazıdaki esaslar 
çerçevesinde ve 
aşağıda belirtilen 
süreler içinde açık 
görüş yaptırılacaktır.

B-AÇIK 
GÖRÜŞTEN 
YARARLANAMAYA
CAK OLANLAR 
İnfaz edilmekte olan 
hücreye koyma disi
plin cezası olması 
durumunda hükümlü 
ve tutukta lar, açık 
görüşten yararlan 
dırılmayacaktır. 
C-AÇIK GÖRÜŞ 
SÜRELERİ 
Açık görüşler 
aşağıda belirtilen 
tarihlerde her 
hükümlü bir kez 
yararlandırılmak 
üzere;
1-Ceza infaz 
kuramlarında bulu
nan sadece çocuk 
hükümlü ve tutuklu- 
lara, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı münase 
betiyle, 
2-Kapalı ceza infaz 
kuramlarında bulu
nan tüm hükümlü ve 
tutuklulara, 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma 
Gençlik ve Spor 
Bayramı, Ramazan 
Bayramı, Kurban 
Bayramı, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
ve Yılbaşı münase

betiyle;
a-)Ek*1 de belirtilen 
ceza infaz kurumla 
rında kalan hükümlü 
ve tutuklulara lis 
tede belirtilen tarih
lerde, 
b-)Diğer bütün ağır 
ceza merkezi ve 
müdürlük teşkilatı 
bulunan bağlı ceza 
infaz kuramlarında 
kalan hükümlü ve tu
tuklulara Ek'2 
listesinde belirtilen 
tarihlerde, 
c-)Müdürlük teşkilatı 
bulunmayan bağlı 
ceza infaz kurumla 
rında kalan hükümlü 
ve tutuklulara da, 
Ek'3 listesinde belir
tilen tarihlerde açık 
görüşler 
yaptırılacaktır.
3-Yeni hizmete 
açılacak ceza infaz 
kuramlarında Ek'2 
deki liste uyarınca 
açık görüş yaptırıla 
cak olup; görüş 
gününün yetersiz 
kalması halinde 
Genel Müdür 
lük'ten talepte 
bulunulacaktır. 
Sayıları ve konum 
lan değerlendirilmek 

suretiyle, adli suçlar
dan hükümlü ve tu
tuktalar ile örgütlü 
suçlardan hükümlü 
ve tutuktalar için 
ayrı gruplar 
oluşturulup, her 
grubun görüş gün
leri ve saatleri 
Cumhuriyet başsav 
alıkları ile kurum 
idareleri tarafından 
tespit edilecektir. 
Bu grupların, aynı 
zamanda ve aynı 
görüş mahallinde 
birlikte bulundu 
rulmaması sağlana 
çaktır.
D- DİĞER 
HÜKÜMLER 
1.Hükümlü ve tutuk
talar, belgelendiril 
mek suretiyle sade 
ce anne, baba, eş, 
çocuk, torun, 
büyükanne, büyük 
baba ve kardeş 
leriyle görüştürüle 
çeklerdir.
Hükümlü ve tutukta 
lar ile görüşmek 
isteyen kişilerin, 
akrabalık durumla 
rım nüfus idarelerin 
den veya ilgili kon
solosluklardan ve 
rilen resmi belgeler 

ile ispatlamaları 
gereklidir.
Ancak; anne, baba, 
eş, çocuk, torun, 
büyükanne, büyük 
baba ve kardeşi ol
mayan hükümlü ve 
tutukluların, üçüncü 
dereceye kadar olan 
akrabalarından en 
çok üç kişiyle, önce
den haber verilmesi 
ve belgelendirilmesi 
kaydıyla görüşme 
yapmaları 
sağlanacaktır.
Ancak; bu fıkra 
hükmü, ağırlaştırıl 
mış müebbet hapis 
cezasına hükümlüler 
hakkında uygulanma 
yacaktır.
Tutukluların Ziyaret 
Edilmeleri Hakkında 
Yönetmelik'in 15 inci 
maddesi uyarınca 23 
Nisan Ulusal Ege
menlik ve Çocuk 
Bayramı, 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma 
Gençlik ve Spor 
Bayramı, Ramazan 
Bayramı, Kurban 
Bayramı, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
ve Yılbaşı münase 
betiyle verilen açık 
görüş yaptırılacaktır.

ALTAN TİCARET
Rutla/f, şeqüv tuMuüz/

Dost ve müşterilerimizin 
Kurban Bayramını 

en içten dileklerimizle 
kutlar, mutlu ve huzurlu 

günler dilerim

Haluk Altan
İstiklal Caddesi No: 49 GEMLİK 

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

temenni, edeûz/.

ANAÇEV 
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ
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Oğiin hasına el tiiketinıinıle 60-80 gramı asmaijm
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’m 
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 
gerekmektedir. Kavu 
rma yapılırken et 
çok uzun süre 
sıcağa maruz 
kalmasından ötürü 
kanserojen öğeler 
oluşabilmektedir. Bu 
yüzden ızgara, 
tencerede sebzelerle 
beraber pişirme, 
haşlama ya da man
gal tercih edilme
lidir.” diyor.
Ayrıca çok fazla et 
tüketimi de sağlıkla 
ilgili sorunları be
raberinde getirebilir. 
Bu nedenle öğün 
başına et tüketimi 
60-80 gramı 
açmamalıdır. Etin 
yanında salata, 
ayran, yoğurt, cacık 
vs. tüketilmelidir. Et 
demir, çinko 
açısından zengindir 
fakat C ve E vitamin
lerini içermez. Bu 
nedenle salata ile 
tüketilmesi ya da 
sebze ile pişirilerek 
tüketilmesi önerilir.

Ah şu bayram 
tatlıları!
Tatlı tüketimi de 
bayramda bir diğer 
dikkat 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 alimini 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 içilen kahve 
ve çaya da dikkat 
edilmelidir, sanıldı 
ğımn aksine çay, ve 
kahvenin su 
ihtiyacını giderme 
diği unutulma 
malıdır. Yemekler
den 1 saat kadar 
sonra maden suyu 
tüketimi sindirim 
açısından rahatlama 
sağlayacaktır. 
Her zaman geçerli 
olduğu gibi bayram 
döneminde de 1 
saat açık havada 
yürüyüş yaparak bu 
dönemde alınan 
fazla kaloriler 
dengelenmeye çalışı 
labilir.özellikle kilo 
problemi, kalp 
damar rahatsız 
lıkları, 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 dil eriz.

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUBESİ 

YÖNETİM KURULU ADINA 
ÖMER ŞİMŞEK

Ortaklarımızın ve 
Gemlik halkının 

Kurttan Bayramım en içten 
dileklerimizle kutlar, 

sağlıklı ve mutlu bir bayram 
geçirmelerinidileriz.

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
SANATKARLAR KREDİ 
KEFALET KOOPERATİFİ
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Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de kurban pazarın 
da satışa sunulan 1 
ton 700 kilogramlık 
boğa, 25 bin liradan 
alıcı buldu.
Yunuseli Mahalle
sinde kurulan kur
ban pazarına özcan 
Bulut tarafından 
Muş'un Korkut 
ilçesinden getirilen 
"Babacan" adlı 

boğa, iri yapısıyla 
vatandaşlardan 
yoğun ilgi 
gördü.Bulut, yaptığı 
açıklamada, 22 
yıldır hayvancılıkla 
uğraştığını, Bur- 
sa'ya 40 büyükbaş 
kurbanlık getir 
diğini belirtti.
Kurbanlıkların 
arasında 1 ton 700 
kilogramlık boğanın 
da bulunduğunu 

ifade eden Bulut, 
"Babacan, 3 
yaşında. İlk defa bu 
kadar cüsseli bir 
hayvan yetiştirdim. 
Babacan'ı 25 bin li
radan sattık." dedi. 
Hayvanları yonca 
samanı ve kırma ar
payla beslediklerini 
anlatan Bulut, "Tabii 
Babacan'a biraz 
özen gösterdik, 
özen göstermesey

dik bu hale 
gelmezdi. 
Hayvanları 1,5 yıl 
yaylalara 
bırakıyoruz, daha 
sonra ahırlara alıp 
besliyoruz. Pazara 
kurbanlık almaya 
gelenler Babacan'ı 
gördüklerinde önce 
şaşırıyor daha 
sonra da 'maşallah' 
diyor." şeklinde 
konuştu.

Hazine, trafik 
sigortasında tavan 
fiyat uygulama 
sında sigortacılara 
tanıdığı aylık yüzde 
1'lik fiyat artışını, 
eylül ayından 
itibaren yüzde 1,5'e 
çıkardı. Geçtiğimiz 
4 ayda yüzde 4 
artan fiyatlar, 
eylülden itibaren 
sene sonuna kadar 
yüzde 6 daha arta
cak. Böylece, 
toplam fiyat artışı 
yüzde 10'u bulacak 
TRAFİK 
sigortasında, fiyat
lar, aralık ayına 
kadar yüzde 6 arta
cak, sene sonuna 
kadar toplam fiyat 
artışı, yüzde 10'u 
bulacak. Bu 
girişten sonra gele
lim konunun 
detayına. Malum, 
12 nisanda, trafik 
sigortasında 
yapılan düzenleme 
ile Hazine, araç 
gruplarına, sürücü
lerin hasar geçmi 

şine ve illere göre 
sigorta şirketlerinin 
alacağın en yüksek 
fiyatları belirledi ve 
böylece, trafik 
sigortasında tavan 
fiyat uygulamasına 
geçildi.
Tavan fiyat uygula 
masının başlaması 
ile birlikte trafik 
sigortasında fiyat
lar yüzde 30'lar se
viyesinde ucuzladı, 
bazı araç 
gruplarında indirim 
oranı yüzde 40'lara 
kadar çıktı; hatta 
büyük şehirlerde 
hasar maliyetleri 
hesaba katıldığında 
indirim yüzde 6O'ı 
buldu. Tavan fiyat 
uygulamasında 
primler sürücülerin 
hasar geçmişlerine 
göre tespit edildi 
ki, trafik sigorta 
sında fiyatlar, 
'hasarsızhk 
kademesi' adı 
altında 7 basamak
tan oluşan sisteme 
göre belirleniyor

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 temizliği yapan 
hanımlar zayıflıyor

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

Yağlarınızı enerjiye 
dönüştürmeyi 
öğrenin!

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

takdirde, yağlar 
enerjiye dönüşerek, 
enerji gereksi 
niminizi karşı 
■ayabilir.
Yağlar ve kar 
bonhidratlar kas 
çalışması için 
kullanılır.

Ancak karbonhidrat 
yağa göre % 4-5 
oranında daha 
elverişli enerji 
kaynağıdır. 
Bu nedenle ağır 
idmanlardan 
3-4 saat önce 
karbonhidratı, yağı 

ve proteini 
dengelenmiş, 
sindirimi kolay bir 
mönü tüketin. 
Ancak yemekten 
sonra hafif bir 
yürüyüş 
yapacaksanız, 
sporcu değilseniz, 

yine de 1 saat 
bekleyin. 
Öğünün hemen 
ardından yapılan 
egzersiz, enerji 
harcayan kaslarla, 
sindirimin devam 
ettiği bağırsaklar 
arasında bir başka 
yanşa neden 
olacaktır. 
Bu nedenle 
yağlarınızı yakmaya 
kararlıysanız 
yemeğin hemen 
ardından egzersiz 
yapmayın.

En çok kaloriyi 
banyoyu temizler 
ken harcarsınız! 
Öncelikle ‘Fiziksel 
efor gerektiren 
ev işleri yapılırsa 
kalori harcanabilir’ 
bunu aklınızdan 
çıkarmayın.

30 dakikalık ev 
işine karşılık 
yakılan kalori 
oranlan şöyle: 
• Banyo temizle
mek: 
200 kalori
• Camlan silmek: 
150 kalori
• Bulaşık yıkamak: 
100 kalori
• Yerleri süpürmek 
ya da silmek: 
90 kalori
• Yemek 
hazırlamak, 
sofrayı düzenle
mek: 80 kalori 
• Ütü yapmak, 
yatak hazırlamak: 
70 kalori
• Toz almak, 
yüksek rafları 
temizlemek, 
perde takıp 
çıkarmak: 
50 kalori
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Bayramda eti sebze ile birlikte tüketin
özellikle kurban et
lerinin bolca yer 
aldığı misafirlik 
menüler ve fiziksel 
aktivitenin azalması, 
ciddi sağlık sorun 
lanna yol açarken, 
fazla kiloları da be
raberinde getire
biliyor. Memorial 
Wellness Beslenme 
Danışmanı Dr. 
Dyt Yonca Sevim, 
bayram beslen
mesinde dikkat 
edilmesi gereken 
noktalar hakkında 
bilgi verdi.
Kurban etinden 
bulaşabilecek 
hastalıklara dikkati 
Kurban Bayramı’nda 
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, 
bakteriye! hasta 
tıklardan şarbon, 
ruam, tüberküloz, 
salmonella, sığır 
vebası, şap, çiçek, 
deli dana ve kuduz 
İle karşı karşıya 
kahnabilmektedir. 
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 O'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

ğf) GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUYUMCULUK 
" İNŞAAT GIDA SANATI VE TİCARET

PAŞA OTEL
GEMLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Şube 2 : Hamidiye Mah. istiklal 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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Kurban Bayramı için 
arife günü 
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 
aletleri tamir edip, 
keskinleştiriyor. 
Kurban Bayramı 
dolayısıyla 
yoğunluğun 
yaşandığı çarşıda 
ustalar, fazla mesai 
yapıyor. Kentte 
yaklaşık 40 yıldır 
bıçak ustalığı yapan 
Mustafa Abacı, 
yaptığı açıklamada, 
baba mesleği

bıçakçılığı ailece 
75 yıldır yaptık 
larını 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 

istedikleri gibi 
olmuyor. Biz burada 
bıçakları 2, satır 
lan 3, zırhları 
ise 5 liradan 
keskinleştiriyoruz. 
Bıçak fiyatları da 
uygun. 3 liradan 
30 liraya kadar 
bıçaklarımız mevcut. 
Vatandaşlar Çin malı 
yerine yerli malı 
bıçakları alsın. Yerli 
malı bıçaklar daha 
uzun ömürlü." 
diye konuştu.
"Sağlam bıçakla 
kurban işlemi 
çabuk tamamlanır" 
Bıçak ustası 
Hüseyin Nacaroğlu 
da 20 yıldır 
bıçak ustalığı 
yaptığı belirte 
rek, "Bıçak 
keskinleştirmek 
sabır işi, acele 
ye gelmez.
Vatandaşlanmız 
bıçaklarını ne 
kadar erken getirir

lerse o kadar 
iyi olur. Çünkü 
kurbanda 
kullanacaklan 
bıçakların iyi 
olması gerekir. 
Hayvana eziyet 
çektirilmemeli. 
Sağlam bıçak 
kullanıldığı zaman 
kurban işlemleri 
çabuk tamam 
lanır.” dedi.
Kent dışından 
gelen Mustafa 
Demir de Viranşehir 
ilçesinde Kurban 
Bayramı hazırlığı 
yaptığını ifade 
ederek, "Kurban 
da kullanacağım 
bıçaklan keskin 
■eştirmek için gel 
dim. Yanımda 4 
bıçak getirdim. 
Onları hazırlayıp 
kısmet olursa bay 
ramda kullanaca 
ğım. inşallah hayırlı 
bir bayram geçiri
riz." dedi

Esat & Ahmet - Atalay - Arda COŞKUN

Tüm Dost ve Müşterilerimizin Kurban Bayramını 
Kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
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Kurban kesiminde 'ruetf tekniği öneriliyor
Kurban Bayramı'nda 
kesim yapacak 
acemi kasaplara 
uyarılarda bulunan 
uzmanlar, kesim 
yapılan kurbanlığa 
zarar veren ve etin 
lezzetini azaltan 
"Türk" ve "Berlin" 
yöntemleri yerine 
"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, 
"RuefT* tekniğini 
öneriyor.
Arife gününde 
kurbanlık kesimi ya
pacak acemi kas
aplara uyarılarda 
bulunan Düzce Vet
eriner Hekimler 
Odası Başkanı 
Şerif Ali Karanfil, 
kurbanlık kesimini 
uzman kişilerin 
yapması gerektiğini 
söyledi.
Uzman kişilerin

dışında kesim ya
pacak "Acemi Kas
aplara" da 
uyarılarda bulunan 
Karanfil, kesimi ya
pacak kasabın 
kurbanlıklara eziyet 
vermemesi gerekti 
ğini ve keşimi kolay 
laştıran teknikleri 
uygulaması 
gerektiğini ifade etti. 
"Acemi Kasapların" 
bazı teknikler 
öğrenerek işlerini 
kolaylaştırabilece 
ğini anlatan Karanfil, 
"Kurbanlık kesimle 
rinde hayvanların 
yatırılışında 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 çek? 
ilmesi 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, 
ezikler meydana 
geliyor. Hayvanı 
kesecek olan 
kişilerinde zarar 
görmesi 
mümkündür çünkü 
kesimi yapan kişiler 
acemi olabiliyor ve 
yatırma tekniklerini 
de bilmiyorlar." 
Kurbanlık kesiminde 
kasap için zahmet
siz, hayvanlar için 
de eziyetsiz en iyi 
tekniğin "RuefT* 
olduğunu vurgu
layan Karanfil, bu 
yöntemde hayvana 
hiçbir eziyet uygula
madan yatma hissi 
vererek 
yatırılabildiğini kay
detti.
Karanfil, hayvanın 
stressiz bir şekilde 

yatmasının etin 
lezzetli bir hal 
almasını da 
sağladığını dile ge
tirerek, "Stresle bir
likte ette oluşan bu 
olumsuzluklar, Rueff 
tekniği ile yatırılan 
kurbanlıklarda mey
dana gelmiyor. Biz- 
imde önerdiğimiz 
tek kişinin bile 
yapabileceği bu 
yatırma tekniğidir. 
Bu tekniğin 
uygulanması için 
bize 6 veya 7 metre 
uzunluğunda bir ip 
yeterlidir. 400 kilo et 
yeren 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 uygular 
larsa kesilen 
kurbanlıktan daha 
lezzetli bir et elde 
edeceklerdir."

Ofûrtgiıdu, donda donda, umul, 
günlerinizi bin talk 
nuıihdıık dtdıun, 

deodildıriniz hifi yanınızda (duın, 
giiziudizldiudnuuın, 

JCu/han^Ba^anuıuiL 
JLutlu Olmeı,,,

GİRİT ve RUMELİ 
TÜRELERİ KÜLTÜR ve 
DAYANIŞMA DERNEĞİ
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AHMET ÇAKMAK

kip tin ikada, 
SMİD0LUH 
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BaiMlıitaı e» hamlama ttaıMH mna
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı'ndan Kur
ban Bayramı öncesi 
temizlik yapacak ev 
hanımlarına uyarılar 
da bulunuldu. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, tüketi
cilere, temizlik 
ürünü satın alırken 
mutlaka orijinal 
ambalajlı ürünlerin 
tercih edilmesi ve 
bunların kullanımı 
sırasında ambalajda 
yer alan tavsiyelerin 
okunması konusun 
da uyarıda bulundu. 
Bakanlıktan yapılan 
yazılı açıklamada, 
Kurban Bayramı 
öncesi temizlik ya
pacak ev hanımları 
na uyarılarda 
bulunuldu.
Bakanlığın yıl 
boyunca 
gerçekleştirdiği 
denetimlere işaret 
edilen açıklamada, 
"Deterjan, kuvvetli 
asit baz gibi ürün
lerin denetimleri yıl 
boyunca devam et

mekte olup, bu 
ürünlerin içeriğinde 
bulunan nonilfenol 
ve nitrik asit 
miktarları akredite 
laboratuvarda 
kontrol edilmekte
dir. Bunun yanı sıra 
tüketicilerimizin 
kullanmış oldukları 
temizlik ürünlerinde 
bulunması zorunlu 
olan ürün etiketleri, 

tüketicilerimizin 
doğru bilgilendirilip 
bilgilendirilmediğini 
n tespiti amacıyla 
da ayrıca kontrol 
edilmektedir." 
ifadelerine yer 
verildi.
Tüketicilerin temiz
lik ürünü satın 
alırken mutlaka ori
jinal ambalajlı ürün
leri tercih etmeleri 

ve bunları 
kullanırken amba 
lajdaki uyarıları 
okumalarının sağlık 
ve güvenlik 
açısından büyük 
önem arz ettiği 
vurgulandı. 
Çamaşır suyu, 
deterjan gibi 
kimyasalların 
çocukların 
ulaşamayacağı

yerlerde saklanması 
ve gıda mad
deleriyle aynı yerde 
bulundurulmaması 
gerektiği belirtilen 
açıklamada, 
kuvvetli asit ve baz 
olarak nitelendirilen 
tuz ruhu, kireç 
çözücü, lavabo 
açıcı gibi ürünlerin 
çamaşır suyu gibi 
ürünlerle 

karıştırılarak 
kullanılmasının son 
derece sakıncalı 
olduğuna dikkat 
çekildi.
Açıklamada, 
Bakanlığın temizlik 
ürünlerine yönelik 
denetimlerinin 
sonuçlarına da 
yer verildi. 
Buna göre, 
2014’te 80 bin 
597,2015te 1 
milyon 540 bin 
225 adet ürün 
denetlenirken, 
güvensiz olduğu 
tespit edilen 3 bin 
562 ürün için 
firmalara 50 
bin 295 lira para 
cezası uygulandı. 
2016'da ise 
denetlenen 80 bin 
94 temizlik ürünün
den bin 211'i güven
siz bulundu ve 16 
bin 675 lira para 
cezası kesildi. Bu 
yıl denetlenen 57 
bin 36 üründen ise 
güvensiz bulunan 
olmadı.

S.S. 73 NOLU GÜZEL GEMLİK 
OTOBÜS VE MİNİRÜSCÜLER 

KARAYOLO YOLCO TAŞIMA KOOPERATİFİ

GemlikHalkının
Kurban Bayramını kutlar, 

bayramın sağlık, mutluluk ve huzur dolu 
günler getirmesini dileriz.

YÖNETİM KURULU
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fllısverişlertie same narana difckat!
Alışverişlerde ele 
geçen paraların 
sahte olma 
ihtimaline karşı 
satıcılardan dikkatli 
olmalarını İsteyen 
emniyet güçleri, 
“Tanımadığınız 
kişiler size 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 özenli 
kullanınız. Yazılan 
okunmayacak 
şekilde kirlenmiş, 
yıkanmış, boyanmış, 
yanmış, yırtılmış 
veya çeşitli 
sebeplerle eskiyip 
yıpranmış olan ve 
değeri belirtene 
bilen bütün bank 
notlar ile yansından 
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 
görülür. 
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 bir şerit 
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 
hnca 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.”

Tüm Gemlik halkının 
Kurban Bayramını 

Kutlar, 
sağlıklı, yaşanabilir 

kentlerde 
mutluluk ve huzur dolu 

günler dileriz.

MİMARLAR ODASI 
GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA

İLYASYÜCE
Gürle İş Merkezi Kat: 2 No: 76 GEMLİK 

Tel: 0 224 513 38 05

Gemlik halkının, 
basketbolcularımızın, 

velilerimizin, 
desteğini esirgemeyen 

esnafımızın bayramını kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz.

GEMLİKSPOB 
BASKETBOL
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Omhiis biletlerine 'bayram zammı' yanılmadı
Tüm Otobüsçüler 
Federasyonu (TOF) 
Genel Başkanı 
Mustafa Yıldırım, 
şehirler arası yolcu 
otobüsü bilet fiyatla 
rımn her yıl mayıs 
ayında belirlendiğini 
belirterek, Kurban 
Bayramı dolayısıyla 
otobüs biletlerine 
zam yapılma 
dığını bildirdi 
TOBB Karayolu 
Yolcu Taşımacılığı 
Sektör Meclis 
Başkanlığı görevini 
de yürüten Yıldırım, 
AA muhabirine, Kur
ban Bayramı 
dolayısıyla oto
büslere yoğun talep 
olduğunu söyledi. 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla 10 güne 
çıkarılan Kurban 
Bayramı tatili 
süresince günlük 
ortalama 1 mil 
yon yolcunun 
otobüslerle 
taşınacağını anlatan 
Yıldırım, 25 Ağustos 
akşamı başlaması

beklenen hare 
ketlili ğin bayram 
sonrası okullar 
ve üniversiteler 
eğitim-öğretime 
başlaya cağından 
eylül ayı sonuna 
kadar süreceğini 
kaydetti.
Yıldırım, Türkiye 
genelinde 353 
otobüs firmasının 
8 bin 500 otobüsle 
hizmet verdiğine 
değinerek, normal 
günlerde 22 bin olan 
otobüs sefer 
sayısının tatil 
dönemlerinde

artırılarak, 27 bine 
kadar çıkarıldığını 
bildirdi.
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığının 
şehirler arası oto
büs firmalarına B2 
ve D2 belgeli oto
büsleri kullanma 
izni vermesiyle Kur
ban Bayramı tatilin 
de yolcu talebini 
karşılamak için 8 bin 
ek sefer konula 
cağını ifade eden 
Yıldırım, 10 günde 
10 milyon yolcunun 
taşına cağını dile 

getirdi. 
"KONFORLU 
OTOBÜSLER 
NEDENİYLE FİYAT 
FARKI ORTAYA 
ÇIKIYOR" 
Yıldırım, Kurban 
Bayramı tatili 
dolayısıyla artan 
talebe rağmen oto
büs firmalarının 
bilet fiyatlarına zam 
yapmayacaklarını 
belirterek, "Otobüs 
biletlerine zam 
konusunda firmalar, 
altı ayda bir yeni 
fiyat tarifelerini 
Karayolu Düzen

leme Genel 
Müdürlüğünün 
onayına sunarlar 
ancak 1 yıldan uzun 
bir zamandır bilet 
fiyatlarına zam 
yapılmadı." diye 
konuştu. 
Şu anki bilet 
fiyatlarının geçen yıl 
uygulanan fiyatlar 
olduğuna dikkati 
çeken Yıldırım, 
firmaların yüzde 30 
indirim hakkının 
bulunduğunu ancak 
bayram, yılbaşı, 
sömestr, yaz tatili 
gibi talebin yoğun 
olduğu dönemlerde 
bu indirimin en fazla 
yüzde 10 olarak 
uygulandığını 
bildirdi.
Yıldırım, indirimin 
sınırlı uygulanması 
nedeniyle bilet 
fiyatlarında zam 
varmış gibi 
algılandığını be
lirterek, "Yoğunluğa 
rağmen otobüs 
bileti fiyatlarına 
kesinlikle zam 

yapılmadı." 
ifadesini kullandı. 
Talebin yoğun 
olması nedeniyle 
özellikle turistik böl
gelerde tavan fiyatın 
geçerli olduğunu 
anlatan Yıldırım, İs
tanbul'dan Akdeniz 
ve Ege bölgelerine 
bilet fiyatlarının 120 
ile 140 lira, Karade 
niz'e 90 ile 140 lira, 
iç Anadolu, Doğu 
ve Güneydoğu 
Anadolu bölge 
lerine 90 ile 140 lira 
arasında değiş 
tiğini söyledi. 
Yıldırım, söz ko 
nusu fiyat farkı 
nın 2 artı 1 gibi 
konforlu otobüsler 
dolayısıyla ortaya 
çıktığına işaret 
ederek, onaylı 
fiyattan pahalıya 
bilet satan firmalara 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığınca 625 
lira idari para 
cezası kesildiğini 
kaydetti.

Üyelerimizin ve Değerli Gemlik halkının 
Kurban Bayramı'nı 

Kutlar Esenlikler Dileriz.
Yönetim Kurulu Başkanı 

Kemal AKIT
Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir

Başkan Vekili Mehmet Yıldırım - Başkan Vekili Nurettin Hocaoğlu 
Muhasip Üye Ergin Erenoğlu - Üye Mehmet Anar - Üye Şefik Yılmaz - Üye Fikret Mete 

Genel Sekreter Agah ARDA
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Martın M aıMsimnııııa insi man
Bir zamanların en 
çok korkulan 
hastalıklarından 
olan şarbon enfek
siyonuna karşı uz
manlar uyardı: 
Kurban Bayram'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 adlı bak
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

oluşur ve şikâyetle 
rinin başlamasıyla 
birlikte tanısı 
konulup tedavi 
edilmediği takdirde 
yüksek oranda 
ölümcül seyreder. 
BAĞIRSAK 
ŞARBONU 
Şarbon hastalığı 
olan 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

likle 2-3 gündür. 
Bakteri sporlarının 
deri içinde vejetatif 
hale gelerek (aktif 
bakteri haline gel
erek) toksin 
üretmesi sonucunda 
ödem gelişir.
Kaşıntılı bir makül 
(derinin yüzeyinden 
kabarık olmayan 
kırmızılık) ya da 
papül (derinin 
yüzeyinden kabarık 
olan kırmızılık) 
olarak başlayan 
lezyon 1-2 gün 
içinde genişleyerek 
üzerinde bir vezikül 
(içi sıvı dolu 
kabarcık) oluşur. 
Vezikülün ortası 
çökük ve içi sıvı ile 
doludur. Vezikül 
sıvısı birkaç gün 
içinde bulanıklaşa 
rak mavi-siyah bir 
renk alır. Hayvan 
kesimi sonrası bu 
tür belirtiler görüldü 
günde en kısa za
manda bir Enfek
siyon Hastalık lan 
Uzmanına başvur 

mak ve bir an önce 
antibiyotik tedavi
sine başlamak gerek 
mektedir. 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
lirten Dr. Karabay, 
“Her yıl dünya 
genelinde kaydedi 
len vakaların çoğun 
luğu Pakistan, İran, 
Sudan ve Türkiye’
den bildirilmektedir. 
Ülkemizde kurban 
bayramı dolayısıyla 
hayvan kesiminde, 
derisinin soyulma 
sında, etinin parça 
■anmasında görev 
alan ve postlarıyla 
temas eden kişilerde 
deri şarbonu 
vakalarına yılın diğer 
aylarına göre daha 

sık rastlanmaktadır. 
Aynı zamanda bu 
dönemde hasta 
hayvanın etinin yen
mesi ihtimali de 
artmaktadır; dolayı 
sıyla halkımızın ve 
özellikle kesim 
işleminde görev alan 
kişilerin konu hak 
kında bilinçlendiril 
mesi gerekmektedir” 
dedi.
Korunmanın yolları 
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 ve koruyucu 
elbise kullanılması 
gerekmektedir.” dedi

GEMLİK ESNAF SANATKARLAR ORASI
THE GEMLİK VARIOUS CRAFTSMEN AND TRADESMEN

Kurban Bayramının esnaf ve sanatkarımıza, 
usta, kalfa ve çıraklarımıza, tüm halkımıza hayırlı olmasını; 

sağlıklı, başarılı, bereketli ve kazançlı 
günler getirmesini dileriz

Yönetim Kurulu adına Başkan

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

http://www.gemlikeso.org
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Sadece otel ütül restoranlarda bile mı talimli
Kurban Bayramı 
nedeniyle Kuzey 
Ege'de büyük bir 
yoğunluk yaşandı 
Edremit Bölgesi'n 
de oteller tamamen 
dolarken, Bozca 
ada'da sadece 
oteller değil resto 
ranların bile doldu 
ğu belirtiliyor. Tur
izmciler ancak rez
ervasyon iptali 
olursa, otellerde 
boş oda bulunabi 
leceğini ifade ediy
orlar.
Kurban Bayramı 
tatilinin uzaması 
hem tatilcileri, hem 
de turizmcileri 
sevindirdi. Bakan
lar Kurulun da 
alınan tatil kararının 
ardından, sezonun 
son tatil fırsatını 
kaçırmak iste
meyen tatilciler 
rezervasyonlarını 
yaptırmaya başladı. 
Akdeniz'in yanısıra 
Kuzey Ege'ye bü 
yük bir ilgi

gösteren vatan 
daşlar, Ayvalık, 
Edremit ve Bozca 
ada'ya akın ede
cek.. Otel dolu 
luklarının yüzde 
yüzü bulduğunu 
belirten turizmciler 
ise vatandaşların 
son dakikaya 
kalmamalarını, 
şans eseri rezer
vasyon iptali olursa 
yer bulabilecek
lerini vurguluyorlar. 
Edremit Turizm

İşletmecileri 
Derneği (EKTİD) 
Başkanı Yahya Ya 
vuz, Kurban Bayra 
mı tatilinin 10 güne 
çıkmasının turizm 
sektöründe büyük 
bir heyecan uyan 
dırdığını belirterek, 
Edremit'teki çoğu 
otelin daha şimdi 
den yüzde 100 
doluluğa ulaştığını 
açıkladı.
Yavuz, "Edremit 
Bölgesi'nde 13 bin

500 yatağımız var 
ve hepsi tamamen 
dolacak. Bu yoğun 
luğun en büyük se
bebi Kurban 
Bayramı hareket 
liliği, İkincisi ise 
Zeytinli Rock Festi 
vali... Bu nedenle 
bayram tatilinde 
Edremit'e gelmek 
isteyen tatilciler, 
önceden rezervas 
yon yaptırsınlar, 
son dakikaya 
kalmasınlar ki yer 

sıkıntısı çekilmesin. 
Edremit Körfezi, 
Kaz Dağları, bunlar 
hep görülmesi gere 
ken yerler, vatan 
daşlarımız 10 gün 
tatili çok iyi değer 
lendirmeli" dedi.

RESTAURANT- 
LARDA BİLE YER 
YOK!

Bozcaada Turizm 
İşletmecileri Derne 
ği Genel Başkan 
Yardımcısı Fahri 
Bulut ise, son za 
manlarda oldukça 
popüler hale gelen 
Bozcaada'da tüm 
otellerin dolduğu 
nu, büyük bir 
yoğunluk yaşandı 
ğını ifade etti. 
Bulut, "Bozcaada 
genelinde neredey 
se tüm oteller 
yüzde 100 doldu. 
Bayramda yer bul
mak imkansız gibi 
bir şey, ama olur da 
biri rezer vasy- 

onunu iptal ederi 
oda boşalır, ancak 
o şekilde yer bula
bilirsiniz. Takip et
mekte, şansınızı 
denemekte fayda 
var diye düşünü 
yorum. Onun dışın 
da Kurban Bayramı 
dolayısıyla büyük 
bir yoğunluk yaşı 
yoruz. Tatilin 10 
güne çıkarılması 
biz turizmcilerin 
yüzünü güldürdü. 
Otellerimizin yanı 
sıra, Bozcaada'ya 
ulaşım sağlayan 
GESTAŞ feribotla 
rında hatta restau- 
rantlarda bile zor 
yer bulunuyor. 
Benim tavsiyem, 
Bozcaada'ya gelme 
den önce, hem 
GESTAŞ'tan rande 
vu almanız, hem de 
yemek yiyeceğiniz 
restaurantlardan 
rezerve yaptır 
manız... Yoksa, zor 
durumda kalabilir 
siniz." dedi.

Ortaklarımızın ve Zeytin üreticilerimizin 
Kurban Bayramını kutlar; 

esenlik, mutluluk dolu 
nice bayramlar geçirmelerini dileriz.

MARMARARİRLİK
S.S. 72 SAYILI GEMLİK 

ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
Yönetim Kurulu Adına 

Yönetim Kurulu Başkanı 

İBRAHİM DEMİR
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ZEKİ KAPTAN
İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL 
TAŞIMACILIK SAN. #TİC. LW. ŞTİ.

Bina, temel, fabrika hafriyatları
Gölet İşleri hafriyatları

Liman dolgu ye 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. Hamdi Tanpınar Cad. Öndül İşhanı Kat: 3 No: 42 
Tel: 0 224 220 90 73 Fax: 220 81 40 OSMANGAZİ / BURSA
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ÜRETİCİNİN YÜZÜ İHRACATU GÜLÜYOR
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin Tarım 
A.Ş. aracılığıyla 
yaptığı siyah incir 
ihracatı, üreticinin 
yüzünü bu yıl da 
güldürüyor. 
Geçtiğimiz yıl 
1 liraya kadar 
düşen siyah incir 
fiyatı Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
devreye girmesiyle 
8 liraya kadar 
yükselirken, Bursa 
siyah inciri bu 
yıl da Danimarka 
ve Finlandiya 
pazarlarında alıcı 
buldu. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe bu yıl 
ahmlara 10 liradan 
başladıklarını ve 
halen 8 liranın altına 
düşmediklerini 
belirterek, “Tek 
hedefimiz çiftçi 
mizin yanında 
olduğumuzu 
göstermek” dedi. 
Kırsalda kalkınmayı 
sağlayarak köyden 
kente göçün önüne 
geçmeyi hedefleyen

Büyükşehir 
Belediyesi, bu 
hedef doğrultu 
sundaki yatırımla 
rım hız kesmeden 
sürdürüyor, özel
likle merkeze yeni 
bağlanan tüm 
ilçelerde kırsal 
kalkınma 
yatırımlarına ağırlık 
veren Büyükşehir 
Belediyesi, arazi 
yollarının düzenlen
mesinden sulama 
göletlerine, kaliteli 
tohum, fide ve 
fidan temininden 
üretilen ürünlerin 
pazarlan masına 
kadar her alanda 
yatırımlara devam 
ediyor. Özellikle iç 

piyasada değeri 
düşen ürünlerin dış 
pazarlarda ahcı 
bulmasına yönelik 
faaliyetlerde bulu
nun ve bu doğrul 
tuda geçtiğimiz yıl 
siyah incir, armut, 
ayva ve biber 
ihracatı gerçekleş 
tiren Tarım A.Ş., bu 
yıl ihracatla siyah 
incir üreticisinin 
yüzünü güldürmeye 
devam ediyor. Siyah 
incir atımlarını bu yıl 
10 liradan başlatan 
ve halen atımlarda 
8 liranın altına 
düşmeyen Tarım 
A.Ş., Bursa siyah 
incirine bu yıl Dani
marka ve Fin

landiya’dan alıcı 
buldu. Dünyanın en 
kaliteli siyah in
cirinin yetiştirildiği 
Bursa’nın farklı 
bölgelerinden 
toplanan siyah 
incirler, Tarım 
A.Ş.’nin deposunda 
ambalajlanarak, 
Tırlara yüklendi. 
Çiftçinin refah 
seviyesi artıyor 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı 
Recep Altepe, be
raberindeki Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Müezzinoğlu ile 
birlikte Tarım 
A.Ş.’nin ihracat 
ürünlerinin 
ambalajlandığı de

poyu gezdi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, artık 
kırsalın artık 
göç vermemesi, 
çiftçinin yüzünün 
gülmesi ve Özel 
İdare döneminde 
gerçekleşemeyen 
çalışmaların bir bir 
gerçekleşmesi için 
yoğun bir çaba 
harcadıklarını 
söyledi. Sulama 
göletleri ile sulu 
tarıma geçilmesi, 
daha kaliteli üretim 
yapılması ve en 
önemlisi de ürün
lerin pazarlan ması 
noktasında 
büyük bir gayret 

gösterdiklerini ifade 
eden Başkan Altepe, 
“Kurduğumuz Tarım 
A.Ş., Avrupa’nın her 
bölgesine, Berlin, 
Paris, Amsterdam, 
Finlandiya ve Dani
marka’ya Bursa’da 
yetişen ürünleri 
gönderiyor. 
Geçtiğimiz yıl 
siyah incir fiyatı 
1 liraya kadar 
düşünce 
devreye girmiştik ve 
fiyat 8 liraya kadar 
yükselmişti. Bu yıl 
da Tarım A.Ş olarak 
üreticinin yanında 
olduğumuzu göster
mek için alımlar 10 
lirada başladı ve 8 
liranın altına 
düşmedi. Şimdi de 
Tırlar yükleniyor ve 
Bursa siyah inciri 
Danimarka ve Fin
landiya’ya gidiyor. 
Daha da talepler var. 
Her şey köylümüzün 
mutlu olması, daha 
fazla kazanması ve 
refah seviyesinin 
yükselmesi için^fi 
diye konuştu.

5
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Bıçakçılar Kurban bayramı için çalıştı
Bursa'daki bıçak 
çılarda bayram 
yoğunluğu arife 
gününde bile 
devam ediyor. 
Eziyet etmeden 
kurban ibadetini 
yerine getirmek 
isteyen vatandaş 
lar, kurban bıçağı 
almak yada mevcut 
olan kurban bıçağı 
m biletmek için 
bıçakçıların 
yolunu tutuyor. 
İnegöl ilçesinde 
dede mesleğini 50 
yıldan bu yana 
sürdüren 65 yaşın 
daki Nagıp Çakmak 
ve 63 yaşındaki 
Hadim Çakmak, 
kurban bıçağı 
alırken dikkatli

olunması gerekti 
ğini belirterek, 
yanlış bıçak seçi
minin kurban kesen 
kişiyi yoracağını, 
hayvana ise eziyet 
olacağının altını 
çizdiler.
Kurban hazırlıkları 

kapsamında çok 
sayıda vatandaş 
yeni bıçak alırken, 
bazılarının ise eski 
bıçaklarını bilet
meyi tercih ettiği 
belirten İnegöllü 
bıçakçı Nagıp Çak
mak, "Kurban bıçak 

lan kalitesine göre 
7 ila 60 lira arasın 
da değişirken, türü 
ne göre de 1-3 lira 
arasında bileniyor. 
Vatandaşlar bıçak 
alırken kurbanın 
eziyet çekmemesi 
için mutlaka kaliteli 

bıçak almalarını 
öneriyoruz. Bıçakla 
rın kaliteli ve ke
skin olması gerek 
kurban kesmede 
gerek et doğrama 
da çok etkili olur. 
Bu nedenle vatan 
daşlar bıçak alırken 
ucuzu yerine kalite 
lisini almalıdır. 
Kaliteli bıçak Fran 
sız çeliğinden olur. 
Bu maden işlenmiş 
bir madendir. De
falarca bilenebilir. 
Fiyatlara çok fazla 
dikkat etmemeliler. 
Birkaç lira ucuz 
olduğu için tercih 
edilen bıçaklar 
kolaylıktan çok 
zorluk getirir" 
dedi.

Bıçakların bi- 
leyletilmesi için 
vatandaşların 
genelde son günü 
beklemelerinin 
yanlış olduğuna 
dikkat çeken Çak
mak, "Bıçaklarını 
biletecek vatandaş 
ların son günleri 
beklemeleri hem 
bizim işimizi zor 
taştırıyor hem 
vatandaşı zor 
durumda bira 
kıyor. İşlerini 
arife gününe 
bırakmazlarsa 
hem daha kaliteli 
bir hizmet almış 
olurlar hem 
bizlere kolaylık 
sağlamış olurlar" 
diye konuştu.
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Lezzeti ve 
aromasıyla ünlü 
Bursa şeftalisinde 
bu yıl rekolte ve 
kalitenin iyi 
olmasına rağmen 
fiyatlar üreticiyi 
tatmin etmedi.
Lezzeti ve 
aromasıyla ünlü 
Bursa şeftalisinde 
bu yıl rekolte ve 
kalitenin iyi 
olmasına rağmen 
fiyatlar üreticiyi 
tatmin etmedi. 
Bursa Ovası'nda 
15 Haziran'da 
başlayan hasat 
devam ederken, 
şeftalinin yüzde 
60'ından fazlası 
toplandı.
Geçen sene 100 
bin ton civarında 
üretilen ve 
bahçede kilogramı 
1,5-2 liradan ahcı 
bulan Bursa 
şeftalisi, bu yıl 1 li
radan, nektarin ise 
1 lira 20 kuruştan 
satılıyor.
Osmangazi Ziraat 
Odası Meclis 
Başkanı Hakan 
Ekim, yaptığı 
açıklamada, Bursa 
şeftalisinin kalite
siyle adından söz 
ettirdiğini söyledi. 
Şeftali üretiminin 
gerçekleştiği 
Bursa dışındaki

bölgelerde olum
suz hava koşulları 
nedeniyle rekolte 
düşüşleri 
yaşandığını be
lirten Ekim, "Bur- 
sa'da durum çok 
iyi. Şeftalimizin 
kalitesi de 
rekoltesi de çok 
yüksek. Geçen yıl 
100 bin ton ürün 
alınan Bursa 
Ovası'ndan bu yıl 
120 bin şeftali bek
liyoruz." dedi. 
"İhracatta sıkıntı 
yaşandığını 
düşünüyoruz" 
Ekim, ürünün girdi 
maliyetlerinin yük
sek olduğunu 
vurgulayarak, 
şunları kaydetti: 
"Bu yıl verim ve 
kalite çok iyi 
olmasına rağmen 
üreticilerimiz 
umduğunu 
bulamadı. İhracatta 
sıkıntı yaşandığını 
düşünüyoruz. 
Meyve suyu

fabrikalarında 
kullanılan 'suluk' 
şeftali 2015 yılında 
80 kuruşa, 2016'da 
60 kuruşa 
satılırken, şimdi 
ise 40 kuruşa 
satılıyor. Buna 
rağmen meyve 
suyu fiyatlarında 
bir düşüş olmuyor. 
Ürünün sadece 
hasat maliyeti 60 
kuruş, gübre, ilaç 
ve diğer masrafları 
da eklersek çiftçi 
bu yıl para ka 
zanamayacak." 
Bursa şeftalisinin 
kalitesini korumak 
için ellerinden ge
leni yaptıklarını 
dile getiren Ekim, 
"Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl 
Müdürlüğünce 
sık sık denetimler 
yapılıyor.
Şeftalimizde ilaç - 
kalıntısı yok. 
Mükemmel bir 
ürün yetiştir! 
yoruz." dedi
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Türkiye’nin zeytinyağı ABD raflarında buyuyor
Türkiye'nin önemli 
tarımsal ihracat 
ürünleri arasında 
yer alan zeytinya 
ğında ABD'ye ihra
cat, geçen sezona 
göre 9 kat artarak 36 
milyon dolara ulaştı. 
Ege Zeytin ye 
Zeytinyağı İhracatçı 
Birlikleri tarafından 
hazırlanan Türkiye 
geneli zeytinyağı 
ihracatı verilerinden 
yaptığı derlemeye 
göre, kasım ayında 
başlayan sezonda 
temmuz ayına kadar 
bölümü kapsayan 9 
aylık yapılan ihra
cat, geçen sezonun 
aynı dönemine göre 

yüzde 288 artarak 
136 milyon dolara 
ulaştı.
İhracatta en büyük 
payı 48 milyon 
dolarla İspanya 
alırken, bu ülkeyi 36 
milyon dolarla ABD, 
11 milyon dolarla 
İtalya ve 9 milyon 
dolarla Suudi Ara
bistan pazarları 
izledi.
İhracatta ikinci 
sırada olan ABD'ye 
geçen yılın aynı 
döneminde 4 milyon 
dolarlık zeytinyağı 
ihraç edilirken bu yıl 
bu rakam 9'a katla
narak 36 milyon 
dolara ulaştı.

Ege Zeytin ve 
Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Emre Uygun, 
zeytinyağı 
ihracatında kalite ve 
fiyatın çok önemli 
olduğunu söyledi. 
ABD'nin önceki 

yıllarda İspanya, 
İtalya ve Tunus 
ağırlıklı zeytinyağı 
ithal ettiğini belirten 
Uygun, "Geçen 
sezon rakiplerimizin 
rekoltesinin az 
olması ve bizim 
uygun fiyat ver
memizden dolayı 
ABD pazarında ciddi 

bir artış oldu. İyi 
fiyat verdiğiniz 
sürece ihracat 
yaparsınız." dedi. 
Yeni sezonda da iyi 
bir rekolte bekledik
lerini ifade eden Uy 
gun, henüz resmi 
rekolte tahmin
lerinin yayınlanma 
dığı ancak bölgeler
den aldıkları bilgiler 
doğrultusunda se
zonu iyi bir 
rekolteyle geçire
ceklerini kaydetti. 
Bu yıl zeytinyağı 
üreten ülkelerde de 
rekolte beklentisinin 
iyi olduğunu ak
taran Uygun, buna 
rağmen ABD

pazarındaki yerlerini 
korumaya 
çalışacaklarını söz
lerine ekledi.
ABD'ye yapılan 
ihracatın önemli 
bölümünü yapan 
Kozmopolitan Gıda 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan 
Özdolgun da 
zeytinyağı 
ihracatında bu yıl 
sürekli yükselen 
bir grafik olduğunu, 
fiyat avantajının 
Türk zeytinyağının 
tercih edilmesinin 
en büyük sebep
lerinden biri 
olduğunu dile 
getirdi.

Tarım arazîlerine yakın takip
Türkiye, tarım arazi
leri bölünmesinin 
önüne geçerek 3 
yılda 6,5 milyon 
dekar tarım alanının 
satış yolu ile bölün
mesini engelledi. 
Türkiye’de 23,8 mi
lyon hektar tarım 
arazisi, 3 milyon 
tarımsal işletme ve 
bu işletmelerde 40 
milyon hissedar bu
lunuyor. Ortalama 
işletme büyüklüğü 
5,9 hektar ve 
işletme başına 
düşen parsel sayısı 
10 parça olarak ver
iliyor. Bir işletme or
talama 13 
hissedarın arazisini 
kullanıyor. Uzmanlar 
eskiden arazileri

işleyen 3 milyon 
kişinin, başkalarının 
arazisini işlemesi 
nedeni ile istenilen 
yatırımı 
yapamadığını, 
böylelikle hem ken
disinin beklenen 
geliri alamadığını 
hem de ülke 
ekonomisinin kayba 
uğradığını, söyledi. 
Hissedar olup arazi
leri kullanmayan 37 
milyon kişinin de 
sahibi olduğu arazi
lerin küçük olması 
ve bazı sosyal sebe
plerle arazi gelir
lerinden mahrum 
kaldığına dikkat 
çekildi. Tarım arazi
lerinde miras ve 
satış yoluyla bölün

menin miras huku 
kunda değişiklik ge
tiren kanunun mayıs 
2014’te yasalaşma 
siy la sona erdiğine 
vurgu yapan uzman
lar, bu yolla 3 yıllık 
sürede 6 milyon 511 
bin 850 dekar tarım 
arazisi nin bölün
mekten kurtuldu 

ğunu söyledi. 
73 BİN 262 
BAŞVURU 
ONAYLANMADI 
Kanunun uygula
maya geçtiği 3 yıllık 
süre içinde 1 milyon 
142 bin 125 satış 
başvurusu Gıda 
Tarım ve 
Hayvancılık

bakanlığı tarafından 
değerlendirildi. 73 
bin 262 satış 
başvurusu Kanun 
hükümlerine aykırı 
olması nedeniyle 
kabul edilmedi ve 6 
milyon 511 bin 850 
dekar tarım alanının 
satış yolu ile bölün
mesi engellendi. 
Geçen üç yıllık süre 
içinde Türkiye’de 1 
milyon 201 bin 593 
kişi vefat etti, bun
lardan 579 bin 925 
miras bırakan üz
erinde tarımsal arazi 
varlığı tespit edil
erek Bakanlık 
tarafından takibe 
alındı. Kanunun 
yayımı tarihinden 
sonra vefat eden ve 

devir işlemlerini 
tamamlamayan 116 
bin 311 murisin 586 
bin 380 mirasçısına 
da tebligat gön 
derilerek 3 ay 
içinde intikallerin 
tamamlanması talep 
edildi. Tebligat 
sonrasında, 56 bin 
70 murisin üzerin 
deki tarımsal arazi
lerin intikalleri 
mirasçıları 
tarafından 
gerçekleştirildi.
Tebligatlarla 4 mi
lyon 222 bin 407 
tarım parselinin 
bölünmeksizin 
mirasçılara intikali 
sağlanarak bu arazi
lerin bölünmesi ön
lendi.
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Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ansın Mi
VENÜS SİNEMASI

ÇILGIN HIRSIZ 
12.00-14.00-16.00- 

18.00-20.00
ANNABELLA:
KÖTÜLÜĞÜN

DÜĞOŞÜ*f1.'3D-T4.UO- 
16.15.-18.30-20.30

DORAEMON: 
BUZ DEVRİ 11.30- 

14.45.-18.15
B PLANI 

13.00-16.30-20.00
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKHrfez

YİĞİT İNŞAAT
3 987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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