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Yapılan laboratuvar incelemesinde kirlilik 12 plajda değerler altında, 12 plajda 
ise ise kılavuz değerler zaruri değer aralığında olduğu tespit eaııaı.

Plajlarda Mrlllllı alarmı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Denizlerimizin Kirliliği
a I Gemlik Körfezi’nin sahili en uzun ilçesi 

Gemlik’tir.
3unu Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları 
ırak ele alırsak, Karacabeyden başlayan, 
mutlu’ya kadar uzanan kilometrelerce uzun 
ta sahilimiz var demektir.

(u sahil çevresindeki yerleşim birimlere 
z aylarında turizm için önemli yerlerdi, 
temlik sahilleri Kurşunlu dan Narh’nın 

। uriimine kadar uzar.
i | Bu hat içinde bulunan kıyılarda, yaz sezo- 

nunda yazlıkçılar denizde serinler, güneşte 
.onzlaşır. Devamı sayfa 4’de

SiGORTaCILIK
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TRAFİK SİGORTASI 
KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

GEMLİK'TE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

^«Merkez: Dr.Ziya kaya Mah.lştiklal CdNo: 82/A GEMLİK 
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Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde 
seyrederken, Bursa sahillerinde Temmuz 
ayında yapılan tahlillerin ikinci tur sonuçlan 
açıklandı. 100 mililitrede bulunan bakteri 
sayısı nın "kılavuz değerler" olarak dikkate 
alındığı ölçümlerde "toplam koliform, fekal 
koliform ve fekal streptokok" paramet 
relerinin 12 plajda değerlerin altında, 12 plaj 
da ise kılavuz değerle zaruri değer aralığında 
olduğu belirlendi. Haberi sayfa 2’de

İskele Meydam’nda Büyükşehir Beledi 
yesi’nce yaptırılan düzenlemeden sonra 
hizmete açılması beklenen 3 çay bahçe 
sinin tamamlanmasına karşın, çevresin
deki inşaat atıklarının ve kanalizasyon 
kapaklarının yerine konmaması işyerle 
linin açılışını geciktiriyor.
İşyeri sahipleri, müteahhit firmanın biran 
önce inşaat atıklarının kaldırmasını, 
belediyenin de gerekli temizliği yapma 
sini beklediklerini söylüyorlar.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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Yapılan laboratuvar incelemesinde kirlilik 12 plajda değerler altında, 12 plajda ise ise kılavuz değerler zaruri 
* değer aralığında olduğu tespit edildi.

Plajlarda kirlilik alarmı
Hava sıcaklıkları 
mevsim normal
lerinde seyreder 
ken, Bursa sahil
lerinde Temmuz 
ayında yapılan 
tahlillerin ikinci 
tur sonuçlan 
açıklandı.
Marmara Denizi'nde 
kıyısı bulunan Gem
lik'te 8, Mudanya'da 
9 ve Karacabey'de 
3, İznik Gülü 
kıyısında ise 4 
olmak üzere 24 
kamp ve plajdan 
alınan su örnek
lerinin tahlil edildi. 
100 mililitrede bulu
nan bakteri sayısı 
nın "kılavuz 
değerler" olarak 
dikkate alındığı 
ölçümlerde "toplam 
koliform, fekal 

koliform ve fekal 
streptokok" para
metrelerinin 12 
plajda değerlerin 
altında, 12 plajda 
ise kılavuz değerle 
zaruri değer 
aralığında olduğu 
belirlendi.

GEMLİK TE 4 PLAJ 
TEMİZ ÇIKTI

Bursa'nın "iyi ve 
orta kalite" deniz 
suyuna sahip sahil 
ve plajları şöyle: 
Gemlik: Karacaali 
Gençlik Kampı, 
B.B.B. Kumsaz Halk 
Plajı, Büyükkumla 
Halk Plajı 'iyi kalite 
su', 
Narh Halk Plajı, 
B.B.B Kurşunlu 
Hanımlar Plajı,

B.B.B. Küçükkumla 
Halk Plajı, Haşan 
ağa Gençlik Kampı, 
Gemsaz Halk Plajı, 
'orta kalite su*.
Mudanya: B.B.B. 
Eğerce Halk Plajı, 
B.B.B. Mesudiye

Halk Plajı, 
Zeytinbağı Halk 
Plajı, Kumyaka Halk 
Plajında 'iyi kalite 
su'. Coşkunöz Halk 
Plajı, B.B.B. Eşkel 
Halk Plajı, Kızılay 
Kampı, Burgaz

Altınkum Halk Plajı, 
Burgaz Halk Plajı 
'orta kalite su'.
Karacabey: Malkara 
Halk Plajı, 
Kurşunlu, Yeniköy 
Halk Plajı 'iyi kalite 
su'.

İznik Gölü:
Darka Tatil Köyü ve 
Gollüce Halk Plajı 
'iyi kalite su', 
Orhangazi Halk 
Plajı ve İnciraltı 
Halk Plajı 'orta 
kalite su'.

Kardeş şehir Navodari Belediyesinin düzenlediği “Bayram Günleri Festivali’ne” katılan heyet döndü.

Novadari ile ilişkiler iyileşiyor
Gemlik Belediyesi 
ile Romanya’nın 
Navodari Kenti’nin 
Kardeş Şehir buluş 
malan devam 
ediyor.
1999 yılından bu 
yana devam eden 
ilişkiler kapsamın 
da Gemlik 
Belediyesi heyeti 
bir kez daha Ro
manya’ya giderek 
Navodari Bayram 
Günleri Festivaline 
katıldı.
Novadari’ye varan 
heyeti Belediye 
Başkanı Cholue 
Florin karşıladı. 
Hep birlikte akşam 
yemeğine geçen 
iki ülke heyeti 
burada karşılıklı 
sohbet etti.
İki kardeş şehir 
arasındaki kültürel 
ve ekonomik 
ilişkilerin geliştiril 
mesi amaçlandığı 
27 - 31 Temmuz 
günlerini kapsayan 
gezidt ~ami ve

müze ziyaretleri 
yapıldı.
Ayrıca, Köstence 
ve Navodari 
şehrinin tarihi ve

turistik yerleri ile 
birlikte Köstence 
Konsolosluğu da 
ziyaret edildi.
Navadori Heyeti,

7-8-9 Eylül tarih
lerinde yapılacak 
ve bu yıl dördün 
cüsü düzenlenecek 
olan Uluslararası

Gemlik Zeytini 
Festivaline davet 
edildi.
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Ahmet Avcı’nın 
başkanlığında, Eski 
Belediye Başkam 
Mehmet Turgut, 
belediye meclis 
üyeleri, belediye 
birim amirleri, 
belediye personel
leri ile ailelerinin 
yanı sıra Bursa 
Mehter Takımının 
da yer aldığı gezide, 
Gemlik heyeti Navo
dari Bayram Gün
lerine katıldı. 
Düzenlenen etkin
liklerde farklı 
kostümleri ve 
yürüyüş stili, 
etkileyici müziği, 
heybetli duruşları 
ile Novodari’de ilgi 
odağı olan Bursa 
Mehter Takımı’nın 
büyük ilgi gördü.

VEDA YEMEĞİ 
Ziyaretin son

gününde ise 
Gemlik heyeti için 
düzenlenen veda 
yemeğinde bir 
araya gelindi.
Novadari Belediye 
Başkanı Cholue 
Florin, Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı’ya teşekkür 
plaketi verirken, 
Avcı'da, Başkan 
Florin’e Gemlik’ten 
getirdiği teşekkür 
plaketi ile 
zeytinyağı saklama 
kabı, zeytin ve 
zeytin ürünlerinin 
yer aldığı hediye 
sepetini vererek 
misafirperverlikleri 
için teşekkür etti. 
Gemlik Belediye 
heyeti 3 günlük 
Novadari ziyaretinin 
tamamlanmasın 
dan sonra dün 
sabah dönüş için 
yola çıktılar.
Gemlik Heyeti bu 
sabaha karşı ilçe 
mize döndüler.
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Alkollü şahıs lokantaya 
alınmayınca terör estirdi!

Bursa'da uyuştu 
rucu ticareti yaptığı 
belirlenen bir kişi 
gözaltına alındı. . 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube 
ekipleri, uyuşturucu 
ticareti yaptığını 
belirlediği

Bursa'da, aileleriyle 
piknik yapmaya git
tikleri ormanda 
gezintiye çıktıktan 
sonra kaybolan 2 
lise öğrencisi, 3 
saat süren arama 
çalışmasıyla 
bulundu.
Uyanık ve Çelik 
aileleri, dün öğleden 
sonra merkez Yıldı 
rım ilçesi Fidyekızık 
Mahallesi yakınla 
rındaki mesire 
alanına pikniğe gitti. 
Lise öğrencileri 
Sinan Uyanık (15) ve 
Güray Çelik (15), 
saat 19.00 sıraların 
da ormanlık alanda 
gezintiye çıktıktan 
sonra dönmedi.
Çevrede arama

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİMDEN SATILIK 

05353781800

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

y SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Ö.E.'yi takibe 
aldı. Şüpheli 
şahıs, satış yaptığı 
sırada suç üstü 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Üzerinde yapılan 
aramalarda satışa 
hazır halde 200 

yapan aileler, 
çocuklarını 
bulamayınca jandar
maya haber verdi. 
Gelen Jandarma 
Arama Kurtarma, İl 
Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü ile polis 
ekipleri, arama 
başlattı. 2 arkadaş, 3 

gram esrar ve 
ectasy hap ele 
geçirildi. Ekipler 
şüpheli Ö.E.'yi 
göz altına alarak 
emniyete götürdü. 
Burada ifadesi 
alınan Ö.E. 
adliyeye sevk edildi.

saat sonra saat 
22.00 sıralarında 
ormanda bulundu. 
Sağlık durumları iyi 
olan Uyanık ve 
Çelik, ailelerinin 
yanına dönmek is
terken yolu kaybe 
dince kaybol 
duklarını söyledi.

Bursa'da lokantaya 
alınmayan alkollü 
şahıs, mekân sahi 
bini bıçakladı 
Olay Çarşamba Ma
hallesi Darmstad 
Caddesi'nde bulu
nan bir lokantada 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 60 
yaşındaki Hulusi 
Baskın, lokantasına 
gelen şüpheli 
Z.R.'yi (45) alkollü 
olduğu ve ayakta 
duramadığı gerekçe
siyle içeri almadı. 
Bunun üzerine 
öfkelenen Z.R. ce
binden çıkarttığı 
bıçakla 
lokanta sahibi 
Hulusi Baskın'ı 
karnından 
bıçaklayıp kaçmaya

Bursa'da, lise 
mezunu olmasına 
karşın sahte 
üniversite diplo 
ması ile açtığı 
'Kekemelik ve 
Konuşma Bozuk 
lukları Merkezi'ne 
gelen hastaları, 
iyileştirme vaadiyle 
dolandırmakla 
suçlanan Emre 
Nuri Korkut'un (40) 
tutuklu yargılan 
masına başlandı. 
33 kişiyi 
dolandırmaktan 
335 yıl hapsi istenen 
Korkut. "Gelen 
kişilerin öncelikle 
sordukları soru 
doktordan ziyade, 
'düzelecek 
miyim?' soru 
suydu. Hastaları en 
az 1 hafta deneme 
süresine alıyordum. 
Sürecin sonunda 
'devam etmek is
tiyor musunuz?' 
diye soruyordum. 
Gelen müşterilere 
'profesörüm* 
demedim; 'Emre 
Hoca' olarak 
tanıttım" dedi. 
Azerbaycan 
Üniversitesi'nden 
mezun olduğunu, 
Pennsylvania 
Üniversitesi'nden 
de Kekemelik ve 
Dil Patolojisi üzerine

başladı. O esnada 
görev yapan güven 
timleri şüpheliyi 
yakalayarak göz 
altına aldı. Olay 
yerine çok sayıda 
polis ekibi sevk 
edildi.
Çevredeki vatan 
daşlar dağıtılırken, 
sağlık ekipleri yaralı 
lokantacıyı ambu
lansa bindirdiği es

sertifikasının unvanı belgeleri ele
bulunduğunu be- geçirildi.
lirterek hastaların Sevk edildiği
güvenini kazanmaya 
çalışan Emre Nuri 
Korkut, geçen şubat 
ayında Şehreküstü 
Mahallesi'ndeki iş 
yerine yapılan 
operasyonla 
gözaltına alındı. 
İş yerinin 
tabelasında 'Dil 
terapisti Prof. Dr. 
Emre Nuri Korkut' 
yazan, internette 
konuşma 
bozukluklarına 
ilişkin videoları bu
lunan Korkut'un, 
lise mezunu 
olduğu belirlendi. 
Ruhsatı bulun
mayan kliniğinde 
ise sahte diplo 
malar, profesörlük 
ve doçentlik

nada eşi geldi. 
Kanlar içerisinde 
ambulansta yatan 
kocasına gören 
kadın sinir krizi 
geçirdi. Yaralı Hulusi 
Baskın'ın Muradiye 
Devlet Hastanesin
deki tedavisi 
devam ediyor. Zanlı 
Z.R.'nin ise em 
niyetteki sorgusu 
sürüyor.

mahkemece 
önce serbest 
bırakılan Korkut, 
savcılığın itirazı 
üzerine tutuklandı. 
Bursa 5'inci Ağır 
Ceza Mahkeme
sinde ilk kez 
hakim karşısına 
çıkan Korkut'un, 
33 kişiyi tedavi 
ederek iyileştirme 
vaadiyle 
dolandırdığı belir
tildi. 'Dolandın 
cılık' ve 'resmi 
belgede sahte 
ellik' suçlarından 
335 yıl hapsi 
istenen Korkut'un, 

dolandırdığı 33 
kişiden 9'u da 
duruşmada 
hazır bulundu.
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Güne Bakış mılatsMititaiııMliiıfctı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Denizlerimizin kirliliği
Gemlik Körfezi’nde denize girilecek tanınmış 

bir plaj maalesef yok.
Gemlik sınırlarında ise plaj olarak ayrılmış 

iki yer var.
Belediyece yaptırılmış, dört tarafı kapatıldı, 

erkeklerin girmesi yasak olan Kadınlar 
plajlarındır.

Biri Kurşunlu da, diğeri ise Gemlik Kumla 
arasındaki Hasanağa Kampındadır.

Geçtiğimiz yıllarda Büyük Kumla İskelesi 
yanındaki kumsalı kapatarak Kadınlar Plajı 
yaptılar. Ancakl iskeleden denize giren 
kadınlar görünüyor diye, bir sezon sonra 
kapattılar.

Sonuçta kilometrelerce uzunluktaki sahili 
bulunan bir ilçenin elle tutulur, bay ve bayanın 
birlikte denize gireceği plaj olarak adlandırılan 
bir yeri yok.

Halka açık olan sahillerde isteyen istediği 
yerde denize giriyor.

İnsanların yüzmek, serinlemek için girdikleri 
denizler acaba temiz mi?

Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı 
biriminin yaptığı kontrollerle, denizlerimizin 
ne kadar temizi oldu ğunu ayda bir yapılan 
laboratuvar denetimleri ile öğreniyoruz.

Gemlik Körfezi çevresi sanayi kuruluşlarıyla 
dolduktan sonra -bilhassa 1980 li yıllardan 
sonra- kirlilik artmaya başladı.

Nüfusu sanayi ile birlikte artan Gemlik’in ve 
yaz aylarında yazlıklarda yaşayanların evsel 
artıkları Körfez suyunun Kirlenmesine neden 
oldu.

Gemlik evsel atıkları ve kanalizasyon 
atıklarını temiz leyen bir sistem, 1970 li 
yıllarda kuruldu ama o günkü koşullara arıtma 
deniz deşarjı ile sağlıyordu.

Bugün de böyle.
Sonuçta sanayi ve evsel atıkların körfezi kir

letmesine bir de limancılığın gelişmesiyle kör
feze giren gemilerin sintine atıkları eklenince, 
denizlerimizde kirlilik sürüyor.

Son yapılan açıklamayı bugünkü gazetem
izde sîzlere sunduk.

Bu resmi bir açıklamadır.
Bunun izahı denizlerimizde kirlilik tehlikeli 

boyuta ulaşmıştır.
Tabii kirlilik yalnız sanayi, evsel atık ve deniz 

araçla rının kirliliği ile oluşmuyor. Zaman 
zaman deniz içindeki tek hücreli canlılarının 
koloniler halinde ölümleri de denizlerin 
rengini değiştiriyor.

Kirlilik görüntüsü kıyılara kadar dalgalarla 
vüfâfâK gözle ğöfuieDİiıyöf.

Bunun önlenebilmesi için sanayii 
kuruluşlarının atık larını denizlere ve derelere 
atılması sıkı bir şekilde kontrol ediliyor ve ağır 
cezalar kesiliyor.

Çözüm oluyor mu hayır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Orhangazi 

yolunda yaptırdığı yaklaşık 40 milyon liraya 
mal olan arıtma tesisi devreye girdiğinde 
evsel atıkları artık denizlerimizi kirle temeye- 
cek.

Değişik zamanlarda alınan su örnekleri, 
değişik yerlerde kirlilik gösterebiliyor.

Sonuçta, Gemlik Körfezi hiç bir zaman bir 
Ege kıyıları gibi, bir Akdeniz kıyıları gibi temiz 
değildir.

Peki bu durumda ne yapmalıyız?
Denize girmemeli miyiz?
Bence biraz dikkat etmek gerekir.
Gözle temiz görülen denizlerin kirli çıktığı da 

görülebiliyor.
Bunun için denizlerde su yutmamalı, deniz

den çıktıktan sonra iyi yıkanmalı
Temiz ’duğu bilinen yerlerde denize 

girmeli.

Borusan Mannes- 
mânn Gemlik 
çalışanları 6O.yıl 
kutlamaları kapsa 
mında düzenlenen 
piknik organizas 
yonunda aileleriyle 
birlikte müzik ve 
eğlence dolu bir 
gün geçirdi
Bu yıl 60. yılını kut
layan Borusan 
Mannesmann 
Gemlik fabrika 
çalışanları için bir 
piknik düzenledi.

Borusan Mannes
mann çalışanlarının 
eşleri ve çocukları 
ile birlikte katıldığı 
piknik Bursa - 
Kestel’de 
gerçekleştirildi. 
Piknik alanında, 
çocuklar olimpik 
parkur, palyaço 
kaydırak, orman en
gelli parkur gibi bir
birinden eğlenceli 
ve heyecanlı 
parkurlarda oyunlar 
oynarken, yüz

boyama çadırı, 
sosis balon çadırı 
ve sabun, parmak 
kukla, kum boya 
ma, kokulu taş 
yapımını öğren 
dikleri atölye 
çadırında da 
keyifli bir gün 
geçirdiler.
Yetişkinler ise 
yastık savaşı, 
tırmanma duvarı, 
salto trambolin, 
rodeo, canlı langırt 
ve bungeerun ile

günün tadını 
çıkardılar. 
Ayrıca gün boyu 
denge oyunu, halat 
çekme, çuval yarışı, 
sandalye kapmaca 
gibi birçok oyun ve 
yarışmanın da 
devam ettiği etkin
likte misafirler öğle 
yemeği ve don
durma ikramının 
ardından gerçekle 
şen Altay konseri 
ile unutulmaz bir 
gün yaşadılar.

Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şahmeran Çelenkoğlu’na 
“Hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirdiler

MeiMlliiMlıstaiiiiiiiiiM
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız ve yönetim 
kurulu üyeleri 
Gemlik Devlet 
Hastanesinin yeni 
yerine taşınması 
vesilesi ile 
Başhekim 
Şahmeran 
Çelenkoğlu’na 
hayırlı olsun 
ziyareti 
gerçekleş tirdi. 
Saadet Partisi 
İlçe Başkanı ve 
Yönetim Kurulu 
Üyelerini 
makamında kabul 
eden Başhekim 
Çelenkoğlu, par
tililere hastaneyi 
gezdirerek, 
mevcut ve 
açılması planlanan 
birimler hakkında 
bilgi verdi.
Eski hastaneye 
nazaran daha 
modern bir has
tanede hizmet

verdiklerini belirten 
Çelenkoğlu ‘Bu 
güne kadar hizmet 
verdiğimiz 
halkımıza bundan 
sonra da tüm 
personelimiz ile 
can-ı gönülden 
hizmet vermeye 
devam edeceğiz.’ 
diye konuşur 
ken İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız ise güler 
yüzle ev sahipliği 
yapan Başhekim 
Şahme ran 
Çelenkoğlu’na 
teşekkür ederek

başladığı konuşma 
sini şu sözlerle 
sürdürdü.
‘İlçemizin nüfus 
yoğunluğu dikkate 
alındığında işinizin 
zor olduğunu fakat 
bir o kadar da 
özverili çalıştığınızı 
görüyor ve 
takdir ediyoruz. 
Hastaneler, 
hastaların gelip şifa 
bulduğu yerler 
olması vesilesiyle 
buralara hastane 
yerine şifa hane 
demeyi uygun 
görüyoruz;

çünkü bu anlayış 
bile bizce çok 
önemli. Bu 
söylemle hastala 
nmızı buralarda 
şifa bulacağına 
psikolojik açıdan 
inandırmış ve 
moral vermiş 
oluruz.’ şeklinde 
konuşan Yıldız, 
Başhekim 
Şahmeran 
Çelenkoğlu ve 
hastane persone
line çalışmalarında 
başarı dileklerini 
ileterek sözlerini 
sonlandırdı.

Facebook sayfamıftaGemlik Körfez - Güler Ajans
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Dünden devam

Flamenko 
Gecesi:

Önce bu sözcük 
ve müzik hakkında 
kısa bilgi verelim. 
Flamenko, Güney 
Ispanya’nın 
Endülüs bölgesine 
özgü bir müzik ve 
dans türü olarak 
ortaya çıkar.

14.yy. sonrasında 
çingenelerin, 
Arapların, Yahudi- 
lerin ve toplumdışı 
bırakılmış Hristi 
yanların, toplu 
mun soyutlanmış 
grubuyla kaynaş 
ması sonucu mey
dana gelmiştir. Bir 
bakıma baskıya, 
düzene karşı bir 
tepki müziğidir.

Ezilen ve ikinci 
sınıf muamele 
gören insanların 
kendine özgü 
birtakım sıkıntıları 
vardır, tepkilerini 
çeşitli yollarla 
ifade etmek ister
ler. Düzene 
doğrudan 
başkaldıramazlar; 
çünkü karşılığı 
çok ağırdır. Bunu 
da müzik ve dans 
yoluyla yaparlar. 
Yıllarca baskı ve 
şiddet gören, yok
sulluk çeken, 
ezilen, toplumsal 
sorun ve güve
nilmez olarak nite
lendirilen bu 
insanlar kendi
lerini ancak müzik 
ve dans yoluyla 
anlatma olanağı 
bulabilirler.

Bu insanlar, 
bütün tarihleri 
boyunca mal mülk 
edinememiş, 
adi işlerde, tarım 
yada maden 
ocaklarında 
çalışmış çin
geneler, hırs ve 
nefret duygularını 
özgürlük ruhu 
ile birleştirerek 
isyan ve tepki 
olarak Fla- 
menko’yu 
oluşturmuşlar 
ve acılarını, 
mutsuzluklarını 
Flamenko ile ifade 
etmişlerdir.
Flamenko’daki 

sert duruşlar, 
ifadeler hep bir 
tepkinin, karşı 
koymanın ve 
isyanın gösterge
sidir.

Flamenko’nun 
özü şarkıdır, 
çoğunlukla gitar 
ön plandadır ve 
doğaçlama 
danslar şarkıyla 
birlikte sergilenir.
Eğlencenin 

yapılacağı büyük 
bir yapının önünde 
otobüsten ini 
yoruz. Sanki bir 
tiyatro eserini 
izlemeye 
geliyormuşuz gibi 
bir duygunun 
içindeyiz. Rehber
imizin anlattığına 
göre salon bin kişi 
alıyormuş. 
Dünyanın dört 
bucağından gelen 
turistler... Her 
grubun nereye 
oturacağı önceden 
belirlenmiş. Sorun 
yaşanmıyor. Her 
grup kendine 
ayrılmış olan yere 
oturuyor. Burada 
içecek ikram 
ediliyor. Bira, 
şarap, soda, kola 
vb. Koltuklar 
arasına kadehleri 
koymak için dar, 
uzun küçük 
masaya benzer 
sehpalar

yerleştirilmiş.
Bir süre sonra 

sahne açılıyor. 
Müzisyenler ve 
şarkı söyleyecek 
kişiler geri planda, 
dansçılar ön 
planda yer al
makta...
Ortada dans ede

cek erkek ve 
kadınlara ayrılmış 
tabanı tahtadan 
bir sahne. 
Dansçıların 
ayakkabılarının 
topukları yumurta 
topuk diye 
adlandırabileceği 
miz cinsten 
oldukça yüksek... 
Erkek dansçılar 
beyaz gömlek ve 
siyah pantolonu 
tercih etmiş, 
bazılarında yelek 
de var.

Kadınların göz 
alıcı rengarenk el
biseleri ve yerlere 
kadar uzanan 
etekleri dikkat 
çekiyor. Kırmızı, 
beyaz, yeşil ve 
siyah renkler re
vaçta...
Gitar en önemli 

çalgılarından...
Dansçılar müzik 

eşliğinde, bitmez 
tükenmez enerji
leriyle bir buçuk 
saatlik nefis bir 
dans gösterisi 
sundular.Zaman 
zaman ellerini 
şaklatarak da 
tempo tuttular. 
Bazen parmak 
larına taktıkları 
castenyetleri 
(parmaklarına 
taktıkları ses 
veren araçlar- 
bizdeki kaşıkların 
bir benzeri) kulla
narak ritim 
tuttuklarına tanık 
olduk.
Solist olarak 

görev yapan 
sanatçılar da 
oldukça etkileyi
ciydi.

İspanyol 
müziğinin ve 
danslarının ne 
kadar hızlı ve canlı 
olduğunu gördük. 
Zaman zaman 
kişiler değişti.

İspanyol 
müziğinin güzel 
örneklerini doya 
doya yaşadık. 
Nefis bir müzik 
ziyafeti çekilmişti.

Devamı yarın....

ihracat rakamları açıklandı!
Türkiye İstatistik 
Kurumu ile Ticaret 
Bakanlığı işbirli 
ğiyle oluşturulan 
geçici dış ticaret 
verilerine göre; 
ihracat 2018 yılı 
Haziran ayında, 
2017 yılının aynı 
ayına göre %1,3 
azalarak 12 milyar 
954 milyon dolar, 
ithalat %3,8 
azalarak 18 milyar 
451 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu ile Ticaret 
Bakanlığı işbirli 
ğiyle oluşturulan 
geçici dış 
ticaretverilerine 
göre; ihracat 2018 
yılı Haziran ayında, 
2017 yılının aynı 
ayına göre yüzde 
1,3 azalarak 12 mil
yar 954 milyon 
dolar, ithalat yüzde 
3,8 azalarak 18 mil
yar 451 milyon 

dolar olarak 
gerçekleşti. 
Dış ticaret açığı 
yüzde 9,1 azaldı 
Haziran ayında dış 
ticaret açığı yüzde 
9,1 azalarak 5 mil
yar 497 milyon 
dolara geriledi. 
İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 
2017 Haziran ayında 
yüzde 68,5 iken, 
2018 Haziran ayında 
yüzde 70,2'ye 
yükseldi.
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre ihracat yüzde 
2,1 azaldı 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre; 2018 Haziran 
ayında bir önceki 
aya göre ihracat 
yüzde 2,1, ithalat 
yüzde 5,5 azaldı. 
Takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye

göre ise; 2018 yılı 
Haziran ayında 
önceki yılın aynı 
ayına göre ihracat 
yüzde 0,8, ithalat 
yüzde 3,3 azaldı. 
Avrupa Birliği'ne 
ihracat yüzde 6,4 
arttı
Avrupa Birliği'ne 
(AB-28) yapılan 
ihracat, 2017 yılının 
aynı ayına göre 
yüzde 6,4 artarak 6 
milyar 630 milyon 
dolar olarak 
gerçekleşti. AB'nin 

ihracattaki payı 
2017 Haziran ayında 
yüzde 47,5 iken, 
2018 Haziran ayında 
yüzde 51,2 oldu. 
En fazla ihracat 
yapılan ülke Al
manya oldu 
Almanya'ya yapılan 
ihracat 2018 Hazi
ran ayında 1 milyar 
308 milyon dolar 
olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla 882 milyon 
dolar ile Birleşik 
Krallık, 815 milyon 
dolar ile İtalya ve 

627 milyon dolar ile 
ABD takip etti. 
İthalatta ilk sırayı 
Çin aldı 
Çin'den yapılan 
ithalat, 2018 yılı 
Haziran ayında 1 
milyar 838 milyon 
dolar oldu. Bu 
ülkeyi sırasıyla 1 
milyar 794 milyon 
dolar ile Rusya, 1 
milyar 793 milyon 
dolar ile Almanya 
ve 1 milyar 149 
milyon dolar ile 
ABD izledi.
Yüksek teknolojili 
ürünlerin imalat 
sanayi ihracatı 
içindeki payı 
yüzde 3,2 oldu 
Teknoloji 
yoğunluğuna göre 
dış ticaret verileri, 
ISIC Rev.3 
sınıflaması içinde 
yer alan imalat 
sanayi ürünlerini 
kapsamaktadır. 
Haziran ayında ISIC 

Rev.3'e göre imalat 
sanayi ürünlerinin 
toplam ihracattaki 
payı yüzde 94,3'tür. 
Yüksek teknoloji 
ürünlerinin imalat 
sanayi ürünleri 
ihracatı içindeki 
payı yüzde 3,2, orta 
yüksek teknolojili 
ürünlerin payı ise 
yüzde 37,6'dır.
Yüksek teknolojili 
ürünlerin imalat 
sanayi ithalatı için
deki payı yüzde 
13,6 oldu 
imalat sanayi ürün
lerinin toplam itha
lattaki payı yüzde 
79,9'dur. Haziran 
ayında yüksek 
teknoloji ürün
lerinin imalat 
sanayi ürünleri 
ithalatı içindeki 
payı yüzde 13,6, 
orta yüksek 
teknolojili ürünlerin 
payı ise yüzde 
42,6'dır.
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Tirilye, 2eytin Şenliği ile coştu
Kaliteli zeytin üre
timi, tarihi ve 
doğal güzellik
leriyle adını 
dünyaya duyuran 
Tirilye'de Zeytin 
Şenliği coşkusu 
yaşandı.En 
Lezzetli Zeytin, 
Zeytinyağı ve 
Zeytinyağlı Yemek 
yarışmalarının 
yanı sıra halk 
oyunları gösteri
leri, zeytinya 
ğından sabun 
yapımı atölye 
eğitimlerinin yer 
aldığı şenlikte 
coşku, Karadeniz 
müziğinin usta 
isimlerinden Fuat 
Saka konseriyle 
doruğa ulaştı. 
Mudanya 
Belediyesi'nin üre
timi artırmak, 
üreticiyi destekle
mek ve Tirilye'nin 
ünlü zeytinini 
bütün dünyaya 
tanıtmak amacıyfa 
düzenlediği Tirilye 
Zeytin Şenliği'nin 
üçüncüsü geniş 
katılımla 
gerçekleşti. 
Şenlikte kurulan 
zeytin, zeytinyağı 
ve hediyelik eşya 
stantları

katılımcılar 
tarafından büyük 
ilgiyle karşılandı. 
Mudanya Belediye 
Başkanı Hayri 
Türkyılmaz ve CHP 
Bursa Milletvekili 
Orhan Sarıbal, 
stantları tek tek zi
yaret ederek 
katılımcılara çeşitli 
hediyeler dağıttı. 
İki gün boyunca 
süren etkinlikler 
kapsamında"En 
Lezzetli Zeytin, 
Zeytinyağı ve 
Zeytin yağlı 
Yemek"yarışmaları 
mn yanı sıra halk 
oyunları gösteri
leri, belediye kur
siyerlerinin ritim 
gösterisi, Mu
danya Bandosu ve

Alt Cadde 
grubunun konseri, 
zeytinyağından 
sabun yapımı atö
lye eğitimleri yer 
alırken şenlik 
coşkusu Karad
eniz müziğinin 
usta isimlerinden 
Fuat Saka kon
seriyle doruğa 
çıktı.Etkinlikte 
konuşan Mudanya 
Belediye Başkanı 
Hayri Türkyılmaz, 
geleneksel hale 
getirilen şenlikler 
de, Mudanya'nın 
bereketli 
topraklarında 
yetişen ürünlerinin 
tanıtımına katkı 
sağladıklarını be
lirterek, "30 Mart 
2014'te göreve

Mudanya ftntlk 
günleri başlıyor

İzi cni mUDA»^

İN NADİDE ESERLER TÜM YAŞANMIŞLIKLARTYLA 
MUDANYA ANTİKA GÜNLERt’NDE

geldiğimizde 
temiz, dürüst, 
ahlaklı 
belediyeciliğin 
nasıl olacağını tüm 
dünyaya 
göstereceğiz 
dedik. Halkın 
seçtiğinin halktan 
korunmasına 
gerek yok dedik 
tüm kapıları 
kaldırdık. Mu
danya'da öylesine 
güzel şeyler 
oluyor ki 30 yılda 
yapılanların 30 
katını 52 ayda 
halkımızla 
buluşturduk. 
Mudanya'nın 47 
mahallesinde 
hizmetlerimiz 
aralıksız olarak 
sürecek.

Bursa'm gururlandıran talılo!
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Mudanya Belediyesi, bu yıl İkincisini 
düzenleyeceği "Antika Günleri" ile bin
lerce eseri antika tutkunlarıyla 
buluşturmaya hazırlanıyor. Geçmişten 
gelen en nadide eserler, tüm 
yaşanmışlıklarıyla 1-5 Ağustos tarih
leri arasında Mütareke Meydam'nda 
sergilenecek.
Mudanya Belediyesi, geçmişle 
geleceği Barışın ve Kardeşliğin 
Başkenti Mudanya'da buluşturuyor. 
Bu yıl İkincisi düzenlenecek olan "An
tika Günleri" ile geçmişten gelen en 
nadide eserler, tüm yaşanmışlıklarıyla 
1-5 Ağustos tarihleri arasında 
Mütareke Meydam'nda sergilenecek. 
Antika bir esere sahip olmak ya da 
nostaljiyi derinden yaşamak isteyen
leri etkinliğe davet eden Mudanya 
Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 
"Geçmiş nesillerin bıraktıklarını 
yaşatmak bir kültürdür. Kültürlerin 
kardeşliğinin yaşandığı kent olan Mu
danya'da geçmişin izlerini geleceğe 
taşımayı sürdürürken, bu 
çalışmalarımızı şenlik ve festivallerle 
destekliyoruz. Geçmişle buluşmak 
isteyen antika meraklılarını 
etkinliğimize davet ediyorum" dedi.

Bursa İl Sağlık 
Müdürü Özcan 
Akan, bölge olarak 
milyon nüfus 
başına düşen ka
davra sayısı (pmp) 
bakımından 5 yıldır 
Türkiye liderliğini 
ellerinde bulundur 
duklarını be
lirterek, yıl sonuna 
kadar 25 pmp'ye 
ulaşarak bu alanda 
bir rekor kırmayı 
ve aile bağış oran 
larını yüzde 60'la 
rın üzerinde 
tamamlamayı 
hedefledik 
lerini bildirdi. 
İl Sağlık Müdürlü

ğünden yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, organ 
bağışında yıllardır 
Türkiye liderliğini 
elinde bulunduran 
Bursa bölgesi, 
başarılı çalışmala 
rina temmuz

ayında da 
devam etti. 
Temmuz ayında te* 
davi gördükleri 
Çekirge Devlet 
Hastanesi ile Yük
sek İhtisas Eğitim 
ve Araştırma Has
tanesinde beyin

ölümü gerçekleşen 
6 hastadan 
ailelerinin onayı 
doğrultusunda 
alınan 12 böbrek, 
4 karaciğer, 8 kor 
nea ve 1 kalp, 
17 hastaya umut 
8 hastaya ışık 
oldu. Bağışların 
dördü Çekirge 
Devlet Has
tanesinde 
gerçekleşirken, 
diğer ikisi ise 
Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Bursa 
Yüksek İhtisas 
Eğitim ve 
Araştırma Has
tanesinde yapıldı.

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK
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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Devlette nart time i$ fırsatı
İŞKUR yeni sisteme 
göre yeniden 
yapılandırılırken, 
işsizlere geçici gelir 
desteği verilecek 
her ile artı hizmet 
noktası kurulacak. 
Yeni sektörlere 
uyum stratejisi 
hazırlanırken yeni 
nesil meslek 
kursları düzen
lenecek. Kamu 
kurum ve kuruluş 
larında da gençlere 
part-time çalışma 
imkânları .

yaygınlaştırılacak 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın öncülük 
ettiği istihdam 
seferberliğini 
güçlendirmek için 
çalışma hayatında 
da yeni bir dönem 
başladı. Türkiye İş 
Kurumu yeni sis
teme göre yeniden 
yapılandırılırken, 
her ilde öğrencilerin 
iş bulmaları için 
"artı hizmet 
noktası" kuruluyor.

Okuldan işe geçiş 
kolaylaşırken, 
meslek danışman 
lan özel gruplara 
göre uzmanlaşacak. 
Kamu kurum ve 
kuruluşlarında da 
gençlere part-time 
çalışma imkânları 
yaygınlaştırılacak. 
Hükümet gelecek 
beş yıllık dönemde 
5 milyon ilave istih
dam sözü verirken, 
yaklaşık 2.5 milyon 
kişinin de işgücü 
piyasası prog

ramlarından yarar 
lanması sağlana 
cak. istihdam oranı 
nın 2023'te yüzde 
54'e, kadınların 
işgücüne katılım 
oranını yüzde 41'e 
çıkaracak yol 
haritası kapsamında 
atıla cak adımlar 
şöyle: 
İstihdamda yeni 
sektörlere uyum 
stratejisi 
oluşturuluyor. 
Kadın ve gençlerin 
niteliklerini

geliştirecek yeni 
eğitim programları 
uygulanacak, 
kariyer 
danışmanlığı 
yaygınlaştırılacak.

ESNEK ÇALIŞMA 
YAYGINLAŞIYOR: 
Esnek çalışma 
modellerinin 
yaygın olduğu 
hizmet sektöründe 
kaliteyi artırmak 
için meslek kursları 
düzenlenecek.

ESNEK ÇALIŞMA 
KOŞULLARI: 
Gençlere kamu 
kurum ve 
kuruluşlannda da 
esnek çalışma 
koşulları sunu 
lacak. Eğitim 
lerini iş yaşam 
larıyla birlikte 
rahatça sürdür 
meleri sağlanacak. 
İşgücüne meslekler 
arası geçici 
kolaylaştıran 
esnek beceriler 
kazandırılacak.

Turizm gelirlerimle yüzde 30 artış
Turizm geliri nisan, 
mayıs ve haziran 
aylarından oluşan II. 
çeyrekte bir önceki 
yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 30,1 ar
tarak 7 milyar 44 
milyon 591 bin 
dolar oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
Nisan-Haziran 
2018'i kapsayan 
"Turizm İstatistik
leri" raporunu 
açıkladı.
Turizm geliri nisan, 
mayıs ve haziran 
aylarından oluşan II. 
çeyrekte bir önceki 
yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 30,1 ar
tarak 7 milyar 44 
milyon 591 bin

dolar oldu. Turizm 
gelirinin (cep tele
fonu dolaşım ve 
marina hizmet 
harcamaları hariç) 
yüzde 84,7’si 
yabancı ziyaretçi 
lerden, yüzde 15,3’ü 
ise yurt dışında 
ikamet eden 
vatandaş ziyaret 
çilerden elde edildi. 
Ziyaretçiler, seya
hatlerini kişisel 
veya paket tur ile 
organize etmekte
dirler. Bu çeyrekte 
yapılan 
harcamaların 5 mil
yar 463 milyon 809 
bin dolarını kişisel 
harcamalar, 1 mil
yar 580 milyon 782 
bin dolarını ise

paket tur harca 
maları oluşturdu 
Bu çeyrekte 
yabancıların orta
lama harcaması 602 
dolar, yurt dışında 
ikamet eden 
vatandaşların orta
lama harcaması ise 
885 dolar oldu. 
Ülkemizden çıkış 
yapan ziyaretçi 
sayısı 2018 yılı II.

çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı 
çeyreğine göre 
yüzde 24,9 artarak 
11 milyon 67 bin 
987 kişi oldu. 
Bunların yüzde 
89’unu 9 milyon 855 
bin 102 kişi ile 
yabancılar, yüzde 
11’ini ise 1 milyon 
212 bin 885 kişi ile 
yurt dışında ikamet 

eden vatandaşlar 
oluşturdu. 
Turizm giderinde 
yüzde 19'luk 
yükseliş 
Yurt içinde ikamet 
edip başka ülkeleri 
ziyaret eden 
vatandaşlarımızın 
harcamalarından 
oluşan turizm 
gideri, geçen yılın 
aynı çeyreğine göre 

yüzde 19 artarak 1 
milyar 650 milyon 
276 bin dolar oldu. 
Bunun 1 milyar 
421 milyon 872 bin 
dolarını kişisel, 228 
milyon 404 bin 
dolarını ise paket 
tur harcamaları 
oluşturdu.
Yurt dışına 
çıkışlar azaldı 
Bu çeyrekte yurt 
dışını ziyaret eden 
vatandaş sayısı bir 
önceki yılın aynı 
çeyreğine göre 
yüzde 4,4 azala 
rak 2 milyon 194 
bin 58 kişi oldu. 
Bunların kişi başı 
ortalama harcaması 
752 dolar olarak 
gerçekleşti
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Gemlikspor yöneticileri basınla kahvaltıda buluştu

l||;Ww Mili rtr
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sıcaklar
Ağustos ayına da girdik. Yaz ayı bu yıl 

farklı doğa olaylarıyla geçiyor.
Dünyanın dört bir yanında sağanak yağış 

lar, derelerin taşması, su baskınları, tsuna 
miler ve aşın sıcaklarla boğuşuyor.

Japonya da sıcaklardan ölenlerin sayısı 
yüzleri geçti.

Belediyeler duraklarda halkın serinlemesi 
için soğuk su püskürtüyorlar, her yere 
halkın serinlemesi için çeşmeler konuyor.

Devamı sayfa 4’de

2018-2019 futbol ligine hazırlanan ve 
transferlerinin büyük çoğunluğunu 
gerçekleştiren Gemlikspor Yönetim ku
rulu üyeleri ye teknik kadrosu, dün 
yerel basın ile sabah kahvaltısında bir 
araya _ geldiler. Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Cumhur Aydın gençlerin önü 
nü açacaklarını, dışarıdan az sayıda 
transfer yapacaklarını, daha çok alt 
yapıdan yetişen gençlere fırsat vere
ceklerini söyledi. Haberi sayfa 6’da

CHP ilçe Başkanı Cemil Acar, LYS sonuçlarını değerlendirdi.

‘'Yerlestirmeleritekrar 
güzden geçirir

CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Açar, 
lise yerleştirmeleriyle ilgili yaptığı ba 
sın açıklamasında “Çocukların gele 
ceğiyle oynuyorsunuz” dedi. Çocuk 
lann gelecekleriyle oynandığını ve bu 
nun ileride büyük sıkıntılar yarata 
cağını belirten Acar, Türkiye’de her 
bakan değiştiğinde sınav sisteminde 
değiştiğini söyledi. Acar, “Yerleş 
tirmeleri tekrar gözden geçirmeniz ve 
mağduriyetleri gidermeniz gerekmek
tedir.” dedi. Haberi sayfa 2’de

+90 850 3042239 ® erdogansaglik@hotmail.com

□ +90 5324143628 * , pr jya Kaya Hah. İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK
& +90 224 512 22 38 * $übe : Dr'Ziya ^a Sa^ S°k' N°:
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CHP ilçe Başkanı Cemil Acar, LYS sonuçlarını değerlendirdi.

Wmıeleri tekrar gözılen geçirin"
CHP Gemlik ilçe 
Başkanı Cemil Acar, 
lise yerleştirme 
teriyle ilgili yaptığı 
basın açıklama 
sında "Çocukların 
geleceğiyle oynu 
yorsunuz" dedi. 
Her Bakan değişti 
ğinde sistemin de 
değiştiğini, bunun 
zararını en çok 
çocukların çektiğini 
söyleyen Cemil 
Acar, çocukların 
gelecekleriyle 
oynandığını ve 
bunun ileride büyük 
sıkıntılar yarataca 
ğını belirtti. 
Çocukların yeni bir 
sistem karmaşasına 
itildiğini söyleyen 
Acar, "Göründüğü 
üzere Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin 
en çok hata yaptığı 
ve bundan gocun 
madiği geleceğimiz 
olan eğitim sis
temimiz yine bir 
sorunlar silsilesiyle 
karşı karşıya.

Yüz binlerce öğren 
ci istemediği bir 
okula gitmek 
zorunda bırakıldı. 
Bu sistem yanlıştır, 
hatadır. Yetkililerin 
acilen bu konuya el 
atması gerekmekte
dir. Evlatlarımız iste 
diği okula gidemedi 
ği için ders çalışma 
yı bırakabilir ve 
devamsızlıklar arta
bilir." dedi.

“EĞİTİM 
SORUNLAR 
YUMAĞI”

Türkiye’de her 
bakan değiştiğinde 
sınav sisteminde 
değiştiğini ifade 
eden CHP Gemlik 
İlçe Başkanı Cemil 
Acar, "Ülkemizde 
2002’den beri her 
bakan değiştiğinde 
sınav sistemi de 
değişiyor. Liseye 
yeni başlayacak 
öğrenciler zaten 
nitelikli okula

giremeyeceğim diye 
ders çalışmayı 
bıraktı. Bize gelen 
vatandaşların 
şikâyetlerine göre 
ise, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ne 
95 puanla gire
meyen, ama 80 
puanla giren 
öğrenciler var. Bu 
tercihler çoğu 
öğrencinin ders 
çalışma şevk ve 
azmini kırmıştır. 
Yeni sınava hazırla 
nacak öğrenciler 
nasıl olsa giremeye 
ceğim diye ders 

çalışmayı bırakmış 
tır. 16 yıldır sorunlar 
yumağı olan ülke 
m izde eğitim 
sorunu bir türlü 
aşılamamış aksine 
her gün yeni ekle
nen hatalarla bir
likte eğitim adeta 
bir sorunlar yumağı 
na dönmüştür” 
dedi.

“ÖĞRENCİLER 
HAYAL KIRIKLIĞI 
YAŞADI”

Tercihlerin açıklan 
masıyla beraber 

çoğu öğrencinin 
hayal kırıklığı yaşa 
eliği m vurgulayan 
Acar, "Hiç dur
madan vatandaş 
lardan şikâyetler 
alıyoruz. Bir sürü 
öğrenci dışarıda 
kalmış, yaptığı ter
cihe yerleşememiş 
bu öğrencilerde 
güven kaybına 
sebep oldu. Öğren 
çiler gittiği okulu 
eğer sevmezse 
devamsızlıklar arta
bilir, ders çalışmaya 
bilir ve huzursuz 
olabilir. Buradan 
yetkililere sesleni 
yoruz. Çok geçme
den bu evlatlarımızı 
kazanmak için 
hatanızdan dönerek 
yerleştirmeleri 
tekrar gözden geçir
meniz ve mağduri 
yetleri gidermeniz 
gerekmektedir. Ay
larca sınava çalışan 
evlatlarımızın emek
lerini boşa çıkartma 
yın yavrularımızı

deneme tahtası ha
line getirmeyin” 
diye konuştu.

“BUNA YAPMAKLA 
SORUNLAR 
ÇÖZÜLMÜYOR”

Hükümetin son 16 
yılda eğitim adına 
övündüğü tek şeyin 
bina yapmak 
olduğunu söyleyen 
Acar, “Hükümetin 
reklamlarında 
görüyoruz, son 16 
yıldan beri eğitim 
adına övündükleri 
tek şey bina yap
mak, ama ne yazık 
ki o binalarda 
okuyan öğrencileri 
bile doğru düzgün 
yerleştirmeyi 
beceremedi. 
Geleceğimiz adına 
kaygılı ve üzgünüz 
bu kadar öğrenci 
açıkta kalmamalı ve 
istemediği okulda 
eğitim almaya 
zorlanmamalıydı” 
dedi.

Belediye İŞKUR arasında imzalanan protokol ile Belediyeye işçi alımı sürüyor

Belediye istihdama Mit için 15 isçi daha aldı
Gemlik Belediye- 
si’nin istihdama 
olan desteği 
devam ediyor. 
Gemlik Belediyesi 
insan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü, 
İŞKUR Gemlik 
Hizmet Merkezi ile 
yapmış olduğu 
ortak protokol 
kapsamında 2018 
yılındaki üçüncü 
Toplum Yararı 
Programını 
hayata geçirdi. 
Projeye başvuran 
34 başvuru sahibin 
den mülakata 
katılım sağlayan 
15 kişinin mülakat 
larını Gemlik 
Belediyesi Ömer 
Kahraman Ek 
Hizmet Anasında 
gerçekleştirdi. 
Gerçek, eştirilen

mülakatta İŞKUR 
yetkilileri de hazır 
bulundu.
Mülakata 
katılım sağlayan 
15 kişinin 
tamamının başvuru 
su kabul edilerek, 
1 Ağustos 2CD18 
Çarşamba günü 
itibari ile Gemlik 
Belediyesinde 
çalışmaya başladı.

IŞKUR’un TYP 
programlarının 
çok yönlü faydaları 
olduğunu ifade 
eden Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
"Gemlik Belediyesi 
olarak 2017-2018 
yılları içerisinde 
Toplum Yararına 
Programlarının 
dördüncüsünü 

hayata geçiriyoruz. 
2017 yılında bu 
projeler 
kapsamında 50, 
2018 yılı Mayıs 
ayında 80, Haziran 
ayında 60 ve son 
olarak Ağustos 
ayında 15 vatanda 
şımız ile birlikte 
toplamda 205 vatan 
daşımızı bu proje 
lerden yararlan 

dınlarak istihdama 
olan desteğimizi 
sürdürmüş olduk. 
Bu çalışanlarımızın 
maaş ve sigorta 
işlemlerinde 
kullanılan kaynağın 
tamamı İŞKUR 
tarafından 
karşılanmaktadır. 
Hayata geçirdiğimiz 
bu projelerle 
Belediyemize

işgücü takviyesin 
de bulunurken, aynı 
zamanda da Gem
lik’te yaşayan 
dezavantajlı duru
mundaki, iş bul
makta güçlük çeken 
ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızı 
işgücüne dâhil 
ettik. Bundan 
sonrada Gemlik 
Belediyesi 
olarak projeler 
hazırlayarak TYP 
Programlarına 
başvuruda 
bulunacağız. 
Bakanlık tarafından 
da kabul görmesi 
durumunda Gem
likli hemşerilerime 
geçicide olsa iş 
imkânı sağlamaya 
devam edeceğiz’ 
diye konuştu.
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M Bil telini sili Mini Bursa-Balıkesir karayolu 
4 saat ulaşıma kapandı

Bursa'da, yurt 
dışına gönderilmek 
üzere kargoya veri 
len zarftaki kartpos 
falların içine gizlen 
miş 20 gram eroin 
ele geçirildi. Olayla 
ilgili İstanbul'da 
oturduğu belirlenen 
V.D.'nin (32) 
arandığı belirtildi. 
Nilüferköy Mahalle
si'n de faaliyet 
gösteren kargo

Bursa'da bag eMinöe kortunc olay!
Bursa'da Ahmet Ç., 
borç- alacak mese
lesini konuşmak için 
gittiği bağ evinde, 
arkadaşı Caner Y.'yi 
av tüfeğiyle 
vurarak, yaraladı. 
Olay, saat 02.00 
sıralarında, İnegöl 
ilçesinde meydana 
geldi. Ahmet Ç., id
diaya göre, arkadaşı 
Caner Y.'yi aracıyla 
alıp, borç- alacak 
meselesini 
konuşmak için 
Deydinler Mahalle- 
si'ndeki bağ evine 
götürdü. Burada 
ikili arasında çıkan 
tartışma, kısa 
sürede büyüyüp,

Bursa'da boş bir 
araziye bırakılan 
tekstil atıkları alev 
alev yandı. Mahalle 
sakinleri ise bu 
yangının ilk olma 
dığını, kasten 
yakıldığını iddia etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa Yıldırım 
ilçesi Anadolu Ma
hallesi Sabah Sokak 
üzerindeki boş bir 
arazideki tekstil 
atıkları alev alev yan 
dı. Mahalle sakinleri 
de buraya tekstil 
atıklarının sürekli 

şirketine, yurt dışına 
gönderilmek üzere 
teslim edilen kart
postallar içinde . 
eroin olduğu ihbarı 
yapıldı, il Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, Almanya'da 3, 
Avusturya'da 1 
adrese gönderilmesi 
için kargoya verilen 
zarftaki kartpostal
lara, Bursa Sulh 
Ceza Hakimliği

V

kavgaya dönüştü. 
Ahmet Ç., kavga 
sırasında av tüfe 
ğiyle Caner Y.'ye 
ateş etti.
Bacağından yarala 
nan Caner Y., silah 
sesini duyarak, bağ 

döküldüğü nü ve bi 
lerek yakıldığını 
iddia etti. Bursa'nın 
havasını kirleten 
dumanların yükseldi 
ği olay yerine gelen 
Bursa Büyükşehir 
Beledi yesi itfaiye 
ekipleri yangını 
büyümeden kontrol 
altına aldı. Arazideki 
ağaçlar yangından 
ve dumandan zarar 
görürken, daha 
önce çıkan yangın 
ların külleri de dik 
katlerden kaçmadı. 
Mahallede yaşayan 

kararıyla el koydu. 
Yapılan incelemede, 
kartpostalların içine 
gizlenmiş 5'er gram 
olmak üzere toplam 
20 gram eroin ele 
geçirildi.
Kartpostalları yurt 
dışına göndermek 
isteyen ve İstan
bul'da oturduğu 
saptanan V.D.'nin 
yakalanması için 
çalışma başlatıldı.

evine gelenler 
tarafından İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Jandarma, 
olay sonrası kaçan 
Ahmet Ç.'yi yakala
mak için çalışma 
başlattı.

bir vatandaş ise bu
rada sürekli yangın 
çıktığını dile geti 
rerek, "Bunu yapan 
da yaptıranlar da 
aslında belli. Bu 
mahallenin arka 
tarafında tekstil 
atölyeleri 
bulunduğu için 
buraya atıkları 
dökülüyor. Daha 
öncede defalarca 
yangın çıktı. 
Bizim mahallemiz 
yanınca mı hare 
kete geçecekler.” 
dedi

Balıkesir'in Susurluk 
ilçesinde, kamyonun 
devrilmesi nedeniyle 
Bursa-Bahkesir 
karayolu yaklaşık 
4 saat ulaşıma 
kapandı, 
izzettin Güneş 
idaresindeki 35 HUZ 
39 plakalı kamyon, 
Bursa-Bahkesir 
karayolu Susurluk 
yakınlarındaki 
Agop mevkisinde 
refüje çarparak 
devrildi.
Kamyonun kasasın 
daki çakmak ve 
boya malzemeleri, 
çarpmanın etkisiyle 
yola savrulup alev

Bursa flüliyesi'nde çalışan kadın 
uyuşturucu baskınımla yakalandı
Bursa'da narkotik 
polisi tarafından 
zehir tacirlerine 
yönelik yapılan 
baskınlarda 3 kişi 
gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 
şahıslardan bir 
tanesinin adliyede 
temizlikçi olarak 
çalıştığı öğrenildi. 
Bursa II Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri uyuşturucu 
madde sattıkları 
tespit edilen 
şahıslara yönelik 
operasyon düzen
ledi. Ö.T, U.T. ve 
E.D'nin gözaltına 
alındığı op
erasyonda

I şahısların ev ve iş 
yerlerinde yapılan

KÜÇÜK KUMU 
ÜZGUZELYAU SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800

Gemlik K
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

aldı.
Bursa-Bahkesir 
karayolu, devrilen 
kamyon ve yangın 
nedeniyle yaklaşık 4 
saat ulaşıma 
kapandı, uzun araç 
kuyrukları oluştu. 
Yangın, Balıkesir 

aramalarda satışa 
hazır vaziyette 
paketlenmiş çok 
sayıda çıkı bulundu. 
Çıkılarda metamfet- 
amin, sentetik kan- 
nobinoid ve esrar 
maddesi olduğu 

tespit edildi. 
Baskında gözaltına

Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye 
ekiplerinin müda
halesiyle 
söndürüldü.
Karayolu, ekiplerin 
çalışmalarının 
ardından kontrollü 
trafiğe açıldı.

alınanlardan E.D. 
isimli kadının 
adliyede temizlik 
işçisi olarak görev 
yaptığı öğrenildi. 
Gözaltına alınan 
şahıslar emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adfıyeye 
sevk edildi.
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GüneBakış
Katlı otoparatk altındaki işyeri, Engürücük Mahallesinde bir dair ve 

Kurtul Göleti yanındaki Tuvalet kiralanması için ihale yapılacak

Bdeıliıre'ıin 3 mültü lıira»a mrilecetKadri GÜLER 
kadrijjuler@hotmail. com

Sıcaklar...
Bölgemizde yaz sezonu bu yıl temmuz ayın 

da başladı. Temmuz ayını geride bıraktık.
Temmuz’un son günleri ve Ağustos ayının 

ilk günü Gemlik’te aşırı sıcaklarla boğuşuyo 
ruz.

Aracımda termometre 38dereceyi gösteriyor. 
Sıcaklar bir yana Gemlik’in bitip tükenmez 

bir nemi var.
Nem ölçerim yok ama dün adeta nefes alamı 

yordu insanlar.
Kaç şişe su içtim bilemiyorum.
Su içiyorum ağzım kuruyor, serinlemek için 

terli sırtımla serin klimalı bir mağazaya girince 
“Ohhh! dünya varmış.” diyorum ama biraz 
sonra terle serinliğin kötü getireceğini düşü 
nerek sağlıktan olmamak için yine sıcak or
tama çıkıyorum.

Dikkatimi çekiyor, ne televizyon program 
/arında, ne de sağlıkçılar açıklama yapıp bu 
havalarda nasıl davranılmasın! gerektiği 
konularında açıklamalar yapmıyor.

Oysa, bildiğimiz kadarıyla sıcaklar ve aşırı 
nemli hava bilhassa kalp hastaları için büyük 
tehlike.

Gemlik’te bu sıcaklarda duraklarda bekleyen 
insanlar yanıp kavruluyor.

Belediye durakların iki yanına serinleticiler 
koyabilirler. Veya durakları kapalı hale getirip 
serin sıcaklardan rahatsızları koruyabilirler.

Bu konuda bir proje gerçekleşebilir.
Sıcaklardan korunmanın en güzel yolu bol 

ağaç dikmek.
Gemlik’te büyük çınarların gölgesi bu bakım 

dan bulunmaz doğal klimalardır.
Çınarların altı ve çevresinde konacak oturma 

grupları, birçok vatandaşın dinlenmesine ve 
serinlemesine olanak tanır.

Bizden hatırlatması.
Dün iskele civarına yapılan çay bahçelerinin 

ortasındaki belediyenin düzenlemesini 
gezdim. Çok güzel çınar ağaçları konmuş, bir 
yerlerden sökülen yaşı 100 ü aşmış zeytin 
ağaçları da bu çınarların arasına serpiştirilir 
mi.

Güzel de ortaya yapılanın ne olduğunu 
anlamadım.

Sanırım çeşme yapılıyor.
Bence oraya serinlik için fıskiyeli bir havuz 

dâhâ li'yğUn ölürdü.
Belediye hangi çeşmeyi temiz tuttu ki o 

çeşmeyi temiz tutacak.
3 gün sonra pislik yuvasına dönecek.
Yıllar sonra ordaki çınarlar büyüdüğünde, 

yakıcı yaz sıcağından korunmak isteyenler 
mutlaka altında serinleyeceklerdir.

Bu yıl sıcaklar aşırı hale geldi.
Önlem alınmıyor.
Güneşin yakışını engelleyecek gücümüz yok 

ama, serinlemek için bazı projeler ortaya kona 
bilir.

Bu basit gibi görünen düşünce oysa birçok 
insanın yaşama tutunmasına neden olabilir.

Aman fazla sıcaklarda kalmayın, kafanıza 
güneş enerjisiyle çalışan vantilatörlü bir 
şapka alın sıcaklardan kurtulun.

Osman Doğan kardeşim çözümü böyle 
bulmuş.

Gemlik Belediyesi 
ait taşınmaz mülk
lerden 3 tanesi 7 
Ağustos 2018 günü 
açık Teklif Usulü ile 
3 yıllığına kiraya 
verilecek.
Belediye internet 
sayfasında yayınla 
nan kira ilanı ile 
2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 
45. maddesi gereği 
Açık Teklif Usulü ile 
3 (üç) yıllığına ki
raya verilecek olan 
mülkler arasında 
Gemlik Hamidiye 
Mahallesi Katlı 
Otopark altındaki 
30 nolu işyeri aylığı 
700 liradan, Mura- 
toba Mahallesin
deki cami karşı 
sında 14 nolu 
sokaktaki daire 
aylığı 100 liradan,

aiHlttilttlll|IIIİIİl!İW
Küçük Kumla Sahil 
Muhtarı Abdullah 
Satı ile Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz arasındaki 
gerginlik sürüyor. 
Küçük Kumla 
Muhtarı Abdullah 
Satı’nın sahilde 
kendisine bir 
muhtarlık bürosu 
yapması için 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz dan 
destek istemi ile 
başlayan olaylar 
Başkan Yılmaz’ın 
Kumla sahilinde 
Atatürk Anıtı 
yönünde muhtarlık 
bürosu yaptırma 
sına gelen siyasi 
tepkilerden sonra 
büro Kumla İskelesi 
yanında bir yere 
yapılmasına karar 
verildi.
Ancak, büro yerine 
mescit görünümlü 
bir hazır yapının 
Kumla’ya getirilme 
si ve bunun 
muhtarlık bürosu 
olacağının 
duyulmasıyla 
Kumlahlar “Abdul
lah Satı yatırı”

Kurtul Mahallesi 
Göleti yanında bu
lunan bay ve bayan 
ve engelli tuvaleti 
aylığı 50 liradan 
kira ihalesine 
çıkarıldı.
İhale, 7 Ağustos 
2018 Sah günü saat 
9.00'da başlayarak 

diyerek büro önün 
de mum yakması ve 
olayın Kumla da 
alay konusu 
edilmesi üzerine 
muhtar Satı büroyu 
kullanmayı kabul 
etmedi.

YOL YAPIMI

Daha sonra geçtiği 
miz ramazan ayında 
Kumla Mahallesin 
de bir şahsa ait 
tapulu arazi üzerin 
den yol açılması ve 
yaz mevsiminde bu 
yolun yapımına 

sıra numarasına 
göre yapılacak. 
Her taşınmazın 
müracaatı ayrı olup, 
ihaleleri de ayn ayrı 
yapılacağı duyu
ruldu.
Taşınmazların kira 
ihalesi Gemlik 
Bursa adresindeki 

başlanması üzerine 
Başkan ile muhtar 
arasında yeni bir 
polimik yaşandı. 
Muhtar Abdullah 
Satı, tretuvar taşlan 
ile ikiye ayrılan yola 
karşı çıktı.
Belediye başkanı 
nın bu yolu yapma 
masını istedi, yolun 
Karayollarından 
projesinin bulunma 
dığını iddia etti 
ancak Başkan yolu 
yaptırmaya başladı. 
Muhtar Satı da orta 
ya yapılan projesini 
tretuvar taşlarını

Gemlik Belediye 
Başkanlığı 
binasında Kent 
Konseyi Toplantı 
Salonunda Encü
men tarafından 
yapılacaktır.
Öte yandan, Gemlik 
Belediyesi’nin 
tasarruf ve 
mülkiyeti altındaki 
taşınmazlardan 
Yunus Emre Parkı 
civan na 6 adet ATM 
platformu yapımı ve 
ihalesi de 7 
Ağustos 2018 Sah 
günü saat 10.ooda 
Sosyal Yaşam 
Merkezi binasında 
encümen huzu
runda yapılacak. 
ATM kabinlerinin 
yıllığının bir tanesi 
24 bin lira tahmini 
bedelle ihaleye 
çıkarıldı.

ayağıyla yıktı. 
Konu aylar sonra 
bazı gazetelerde 
haber yapılınca 
Muhtar Satı 
bu kez Gemlik 
Life aracılığıyla 
belediye baş 
kanına ateş 
püskürttü. 
Durumu Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş a 
şikayet etti. 
Milletvekili Zafer 
Işık’a da durumu 
anlatınca ipler 
iyice gerildi.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

İSPANYA-ENDÜLÜS TURU 9

Dünden devam

4.GÜN -28 Mayıs 
Pazartesi 2018
SEVİLLA - 
CORDOBA- 
GRANADA

Cordoba: 
Sabah, 

kahvaltıdansonra 
Cordoba’ya 
hareket ediyoruz. 
Roma 
İmparatorluğu 
döneminde kuru
lan, lO.yy.’da 
İslam devleti hi
mayesinde geçen 
Avrupa'nın en 
büyük şehirle 
rinden biridir Cor
doba...
Ispanya'nın

güneyinde orta 
kesimlerde, 
Guadalquivir nehri 
kıyısında kurul 
muş görkemli bir 
Endülüs şehridir. 
Cordoba, tarih, 
kültür ve sanat 
bakımından 
alabildiğine 
zengindir. Yıllar 
önce burada 
yaşayan Müslü- 
manlardan 
şimdilerde kim
seler kalmamıştır. 
Yahudiler varlığını 
sürdürmektedir.

Kente girerken 
eskiden kalma 
büyük mü büyük 
bir su değirmenini 
görüyoruz. Az il
erde nehrin iki 
yakasını birbirine 

bağlayan tarihi bir 
köprü karşımıza 
çıkıyor. Nehrin iki 
yakasını yeşillikler 
kuşatmış.
Merkeze doğru 
gidiyoruz, rehbe 
rimiz Kurtuba 
Camii’ne doğru 
götürüyor bizi. 
Uzaktan görünüşü 
bile muhteşem 
diyebilirim. Kur
tuba camii’n- 
inönce dışını 
sonra da içini 
görüyor, bol bol 
fotoğraf çeki 
yoruz.

Cordoba’nın sim
gesi meşhur La 
Mezquita Camii' 
dir. Bu caminin 
diğer adı Kurtuba 
camidir. Dünya 

çapında bir üne 
sahip, tarihi 
13.yy.a dayanan 
ve eski bir kilis
enin üzerine inşa 
edilmiş, zamana 
direnmesini 
bilmiş, özgünlü 
ğünü korumuş bir 
yapı. Ancak yıllar 
sonra birtakım ek
lemeler yapılarak 
katedrale çevril 
miştir. Tabanında 
mozaikleri görmek 
mümkün... Cami 
çift kemerli olarak 
yapılmış ki önemi 
de biraz buradan 
gelmektedir, 
bunun dışında 
kendine özgü il
ginç özellikleri de 
var. Katedral 
yapılırken caminin 
özelliği bozulma 
mış, bir kenarına 
katedral inşa 
edilmiştir.

Katedralde 
bugün ayin 
yapılmakta... 
Ayinin yapıldığı 
yer ve ilahilerin 
söylendiği bölüm 
birbirinden ayrıl 
m ıştır.

Yukarda tavana 
yakın bir yerde 
büyük bir org 
yerleştirilmiş. Bu 
müzik aleti, ilahi
lerin söylendi ği 
sırada kullanıl 
maktaymış... 
Yapının içi akistik 
olarak mükemmel 
denilebilir.

Kiliseden camiye 
çevrilmiş olan La 
Mezquita Camii, 
muhteşem mi
marisi ve farklı 
dinleri yansıtması 
bakımından önem 
li bir yapı ve 
Cordoba’nın, aynı 
zamanda ispan 
ya'nın en önemli 
tarihi yerlerinden 
birisidir. La 
MezquitaUNESCO 
dünya kültür 
mirası listesinde 
dir. İçine girdiği 
nizde uhrevi bir 
hava kuşatıyor 
dünyanızı.
Burasını gezdikten 
sonra şehri gez 
meye çalışıyoruz.

Şehir içinde bazı 
sokaklarda ilginç 
bir manzarayla 

karşılaşıyoruz. 
Beyaz badanalı 
duvarlara saksılar 
yerleştirilmiş ve 
içine de sardun
yalar dikilmiş. 
Nefis bir man
zara...

Burada görüle
cek yerler 
arasında:

Roma köprüsü:
I. Yüzyılın 

başlarında 
yapılmış olan 
Roma köprüsü, 
geçirdiği 
onarımlardan 
sonra tarihi 
özelliğini büyük 
ölçüde yitirmiş, 
yeni bir köprüye 
dönüşmüştür. 
Köprünün 
uzunluğu 247m 
olup nehrin iki 
tarafını birbirine 
bağlıyor. Özellikle 
fotoğraf çekmeyi 
sevenler için 
akşamları çok 
güzel bir nokta; 
çünkü ışıklandırıl 
dığı için ilginç bir 
görünüm 
kazanmaktaymış.

Devamı yarın

Gemlik'te 3. Buruşan Çocuk Festivali heuecanı
Borusan Holding, 
Gemlik Belediyesi 
ve Sinemasal Kültür 
Sanat Demeği 
işbirliğiyle 
“3. Borusan Gemlik 
Çocuk Festivali” 3 
Ağustos’ta düzen
leniyor. Festivalde 
binlerce çocuk 
“Ters Yüz” filmini 
izleyerek keyifli 
dakikalar geçirecek. 
01 Ağustos 2018, 
Gemlik; Boru 
san’ın Gemlik 
Belediyesi ve 
Sinemasal Kültür 
Sanat Demeği iş

birliğiyle 
düzenlediği “Boru
san Gemlik Çocuk 
Festivalinin 
üçüncüsü 3 
Ağustos Cuma 
akşamı Gemlik’te 
yapılacak.
Zengin bir pro
gramla çocuklarla 
buluşmaya 
hazırlanan 3. 
Borusan Gemlik 
Çocuk Festivali 
saat 19.00’da yüz 
boyama, masal 
anlatımı ve 
hayal paylaşımı 
atölyeleriyle

başlayacak. 
Okyanus Gönüllü 
Borusanlılar Plat
formu da çocuk atö
lyelerine gönüllü 
destek verecek. 
Keyifli atölye 
çalışmalarından 
sonra saat 
20.30’da açık 
havada sinema 
keyfi başla 
yacak.
Çocuklar pamuk 
şekerlerini ve 
mısırlarını yi 
yerek “Ters 
Yüz” filmini 
izleyecekler.

KRŞ€D€ 8€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: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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2018-2019 futbol 
ligine hazırlanan 
ve transferlerinin 
büyük çoğunlu 
ğunu gerçekleş 
tiren Gemlikspor 
Yönetim kurulu 
üyeleri ve teknik 
kadrosu, dün yerel 
basın ile sabah 
kahvaltısında bir 
araya geldiler. 
Fine Cafe’de 
gerçekleşen 
kahvaltılı basın 
toplantısında 
konuşan Kulüp 
Basın Sözcüsü 
Tayfun Has, Gem- 
likspor’un çalış 
maları hakkında 
basına bilgiler 
verdi.
Has, açıklamasın 
da alt yapıdaki 
transferlerden 
sonra dışarıdan 
5 yeni futbolcu 
aldıklarını belirte 
rek, şunları 
söyledi: 
“Gemlik’in l.liğ de 
tek takımı olan 
Gemlikspor’a 
destek için bele 
diye başkanımızı 
ziyarete gittik. Bize 
verdiği söz üzerine 
yola çıktık. Daha 
sonra aynı şekilde 
ilçemizdeki kurum 

lan ziyaret etti. 
Gemlikspor olarak 
Gemlik’te neler 
yapmak isterimizi 
anlattık. Bugüne 
kadar profesyo 
nelce düşünül 
mediği için belirli 
noktalara gelindi 
ğinde tıkanıp 
kalındı. Biz, bir 
şeyler yapmanın 
peşindeyiz. 
Belediye başkanı 
mız bizden proje 
istedi'. Kendisin
den ilçe stadının 
Gemlikspor’a 
kullanım hakkının 
verilmesini istedik. 
Projemizi sununca, 
Başkan statta yal 
nız Gemlikspor’un 
maçlarının oynan 
ması koşuluyla 
stadı Gemlikspora 
verdi. B izler külü 
bümüze maddi 
destek sağlamak 
için kapı, kapı 
dolaşmayacağız. 
Bunun için Stada 
reklam panoları 
koyup reklam 
alacağız.
Bunun için Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
Ticaret Borsası ve 
Esnaf Odası Baş 
kanlarını ziyaret 
ettik ve projemizi 

anlattık. Odalar 
kendi üyelerine 
Gemlikspor’a 
destek için reklam 
fiyatlarını iletti. 
Reklam verenler 
bağış makbuzu 
alacaklar. Biz, para 
toplamayacağız. 
Banka hesabımıza 
yatan para aynı za
manda gider de 
gösterilebilecek. ” 
dedi.
Tayfun Has konuş 
masında, bir sure 
önce yapılan birlik 
beraberlik yeme 
ğini ilçedeki tüm 
siyasi partilerin 
katıldığını ve orada 
ki tablonun bir 
Gemlikspor Ailesi 
oluşturduğunu 
söyledi.
Has, siyasi parti 
ilçe başkaniarına 
teşekkür etti.
Gemlik Halkına 
mali açıdan şeffaf 
olacaklarını be
lirten Tayfun Has, 
“Bizi halkımızın 
denetlemesini is
tiyoruz. Bu tür top 
lantıları 15 günde 
bir yapacağız. Siz 
basın mensubu 
arkadaşlarında biz- 
lerin haberlerini 
Gemlik halkına 

iletmesinde aracı 
olacaksınız, buda 
denetlemenin bir 
başka yönüdür.’’ 
dedi.
Yeni transferlerin 
peşinatlarını bilet 
satışlarından yeni 
transferlerin peşi 
natlarını ödedik
lerini söylenen 
Gemlikspor basın 
sözcüsü, Belediye 
spor ile anlaştık 
larını alt yapıda F 

17"’ye kadar Beledi 
yespor’un futbolcu 
yetiştirdikten son 
ra bunlar içinde 
iyilerini seçerek 
Gemlikspor’a vere
ceklerini, U 19 takı 
mim ise kendileri 
oluşturacaklarını 
söyledi.

GENÇLERİN 
ÖNÜNÜ 
AÇACAĞIZ

Gemlikspor Külü 
bü Başkanı Cum 
hur Aydın ise 
konuşmasında 
gençlerin önünü 
açacaklarını, dışa 
rıdan az sayıda 
transfer yapacak 
larını, daha çok alt 
yapıdan yetişen 
gençlere fırsat 

vereceklerini 
söyledi.
“Gemlik halkından 
manevi destek is
tiyoruz’’ diyen 
Cumhur Aydın, 
“Gemlik sahasında 
15 günde bir maç 
yapacağız. Bizi 
yalnız bırakma 
sınlar sizlerde 
basın olarak bizleri 
izleyip halkımıza 
duyurun.” dedi. 
Gemlik’teki amatör 
spor kulüplerinin 
hesap vermediğini 
belirten Aydın, 
“Biz hesap verece 
ğiz ve şeffaf olaca 
ğız. Onlar da şeffaf 
olmalı.” dedi.
Gemlik Kulüpler 
Birliği’nin yapısı 
mn da mutlaka 
değişmesi gerek 
tiğini söyleyen 
Başkan Aydın, 
“Gemlik’te bizim 
dışımızda 13-14 
takım var. Birlikte 
iyi paralar var. 
Gemlik’in A takımı 
biziz. Bir hizmeti 
olmadığı halde 
bazı takımlar 
belediyeden forma 
ve diğer yardımları 
alıyor Ama sahada 
yoklar. Birlikte 
çarpık bir yapılan 

ma var. Bu düzelir 
se Gemlikspor 
daha iyi yerlere 
varacaktır. Kulüp 
ler Birliğinin yeni 
den yapılanması 
lazım. Elde edilen 
gelirler de başarıya 
göre verilmelidir.” 
şeklinde konuştu. 
Belediye başkanı 
na teşekkür eden 
Aydın, “2 yıldır 
maç yapılmayan 
Gemlik sahası 
artık futbol 
oynanır hale 
geldi. Bu sahada 
her gün maç 
oynatıldığında 
çimler yok olur. 
Onun için Gemlik
spor’un maçları 
bu sahada oynana 
cak, diğer sahalar 
da da amatör 
küme deki diğer 
kulüpler oynaya
bilir. Çimlerin 
korunması ve 
bakımı önemlidir. 
Kulüp Genel Kapta 
nı Emin Doğru ise 
bu sezon alt 
takımla birlikte 
15 futbolcu aldık. 
4-5 tane daha da 
alacağız” dedi 
Toplantı anı fotoğ 
rafının çekilme
siyle son buldu.

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 51A
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Savunma sanayisi ihracatında atak
Savunma ve Hava 
cılık Sanayi İhracat 
çılan Birliği (SSI), 
temmuz ayında 
ihracatını yüzde 77 
artırarak 197 milyon 
dolara yükseltti, 
avunma ve 
Havacılık Sanayi 
İhracatçıları Birliği 
(SSI), temmuz 
ayında ihracatını 
yüzde 77 artırarak 
197 milyon dolara 
yükseltti.

SSI açıklamasına 
göre, birlik, temmuz 
ayında yüzde 77 
artışla 197 milyon 
dolar ihracat 
gerçekleştirdi. 
Yüksek teknoloji ve 
Ar-Ge yatırımlarının 
yoğun olduğu 
savunma ve 
havacılık sanayi, 
temmuz ayında en 
fazla ihracatını 
artıran sektör oldu. 
Sektör, ocak-tem-

muz döneminde ise 
yüzde 21,8’lik 
artışla 1 milyar 104 
milyon dolar ihracat

gerçekleştirdi.
SSI Başkanı Latif 
Aral Aliş, konuya 
ilişkin

değerlendirmesinde 
, şunları kaydetti: 
"Katma değerin 
yüksek olduğu ve 
stratejik öneme 
sahip savunma ve 
havacılık sanay
isinde Ar-Ge ve ino- 
vasyon yatırımları 
nın meyvesini artık 
topluyoruz. Yüksek 
teknoloji, Ar-Ge ve 
inovasyon yatırımı 
ile katma değeri, 
kilogram fiyatı yük

sek ürünler üretme 
den belirlediğimiz 
ülke hedeflerine 
ulaşamayız. Bu 
bilinçle milli ve yerli 
savunma ve 
havacılık sanayisine 
yatırımlarımıza hız 
kesmeden devam 
ediyoruz ve çok 
daha büyük işler 
başaracağımızı 
biliyoruz. Savunma 
sektörümüz artık 
atağa geçti."

Bayram için M uyarı: Elinin çabuk tııtıın
Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği 
(TÜRSAB) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Firuz Bağlıkaya, 
Kurban Bayra 
mı'nda yaklaşık 1,5 
milyon vatandaşın 
seyahat acentaları 
aracılığıyla tatile 
gitmesini bekledik
lerini bildirdi. 
Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim 
Kalın, dün yaptığı 
açıklamada, Türkiye 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo 
ğan başkanlığında 
yapılan Cumhurbaş 
kanlığı Kabine Top 
lantısı'nda, 
yaklaşan Kurban 
Bayramı'na ilişkin 

bir karar alındığını 
belirterek, yapılan 
düzenleme 
çerçevesinde Kur
ban Bayramı tatili 
nin 9 güne çıkartıldı 
ğım söyledi.
Böylece 20 Ağustos 
Pazartesi gününe 
denk gelen arife 
günü de bayram 
tatiline dahil edildi. 
Konuya ilişkin 
değerlendirmede 
bulunan TÜRSAB 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Firuz 
Bağlıkaya, bu yıl 
Kurban Bayra 
mı’nda 9 gün gibi 
uzun bir tatil olaca 
ğım ifade ederek, 
"Tatil süresinin 
uzun olması ve

önceden belli 
olması vatandaşla 
rımızın tatil planları 
m ve rezervas 
yonlarını daha 
önceden planlı bir 
şekilde yapmalarına 
vesile oldu. Üye 
acentalarımızdan 
aldığımız bilgiye 
göre, bu yıl Kurban 
Bayramı’nda yurt 
içinde özellikle sahil 
kesiminde yer alan 
otellerin neredeyse 

tamamı dolmuş 
durumda. Son 
dakikaya kalan mi 
safirlerimiz pansi 
yonlarda bile yer 
bulamayabilirler." 
şeklinde konuştu. 
Seyahat acentala 
rının çok yoğun 
talep aldığını ak
taran Bağlıkaya, 
şunları kaydetti: 
"Bu yıl iç pazarda 
geçen yıla göre 
yüzde 40’a yakın bir 

artış var. Kurban 
Bayramı’nda yurt 
dışı turlarında 
geçen yıla göre 
genel olarak yüzde 
35 civarında artış 
olduğunu söyleye
biliriz. Genel olarak 
bakıldığında Kurban 
Bayramı’nda 
yaklaşık 1,5 milyon 
vatandaşın seyahat 
acentaları aracı 
lığıyla tatile gitme 
sini bekliyoruz. 
Kurban Bayra 
mı’nda tatile gide
cek kesimin yakla 
şık yüzde 10’u seya
hat acentaları 
aracılığıyla yurt dışı 
destinasyonlarını 
tercih edecek. Kur
ban Bayramı’nda 

yurt içinde en çok 
Ege ve Akdeniz 
başta olmak üzere 
sahil bandında yer 
alan Side, Alanya, 
Manavgat, Belek, 
Kemer, Fethiye, 
Çeşme, Alaçatı, 
Bodrum, Marmaris, 
Kuşadası, Didim 
gibi sahil destinas 
yonlarına ciddi 
talep var. Yine 
Kapadokya, 
Eskişehir, Kuzey 
Ege ve Karade 
niz destinas 
yonlarına yönelik 
kültür turları ve 
Kıbrıs turlarında 
geçtiğimiz yıla 
göre yüzde 35-40 
civan bir artış 
gözlemliyoruz."

Facebook sayfamız : GejBİik Körfez - Güler Ajans
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ BAİBEEEB

İtfaiye 
Polis İmdat

110
155

Telefon Arıza
UEDAŞ ARIZA

121
186

Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

156
513 10 55
513 18 79
513 12 06

UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md.

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74Gar. Kom.

KAYMAKAMLIK______ 513 13 53

Kaymakamlık
C.Sav.cılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

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

513 10 57 
51313 08
513 11 33 
513 10 95
513 37 42

ULAŞIM 513 15 07
Pamukkelo
DENİZ UÇAÖI
Pegaeue Akmls Seyahat
METRO
Aydın Turizm 
8Özer Turizm
KanberoÇlu-Eaaday
Anrtur
Kamil Koç

812 OO 28
•13 •• 13
•13 12 12
013 20 77

014 47 71
012 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

HASTANELER rıaiK cgııım mua. ou id
İŞ-KUR 513 7166

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEBİYE

Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 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

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

513 2325 
51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBİİSİT

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

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_____________ 514 17 00
Akcan Petrol 81a 1o 7O
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Ötogaz S13 16 4S
JBo^za^Potrol^^^^^^^riş^^^^

Gemlik KBrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6147 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
KABİR AZABI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

ESKİ KÖYEYENİ ADET 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45
OTELTRANSİLVANYA 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU

%2 O ve üzeri 
eğitim bursu 

için okulumuza 
başvurunuz, j

%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL

%1.26-3 25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

ÖZELHATEM OKULLARIİ 02245144949-05355452887
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www-hatemakullari.kl2.tr

Fiyatlarımıza 
Eğitim, yemek, yayınlar 

kıyafetler dahildir.

hatemakullari.kl2.tr
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YENİ NESİL KONTİNÖ SİSTEM MAKİNELERDE

GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ I

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK
IKAVLAKİ

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd. N:42Gemlik - BURSA FABRİKA: UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA 0224 ^^k^^ ^^k^^
Şube 1: GEMLİK İSTİKLALCAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBULYÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ I 11

GemlikKjjfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:1973

3 Ağustos 2018 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

ımmiHiıınıı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Eğitimde dibe vurduk 
önce Liselere Geçiş (LGS) sınavları yapıldı 
Sonuçlan geçtiğimiz salı günü açıklandı. 
Böylece 8 yıllık ilk ve orta öğretim sonucu, 

liselere yerleşmek isteyen öğenciler, Milli Eğ 
tim Bakanlığı’nın zorunlu kıldığı sisteme gön 
yapılan yerleştirme büyük tepkilere neden 
oldu.

Bu sistemde öğrencilere, mahallesine yakıt 
5 liseyi seçme hakkı tanındı. Bunlardan ikisi 
nin İmam Hatip ve Meslek lisesi olması 
zorunlu kılındı. Halk çocuğunu imam hatibe 
yazdırmak istemediği halde, yazdırmak 
zorunda kaldı. Devamı sayfa 4’de________

Minikler Balkan Şampiyonasında mücadele 
eden Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor 
Kulübü sporcusu Emre Çoban -60 kg’da 
bronz madalya kazanarak ailesini ve 
kulübünü gururlandırdı. İzmir’de yapılan 
Minikler Türkiye Şampiyonasında, Türkiye 
şampiyonu olduktan sonra katıldığı ilk 
Uluslararası müsabaka olan Minikler Balkan 
Şampiyonasında da madalya kazanma 
başarısı gösteren Emre Çoban, gelecek için 
umut vaat etti. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK'TE SİGORTACILIĞIN 
İL. GÜVENİLİR ADRESİ

i SAĞLIK
□ +905324143628

I AA AA A £4 A AA AA

TRAFİK SİGORTASI KASKO EV VE İŞYERİ YANGIN ve DEPREM SİGORTASI
• Nerkez
• Şube

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA 

k Tel: 0224 513 06 77 Fax: 513 30 30

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahiller 
Daire Başkanlığı tarafından yenilenen 
İskele Meydam’ndaki çay bahçelerinin 
tamamlanan 3 tanesinin çevresi dün 
Belediye ekiplerince temizlendi. Çay 
bahçelerinden Milton’un bugün halkın 
hizmetine açılması bekleniyor. 2’de

: Dr, Ziya Kaya Nah. İstiklal Cd, No: 8M GENLİK 
; Dr. Ziya Kaya Nah. Sağlık Sok, No: 10/B GENLİK

erdogansaglik@hotmail.com

• İDRAR TAHLİLİ• KAN TAHLİLİ• RÖNTGEN• ULTRASON• UCUZ MAMA• KISIRLAŞTIRMA
HANVET »OPERASYONLAR

CLINIC www.hanvetclinic.com f] hanvetclinicgemlik © hanvetveterinerclinic Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0 224 513 5152 GEMLİK

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


3 Ağustos 2018 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 2

Cav bahçeleri çevresi temizlendi

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Sahiller Daire 
Başkanlığı tarafın 
dan yenilenen 
İskele Meydanı’ 
ndaki çay bahçe 
lerinin tamamlanan 
3 tanesinin çevresi 
dün Belediye ekip
lerince temizlendi.

YAYINIMIZ 
DİKKATE ALINDI 
Gazetemizde önceki 
gün yaptığımız 
yayın etkisini 
gösterdi.

Sahil düzenlemesini 
yapan firmanın 
çalışmaları tamamla 
masına karşın çay 
bahçelerinin 
çevresindeki 
mermer ve parke 
taşları ile inşaat 
molozlarını 
kaldırmaması ne
deniyle açılışa hazır 
hale gelen Milton, 
Marina ve Beyza 
çay bahçeleri 
müşterileriyle 
bulunamıyordu. 
Küçük eksikliklerin 
tamamlanmasıyla

sahil bandındaki' 
çay bahçelerinin 
tümünün hizmete

girmesi bek
lenirken, bunların 
giderilmesi için

Belediye Fen İşleri' 
Müdürlüğü ekipleri 
dün sabahtan

akşama kadar 
yaptıklan 
çalışmalarla 
çevredeki molozları 
ve parke taşlannın 
kaldırdı.
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü 
çalışanları da yeşil 
alanlara diktikleri 
bitkilerden sonra 
vidanjörle yıkanan 
zemin tertemiz 
oldu.
Çay bahçelerinden 
Milton’un bugün 
halkın hizmetine 
açılması bekleniyor.

Gemlik Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü çalışma başlattı

CELAL SAYAR ANIT PARKI YENİLENİYOR

Gemlik Belediyesi bakımdan Müdürlüğü ekipleri
bir yandan ilçeye geçirerek yeniden Umurbey Mahal
yeni parklar düzenliyor. leşi, Celal Bayar
kazandırırken, Bu kapsamda Anıt Parkında
diğer yananda Belediye Park ve yoğun bir çalışma
eski parkları Bahçeler başlattı. 2 bin

metrekarelik 
park alanında sert 
zemin yenileme 
çalışmalarını 
tamamlayan ekipler, 
sulama sistemi,

toprak takviyesi, 
serme çim ve bitki 
lendirme ve çevre 
düzenleme 
çalışmalarına 
başladı.

Parkının Celal 
Bayar’ın ölüm 
yıldönümü olan 22 
Ağustos tarihine 
kadar tamamlan 
ması bekleniyor.

Fafcebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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MeilislıiMHiıatroıyıııınlı
Bursa'da, çay 
evinde çalışan 
eşinin ilişki yaşadığı 
patronu F.G.'yi (52) 
tabancayla 
yaralayan Sefer A. 
(52) ve onu suça 
azmettirdiği ileri 
sürülen ağabeyi 
Alaattin A.'nın (57) 
tutuklu 
yargılanmasına 
başlandı. Sefer A., 
"Olay günü onun iş 
yerinin önünden 
geçerken, önümüze 
geçti. 'Eşinle nasıl 
ilişkiye girdim?1 
dedi. Ben de korkut
mak için ayaklarına 
doğru ateş ettim. 
Kamına nasıl geldi, 
bilmiyorum" dedi. 
Olay, mart ayında, 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı İstiklal 
'Nla'haTlesY'nâe mey
dana geldi. İddi
anameye göre, çay 
evi işleten F.G., 
yanında çalışan 
Sefer A.'mn eşi A.A. 
ile ilişkiye girdi. A.A. 
isimli kadın, durum
dan şüphelenen 
eşine, patronuyla 
ilişki yaşadığını 
anlatıp, işten ayrıldı. 
F.G., olay günü eşi 
ve ağabeyi ile iş 
yerinin önünden 
geçen Sefer A.'mn 
önünü kesti. Sefer 
A, "Eşin ile nasıl 
ilişkiye girdim?" 
diyen F.G.'ye 
tabancasını çek
erken, ağabeyi 
Alaattin A. da sopa 
ile başına vurdu. 
Sefer A.'nın 2 el ateş 
ettiği F.G. yaralandı.

MılrnclılMtııtıilM
Bursa'da uyuştu 
rucu ticareti yaptığı 
iddia edilen kadın 
tutuklandı.
Bursa il Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
Teknik Operasyon 
Büro Amirliği ve 
Mustafakemal 
paşa ilçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği 
ekipleri, uyuştu 
rucu madde satan 
şahısların tespiti ve 
yakalanmasına 
yönelik harekete 
geçti. Hakkında

KARDEŞE 23, 
AĞABEYE 18 YIL 
HAPİS İSTEMİ 
Olayın ardından tu
tuklanan Sefer 
A.'nın 'haksız tahrik 
altında kasten 
öldürmeye 
teşebbüs* ve 'silahlı 
tehdit' suçlarından 
23, Alaattin A.'nın 
da 'kasten öldür 
meye teşebbüse 
azmettirmek'ten 18 
yıl hapis cezası is
temiyle yargılan 
malarına başlandı. 
Bursa 3'üncü Ağır 
Ceza Mahkemesin
deki duruşmada, 
hastanede gördüğü 
tedaviyle sağlığına 
kavuşan F.G. de 
hazır bulundu. 
'KORKUTMAK İÇİN 
ATEŞ ETTİM' 
Tutuklu sanık Sefer 
A., savunmasında 
asker emeklisi 
olduğunu belirterek, 
"Müşteki, eşimle 
ilişkiye girmiş. 
Zaten 15 gün kadar 
yanında çalıştı ve 
işten ayrıldı. Olay 
günü, eşim ve 
ağabeyimle bankaya 
ev kirasını yatır 
maya gidiyorduk. 
Onun iş yerinin 
önünden geçerken, 

uyuşturucu ve 
uyarıcı madde 
ticareti yaptığı 
yönünde bilgi 
alınan Zarif K. (24), 
teknik takip net
icesinde yakaladı. 
Emniyetteki

'Siz hala buralarda 
mısınız, buradan 
gitmediniz mi 
daha?' diyerek, 
önümüzü kesti. 
'Eşinle nasıl ilişkiye 
girdim? Hala da 
girerim' dedi. Üzer
ime geldi. Ağır 
tahriklerde bulundu. 
Ben de ruhsatlı 
tabancamı çıkarıp, 
önce havaya bir el 
ateş ettim. Korkut
mak için ayaklarına 
doğru ateş ettim. 
Karnına nasıl geldi, 
bilmiyorum. 
Öldürmeye kastım 
olsa silahımda kalan 
3 kurşunu da kulla 
nırdım. Ağabeyim 
beni azmettirmedi" 
diye konuştu. 
Ağabey Alaattin A. 
ise Balıkesir'den 
kardeşini ziyarete 
geldiği sırada olayın 
meydana geldiğini 
dile getirerek, "Ben 
kardeşimi azmet
tirmedim. Suçlamayı 
kabul etmiyorum, 
tahliyemi ve beraat 
istiyorum" dedi. 
Mahkeme heyeti, 
ağabey- kardeşin 
tutukluluk halinin 
devamına karar 
vererek, duruşmayı 
erteledi.

işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilen 
Zarif K, çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklanarak 
cezaevine gön 
derildi.

Kamyondan dökülen 
köpükler trafiği karıştırdı
Bursa'da bir 
kamyondan yola 
saçılan köpükler 
otobanı birbirine 
kattı.
Geçtiğimiz günlerde 
meydana gelen olay, 
otobanda bir aracın 
kamerasına yansıdı. 
Brandasız bir 
kamyondan uçan 
köpükler etrafa 
saçıldı. O esnada 
yan yoldan çıkan bir 
otomobile denk 
gelen köpükler, 
sürücünün paniğe 
kapılmasına yol açtı. 
Paniğe kapılan 
sürücü köpüklerin 
arasından hızlı 
geçerken, araç

Dövülüp dere yatağına atıldı!
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, Murat T. 
ve Halis Y., bisik
letiyle evine 
giderken önünü 
kestikleri İsrafil Ç.'yi 
(40), tekme dokat 
dövüp dere yatağına 
attı.
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, Murat T. 
ve Halis Y., bisik
letiyle evine 
giderken önünü 
kestikleri İsrafil Ç.'yi 
(40), tekme dokat 
dövüp dere yatağına 
attı. Yaralanan İsrafil 
Ç., hastanede te- 
davjve.alınırkeo- 

kaçan 2 kişi 
gözaltına alındı. 
Olay, akşam saat
lerinde Mahmudiye 
Mahallesinde mey
dana geldi. Murat T. 
ve Halis Y., Bedre 
Deresi yanındaki

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGUZELYAlI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK 

05353781800

GemlikKörfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

kamerası bulunan 
sürücünün verdiği 
sesli tepkiler ise 
olayın ne kadar ko
rkunç olduğunu gö
zler önüne serdi. 
Araç sürücüsü oto
bandan çıkıp başka 
bir yöne gitmesine 
rağmen, rüzgarın 

sanayi yolu üze 
rinden bisikletiyle 
evine gitmek isteyen 
İsrafil Ç.'nin önünü 
kesti. 2 kişi, bilin
meyen bir nedenle 
tartıştıkları İsrafil 
Ç?yıtekme tokat 
dövüp dere yatağına 
attı. Daha sonra 
Murat T., İsrafil 
Ç.'nin arkasından 
pompalı tüfekle ateş 
edip arkadaşıyla bir
likte kaçtı.
Yaralanan; ancak 

etkisiyle uçan 
köpükler uzun süre 
sürücüyü takip etti. 
Trafikte kısa süreli 
aksamalar meydana 
geldi. Olay 
yerine gelen trafik 
polisleri araç 
trafiğini kont rollü 
şekilde sağladı 

şans eseri kurşun 
isabet etmeyen İs
rafil Ç., kendi 
imkanlarıyla yola 
çıktı. Haber verilme
siyle gelen 112 Acil 
Servis ekibinin mü
dahale ettiği İsrafil 
Ç., daha sonra am
bulansla İnegöl De
vlet Hastanesine 
kaldırıldı. Kaçan 2 
kişi ise polis ekipleri 
tartından yakala
narak gözaltına 
alındı.
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Güne Bakış
15 Temmuz darbe girişimi öncesi Emir Buhari Erkek Öğrenci Yurduydu

MiMlIlİKİlISMilllllKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Eğitimde dibe vurduk
Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra or

taya çıkan tablo ürkütücü oldu.
Zorunlu imam hatipli yapılmak istenen 

öğrenciler bu okulları tercih etmediler. İmam 
hatiplerin kontenjanlarının yarısı dolabildi.

Yan kontenjan boş kaldı.
Tercihlerin büyük çoğunluğu Anadolu Liseler

ine olduğu görüldü.
AKP’ye oy veren muhafazakar insanlar bile 

imam Hatipleri tercih etmediler.
Birileri "Altın Nesil” derken asrın lideri "Dindar 

Nesil” yetiştirmek istiyordu.
Bunun için imam hatiplerinin sayısını birkaç 

yılda 3 katına çıkardılar.
Bu okullara devlet kesesinden büyük paylar 

ayrıldı.
Gemlik’teki gibi "Nitelikli okullar” statüsüne 

sokuldu.
Oysa, Gemlik’te sayıları bir anda 5’e yük

seltilen imam hatiplerin bilinen bir nitelikleri 
olmadığı gibi, Anadolu Liseleri ve Gemlik 
Anadolu lisesine göre üstünlüğü de yoktu.

Diğer liselere haksızlık yapılmıştı.
94-96 puan alan öğrenciler Celal Bayar 

Anadolu Lisesi’ne yazılamazken, 70 puan 
alanların adları bakanlıkça açıklandı.

Veliler hiç bir okula yazılamayan öğrencileri 
için gözyaşı döküyorlar.

Demek ki zorla güzellik olmuyormuş.
Baskı ile zorla öğrencileri imam hatipli 

yapılamı yormuş.
Zorlama varsa bilin ki orada faşizm vardır, dik

tatörlük vardır.
Ama bey efendiler imam hatipli ya!
Herkesin kendileri gibi olmasını istiyorlar. 
Iktidardakilerin büyük çoğunluğunun imam 

hatip kökenli olması nedeniyle, gelecek 
gençliğinde aynı yoldan geçmesini istiyorlar.

Fikri hür, vicdanı hür gençlik yerine, dindar 
ama kindar nesil yetiştirmek istiyorlar.

Bunu geçelim.
Üniversite giriş sınavları sonuçlan açıklandı. 
Öğrenciler ister eşit ağırlıklı, ister sayısal, is

terse sözel olsun aldıkları puanlar açıklandı.
2 milyon 381 bin, 590 öğrencinin katıldığı sınav 

tarda yerleşme barajı olan 180 puanı tuttura
mayan 1 milyon öğrencinin olduğu ortaya çıktı.

14 fizik sorusunu doğru yanıtlama oranı yüzde 
0.4,40 Matematik sorularını doğru yanıtlama 
oranı 3.9, kimya da 13 soruda doğru cevap 
ortalaması 1.1, Türk Dili ve Edebiyatında 24 
soruda doğru cevap ortalaması 4,1 olduğu or
taya çıktı.

Bu eğitimin iflasının net göstergesidir.
16 yılda 6 Milli Eğitim Bakanı değiştirdiniz ve 

her biri başka sistem ile eğitimi düzeltmeye 
kalktı. Ancak ortada eğitim kalmamış farkında 
değiller.

Sınav sorularının binlerine verilmeden objektif 
yapılan sınavda öğrencilerin durumlarının ne 
olduğunu bu yıl net gördük.

Bu kafa üe eğitim düzelmez.
Bu eğitim sistemi ile de uluslararası düzeyde 

insan yetiştirmemiz çok güç.
Şimdi oturup şapkayı çıkarıp, biz nerede hata 

yaptık diye düşünsünler.

FETÖ/ PDY örgüt 
yapısı içinde 
ilçemizde Fetullah 
Gülen gizli 
yapılanması içinde 
olarak Dr. Ziya 
Kaya Mahallesinde 
Emir Buhari Erkek 
Öğrenci Yurdu 
adıyla yalnız Hukuk 
Fakültesi öğrenci 
terinin barındırıldığı 
yurt bu kez de 
başka bir eğitim 
kurumuna 
kapılarını açıyor. 
15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra 
kapatılan Fetöcü 
yurt, okul ve 
dershaneler arasına 
olan Emir Buhari 
Erkek Öğrenci 
Yurdu, kapanmasın 
dan sonra Gemlik 
Halk Eğitim Merke 
zi Müdürlüğü’ne

İIİİIIİWIIMIİIMİIIİIWİ
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından İskele
den eski Ticaret ve 
Sanayi Odası 
önüne kadar 
yapılan sahil 
düzenlemesinde, 
derenin iki yakasını 
birleştiren köprü 
yapıldığı günden 
beri yarattığı tehlike 
ile gündemden 
düşmedi. 
Müteahhit firma 
tarafından 
köprünün önce 
demir akşamları 
yapıldı, ancak 
üzerine döşeme 
yapılmayınca 
Emin Dalkıran 
Kordonu’ndan 
karşıya geçmek 
isteyenler tehlikeli 
bir şekilde demirler 
üzerinden karşı 
yöne geçtiler. 
Daha sonra zemin 
tahtaları döşendi. 
Ancak, bu kez de 
köprünün korkuluk 
lan yapılmadı.

verildi.
Bir yıl sonra TÜR 
GEV’e devredildiği 
söylendiyse de 
TÜRGEV yerine 
Nakşibendi tarikatçı 
müritlerinin 
güdümünde olan 
Birlik Vakfı 
tarafından öğrenci 
yurduna devredilen 
bina, şimdi ise

Çocuklar ve yaşlılar 
için tehlike yaratan 
bu durum çeşitli 
basın 
kuruluşlarınca 
haber haline 
getirilmesine 
karşın uzun süre 
aynı kaldı.
Gemlik Belediyesi 
şikayetler üzerine 
köprüye geçiçi 
olarak demir pro
filden korkuluk ya
parak tehlikenin

Limit Eğitim 
Kurumlan adı 
altında kapılarını 
öğrencilere kurs 
merkezi olarak 
açacak.
Hazırlıklarını 
tamamlayan Limit 
Eğitim kurumlan, 
binadaki eski 
tabelaları 
kaldırarak kendi 

önüne geçtiler. 
Müteahhit firmanın 
yer teslimi tarihinin 
bitmediği için işi 
gevşek tutması 
halk arasında 
yakınmalara neden 
oluyor.
Basit işlerin 
yapılmasının 
nedeniyle tehlike 
yaratması şikayet 
leri arttırdı.
Son olarak çay 
bahçelerinin önün

tabelalarını astı. 
Birlik Vakfının 
öğrenci yurdunu 
kapatması ardın 
dan modern bina 
nın Limit Eğitim 
Kurumlan olarak 
hizmete açılması 
kafalarda soru 
işaretlerinin 
doğmasına 
neden oldu.

deki müteahhitten 
kalma mermer ve 
parke taşlarının da 
kaldırılmaması 
üzerine bu işin 
yine belediye 
tarafından kaldırıl 
ması dikkat çekti. 
Yaz sezonunun so
nuna doğru gelin
mesine karşın sahil 
düzenlemesinin 
tamamlanması 
vatandaşların tep
kisini çekiyor.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

İSPANYA-ENDÛLÜS TURU 10

Dünden devam

Granada:

Granada şehri, 
Avrupa'nın yüksek 
dağları arasında 
sayılan Sierra 
Nevada'nın etek
lerindeki bir va
dide kurulmuştur. 
Granada'nın 
arkasında gökyü 
züne uzanan yük
sek dağlar ise, te
peleri Akdeniz 
kıyısına kadar 
uzanan ünlü 
Sierra Nevada'dır. 
Kentin nüfusu 
2004 itibarı ile 
şehir merkezinde 
yaklaşık 250.000, 

tüm ilde ise 
500.000'dir. Ünlü 
ozan Lorca bu 
şehir için "İnsan 
aşkını ancak 
böylesine güzel 
bir şehirde ilan 
edebilir,” demiştir.

Sonrasında 
Granada 'ya yarış 
ve ardından 
panoramik şehir 
turu, tarihi 
Endülüs-Granada 
sokaklarında 
Emevi ve Abbasi 
dönemlerinden 
kalma eserlerin 
arasında şunları 
görüyoruz:

Grand Via: 
Garanada’nın 

önemli

meydanlarından...

La Rambla: 
Burası da kentin 

görülmeye değer 
meydanlarından 
biridir.

Belediye 
Meydanı:

Akşam, rehberi 
mizle birlikte Al- 
baizin ve Sacro 
monte yerel ma
halleler turuna 
çıkıyoruz. Al-Ham- 
bra Sarayı’nın 
çevresine, Sierra 
Nevada dağının 
eteklerinde bulu
nan Albaizin böl
gesinde unutul 
maz bir çingene

gösterisi izliyoruz.

Sacromonte: 
Çingenelerin 

yoğun yaşadığı 
mahalle... 
Sacromonte'nin 
girişinde eskinin 
meşhur çeribaşı, 
yani çingenelerin 
başkanının heykeli 
varmış. Biz gece 
geldiğimiz için 
bunları pek 
göremiyoruz.

Buranın öyküsü 
şöyle anlatılmak 
tadır: Çingenelerin 
kralı Chorrohumo, 
19.yy'da Elhamra 
atıl haldeyken 
orada bir süre 
ikamet etmiş, 
sonra yavaştan 
ya vaştantu ri stler 
gelmeye başlayın 
ca da etrafı gezdir 
miş, böylelikle bu 
işten para kazan
maya başlamış ve 
mahalle önem 
kazanmıştır.
Zamanla çingene 

danslarını sergi 
leyerek turistleri 

eğlendirmiş ve bu 
işten büyük gelir 
elde eder olmuş.

Bu gezi sırasında 
Al-Hambra 
sarayını gece 
ışıklandırılmış 
şekilde görme 
fırsatını buluyo 
ruz. Sokaklar hem 
çok dik hem de 
çok dar olduğu 
için iki minibüsle 
buraya geliyoruz, 
otobüsün buraya 
girmesi mümkün 
değil.

Gece saat 23’ü 
geçmekte...

Biz çingene ma
hallesinde bir gös
teriyi izleyeceğiz. 
Rehberimiz bura 
nın sorumlu 
kişisiyle 
tanıştırıyor bizi. 
Adam ben çin
geneyim deyip bu 
özelliğiyle 
övünüyor. Salon
dan diğer izleyen
lerin çıkmasını 
bekliyoruz. Saat 
23.30 a 
yaklaşırken 70-80 
kişilikboşalan

salona hemen 
yerleşiverdik. Dar 
ve uzun bir salon, 
salaş bir yer. Salo
nun kenarlarında 
oturmak için 
küçük tabureler 
yerleştirilmiş. 
Dansçılar için sa
lonun ortası, 
müzisyenler için 
girişte küçük bir 
bölüm ayrılmış.

Bir süre sonra 
seyircilerin iste
dikleri içkiler, 
meyve suları geti 
rildi. Daha önce 
izlediğimiz Fla- 
menko gecesinin 
bir benzerini bu
rada izledik.

45 dakika süren 
gösterinin 
kahramanları 
bütünüyle çin
geneydi. Buradak
ileri alaylı, daha 
önce izlediğimiz 
sanatçıları mek
tepli diye değerlen 
direbiliriz. Saat 
yarıma gelirken 
aracımıza binip 
otelimize yöneldik.

Devamı yarın...

JUDO DA BALKAN MADALYASI
Balkan Judo Birliği 
tarafından organize 
edilen Minikler 
Balkan Şampiyo 
naşı 28-29 Temmuz 
tarihlerinde, 10 
ülkeden 325 
sporcunun katılımı 
ile Yunanistan’ın 
Selanik kentinde 
yapıldı.
Minikler Balkan 
Şampiyonasında 
mücadele eden 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü sporcusu 
Emre Çoban -60 
kg’da bronz 
madalya kazanarak 
ailesini ve kulübünü 
gururlandırdı. 
13-15 Temmuz 
tarihlerinde 
İzmir’de yapılan 
Minikler Türkiye 
Şampiyonasında, 
Türkiye şampiyonu 
olduktan sonra 
katıldığı ilk 
Uluslararası mü 
sabaka olan 
Minikler Balkan 
Şampiyonasında da 

madalya kazanma 
başarısı gösteren 
Emre Çoban, 
gelecek için umut 
vaat etti.
Müsabakların 
tamamlanma 
sının ardından 
açıklamalarda 
bulunan Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Judo Antrenörü 
Ahmet Kıhnç, 
“Minikler kate
gorisinde ilk kez 
düzenlenen Balkan 
Şampiyonasından 
ilçemize ve kulübü 
müze madalya 
kazandırmak gurur 
vericidir. Inanıyo 
rum ki önümüzdeki 
yıllarda bu başarı la 
rımız katlanarak 
devam edecektir. 
Altyapımızda bunu 
gerçekleştirebilecek 
onlarca sporcumuz 
çalışmalarına aralık 
sız olarak devam 
ediyor. Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü

bünyesinde, Ayşe- 
ZiverKarataş 
İlkokulu spor salo
nunda, 2013 yılında 
başlattığımız judo 
çalışmalarımız 
neticesinde 2016 
yılından bu yana 
katıldığımız Türkiye 
Şampiyonalarında 

kazandığımız 12’si 
altın olmak üzere 24 
madalyanın yanına 
şimdide Balkan 
Şampiyonasında 
alınan madalya 
eklenmiştir. Son 3 
yılda geniş sporcu 
yelpazesinde 
kazandığımız

madalyalarla ilçe 
mize önemli 
başarılar kazandır 
dik. Bu azimli ve 
gayretli çalışmala 
rımız neticesinde 
Milli takımlara 
sporcu gönder 
meye başladık ve 
önümüzdeki 

yıllarda bu sayı 
çok daha fazla 
olacaktır. Bizlerden 
hiçbir zaman 
desteklerini esir 
gemeyen 
Gemlik Belediye 
Balkanımız Sayın 
Refik Yılmaz’a, 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Başkanımız 
Hulusi Gandar’a, 
Judo Branş 
Sorumlularımız 
Faruk Aktaş ve 
Emre Özkan’a ve 
tüm yönetim kuru
luna tüm sporcu 
lan m ve aileleri 
adına teşekkür 
ederim” dedi.
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

Bu yıl Gemlik 
imizin birinci amatör 
kümede temsil ede
cek olan Gemlikspo- 
rumuz güçlenmeye 
devam ediyor.

Aynı şekilde Vefa 
sporumuzda mevcut 
kadrosuna çok iyi 
elemanlar takviye 
ederek, kıl payı 
kaçırdığı şampiyon 
luğu bu sene 
yakala yacak gibi 
gözüküyor. 
Çotanaksporumuz 
ve Umursporumuz 
yetiştirdiği gençlerle 
maçlarına çıkacak 
U19veU15teçeki 
len kuralar sonunda 
rakipler belli oldu.

Dünyada değişmez

GEMLİKSPOR
kural güçlü yönetim
ler güçlü takımları 
oluştururlar. Yöne
timi güçlü olmayan 
takımların işi zordur. 
Son yaptığı kongre 
de Gemlikspor yöne
timini güçlendirdi. 
İster istemez 
takımının gücünü de 
arttıracak. Gençlerle 
takviye edilmiş 
kaliteli bir A takım 
oluşturulacak.

Gemlikli çocuklara 
öncelik verilecek. 
Gemliksporunda 
amacı başarabilirse 
şampiyon olmak. 
Çok çalışarak bunu 
başaracağız inşallah.

Teknik kadroda 
daha evvel profes 

yönel liglerde oy
nayan Abdullah 
Apak ve Cengiz 
Tümer ile birlikte 
Haydar Yiğit ve Sön
mez Deliorman 
görev yapacaklar. 
Görüldüğü gibi 
harika bir ekip var. 
Ayrıca Orhangazi’
den eski kalecileri 
Ozcan Pehlivan’ı da 
kaleci hocalığına ge
tirdiler. özcan 
kardeşim Mehmet 
Tan hocanın 
şampiyon Gemlik- 
sporunun kalesini 
1998 yılında 
korumuştu.

Gemlik’e yabancı 
biri değil Orhangazi 
Gençlerbirliği’nde 

antrenörlüğü devam 
ediyordu.

Yönetim göreve 
başlar başlamaz 
öncelikli olarak 
sporcularının 
peşinatlarının ödedi. 
Uzun zamandan beri 
bu durum Gemlik- 
sporda olmuyordu. 
Şimdi yeni alınacak 
arkadaşlarında 
peşinatını ödeyip 
sezon açılışını 
bekleyecekler.

Tüm yönetim el
lerinden geldiğinde 
takımı iyi yönetecek
lerine dair söz 
verdiler. A takımdan 
sorumlu yöneticiliğe 
Ferhat Orhan 
getirildi.

Amaç tüm Gemlik 
takımlarıyla barışık 
bir ortam oluştur 
mak. Birlikten kuvvet 
doğar mantığına tam 
olarak uymak.

30 Temmuz 
Pazartesi günü 
Bursa Ördekli Kültür 
Merkezinde yeni 
sezon kura çekimi

vardı.
öncelikli oynaya

cak U15 ve U19 
takımlarının grupları 
belli oldu.

ASKF ve Futbol 
Federasyonu temsil
cilerinin 
önderliğinde yapılan 
kura çekiminde önce 
U15 Gemlik 
Belediyesporun Elit 
ligde rakipleri belli 
oldu. Gemlik 
Belediyespor, Zafer- 
spor, Demirtaşspor, 
Nilüfer 1987, Bursa 
Güvenspor, Emek- 
spor, Yolspor, M. 
Kemalpaşa 2014 
spor, Dikkaldırım Hü- 
davendigarspor 
takımımızın rakipleri 
oldular.

U19 da Gemlik 
Orhangazi ve İznik 
takımlarının oluştur 
duğu bir grup çıktı 
ortaya. Gemlikspor, 
Umurspor, Gemlik 
Gençlerbirliğispor, 
Çotanakspor, 
Yeniköyspor, 
Gedelekspor, Çiçek- 

lispor. Elbeyli Üzüm- 
spor, Iznikspor bir
likte liglerini 
oluşturdular.

A takım Gemlik
spor daha önce bir 
kaleci ve bir orta sa
hayla anlaşmıştı 
Şimdi de Konya 
Selçukluspordan 
Nihat Özeren, 
Iznikspordan Emre 
Çeken, Bursa Fatih 
Gücünden Murat 
Bayram ve Sakarya 
Ferizlispordan 
Dinçer Sağdıçla 
prensip anlaşmasına 
vardı.

Daha önce de
falarca yazdım. 
Hiçbir emeğiniz 
olmamasına rağmen 
benim çocuklarımı 
yalanlarınızla 
kandırmayın. 
Sporcularımla benim 
aramı açmayın.
Yanlış yapıyorsunuz. 
Para her şey demek 
değildir. Sizin taah
hütlerinizi çok daha 
fazlasını biz veririz 
merak etmeyin.

IIlB'ln temmuz Hıracannıla bM anıs
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri (UİB) 
kanalıyla yapılan 
ihracat temmuz 
ayında, geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 14,78 artışla 
2,9 milyar dolar 
oldu.
UİB'den yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Birlik üyesi 
firmalarca bu yılın 
ocak-temmuz döne
minde yapılan ihra
cat geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla 
yüzde 16,07 artarak 
19,9 milyar dolar, 12 
aylık ihracat ise 
yüzde 15,30 artarak 
32 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. 
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği 
(OİB), temmuz 
ayında önceki yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 13,30 artışla 
2,5 milyar dolarlık 
ihracata imza attı. 
OİB'in 1 Ocak-31 
Temmuz döne
mindeki ihracatı ise 
yüzde 15,38'lik 
yükselişle 17,4 mil
yar dolar oldu, 
geriye dönük 12 

aylık ihracat ise 
yüzde 14,69 artarak 
27,9 milyar dolar 
seviyesine ulaştı. 
Uludağ Tekstil 
İhracatçıları 
Birliğinin (UTİB) 
temmuz ayı ihracatı 
yüzde 18,68 artarak 
100,4 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 
UTİB'in 7 aylık 
ihracatı yüzde 12,09 
artarak 760 milyon 
dolar, geriye dönük 
12 aylık ihracatı da 
yüzde 9,79 artışla 
1,2 milyar dolar se
viyelerine geldi. 
Uludağ Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği 
(UHKİB) ise temmuz 
ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 19,25 artışla 
56,7 milyon dolarlık 
ihracata imza attı. 
UHKİB'in 2018'in ilk 
7 ayındaki ihracatı 
yüzde 18,35 artarak 
382 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 
Birliğin geriye 
dönük 12 aylık 
ihracatı ise yüzde 
16,09 artışla 612,4 
milyon dolar oldu. 
Uludağ Meyve

Sebze Mamulleri 
ihracatçıları Birliği 
(UMSMIB) tem
muzda yüzde 24,40 
artışla 16,1 milyon 
dolarlık ihracat 
yaptı. UMSMİB'nin 
bu yılın 7 ayındaki 
ihracatı 97,4 milyon 
dolar, geriye dönük 
12 aylık ihracatı ise 
166,2 milyon dolar 
olarak kayıtlara 
geçti.
Temmuz ayında 8,5 
milyon dolarlık ihra
cat yapan Uludağ 
Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları 
Birliğinin (UYMSİB) 
7 aylık ihracatı 79,4 
milyon doları, 

geriye dönük 12 
aylık ihracatı ise 
127 milyon doları 
buldu.
UİB üzerinden ihra
cat kaydı yapılan ve 
"diğer" başlığı 
altında listelenen 
sektörlerin ihracatı 
ise temmuz ayında 
geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla 
yüzde 49,18 artışla 
189,7 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 
- "Ekonomimizin 
büyüme trendini 
devam ettirmesi 
gerekiyor" 
Açıklamada 
değerlendirmelerine 
yer verilen UİB Ko

ordinatör Başkanı 
Baran Çelik, Birlik 
olarak temmuz 
ayındaki ihracat 
performansından 
memnun olduklarını 
ve hedefe doğru 
hızla ilerlediklerini 
belirtti.
Çelik, artık 
ekonomi, üretim, is
tihdam ve özellikle 
ihracata 
odaklanılması 
gerektiğini vurgula
yarak, "Ülke 
ekonomimizin 
büyüme trendini 
devam ettirmesi 
gerekiyor. Bu nok
tada ihracat ol
madan büyüme ve 

kalkınmadan söz 
edemeyeceğimizi 
bir kez daha yinele
mek istiyorum. 
Dolayısıyla yeni 
dönemde ihracat 
odaklı bir üretim 
stratejisi ve doğru 
planlamayla 
hareket etmeliyiz.” 
ifadelerini 
kullandı.
İhracat odaklı üre
tim stratejisiyle 
ithalatın da 
azalacağına 
inandığını belirten 
Çelik, şunları kay
detti: 
"İhracat ve ihracata 
dayalı büyüme ve 
üretim stratejisini 
her platformda 
destekliyoruz. Öyle 
ki amacımız 
yalnızca ihracat 
rakamlarını artırmak 
değil, ithalata olan 
ihtiyacımızı gün
begün azaltmaktır. 
Böylelikle 
ekonomimizin 
yumuşak kamı 
olarak nitelendirilen 
cari açıkta makas 
daralacak, en
flasyon da yeniden 
tek haneli rakam
lara inecektir."
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Kredinle araç alacaklar dlkfcat!
Yeni taşıt kredisi 
taslağına göre 
değeri 120 bin TL'- 
den düşük otomo
biller için değerinin 
yüzde 70'ine, bunun 
üstündeki değerde 
ki otomobiller için 
değerinin yüzde 
50'sine kredi verile
cek. önceden bu 
miktar 100 bin TL 
idi.
Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurulu (BDDK)fi-

nansal istikrarın 
güçlendirilmesi ve 
makro ekonomik 
dengelenme 
sürecinin destek
lenmesi 
kapsamında taşıt 
kredilerinde düzen
lemeye gitti.
Krediye esas 
alınacak taşıt değeri 
fiyatları yükseldi. 
Taslağa göre tüketi
cilere, binek araç 
edinimi amacıyla 
kullandırılacak taşıt

kredilerinde ve taşıt veya yapılacak fı- işlemlerinde, kredi 
teminatlı kredilerde nansal kiralama tutarının taşıtın

değerine oranında 
esas alınacak 
taşıtın nihai fatura 
değeri 100,000 TL’- 
den 120,000 TL’ye 
yükseltildi.
Bu tutarın altındaki 
araçlarda bu be
delin yüzde 70’ i 
oranında kredi 
alınabilecek, 
üzerindeki tutar
larda ise yüzde 
50’si kadar kredi 
verilebilecek.

Jtomobil zengini il: 4 Kişiye 1 araç düşüyor
Türkiye’de ortalama 
7 kişiye bir otomo
bil düşüyor. Ankara 
4 kişiye bir otomo
bil ile otomobil 
zengini kent 
olurken, Hakkari 
ise 131 kişiye bir 
otomobil oranıyla 
iller bazında son 
sırada yer aldı. İs
tanbul'da ise bu 
oran 5 kişiye 1 oto
mobil olarak ifade 
edildi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
Diyarbakır Bölge 
Müdürlüğünden 
alınan Motorlu Kara 
Taşıttan 2017 ve 
Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi 
(ADNKS)2017

verilerine göre 
Türkiye’de ortalama 
7 kişiye bir otomo
bil düşüyor.

4 KİŞİYE 
1 ARABA 
Otomobil zengini 
illerin başını lise 
başkent Ankara 
çekiyor. Ankara’da 
ortalama 4 kişiye 
bir otomobil 
düşerken, Ankara’yı 
5 kişiye bir otomo
bil ile Antalya, Bolu, 
Burdur, Denizli, 
Eskişehir, İsparta, 
İstanbul, Kütahya 
ve Muğla takip etti.

DOĞU VE 
GÜNEYDOĞU 
OTOMOBİL

FAKİRİ 
Doğu ve 
Güneydoğu illeri ise 
otomobil fakiri çıktı. 
Hakkari’de ortalama 
131 kişiye, Şırnak’ta 
123 kişiye, Ağrı’da 
53 kişiye bir otomo
bil düşüyor.
Otomobil başına 
düşen kişi sayısına 
göre iller şöyle: 
"Ankara 4, Antalya

5, Bolu 5, Burdur 5, 
Denizli 5, Eskişehir 
5, İsparta 5, İstanbul 
5, Kütahya 5, Muğla 
5, Amasya 6, Aydın 
6, Balıkesir 6, Bursa
6, Çanakkale 6, 
Edime 6, İzmir 6, 
Karabük 6, Kasta
monu 6, Kayseri 6, 
Kırıkkale 6, 
KIrklareli 6, Kırşehir
6, Konya 6,

Nevşehir 6, Uşak 6, 
Zonguldak 6, 
Adana 7, Aksa 
ray 7, Bartın 7, 
Bilecik 7, Çorum 7, 
Düzce 7, Karaman 
7, Manisa 7, Mersin 
7, Osmaniye 7, 
Sakarya 7, Sinop 7, 
Tekirdağ 7, Yalova 
7, Afyonkarahisar 8, 
Çankırı 8, Hatay 8, 
Kocaeli 8,

Niğde 8, Samsun 8, 
Sivas 8, Tokat 8, 
Trabzon 8, Elazığ 9, 
Erzincan 9, 
Gaziantep 9, 
Kahramanmaraş 9, 
Malatya 9, Yozgat 9, 
Rize 10, Artvin 11, 
Giresun 11, Ordu 
11, Adıyaman 13, 
Bayburt 13, 
Erzurum 13, 
Kilis 13, 
Gümüşhane 16, 
Şanlıurfa 21, Kars 
24, Ardahan 25, 
Tunceli 25, İğdır 30, 
Diyarbakır 33, 
Mardin 35, Bingöl 
37, Batman 39, 
Van 40, Bitlis 44, 
Muş 44, Siirt 45, 
Ağrı 53, Şırnak 
123, Hakkari 131”
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BEREKU TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
158

51310 55
513 10 70
513 12 08

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
OrmBöl.Şef. 
Milli Eğt Md.

121
188

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 258 77 84
Mudanya 544 30 80
Yonlkapı (212) 518 12 12
Yaloya (228) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tas. 513 23 94

513 11 74
513 13 53 VAPUR- FERİBOTKmUKEMIIE Halk Kütüphane

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

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

Askerlik Şb. 
Karayollan 
Uman Baş. 
Mal MOd. 
Nüfus Md.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Eaklhlaar

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

513 10 05
513 37 42 OTOBÜS

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00
Famuttsla 
DİNİZ UÇ AÛt

• 12 OO 2*

•13 20 77

Tapu Slcl. MOd. 
Müftülük

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

Pegatuı Atan Is Seyslıet 
MITRO
Aydm Turtam

Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım MOd.

524 85 86
513 10 02
513 10 45

BAOlTICILAB
•Oser Turtam
Kanberofllu-faadaı GEMDAŞ 513 20 20
Anrtur 
Kami Koç___________ • 12 Ol «3 İlçe Seç. Md. 513 77 73 Aygaz 513 12 05

513 16 37
513 75 58MSTMaa nam cgıum niuo. öi3iB4ö 

İŞ-KUR 513 71 66
Habaş
Mogaz

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 20 BELEDİYE Ergaz 

Mllanuaz
813 88 43
513 22 59M»f.8ıû.Ocs()i 

Tomokey Tomografi 
Acıbadem

513 10 M
513 55 2®
200 44 44

Santral
Başkanlık

5134521-23
513 45 20

Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 50 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00TAKSİLER BU SKİ 514 57 96

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Msn.stır Tsksl

513 18 21
513 24 57

İtfaiye
Muhasebe Md.

513 23 25
51345 21-182

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

51332 40
513 23 24
517 33 04

Yazı İşi. Md. 
Su Anza

51345 21-111
Yalnız 185

Akçen Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Boysa Petrol

• 13 1O 70
•13 30 33
613 O1 03

Gemlik KErfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ/;

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 6148 

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 Câ(T Bora Sok. No:5/A GEMllK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
KABİRAZABI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45

ESKİKÖYEYENİADET 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45
OTELTRANSİLVANYA 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45

I 5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


Gemlik Körfez

GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL
Fiyatlarımıza 

Eğitim, yemek, yayınlar 
kıyafetler dahildir.

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

%20 ve üzen
eğitim bursu

için okulumuza
başvurunuz.

ÖZELHATEMOKULLARIİ 02245144949-05355452887
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www.hatenwkullari.kl2.tr

http://www.hatenwkullari.kl2.tr
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YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

OÜNL.ÛK 300 TON [■
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ I

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK
[kavlak
İL DOĞANIN HÂZİNESİ J

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik-BURSA FABRİKA : llmürbey Mh. Yalova Yolu Cd.No:44 Gemlik-BURSA 1^ 0224^™^
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube2: OKSİJEN 68 ? İSTANBUL YÖNÜ Şube 3:OKSUEN 68-İZMİR YÖNÜ |

lKumlusa1973l

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Kıyı ve deniz üstü temizliğinden 55 bin metreküp atık toplandı

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA 
Tel:0224 5130677 Fax:5133O3O

■Mi!
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Deprem uyanları...
Son günlerde yaşadığımız normal sıcak 

havalar içimde her zaman bir korkuya neden 
olur.

Bunaltıcı sıcak havalar ardından sanki dep 
rem olacakmış hissi uyanır içimde.

Şimdi kimileriniz “Amma da şom ağızlısın” 
diyebilirsiniz.

1999 depremi belki bana bu hissi yaşattı.
Bir de bugünkü gazetemizde iki deprem 

haberi koyunca, bunlarla bağdaştırma yaptın.
Kimse depremin olmasını istemez ama, dep 

remde ben geliyorum demez.
Geldiğinde yıkar geçer.
Siz her gün deprem olacakmış gibi hazırlıklı 

olun diyor uzmanlar. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gerçek 
/eştirdiği sahilleri temizleme çalışmaları 
kapsamında denizden 55 bin metreküp 
lük atık çıkartıldı. Atıkların 450 metre 
küpünün 'su yüzeyinden alınan' malze 
melerden oluştuğu kaydedildi. Narh'dan 
Karacabey Boğazı'na uzanan 115 kilome
trelik kıyı şeridi ile 24 adet halk plajı, 
belediye ekipleri tarafından günlük olarak 
temizleniyor. Haberi sayfa 2’de

HhIMm 
tUniıııHM

Mudanya Belediyesi ve Doğa Hareket
lerini Araştırma Derneği işbirliğiyle Mu
danya'da, depremleri günler öncesinden 
tahmin eden “Deprem Öncü İşaretleri 
izleme İstasyonu” kuruldu. Altıntaş, Tri- 
lye, Esence ve Mirzaoba'ya kurulan ista
syonlar, 17 Ağustos Deprem i'nin yıldönü 
münde hizmete alınacak. Haberi 2’de

GEMLİK'TE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SİG0RT8CILIK

0 +90 5324143628
©+9022451222 39

+902245122238
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Kıyı ve deniz üstü temizliğinden 55 bin metre küp atık toplandı

Biiyülıselıir B eleöiy esi sahi İleri temizliyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
gerçekleştirdiği 
sahilleri temiz 
leme çalışmaları 
kapsamında 
denizden 55 bin 
metreküplük atık 
çıkartıldı.
Atıkların 450 
metreküpünün 
'su yüzeyinden 
alınan' malzeme 
lerden oluştuğu 
kaydedildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi, kıyı ve 
plaj temizliğinin 
yanı sıra deniz 
yüzeyindeki 
atıklann toplanarak 
bertaraf edilmesi 
yönündeki 
çalışmalarını tüm 
hızıyla sürdürüyor. 
Narlı'dan Kara 
cabey Boğazı'na 
uzanan 115 kilo 

metrelik kıyı şeridi 
ile 24 adet halk 
plajı, belediye 
ekipleri tarafından 
günlük olarak 
temizleniyor. 
Mudanya ile 
Gemlik'te ise 
'yapılan çalış 
malara ek olarak' 
su yüzeyinde deniz 
süpürgeleriyle 
temizlik faaliyetleri 
aralıksız 
sürdürülüyor. 
Deniz yüzeyinden 
çıkartılan atıklar 
anında bertaraf 
ediliyor.
Kıyı ve plajlarda 
özellikle yaz 
aylarında cam ve 
plastik şişe, karton 
ve alüminyum kutu, 
tahta ve yosun 
atıklarına 
rastlanırken; deniz 
yüzeyinde ise yine

kağıt ve plastik, 
şişe, tabak, mutfak 
malzemesi, moloz, 
araba lastiği, yatak 
ve buzdolabı atıkları 
göze çarpıyor.
'Daha temiz, daha

sağlıklı Bursa' 
hedefiyle Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından verilen 
hizmetler, halkın 
deniz ve kıyılan 
koruma bilincini

geliştiriyor. 
Ayrıca Sahil 
Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü 
tarafından her 
sene okullarda 
verilen

eğitimlerle de 
öğrenciler, 
denizleri-eko 
sistemi ve 
çevreyi koruma 
yönünde bilgi 
sahibi oluyor.

İmi Mlıı talimin ettlıA
Mudanya Belediyesi ve Doğa Hareketlerini Araştırma Derneği işbirliğiyle Mudanya'da, depremleri günler 
öncesinden tahmin eden “Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu” kuruldu. Altıntaş, Trilye, Esence ve 
Mirzaoba'ya kurulan istasyonlar, 17 Ağustos Depremi'nin yıldönümünde hizmete alınacak.
Mudanya Belediye 
si, depremin 
önceden tahmin 
edilebilmesine 
olanak sağlayan 
Deprem Öncü 
İşaretleri izleme 
Istasyonlan'm 
hayata geçiriyor. 
Büyük yer hare 
ketlerinin hafta 
lar öncesinde 
değişimlerini 
izleyerek halkın 
dep remlere hazır 
lıklı olmasını 
sağlamak 
amacıyla, Doğa 
Hareketlerini 
Araştırma Derneği 
(DOHAD) işbirliği 
ile Mudanya'da

Deprem İzleme anlık olarak tarafından da
istasyonlarının Mudanya Bele izlenebilecek.
kurulumu yapıkh. diyesi'nin internet Altıntaş, Trilye,
İstasyonlardan sitesinden Esence ve
alınacak bilgiler vatandaşlar Mirzaoba'ya

4 adet istasyon 
kurulurken, Mu
danya Belediye 
Başkanı Hayri 
Türkyılmaz, Fen 
İşleri Müdürü Nisa 
Kartaltepe ile bir
likte istasyonlarda 
inceleme yaptı. 
Güvenli bir 
kent oluşturma 
çabalarını yıllardır 
sürdürdüklerini 
ifade eden Başkan 
Hayri Türkyılmaz, 
"Mudanya'da 
göreve geldiğimiz 
den bu yana 
hemşerilerimizin 
felaketlerden zarar 
görmemesi için 
bilimin ışığında

çalışmalar yaptık. 
17 Ağustos 
Depremi'nin 
19.yıldönümünde 
Mudanya'da 
böylesine bir 
hizmeti hayata 
geçirdiğimizden 
dolayı ayrıca 
gururluyum. 
Umuyorum ki 
depremler olma 
sın ama insanları 
mızın yaşanacak 
depremler önce 
sinde önlemini 
alması için 
yaptığımız çalış 
maların hayırlı 
olmasını diliyo
rum" diye 
konuştu.

ebook sayfamız : Gemlil< tjÇörfez - Güler Ajans
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Bursa'da jandarma 
tarafından takip 
edilen ve lastiği 
patlayınca araçta 
bulunan esrarı tar
laya atan baba ve 
oğlu gözaltına 
alındı. Araçta 4 bin 
560 gram kubar 
esrar ve 310 kök 
ıslak dişi hint kene 
viri ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, Karacabey 
ilçesi istmetpaşa 
Mahallesinde bulu

Bursa'da FETO'cü polisler 
hakim karşısında!

Bursa Terörle Mü
cadele Şube Müdür 
lüğü tarafından 
FETÖ/PDY soruştur 
ması kapsamında 
gözaltına alınıp 
meslekten ihraç 
edilen 21 polis 
memuru adliyeye 
getirildi. FETÖ'cü 
polislerin adliyeye 
getirilmesi sırasında 
yakınlan "Hızır aley- 
hisselam sizinle bir
likte, sizlerle gurur 
duyuyoruz” diye 
destek verdi.
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından 
hakkında yakalama 
karan çıkanlan ve 
son yayınlanan KHK 
ile meslekten ihraç 
edilen 21 polis 
memuru Bursa İl 
Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
(TEM) ekiplerince 25 
ayn adrese eş 
zamanlı yapılan op

nan ormanlık alanda 
dişi hint keneviri 
ekimi yapılacağı bil
gisine ulaştı. 
Operasyon yapan 
ekipler, ormanlık 
alanda inceleme ya
parken şüpheli bir 
aracın ormanlık 
alandan uzaklaştı 
ğım fark etti. Ekipler 
aracı takibe 
aldı.Takip edildiğini 
fark eden K.G. (30) 
ve oğlu K.G.(14) 
arabada bulunan 4' 
bin 650 gram kubar 
esrarı yol kenarında

erasyonda gözaltına 
alındı. Gözaltına 
alınan polis memur 
lan arasında, Bursa 
Adliyesi'nde görev 
yapan polis memur 
larından sorumlu 
imam olduğu iddia 
edilen Mehmet A'mn 
da olduğu öğrenildi. 
FETÖ'cü polisler 
emniyetteki işlemle 
rinin tamamlan 
masının ardından 
adliyeye sevk edildi. 
FETÖ'cü polislerin 
aileleri de sabah 
erken saatlerden 
itibaren adliyeye 

bulunan tarlaya attı. 
Ardından tekeri pat- 
layan aracı durdu
ran jandarma 
ekipleri araçta 
yaptığı arama sonu
cunda 310 kök ıslak 
dişi hint keneviri ele 
geçirdi. Gözaltına 
alınan baba ve oğul 
karakoldaki işlem 
lerinin ardından 
adliyeye sevk edildi. 
30 yaşındaki baba 
tutuklanarak ceza

evine gönderilirken 
14 yaşındaki oğlu 
serbest bırakıldı.

gelmeye başladı. 
FETÖ'cü polislerin 
adliyeye getirildiğini 
gören aileler polis 
memurlarının 
olmadığı bir bölgeye 
geçip, "Hızır aley- 
hisselam sizlerle, 
korkmayın, sizlerle 
gurur duyuyoruz" 
diye bağırarak 
destek olmaya 
çalıştı.
Hakim karşısına 
çıkan FETO'cü 
polislerin sorgusu 
sürerken, aileleri 
beklemeye devam 
ediyor.

Bursa'da minibüs 
şoförleri ile bir grup 
vatandaş trafikte yol 
verme yüzünden bir
birine girdi. Ortalık 
savaş alanına 
dönerken, o anlar 
güvenlik kamerasına 
anbean yansıdı.
Olay merkez Yıldırım 
ilçesi Teleferik 
semtinde minibüs 
durağında meydana 
geldi. Güvenlik 
kamerasına 
yansıyan görün
tülerde, minibüs 
durağına üç kişi

ttaisııflıi^imıısailımısM!
Bursa Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerince 5 ayrı 
adrese eş zamanlı 
operasyon düzen
lendi. Baskında özel 
saksılar içerisinde 
yetiştirilmiş 30 kök 
hint keneviri 
yakalandı. Baskında 
Kur*an-ı kerimin 
altında saklanan bir 
silah da ele geçirildi. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri uyuşturucu 
madde ticareti ve 
imalatı yaptıkları 
tespit edilen 5 ayrı 
adrese eş zamanlı 
operasyon düzen

KÜÇÜK KUMLA 
OZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800

giriyor. Şahıslar kısa 
süre sonra çıkıyor. 
Bu sırada iki kişi 
daha içeriden çıkan 
üç kişinin yanına 
gelip konuşmaya 
başlıyor. Minibüs 
durağından çıkan 
beyaz tişörtlü 
adama aniden 
saldırmaya başlayan 
dört kişiye duraktan 
çıkan diğer şoförler 
de karşılık veriyor. 
Ortalık bir anda 
savaş alanına 
dönüyor. Çevreden 
kavgayı gören 

ledi. Çok sayıda 
polis memurunun 
katıldığı 
operasyonda 
kapıları açılmayan 
evlere koçbaşı 
yardımıyla girildi. 
Baskında bir 
adreste zehir tacir
lerinin özel 
saksılarda 
yetiştirdiği ve 
uyuşturucu madde 
yapımında 
kullanıldığı bilinen 
31 kök hint keneviri 
ele geçirildi. 
Evlerde ikamet 
eden şahıslara, 
kaçmamaları 
için polis ekiple 
rince ters kelepçe 
takıldı.
Bir başka adreste 

vatandaşların da 
olaya müdahalesi ile 
kavga iyice büyüyor. 
O esnada durağın 
önünde duran tabu
reyi alan adam karşı 
grubun üstüne 
fırlatıyor. Kavga 
uzun süre devam et
tikten sonra son bu
luyor. Polis ekipleri 
kavgaya karışan beş 
kişiyi göz altına aldı. 
İfadeleri alınan 
şüpheliler, bir
birinden şikayetçi 
olmayınca serbest 
bırakıldı.

yapılan aramalarda 
ise ikamette oturan 
şahısların Kur'an-ı 
kerimin altında 
sakladıkları bir 
adet ruhsatsız 
silah ele geçirildi. 
5 adreste yapılan 
aramalarda 
toplam 31 kök 
hint keneviri, 
satışa hazır 
vaziyette 
paketlenmiş bir 
miktar sentetik 
kannobinoid, bir 
miktar metamfeta- 
min, bir adet 
ruhsatsız tabanca 
ve 10 adet fişek ele 
geçirilirken bir kişi 
gözaltına alındı, 2 
İçişi hakkında ise 
adli işlem yapıldı.
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Güne Bakış
Belediye ekiplerinin çevreyi temizlemesi ile sahil gazinoları bir bir açılıyor

Miltıın Cay Bahçesi hizmete açıliı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

Deprem uyarılan...
Gazetemizdeki haberlere göz attığımız 

da Tekirdağ’da yapılan “Deprem Gerçe 
ğine Bakış’’paneline katılan Boğaziçi 
üniversitesi Kandilli Rasathanesi Dep 
rem Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Je
oloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Haluk Özener’in uyarılarına kulak 
kabarttım.

Özener, konuşmasında Kuzey Anadolu 
Fay Hattı'nda meydana gelen küçük dep 
remlerin, olası büyük Marmara depremi
nin etkisini azaltacağı, enerjisinin boşala 
cağı yönünde bir inanış olduğunu belir
tirken, “Küçük küçük depremler olsun 
da, enerjisi gitsin. Ama bu pek mümkün 
değil. Meydana gelen bir 7'lik deprem, 32 
tane 6'lık depreme, bir 6'lık deprem 32 
tane 5'lik depreme, bir 5'lik deprem 32 
tane 4'lük deprem demektir. Yani bir tane 
7'lik depremin enerjisinin gitmesi için or
talama 32 bin tane 4'1 ük deprem olması 
gerekir. Sonuçta maalesef bu depremi 
biz bir gün göreceğiz" diyor.

Özener’e göre 3 günde bir deprem 
oluyor.

2017 yılında ise Türkiye de 34 bin 134 
deprem olmuş.
Kandilli kayıtlarına göre günde 100 dep 

rem kayıt a'ıtına a'ıınmış.
Prof, yıllara göre deprem istatistiğini 

sıraladıktan sonra, ne kadar çok ölçüm 
noktası olursa o kadar çok algılama 
şansının yüksek olduğunu söylüyor.

Özener, açıklamalarını şu sözlerle 
tamamlıyor.

“Ne zaman olacağını bilemiyoruz. 
Bizim bildiğimiz nerede olacağı ve ne 
büyüklükte olacağı ama zamanını 
bilemiyoruz. Marmara'da 7'nin üzerinde 
deprem olabilir. Bu bir doğa olayı bunun 
önüne geçemeyiz."

Öyleyse yukarıda da söylediğim gibi 
deprem kuşağında olan bir ülkede 
yaşayan bizler herzaman deprem olacak 
mış gibi hazırlıklı ve bilinçli olmalıyız.

1999 depreminden sön ra verilen 
öğütler ve anlatımlar unutuldu.

Bakın Mudanya Belediyesi ile ilgili 
gazetemizde bir haber var.

Haberde Mudanya Belediyesinin Dep 
rem Öncü İşaretleri İzleme Istasyonlan'nı 
hayata geçirdiği belirtiliyor.

Halkın depremlere hazırlıklı olmasını 
sağlamak amacıyla, Doğa Hareketlerini 
Araştırma Derneği (DOHAD) işbirliği ile 
Mudanya'da Deprem İzleme istasyon 
lan'nın kurulumu yapılmış. Halk Belediye 
internet sitesinden deprem hareketlerini 
izleyebilecekmiş.

Biz de ise Gemlik’in deprem riski de 
nince tepelere taşınması düşünülüyor.

Oysa, depreme yalnız Gemlik’e özgü 
bir doğa olayı değil. Türkiye’nin dört bir 
yanı depreme kuşağında ama en çok kor 
kulan şehir olarak Gemlik gösterildi bu 
durum Gemlik’teki sosyal yaşamı da et 
kiledi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sahiller 
Daire Başkanh 
ğınca yenilenen 
Gemlik iskele 
çevresinde yapımı 
tamamlanan Milton 
Çay Bahçesi dün 
sabah hizmete 
açıldı.
Kahve Durağı ve 
Armodies adlı 
işyerlerinin açılma 
sından sonra, çevre 
düzenlemeleri 
müteahhit firma 
tarafından geciktir
ilen Beyza, Marina 
(eski Mert) ve Mil
ton Çaybahçeleri 
de eksikliklerini 
tamamla yarak 
hizmete giriyor. 
3 çay bahçesinin 
çevresinde bulunan 
çirkin bir görüntü 
sergileyen çay 
bahçelerinin çevre 
si, yapımı tamam
lanan işyerlerinin 
açılışını geciktirdi. 
Gazetemizde önce

Gazetemizde önce

FroLDtÖzenerMarıııara'ılaTniniüenıııleıleııemolalıilir
Tekirdağ Büyükşe 
hir Belediyesi De
prem Risk Yönetimi 
ve Kentsel İyileştir 
me Dairesi Başkan 
lığı tarafından 
Boğaziçi Üniver
sitesi Kandilli 
Rasathanesi ve 
Harita Mühendisleri 
Odası ile 'Marmara 
Depremi Gerçeğine 
Bakış' paneli 
düzenlendi. Panele 
CHP Tekirdağ Mil
letvekili İlhami 
Özcan Aygun, 
Büyükşehir Beledi 
yesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Mehmet 
Zeki Gürcün, De
prem Risk Yönetimi 
ve Kentsel 
İyileştirme Dairesi 
Başkanı Sevim Avcı 
Yener, oda başkan 
lan ile akademis 
yenler katıldı. 
Boğaziçi Üniver
sitesi Kandilli 
Rasathanesi De
prem Araştırma En
stitüsü Müdürü ve 
Jeoloji Ana Bilim

pırıl pırıl yaptılar.yayından sonra 
harekete geçen 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri, Park 
ve Bahçeler Müdür 
lüğü ekipleri yoğun 
bir çalışma 
sergileyerek iki 

bir çalışma

Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Haluk Özener, 
panelde yaptığı 
konuşmada, Kuzey 
Anadolu Fay Hat 
tı'nda meydana ge 
len küçük deprem
lerin, olası büyük 
Marmara depremi
nin etkisini azalta 
cağı, enerjisinin 
boşalacağı yönün 
de bir inanış oldu 
ğunu belirtti. Prof. 
Dr. Özener, "Küçük 
küçük depremler 
olsun da, enerjisi 
gitsin. Ama bu pek 
mümkün değil. 
Meydana gelen bir 
7'lik deprem, 32 
tane 6'lık depreme, 
bir 6'lık deprem 32 
tane 5'lik depreme, 
bir 5'lik deprem 32 
tane 4'lük deprem 
demektir. Yani bir 
tane 7'lik depremin 
enerjisinin gitmesi 
için ortalama 32 bin 
tane 4'lük deprem 
olması gerekir. 
Sonuçta maalesef 
bu depremi biz bir

MİLTON AÇILDI

Eksiklerini tamam
layan eski Milton 
Çay Bahçesi dün 
sabahtan 

Çay Bahçesi dün 

gün göreceğiz" 
dedi. Türkiye'de, 
1900 ile 2017 ara 
sında 4'ten büyük 
10 bin 503 deprem 
olduğunu belirten 
Prof. Dr. Haluk 
Özener, şunları kay
detti: "Neredeyse 3 
günde bir deprem 
olmuş. 2017 yılında 
Türkiye'de 34 bin 
134 deprem oldu. 
Günde neredeyse 
100 tane deprem 
oldu. Kandilli 
olarak 7 gün 24 
saat çalışan 
merkezimiz her gün 
yaklaşık 100 de
prem kaydediyor. 
Meydana gelen de
premlerden 288 
tanesi 4'ten büyük 
deprem olarak mey
dana geldi. Diğer 
leri 4'ün altında. Yıl 
içinde aylara göre 
de deprem olasılığı 
değişi yor. Geçen 
yıl özellikle Ağus 
tos ayında 7 bin 
134 deprem mey
dana geldi. 1985

müşterilerine 
açtı.
İşyeri işletmecisi 
Galip Kaygısız, 
emeği geçen başta 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a ve- 
herkese 
teşekkür etti'.

yılında Türkiye ve 
çevresin de 1057 
deprem olmuş. 
Sonra depremler 
gittikçe artmış, 
2016'da 13 bin 
olurken, 2017 
yılında 34 bin de
prem oldu. Gün 
geçtikçe dünyada 
deprem sayısı 
artıyor. Kandilli 
olarak 241 ölçüm 
aleti ile çalışmaları 
mızı sürdürüyoruz. 
Marmara'da fay 
hatlarının geçtiği 
yerlere kurduğu 
muz istasyonlarla 
0.2 büyüklüğün 
deki depremleri 
algılayabiliyoruz. 
Ne kadar çok ölçüm 
noktanız varsa o 
kadar çok depremi 
algılama şansınız 
yüksek oluyor. 
Depremin ne 
büyüklükte olabile 
ceğini hesaplaya
biliyoruz ama ne 
zaman olacağını 
bilemiyoruz." 
dedi
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■*JII AYRINTI
Erhan İZGİ

İSPANYA-ENDÜLÜS TURU 11

Dünden devam

5.GÜN29 Mayıs 
Sah 2018
GRANADA - 
ALİCANTE 
Granada,Lorca’nı 

n doğduğu bir 
kent... Ispanya iç 
savaşında çok 
genç yaşta öldürü 
len bu şairi bir 
şiiriyle analım:
Atlının Türküsü 
Kurtuba /uzakta 

tek başına
Ay kocaman at 

kara / torbamda 
zeytin kara / 
bilirim de yolları / 
varamam Kur- 
tuba’ya

Ovadan geçtim / 
yel geçtim / ay 
kırmızı at kara / 
ölüm gözler 
yolumu / Kurtuba 
surlarında

Yola baktım ama 
yol uzun / canım 
attım yaman attım

/ etme eyleme 
ölüm /

varmadanKur- 
tuba’ya / Kurtuba / 
uzaktan tek başına

Çeviren: M.C 
Anday- 
S.Eyuboğlu)

Çingenelerin Fİa- 
menko dânslarıylâ 
ünlenrhîştir bu 
kent. Gırnatayla 
da bir ilgisi olduğu 
söylenmektedir. 
Endülüs’teki 
Granada Eyale 
ti’nin başkenti 
olan 250 bin nü
fuslu Grana da 
şehri 8 yüzyıl 
süren Arap hane 
danlıklarının da en 
son kaybettikleri 
şehir aynı za
manda. Araplar- 
dan cinoenelere. 
çingenelerden Ka- 
toliklere ve Yahu 
dilere kadar çok 
çeşitli ırklara ev 
sahipliği yapmış 
olan kent meşhur

Alhambra (El 
Hamra) Sarayı ile 
de tanınıyor.

Sabah kahvaltı 
sından sonra re
hberimizle birlikte 
Eİ Hamra Sarayı 
ttiHına^çıkı^oruz.

El Hamra^Sarayi: 
İslammiiharisi, 

Havuz ve bahçeleri 
ile ünlü saray UN
ESCO Dünya Kül 
tür Mirasları Liste- 
si’nde yer almakta 
ve görül meye 
değer özellikte dir. 
(Harem girişi 
hariç). Buraya 
girebilmek için 
önceden bilet 
almak gerekiyor. O 
kadar çok turist 
geliyor ki sarayın 
önü sanki anam 
babam fiünii. Re
hberimiz herkese 
kulaklık dağıtıyor. 
Burada başka bir 
rehber de almak 
zorundasınız. 
Saray bahçeleri, 

yeşillikleri ve bah 
çelerdeki çiçekleri 
ile sizi adeta mest 
ediyor.

Alhambra, tüm 
dünyadaki ortaçağ 
İslami saraylarının 
en mükemmel
lerinden biridir. 
Dışarıdan sıradan 
bir kale gibi görün 
se de, içerisi eşsiz 
mimari özelliklere 
sahiptir. İsmi, 
çevresindeki 
toprakların ona 
kızılımsı renk ver
mesinden dolayı 
‘'Kızıl- kırmızı” 
anlamına geliyor 
muş. Ispanya’da 
Araplar’ın 
kurduğu Endülüs 
medeniyetinden 
çağımıza kalmış 
büyük bir sanat 
eseridir.

Gırnata (bugün 
kü Granada) 
şehrinde, kale 
yakınında bir kaya 
üzerindedir. 
«Tapya» denilen, 
kireç, çakıllı kum 
ile balçıktan kar 
ma, kırmızıya ça 
lan sert bir kerpiç 
ten yapıldığı için, 
Arapça «kırmızı» 
anlamına gelen 
«el-hamra» adıyla 
anılmıştır.

Elhamra Sara 
yı’nı, xıı yüzyılın 

birinci yarısında, 
Beni Ahmer 
hanedanı de
vrinde, I. 
Muhammed yaptır 
mıştır. Ondan 
sonra gelen 
hükümdarlar da 
sarayı büyütüp 
genişletmişler. Is
panya Şarlken 
(Charles Quint) in 
eline geçtikten 
sonra, imparator, 
sarayın birçok 
kısımlarını yıktırıp, 
bu sanat anıtının 
güzelliğini bozmuş 
tur.
XII-XIV. 

yüzyıllarda 
yapılmış olan El 
Hamra Sarayı’nın 
sanat tarihi 
bakımından büyük 
değeri vardır. Is
panya’da Araplar’ 
dan kalma bir iki 
bina yıkıntısı bir 
yana bırakılırsa, 
Elhamra, çok eski 
olmasına karşın 
bütün heybetiyle, 
güzelliğiyle ayakta 
kalmayı başarmış 
tek yapıdır.

Sarayın içyapısı 
çok karışıktır, 
sayısız koridorlar, 
kapılar vardır. 
Bahçesindeki 
aslan heykelleriyle 
süslü ünlü aslanlı 
havuz, pek çok

Endülüs şairine 
esin kaynağı 
obmuştur.
Sarayın mermer 
duvarları çok ince 
nakışlarla süs
lüdür. Saray 
birkaç kere de 
onarım görmüştür.

XVIII. yüzyılda, V. 
Felipe, Saraya 
İtalyan tarzını 
sokmuş, odala~rın 
biçimlerini buna 
göre 
değiştirmiştir. 
1821’de, yaşanan 
şiddetli bir de
prem nedeniyle 
sarayın bir kısmı 
yıkılmıştır.

Elhamra Sarayı, 
daha sonra çeşitli 
devirlerde 
onarılmıştır. 
Dünya sanat tari
hinin en ünlü eser
lerinden biri olma 
özelliğini kazan 
mıştır. Elhamra 
Sarayı, Ispanya’ya 
her yıl binlerce 
turistin gelmesine 
katkı sağlamakta 
ve Ispanya’nın tu 
rizm açısından 
gülen yüzü olmak 
tadır. Saray yeşil 
tikler ve bahçele 
rindeki renk renk 
çiçeklerle insana 
bir rahatlık bir 
huzur vermektedir.

Devamı var

Bursa TÖMER 
Şubesi'ne Türkçe 
öğrenmek için 
dünyanın dört bir 
yanından gelen 
öğrenciler, çini 
tabaklara desen 
yaptı.
Ankara Üniversitesi 
Türkçe ve Yabancı 
Dil Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
Bursa Şubesi ve ve 
Yunus Emre En
stitüsünün 
ortaklaşa yürüttü 
çalışma 
kapsamında 
dünyanın dört bir 
yanından Türkiye'ye 
gelen bine yakın 
öğrenci, bulunduğu 
şehrin kültürünü 
yakından inceleme 
ve uygulama fırsatı 
buluyor. 24 farklı 

ülkeden gelen 25 
öğrenci, giydikleri 
önlüklerle çini atö
lyesinde 
öğretmenler 
eşliğinde porselen 
tabaklara kömür 
tozuyla çizdikleri 
Türk motiflerini 
çeşitli boyalarla 
renklendirdi. Renkli 
görüntülerin ortaya 
çıktığı atölyede 
gençler en güzel 
çiniyi yapmak için 
bir biriyle yarıştı. 
İlk kez çini sanatıyla 
tanışan öğrenciler 
den Amerikalı Juliet 
Onyiba, Türkiye'yi 
çok sevdiğini be
lirterek, çini 
sanatını çok eski ve 
ilginç bulduğunu 
ifade etti. Onyiba, 
"VVashington'dan

geliyorum. Türki 
ye'ye ilk gelişim.
Bursa'yı, 
Çanakkale'yi ve Pa- 
mukkale'yi gezdik. 
Hepsi çok güzel 
yerler. Çini yapmak 
çok güzel ve 
harikaydı" dedi. 
Bir diğer Amerikalı 
Scott Ailen 
Kennedy ise, "Bur- 
sa'ya ilk defa 
geldim. Daha önce

Ankara'ya gelmiş 
tim. Türkçe'yi 
çok az 
konuşabiliyorum. 
Ancak her gün 
öğreniyorum. 
Bursa'yı çok güzel 
buldum. Türkiye'ye 
çok güzel bir ülke 
herkesin buraya 
gelmesini tavsiye 
ederim. Her şehri 
tarih dolu, insanları 
çok iyi ve misafir

perverler" diye 
konuştu.
Kısa süre içerisinde 
Bursa'nın ve yakın 
şehirlerin tarihlerini 
öğrencilere aktar
maya çalıştıklarını 
belirten Ankara 
Üniversitesi TOMER 
Bursa Şubesi 
Müdür Yardımcısı 
Mesut Ege 
Demirtaş, "Yunus 
Emre Enstitüsü 

tarafından düzenle
nen 'Türkçe Yaz 
Okulları' 
kapsamında 118 
ülkeden bine yakın 
öğrenci Türkiye'ye 
geliyor. Bursa'da 24 
farklı ülkeden 25 
öğrenciyi burada 
misafir ediyoruz. 
Fransa'dan 
İtalya'ya, Nijerya'
dan Arjantin'e kadar 
birçok değişik 
ülkeden gelen 
öğrencilerimiz var. 
4 hafta boyunca bu
rada ağırladığımız 
öğrencilere gün 
içerisinde sabah 
Türkçe dil eğitimi 
verirken, öğleden 
sonra ise o şehrin 
kültürünü tanıma 
fırsatı buluyorlar” 
dedi
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Tiirlıhre'de illi tez Bursa'da uygulandı!
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Mu
danya ilçesindeki 
bataklık alanları 
verimli topraklarla 
doldurarak, tarıma 
elverişli hale ge
tirdi. Türkiye'de ilk 
kez yapılan uygula
mada, ekilebilir hale 
gelen alana 60 adet 
incir, 30 adet ceviz, 
5 adet kiraz ve 3 
adet dut fidanı 
dikildi.
Çevreye duyarlı 
çalışmalara her 
zaman için öncelik 
veren Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, Mu
danya ilçesinde bir 
ilke imza attı.
Hasköy'de bataklık 

alanı verimli toprak
larla dolduran 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, buraya 
yaklaşık 100 adet 
meyve fidanı di 
kümesini sağladı. 
Büyükşehir 
Belediyesi 
iştiraklerinden 
Burkent A.Ş. ile 
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü 
arasında, konuya 
ilişkin protokol 
yapıldı. İmzalanan 
protokol gereği 
Hasköy'de, yerleşim 
yerlerine yakın 13 
parselde dolgu 
çalışması 
gerçekleştirildi. 
Vektörel bulaşıcı 
hastalıkların önlen

mesi için bataklık, 
göl ve gölet gibi 
alanlar verimli

yapılabilir hale ge
tirildi. Büyükşehir 
Belediyesi, 'tarım

gerçekleştirdi. 
Bursa Valiliği, İl 
Tarım Müdürlü

topraklarla doldu
ruldu. Dolgu 
yapılan bölge kuru
tularak, tarım

için gerekli tüm alt 
yapı gereksinimleri 
karşılanan alanda' 
fidan dikimi

ğü ve Mimar ve 
Mühendisler Grubu 
(MMG) Bursa 
Şubesi'nin de 

destek verdiği proje 
kapsamında; 60 
adet incir, 30 adet 
ceviz, 5 adet kiraz 
ve 3 adet dut fidanı 
Hasköy'deki eski 
bataklık-yeni tarla 
olan bölgede 
toprakla buluştu. 
Fidanların koruma 
ve bakımının 
yine Büyükşehir 
Belediyesi tara 
fından sağlanacağı 
açıklandı. 
Fidan dikim 
törenine, 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
vekili Zehra Sön
mez ile MMG 
Bursa Şube 
Başkanı Rasim 
Serim de katıldı.

Ihlamur Festivali tievam ediyor
Karacabey Bele 
diyesi tarafından 
düzenlenen Ihlamur 
Festivali coşkuyla 
devam ediyor 
Festivalin ilk 
gününde, yerel 
üreticiler için 
oluşturulan 
ekopazarda gün 
boyunca el ürün
lerinden bahçe 
meyve ve sebzeler
ine kadar çeşitli 
alanlarda kurulan 
stantlar ziyaretçi 
akınına uğradı. 
Karacabey 
Belediyesi, "Ihla
mur Kokulu Günler" 
ve "Ekolojik Pazar" 
faaliyetlerinin yer 
aldığı Ihlamur Festi

vali kapsamında, 
dünyanın en büyük 
ıhlamur 
ormanlarından 
birini barından 
Yeniköy'de zi
yaretçiler için bu yıl 
yine dolu dolu bir 
program hazırladı. 
1-7 Ağustos 2018 
tarihlerini kapsayan 
festivalin ilk 
gününde üreticiler 
için kurulan 
ekopazarda ev 
yapımı organik 
tarhana, fırın 
ekmeği, salça, 
turşu, bal, erişte, 
reçel, meyve ve 
benzeri ürünlerinin 
yanı sıra; gözleme, 
börek ve çiğ börek

gibi çeşitli alanlarda 
kurulan stantlar 
adeta ziyaretçi 
akınına uğradı. Zi
yaretçiler, ıhlamur 
ormanlarından tap

taze toplanan 
ıhlamurlardan 
almayı da ihmal 
etmedi.
Belediye Başkanı 
Ali Özkan'ın büyük 

önem verdiği festi
val kapsamında ilk 
gün hem çocuklar 
hem de yetişkinler 
için pek çok 
faaliyete imza 

atılırken, akşam 
saatlerinde ise sah
neye Büyükşehir 
Belediyesi Çalgıcı 
Mektebi çıktı.
Çalgıcı Mektebi'nin, 
performansıyla zi
yaretçilere unutul
maz bir gece 
yaşattığı konsere, 
Karacabey 
Belediyesi Meclis 
üyeleri Hamiyet 
Özenli ve Hatice 
Kılıç da katıldı. Ihla
mur Festivali'nin ik
inci gününde de 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Orkestrası 
tarafından Türk 
Sanat Müziği kon
seri verilecek.

KAŞ€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: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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IŞKUR'dan »arım milynn kişiye iş
Türkiye İş Kurumu, 
bu yılın ilk 6 ayında 
181 bin 322'si kadın 
olmak üzere 537 bin 
114 kişinin istihda 
mına aracılık etti. 
Tbin 322 kadının 
istihdamına aracı 
oldu.
Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR), 2018'in ilk 
6 ayında 355 bin 
792 erkek ve 181 
bin 322 kadının 
istihdamına aracı 
oldu.

İstihdamın korun 
ması ve artırılması, 
işsizlerin mesleki 
niteliklerinin gelişti 
rilmesi, işsizliğin 
azaltılması ve özel 
politika gerektiren 
grupların iş gücü 
piyasasına 
kazandırılmasını 
amaçlayan İŞKUR, 
istihdama aracılık 
etmeyi sürdürüyor. 
Kurum, bu yılın 
ocak-haziran döne
minde 355 bin 792'i

erkek, 181 bin üzere 537 bin 114 Bunlar arasında
322'si kadın olmak kişiyi işe yerleştirdi. 6 bin 726 engelli,

82 de eski 
hükümlü yer aldı 
Hedef, 1 milyon 
250 bin kişinin 
istihdamı 
Son 10 yılda 7,5 
milyon kişinin 
istihdamını sağ 
layıp işsizlikle 
mücadelede etkin 
bir görev üstlenen 
İŞKUR, bu yıl 1 
milyon 250 bin 
kişinin istihda 
mına aracılık 
etmeyi hedefliyor.

Temmuz ayı enllasvon verilen acıManılı
Enflasyon, temmuz 
ayında yüzde 0,55 
artarken, yıllık baz 
da yüzde 15,85 
oldu.
TÜFE, temmuz 
ayında yüzde 0.55 
artış gösterdi.
Piyasada beklenti 
yüzde 1 artış 
olacağı yönündeydi. 
Temmuz ayında 
yıllık enflasyon ise 
15.85 oldu. Yıllıkta 
beklenti ise yüzde 
16.30 düzeyindeydi.
TÜİK'ten yapılan 
açıklamaya göre, 
sanayinin dört sek
törünün bir önceki 
aya göre 
değişimleri maden
cilik ve taşocakçılığı 
sektöründe %0,86, 

imalat sanayi sek
töründe %1,87, 
elektrik ve gaz sek
töründe %0,99, su 
sektöründe %1,44 
artış olarak 
gerçekleşti.

Aylık en fazla artış 
tütün ürünlerinde 
gerçekleşti
Bir önceki aya göre 
en fazla artış 
%11,09 ile tütün 
ürünleri, %3,84 ile 
kağıt ve kağıt ürün
leri, %3,45 ile 
kimyasallar ve 
kimyasal ürünleri 
olarak gerçekleşti. 
Buna karşılık 
içeçekler %0,33, 
basım ve kayıt 
hizmetleri %0,12, 
metal cevherleri

%0,02 ile bir önceki 
aya göre endek
slerin en fazla 
düştüğü alt sektör
ler oldu 
Ana sanayi 
gruplarında aylık en 
fazla artış sermaye 
malında gerçekleşti 
Ana sanayi grupları 
sınıflamasına göre 
2018 yılı Temmuz 

ayında aylık en fazla 
artış sermaye 
malında ve yıllık en 
fazla artış enerjide 
gerçekleşti. 
UFE Temmuz 
ayında aylık %0,55, 
yıllık %15,85 arttı 
TÜFE’de (2003=100) 
2018 yılı Temmuz 
ayında bir önceki 
aya göre %0,55, bir 

önceki yılın Aralık 
ayına göre %9,77, 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre %15,85 
ve on iki aylık orta
lamalara göre %12 
artış gerçekleşti.
Foreks'in enflasyon 
anketinde beklen
tiler aylık %1,03, 
yıllık %16,40 artış 
yönündeydi.
TÜİK'ten yapılan 
açıklamaya göre, 
aylık en yüksek 
artış %2,26 ile 
lokanta ve oteller 
grubunda oldu. Ana 
harcama grupları 
itibariyle 2018 yılı 
Temmuz ayında en
dekste yer alan gru
plardan, ev 
eşyasında %1,82, 

eğlence ve kültürde 
%1,62, sağlıkta 
%1,20 ve konutta 
%1,10 artış 
gerçekleşti.
Aylık en fazla 
düşüş gösteren 
grup %3,Ö7 ile 
giyim ve 
ayakkabı oldu 
Ana harcama 
grupları itibariyle 
2018 yılı Temmuz 
ayında endekste yer 
alan gruplardan 
gıda ve alkolsüz 
içeceklerde %0,28 
ve haberleşmede 
%0,11 düşüş 
gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış 
%24,21 ile ulaş 
tırma grubunda 
gerçekleşti

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
<* GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜu 
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İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı <212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 5,3 23 94

Gar. Kom. 513 11 74 VAPUR- FERİBOTKflVMAKAMIIK Halk Kütüphane 513 13 53L 
i

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. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Eaklhlaar

(226) 814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31■ 513 10 95

513 37 42 OTOBÜS
11 ULAŞIM Özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00

R
Pamukkal*
DENİZ UÇAOl

012 OO 26 Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

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

Pagasus Akmla Seyahat
METRO
Aydın Turizm 
sozer Turtam
KanberoQlu*Eaada9
Anrtur
Kamil Koç

SI 3 12 12
•13 20 77

Gümrük Md.
Var. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

DAĞITICILAR

E 612 O1 63

GEMDAŞ 
Aygaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58H HASTANELER riaiK cgıum mua dio to ao

İŞ-KUR 513 7166
Habaş
Mogaz

B 
E

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Haat.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE Ergaz 

Milangaz
513 88 43
513 22 59

Mer.Sag.Oca£ı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 08
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21-23
5134520

Habaşgaz 
Yani Lİkitgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81

|az 513 80 00E TAKSİLER BUSKİ 514 57 96 Bütünler Llkit{

R Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md.

5132325 
51345 21-182

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

Yazı İşi. Md. 
Su Anza

5134521-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Boyza Petrol

013 1O 79
613 30 33

S13 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6149 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
CANAVAR GİBİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

ŞEYTAN KAPISI 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
KABİR AZABI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


DEMLİK'İN İLK DÜNLÜK fil VASİ DAZITIIİ

YİĞİT
YAPI MALZEMELERİ

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

%2O ve üzen

Fiyatlarımıza
Eğitim, yemek, yayınlar

kıyafetler dahildir.

eğitim bursu
için okulumuza
başvurunuz.

ÖZEL HATEM OKULLARIil 0224 514 <19 49-05355452887
11 www.hatemokullari.kl2.trGEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.hatemokullari.kl2.tr


64
YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ I

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK
ı kavlak!DOĞANIN HÂZİNESİ

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK lUmurbeyMh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik -BURSA FABRİKA :UmurbeyMh. YalovaYolu Cd.No:44 Gemlik -BURSA 0224 f
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şubel: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ I B J J

GemlikKTrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

6 Ağustos 2018 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

teaiksııı suttaki in

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA 

TelTD.224 513 06 77 Fax: 513 30 30

NlIlH ita
panolarına reklam «maya lıaslaiı MUMİI

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
Gemlik ile ne ilgisi var?

Geçtiğimiz günlerde yazdığım bir yazıda, 
cadde ve sokaklara, Büyükşehir Belediyesi 
veya Gemlik Belediyesi tarafından 
yaptınlan tesislere verilen adlannın yerel 
olmasına değinmiştim.

Dün, Gemlik Belediyesi tarafından 
yaptınlan spor tesisinin açılışı vardı.

Tesise, helikopter kazasında ölen, Büyük 
Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun adı verildi.
AKP’li Belediye Başkanı, milliyetçi • 

İslamcı çizgide bir kişinin adını spor tesi- 
sine neden verdi? Devamı sayfa 4’de

MÜW 
mı

2018-2019 Bursa l.liğine hazırlıklarını 
sürdüren Gemlikspor, kulübe ekonomik 
destek için İlçe stadında panolara ilan al
maya başladı. Gemlikspor Kulübü Basın 
sözcüsü Tayfun Has gazetemize yaptığı 
açıklamada, Gemlik Belediyesinin maçla 
rın kullanım hakkını Gemlikspor’a ver
mesinden sonra kulübe gelir sağlamak için 
kapı kapı dolaşmak yerine, staddaki reklam 
panola rina reklam alarak bu sorunu 
çözmek istediklerini söyledi. Haberi 4’de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
£/ GÜVENİLİR ADRESİ 

Ah SAĞLIK
1 SiGORTaCILIK

Gemlik Küçük 
Sanayi Sitesi 
Alt Geçidinde 
meydana gelen 
alacak verecek 
yüzünden çıkan 
tartışma sonun 
da A.Ç adlı bir 
kişi 5 kurşunla 
yaralandı. A. A. 
isimli zanlı, A.Ç. 
isimli yaşlı şahsı 
silahla 5 el ateş 
ederek yaraladı, 
şahsın vücudun
daki mermilerden 
3 tanesi çıkarıldı. 
İki merminin de 
vücutta kaldığı 
öğrenildi. 2’de

II |ll

Bu yıl Gemlik’te 
3. gerçekleş 
tirilen Bor usan 
Çocuk Festiva 
limiz çeşitli etkin
likler ve “Ters 
Yüz” filminin 
gösterimi ile 
devam etti. Etkin
likler kapsamında 
“Ters Yüz” filmi 
öncesi izlemeye 
gelen öğrencile 
rin okyanus 
gönüllüleri tara 
tından yüzleri 
boyandı. 4’deTRAFİK SİGORTASI VkKASKOEV VE İŞYERİ YANGIN ve DEPREM SİGORTASI ■W • İDRAR TAHLİLİ

• KAN TAHLİLİ
• RÖNTGEN
• ULTRASON
• UCUZ MAMA
• KISIRLAŞTIRMA

HANVET »OPERASYONLAR
□ +nnnoj clİnnln /* MerkezDr,ZiyaKayaMah.istiklal Cd. No: 82/A GEMLİK 

M Şube : Dr, Ziya Kaya Mah, Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK

CLINIC www.hanvetclinic.com 
Kİ hanvetclinicgemlik ® hanvetveterinerclinic 
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

+908503042239 erdogansaglik@hotmail.com Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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Küçük Sanayi Sitesi alt geçidinde, alacak verecek tartışmasında kan aktı. Yaşlı şahısın vücuduna 5 kurşun isabet etti.

Illacafc rerecelı lariışınasıntla 5 lıursun
Gemlik Küçük 
Sanayi Sitesi 
Alt Geçidinde 
meydana gelen 
alacak verecek 
yüzünden çıkan 
tartışma sonunda 
A.Ç adlı bir kişi 
5 kurşunla 
yaralandı.
Öğrenildiğine göre, 
olay geçtiğimiz 
hafta sonunda mey
dana Küçük Sanayi 
Sitesi alt geçidinde

meydana geldi. 
A.A. isimli zanlı, 
A.Ç. isimli yaşlı 
şahsı silahla 5 el 
ateş ederek 
yaraladı.
Olaydan sonra 
kol, bacak ve karın 
bölgesinden 
yaralanan A.Ç, 
bir araçla 
Gemlik Devlet 
kaldırıldı.
Hastanede ilk 
müdahalesi yapılan

şahsın vücudun
daki mermilerden 3 
tanesi çıkarıldı.

İki merminin de 
vücutta kaldığı 
öğrenildi.

KISA SÜREDE 
YAKALANDI 
Şahıs müdahale 
sonrasında ameliya 
ta alındı. İki şahıs 
arasında alacak 
verecek meselesi 
olduğundan 
tartışmanın olduğu 
öğrenilirken, 
tartışmanın silahla 
yaralamaya kadar 
ileri gitmesine 
hayret ettiler.

Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube ekipleri 
emekli gardiyan 
olan A.A.yı kısa 
sürede yakaladı. 
Emekli Gardiyan 
AA’nın yapılan 
sorgulamasından 
sonra çıkarıldığı 
mahkemece tutuk 
landığı öğrenildi. 
Zanlı A.A. Bursa 
Kapalı Cezaevine 
götürüldü.

Spor Tesisinin açılışından sonra Gemlik Belediyespor Atletizm Takımı sporcularına ödül verildi.

Muhsin Yaacıonlu Spor Tesisi lıiımete Birdi
Gemlik ilçe 
Belediyesi’nce 
yaptırılan Muhsin 
Yazıcıoğlu Spor 
Tesisi açıldı.
Eşref Dinçer Ma
hallesindeki 
tesisin açılışına 
Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı 
Yalçın Topçu 
katıldı.
Topçu açılışta 
yaptığı konuşma 
da, tesise Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun 
adının verilme 
sinden duyduğu 
memnuniyeti 
dile getirdi. 
Topçu, merhum 
Yazıcıoğlu’nun 5,5 
yıl hücrede kalma 
sına rağmen devle
tine küsmediğini 
belirterek, 
"Devlete olan 
sevginin de millete 
olan sevginin de 
ezana olan sevgi 
nin de rol mode
lidir. Gönlünüze 
onu yazdınız ama 
sandıktan 
çıkarmadınız. O 
yine de küsmedi, 
çalıştı." dedi.
BEBEKLERİ 
KATLEDİYORLAR 
Türkiye'nin uğraş 
tığı meselelerin

olduğuna dikkati 
çeken Topçu, "Be
bekleri katlediyor
lar, yaşlı, çocuk ve 
asker şehit ediyor
lar. PKK, DEAŞ, 
FETÖ hiçbiri yerli 
değil. Birileri 
operasyonlardaki 
başarılarımızdan, 
terörle mücadele 
m izden dolayı 
rahatsız oluyor." 
ifâdelerin i' kullandı. 
TBMM İnsan Hakla 
rım İnceleme 
Komisyonu Başka 
m Hakan Çavuşoğ 
lu, yerel yönetimin 
önemine değine 
rek, "Eğer milletin 
için dertleniyorsan 
hizmet edersin. 
Millet sevdası, 
Türkiye aşkı ve 
dertli olmak önemli 
unsurdur.
Türkiye'nin önü 
sonuna kadar 
açıktır." dedi. 
AK Parti Bursa Mil
letvekili Zafer Işık 
ise Gemlik'in AK 
Parti belediyecili 
ğiyle önemli mesa 
fe katettiğini 
söyledi.
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz da ilçeye 
önemli bir tesis

kazandırıldığını 
dile getirerek, 
"Bu bölge atıl du
rumdayken Gem- 
lik'in önemli yerleri 
arasına girdi. 
20 dönümlük 
alanın tamamı 
kamulaştınldı.
30 milyon üzerinde 
yatırım söz konu 
su. Bu bölge Gem- 
lik'in en yaşanabi 
fır bölgesi halini 
aldı. Okulları, cami 
teri ve sosyal 
alanları ile ezan 
sesi olmayan böl 
ge örnek olarak 
gösterilecek konu 
ma geldi. Türkiye 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo 
ğan'ın yol arkadaş 
lan, tüm teşkilatlan 
ile çalışarak 
hizmetleri sunuyor. 
Gemlik son dönem 
de önemli yatırım 
lar gerçekleşti 
riyor." dedi.
Konuşmaların 
ardından Türkiye 
çapında başarı 
elde eden Gemlik 
Belediyespor 
Atletizm Takımı 
sporcularına ödül 
verildi, tesisin 
açılışı gerçekleş 
tirildi.

tef' a» sayfamız Gemlik Körfez
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Fecitazaüalataftyatantstılar İiühiiIimHiM

İnegöl'de kafa 
kafaya çarpışan 
motosikletlerdeki 
3 kişi yaralandı. 
Kaza, Orhan iye Ma
hallesi Yenişehir 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Ab- 
dulgani S. idaresin
deki 16 KJN 21 
plakalı motosiklet ile 
Ali T. idaresindeki 
43 YB 762 plakalı

HnlİMİllIlIlH

motosiklet kafa 
kafaya çarpıştı. 
Çarpışmanın 
şiddetiyle motosik
let sürücüleri ile 
Abdulgani S.'nin 
arkasında yolcu 
olarak bulunan Ezza 
M. yaralandı. Her üç 
yaralı olay yerine 
gelen sağlık ekip
lerinin ilk müda
halesinin ardında 

ambulanslarla İne 
göl Devlet Hastane
sine kaldırılarak te
davi altına alındı. 
Kaza sonucu moto
sikletten fırlayan Ali 
T.'nin durumunun 
ciddi olduğu, diğer 
yaralıların sağlık du
rumunun ise iyi 
olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili 
tahkikat başlatıldı.

Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
tarafından FETÖ'nün 
yeni yapılanmasına 
yönelik başlatılan 
soruşturma 
kapsamında yapılan 
operasyonda ilginç 
detaylar ortaya çıktı. 
Operasyonda 
gözaltına alınanla 
rın, örgüt lider
lerinden Emre Uslu'- 
nun sosyal medya 
dan yaptığı 'Evleri 
nizi değiştirin' çağ 
nsı üzerine adres 
değişikliği yaptıkları 
ve haberleşmek için 
yeni programlar kul
lanmaya başladıkları 
belirlendi.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
(KOM) ekipleri, 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
başlatılan soruştur 
ma kapsamında 
Fethullahçı Terör 
Örgütü/Paralel De
vlet Yapılanması’na 
(FETÖ/PDY) yönelik 
operasyon yaptı. 
Çok sayıda adrese 
eş zamanlı yapılan 
operasyonlarda, 
aralarında FETÖ

tarafından yeni 
yapılanmayı yön
lendirmek üzere 
atanmış sözde il 
imamı ve eğitim 
danışmanının da 
bulunduğu 13 kişi 
gözaltına alındı. 
KOM ekipleri 
tarafından adres ve 
kimlik tespitleri 
sırasında yapılan 
çalışmalarda ilginç 
detaylar ortaya çıktı, 
örgütün yeni 
yapılanmasının, 
örgüt liderlerinden 
Emre Uslu tarafın 
dan tvvitter aracılı 
yıyi'd aıiı'diı 'ev
lerinizi değiştirin* 
talimatının ardından 
adres değişikliği 
yaptığı ve haberleş 
mek için yeni şifreli 
programlar geliştir 

diği belirlendi. Uslu, 
yine sosyal medya 
hesabından 
FETÖ'cüleri 
yakalanma ihtima
line karşı uyararak, 
evlerine giderken 
aynı güzergahı 
kullanmamaları ve 
sosyal medyayı 
yakından takip et
meleri gerektiğini 
yazdı. Operasyonda 
gözaltına alınan 
şahısların dijital 
materyallerine de el 
konuldu. Yeni 
yapılanmanın, yurt 
dışı ve yurt içinde 
uiyüıĞ ueSıck 
vermeye devam 
eden üyelerle 
haberleş mek için 
yeni şifreli program
lar geliştirdiği de 
tespit edildi.

Bursa'da alacak 
verecek meselesi 
yüzünden iş yerini 
tarayan şahıslar 
dükkan sahibini 
yaraladı.
Olay, Yıldırım 
Tütüncüoğlu Cadde- 
si'nde bulunan bir 
tekstil dükkanında 
meydana geldi.
Sabah erken 
saatlerde gelen 
şüpheli Kadir A, 
dükkan sahibi 34 
yaşındaki Haşan 
Alkan ile tartışıp 
oradan ayrıldı, öğle 
saatlerinde bir 
arkadaşıyla tekrar 
gelen Kadir A. ve 
Metin A, otomobilin 
camından pompalı 
tüfek ve tabancayla 
Alkan'a doğru 8-9 el

'Kocama baktın'tavaası
ateş açtı. Dükkanın 
önünde duran 
Haşan Alkan karın 
bölgesinden ağır 
şekilde yaralandı. 
Olayı gören çevre
deki vatandaşlar 
polis ve sağlık ekip
lerine haber verdi. 
Olay yerine çok 
sayıda polis ekibi 
gelirken, yaralı 
Alkan, ambulansla

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SANİDİNDEN SATILIK 

05353781800

Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Ameliyata 
alınan Alkan'ın 
durumu ciddiyetini 
korurken, polis 
ekipleri iki şüp 
heliyi yakalamak 
için çalışma 
başlattı. O anlar 
ise güvenlik 

kamerasına 
anbean yansıdı.

Mudanya'da feribot 
iskelesinde bir 
kadın önce para 
istediği ardından da 
kocasına baktığını 
iddia ettiği turist 
kadını darp etti. 
Olay, Bursa'nın Mu
danya ilçesinde feri
bot iskelesinin 
önünde meydana 
geldi.

İddiaya göre, kimliği 
belirlenemeyen bir 
kadın, Bursa'yı zi
yarete gelen başka 
bir kadından para 
istedi. Kadın, turist 
kadının para ver
memesi üzerine 
'kocama baktın' 
diyerek saldırdı. 
Darp edilen turist, 
çevrede bulunan

vatandaşlardan ve 
polislerden yar 
dım istedi. Turist 
kadının 'polis yok 
mu' diye bağır 
ması üzerine 
saldırgan kadın olay 
yerinden uzaklaştı. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri, olayla 
ilgili inceleme 
başlattı.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
Gemlik ile ne ilgisi var?

Gemlik’te yapılan bir hizmete Gemlik 
te spora hizmet etmiş birinin adı verile
mez miydi.

Bunun daha önce güzel bir örneğini 
görmüştük.

Ama, Gemlik’in spor geçmişini bilme 
yen yöneticiler, sırf binlerine yaranmak 
için dışarından binlerinin adlarını 
tesislere veriyor.

Ben buna şöyle bir yorum getiriyo
rum.

Yıllardır İslamcı ve Osmanlıcı bir 
siyaset çizen AKP, Cumhuriyetin ku
rucu değerlerini bir biri yok ederken, 
yaptığı hiçbir hizmete Cumhuriyetin 
kurucusu ve onun silah arkadaşlarının 
adını vermedi, vermiyor.
Aksine stadlardan Atatürk adlarını 

kaldırıyorlar, hükümet konaklarından 
T.C. leri siliyorlar.
Siz AKP iktidarı ve belediyelerinin 

herhangi bir yer Celal Bayar’ın adının 
verdiğini gördünüz mü?

En somut örneği Umurbey’e Gemlik 
Belediyesinin yaptırdığı eski stada veri 
len isim “Recep Tayyip Erdoğan” dır.

Ama Adnan Menderes’in adlarını her 
yere veriliyor, AKP kongre salonların 
da bile Adnan Menderes ile Turgut 
Özal’ın posterleri asılıyor.

Geçtiğimiz günlerde yine bir çim sa
haya trafik kazasında ölen bir AKP II 
meclis üyesinin adı.

Rahmetlinin sporla bir ilgisi mi vardı?
Bu meclis üyesi ölmeseydi adı acaba 

bir yere verilir miydi?
Çok mu hizmet etmişti Gemlik’e.
Şimdi ise Cumhurbaşkanlığı seçim

lerinde, Recep Tayyip Erdoğan’ı 
cumhurbaşkanlığına taşıyan siyasi 
partilerinin yani MHP ve Büyük Birlik 
Partililerin adları spor tesisine verili 
yor!

Millet ittifakı böylece güçlendiriliyor.
Bunlar yanlış işler.
Geçtiğimiz günlerde 38 yıl önce siyasi 

bir cinayete kurban giden ve öldürü 
len, benimde akrabam olan bir gencin 
adı öldürüldüğü sokağa verildi. 8 yıldır 
ne beklediniz?

Aynı yıllarda karşı görüşlü kişiler de 
Gemlik’te öldürüldü.

Bunları adlarını da öldürüldüğü sokak 
lara verecek misiniz?

Hayır.
Bu kafa doğru bir kafa değil.
Gün geliri bu adlar kaldırılır yerine 

yerelleri konur unutmayın.
Bekçelerin evi oldu “Yalı Konağı”, 

Eski ortaokul ise “Paşa Konağı”
Bunlar uydurma auıar.
Hangi Paşanın konağıymış o eski 

okul binası veya Yalı Konağının adını 
kim koymuş.

önce kentin geçmişini iyi öğrenin 
sonra ıdları verin.

İskele Meydanında cumartesi günü çocuklarının yüzleri boyandı

Bu yıl Gemlik’te 
3. gerçekleştirilen 
Borusan Çocuk 
Festivalimiz 
çeşitli etkinlikler 
ve “Ters Yüz” 
filminin gösterimi 
ile devam etti. 
İskele meydanında 
cumartesi akşamı 
3. Borusan Gemlik

Çocuk Festivali 
etkinlikleri 
kapsamında “Ters 
Yüz” filmi öncesi 
izlemeye gelen 
öğrencilerin 
okyanus gönüllüleri 
tarafından 
yüzleri boyandı. 
Daha sonra çocuk
lar ve veliler filmi

ilgi ile izlediler.
3. Borusan Gemlik 
Çocuk Festivali 
kapsamında 
Gemlikli küçüklere 
açık havada 
hoş zamanlar 
geçirdiler.
Borusan Gemlik 
Kampüs Koordi
natörü Serdar

Özkaleli, etkinlikte 
kendilerine destek 
veren Gemlik 
Belediyesi, 
Sinemasal, 
Borusan Ok 
yanus Gönül 
lüleri ve 
Kurumsal İletişim 
departmanına 
teşekkür etti.

2018-2019 Bursa 
İliğine hazırlıkla 
nm sürdüren Gem- 
likspor, kulübe 
ekonomik destek 
için İlçe stadında 
panolara ilan al
maya başladı.
Gemlikspor Kulübü 
Basın sözcüsü 
Tayfun Has 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, Gemlik 
Belediyesi’nin 
maçların kullanım 
hakkını Gemlik- 
spor’a vermesin
den sonra kulübe 
gelir sağlamak için 
kapı kapı dolaşmak 
yerine, staddaki 
reklam panolarına 
reklam alarak bu 
sorunu çözmek 
istediklerini ve 
yaptıkları temaslar 
ile Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
Gemlik Ticaret 
Borsası ve Gemlik 
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası yönetim
leriyle görüşmeler 
yaptıklarını, bu 
görüşmelerin 
olumlu sonuçlarını

almaya başladık 
larını söyledi.
Tayfun Has, geçtiği 
miz cumartesi günü 
alınan reklamların 
staddaki panolara 
yerleştirmeye 
başladıklarını be

lirterek, “Başta 
Belediye başkanı 
mız Refik Yılmaz’a 
stadı kulübümüze 
tahsis ettiği için, 
daha sonra oda 
yönetimlerine ve 
reklam veren iş

adamlarımıza 
teşekkür ediyoruz” 
dedi.
Gemlikspor 
staddaki boş kalan 
yerlere reklam 
almaya devam 
ediyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cumartesi 
gününden devam

Alicante:

Deniz kenarında 
konuşlanmış 
küçük ama şirin 
bir yer. Yunanlı, 
Romalı, Arap ve 
Hiristiyan koloni
lerinin zengin tari
hine sahip, Ispan 
ya’nın en eski ve 
önemli liman 
şehirlerinden 
biridir. Aynı za
manda Alicante, 
Costa Blanca 
kıyısında bulunan 
antik ve güzel bir 
kasabadır. Bu 
sadece popüler 
bir sahil beldesi 
değil aynı za
manda değerli 
anıtlarını ve 
günümüze kadar 
uzanan manza 
raları koruyan 
ünlü bir kültür 
merkezi.

İSPANYA-ENDÜLÜS TURU 12

Caddelerde mor 
renkli çiçekler 
açmış bizdeki 
akasyaya ben
zeyen ağaçları 
görüyoruz. Güzel 
bir atmosfer 
sunuyor gelip 
geçen turistlere...

Burada eski ma
halleleri ve 
meydanları geze
bilir, muhteşem 
bir parkta din
lenebilirsiniz. 
Bunların dışında 
ilgimizi çeken 
kauçuk ağaçları... 
Gerçekten çok il
ginç...

Hele hele 
gövdeleri görülm
eye değer. Sanki 
farklı varlıkları 
sergileyen figürler 
gibi.

Panoramik şehir 
turu 
gerçekleştirilecek. 
Şehirde Müslü- 
manlardan kalma 
iki eserden de söz

edilebilir.
Aynı zamanda 

şehirdeki en eski 
kilise olan Santa 
Maria kilisesiAra- 
plar tarafından 
cami olarak 
yaptırılmış fakat 
14.yy’da Valencia 
Gotik tarzı ile 
yenilenmiş ve 
günümüzde kilise 
olarak kullanılıyor.

Buradan biraz il
erleyince de 
karşımızaSantaNi 
cholas kate- 
draligeliyor, 
burası da eski 
cami yeni kilise 
olarak 1600’lü 
yıllarda yapılmış.

Santa Barbara 
Kalesi:
Kayalıkların üze 

rine konuşlanmış 
ilginç bir yapı... 
Uzaktan sadece 
fotoğrafını çeki 
yoruz.

Kentin sembolü

Castillo de Santa 
Barbara kalesi... 
Kale, Ispan 
ya’daki en büyük 
ortaçağ 
kalelerinden biri 
ve muhteşem bir 
manzaraya 
sahip... Tepeye 
çıkmıyoruz. 
Geceleme 
otelinizde.

6.GÜN30 Mayıs 
Çarşamba 2018
ALİCANTE - 
VALENCİA - 
BARCELONA

Sabah kah 
valtısından son 
rası Valencia’ya 
hareket ediyoruz. 
Kente varışımızın 
ardından şehir tu
runa başlıyoruz. 
Ispanya’yla ilgili 
zaman zaman 
Katalanlar sözünü 
duyarsınız.
Bağımsızlıklarını 
istediler falan 
diye...
Valencia ve 

Barcelona 
Katalanların 
çoğunlukta 
olduğu bölgedir. 
Bu nedenle de 
Katalonya'nın en 
beğenilen 
şehirlerinden 
biridir Valencia..

Her ne kadar 
bağlı olduğu Is
panya gibi resmi 
dil İspanyolca 
olsa da yerli halk 
2. resmi dil olarak 
Valencianaca adı 
verilen bir dili 
konuşmayı tercih 
ediyormuş. Bu 
arada Katalan- 
caya fazlasıyla 
benzeyen bu dil 
resmi kayıtlarda 
Katalanca’ nın 
güney aksam 
olarak geçse bile 
Valencia halkı 
bunun bir dil 
olduğu 
konusunda 
direnmekteymiş.

Romalılar 
tarafından kurulan 
kentin adı Latince 
güç anlamına 
gelen Valentina 
kelimesinden 
geliyor.Tur 
sırasında 
göreceğimiz yer
ler arasında:

Gotik 
Katedral: Gördüğü 
müz katedrallerin 
bir benzeri... El
bette kı' birtakım 
farklılıkları var.

Micalet Çan 
Kulesi: Uzaktan 
görüyoruz.

Barcelona:

Valancia gez
imizden sonra 
Barcelona’ya 
hareket. Kente 
varışımızın 
ardından 
Barcelona 
panoramik şehir 
turu. Görülecek 
yerler arasında;

Plaza De 
Catalunya 
MeydancGünün 
her saati 
kalabalık...

La Rambla Cad
desi:

Karınca gibi 
insan kaynıyor. 
LasRamblas için 
Barselona’nın 
kalbi diyebiliriz, 
dar ve uzun bir 
cadde, sıra sıra 
mağaza ve restau- 
rantlar, genci 
yaşlısı ile sokak 
çalgıcıları bu böl
geye bir hareket 
katıyor. Başlıca 
görülmesi 
gereken yerleri 
Mercat de la Bo- 
qureia adındaki 
dünyaca ünlü 
pazarı, Poliorama 
adındaki tiyatrosu 
ve Liceu (opera 
binası).

Devamı yarın

İn iireıti, Mu kazandı
Otomotiv endüstri 
sinin temmuz ayı 
ihracatı, geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 13,8 artarak 2 
milyar 765 milyon 
dolar oldu.
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi ihracat 
çılan Birliğinin 
(OİB) haziran ayı 
verilerine göre, 
ocak-temmuz döne
minde sektörün 
ihracatı yüzde 14,4 
artarak, 19 milyar 
198 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 
Ocak-temmuz döne
minde binek otomo
biller ihracatı geçen 
yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 7 ar
tarak 7 milyar 662 
milyon dolar 
olurken, otomotiv 
yan sanayi ihracatı 

yüzde 22, eşya 
taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar 
ihracatı yüzde 15, 
otobüs minibüs 
midibüs ihracatı da 
yüzde 6 artış gös
terdi.
Ürün gruplan 
bazında bakıldı 
ğında, temmuz 
ayında otomotiv 
yan sanayi ihracatı 
yüzde 22 artarak 
913 milyon dolar 
olurken, binek oto
mobil ihracatı 
yüzde 5 artarak 1 
milyar 104 milyon 
dolar, eşya 
taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar 
ihracatı yüzde 11,5 
yükselerek 487 mi
lyon dolar, otobüs- 
minibüs-midibüs 
ihracatı yüzde 17 

artarak 157 milyon 
dolar olarak 
gerçekleşti. Tem
muz ayında Birleşik 
Kralhk'a yapılan 
ihracat yüzde 30, 
Fransa'ya yüzde 36 
oranında artarken, 
ABD'ye olan ihra
catta ise yüzde 
31'lik bir düşüş 
yaşandı.
Otomotiv yan 
sanayinde en fazla 
ihracat yapılan ülke 
olan Almanya'ya 
yönelik ihracat 
yüzde 9 artarken 
önemli pazarlardan 
İtalya'ya yüzde 18, 
Fransa'ya yüzde 48, 
Romanya'ya yüzde 
20, ABD'ye yüzde 
45, Rusya'ya yüzde 
42 ihracat artışı 
oldu. Binek otomo
billerde en fazla

ihracat yapılan iki 
ülke olan Birleşik 
Krallık ve Fransa'ya 
yüzde 39, diğer 
önemli pazarlardan 
Slovenya'ya yüzde 
26, İsveç'e yüzde 25 
artış, İtalya'ya 
yüzde 19, 
Polonya'ya yüzde 
12, Hollanda'ya 
yüzde 32, ABD'ye 
yüzde 82'lik düşüş 
gösterdi.
Eşya taşımaya mah
sus motorlu 
taşıtlarda en büyük 
pazar olan Birleşik 
Kralhk'a ihracat 

yüzde 16 arttı. Yine 
önemli pazarlardan 
Belçika'ya yüzde 
16, Slovenya'ya 
yüzde 58, Fransa'ya 
yüzde 27, ABD'ye 
yüzde 51 artış 
kaydedilirken, 
İtalya'ya yüzde 12, 
Ispanya'ya yüzde 
61, Hollanda'ya 
yüzde 16 düşüş 
yaşandı.
Otobüs minibüs 
midibüs ürün 
grubunda ise en 
fazla ihracat yapılan 
ülke olan Fransa'ya 
yüzde 42 artış, 

önemli pazarlardan 
Almanya'ya yüzde 6 
ihracat düşüşü 
görülürken, 
İtalya'ya yüzde 75, 
Birleşik Kralhk'a 
yüzde 102, Is
panya'ya yüzde 77 
artış oldu. 
- 394 milyon 
dolarlık ihracat ile 
Almanya ilk sırada 
Ülke bazında 
bakıldığında tem
muz ayında en 
büyük pazar Al
manya'ya 394 
milyon dolarlık 
ihracat yapıldı.
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Bursa'da bir kaç yıl 
öncesine kadar 
mezbelelik haldey 
ken Mustafake 
malpaşa Belediyesi 
ve Milli Parklar'ın 
desteğiyle çevre 
düzenlemesi 
yapılan Su Uçtu 
Şelalesi ve tabiat 
parkı muhteşem 
güzelliğiyle izleyen
leri büyülüyor.
Fay hattının çökme
siyle oluşan ve 38 
metreden dökülen 
Su Uçtu Şelalesi 
yaz mevsiminde 
bile buz gibi suyu 
ile Arap turistlerin 
en fazla ziyaret 
ettiği mekanların 
başında geliyor.

Mustafakemalpaşa 
ilçesine 17 kilome
tre uzaklıktaki Su 
Uçtu Şelalesi'ni her 
gün binlerce turist 
ziyaret ediyor. 
Özellikle yaz mevsi
minde Suudi Ara
bistan, Dubai, 
Kuveyt, Katar ve 
Körfez ülkelerinden 
gelenler Su Uçtu'- 
daki doğal güzelliğe 
hayran kalıyorlar. 
Arap turistler hem 
selfie çekiyor hem 
de burada buz gibi 
dağ suyundan 
içerek serinliyorlar. 
Bursa'ya hayran 
lığını gizlemeyen 
Arap turistler, 
"Bursa gerçekten 
muhteşem. Diğer

büyükşehirlere 
göre, daha az trafik, 
daha az insan var. 
Yeşili çok güzel. 
Bursa'da güzel in
sanlarla karşılaşı 
yoruz. Uludağ, 
Gölyazı, Su Uçtu, 
Saitabat Şelalesi 
kendine hayran 

bırakıyor" diyorlar. 
Mustafakemalpaşa 
Belediye Başkanı 
Sadi Kurtulan ise 
çevre düzen
lemesini Milli Park
lar ile birlikte 
gerçekleştirdikleri 
şelalede misafirlerle 
tek tek ilgileniyor, 

onlarla sohbet 
ediyor. Karşılarında 
belediye başkanını 
gören Arap turistler 
de teşekkürlerini 
ifade ediyorlar. 
Su Uçtu Tabiat 
Parkı'nın uzun yıllar 
süren çalışmanın 
ürünü olduğunu 

ifade eden 
Belediye Başkanı 
Sadi Kurtulan, "Milli 
parklar gözetiminde 
onlarla elele ver
erek hem doğaya 
duyarlı, çevreyi 
bozmadan natürel 
güzelliği, suyu 
yeşili ve bu 
güzelliği bir arada 
tutan bu mekanı 
vatandaşımızın 
hizmetine sunu 
yoruz. 38 metreden 
akan su ruhu din
lendiriyor. Hava, 
güneş, oksijen, 
tertemiz toprakta 
insanlar kendi 
lerini buluyor. 
Büyükşehirlerde 
sıkışan insanlar 
burada ferahlıyor.

Uludağ'ın cazibesi artacak
Türkiye Cumhuri 
yetinin ilk dönem 
yatırımlarından 
Kirazhyayla Sanato
ryum binası BTSO'- 
nun vizyonuyla iş 
dünyasının eğitim 
üssü hâline geliyor. 
Uludağ Yaşam 
Boyu Eğitim Merke 
zi'ndeki (ÜYEM) 
restorasyon çalış 
malarını inceleyen 
BTSO Yönetim Ku
rulu Başkanı İbra 
him Burkay, Fran 
sa'daki INSEAD ve 
İngiltere'deki VVilton 
Park'tan ilham 
aldıkları merkezin 
dünyanın entelek
tüel birikimini iş 
dünyasının ayağına 

getireceğini be
lirterek, "Merkezin 
aynı zamanda 
Uludağ'ın caz
ibesini artıracak bir 
yapıya kavuşmasını 
hedefliyoruz" dedi. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), iş 
dünyasının en 
itibarlı eğitim üs
lerinden biri hâline 
gelecek Uludağ 
Yaşam Boyu Eğitim 
Merkezi'ni Bursa'ya 
kazandırıyor. Bil
hassa yakın coğraf 
yaya hitap edecek 
merkezin restoras 
yon çalışmalarının 
önemli bir kısmı 
tamamlandı. BTSO

Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Burkay, geçtiğimiz 
ocak ayında 
restorasyon 
çalışmaları başla 
yan UYEM'de in
celemelerde bu
lundu. Başkan

Burkay'a Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Cüneyt 
Şener, Yönetim Ku
rulu Üyeleri Haşan 
Gürses, Osman 
Nemli ve Alparslan 
Şenocak eşlik etti. 
Başkan Burkay,

ÜYEM projesinin 
Uludağ'ın potan
siyelini ortaya 
çıkaracak önemli 
bir adım olduğunu 
söyledi. İbrahim 
Burkay, yaklaşık 30 
yıl boyunca verem 
hastalarının tedavi 

edildiği sanatoryum 
merkezinin artık iş 
dünyasına hizmet 
verecek bir eğitim 
üssü olacağını 
vurguladı.
Türkiye'nin tarihine 
tanıklık eden 
merkezin yeni 
kimliğiyle hem 
Uludağ'ın hem de 
Bursa'nın turizm 
potansiyeline 
önemli bir güç 
katacağını vurgu
layan Burkay, 
Kirazhyayla Sanato
ryumu gibi eşsiz 
bir yapıyı restore 
ederek yeniden 
Bursa'ya 
kazandırdıklarını 
söyledi.
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Bayram öncesi kritifc uyarı!
TESK Genel Başka 
nı Bendevi Pa
landöken: "özellikle 
bayram arifesinde 
vatandaşlarımız 
•Yüzde 80'e varan 
indirim* etiketlerine 
kanmasın" açıklama 
sında bulundu, 
ürkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Kon
federasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Ben
devi Palandöken, 
bayramları ve özel 
günleri fırsat bilen

bazı satıcıların önce 
ürünlerin fiyatını 
şişirdiğini sonra in
dirim varmış gibi 
satışa sunduğunu 
belirterek, "Özellikle 
bayram arifesinde 
vatandaşlarımız 
'Yüzde 80'e varan 
indirim* etiketlerine 
kanmasın." 
ifadesini kullandı. 
Palandöken, yazılı 
açıklamasında, 
özellikle bayram
larda ve özel gün

lerde mağazaların 
gerçekçi olmayan 
indirim kampan 
yaları yapabildiğine 
dikkati çekti.

Büyük mağazaların 
ve bazı AVM'lerin 
"Bayram indirimi" 
adı altında tüketiciyi 
yanıltarak rant elde

ettiğini öne süren 
Palandöken, 
"Bayramları ve özel 
günleri fırsat bilen
ler, önce ürünlerin 
fiyatını şişiriyor 
sonra indirim var 
mış gibi bunları 
satışa sunuyor. 
Özellikle bayram ar
ifesinde vatandaşla 
rımız Yüzde 80'e 
varan indirim' etiket 
lerine kanmasın. 
Tüketicileri yanıltan 
indirim kampan

yaları kesin olarak 
kurala bağlanmalı." 
değerlendirmesin 
de bulundu. 
Palandöken, 
indirim kampan 
yalarına çeki 
düzen verilmesi 
gerektiği nin altını 
çizerek, "Mağa 
zalar, bağlı 
oldukları meslek 
kuruluşlarından izin 
alarak indirim kam 
panyası yapa
bilmeli" dedi

Işsizlilı maaşınflan artık anlar Ja fauılalanacalı!
Uzun yıllardır 
tartışmaları süren 
işsizlik maaşından 
yararlanma koşulla 
nnın kolaylaştırıl 
masında ilk adım 
atılıyor. İşsizlik 
maaşı alabilmek 
için gerekli olan 
“devamsızlık” 
koşulu kaldırılıyor. 
Bu yolla 12 bin 500 
kişinin daha işsizlik 
maaşı alabileceği 
hesaplanıyor. 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın önceki 
gün açıkladığı 100 
günlük icraat 
programında 
“işsizlik 
ödeneğinden hak 
kazanma şartlarının 

esnetileceği” de yer 
aldı. Edinilen bilgiye 
göre söz konusu 
esneklik, işsizlik 
sigortası fonundan 
yararlanmak için 
gerekli olan temel 
parametrelerde ol
mayacak. Bir başka 
deyişle, işsizlik 
maaşı alabilmek 
için son 3 yılda 600 
günlük işsizlik sigor 
tası primi ödenmesi 
ve çalışanın kendi 
istek ve kusuru 
dışında işten 
çıkarılması koşullan 
değiştirilmeyecek. 
Mevcut uygula
mada, bu koşullara 
ek olarak son 120 
gün içinde prim 
ödeyerek, sürekli

çalışmış olma şartı 
da aranıyor.
Değişiklik bu 
kısımda yapılacak 
ve “sürekli çalışmış 
olma” şartı yeniden 
tanımlanacak.
HİZMET AKDİNE 
BAKILACAK 
Yetkililer, şu anki 
uygulamada, işten 
ayrılmadan önceki 

son 120 günde, 
çalışanın devam 
sizlik yapması 
halinde de, işsizlik 
maaşı bağlanama 
dığını belirtiyor. İş 
akdi devam ediyor 
sa devamsızlığın is
tisna olarak kabul 
edilmesi gerektiğini 
belirten yetkililer, 
“Hizmet akdi devam 

etmesine karşın, 
son 120 günlük 
dönemde 
devamsızlık ettiği 
gerekçesiyle Sosyal 
Güvenlik Kuru- 
mu’na eksik gün 
bildirilenler işsizlik 
ödeneği alamıyor 
du. Bu düzenleme 
ile artık hak kazan
abilecekler” dedi. 
Düzenleme 125 mil
yar TL’ye ulaşan 
işsizlik sigortası fo
nunun dengelerinde 
ise çok küçük bir 
değişikliğe yol aça
cak. Bu uygula
madan yararlanan 
ların da sisteme 
girmesi ile işsizlik 
sigortası fonuna 95 
milyon TL’ye yakın 

bir maliyet gelmesi 
bekleniyor. Haziran 
ayı verilerine göre, 
işsizlik sigortası fo
nundan 417 bin 
903 kişi yararlanı 
yor, bu kişilere 
yapılan ödeme 
tutarı ise 366 milyon 
148 bin 97 TL 
düzeyinde.
İşsizlik maaşının 
süresi, prim ödenen 
gün sayısına göre 
değişiyor. Sigorta 
primi en az 600 
gün ödenen kişiye 6 
ay, 900 gün prim 
ödemesi olan kişiye 
8 ay, 1080 gün prim 
ödemesi yapılmış 
kişiye de 10 ay 
işsizlik maaşı 
bağlanıyor.
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İtfaiye 110 Telefon Arıza 121 Bursa 256 77 84
Polis İmdat 155 UEDAŞ ARIZA 186 Mudanya 544 30 60
Jandarma İmdat 156 UEDAŞ İşletme 513 45 03 Yenlkapı 

Yalova
(212) 516 12 12 
1978} B11 13 23

Jandarma K. 513 10 55 Statyum 514 00 95 İDO İmam Aslan
Polis Karakolu 513 18 79 O rm. Bol. Şef. 513 12 86 Dinlenme Tes. 513 23 94
Gar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt Md. 513 11 74 VAPDR- FERİBOT

KAYMAK6MIIK Halk Kütüphane 513 13 53

513 10 51
Askerlik Şb. 513 10 57 Yalova (220) 814 10 20

Kaymakamlık Karayollan 513 13 08 Topçular (220) 363 43 19
C .8 avcılığı 513 10 53

513 29 54
513 10 28

Uman Baş. 513 11 33 Eaklhlsar (262) 655 60 31
C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 __________OTOBÜS__________

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 26154 00

DİNİZ UÇAOl
• 12 DO 2» Tapu Sid. Müd. 

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

Peçatus Akınla Seyahat
METRO 
Aydın Turtam • 13 20 77

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.

524 85 86
513 10 92

DAĞITICILAR
•Özer Turizm 
Kanbaroftlu-Caaday 
Anrtur
Kamil Koç • 12 O1 «3

İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.

513 10 45
513 77 73

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş

513 29 29
513 12 95
513 16 37

NMlANtLUl İŞ-KUR 513 71 66 Mogaz 513 75 58
Devlet Hastanesi 517 34 00 nn rnlvr Ergaz 513 88 43
Sahil Dev. Hast. 513 23 29 Mllangaz 513 22 59
Mor.8aft.Ocagı 513 10 60 Santral 51345 21-23 Habaşgaz 513 45 46
Tomokzy Tomografi 
Acıbadem

513 65 29
290 44 44 Başkanlık 5134520 Yeni Llkltgaz 

BP Gaz
513 65 00
514 59 81

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96 Bütünler Llkltgaz 513 80 00

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

51318 21 
51324 67
513 32 40
513 23 24

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

513 23 25
51345 21-182

AKçagaz
Totalgaz

514 86 7U
514 17 00

513 4521-111
Yalnız 185

Akoan Patrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz

013 1O 79
013 30 33

Manastır Taksi 517 33 94 Beyza Petrol 013 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL :43 SAYI: 6150 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

»İMİ
VENÜS SİNEMASI 
CANAVAR GİBİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45

ŞEYTAN KAPISI 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
KABİR AZABI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

%20 ve üzen

Fiyatlarımıza
Eğitim, yemek, yayınlar

kıyafetler dahildir.

eğitim bursu
için okulumuza
başvurunuz.

OZELHATEM OKULLARI 022451449 <19 - 0535545 28 87
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ www.hatemokullari.kl2.tr

ı

http://www.hatemokullari.kl2.tr


54
YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE »

■ GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK
[kavlak] YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK :UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd.N:42 Gemlik-BURSA FABRİKA :UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd.No:44 Gemlik-BURSA 0224 J|
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ I II

GemlikKSrfez
GE MLİ K’ İ N İ LKGÜNLÜK Sİ YAS İ G AZ E T E S İ

f Ağustos zuı8 balı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi ‘ 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA 

Tel: 0.224 513 06 77 Fax: 513 30 30

LYS açıkta kalanlara yeni kontenjan açılacağı açıklaması öğrencilerin yüreğine su serpti

Velilerin isteği Hamidiye İmam Hatip MM
Orta Okulu Anadolu Lisesine dönüşsün

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Açıkta kimse kalmayacak
TEOG kaldırılarak yerine getirilen yerleş 

tirme sistemi ile öğrencinin oturduğu eve 
yakın okullara kayıt yaptırmaları, 3 tercih 
zorun luğu, sonucu sınava giren öğrenci 
lerin önemli çoğunluğu istedikleri okullara 
giremedi.

Bu nedenle zorunlu kılınan İmam Hatip 
Lisesi ve Anadolu Teknik Okullarında kon
tenjanlar istedikleri gibi poımaaı.

Hele İmam Hatip Okullarındaki doluluk yüz 
de 52’lerde kalınca, Bakanlık yeni karar 
almak zorunda kaldı.

Anadolu liselerinin kontenjanlarının 
arttırılacağı açıklandı. DeV^mı 4 ae

|SgİBaa..İMHWM^

IÜBİIB jOUİ ilini llllll 5I1IÎ

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 
LYS sınavlarında yapılan değişiklikten 
sonra binlerce çocuğun istedikleri okul 
lara yerleşmemesi bir gerçeği gözler 
önüne serdi. Çukurbahçe de bulunan 
Gemlik Anadolu Lisesi ile 500 metre 
mesafede açılan bu okulun öğrenci 
lerinin diğer imam hatip liselerinin kay 
dırılarak, bu okulun düz Anadolu Lisesi 
ne dönüştürülmesi istendi. Haberi 2’de .

Gemlik Beledi 
yesi nin Salı Paza 
n’nda bulunan A 
ve B Blokların 
daki işyerleri 14 
Ağus tos Sah gü 
nü 2018 açık tek
lif usulü ile sınırlı 
aynı hak tesisi 
yöntemi ile kiraya 
verilecek.Tekli 
satış yeri kirala 
yan ise en fazla 
iki satış yeri kira 
layabilecek. 4’de

Polisin şüphelen 
diği bir şahsı 
durdurması sonu 
cu belindeki be 
ze damıtılmış ve 
makasla kesile 
rek satılan uyuş 
turucu madde ele 
geçirdi. İnceleme 
ve araştırmalar 
sürüyor. Syf 2’de

GEMLİK'TE SİGORTACILIĞIN
[7i GÜVENİLİR ADRESİ

/( h SAĞLIK
İW 11 SiGORTaCILIK

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

° *90532 414 36 28 / * Mete: Dr, Ziya Kaya Mah. İstiklal Cd. No: 82IA GEMLİK .
S ±on ool el o oo oo T * Şul)e ■Dr' Ziya kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK 

+y(J 224 Ol 2 22 öo
+90 850 304 22 39 ® erdogansaglik@hotmail.com

• İDRAR TAHLİLİ
• KAN TAHLİLİ
• RÖNTGEN
• ULTRASON
• UCUZ MAMA
• KISIRLAŞTIRMA

HANVET »OPERASYONLAR
CLINIC ww.hanvetclinic.com 

H hanvetclinicgemlik © hanvetveferinerclinic 
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
ww.hanvetclinic.com
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ŞÜPHE ÜZERİNE ÜZERİ ARANAN BİR KİŞİNİN BELİNE DOLADIĞI BEZDEN ISLATILMIŞ UYUŞTURUCU BULUNDU

Polis bile binilesin! ilk kez gördü
Polisin şüphelen 
di ğ i bir şahsı 
durdurması sonucu 
belindeki beze 
damıtılmış ve 
makasla kesilerek 
satılan uyuşturucu 
madde ele geçirdi. 
Öğrenildiğine göre, 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, ilçede uygu
lama yaptıkları 
sırada, bir şahsın 
bel bölgesindeki

kabarık 
dikkatlerini çekti. 
Şahsın yanına 
giderek kimlik 
kontrolü ve üst 
araması yapan 
ekipler, şahsın 
üzerinde 273 küçük 
kare çizilen bir bez 
parçası ile bir 
makas ele geçirdi. 
Polis memurlarının 
bez parçasını 
incelediği anı fırsat 
bilen İ.K. isimli

şahıs kaçmaya 
çalıştı.
Kısa sürede

yakalanan şahsın 
üzerinden çıkan 
bez parçasına

damıtılarak metam- 
fetamin emdirildiği 
saptandı.

BEZ KESİLEREK 
UYUŞTURUCU 
SATILIYORMUŞ

Zehir tacirlerinin 
polis baskınlarına 
karşı yeni bulduğu 
yöntemde 
uyuşturucu mad
denin ısı yardımıyla 
bez parçasına

damıtıldığı, 
uyuşturucu 
maddeyi emen bez 
parçasının isteğe 
bağlı kesilerek 
satıldığı öğrenildi. 
Bursa'da ilk defa 
Gemlik'te bulunan 
yeni yöntemi tespit 
eden polis ekipleri 
olası benzer 
durumlara karşı 
gerekli inceleme ve 
araştırmalarına 
devam ediyor.

LYS açıkta kalanlara yeni kontenjan açılacağı açıklaması öğrencilerin yüreğine su serpti 

Velilerin isteği Hamidiye İmam Halin 
Orta Okulu Anadolu lisesine dönüşsün
Milli Eğitim 
Bakanlığınca 
düzenlenen LYS 
sınavlarında 
yapılan 
değişiklikten sonra 
binlerce çocuğun 
istedikleri okullara 
yerleşmemesi bir 
gerçeği gözler 
önüne serdi.
İlçemizdeki Gemlik 
Anadolu imam 
Hatip Lisesi ile 
Endüstri Meslek 
Lisesi’nin nitelikli 
lise yapılmasından 
sonra Anadolu 
Liselerini tercih 
eden öğrenciler 
yüksek puan 
almalarına 
karşın istedikleri 
okullara 
yerleşmemesinin 
sıkıntıları sürüyor. 
Milli Eğitim Bakan 
lığı aldığı bir 
kararla yerleşe 
meyen öğrencilere

bir hak daha 
tanıdılar.
3 tercih yerine, ter
cih sayısı 5’e yük
seltilirken, boş 
kalan imam hatip 
liselerinin düz

Anadolu Liselerine 
dönüştürülmesi 
gündeme geldi, 
ilçemizde sayıları 
5’1 çıkarılan İmam 
Hatip Liselerinin 
sonucusu

ihhk
■m*.

Halitpaşa Mahalle
sinde daha önce 
Halk Eğitim Merke 
zi olarak kullanılan 
binada Hamidiye 
İmam Hatip Or
taokulu açılmıştı.

Çukurbahçe de bu
lunan Gemlik 
Anadolu Lisesi ile 
500 metre mesafe 
de açılan bu oku
lun öğrencilerinin 
diğer imam hatip

liselerinin 
kaydırılarak, bu 
okulun düz 
Anadolu Lisesine 
dönüştürülmesi is
tendi.
Çocukları okullara 
yerleşemeyen 
veliler, açıkta kalan 
öğrencilerin 
Anadolu Lisele 
rine yerleştirilece 
ğinin Bakanlıkça 
açıklandığını, bu 
okulun yeni bir 
Anadolu Lisesi 
yapılmasıyla boşta 
kalan öğrencilerin 
yerleşebileceğini 
söylediler.
Veliler, Anadolu 
Liseleri ile imam 
Hatip Liselerinin 
iç içe olamaya 
cağını her okulunu 
ayrı binalarda 
eğitim görmesinin 
daha doğru 
olacağını 
belirtiler.

■

ebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Otamıbll taıtava »ctu Katil zanlısı komşuları cıKtı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, otomobil 
ile çarpışan hafif 
ticari araç, sürücü 
sünün kontrolünden 
çıkıp, tarlaya uçtu. 
Kazada, aralarında 5 
aylık bebeğin de 
bulunduğu 9 kişi 
yaralandı.
Kaza, sabah saat
lerinde, kırsal Or- 
taköy Mahallesi 
yolunda meydana 
geldi. Furkan L. (25) 
yönetimindeki 16 GT 
145 plakalı hafif 
ticari araç, karşı 
yönden gelen Murat 
P.'nin (29) kullandığı 
16 KPM 87 plakalı 
otomobil ile çarpıştı. 
Çarpışma sonucu 
sürücüsünün kont 
rolünden çıkan hafif

Bursa'da zehir tacir
lerine yönelik düzen 
lenen baskında 5 
kişi gözaltına alındı. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, uyuşturucu 
ticareti yaptıkları 
tespit edilen 
şahıslara yönelik 
operasyon düzen
ledi. Operasyonda 
ev ve iş yerlerinde 
arama yapılan S.T, 
T.T, S.D, N.E. ve S.C. 
isimli 5 şahıs 
gözaltına alındı. 
Şahısların ev ve iş 
yeri aramalarında 
satışa hazır vaziyet 
te paketlenmiş

KÜÇÜK KUMLA
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800

ffl!» ABONE OLDUNUZ MU?
■kSmh abone olun okuyun okutun

ticari araç, yol 
kenarındaki tarlaya 
uçtu. Kazada 
sürücüler Furkan L. 
ve Murat P. ile 
araçlarda bulunan 
Bahri L. (52), Hüs- 
niye L. (47), Tuğba 
L. (19), 5 aylık Agah 
L., Aybüke L. (17), 
Fatma Zehra L. (13) 
ve Mustafa K. (61) 

çıkılarda 60 gram 
metamfetamin, bir 
miktar sentetik kan- 
nobinoid, bir miktar 
esrar, 2 adet 
ruhsatsız tabanca 
ve bu tabancalara 
ait çok sayıda fişek 
ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 5 
şahıs emniyetteki 

yaralandı. Yaralılar, 
ihbarla gelen sağlık 
görevlilerince 
ambulanslarla İn
egöl Devlet Has- 
tanesi'ne kaldırıldı. 
Tedaviye alınan 
yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruş 
turma başlatıldı.

işlemlerinin ardın 
dan adli makamlara 
sevk edildi. Şahıs 
lardan 4'ü uyuştu 
rucu ve uyarıcı 
madde ticareti yap
mak suçundan tu
tukla nırken, S.C. 
isimli şahıs adli 
kontrol şartı ile 
serbest bırakıldı.

Bursa'da evinde iple 
ile boğularak 
öldürülen 6 çocuk 
annesinin katil 
zanlıları komşuları 
çıktı. Suriyeli 49 
yaşındaki Melek 
Akta'nın 4 altın 
bilezik, bir kolye ve 
bir zincir için 
öldürüldüğü ortaya 
çıktı. Cinayet 
Bürosu dedektifleri 
zanlı olan biri kadın 
3 kişiyi çapraz sorgu 
sonrası yakaladı. 
Kadın zanlı ise 
kucağında küçük 
kızı ile adliyeye sevk 
edildi.
Olay geçtiğimiz 
hafta, merkez Os- 
mangazi ilçesi Na 
mık Kemal Mahal 
leşi, Karanfil So 
kak'ta, Melek 
Akta'nın çocukla 
rıyla birlikte oturdu 
ğu evde meydana 
geldi. Akşam saat
lerinde eve gelen 
Musab Kuvara (16), 
annesi Melek 
Akta'yı, elleri bağlı 
şekilde hareketsiz 
buldu. Kuvara'nın 
komşulara haber 
vermesinin ardından 
olay polise intikal 
etti. Polis ekipleri, 
Melek Akta'nın, elleri 
plastik kelepçe ile 
bağlanıp iple 
boğularak öldürül 
düğünü belirledi. 
Olay yeri inceleme

Irtwa saMMe caraan!
Mudanya da 
denizde yüzerken 
boğulma tehlikesi 
geçiren Murat 
Gende (28), 
arkadaşlarının 
çığlıkları üzerine 
yakınında yüzen 
Ümran Topal (25) 
kurtarılarak 
sahile çıkarıldı. 
Gende, hasta 
nede tedavi altına 
alındı.
Olay, dün öğle 
saatlerinde ilçenin 
Eğerce sahilinde 
meydana geldi. 
İki arkadaşıyla 
birlikte Istan 
bul'dan 
Mudanya'ya gez 
meye gelen Murat 
Gende, onlarla 
birlikte denize 
girdi. Gende, bir 
süre sonra suya 
batıp çıkmaya

ekipleri, evde delil 
aradı. Yapılan 
araştırmada, Melek 
Akta'nın, Suriye'de 
Mahmud Kuvara'dan 
boşandıktan sonra 
2'si kız, 4'ü erkek 6 
çocuğuyla Bursa'ya 
geldiği öğrenildi. 
Polis, Akta'nın 4 
oğlu ile peşinden 
Bursa'ya gelen ve 
başka bir evde otu
ran eski eşi Mahmud 
Kuvara'yı, olayla il
gili bilgilerine 
başvurmak üzere 
polis merkezine 
götürdü. Cinayet 
Bürosu dedektifleri, 
olayın ardından es
rarengiz bir şekilde 
ortadan kaybolan 
komşulardan 
şüphe ienmeye 
başladı. Şahıs 
ların, İstanbul'a 
kaçtıklarını 
belirleyen ekipler 
sabah saatlerinde 
yaptıkları operas 
yonla üç kişiyi göz 
altına alarak 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğüne ge

başlayınca 
arkadaşları çığlıklar 
atarak yardım 
istedi. Bu sırada 
yakında yüzmekte 
olan Ümran Topal, 
sesleri duyup 
tehlikedeki gence 
ulaştı. Gende'yi 
saçlarından 
yakalayan Ümran 
Topal, onu sahile 
çıkarmayı başardı. 
Cankurtaranlar 
tarafından suni 

tirdi. Burada çapraz 
sorguya alınan 
şüphelilerden 
M.C.N. (22), A.Ş.(40), 
A.M.A(28) ifadele 
rinde suçlarını itiraf 
ettiler.
Zanlılar, ifadelerinde 
ilk olarak komşuları 
Melek Akta'nın zen
gin olduğunu 
öğrendiklerini ve 
amaçlarının başta 
öldürmek olmadığını 
ve sadece altınları 
alacaklarını 
söylediler. Zanlılar 
Akta'nın kendilerine 
direndiğini ve en 
sonunda ellerini 
kelepçe ile 
bağladıklarını 
sonra da geride iz 
bırakmamak için 
ipie öldürdüklerini 
söylediler.
Bacanak oldukları 
öğrenilen M.C.N. ve 
A.Ş.'nin Akta'nın 
evine giderek 
tanışmak istedik
lerini söyledikleri, 
sonrasında kahve 
içip sohbet ettikleri 
ortaya çıktı.

teneffüs yaptırılan 
Gende, olay yerine 
sevk edilen sağlık 
ekibi tarafından 
ambulansla Bursa 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Has- 
tanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi 
bulunduğu öğre 
nilen Gende, 
İnegöl Devlet Has- 
tanesi'ne sevk edi 
lerek burada tedavi 
altına alındı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Açıkta kimse kalmayacak
LGS’de yüksek puan alarak istedikle 

ri okullara giremeyenler için yapılan 
açıklamada kimsenin açıkta kalmaya 
cağının açıklanması sevindirici oldu.

Yerleştirmelerin açıklandığı gün 
Kaymakamlık önünde toplanan veliler 
ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
odasının önünde bekleyen veli ve 
öğrencilerin gözyaşlarını unutmak 
mümkün değil.
Bir veli iki çocuğunu asgari ücretle 

okutmak zorunda kaldıklarını, 94 puan 
almasına karşın anadolu lisesine alın 
madiği için açıkta kaldığından yakını 
yor çocuğuyla birlikte ağlıyordu.

Kapı önündeki veliler, çocuklarının 
tümünün 90 puanın üzerinde notu 
olmasına karşın yerleştirilmediğini 
söylüyorlardı.

Neyse ki bu sesleri duyanlar oldu ve 
şimdi hatadan dönmenin yolunu 
arıyorlar.

Gemlik’te aslında bir meslek lisesi ve 
okulu olan İmam hatiplerin savısının 
birden arttırılmasının nedeni, Cumhur 
başkanı Erdoğan’ın, imam hatiplerin 
sayısının yükseltilmesini isteyen çağrı 
sı oldu.

Kendisinin de bir imam hatipli olan 
Gemlik Belediye Başkanı bu çağrıya 
hemen uyarak, milli eğitimde işadam 
larına imam hatip okulları yaptırdılar.

Roda İmam hatip Okulu ile Hüseyin 
Özdilek’in yaptırdığı Aynur Cevdet 
Mayruk imam Hatip Lisesi bunlara 
örnektir.

Bunlar da yetmedi Halk Eğitim 
Müdürlüğü olarak kullanılan eski Kız 
Meslek lisesi binası Hamidiye İmam 
Hatip Ortaokuluna çevrildi.

Okul müdürlerinin ve milli eğitimin bu 
okullara öğrencilerin yönlendirilmesi 
istediğini herkes biliyor.

Caddelerde Anadolu Liselerinin rek 
lamları yapılıyor.

İmam hatip Okullarının eğitim kalitesi 
diğer Anadolu liselerinden üstün mü?

Ama bir yandan tepeden gelen istek 
var. Onun yerine getirilmesi, imam 
hatiplileri ayrıcalıklı kılınmak istenme 
si için ortaya konan çabalar gözle 
görünürken, LYS sonuçlarının açıklan 
masından sonra AKP’ye oy veren 
muhafazakar insanımız bile tercihlerin 
düz Anadolu liselerine yaptılar.

Çocukları yüksek puan almasına kar 
şın getirilen zorunlu sistem ile bu başa 
rıh çocuklar düz Anadolu Liselerine 
giremediler.

Eğitimde zorla insanları kendi kafala 
rında yaratmak istedikleri insan tipi 
için istenmeyen okullara yazdırmak 
faşistliktir.

Halk bunu gördü ve sesini çıkardı. 
Şimdi geri dönüş başladı.

Yürüyüş ve engelli yoluna park eden araçların üzerine, 
“Bir engel de şen koyma” broşürü bırakılıyor

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri yaya ve 
engelli yollarına 
bırakılan araçlara 
“Bir Engelde Sen 
Koyma” broşürü 
bırakarak sürücü
leri bilgilendirdi.
Zabıta Müdürlü 
günden yapılan 
açıklamada, 
Gemlik Belediyesi
zabıta ekipleri 
aylardır yürüyüş 
yolu ve engelli 
yolu üzerlerine 
park eden araçlara 
yönelik uygula
malar yapıyor. 
Yürüyüş yolu ve 
engelli yolu üzerine 
araç park eden 
araç sürücülerini 
zaman zaman 
anons sistemi ile 
ikaz etmiş ler ikaz

ve uyarılara uy
mayan araçlara 
kabahatler kanunu 
gereğince idari yap 
tırım karar tutanağı 
düzenleniyor. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
yürüyüş yolu ve en
gelli yolu üzerine 
park eden araç 
sürücülerine cezai 
işlem yapmayarak, 
düzenledikleri el

broşürleri yürüyüş 
yolu ve engelli yolu 
üzerlerine park 
eden araçlara 
üzerine bırakılıyor.
Konuyla alakalı 
açıklama yapan 
Zabıta Müdürü 
“Araç sürücüle 
timize duyarlılık 
kazandırmak için 
broşürle bil
gilendirme yönte 
mine başvurduk.

Park hataları 
sadece engelli 
vatandaşlarımızı 
değil yaşlı, hamile 
ve bebek arabası 
kullanan vatandaş 
lanmızı da çoğu 
zaman zor duruma 
düşürebiliyor. Bu 
gibi mağduriyet 
lerin yaşanmaması 
öncelikle araç 
sürücülerimizin 
elindedir” denildi.

Gemlik Belediyesi’ 
nde yaptırılan Ka 
palı Pazar Yeri’nde 
bulunan işyerleri 
yeniden kiraya 
çıkarılıyor. 
Gemlik Belediyesi 
ninSalı Pazarı’nda 
bulunan A ve B 
Bloklarındaki 
işyerleri 14 Ağus 
tos Sah günü 2018 
açık teklif usulü ile 
sınırlı aynı hak 
teşisi yöntemi ile 
kiraya verilecek, 
ihale 5 Ağustos’ta 
Kent Konseyi 
Toplantı Salo
nunda, 2886 
sayılı D.İ.K.'nun 
45. maddesi 
gereği Açık Teklif 
Usulü ihale ile 
3.05.2028 tarihine 
kadar sınırlı ayni 
hak tesisi yön

temiyle pazarcılara 
kiraya verilecek. 
Tezgah yerleri 
tekli ve çiftli 
gruplar halinde 
kiraya ve 
rilecek ve üzerinde 
kiracısı lehine 
mülkiyetin gayri 
ayni hak tesis 
edilecektir.

Kişi aynı günde en 
çok iki satış yeri 
kiralayabilecek 
Buna göre, çiftli 
grup kiralayan kişi 
başka satış yeri 
kiralayamayacak. 
Tekli satış yeri 
kiralayan ise en 
fazla iki satış yeri 
kiralayabilecek.

Kapalı Pazar 
Yeri A ve B blokta 
bulunan satış 
yerlerinin pazarcı 
satış yeri adedi, 
satış malzemesi 
türü, özellikleri ve 
tahmini bedeli 
ihalenin yayınlan 
dığı ekli listelerde 
açıklanmaca.

BEKO 220 TR AS0000152999 SERİ NOLU YAZAR KASA RUHSATIMIZ 
KAYBOLMUŞTUR. HU'kUMSUZÖUR.

KAYGISIZLAR ET SÜT SU ÜRÜNLERİ VE GIDA TİCARET KUAFÖR 
IŞLETMECLÎĞI SANAYİ LTD.Ştl.

GEMLİK V.D. 5370062231

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

İSPANYA-ENDÜLÛS TURU 13

Dünden devam

KristofKolomb 
Heykeli:
Otobüsümüzde 

hareket halindey 
ken ancak fotoğ 
rafını çekebili 
yoruz.

Bazilika:

Barselona’nın 
simgelerinden 
birisi olan 
SagradaFamiiia 
Bazilikası, şehrin 
popüler olmasına 
katkıda bulunan 
ünlü mimar An- 
toniGaudi’nin en 
büyük eseri 
olarak gösteri 
liyor. Aslında 
bazilikanın yapımı 
için San Jose 
Dindarları Birliği 
önce Francisco 
de Paula de Villar 

y Lozano ile 
anlaşmış.
Ancak iki taraf 

arasında fikir 
ayrılıkları ortaya 
çıkınca, proje 
1883 yılında 
Gaudi’ye 
devredilmiş ve 
kaza sonucu 
yaşamını yitirdiği 
1926 yılına kadar 
yapıya deyim 
yerindeyse 
hayatını adamış. 
Bazilika, büyük 
ustanın ölümünün 
ardından yarım 
kalmış olmasına 
rağmen günü 
müzde Barselona 
gezilecek yerler 
listesinde yer al
maya devam 
etmiştir. Büyük 
Çile Kapısı, 
İsa’nın Doğum 
Cephesi, Mezar 
Odası, Çan

Kuleleri, Sarmal 
Merdivenlerin 
önemli olduğu be
lirtilmekte...
Bazilikanın 
tamamlanması 
için çalışmalar 
sürdürülmekte... 
Biraz uzaktan 
baktığınızda 
muhteşem bir 
yapı olduğunu 
rahatlıkla kabul 
edebilirsiniz.
Yapının ne zaman 
biteceğini söyle
mek çok zor.

Bazilikayı 
görmek için gelen 
binlerce hatta on 
binlerce turistin 
olduğunu 
rahatlıkla söyleye
biliriz.

Plaza De 
Espana:

Tur sonrası

serbest zaman... 
Dileyen misafirle 
rimiz rehberleri 
tarafından ekstra 
düzenlenecek 
olan Barcelona ve 
lokal mahalleler 
gece turu 
gerçekleştirilecek.

Görülecek yerler 
arasında:

İspanyol Köyü 
yani 
PobleEspanyol:

1929 Barcelona 
Uluslararası Fuarı 
için inşa edilen ve 
ziyaretçilerine 
tüm Ispanya’ya ait 
117 farklı ve eşsiz 
mimari yapı ile 
adeta mini bir İs
panya turu sunan 
köy... Köyde 
ayrıca şehrin en 
önemli cam 
sanatları, butik 
çikolata, şarap ve 
el işi deri atö
lyelerini de germe 
olanağı bulacağız. 
Daha sonra şehrin 
arka sokaklarını 
gezme ve gör 
me... Gezimiz 
bundan sonra 
yürüyerek devam 
edecektir.

Barcelona 
Cathedrali:

Kentin ana Gotik 
kilisesi.

Katedral 
Meydanı:

Günün her saati 
alabildiğine 
hareketli...

El Cali:
Barcelona’da bu

lunan ve Is
panya’daki Girona 
ardından en iyi 
korunmuş Yahudi 
Mahallesi kabul 
edilen bir yer.

Saint Jaume 
Meydanı:

Meydanın hemen 
yanı başında bu
lunan tarihi Roma 
şehri kalıntıları...

CarrerPetritxol:
Plaça del Pi 

Meydam’ndan 
başlayan dar 
sokakta tarihi 
çikolata ve sıcak 
çikolata 
dükkânları, 
Picasso’nın ilk 
sergisini açtığı 
Sala Pares adlı

sanat galerisi 
görülebilir.

PlaçaSantFelip- 
Neri:

Şehrin romantik 
meydanı ve kilis
esinin adı...
AntonioGaudi 

1928 yılında bu 
kiliseye giderken 
yolda trafik 
kazasında öldü. 
SantFelipNeri 
Kilisesi, on 
dördüncü 
yüzyıldan kalma 
bir saray ve 
meydanın 
ortasında deko
ratif bir havuz var.

Plaza Reial: 
Meydan güzel 

mimarisi, gece 
hayatı, teras 
restoran ve 
barlarıyla ünlü...

Mercat de la Bo- 
queria:

Şehrin hatta 
Avrupa’nın en 
eski pazarlarından 
birisi.Tur sonrası 
otelimize transfer 
ve serbest 
zaman... 
Geceleme oteli 
mizde

Devamı var....

Bursa'nın alet riski azaltılacak
Bir dizi ziyaret için 
Bursa'ya gelen 
Kızılay Genel 
Başkanı Kerem 
Kınık, "Bu bölgenin 
hem beşeri hem 
doğal afet risklerini 
yeniden güncelli 
yoruz. Yüksek kap
asiteli afet risk 
azaltma ve müda
hale kapasitesi 
oluşturacağız" dedi. 
Kızılay Genel Başka 
m Dr. Kerem Kınık 
ve beraberindeki 
heyet Bursa Valisi 
İzzettin Küçük'ü 
makamında ziyaret 
etti. Kızılay'ın 
150'inci yılının 
içinde olduğumuzu 
dile getiren Kınık, 
”150 yıl süresince 
bu hayır yarışına, 
iyiliğin amiral gemi
sine katkısı olan 
nice gönüllü 
dostlarımız oldu.

Hepsine çok 
teşekkür ediyoruz. 
Bursa'da da Kızılay 
gerçekten hizmet
leriyle yıllarca 
vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarını gördü. 
Afetlere insanları 
hazırlamak için ilk 
yardım eğitimleri 
verdi.
Öğrencilerimize 
yurt imkanları 
sundu. Yoksul 
insanlarımıza 
destek verdi. Bursa 
ile Kızılay birbirini 
tanıyor. İnşallah 
yeni dönemde bir 
önceki başarılı ek
ibimizin koyduğu 
çıtayı daha yukarıya 
taşıyacak faaliyet
lerimizi 
yürüteceğiz" dedi. 
Bugün şartların 
değiştiğini dile ge
tiren Kınık, "Bugün 
10-20 yıl öncesinin

şartları yok. 
Etrafımızda beşeri 
afetler var. Suriye 
Savaşı, Irak'taki 
yaşanan sorunlar 
var. Mültecilerimiz 
var, burası da etki 
lenen şehirlerimiz 
den birisi. Büyüyen 
Türkiye'nin koymuş 
olduğu hedefler var. 
Sürdürülebilir 
kalkınma hede
flerinden bir tanesi 
de 2030 yılına kadar 
yoksulluğu ortadan 
kaldırmak. Bizlerde 
yoksulluğu ortadan 

kaldırmak için 
çeşitli yenilikçi 
araçlarla çalışıyo 
ruz. Mikro kredi, 
sosyal girişimciliğin 
desteklenmesi, 
özellikle gençlerim
izin okutulması, 
dezavantajlı bölgel
erde yaptığımız 
çalışmalar mevcut. 
Devletimizin 
desteklediği bir 
kurum olarak 
faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz" dedi 
"Bursa afetler 
noktasında yüksek 

riskli olan Marma 
ra'nın bir destekçisi 
pozisyonunda 
olacaktır" diyerek 
sözlerini sürdüren 
Kınık, "Bu bölgenin 
hem beşeri hem 
doğal afet risklerini 
yeniden güncelliy- 
oruz. Yüksek kapa
siteli afet risk azalt 
ma ve müdahale ka
pasitesi oluştura 
cağız. Bursa'nın 
özellikle erişim 
kolaylığı, endüstri 
ve tarım şehri 
olması, yardımlaş 
ma kültürünün 
gelişmiş olması, bi- 
zler açısından çok 
teşvik edici nokta 
dadır" ifadelerini 
kullandı.
Bursa Valisi izzettin 
Küçük ise "Bursa 
Kızılay Şubesi'nin 
yeni yönetimine 
hayırlı olsun di 

yoruz. Kızılay bizim 
medarı iftiharıdır. 
Sadece Türkiye'de 
değil, diğer ülkel
erde de 
vicdanımızın sesi, 
eli, gözü, kulağı, 
güzelliğidir, iftiharla 
anılacak değerli 
çalışmalar 
yapmıştır. Kızılay'ın 
bir ferdi olmak bana 
gurur veriyor. 
Bursa'nın stratejik 
konumu, coğrafi 
yapısı bütün çevre 
bölgelere hitap ede
cek bir güç merkezi 
oluşturabilecek 
mahiyettedir" dedi. 
Bursa Valisi izzettin 
Küçük'ün Kızılay 
Genel Başkanı 
Kerem Kınık'a 
seramik işlemeli 
çini hediye etmesi 
ile ziyaret basına 
kapalı olarak devam 
etti.
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Yüzlerce bisikletçi Uludağ'a pedal ceMirdi
Yurt içi ve yurt 
dışından gelen 
yaklaşık 850 bisik
letçi, doğa turizmi 
merkezlerinden 
Uludağ'a pedal 
çevirdi.
Bu yıl 6'incisi 
düzenlenen Uludağ 
Bisiklet Performans 
Tırmanışı orga 
nizasyonuna 
Türkiye'nin haricin 
de farklı ülkelerden 
de katılımcılar ilgi 
gösterdi. Bu yıl 
1948 Londra 
Olimpiyatları 
döneminde bisikle
tle tanışarak 
sporculuk ve 
bisiklet camiasının 
idari kadrosunda 

hizmetleri olan 
bisiklet sporunun 
duayeni, eski milli 
bisikletçi Yavuz 
Çakır adına 
düzenlendi.
Bu yıl 43. Yeşil 
Bursa Rallisi ile 
aynı tarih ve 
güzergâha denk 
gelmesi sebebi ile 
uzun parkur iptal 
etme kararı alınan 
organizasyonda, 
farklı ülkelerden 12 
olmak üzere 56 
ilden 850 bisikletçi 
Orhaneli Yolu 
üzerinde bulunan 
Eker Meydanı önün
den başlayarak 
Uludağ Oteller Böl- 
gesi'ne kadar doğa

ile iç içe pedal çe
virdi. 45 kilometre
lik parkurda pedal 
çeviren sporcular, 
bin 850 metre 
yüksekliğe kadar 
çıkarken, dereceye 

girenlere çeşitli 
hediyeler verilirken, 
bisikletçilere ve 
ailelerine mangal 
partisi düzenlendi. 
Organizasyonu 
düzenleyen Yeşil

Pedal Spor Kulübü 
Başkanı Mecit 
Tatlıcılar, "İlk 
düzenlediğimizde 
16 kişiydik. Yıllar 
geçtikçe organizas 
yonumuza ilgi 

artmaya başladı. 
Bugün ise 56 
şehirden yaklaşık 
850 amatör ve pro
fesyonel bisikletçi 
turumuza katıldı. 15 
yaşından 65 yaşına 
kadar bay bayan 
katılımcı var. Hem 
Bursa'nın hem de 
bisiklet sporunun 
adını duyurmak için 
böyle bir organi 
zasyona imza 
attığımızdan dolayı 
çok mutluyum. 
İnşallah bu gele 
neksel hale döner 
ve dünyanın dört 
bir yanından 
sporculara Bursa'yı 
tanıtmış oluruz” 
dedi.

Yelkenler Trilve'de suya inecek
İstanbul ve Bursa 
yelkencilerini 
buluşturmak, 
Bursa'da yelken 
ciliği tanıtmak ve 
geliştirmek için 
hayata geçirilen 
"TAYK-Eker Ol 
ympos Regatta", 
10,11 ve 13 Ağustos 
tarihlerinde altıncı 
kez yapılacak. 
TAYK tarafından

Eker ana 
sponsorluğunda, 
Bursa Yelken 
Kulübü ile Moda 
Deniz Kulübü 
işbirliğinde hayata 
geçen "TAYK-Eker 
Olympos Regatta", 
Moda Deniz Kulübü 
önünden 10 Ağus 
tos Cuma günü saat 
18.00'de verilen 
start ile başlayacak.

Moda-Tirilye, Tiri- 
lye-Arnavutköy ve 
Tirilye'den-Moda'ya 
olmak üzere ikisi 
coğrafi, biri de 
orsa-pupa rotalı 
planlanan 3 
yarıştan oluşan 
"TAYK-Eker Olym
pos Regatta"ya 
Türkiye'deki pro
fesyonel yelken 
takımları katılacak.

Bursa'da köpekler birincilik için yarıştı
Nilüfer Belediyesi 
ile Köpek Irkları ve 
Kinoloji Federas 
yonu iş birliğiyle 
düzenlenen "Bursa 
Ulusal Irk Stan 
dartları Yarışma 
si'nda renkli görün
tüler yaşandı. 
Köpek dostları, 
Nilüfer Belediyesi 
ile Köpek Irkları ve 
Kinoloji Federasy
onu tarafından 
düzenlenen gece 
yarışmasında 
buluştu. Türkiye'de 
bulunan köpek 
cinslerinin, özellikle 
yörelerin köpek 

ırklarını tanıtmak ve 
onları ön plana 
çıkarmak 
maksadıyla düzen
lenen "Bursa Ulusal 
Irk Standartları 
Yarışmasi'na ilgi 
büyüktü. Nilüfer 
Belediyesi Üçevler 
Spor Tesislerinde 
düzenlenen VII. 
Bursa Ulusal Irk 
Standartlan 
Yarışması'na, 
Bursa'nın yanı sıra 
farklı illerden de 
köpek sahipleri 
katıldı.
200 köpeğin 
katıldığı yaramada,

doberman, kangal 
çoban köpeği ve 
akita gibi farklı 
ırklarda köpekler il
giyle izlendi. 
Yarışmada köpek 
ler, uzman hakemler 
tarafından Ulusla 

rarası Kinoloji Fe 
derasyonu'nun 
(FCI) belirlediği 
standartlara göre 
değerlendirmelere 
tabi tutuldu.
Hakemler bu stan
dartlar doğrultu 

sunda kafa, göz, diş 
yapısı, ön ve arka 
ayakları ile tüy 
yapısını değerlen 
direrek derece
lendirme yaptı.
Heyecanlı anların 
yaşandığı 

yarışmanın so
nunda dereceye 
giren köpeklere 
kokart, kupa ve 
mama ödülü verildi. 
Dereceye giren 
köpek sahipleri 
kazandıkları köpek 
mamalarını gönüllü 
olarak, sokak 
hayvanlarını için 
Nilüfer Belediye
sine bağışladılar. 
Ayrıca federasyon, 
yarışmadan elde 
edilen gelirle, 
Nilüfer'de yaşayan 
can dostlara 
6 adet kedi evi 
teslim etti.
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Sürücülere bayram trafiği uyarısı
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Kon
federasyonu Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, "Kur
ban Bayramı'nda 9 
günlük tatili 
değerlendirmek 
isteyen vatandaş 
lanmız trafikte her 
zamankinden daha 
dikkatli olmalı." 
ifadesini kullandı, 
ürkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Kon
federasyonu (TESK)

Genel Başkanı Ben
devi Palandöken, 
yazılı 
açıklamasında, 9 
güne uzatılan Kur
ban Bayramı 
tatilinde yola 
çıkacakları uyardı. 
Dini bayramların 
hafta sonları ile 
birleştirilerek 
uzatılması duru
munda kazalar ile 
buna bağlı ölü ve 
yaralı sayısında 
artış yaşandığını

belirten Palandö 
ken, şunları kay
detti: "Geçtiğimiz 
yıl Kurban Bayramı

10 günlük tatilinde 
meydana gelen 159 
kazada 122 ölü ve 
482 yaralı vatandaşı

mız vardı. Bu yıl da 
bayramda 9 günlük 
tatili değerlen 
dirmek isteyen

vatandaşlarımız 
trafikte her za
mankinden daha 
dikkatli olmalı. 
Sürücülerimiz 
trafik kurallarına 
uymalı, 
güzergahlarındaki 
kör noktaları 
bilmeli ve yolcular 
emniyet kemerini 
mutlaka takmalı. 
Bayramı mızın ve 
tatilimizin zehir 
olmasına izin ver
meyelim."

Memur olmak isteyenlere müjde
Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemiyle 
birlikte yeniden 
organize olan 
kamu kurumlan 
gençler için 
kadro açacak. 
İlk etapta Emniyet, 
Silahlı Kuvvetler 
ve Milli Eğitim 
kadrolanna 67 
bin 331 eleman 
alınacak.

ERDOĞAN'IN 
DUYURDUĞU 
100 GÜNLÜK 
EYLEM 
PLANINDA 
AÇIKLANMIŞTI

Başkan Erdoğan'ın

açıkladığı 100 gün
lük eylem planı 
özellikle kadro 
bekleyen gençleri 
heyecanlandırdı. 
Özellikle yeni 
öğretmen ataması 
büyük sevinçle 
karşılandı. 
Önümüzdeki 
dönemde yeni 
kurumlann da ele
man ilanına çıkması 
bekleniyor. Ancak 
100 günlük eylem 
planına göre yeni 
açılacak kadrolar şu 
şekilde oluşacak:

MİLLİ EĞİTİM: 
20 bin öğretmen 
ataması yapılacak.

Bu öğretmenler 
sözleşmeli olarak 
görev yapacak. Ata
malar KPSS ile ola
cak.

EMNİYET: 
Emniyette yeni 
polis ahmları 
sürüyor. Bu kap

samda 3 bin polis 
amiri alınacak.
Buna ilaveten 22 
bin 500 polis 
memuru ve değişik 

illerde görev ya
pacak 7 bin bekçi 
alımı yapılacak.

JANDARMA: 
Jandarma güçleri 
de kuvvetlen 
diriliyor. Bu kap
samda 500 subay, 4 
bin 156 astsubay ve 
10 bin 175 uzman 
erbaş alımı olacak.

SAHİL 
GÜVENLİK: Sahil 
Güvenlik 
Komutanlığı 
bünyesinde görev 
yapacak 44 subay, 
98 astsubay ve 
300 uzman erbaş 
alınacak.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIKL 
i

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

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

■er
__________ULAŞIM

DİNİZ UÇ Adi
P«0«*u* A tun İS Seyahat
METRO
Aydın Turtam 
80z«r Turtam
Kanbsroûlu-Esada»
Anrtur 
Kamil Koç

•*12 OO 2«

S13 20 77

• *12 O1 C3

HASTANELER

| »
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.
Mer.8ağ.Ocağı
Tomokty Tomografi
Acıbadem

517 34 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29
280 44 44

________ TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Tekel 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 87
513 32 40
513 23 24
517 33 94

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 188
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İtçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Ya» İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

DENİZ OTObBsIT
Buija 250 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) B11 13 23
IDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 15 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 45
Yani Llkltgaz 513 gg 00
Bp Gaz 514 59 sı
Bütünler Llkltgaz 513 50 00
Akçagaz 514 88 75
Totalgaz____________514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PBT ”,3 i"
Tuncay Otogaz o13 1a is
Baysa Petrol 313 01 oa

Gemlik KBrfez
OEMLİK'İN İLK OÛNLÛK SİYASİ OAIETBSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6151 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİKSİMAİ
VENÜS SİNEMASI 
CANAVAR GİBİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

ŞEYTAN KAPISI 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
KABİR AZABI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT İNŞAAT
“I 987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

:® -
-

4* i.

GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU

%20 ve üzeri 
eğitim bursu 

için okulumuza 
başvurunuz, j

%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

İ 15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

ÖZEL HATEM OKULLARI I 02245144949-05355452887
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www.hatemokullari.kl2.tr

Fiyatlarımıza 
Eğitim, yemek, yayınlar 

kıyafetler dahildir.

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.hatemokullari.kl2.tr
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YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ

r-,., „ , ."—»YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!rKAVLAK|^_^^__
l DOĞANIN HAZÎNESİDOĞANIN HÂZİNESİ

Marmara bölgesI'Nİn en www.kavlak.com.tr

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA 0 224
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68 *İZMİR YÖNÜ \a I "T

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Bak-Tat Gıda Sanayi Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baklan’ın girişimleri olumlu sonuç verdi
50 Kr.

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA 

Tel: 0.224 513 06 77 Fax: 513 30 30

Askeri Harada basına 
miğfer vurularak 

kldürüldüBU

CHP’de sular durulmayacak 
14 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. 

dönem milletvekilliği erken seçimlerinin 
sonuçlan, muhalefet partilerinde sorunların 
çıkmasına neden oldu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem 
Ince’nin Erdoğan’a karşı yürüttüğü seçim 
mitingleri, CHP içinde gelecek açısından 
umut vaad etti.

Millet ittifakına karşı, Ince’nin başarılı mi 
ringleri, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. 
tura kalacağı sanılıyordu.

Ama beklenen olmadı.
24 Haziran seçimleri gecesi CHP de büyük 

şok yaşandı. Devamı sayfa 4’de

İlçemizin köklü gıda kuruluşlarından Bak-Tat 
Gıda Sanayi Ltd.Şti’nin Özbe kistan da 
sürdür düğü ticaret ve tarım işletmeciliği 
Türkiye Özbekistan arasında dostluk ilişki 
lerini gelişmesine katkı sağlıyor.
Bak-Tat Gıda Sanayi Ltd. Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Baklan geçtiğimiz ay Ozbe 
kistan Bağımsız Cumhuriyeti Cumhur başka 
nı Şevket Mirziyoyev ile biraraya gelerek 
Özbekistan’ın tarımının gelişmesi Konu 
sunda fikir alışverişinde bulundu. Syf 2’de

iddia edilen askerin
davasına devam adildi
Gemlik’te vatani 
görevini yaparken 
komutanı tarafın 
dan kafasına 
miğferle vurularak 
hayatını kaybettiği 
ileri sürülen jan
darma er Gökhan 
Kılıç davasına 
Bursa da devam 
edildi. Kıhç'ın eşi 
ve ailesi duruşma 
dan sonra sanık 
Osman Hancı'nın 
ailesi ile tartıştı. 
Kıhç'ın eşi adliye 
nin dışında fenalık

geçirdi.
Davanın son 
celsesinde taraf 
avukatları miğfe 
rin incelenmesi ile 
ilgili hazırlanacak 
raporu tartıştı 
Duruşma avukatla 

. nn taleplerinin 
ardından dinlen
meyen tanıklann 
dinlenmesi ve 
eksik hususlann 
gideril mesi için 
ileri bir tarihe 
ertelendi.
Haberi sayfa 4’de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SiGORTaCILIK

0 +905324143628
©•+90 22451222 39

+902245122238
+908503042239

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

■w • İDRAR TAHLİLİ
• KAN TAHLİLİ
• RÖNTGEN
• ULTRASON
• UCUZ MAMA
• KISIRLAŞTIRMA

HANVET • OPERASYONLAR

ı I Merkez: Dr. Ziya Kaya Nah. istiklal Cd. No: 82/A GEMLİK , 
• Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK

CLINIC www.hanvetclmic.com 
II hanvetclinicgemlik @ hanvetveterinerclinic 
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

erdogansaglik@hotmail.com Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

http://www.kavlak.com.tr
8_A%25c4%259fustos_2018_%25c3%2587ar%25c5%259famba_www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.hanvetclmic.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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Belediye Temizlik işleri Müdürü Ahmet Dedetürk sürücüleri trafik güvenliği İçin uyardı

Hız besiciler sarıya boyanıyor
Gemlik Belediyesi 
Temizlik işleri 
Müdürlüğü 
ekipleri, trafikteki 
araç sürücüle 
rinin cadde ve 
sokaklardan 
geçerken dikkatli 
olmalarını 
sağlamak ama 
cıyla, zamanla 
yıpranan hız kesici 
kasislerini boyama 
çalışmaları başlattı. 
Gemlik Belediye 
Başkanın talimatları 
doğrultusunda 
Temizlik İşleri 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk’ün

koordinesinde 
yürütülen çalış 
malar kapsamında, 
trafik güvenliği için 
uyardı. Araç 
sürücülerinin 
kasislerde 
yavaşlamalarını 
sağlamak için 
büyük öneme 
sahip hız kesici 
kasisler sarıya 
boyanarak 
eksiklikleri 
gideriliyor.
İlçe genelinde yüz 
farklı noktada 
yapılan çalışmalar 
da, yayaların ve 
sürücülerin daha

güvenli bir trafik oluyor.
akışı içerisinde Konuyla ilgili
olmaları sağlanmış açıklama yapan

Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürü Ahmet

Dedetürk, vatan 
daşların daha 
güvenli bir trafik 
akışı içerisinde 
olmaları adına 
çalışmaların devam 
edeceği bildirildi. 
İşaret boyalarının 
araç kullanıcılarının 
trafikte doğru yön
lendirilmesi ve 
trafik güvenliğinin 
sağlanması için 
büyük önem taşı 
dığını Dedetürk, 
sürücüleri trafik 
işaret ve işaret 
çilerine uymaları 
konusunda da 
uyardı.

Bak-Tat Gıda Sanayi Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baklan’ın girişimleri olumlu sonuç verdi

BURSATffl ÖZBEKİSTAN'DAN KARDEŞ GELİYOR
ilçemizin köklü gıda 
kuruluşlarından 
Bak-Tat Gıda Sanayi 
Ltd.Şti’nin Özbe 
kistan da sürdür 
düğü ticaret ve 
tarım işletmeciliği 
Türkiye Özbekistan 
arasında dostluk 
ilişkilerini gelişme 
sine katkı sağlıyor. 
Bak-Tat Gıda Sanayi 
Ltd. Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Baklan 
geçtiğimiz ay Özbe 
kistan Bağımsız 
Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev 
ile biraraya gelerek 
Özbekistan’ın 
tarımının gelişmesi 
konusunda fikir 
alışverişinde bu
lundu.
Özbekistan Cum 
hurbaşkanı tarafın 
dan onur belgesiyle 
ödüllendirilen Bak 
Tat Gıda Sanayi 
Yönetim kurulu 
Başkanı Ali 
Baklan’ın girişimleri 
iki ülkenin daha da 
yakınlaşması 
açısından önemli 
ilişkilerin başlangıcı 
oldu.
BURSA ZİYARETİ 
Geçtiğimiz ay so
nunda Özbekistan 
Bağım m# Cumhu

riyeti Sırdemla İl 
Birinci Vali Yardım 
cısı ve Heyet Başka 
nı Muradulla Eşma 
tov, yatırım, in- 
avasyon ve turizm
den sorumlu Vali 
Yardım cısı Avaz 
Hacıyev ve heyeti 
Bursa Vali Vekili
Ergun Güngör’ü 
makamında ziyaret 
ettiler.
Ziyarette Bak Tak 
Ltd. Yönetim kurulu 
Başkanı Ali Baklan 
da hazır bulundu. 
Özbekistan Cumhu 
riyeti, Sırdelya’ lı 
mevkidaşlarının - 
yaretinder duyduğu 
memnuniyeti dile 
getiren Vali Vekili 
Ergun Güngör; "İki 
ülke arasında güçlü 

ilişkilerimiz var. Bu 
güzel ilişkiyi ekono 
mik alanda daha 
yukarı seviyelere 
taşımak hepimizin 
görevi. Biz, bu an
lamda Türkiye'nin 
İstanbul'dan sonra 
İthalat ve ihracat 
kalemleri bakımın 
dan ikinci Vilayeti 
olan Bursa'nın, 
gelişen ticaret hac
minde hatırı sayılır 
şekilde katkıları 
olacağına Inanıyo 
ruz. Bursa'nın 14 

milyar doların üze 
rinde ihracatı, bir o 
kadar da ithalatı 
olmak üzere yakla 
şık 30 milyar dolar 
lık ticaret hacmi bu
lunmakta. Özbek
istan İle olan ticaret 
hacmi yıl sonunda 2 
milyar dolarlık 
hedefine ulaşmış 
olacak. Onun için 
Sayın Valinin heyeti 
İle yaptığı bu ziyare 
tin çok önemli oldu 
ğunu düşünüyo 
rum. İnşallah 

önümüzdeki 
süreçte ekonomik 
anlamdaki bu rakam 
lan hep birlikte 
gerçekleştirerek 
yapacağımız çalış 
malarla daha 
yukarılara taşıya 
cağız." dedi.
Özbekistan Cumhu 
riyeti nin bağımsız 
lığını tanıyan ilk 
ülke olmasından 
dolayı Türkiye’nin 
Özbek halkı nezdin 
de yerinin çok farklı 
olduğunu dile ge
tiren Vali Yardımcısı 
Muradulla Eşmatov 
da; "1991 yılında 
Sovyetler Birliğin 
den ayrıldıktan 
sonra Bağımsız 
lığımızı tanıyan ilk 
ülke olmanın yanı 
sıra, ilk Büyük 
Elçiliğini açan ülke 
de Türkiye olmuş 
tur. Özbekistan tari
hinde yeni gelişme 
lere kapılarını ardı 
na kadar açmıştır. 
2016 yılında Cum 
hurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Er 
doğan'ın ülkemize 
ziyareti, 2017 yılın 
da Cumhur Başkanı 
mız Şevket Mirzi 
yoyev'in Türkiye'ye 
yaptığı ziyaret ticari 
ilişkilerimiz açısın 

dan da çok iyi 
sonuçlar vermiştir. 
2016 yılında iki ülke 
arasındaki ticaret 
hacmi 1,5 milyar 
dolar olmuştur. Biz 
bu rakamı 2 milyar 
dolara çıkarmak is
tiyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanları 
görüşene dek 
Özbekistan’daki 
Türk yatırımları 460 
iken, görüşmeler 
sonrasında bu 
rakam 650’yi 
aşmıştır.
KARDEŞ ŞEHİR 
OLALIM
Dili, dini bir olan iki 
ülkenin kardeş iki 
şehri olmak ise 
bizim için büyük bir 
önem arz etmekte
dir. Bu nedenle 
Sırdelya ile Bur 
sa'nın kardeş şehir 
olmaları için gerekli 
işlemleri sizlerin de 
uygun görüşü ile 
biran önce başlat 
mak istiyoruz.
Bu kardeşliğin her 
iki ülkeye her iki 
şehre hayırlı olaca 
gına İnanıyorum." 
dedi. Vali Yardımcı 
sı Eşmatov, Vali 
Vekili Güngör’e 
yöresel kıyafet 
lerini hediye 
etti.



8 Ağustos 2018 Çarşamba Gemlik KMrfez Sayfa 3

fiöliyeye çıkarten güliimsefıler

Bursa'da direksiyon 
hakimiyetini 
kaybederek 
köprü ayaklarına 
çarpan otomobilin 
34 yaşındaki kadın 
sürücüsü hayatını 
kaybetti.
Kaza, İzmir Yolu 
Uludağ Üniversitesi 
kavşağında akşam 
saatlerinde mey
dana geldi. 34 yaşın 
daki Damla G. 10 
DBA 56 plakalı oto

7. kattan yere çakıldı
Bursa'da 12 katlı 
inşaat halindeki 
binanın yedinci 
katından düşen usta 
hayatını kaybetti. 
Olay, Yıldırım'a bağlı 
Esenevler Mahalle- 
si'nde 12 katlı 
inşaat halindeki 
binada meydana 
geldi.
Sıva ustası olduğu 
öğrenilen 39 
yaşındaki Tahsin B, 
sıcaktan tansiyonu 
yükselince, den
gesini kaybedip 
yedinci kattan 
düşerek ağır şekilde 

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800

GemlikKörfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mobiliyle seyir 
halindeyken direk
siyon hakimiyetini 
kaybederek takla 
attı. Otomobil tak
lalar sonucu 
kavşağın beton 
ayaklarına çarparak 
durabildi. Hurdaya 
dönen araçta sıkı 
şan Damla G. ağır 
yaralandı.
Kazayı gören çevre
deki vatandaşlar 
polis ve sağlık ekip

yaralandı. Tahsin B, 
meslektaşlarının 
yaptığı ilk müda
halenin ardından 
olay yerine gelen 
ambulansla Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 

lerine haber verdi. 
Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri 
tarafından Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hasta 
nesi'ne kaldırılan 
Damla G. tüm mü 
dahaleye rağmen 
kurtarılamadı.
Cumhuriyet 
Savcılığı ve 
trafik ekipleri 
kazayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Araştırma Hastane
sine kaldırıldı. Bu
rada yoğun bakıma 
alınan Tahsin B, 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.

Bursa Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekiple 
rince yapılan ope 
rasyonda gözaltına 
alınan FETÖ'nün 
yeni yapılanmasında 
yer alan 15 kişi 
adliyeye sevk edildi. 
Aralarında sözde il 
imamı ile eğitim 
danışmanının da 
bulunduğu FETÖ'cü- 
lerin adliyeye çıkarı 
lirken gülmeleri 
dikkati çekti.
Bursa il Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Fethullahçı 
Terör örgütü/ 
Paralel Devlet 
Yapılanmasına 
(FETÖ/PDY) yönelik 
başlatılan

Bursa'da çivi topla
mak için inşaatın 
3. katına çıkan 
çocuk, asansör 
boşluğuna 
düşerek ağır 
yaralandı.
Edinilen bilgilere 
göre olay, Fatih Ma- 
lî a ilesi'Menderes 
Caddesi Taşke 
sen Sokağı

Kft^CDE MKLM Nü 
kauth.1 kaşeler uygun fi yatlarla 

^SAAHE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
Tel:(0.224)5139683GEMLIK

soruşturma 
dahilinde örgütün 
yeni yapılanmasına 
operasyon düzen
ledi. Aralarında 
örgüt tarafından 
atanmış ve faal 
olarak görev yapan 
sözde il imamı 
olduğu tespit edilen 
Y.E.E. ile sözde 
eğitim danışma 
nımn da bulunduğu 
15 kişi gözaltına 
alındı.
Telefonlarında yeni 
gizli haberleşme 

üzerindeki inşaat 
alanında meydana 
geldi. F.H. (10) 
iddiaya göre çivi 
toplamak için 
inşaatın 3. katına 
çıktı. Dengesini 
kaybeden F.H, 
asansör boşlu 
ğuna düştü. F.H.'nin 
feryatlarına 
koşuşturan

programları olduğu 
ve FETÖ lider
lerinden firari Emre 
Uslu'nun talimatıyla 
adres değiştirdikleri 
tespit edilen 15 
kişinin emniyetteki 
işlemleri tamam 
landı. Adliyeye sevk 
edilen FETÖ'cülerin 
adliye girişinde 
kameraları görünce 
gülmeleri dikkat 
lerden kaçmadı. 
15 FETÖ'cünün 
sorgusu devam 
ediyor.

işçiler, durumu 
112'ye bildirdi. Olay 
yerine gelen 112 
Acil Servis ekipleri, 
ağır yaralanan 
F.H.'yi ilk müda
halenin ardından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi kaldırdı.
Olayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

CHP’de sular durulmuyor
24 Haziran seçimlerinin yeneni millet 

ittifakı ve o’nun cumhurbaşkanı adayı 
Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Muharrem İnce seçimlerde yüzde 30 
oyalırken, partisinin oyunu yüzde 22 de 
kaldı.

Muharrem İnce’nin seçimdeki 
performansı CHP içinde yeni umutların 
doğmasına da neden oldu.

9. kez seçim yenilgisi alan CHP Genel 
Başkanı Kemal Kıhçdaroğlu, seçim sonra 
sı hiçbir şey olmamış gibi, Genel Başkan 
lık koltuğunda oturmasını sürdürdü.

CHP tabanı ise değişim istiyordu.
Her yenilgiden sonra parti içindeki 

muhalifler seslerini yükselterek, hemen 
kurultayın toplanmasını istediler.

CHP parti tüzüğüne göre kurultay dele 
gelerinin yarısından biri fazlasının imza 
larıyla kurultay toplanabilecekti.
Bu süreçte, seçim sonrası yaptığı açıkla 

malarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç 
daroğlu’nun kendisini Cumhurbaşkanı 
adayı gösterdiği için o’na karşı aday 
olmayacağını açıklamıştı.
Ama kurultayın toplanması için hep 

yeşil ışık yaptı, kendisinden görev istenir 
se kaçamayacağım söyledi.

Yani Kılıçdaroğlu’na karşı duyduğu min
neti çiğnedi.
Böylece koltuk kavgası yeniden başladı.
Biliyorsunuz Muharrem İnce bundan 

önceki kurultayda yine başkanlık için 
aday olmuş ancak seçilememişti.

Siyasi partilerde genel başkanlar iste 
medikçe kurultay toplanması zor.

Bunu MHP de gördük.
Sonunda içlerinden iyi Parti doğdu.
Hızlı başlayan değişim istemleri karşı 

sında Kıhçdaroğlu yeterli ıslak imza top 
landığında kurultayı toplayacağım dedi. 
Ancak, bir yandan da ıslak imza veren 
delegeler üzerine baskı kurmaya başla 
dılar. İmzasını geri çekenlerden biri de 
CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın oldu

İnce ekibi 630 imza topladılar ama, 
genel merkez 31 imzanın geri çekildiğini 
ve kurultayın toplanması için kendilerine 
gelen imzaların 569 imza olduğu ve 
kurultayın toplanmayacağını açıkladı.

CHP deki sular, kurultayın toplanmaya 
cağı açıklamasıyla durulacak mı?

Bence durulmayacak.
CHP de sancı, 9 seçim kaybetmiş bir 

yönetimin, partinin başında kalmasıydı.
Bunun son seçimlerden sonra kendili 

ğinden istifa ile yapılacak kurultayda 
çözüleceği beklentisi yaygındı.

Ancak, 2019 yılında yapılacak yerel 
seçimler bahane edilerek Kıhçdaroğlu bir 
daha yenilgiyi tatmak istiyor.

Kurultayın toplanmayacağı ortaya çıkın 
ca İnce grubu bastırmasını sürdürecek.

Kıhçdaroğlu şimdi parti yönetiminde 
büyük (Eğişim yapacak.

Bu sırrın durulmasına yetmeyecek.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz Türkiye Muhtarlar Derneği Gemlik Şubesi 
ve Gemlik Muhtarlar Derneği üyesi muhtarlarla biraraya geldi

IıtaıMjnitsttttıoiiMiı
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, genel 
seçimler sonrasın 
da başladığı teşek 
kür ziyaretlerine 
devam sürdürüyor. 
Gemlik Muhtarlar 
Derneği ile Türkiye 
Muhtarlar Derneği 
Gemlik Şubesini zi
yaret eden Yılmaz, 
24 Haziran seçim
lerindeki destekle 
rinden dolayı ma
halle muhtarlarına 
teşekkür etti. 
Gemlik Belediye 
si’nin çalışmaları 
ile yeni projeler 
hakkında da muh 
tarlara bilgi veren 
Başkan Yılmaz’a 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı ve Muhtarlıklar 
ve Halkla İlişkiler 
Müdürü İbrahim 
Gör’ün ile AK Parti 
İlçe Yerel Yönetim
ler Birim Başkanı 
Güray Şentürk’ün 
de eşlik etti.
Başkan Yılmaz zi
yarette mahalle 
muhtarlarının 
sorun ve

ttıiMiiımııiiiııııııHiliiilüi
Gemlik’te vatani 
görevini yaparken 
komutanı tarafın 
dan kafasına 
miğferle vurularak 
hayatını kaybettiği 
ileri sürülen jan
darma er Gökhan 
Kılıç davasına 
Bursa da devam 
edildi. Kılıç'ın eşi 
ve ailesi duruşma 
dan sonra sanık 
Osman Hancı'nın 
ailesi ile tartıştı. 
Kılıç'ın eşi adliye 
nin dışında fenalık 
geçirdi.
Gemlik askeri hara 
da vatani görevini 
yaptığı sırada an
nesiyle telefonda 
konuşurken komu 
tanına yakalanan

görüşlerini de 
dinledi.
Gemlik Belediyesi 
olarak ilçe için çok 
güzel çalışmaları el 
birliği içerisinde 
gerçekleştirdikle 
rini ve bundan son
raki süreçte de 
daha yaşanabilir bir 
Gemlik için çalışa 
caklarını belirten 
Yılmaz, "Belirli 
dönemlerde şehri 
mizdeki esnafımız 
la, kahvehaneler 
deki vatandaşla 
rımızla, her Per 
şembe vatandaşları 
mızla halk 
meclisimizde bir 
araya geldiğimiz 
gibi yine belirli

ve komutanı 
Osman H. tarafın 
dan başına vurulan 
miğfer darbesiyle 
beyin kanaması 
geçirerek hayatını 
kaybettiği ileri 
sürülen Gökhan 
Kılıç davası 
devam ediyor. 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davaya 
Gökhan Kılıç'ın eşi, 
anne ve babası ile 
yakınları, tutuklu 
sanık Osman 
Hancı'nın akra 
baları ile taraf 
avukatları katıldı. 
Davanın son 
celsesinde taraf 
avukatları miğferin 
incelenmesi ile ilgili 

dönemlerde de siz 
değerli muhtarla 
rımız ile bir araya 
gelmeye çalışıyo 
ruz. Biraraya 
gelmemiz birlik ve 
beraberlik açısın 
dan çok önemli, 
sonuç itibariyle 
ilçemiz için bir güç 
ve bir enerji 
oluşturuyoruz. 
Bu toplantılarla 
hem geçmiş yılların 
bir değerlendirme 
sini yapıyoruz, hem 
de köylerimizde ve 
mahallelerimizdeki 
beklentiler ışığında 
hep birlikte kendi 
mize yol haritası 
oluşturuyoruz” 
dedi.

hazırlanacak ra
poru tartıştı. Sanık 
avukatı başlığın 
birkaç kurum 
tarafından incelen
mesini talep eder 
ken Kılıç'ın avukatı 
rapor hazırlandık 
tan sonra inceleye
ceklerini ona göre 
beyanda buluna 
caklarını kaydetti. 
Duruşma avukatla 
rın taleplerinin 
ardından dinlen
meyen tanıkların 
dinlenmesi ve eksik 
hususların gideril 
mesi için ileri bir 
tarihe ertelendi. 
Duruşmanın 
ardından mahkeme 
salonundan 
çıkarılan taraflar

Genel seçimlerde 
verilen destekler
den dolayı bir kez 
daha mahalle muh 
tadarına teşekkür 
eden Başkan 
Yılmaz, "Gemlik 
gelişmeye, mahal
lelerimiz güzelleş 
meye devam ede
cek” diye konuştu. 
Öte yandan istişare 
toplantısında söz 
alarak görüşlerini 
dile getiren Muhtar
lar ise, Gemlik 
Belediyesi’nin 
bölge ve hizmet 
ayrımı yapmadan 
ilçenin tamamının 
çehresini değiştir 
diğini dile ge
tirdiler.

arasında tartışma 
çıktı.
Taraftan güçlükle 
sakinleştiren polis 
ekipleri çareyi 
tarafları dışarı 
çıkarmakta buldu. 
Ekiplerin müda
halesiyle ayrılan 
taraflar daha 
güçlükle 
sakinleştirildi. 
Yaşadıkları tartış 
manın ardından 
adliye dışına çıkan 
Gökhan Kılıç'ın 
annesi ve eşi 
fenalık geçirdi. 
Polisler herhangi 
bir gerginlik 
çıkmaması adına 
yoğun güvenlik 
önlemleri aldı. -
BURSA
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■ AYRINTI
Erhan İZGİ

İSPANYA-ENDÜLÜS TURU 14

Dünden devam

7.GÜN31 Mayıs 
Perşembe 2018

BARCELONA

Sabah kahvaltı 
ardından rehber
lerimiz tarafından 
Girona’ya gidiyo 
ruz... Sonra da 
Figueras veDali 
Müzesi turuna 
çıkıyoruz.

Girona:

Girona’nın tarihi 
çok eskilere 
dayanmaktaymış. 
Ispanya’nın Kat- 
alonyabölgesinin 
kuzey doğusunda 
yer alır. Birkaç 
nehrin birleştiği 
noktada kurulmuş 
olup yüz bin 
civarında nüfusa 
sahiptir. Bu şehir 

müzeler, galeriler, 
Gotik kiliseleri, 
Arnavut kaldırımlı 
sokakları ve orta 
çağdan kalma 
surlarıyla turist
lerin ilgisini çeken 
bir yerleşim 
alanıdır.
Sokakların bazda 
rı Arnavut kaldı 
rımlarıyla döşen 
miş, bazı sokak 
ların tabanı de 
relerden toplanan 
yuvarlak taşlar 
dan oluşturulmuş. 
Taşlar zamanla 
aşınmış ve 
parlaklık kazan 
mış sanki cilalan 
mış gibi duruyor. 
Dar sokakların 
yanı sıra tehlike 
anında kaçacak, 
gizlenecek dar 
geçitlerin oldu 
ğunu görüyoruz. 
Burada sık sık 

etkinlikler 
düzenlenmekteym 
iş. Bir meydanda 
sahne hazırlama 
çalışmalarına 
tanık oluyoruz. 
Rehberimiz 
buranın önemli bir 
özelliğinden söz 
ediyor. Bir ağaç 
kabuğundan şişe 
mantarı üretilen 
önemli bir yer.

Bu alanda 
Portekiz dünya 
birincisiymiş.
Yeşillikler insana 

ferahlık veriyor. 
Burada eski bir 
Kiliseyi görü 
yoruz, kilisenin 
dışından birkaç 
fotoğraf çekiyo 
ruz. Bir efsaneden 
de söz edelim: 
kaplumbağa 
sırtında küçük bir 
çocuk heykeli 
göreceksiniz. Bu 

ayni zamanda bir 
çeşme görevi 
yapmaktadır. Hani 
bizim “Hermiyas” 
(Yunus Balığı 
Sırtındaki Çocuk) 
efsanemiz varya 
ona çok benziyor. 
Küçük bir çocuk 
nehir kenarında 
gezerken nehre 
düşer.

Çaresizlik içinde 
çırpınırken koca
man bir su 
kaplumbağası 
çocuğu sırtına 
bindirir ve kıyıya 
çıkarır. Bu öykü 
halk tarafından 
yıllarca anlatılır.

Figueras ve 
Dali’nin Müzesi:

Figueras küçük, 
şirin; ama temiz 
bir kasaba...
Salvador Dali’nin 

doğduğu ve 
yaşarken eser
lerini koymak için 
tasarladığı müze 
bu kasabada 
bulunmaktadır. 
Müzede Dali’nin 
kendi koleksiyo 
nundan oluşan 
4000 eser 
bulunmaktaymış.

Dali, Kübizm dahil 
resim ve heykel 
sanatının birçok 
çeşidiyle ilgilen 
miş ve bu alanda 
pek çok değerli 
eser vermiştir.

Müze olarak 
kullanılan bina 
daha önce beledi 
ye binası olarak 
kullanılmaktaymış 
. Müze binasının 
dış duvarındaki 
ekmek somunları 
bereketi, çatıdaki 
yumurta figürleri 
ise doğurganlığı 
yani üremeyi 
sembolize 
etmekteymiş.

Dali yaşadığı 
döneme damga 
sini vurmuş sürre
alizmin temsilci
lerinden biri 
olmuştur.

Müze olarak 
kullandığı binayı 
büyük ölçüde 
kendi 
düzenlemiştir. 
Müzenin avlu 
kısmında araba 
lastiklerinin çeşitli 
amaçlarla 
kullanıldığını 
görüyoruz.

Kendisine 
hediye edilen o

zamanların en 
lüks aracı 
“Chevrolet” bu
rada sergilen
mekte.

Bunun üzerinde 
Dali’ye hediye 
edilen tombul bir 
kadın heykeli 
dikkat çekmekte... 
Hemen yanı 
başında araba 
lastiklerinden 
(tekerlek) 
yararlanılarak 
3-4 metre yüksek
likte direk 
yapılmış ve 
bunun üzerinde 
duran bir san
dal... Sandalın 
altında denizden 
yeni çıkmış gibi 
su damlacıkları 
görülmekte... 
Müze birkaç kat
tan ve çeşitli 
büyüklükteki 
odalardan 
oluşmaktadır. 
Hele bir odası var 
ki burayı Dali 
düzenlemiştir.
Yapılan resimlerin 
her birinin öyküsü 
ve anlamı var.

Rehberimiz bun
lar hakkında kısa 
bilgiler veriyor.

Devamı yarın

İznik’te 2 hin yıllık tarihi keşif
İznik'te bulunan tar
ihi İstanbul Kapı'da 
şapel ve taştan yol
lar ortaya çıkanldı 
Geçen yıl Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
başlatılan restoras 
yon çalışmasında 3 
medeniyetin izlerine 
rastlandı. Zafer 
Kapısı olarak da bi
linen İstanbul 
Kapı'da yapılan 
arkeolojik kazılarda 
Bizans, Roma 
ve Osmanh dönem
ine ait mermer 
bloklar halinde ve 
taştan döşenmiş 
yollar bulundu. 
Ayrıca tarihi şapelin 
izlerine rastlandı. 
Edinilen bilgiye 

göre, üç döneme ait 
taş yolların İstanbul 
Kapı'ya paralel bin 
700 metre uzaklık 
tâki Yenişehir 
Kapı'ya kadar 
uzandığı öğrenildi. 
Tarihi kapıda in
celmeler yapan 
İznik Belediye 
Başkanı Osman 
Sargın, 4 bin 970 
metre ile Türki 
ye'nin en uzun 
ikinci surlarına 
sahip olduklarını 
hatırlattı.
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin İznik'te tari
hin ayağa kaldırıl 
ması noktasında 
hiçbir gayreti 
esirgemediğini vur
gulayan Sargın,

"Büyükşehirin 
yatırımıyla bu 
surları gelecek ne
sillere aktaracak 
olmanın sevincini 
yaşıyoruz" dedi.

Unesco tarafından 
geçici miras liste
sine alınan İznik 
surlarının en 
gösterişlisi olan 
2000 yıllık İstanbul

Kapı'nın restoras 
yonu için 4.5 milyon 
TL harcanacak.
Şapel, bir nevî 
Hıristiyan 
mâbedidir. Şapel,

ayrı bir bina ya da 
bir ana binanın 
içinde ayrı bir oda, 
bölüm olmak üzere 
iki farklı türde 
görülebilir.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bursa bıçağında ihracat hedefi 2 milyon
Kalitesi, uzun ömrü 
ve keskinliğiyle 
bilinen, yılda 5 
milyon civarında 
üretilen Bursa 
bıçağı, Ingiltere, 
ABD, Ürdün ve Bul
garistan gibi 15 
ülkeye yaklaşık 1 
milyon adet ihraç 
ediliyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan 2014 yılında 
başvurusu yapılan 
ve geçen temmuz 
ayında Türk Patent 
ve Marka Kurumu 
tarafından coğrafi 
işaret tescil belgesi 
verilen Bursa 
bıçağında ihracatın 
2 milyon adede 
çıkarılması 
hedefleniyor.
Geleneksel yöntem
lerle el işi olarak da 
yapılan Bursa 
bıçağının üretim 

metodu ve imalat 
süreçleri, tescilin 
verilmesiyle bun
dan sonra kayıt 
altına alınacak. 
Büyükşehir 
Belediyesi koordi
nasyonunda Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odasından bir 
görevli, Bursa 
Bıçakçılar Derne 
ği'nden üç bıçak 
ustası ve Uludağ 
Üniversitesi'nden 
bir yetkili Bursa 
bıçağının standart
lara uygun olarak 
üretilmesini 
sağlamak üzere 
denetimler yapacak. 
Ülke genelinde 
kaliteli ve uzun 
ömürlü bıçaklarıyla 
bilinen Bursa'da 
yıllardır dede mesle 
ğini sürdüren bıçak 
çı esnafı, alınan 
coğrafi işaret tescil

belgesini se 
vinçle karşıladı. 
Bursa Bıçakçılar 
Derneği Başkanı 
Fatih Adliğ, yaptığı 
açıklamada, Bursa 
bıçağının keskinliği 
ve kalitesiyle ön 
plana çıktığını be
lirterek, kentte 
yaklaşık 50 bıçak 
üreticisinin bulun 
duğunu bildirdi.

Adliğ, yılda 5 mil 
yon civarında bıçak 
üretildiğini ve 
bunun yaklaşık 1 
milyonunun In
giltere, ABD, Ürdün, 
Bulgaristan ve 
Azerbaycan gibi 
15 ülkeye ihraç 
edildiğini kaydetti. 
Bursa bıçağına 
coğrafi işaret tescil 
belgesi alınmasının 

mutluluğunu 
yaşadıklarını anla
tan Adliğ, "Bursa 
bıçağı tescille 
şahlanacak. Tescilli 
bir ürün olan Bursa 
bıçağı önemli bir 
marka haline gelmiş 
olacak. Bundan 
sonra bıçağın 
kalitesi standart 
olacak. Bu bıçaklan 
sadece Türkiye 

değil, yurt dışına da 
taşıyacağız. 
Bıçağımızın yurt 
dışında bilinirliğini 
artırmak için 
çalışmalar 
yürüteceğiz. 
İhracatımızı daha 
fazla ülkeye 
yapmayı ve 2 
milyon adede 
çıkarmayı hedefli 
yoruz. Bursa 
bıçağını aşama 
aşama güçlen 
direrek yok olma 
tehlikesiyle karşı 
karşıya olan mira 
simizi yeniden ön 
planda tutacağız. 
Bıçağımız Osmanlı 
dönemindeki 
ihtişamlı günlerine 
tekrar dönecek. Be
lirlenen standartlara 
uymayan bıçaklar 
Bursa bıçağı adı 
altında satı lama 
yacak." dedi

Internet kullanıcıları dikkat! 1 milyon n
İnternet üzerinden 
vatandaşların 
sosyal medya 
hesaplarına 
"tebrikler hediye 
kazandınız" mesajı 
göndererek "olta” 
yöntemiyle yüzlerce 
kişinin banka 
hesabını boşaltan 
bir hacker 
şebekesine yönelik 
olarak İstanbul ve 9 
ilde düzenlenen 
operasyonlarda 
43 şebeke üyesi 
yakalanıp gözal 
tına alındı 
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Siber 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, banka 
hesaplarının ele 
geçirilerek boşaltıl 
dığı şikayetiyle 
savcılıklara suç 
duyurusunda bulu
nan vatandaşların 
şikayeti üzerine 

başlattığı çalışma 
larda hesapları 
boşaltılan 
vatandaş ların 
"olta" (Phishing) 
yöntemiyle 
hesapları nın ele 
geçirilip boşaltıldı 
ğını tespit etti.

TEBRİKLER 
"HEDİYE 
KAZANDINIZ'

Internet üzerinde 
banka sitelerinin 
benzerlerini üretip 
daha sonra hedefle
nen kişilere "tebrik
ler hediye 
kazandınız" diyerek 
toplu mesaj yada 
mail gönderip, 
ardından mesaj ve 
maillere cevap 
veren vatandaşları 
bu mesajlarla sahte 
banka sitelerine 
yönlendiren ve 
kullanıcı bilgisi ve

şifrelerini alan 
şebekenin 
hesaplara girerek 
paraları kendi 
adamlarının 
hesaplarına havale 
ettiği belirlendi.

9 İLDE 
HELİKOPTER VE 
ÖZEL HAREKATLI 
BASKIN

Çalışma yöntemi 
belirlenen şebeke 

nin üyelerini belir
lemek için 6 ay 
süreyle çalışma 
yapan İEM Siber 
ekipleri, araştırma 
ların ardından 
adreslerini 
belirlediği şebeke 
üyelerine İstanbul, 
Adana, Antalya, 
KIrklareli, Muğla, 
Kocaeli, Adıyaman, 
Kastamonu, Tokat 
ve Mersin'de özel 
hareket ve he-

likopter destekli 
operasyonlar düzen 
lendi. Eş zamanlı 
düzenlenen baskın 
larda, şebeke eleba 
şı Cihan Ş.'nin de 
aralarında bulun 
duğu 44 şüpheli 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Şüphelilerin adres
lerinde yapılan ara
malarda 6 bilgi 
sayar, 31 cep tele
fonu ve çok sayıda 

dijital malzeme 
ele geçirilip el 
konuldu.
Gözaltına alınan 
şüpheliler Vatan 
Caddesi'ndeki İs
tanbul Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürülerek 
sorguya alındı.

60 ŞİKAYETÇİ 
MAĞDUR

Sorgulanan 
şüpheliler 
hakkında 60 kişinin 
şikayetçi olduğu 
öğrenilir ken, 
şebeke yönelik 
devam ettirilen 
çalışmalarda 
şebekenin mağdur 
sayısının şikayet 
çilerden çok daha 
fazla olup şikayetçi 
olmayan veya ola
mayanlarla yüzlerce 
kişiyi dolandırdığı 
tespit edildi.
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Küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu
Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yetiş 
tiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı 
Nihat Çelik, "Küçük 
baş kurbanlık hay
van fiyatlarının 
geçen yıla göre bir 
miktar artacağını 
tahmin ediyoruz" 
dedi.
ürkiye Damızlık 
Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı 
Nihat Çelik, canlı 
küçükbaş hayvanın 
kilogram fiyatının 

piyasada ortalama 
20 liradan işlem 
gördüğünü be
lirterek, "Ülkemizin 
pek çok yerinde 
küçükbaş kurbanlık 
hayvan fiyatlarının 
geçen yıla göre bir 
miktar artacağını 
tahmin ediyoruz. 
Çünkü karma 
yem ve kaba yem 
maliyetleri yüzde 20 
düzeyinde arttı, en
flasyonla birlikte 
diğer masraflarda 
da artışlar 
gerçekleşti." dedi. 
Çelik, Kurban Bayra 
mı öncesi kurbanlık

hayvan fiyatla 
rındaki değişime 
İlişkin değerlen 
dirmede bulundu. 
Türkiye'de 
geçen Kurban 
Bayramı'nda 2,5 
milyon civarında 
küçükbaş hayvanın 

kurban edildiğini 
aktaran Çelik, 
ülkede bu ihtiyacı 
karşılayacak 
hayvan varlığının 
bulunduğunu, canlı 
hayvan ve et 
ithalatına gerek 
olmadığını söyledi.

Çelik, kurban kese
cek vatandaşların 
hem sağlık 
hem de ekonomik 
açıdan küçükbaş 
hayvanları tercih 
etmelerinin faydalı 
olacağını vurgu 
layarak, Türkiye'de 
büyükbaş kur 
banlı ğın 3 katı 
küçükbaş kurbanlık 
kesildiğine 
dikkati çekti. 
Nihat Çelik, 
kurbanlık satışı ya
pacak kişilerin 
sosyal ihtiyaçları 
hususunda 
belediyelerin 

yardımcı olması 
gerektiğine işaret 
ederek, şunları 
kaydetti: 
"Bazı illerimizde 
kurban satış yerleri 
yetersiz, olanların 
çoğu da düzenli 
değil. Hayvanlar 
için padok ve sun
durma yok. Biz 
alıcıların mem
nuniyeti yanında 
yetiştiricilerimizin 
de hak ettiği değeri 
almalarından 
yanayız. Onca 
emeğin karşılığı 
mağduriyet 
olmamalıdır."

"Her sev dahil” çağrısı! Vazgeçin
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Kon
federasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Ben- 
devi Palandöken, 
"Her şey dahil sis
teminin yerli ve 
yabancı turisti otele 
bağımlı kılarak 
esnafı olumsuz 
etkilediğini be
lirterek, her şey 
dahil sisteminden 
vazgeçilmesi 
çağrısında bulundu. 
Palandöken, yazılı 
açıklamasında, 
otellerde uygulanan 
"Her şey dahil sis- 
temi"nin çevre 
esnafına zarar 
verdiğini bildirdi.

Yılın ilk yarısında 
turistlerin en çok 
harcama yaptığı 
kalemin yeme ve 
içme olduğunu, 
turistlerin ülke 
ziyaretinde 
gerçekleştirdiği 
toplam 11,5 milyar 
dolarlık harcamanın 
9,5 milyar dolarını 
kişisel harcamaların 
oluşturduğunu 
kaydeden Pa
landöken, "Bun
larda da en yüksek 
pay 2 milyar 491 
milyonla yeme 
içmeye ait." 
ifadesini kullandı. 
Palandöken, otel
lerin "Her şey dahil

sistemi"nden 
vazgeçerek turist
lerin o bölgelerdeki 
meşhur yiyecek ve 
içecekleri 
tatmalarının önünü 
açması gerektiğini 
vurgulayarak, "Her 
şey dahil sistemi 
turisti de kendi 
vatandaşımızı da 

otele bağımlı kılıyor 
ve bu durum esnafı 
olumsuz etkiliyor." 
değerlendirmesini 
yaptı. Turistlerin 
otelde daha fazla 
zaman geçirmesiyle 
çevre esnafının 
zarar gördüğüne 
işaret eden Pa
landöken, şu

görüşlerini paylaştı: 
"özellikle yabancı 
turistlerin en çok 
yiyecek içecek, 
daha sonra alış 
verişe para 
harcadıkları ortada. 
Türk mutfağı da 
Türk motifleri de 
kendine özgü ve 
geniş çeşitliliğe 

sahip. Bundan 
faydalanmamız 
gerekiyor. Hem 
çevredeki esnafın 
satışlarının artması 
hem de zenginlik 
■erimizden tüm 
turistlerin fayda 
(anabilmesi için 
her şey dahil 
sisteminden 
vazgeçilmeli.
Döviz girdisi ve 
ekonomimiz için bu 
çok önemli. Turizm 
sektörü kendini 
yenileyerek hem 
tanıtım ve reklam 
için hem de turizm 
gelirlerini artırmak 
için bu değişimi 
sağlamalı."

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 1S®
Jandarma K. 51310 55
Polis Ksrakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 08

KAYMAKAMLIK______
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 64
Emniyet MOd. 813 10 28

UW»M
Pamukkale »12002e
DİNİZ UÇAĞI »1» •• 1»
P*0**u* Alunl* Seyahat »14 03 02 
MBTRO **■
Aydın Turlun 
SOuar Turtam 
Kanto* roftluMİBatfaç 
Anıtur 
Kamil Koç

HASTANELER
Devlet Hastanesi 017 >4 00
Sahil Dev. Kast. 513 23 29
Mer.SaÇ.Ocagı 010 10 00
Tomokay Tomografi 010 00 20
Acıbadem 2S0 44 44

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

RESMİ DAİRELER* BENİİ OTOBÜSÜ

Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 96
OrmBöl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 63
Askerlik Şb. 513 10 57
Ka »yollan 513 13 05
Uman Baş. 513 11 33
MalMüd. 613 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 624 85 86
Ver. Dairesi Md. 613 10 02
İlçe Tarım Müd. 613 10 45
İlçe Saç. Md. 613 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 16 45
İŞ-KUR 613 71 66

BELEDİYE

BUSKİ 5145796
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
YazıIşLMcL 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

Bursa 260 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) sis 12 12
Yalova (220) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 813 23 84

Yalova (220) 014 10 20
Topçular (220) 303 43 10
Esklhlaar (202) 008 00 31

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6152 
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 GOnlerl ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lEHlIlSlIEIIIÖIIİ

VAPUR-FERİBOT

OTOBÜS

Şehirlerarası Oto 261 54 00
büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 613 29 29
Aygaz 613 12 96
Habeş 613 16 37
Mogaz 613 75 58
Ergez 513 88 48
Mllangaz 513 22 59
Habaşg.z 613 45 46
Yeni Llkltgaz 613 65 00
BP Gaz 614 50 61
Bütünler Llkltgaz 613 80 00
Akçagaz 614 88 70
Totelgez 614 17 00
Akcan Petrol »19 10 70MAR-PET 019 90 99
Tuncay Otogaz
Baysa Petrol »13 O1 09

VENÜS SİNEMASI 
CANAVAR GİBİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45

ŞEYTAN KAPISI 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
KABİR AZABI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez
OEMLİK'İN İLK OOHLÜK »IYA1İ OAZETE»!

GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU

%2 O ve üzeri 
eğitim bursu 

için okulumuza 
başvurunuz, j

%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

ÖZELHATEMOKULLARIİ 02245144949-05355452887
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www.hatemokullari.kl2.tr

Fiyatlarımıza 
Eğitim, yemek, yayınlar 

kıyafetler dahildir.

http://www.hatemokullari.kl2.tr
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YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

GÜNLÜK 300 TON [ 1/ 71 Al 7 1
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ || K/\V L/Xİ<_ İl

HMHİL DOĞANIN HÂZİNESİ III
MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

" www.kavlak.coi

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA 0 224 J|
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBULYÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ I

GemlikKSrfe
G E M L İ K ’ İ NİL K G ÜN L Ü KSİYASİGAZ ETE S İ

9 Ağustos 2018 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli Bursa Milletvekillerini örnek gösterdi

Yağışlardan zarar ııören 
çiftçiye 40 milyon lira ödenmiş

50 Kr.

Gıda San. ve Tic. Ltd. Ştı.
B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi

Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA
Tel: 0.224 513 06W Fax: 513’30 30

Sınavlisesi 
em öğretim

Güne Bakış

Ancak, 1970’li yıllarda yaptırılan ve yapımı 
10 yıl süren bir arıtma tesisi bulunan koca bir 
köy Gemlik.

Gemlik ve çevresinde 1970 den bu güne 
neredeyse 50 yıl geçti.

0 günlerde Erdek Belediyesi ile Gemlik 
Beelediyesi ilçenin evsel atıklarını temizle
mek için en ucuz yöntem olan Doğanın kendi 
kendine temizlemesi denen, deniz içindeki 
dip akıntılara toplanan evsel ve kanalizas 
yon atıklarını bırakmaktı.

Bu yöntem için uzun çalışmalar yapıldı. 
1974 Kıbrıs Çıkarması'ndan sonra belediye 
bütçesinde yeterli ödenek bulunamadı. 4’de

Ya/ova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, 
son yağışlardan zarar gören Yalovah çiftçiye 
ödeme yapılmazken, yağışlardan zarar

yılına yetişecek

gören Gemlikli çiftçilere 40 milyon lira des 
tek yapıldığını söyledi. Beşli, zarar gören çift 
çilerin mağduriyetinin giderilmediğini 
söyledi. Haberi sayfa 2’de

^^Z^Tîîâretim yıh Aykent Eğitim 
Geçtİ9ıTrmdan satın aldıkları okulu bir kuramlarından 450 ye çıkaran
yılda °^ıiarı öğre tim yılının sonunda 
Sınav °^Sde başlattıklar, yeni inşaa 
okul b.a^!!imünü bitirmek üzere. 2’de

, GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN Tn Afiv cirADTACI \/Z7 GÜVENİLİR ADRESİ TRAFİK SİGORTASI T
4 h SAĞLIK

SİG0RT8CILIK

KASKO EV VE İŞYERİ YANGIN ve DEPREM SİGORTASI 1/
Mk w ■ iamuFT

• İDRAR TAHLİLİ• KAN TAHLİLİ• RÖNTGEN• ULTRASON• UCUZ MAMA• KISIRLAŞTIRMA
HANVET •operasyonlar

CLlNİC www.hanvetdinic.com 

«hanretdinicge* hanvetveterinerclinic 
* Knrabıyık Merkez Camii Karşısı

52 GE

+90 850 3042239 K erdogansaglik@hotmail.com

http://www.kavlak.coi
9_A%25c4%259fustos_2018_Per%25c5%259fembe_www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.hanvetdinic.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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Sına» lisesi yeni öğretim yılına yetişecek
Sınav Okulları Gem
lik Kampüsünde ye
nilenme devam 
ediyor.
Geçtiğimiz öğretim 
yılı Aykent Eğitim 
kuramlarından satın 
aldıkları okulu bir 
yılda öğrenci sayı 
sini 450 ye çıkaran 
Sınav Okulları, öğre 
tim yılının sonunda 
okul bahçesinde 
başlattıkları yeni 
inşaatın birinci 
bölümünü bitirmek 
üzere.
2018-2019 eğitim 
öğretim yılına 
ilköğretim okulları 
yanında lise bölü 
münün de hizmete 
açılacağını belirten

Okul Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, Lise 
bölümünün inşaatı 
mn hızla devam 
ettiğini, bahçe dü 
zenlemesine başlan 
dığını söyledi.
İşler, şöyle konuştu: 
“Sınav Gemlik Kam- 
püsü önümüzdeki 
öğretim yılında 
gerekli izinler 
tamamlandığını da 
lise öğrenimine de 
başlayacak.
Yeni binalarımızda 
ilköğretimde 500, 
lise öğretiminde 500 
olmak üzere bin 
öğrenci sayımızla 
Gemlik’in en mo
dern okulunu 
kurmak. Sınav

okullarının Bursa ve 
diğer ilçelerindeki 
eğitim kalitesinin 
aynı Gemlik’te de 
verilecek. Bunun

için hiçir şeyden 
kaçınılmayacak. 
Amacımız kaliteli 
eğitim, öğrencilerin 
rahat edecekleri bir

ortamda ders 
yapmaları olacak. 
Yeni binamızda 
kapalı spor salonu, 
konferans salonu,

laboratuvarlar, 
kütüphane ve 
kapalı yüzme 
havuzumuzu 
hizmete sokacağız’’

Mrtmwıı
Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli Bursa Milletvekillerini ömek gösterdi

II V I I II fifetas, Gemlik ye Nilüfer 
arıtmalanna 200 milyon harcandı

Yalova Ziraat Odası 
Başkanı Şaban 
Beşli, son 
yağışlardan zarar 
gören Yalovalı 
çiftçiye ödeme 
yapılmazken, 
yağışlardan zarar 
gören Gemlikli 
çiftçilere 40 milyon 
lira destek 
yapıldığını söyledi. 
Basın karşısına 
çıkan Yalova Ziraat 
Odası Başkanı 
Şaban Beşli, 
geçtiğimiz aylarda 
meydana gelen sel 
felaketinde zarar 
gören çiftçilere 
yönelik bir adım 
atılmadığını belirte 
rek, hasar tesbit 
çalışmalarının 
yapılmasına 
karşın, aradan 
uzun zaman 
geçmesine rağmen 
zarar gören çifçile 
rin mağduriyetinin 
giderilmediğini 
söyledi.
Şaban Beşli şöyle 
konuştu;
“Aradaı yeçen

onca zamana 
rağmen çiftçilerimi 
zin mağduriyetleri 
halen giderilmedi. 
Bu konuda ilimizin 
siyasetçilerine 
özellikle de 
milletvekillerine 
büyük bir görev 
düşüyor.
Aynı dönemde 
Bursa'nın Gemlik 
ilçesinde zarar 
gören çiftçilere 40 
milyon lira para 
gönderildi ve 
zararlarının bir 

bölümü karşılandı. 
Bunda en büyük 
etki Bursa mil
letvekillerinin 
Ankara'daki 
çalışması oldu.
Yalova milletvekil
lerinin de aynı 
çalışmaları yapma 
sini hiç değilse 
Yalovalı çiftçilerin 
zararlarının bir 
kısmını 
karşılayacak bir 
kaynağı Yalova'ya 
getirmelerini isti 
yoruz."

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 6 
arıtma tesisinden 
4'ünün hizmete 
alındığını, 2'sinin 
ise Eylül ayı 
içerisinde faaliyete 
başlayacağını be
lirtti. Aktaş, tesis
lerin tümünün 
çalışmasıyla bir
likte Gemlik Körfezi 
ve Nilüfer Çayı'nda 
yaşanan kirliliğin 
son bulacağını 
açıkladı. 
Gerçekleştirilen 
yatırımlarla Bur 
sa'yı her alanda 
örnek alınan kent 
konumuna ge
tirmeyi hedefledik
lerini belirten Bü 
yükşehir Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş, çevre yatı 
rımlarıyla şehri 
daha sağlıklı yarın 
lara taşıdıklarını 
söyledi.
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin BUSKİ 
kanalıyla gerçek 
(eştirdiği atıksu 
arıtma tesisi yatırım 
larının bu konuda 
atılan dev adımlar 
dan biri olduğunu 
kaydeden Başkan 
Aktaş, "Bursa 'yı

yaşanılmasından 
mutluluk duyulan, 
sağlıklı geleceğe 
taşıyoruz. Gemlik 
Körfezi ile Nilüfer 
Çayı'na hayat vere
cek 6 arıtma tesi 
sinden Küçük 
kumla, Akçalar, Mu
danya ve Kurşun 
lu'yu yakın geçmiş 
te hizmete aldık. 
Gemlik ve Nilüfer 
atıksu arıtma tes/s- 
lerini ise Ağustos 
ayı içerisinde 
faaliyete geçirmeyi 
planlıyoruz.
Yaklaşık 200 milyon 
TL 'lik yatırımla Bur- 
sa'ya kazandırdığı 
mız tesisler, çevre 
ye katacakları 
değer ve yatırım 
büyüklükleriyle 
Türkiye'ye örnek 
teşkil edebilecek 
görünüme sahip 

bulunuyor" dedi. 
Avrupa Birliği 
standartlarında 
çıkış suyu 
kalitesi sağlayan, 
ultraviyole 
dezenfeksiyon 
sistemine sahip 
tesislerin 'teknolo
jinin ulaşmış oldu 
ğu en son gelişme 
ler bağlamında1 
inşa edildiğini 
vurgulayan 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, söz 
konusu arıtma 
tesisleri aracılığıyla 
Gemlik Körfezi ve 
Nilüfer Çayı'ndaki 
biyolojik hayatın 
devamlılığında 
önemli bir 
görevin de yerine 
getirilmiş ola 
cağını sözlerine 
ekledi.
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Polis kovaladı o kaçtı

Bursa'da 2 şahıs 
önce bir otomobilin 
lastiğini patlattı 
daha sonrasında ise 
otomobilin kelebek 
camını kırıp 100 bin 
lirayı alarak 
kayıplara karıştı. 
Olay, Osmangazi'nin 
Panayır Mahallesi 
İstanbul yolu üz
erinde bulunan bir 
bankanın önünde 
meydana geldi. 
Bankadan 100 bin 
lira çektikten sonra 
arabasına giden bir 
kişi aracın lastiğinin 
patladığını gördü. O 
sırada lastikle

Pelis teaeleriıe ciMii
Bursa Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerince 
uyuşturucu tacirle 
rine yönelik baskın 
yapıldı. Baskında 
hakkında işlem 
yapılan 10 şahıstan 
2'si tutuklandı. 
Bursa il Emniyet 
Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
uyuşturucu 

KUÇUKKUMLA 
ÖZtmvÜUSnESINDE

HAVUnUEŞYMI 
2+1UlBESMllİNDEII$niUK
05353781800

uğraşırken yabancı 
uyruklu oldukları 
iddia edilen 2 şahıs 
aracın kelebek 
camını kırıp çanta 
içerisinde bulunan 
100 bin lirayı alıp 
üçüncü kişinin 
beklediği bir araçla 
olay yerinden hızla 
kaçtı. Aracın sahibi 
olayın şokuyla polisi 
aradı. Olay yerine 
çok sayıda polis 
ekibi sevk edilirken, 
çevredeki güvenlik 
kameraları incele 
meye alındı.
Yabancı uyruklu 
şahısların Uluyol'da 

madde kullandıkları 
ve sattıkları tespit 
edilen kişilere yöne
lik operasyon 
düzenledi. Farklı 
adreslerde yapılan 
operasyonda 10 
şahıs yakalandı. 
Şahısların ev ve iş 
yerlerinde arama 
yapan ekipler 70 
gram sentetik kan- 
nobinoid, 52 gram 
esrar, 96 kök hint 
keneviri, bir miktar 
uyuşturucu tablet ve 

bir otelde kaldığını 
belirleyen ekipler, 
otele giderek 
şüpheliler hakkında 
inceleme başlattı. 
Zanlıların aynı gün 
içerisinde Buttim İş 
Merkezinde de aynı 
yöntemle 38 bin 
liralık soyguna 
teşebbüs ettikleri 
fakat başarılı 
olamadıkları 
öğrenildi.
Polis ekiplerinin 
şehrin giriş 
çıkışlarını kapatarak 
yolları ve yakın böl
geyi abluka altına 
aldığı kaydedildi.

bir adet ruhsatsız 
tabanca ele geçirildi 
Ekipler tarafından 
operasyonda 
yakalanan 10 
kişiden 8 tanesi 
hakkında 
uyuşturucu madde 
kullanmak suçun
dan adli işlem 
yapılırken 2 kişi 
adliyeye sevk edildi. 
Adlî makamlara 
sevk edilen 2 kişi 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Bursa'da iki farklı 
araçta tabanca ve 
uyuşturucu madde 
ele geçirildi.
Yakalanan 4 şahıs 
tan 2'si adliyeye 
sevk edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, devriye 
gezdikleri sırada 
Yenice Mahallesi 
üzerinde şüphelen 
dikleri bir aracı dur
durmak istedi.
Ancak araç ekiplerin 
dur ikazına uyma
yarak kaçtı. Yaşanan 
kovalamaca net
icesinde araç Os- 
manbey Caddesi 
üzerinde durdu
ruldu. Araç içeri 
sinde bulunan K.Y. 
ve C.B. isimli 
şahıslar gözaltına 
alındı. Durdurulan 
araç ise KOM Büro 
Amirliği'ne çekici 
yardımıyla 
götürüldü. Araçta

Bursa'da mı estirdiler!
Bursa'da, aralarında 
alacak verecek 
meselesi olan şahsı 
ağır yaralayıp, iş 
yerini pompalı 
silahla tarayan 3 
kişi, adliyeye sevk 
edildi.
Olay merkez 
Yıldırım ilçesine 
bağlı Tütüncüoğlu 
Caddesi'nde 
bulunan bir tekstil 
fabrikasında 
meydana geldi.

Aralarında alacak 
verecek yüzünden 
husumet olduğu 
öğrenilen Kadir 
A, iş yeri sahibi 
Haşan Alkan ile 
tartıştı. Olay 
yerinden ayrılan 
Kadir A, öğle saat
lerinde yanında 
arkadaşları Turan 
S. ve Uğur H. ile bir
likte araçla iş yerine

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK * REKLAMCILIK

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

ekipler tarafından 
yapılan aramada bir 
miktar uyuşturucu 
madde ele geçirildi. 
Gözaltına alınan iki 
şahıs hastanedeki 
sağlık kontrollerinin 
ardından ifadeleri 
alınmak üzere em
niyette götürüldü. 
Buradaki 
işlemlerinin ardında 
her iki şahıs 
uyuşturucu madde 
ticaretinden adli 
yeye sevk edildi. 
Aynı saatlerde 
Orhaniye Mahalle- 
si'nde asayiş ekip
leri tarafından 
durdurulan bir 

geldi. Otomobilden 
inmeden iş yerine 8- 
9 el ateş eden 3 kişi, 
iş yeri sahibi Haşan 
Alkan'ı da karın 
bölgesinden ağır 
yaraladı. Olaydan 
sonra kaçan 3 
şüpheli Yıldırım 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 

araçta yapılan 
aramada bir adet 
ruhsatsız tabanca 
ele geçirildi. İn
celemede araç 
sürücüsünün 
ehliyetsiz olduğu da 
ortaya çıktı. 
Sürücüye trafik 
ekipleri tarafından 
cezai işlem yapıldı. 
Ruhsatsız tabanca 
ile birlikte yaka 
lanan iki şahıs 
sağlık kontrollerinin 
ardından emniyette 
götürüldü. Burada 
para cezası kesilen 
şahıslar serbest 
bırakılırken, taban
caya el konuldu.

Yıldırım Araştırma 
ekipleri tarafından 
yakalandı.
Yakalanan şahıs 
lar ifadelerinde, 
suçlamaları ka 
bul etti. 3 kişi em
niyetteki işlem 
lerinin ardından 
adli makamlara sevk 
edildi.
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filine Bakış Yılmaz, BELGEM İ ziyaret etli
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Arıtma
1970 ve 1980 li yıllarda belediyeler 

büyük maddi sıkıntılar içindeydiler.
Hatta memurlarının maaşlarını bile 

ödeyemiyorlardı.
Yatırım yapmak için başvurdukları en 

önemli kurum İller Bankası’ydı.
Hazırlanan projeler, İller Bankası’na 

götürülür, karşılığında kredi alınırdı.
Düşük faizli krediler ile işler yapılırdı.
Gemlik Belediyesinin gelirleri sınırlı 

olduğundan, büyük işler başarılamazdı.
Günümüzde durum değişti.
Büyükşehir yasasından sonra ilçe Bele 

d iyelerinin büyük yatırımlar yapma gibi 
bir dertleri kalmadı.

Kentin her türlü altyapı sorunun Büyük 
şehir Belediyesi veya o’nun şirketleri 
çözümlüyordu.

Bugün Gemlik Belediyesinin kanalizas 
yon ve su sorununu, derelerinin ıslahını, 
istiklal Caddesi, Orhangazi Caddesi, Hür
riyet Caddesi, Çevre yolu ve Manastır 
yolu gibi ana arterlerin bakımı ve asfalt 
lanması Büyükşehir Belediyesinin 
görevleri arasında.

Büyükşehir Belediyesi bununla kaimi 
yor, Kent Meydanı projelerini, kente 
büyük parklar yapılmasını, sahil düzen
lemesini de yapıyor.

İlçelere çim sahalar, stadlar yapıyor.
Gemlik’in uzun yıllardır çözümlenmeyen 

evsel ve sanayi atıklarının temizlenmesi 
için ise arıtma projesini BUSKİ taratın 
dan yaptırıyor.

BUSKİ’nin Gemlik’te ve Küçük Kumla 
da yaptırdığı iki arıtma tesisi var.

Kumla sanırım faaliyete geçti. 
Gemlik daha tamamlanmadı.
Eylül ayı içinde hizmete gireceği belir

tiliyor.
Geçtiğinde 1970’lerdeki sistem rafa 

kalkacak günün teknolojisi ile arıtma 
yapılarak denize temiz su akıtılacak.

Bugün Manastır Bölgemizde ve Umur 
bey bölgesinde hala ilkel şekilde evsel ve 
kanalizasyon arıtma sistemi devam 
ediyor.

Umurbey’in bir bölümü Gemlik sistemi 
ne alt yapı yatırımları tamamlanarak 
bağlandı.

Bizlerin oturduğu bölgelerde ise eski 
sistem devam ediyor.

Umurbey de evsel ve kanalizasyon atık 
lan ya kuyu sistemi ile ya da borularla 
Yalova asfaltı na kadar götürülüp, 
oradaki dereciğe akıtılırdı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali 
nur Aktaş, dün yaptığı açıklamada Gem* - 
lik ve Nilüfer’in artık hizmete girecek yeni 
arıtma tesisi ile örnek bir arıtma yörnte 
miyle atıklarının temizleneceğini söy^di.

Bu geçtikmiş bir hizmette olsa, yılların 
ihmalini dürecek ve çevreye daha 
duyarlı b hal alacak. Haydi hayırlısı.

Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye 
Gençlik Merkezi 
2018-2019 yılı 
eğitimlerine 
başlayan üniversite 
hazırlık kursu 
öğrencilerini zi
yaret etti.
AKP Yerel Yönetim
ler Birim Başkanı 
Güray Şentürk, 
Halkla İlişkiler 
Müdürü İbrahim 
Gör ve Belgem 
Koordinatörü 
Muhammet Ali 
Kaya ile birlikte 
BelGem üniversite 
hazırlık sınıflarını 
ziyaret eden 
Başkan Yılmaz, tüm 
öğrencilere yeni 
eğitim-öğretim 
döneminde 
başarılar diledi. 
Burada hazırlık 
sınıflarını ziyaret 
eden Yılmaz, 
ülkenin geleceği 
olan gençlerin 
çok çalışması 
gerektiğini söyledi. 
“Bizim gençle 
rimizden talebimiz

milli ve manevi 
değerlerimizi 
yaşayan ve 
yaşatan bireyler 
olmaları, ilim tahsil 
etmeleri, devle
timize ve mil
letimize yararlı 
bireyler olarak 
yetişmeleridir" 
diye konuşan 
Başkan Yılmaz, 
üniversite 
sınavlarına ücretsiz 
hazırlık kursu uygu 
lamasını 2 yıldır 
büyük bir özveriyle 
sürdürdüklerini 
lYaoe ederek, 
“Çok çalışın,

hocalarınızı iyi din
leyin. Bundan son
raki yaşamınızın 
güzel geçmesini siz 
sağlayın" 
ifadelerini kullandı. 
“Gemlik’in geçmiş 
yıllarda olduğu gibi 
bundan sonra da 
projeleriyle marka 
ilçe olmaya devam 
edeceğini kayde
den Başkan Yılmaz, 
“Gençlerimiz 
bizim geleceğimiz. 
Onları geleceğe 
hazırlayan 
öğretmenlerimiz ise 
can damarlarımız. 
Bu nedenle sık sık

belediye gençlik 
merkezimizi zi
yaretlerde bulunup 
öğrenci ve öğret 
menlerimizin istek
lerini, beklentilerini 
dinlemeye devam 
edeceğiz" dedi. 
Öğrencileri akıllı 
telefonlarla fazla 
zaman geçirme 
meleri konusunda 
da anekdotlar 
paylaşarak uyaran 
Başkan Yılmaz, 
ziyaret ettiği 
sınıflarda öğren 
çilerle fotoğraf 
çektirmeyi ihmal 
etmedi.

biteni ıM mı ııBa nal H i
Gemlik Belediyesi 
ilçe merkezinde ve 
çevre mahallelerin 
de, çocuklar için 
yeni oyun ve park 
alanları, var olan 
park alanlarında da 
iyileştirme 
çalışmalarını tüm 
hızıyla sürdürüyor, 
ilçenin muhtelif 
alanlarında 
oluşturulan park
larda kauçuk zemin 
üzerine çocuk oyun 
grubu kurarak 
güvenli oyun 
alanları oluştur 
maya çalışan 
Belediye Park 
Bahçeler 
Müdürlüğü 
ekipleri, aynı za
manda çocukların 
zihinsel ve be
densel olarak gel i 
çimlerine katkıda 
bulunuyor. Yürütü 
len çalışmalar 
kapsamında ekipler

Kayıkhane mevkiin 
de Gemlik Bele 
diyesi tarafın dan 
revize edilen bas
ketbol sahası nın

yanında bulunan 
alanda da çocuk 
oyun grubu montaj 
işlemlerine başladı. 
Kuluçka salıncağı,

Anne çocuk 
salıncağı, eğitim 
bisikleti, enerji 
bisikleti, trambolin, 
zaman tilti gibi fark 
h ve modern oyun 
gruplarının yanı 
sıra zekâ geliştirici 
oyun gruplarının 
da yer aldığı park 
alanının, peyzaj 
çalışmalarının 
tamamlanmasının 
ardından çocukla 
rın hizmetine sunu 
lacağı bildirildi.” 
dedi.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

İSPANYA-ENDÜLÜS TURU 15

Dünden devam

Dali’nin resim
leri çok ilginç. 
Örneğin masa 
üzerinde güzel 
bir resim görü 
yorsunuz. Hemen 
yanında bir şişe 
dik durmakta... 
Şişeye 
baktığınızda bir 
kadın resmi 
karşınıza çıkıyor, 
masadaki resim
den bambaşka. 
Duvarda asılı bir 
kadın resmi 
görüyorsunuz. 
Fotoğraf çekmek 
istediğinizde ilk 
anda ekrana 
Dali’nin görün
tüsü çıkmakta... 
Gerçekten sanat 

adına harikalar 
yaratmış zengin 
bir müzenin kurul 
masına öncülük 
etmiş önemli bir 
sanatçı... İç 
savaş sırasında 
Franko’nun 
yanında yer 
almış, fazla sorun 
da yaşamamıştır. 
İktidarsız oluşu 
zaman zaman 
gündeme getiril 
miş, hakkında 
pek çok söylenti 
dillendirilmiştir. 
Bütün bunlara 
karşın “Dali 
Müzesi” mutlaka 
görülmeli...

Park Güell:

İlk durağımız

UNESCO 
tarafından ko
ruma altına 
ahnrnış ve Dünya 
Mirası Listesi’nde 
yer alan, 
Barcelona’nın 
yetiştirdiği ve Art 
Nouveau(Mo 
dernismo) sanat 
akımının dünya 
daki en önemli 
öncülerinden 
kabul edilen ünlü 
Katalan mimar- 
tasarımcı An- 
toino Gaudi’nin 
yarattığı Park 
Güell’i görece 
ğiz. Bu park aynı 
zamanda ‘Viki 
Christina Barcelo 
na’ filmine de 
sahne olan 
mekânlardan

birisi.
Geniş bir 

araziye yayılmış 
büyük bir park, 
uzun bir zaman 
da kendini 
göstermiştir. 
Öyküsü çok il
ginç, önce geniş 
bir araziye iki 
villa yapılıp 
satılması amaçla 
mr. Villalar çok 
gösterişli olma 
masına karşın 
uzaktan denizi 
görüyor ve yeşil 
liklerin içinde 
konuşlanması 
önemli... Ama ne 
yazık ki villalara 
beklenen müşte 
riler gelmez. 
Parkın önemi 
gündeme bile 
gelmez o gün
lerde. Parkın 
içinde bin bir 
çiçeğin ve pek 
çok ağaç türünün 
yetiştirildiğini 
söyleyebiliriz. 
Parkın iki giriş 
kapısındaki 
küçük yapılarda 
ilginç mimari

özellikler görü 
yoruz.

Parkın bir 
bölümünde kalın 
sütunlar üzerinde 
düz bir alan elde 
edilmiş. Bu 
sütunların için
den yağmur 
sularını topla
maya yarayan bir 
sarnıç varmış. 
Bahçeyi sulamak 
ve susuzluk du
rumunda ihtiyacı 
karşılamak 
amacıyla yapıl 
mış. Hava sıcak, 
bir yerde biraz 
dinlenip solukla 
nıyoruz, sonra 
tekrar Barcelo 
no’ya gitmek için 
yola çıkıyoruz. 
Son kez şehri 
görmek ve cad
delerinde dolaş 
mak amacında 
yız. Ana caddeler, 
meydanlar turist 
kaynıyor.

Bu turumuz 
sırasında Barcelo 
na’yı gece görme 
olanağına da 
kavuşacağız. Re

hberimiz serbest 
zaman tanıyor. 
Herkes hediyelik 
eşyalarını alsın, 
ihtiyaçlarını 
karşılasın diyor. 
Bundan sonra 
böyle bir 
zamanımız ve 
olanağımız ol
mayacak diye 
uyarıyor. Hediye
lik eşya satan 
dükkânlara giri 
yoruz. Sonra din
lenmek için 
uygun bir mekân 
buluyoruz. Büyük 
bir meydan... 
Cafeler kuşatmış 
çevresini.
Kendimize uygun 
bir yer bulup otu
ruyoruz.
(Hüseyin Soyer, 
Halil ve Kamile 
Çini, Dilek 
Taşpınar ve Emel 
Erhan Izgi) 
Günün 
yorgunluğunu gi
dermek ve biraz 
soluklanmak için 
bira ve kahve 
söylüyoruz.

Devamı var

Tu Meşine yetenekli cihazına fcauusiu
Bursa Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Has
tanesi, ölü ve 
canlı dokuyu bir
birinden ayırt edip 
hemen gösteren 
yeni bir görün
tüleme cihazına 
kavuştu. 
Türkiye İşveren 
Sendikaları 
Konfederasyo 
nu'na (TİSK) bağlı 
olarak faaliyet 
gösteren Mikro 
cerrahi ve Rekon- 
strüksiyon Vakfı, 
Tıp Fakültesi 
Plastik ve Rekon- 
strüktif Cerrahi 
Anabilim Dah'na 
yaklaşık 800 bin 
liralık "floresans 
görüntüleme 
cihazı” bağışladı. 
Protokol imza 
törenine Bursa

Valisi İzzettin 
Küçük, Uludağ 
Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, 
TİSK Mikrocerrahi 
ve Rekonstrük 
siyon Vakfı 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. 
Türker Özkan, Tıp 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ekrem 
Kaya, Hastane 
Başhekimi Doç. 
Dr. Yakup Canıtez, 
Plastik ve Rekon- 
strüktif Cerrahi 
Anabilim Dalı 
öğretim Üyeleri 
Prof. Dr.
Ramazan Kahveci, 
Prof. Dr. Selçuk 
Akın katıldı. 
Türkiye'de ilk kez 
Fransız Pasteur 
Hastanesi'nde 
mikrocerrahi

merkezi kuran 
cerrahlardan olan 
ve son olarak 
İstanbul Üniver
sitesi tıp Fakülte- 
si'nden emekli 
olan ve TİSK 
Mikrocerrahi ve 
Rekonstrüksiyon 
Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Türker Özkan,

iş kazalarında 
kopan el, kol ve 
ayaklara müdahale 
etmede cerrahlara 
büyük kolaylık 
sağlayan cihazın 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne 
hayırlı olmasını 
diledi.
Prof. Dr. Özkan, 
"Ülkemiz

mikrocerrahide 
oldukça iyi 
durumda.
Dünyadan hiçbir 
eksiğimiz yok. 
Bu cihaz 
cerrahlarımıza 
konfor veren, 
onları karanlıkta 
aydınlatan bir 
fener olacak" 
dedi.

Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Ekrem Kaya 
da, TİSK Mikrocer
rahi ve Rekons 
trüksiyon 
Vakfına teşekkür 
ederek cihazın 
cerrahlar için 
çok önemli 
oranda kolaylık 
sağlayacağını', 
ileride çok 
daha farklı 
kullanım 
alanlarında büyük 
başarılara vesile 
olacağını söyledi. 
Bursa Valisi 
İzzettin Küçük ve 
Rektör Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay da, 
böyle gelişmiş 
bir cihazı 
bağışlayan 
TİSK'e bütün 
hastalar adına 
teşekkür etti.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI
Takımlarımızda 

yeni sezon hazırlık 
lan tüm hızıyla 
devam ediyor.

Gemlik 
Belediyesinde spor 
tesisleşmesi ham* 
leşi Muhsin 
Yazıcıoğlu Spor 
Kompleksinin 
açılışıyla sürdü. 
Gemlikspor da 
takım oluşturma 
çabaları had 
safhada.

Gemlik Belediyesi 
tarafından Eşref 
Di nçer Mahallesi 
Şehit Ömer Halis 
Demir Bölge Parkı 
yanına yapılan Halı 
saha basketbol 
sahası ve tenis 
kortlarından oluşan 
Muhsin Yazıcıoğlu 
Spor Tesisleri 
düzenlenen 
görkemli bir törenle 
hizmete açıldı.

Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, 20 dönüm
lük arazinin 
kamulaştırılması ile 
bölgeye 30 milyon 
TL lik yatırım yapıl 
dığını anlatarak 
Türk gençliğine 
örnek olmuş bir 
kişinin ismini vere 
nin mutluluğunu 
yaşıyoruz.

Tesisin Gemlik 
gençliğine hayırlı ve 
uğurlu olması 
temennisinde bulu
nan Başkan Yılmaz 
“Bu tesis gençleri 
mizi kötülüklerden 
uzak tutacaktır” 
dedi.

Açılışta sporcular 
yöneticiler eğiticiler 
ve halk protokol ve 
Refik Yılmaz’ı yalnız 
bırakmadılar.
Törene Cumhur 

başkanı Baş

Danışmanı Yalçın 
Topçu, Ak Parti 
Bursa Milletvekilleri 
Zafer Işık ve Hakan 
Çavuşoğlu, Ak Parti 
Bursa İl Başkan 
Ayhan Salman ve 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz katıldı.

Çok neşeli bir or
tamda yapılan tesis 
açılışında, sporcu
larla birlikte çeşitli 
etkinlikler yapıldı.

En çok ilgi penaltı 
atışlarına gösterildi. 
Yeni açılan tesisin 
gençlerimize spor 
yaptırma adına çok 
faydalı olacağı bir 
gerçek. Emeği 
geçenlerden Allah 
razı olsun. 
Gemliğimize yakıştı

Bir an önce sosyal 
yaşam merkezinde 
ki hah sahanın da 

tenis kortuyla 
birleştirilip hizmete 

sunulması gereki 
yor. Ancak o zaman 
takımlarımız biraz 
rahatlarlar. Birinci 
amatör küme 
maçlarının hazır 
hkları başlayınca 
büyük sorunlar 
yaşayacağımız bir 
gerçek.

Gemlik sahasının 
bakım işleri de seri 
bir şekilde sürdü 
rülüyor. Zemin 
düzeltme ve çim
lenme işi bayağı 
güzel bir şekilde 
sürdürülüyor.

Gece gündüz su
lama işleri sürdürü 
lüyor. Gemlikspor 
maçlarını bu sa
hada yapacak. Bu 
sahanın tribünlü 
oluşu büyük avan
taj.

Sahanın çevresi 
reklam tabelalarıyla 
süsleniyor.

Görüntü bayağı 
güzel oluyor.

Gemlikspora gelir 
getirici projelerin 
bir nolu sırasında 
tabela organizasyo 
nu var. Gemlik- 
sporun güçlenmesi 
adına çok güzel 
hareketler bunlar. 
On önemli projesi 

bulunmuş du
rumda.

Gemlikspor’a katkı 
koyacak bildiğimiz 
bir düşünceniz 
varsa siz de Emir 
Ertem ya da diğer 
idarecilerimiz an
latabilirsiniz. 
Böylece siz de 
takımımızın 
geleceğine destek 
olmuş olursunuz.

Gemlikspor U19 
takımı yüzde sek
sen oluşturulmuş 
durumda. Birkaç 
takviyenin daha 
yapılmasıyla eksik
ler tamamlanmış 
olacak. A takımın 
yarısı bu çocukla 
rımızdan oluşacak, 
yeni Gemlikimizin 
evlatlarıyla liğimizi 
oynayacağız.

Dışardan üst 
düzey ve ağbi konu
munda 4 ya da 5 
sporcu alacağız. 
Kontrol bizde ola
cak. Eskiden 
takımın çoğu 
dışardan oluyordu. 
Onlar ne isterse biz 
de yapmak zorunda 
kalıyorduk. Bunu da 
ortadan kaldırmış 
olduk. Kendi 
yetiştirdiğimiz

çocuklarımızı 
oynatacağız. 
Olması gereken de 
budur zaten.

Spor, toplumlar) 
birbirine yaklaştı 
ran, dostluk ve 
arkadaşlık bağlarını 
arttıran, sosyalleş 
tiren, güzel bir or
ganizasyondur. 
Emeği geçen 
herkese saygı 
kuralları içerisind e 
yapılırsa hiçbir 
sorun yaşanmaz. 
Biz de Gemlikte 
sporu fair-playy 
kuralları içersinde 
yapmalıyız. Ben 
değil biz olmalıyız. 
Ferdi düşünenler 
yanlış yapanlardır. 
Bunu hiçbir zaman 
unutmamalıyız.

Yeni sezon 
hazırlıkları yapan 
takımlarımıza 
başarılar diliyorum. 
Sezon başı birlikte
lik çok önemlidir. 
Çok futbolcu Gem
lik dışına çıkar, 
memlekete. Tatil 
yörelerine giderler. 
Hatta işe giren 
çocuklarımıza izin 
almak bile zordur. 
Hayırlısı olur 
inşallah.

BUSMEK'te Kayıtlar haşladı
Bursa'da, 13 
senedir 200 bini 
aşkın kişiye ücret
siz sanat ve meslek 
eğitimi veren BUS
MEK'te, yeni dönem 
ön kayıtlar başladı. 
Kurumda, kesin 
kayıt listesinin 24 
Eylül tarihinden 
itibaren 
oluşturulacağı ve 
2018-2019 yılı 
eğitimlerinin 1 Ekim 
Pazartesi günü 
başlayacağı 
bildirildi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitim 
Kursları (BUSMEK), 
yeni dönemde 415 
grupta 250 branşla 
nitelikli eğitimlerine 

hız kesmeden 
devam edecek. Bu 
nedenle gerekli tüm 
hazırlıklarını 
tamamlayan, alt 
yapısını başvuruları 
karşılayacak hale 
getiren BUSMEK, 
ön kayıtları kabul 
etmeye başladı. 250 
farklı branşta 
düzenlenen 
kurslara, 'busmek. 
bursa.bel.tr' 
adresinden online 
ya da BUSMEK kurs 
merkezlerinden 
kayıt 
yaptırtabiliyor. 
Ayrıca ios ve an- 
droid tabanlı cep 
telefonlarından 
'BUSMEK* 
uygulaması indiril

erek, sistem 
kullanılabiliyor. Yeni 
dönemde BUS
MEK'e devam 
etmek isteyenler, 
kurumun Merinos 
Atatürk Kongre ve

Kültür Merkezi'nde 
yer alan merkezine 
giderek veya tele
fon açarak bilgi ala
bilecek.
Bir eğitim dönemi 
içerisinde en fazla 3 

kursa gitme şansı 
bulunan kursiyerler, 
iki branşa aynı anda 
devam etme 
imkanına sahip ola
biliyor. Yeni eğitim 
ve öğretim dönem

ine 1 Ekim 
Pazartesi günü 
başlanacak olan 
BUSMEK'te, 
herkese yönelik bir 
branş yer alıyor. 
Kurumda, 24 Eylül 
tarihinden itibaren 
kesin kayıt lis
telerinin 
oluşturulması 
planlanıyor. BUS
MEK, bu yıl da istih
dama yönelik 
mesleki ve teknik 
eğitimlerin yanı sıra 
el sanatları, ge
leneksel Türk-İslam 
sanatları, bilişim 
teknolojileri, 
yabancı dil ve 
kişisel gelişim gibi 
birçok farklı alanda 
eğitim verecek.
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Uzmanlatflan kritik sahte para uyarısı!
Türkiye Damızlık 
Koyun, Keçi 
Yetiştiricileri Merkez 
Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 
Malatya Damızlık 
Koyun ve Keçi 
Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı İhsan Akın, 
yaklaşan Kurban 
Bayramı dolayı 
sıyla hayvan 
yetiştiricilerini 
sahte para ve çek 
konusunda uyardı. 
Malatya Canlı Hay
van Pazarı'ndaki 
yetiştiricileri ziyaret 
ederek, sorun ve 
taleplerini dinleyen 
Akın, ardından 
gazetecilere 
açıklamalarda

bulundu.
Akın, pazarda 
küçükbaş 
hayvanların 
kilogramının 
18-20 lira arasında 
satıldığını be
lirterek, 
büyükbaşların 
kilogramının ise 
18-22 lira arasında 
olduğunu aktardı. 
Küçükbaş 
kurbanlık 
fiyatlarının 
800 ile bin 300 lira 
arasında değiştiğini 
bildiren Akın, 
"Geçen yıla göre 
kurbanlık 
fiyatlarında yüzde 
25 artış var.
Pazarda şu an

hayvan satışları 
noktasında bir 
canlılık yok ama 
bayrama bir iki gün 
kala satışlarda artış 
olacak. Üreticiler 
satış esnasında 

sahte para ve 
çeklere karşı 
duyarlı olsunlar. 
Alıcılar ise 
kurbanlık hayvanın 
küpeli, aşılı ve 
sağlıklı olmasına

dikkat etsinler.
Çünkü yılda bir kere 
vatandaşlar dini 
vecibelerini yerine 
getiriyor." 
ifadelerini kullandı. 
Kurban bağışı

yapacaklara da 
önerilerde bulunan 
Akın, güvenilir ku
ramlara vekalet 
verilmesi ve dini 
vecibenin suistimal 
edilmesinin önlen
mesi gerektiğini 
sözlerine ekledi. 
Yetiştirici Ali 
Tunç ise pazarda 
bayram 
hareketliliğinin 
henüz başlama 
dığını ve hayvan 
larının çoğunun 
yaylada olduğunu 
dile getirerek, 
bayramdan 
3 gün önce 
kurbanlıkları pazara 
getireceğini 
kaydetti

Takibe alınanların sayısında büyük Husus!
Bireysel kredi 
kartı borcundan 
dolayı yasal 
takibe intikal etmiş 
kişi sayısı bu yılın 
ilk yansında 
2017'nin aynı 
dönemine göre 
yüzde 16 azalarak 
417 bin kişiye 
geriledi.
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB) Risk 
Merkezi tarafından, 
Negatif Nitelikli 
Bireysel Kredi ve

Kredi Kartı Haziran 
2018 Raporu 
yayımlandı. 
Bireysel kredi 
veya bireysel kredi 
kartı borcundan 
dolayı yasal 
takibe intikal etmiş 
kişi sayısı Ocak- 
Haziran 2018'de 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
sınırlı düşüşle 
712 binden 711 bine 
geriledi.
Yılın ilk 6 ayında

bireysel kredi 
kartı borcundan 
dolayı yasal takibe 
intikal etmiş kişi 
sayısı, 2017'nin 
aynı 
dönemine göre 
yüzde 16 azalarak 
417 bine indi.
Bireysel kredi 
borcundan dolayı 
yasal takibe intikal 
etmiş kişi sayısı ise 
aynı dönemde 
yüzde 15 artarak 
432 bine yükseldi.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

51310 55
513 18 79

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74 tınnıiD _ CERİnnT
K6VMAKAMIIK Halk Kütüphane 513 13 53

Kaymakamlık 
> C.Savcılığı 
C.8avcı Yrd. 
Emniyet Müd.

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

Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

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

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto 261 54 00
Pamukta le
DENİZ UÇAÖI

012 OO 20
013 OO 13

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

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

Ptgıtuı Akml* Seyahat 
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turfam
Kanberoftlu-Eaadaş
Anıtur
Kamil Koç

013 12 12 
013 20 77

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

524 85 86
513 10 92

DAĞITICILAR
S12 1O 72

012 O1 03

513 10 45
513 77 73

GEMDAŞ 
Aygaz

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

nam cgıuııı itiuu. □ i j i o
İŞ-KUR 513 7166

Habaş 
Mogaz

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE Ergaz 

Mllangaz 
Habaşgaz 
Yani Llkltgaz 
BP Gaz

513 88 43
513 22 59

Msr.Sağ.Ocafiı
Tomokay Tomografi

513 10 68
513 55 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

513 45 46
513 65 00
514 59 81

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96 Bütünler Llkitgaz 513 80 00

Körfez Tekel 
Çınar Tekel 
Güven Tekel 
Gemlik Tekel 
Manastır Taksi

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. 
SuAnza

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogar 
Boyaca Petrol

013 30 33
013 10 40
013 O1 03

Gemlik KSrfez
GEMLİK'İN İLK OÛNI.0K SİYASİ OAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6153 

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)

nsinM
VENÜS SİNEMASI 
CANAVAR GİBİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45

ŞEYTAN KAPISI 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
KABİR AZABI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
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GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU

%2 □ ve üzeri 
eğitim bursu 

için okulumuza 
başvurunuz, j

%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

ÖZEL HATEM OKULLARIİ 02245144949-05355452887
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www.hatemokullari.kl2.tr

Fiyatlarımıza 
Eğitim, yemek, yayınlar 

kıyafetler dahildir.

http://www.hatemokullari.kl2.tr
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YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

^Ş.ÇÜK3..T;-G>» H .^»YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ [l [C/vV LAK İl BMNUL > DOĞANIN HÂZİNESİ ||lKK|j

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK www

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA 0 224
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ I ■* l_İ4r

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

10 Ağustos 2018 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA 

Tel: 0.224 513 06 77 Fax: 513 30 30

İlim ıw lire MiM
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Aman dolar, canım dolar...
Doların son günlerde frenlenemez 

yükselişini Türkiye, hatta dünya 
yakından izliyor.

Dolar aldı başını gidiyor. Dolarla borçla 
nanlara Allah kolaylık versin.

Doların kısa sürede 5 lira 40 kuruşları 
geçmesi, 6 liraya doğru pupa yelken 
sürüklenmesi tüm uyanlara karşın 
durdurulamıyor.

Yastık altındaki dolarlarınızı bozdurun 
diyen asrın liderini dinleyen yok.

Doların bu yükselişi bana Ajda Pek kan’ 
ın Erevizyonda seslendirdiği “Aman 
petrol, canım petrol” şarkısını anım

Devamı sayfa 4’desatıyor.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı 
adayı olan Muharrem İnce, önceki akşam 
ilçemize beklenmedik bir ziyaret gerçekleş 
tirdi. İnce, Yalova Milletvekili Özcan Özel, 
CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar, CHP 
Gemlik Belediye Başkan adayı Mehmet 
Uğur Sertaslan ile birlikte akşam yemeği 
yiyerek, sohbet etti. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Müftülüğü tarafından bu yıl 2.si 
düzenlenen 2. Geleneksel Yaz Kur1 an Kurs 
lan kapanış programı nedeniyle dün İskele 
Meydam’nda düzenlenen törenlerde izdi
ham yaşandı. Kur’an kurslarına katılan kız 
ve erkek öğrenciler ile velilerinin ve 
yakınlarının katıldığı tören saat 18.30 da 
başladı. Törende konuşan ilçe Müftüsü Dr. 
Reşat Şavlı bu yıl katılımın daha da arttığını, 
kuran bülbüllerini kısa sürede kur’an oku 
mayı öğrendiklerin söyledi. Başarılı kursi 
yerlere çeşitli ödüller dağıtıldı.

o +90 532 414 36 28 
e» +902245122239 

+902245122238 
+90 85030422 39

i Merkez: Dr. Ziya Kaya Mah. istiklal Cd. No: 82/A GEMLİK 
«Şube : Dr, Ziya Kaya İlah, Sağlık Sok. No: Îll/B GEMLİK

erdogansaglik@hotmail.com

TRAFİK SİGORTASI KASKO EV VE İŞYERİ YANGIN ve DEPREM SİGORTASI
GEMLİK'TE SİGORTACILIĞIN 

GÜVENİLİR ADRESİ

l SAĞLIK
İL • İDRAR TAHLİLİ • KAN TAHLİLİ • RÖNTGEN İV J İULTRASON• UCUZ MAMA• KISIRLAŞTIRMA

HANVET e OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com H hanvetclinicgemlik ® hanvetveterinerclinic Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

I Tel:0S245135152GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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Muharrem İnce Gemlik’teydi
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ve 

Yalova Milletvekili Özcan Özel, Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar ve Belediye Başkan adayı Mehmet Uğur 
Sertaslan ile akşam yemeğinde biraraya geldiler.

24 Haziran 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde 
Cumhuriyet Halk 
Partisi 
Cumhurbaşkanı 
adayı olan 
Muharrem İnce, 
önceki akşam 
ilçemize beklen
medik bir ziyaret 
gerçekleştirdi. 
Bir arkadaşının 
cenazesi nedeniyle 
Gemlik yakınların 
dan geçmekte olan 
Muharrem İnce, 
CHP eski İlçe 
Başkanı ve Belediye 
Başkan adayı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan’ı arayarak 
akşam yemeğini 
birlikte yemeyi 
istedi.
İnce, yanında 
Yaiova CHP 
milletvekili Özcan 
Özel ile birlikte 
Gemlik’e gelerek

ONUR DUYDUKBoksör Restau- 
rantta CHP Gemlik 
İlçe Başkanı Cemil 
Acar, CHP Belediye 
Başkan Adayı 
Mehmet ügur 
Sertaslan tarafından 
karşılandı.
Restaurantta balık

siparişi veren 
Muharrem İnce, 
yemek sırasında 
Gemlik ve genel 
siyasetten 
konuşuldu.

İNCE’Yİ 
AĞIRLAMAKTAN

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cemil Acar 
Muharrem İnce ile 
başbaşa yemek 
yediklerini be
lirterek, “Sayın 
Cumhurbaşkanı

adayımızı Gemlik’te 
ağırlamaktan 
onur duyduk.
Kendisi zaten ilçe 
m izi sıkça ziyaret 
ediyor. Gemlikli 
vatandaşlarımızın 
Sayın İnce’ye 
sevgisini zaten

biliyoruz.
Kendisi Cumhurbaş 
kanı adaylığı 
sürecinde mem
leketinden sonra ilk 
mitingini burada 
gerçekleştirmişti. 
Bu da ilçemize 
verdiği değeri 
gözler önüne, 
seriyor” diye 
konuştu
İnce’nin CHP için
deki kurultay 
toplanması dahil 
her konuyu 
dikkatle takip 
ettiğini, son durum 
konusunda duruma 
göre hareket ede
ceklerini söylediği 
öğrenildi.
Muharrem İnce ve 
CHP Yalova Mil
letvekili Özcan 
Özel yemekten 
sonra özel 
araçlarıyla ilçemiz
den ayrılarak 
Yalova’ya gittiler.

Muratolıa Yeniköy yolu genişletiliyor
Gemlik Belediyesi 
tarafından Mura- 
toba Mahallesi ile 
Yeniköy arasında 
kalan 5 kilometre 
uzunluğundaki 
yolda, genişletme, 
iyileştirme ve dü 
zenleme çalışmaları 
yapılıyor.
Gemlik Belediyesi 
Basın bürosunun 
haberine göre, 
Belediye Fen 
İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
iki aracın yan yana 
geçmekte zorlan 
dığı 3 metrelik 
mevcut yol, 
5 metreye

çıkartılarak yeniden 
düzenleniyor.
Yürütülen 
çalışmalarla ilgili 
açıklama yapan 
Belediye Fen İşleri 
Müdürü Haşan 
Tahsin Aydın, 
“Belediye Başkanı 
mız Refik Yılmaz’ın 
talimatları doğrultu 
sunda, yaklaşan 
hasat öncesi 
araziye ulaşım 
yollarının ve tarım 
alanlarının ana 
güzergâhlarını 
çiftçilerimiz için 
yeniden düzenli 
yoruz. Amacımız 
traktörlerle dâhil

ulaşmanın zor 
olduğu arazilere, 
çiftçilerimizin 
rahat ve konforlu 
bir şekilde ulaşım 
lannı sağlamak ve 
keskin virajlarda 
olası aksilikleri ön
lemek. İnşallah en 
kısa sürede 
çalışmalarımızı 
bitirip bu yollan 
daha geniş bir 
halde hizmete 
sunacağız” dedi. 
Aydın, yol genişlet 
me ve onarım 
çalışmalarının prog 
ram dâhilinde 
devam edeceğini 
sözlerine ekledi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN BYEĞM

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

F^pebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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üküsMaiM Kız kavgası kanlı Bitti
Bursa'da, narkotik 
polisi, uyuşturucu 
ticareti yaptıkları 
tespit edilen şahıs 
ların evlerine eş 
zamanlı baskın 
düzenledi. Çok 
sayıda adrese 
yapılan baskında 4 
kişi gözaltına alındı, 
4 bin 700 lira Türk 
lirası ile bir miktar 
döviz ele geçirildi. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, uyuşturucu 
ticareti yaptıkları 
tespit edilen 
şahıslara yönelik 
baskın düzenledi. 
Şahısların ikamet 
lerine eş zamanlı 
operasyon yapan 
ekipler baskında 4 
kişiyi gözaltına aldı. 
Şahısların ev ve iş 
yeri adreslerinde ve

araçlarında arama 
yapan ekipler 482 
gram sentetik kan- 
nobinoid, bir miktar 
sentetik ecza, bir 
adet hassas terazi, 
uyuşturucu 
ticaretinden elde 
edildiği tahmin 
edilen 4 bin 700 
Türk lirası ile biuZ 

miktar döviz ele 
geçirildi. Operas 
yonlarda O.A, E.B, 
I.A. ve H.Z. isimli 4 
kişi gözaltına alındı. 
Şahıslar işlemleri 
için emniyete 
götürüldü. İşlemleri 
biten şahıslar adli 
makamlara sevk 
edildi.

İznik'te kız meselesi 
yüzünden meydana 
gelen kavga da bir 
kişi bıçaklanarak 
ağır yaralandı.
Olaydan 1 saat 
sonra zanlı emniyete 
giderek teslim oldu. 
Olay, saat 01.30 da 
sahil yolu Şehit 
Sedat Pelit Parkında 
meydana geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, kız meselesi 
yüzünden çıktığı 
iddia edilen kavga 
da F.G. (18), Erdem 
Bozan'ı (19), karın 
bölgesinden 
bıçaklayarak ağır 
yaraladı. Yaralı 
genç, 112 ekiplerinin 
müdahalesinin 
ardından İznik
Devlet Hastanesine

iııııMM

kaldırıldı. Sahilde 
kavgaya tutuştular 
Kız meselesi yüzün
den çıktığı öne 
sürülen olayda 
Gezer ve Bozan, 
Şehit Sedat Pelit 
Parkında sözlü 
tartışmaya başladı. 
Kavganın büyümesi 
üzerine F.G., 

yanında getirdiği 
bıçağı çekerek 
Bozan'a sapladı. 
Ağır yaralanan genç 
Bursa'ya sevk 
olurken, F.G. olay 
yerinden kaçtı. Olay 
yerinden kaçan zanlı 
F.G. 1 saat sonra 
polis tarafından 
yakalandı.

MiiııMiııiaııııııa
Bursa'da, otomobil 
ile çarpışan elek
trikli motosikletin 
sürücüsü Yunus 
Emre Alp (17), 
düşerek yaralandı. 
Olay anı ise güven
lik kamerasına da 
yansıdı.
Olay, akşam saat
lerinde Bursa'nın 
İnegöl ilçesinde 
Kemalpaşa Mahalle- 
si'nde meydana 
geldi. Levent Çalım 
(43) yönetimindeki 
16 R 0987 plakalı 
otomobil, Kemalet- 
tin Samipaşa Cad
desi üzerinden 
İstiklal Caddesi'ne 
doğru çıktığı sırada

KUÇUKKUMLA 
ttZGÜZElYÛI SİTESİNDE

HAVUZIUEŞYRU 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SURUN

0 535 37818 00

Yunus Emre Alp 
yönetimindeki 
elektrikli motosiklet 
ile çarpıştı. 
Çarpışmanın 
şiddetiyle Yunus 
Emre Alp, takla 
atarak yere düşüp 
yaralandı. Alp, daha 
sonra yoldan geçen 

özel bir araçla de
vlet hastanesine 
götürülerek tedaviye 
alındı. Yunus Emre 
Alp'in hayati 
tehlikesinin 
bulunmadığı 
öğrenildi. Kaza anı 
ise güvenlik 
kamerasına yansıdı.

Bursa da 5 aydır 
ayrı yaşadığı eşi 
Bel ma Yavuz'u (28) 
bıçaklayarak 
öldürdüğü öne 
sürülen Emrah 
Yavuz (30), 
ifadesinde, "Eşimi 
yaraladığımı kanları 
görünce anladım" 
dedi. Mahkemeye 
çıkartılan Yılmaz, 
tutuklandı.
Olay, dün saat 
15.00 sıralarında
Yenişehir'in 
100'üncü Yıl Ma- 
hallesi'nde meydana 
geldi. İşsiz Emrah 
Y., Bursa'dan gele 
rek, 5 aydır ayrı 
yaşadığı eşinin 
yanında kalan 
çocuklarını görmek 
istedi. Bu sırada 
Emrah Y. ile Belma 
Y. arasında tartışma 
çıktı. Tartışma kav
gaya dönüşürken, 
Emrah Y., eşini 
ekmek bıçağıyla 
kalbinden yaraladı. 
Yenişehir Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedaviye 
alınan Belma Y., 
doktorların yaptığı

K AŞ€D€ 0€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

tüm müdahaleye 
rağmen yaşamını yi
tirdi. Eşini öldürdük
ten sonra kolunu 
keserek kendisini 
yaralayan Emrah Y., 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Sorgulaması 
tamamlanan Emrah 
Yavuz, bugün 'adam 
öldürmek' suçundan 
adliyeye çıkartıldı. 
Emrah Yavuz, sav 
cıj.ıktakj ifadesinde. 
"Beİma ile 8-9 yıllık 
evliyiz. 5 aydır ayrı 
yaşıyoruz. Belma 
çocuklarımızı bana 
göstermiyor. Beni 
eve almadı. Ben de 
balkondan içeri 

girdim. Muftfakta 
onunla karşılaştım. 
Elinde bıçak vardı. 
Bıçağı almak is
terken elimi kestim. 
Sonrasını hatırla 
mıyorum. Belma'yı 
yaraladığımı 
yerdeki kanları 
görünce anladım" 
dedi. Emrah Yavuz 
nöbetçi mahke 
meçe tutuklandı. 
Vücudunda 20'ye 
yakın bıçak 
darbesi bulunan 
Belma Yılmaz'ın 
cenazesi, 
Yenişehir'e bağlı 
Orhaniye köyünde 
bugün toprağa 
verildi.
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Güne Bakış
Çevre Yolunda Üretici Zeytin Hali önündeki yaya kaldırım 

bir firmanın reklam tabelası İle kapatıldı

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

Aman dolar, canım dolar... 
Ajda’nın sükse yapan bu pop şarkısı o 

günlerde büyük ses getirmişti.
Şarkının Türkçe sözlerinin bir bölümü 

bana bugün sürekli yükselen dolara ben
zetti.

“Öyle gururlusun giremem yanına 
Girmişsin kimbilir kaç aşığın kanına 
Dolardan marktan başka laf çıkmaz 

dilinden
Neler neler çekiyorum senin elinden... 
Aman petrol canım petrol... ” der gider. 
Petrolün de değeri dolarla ve avro ile 

ölçülüyor.
Dolar bir iniyor, bir çıkıyor.
İndiğinde kiminin yüzü gülüyor, kiminin 

ekonomisi bozuluyor.
AKP iktidara geldiğinde dolar 1.41 liray 

dı.
Dün ise doların kapanış fiyatı 5.48 lira 

idi.
17.vılda dolar 4.07 değer kazandı. 
Türk lirasının ise alım gücü sıfırlandı. 
Devlet dolarla borçlanıyor, avro ile 

borçlanıyor.
Dolar yükseldikçe elinde doları olan 

kazanıyor, olmayan zarara uğruyor.
AKP iktidarı hava alanlarını, otobanları, 

köprüleri nerede büyük yatırım varsa 
dolarla yaptırıyor.
Zarar halkın hanesine yazılıyor.
Bu bize zam olarak geliyor.
Yakında benzin daha da yükselecek, 

doğalgaz, elektriğe yüklü zamlar gelecek.
Bunlar zaten geçen hafta açıklandı. 

Uygulamaya sokulduğunda, vatandaş bu 
kazık büyük diyebilecek mi?

Doların yükselişini iktidar yanlıları ve 
besleme basın ABD’nin veya Fetö’nün 
planı olarak yazıyorlar, yorumluyorlar.

Halk kül yutmuyor.
Ekonomi ise emir ile yoluna girmiyor. 
Erdoğan, yastık altındaki altınları, dolar 

lan bozdurun dedikçe dolar fırlıyor.
Bu durumda dış yatırımcılar tedirgin 

oluyor.
Türkiye’ye yatırımdan kaçınıyorlar. 
Bunun nedeni nedir?
Sanırım Türkiye’nin yeni bir devlet sis

temini sokularak, her yetkinin bir kişinin 
elinde toplanmasının güven kaybına 
neden olmasındandır.

Türkiye de, iktidarın uyguladığı politika 
larda bir istikrar yok.

AKP, 2002 de iktidarı geldiğinde uygula 
dığı politikalarla dünyada güven kazan 
mıştı.

Bugün ise dünya, Türkiye’ye geri kal 
mış Afrika ülkelerindeki muameleyi uygu
luyor.

Herkese kafa tutarak ekonomi 
yürütülmüyor.

Dolar / Jkseliyor faturası halka çıkıyor.

Böyle de olmaz ki!
İlçemizde yasaları 
çiğnemeye her gün 
bir yenisi ekleniyor. 
Bursa dan Gemlik’e 
girişte çevre yolu 
nu tercih edenler, 
Rifat Minare Gıda 
Sanayi işletmesini 
geçince, Rifat 
Minare Zeytin Üreti
cileri Hali önündeki 
yaya kaldırımın, 
köprü ayağındaki 
yönünde bir reklam 
tabela ile kapatıldı 
Yaya olarak 
kaldırımdan 
yürümek isteyenler 
köşeye geldiğinde 
ya tabelanın 
altından geçmek 
zorunda kalacaklar, 
ya da araç yolun
dan yürümek 
zorunda kalacaklar. 
Uzun zamandır 
yaya yolunu kapa

tan tabelayı hiç bir 
ilgilinin bu durumu 
görmemesi ise işin 
bir başka ilginç 
yanı.
Gemlik’te yayaların

kullanımına açık 
olması gereken 
birçok yaya yolu 
değişik kişilerce 
engelleniyor. 
İlçemizin en işlek

yerlerinin başında 
gelen istiklal 
Caddesindeki 
işyerlerinin 
neredeyse tümü 
yaya kaldırım lan 
işyerlerinin ürün
lerini koyarak, 
kaldırımın daralma 
sına, insanların 
ise birbirlerine 
sürtünerek 
geçmesine 
neden oluyorlar. 
İstiklal Caddesin
deki işgaller işyer 
terinin ürünleriyle 
kalmıyor, bir 
börekçinin işyeri 
önündeki yaya 
kaldırıma konan 
masalar ise geçişi 
engellediği gibi bu 
ayrıcalığın nedeni 
ise vatandaşlar 
tarafından 
sorgulanıyor.

Eyyüp Koçak adlı küçük çocuk, melodikası ile İstiklal Caddesinde 
müzik yaparak eğitimine ve ailesine destek oluyor

Sokak çalgıcıları artık Gemlik’e He uğruyor
İstiklal Caddesi 
Bora Sokak 
köşesinde 
eğitimine destek 
için melodikasıyla 
müzik yapan 
Eyyüp Koçak (15) 
adlı çocuk herkesin 
ilgisini çekti.
Yaz aylarında 
Küçük Kumla sahil
lerinde sık görülen 
öğrenci ve çocuk 
sokak çalgıcılarının 
ilçemizde de 
görülmesi dikkat 
çekti.
Küçük çalgıcı 
melodikasıyla 
günümüzün sevilen 
parçalarını 
seslendirirken,

önüne koyduğu 
ayakkabı kutusu 
üzerine de “Okuyo 
rum Aileme 
Bakıyorum. Sizler 
de destek olmak

ister misiniz?” 
yazdığı dikkat çekti. 
Yoldan geçenlerin 
de dikkatini çeken 
küçük sokak 
çalgıcısına gönlün

den kopan parayı 
verenler, küçük 
müzisyene destek 
olmaktan mutluluk 
duyduklarını 
söylediler.
İstanbul’dan 
geldiğini söyleyen 
Eyyüp Koçak, bu 
yıl lise öğrenimine 
başlayacağını, 
ailesinin yoksul 
olduğu için, hem 
okul masraflarını 
çıkarma, hem de 
ailesini destek 
olmak için bu yolu 
denediğini söyledi. 
Küçük müzisyen 
kendine destek 
olan Gemliklilere 
teşekkür etti.

BflSSflfiLlfil
İlçemizin tanınmış iş adamlarından 

eski Ticaret Borsası Başkanı İlhan Acar’ın 
değerli anneleri Ayşe Acar’ın 

vefatını üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, 
Acar ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

Kadri GÜLER
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AYRINTI
Erhan İZGİ

İSPANYA-ENDÜLÜS TURU 16

Dünden devam

Bir süre sonra 
yanımızdaki iki 
büyük ağacın 
gövdesine kalınca 
bir ip bağlayan 
kişiyi görüyoruz. 
İpi öylesine 
sağlam bağlıyor ki 
ilkin bir anlam 
veremiyoruz. 30-35 
yaşlarında bir 
erkek, başında bir 
fötr şapka... Bir 
süre sonra gerdiği 
ipin üzerinde

akrobasi hareket
leri yapıyor.
Bizdeki ip cambaz 
larının bir benze 
ri... Meydan bir 
anda kalabalık 
taşıyor. Sonra 
şapkasını çıkarıp 
seyircilerden 
izleme parası 
topluyor. Burada 
zorlama yok. İs
tersen vermeye
bilirsin. Kimi 50 
sent kimi bir avro 
vererek cambazı 
sevindirmeye 

çalışıyor. Bizim 
için güzel bir 
seyirlik manza 
raydı. Kalkma vak
timiz geliyor.

Buluşma saatimiz 
21. Yavaş yavaş o 
noktaya doğru 
gidiyoruz.

Rehberimizin 
eşliğinde Barcela 
na’nın caddelerini 
ve sokaklarını 
arşınlamaya 
başlıyoruz. 
Yürümekte zor
lanan kişiler bir 

meydanda 
bırakılıyor belli 
bir zaman sonra 
onlar oradan 
alınacak.

Bir buçuk saate 
yakın kentin hiç 
görmediğimiz yer
lerini görüyoruz. 
Dar, güneş al
mayan, rutubet 
kokan sokaklardan 
geçiyoruz. Biraz İs
tanbul’un bazı 
semtlerini anım 
satır gibi. Kentin 
Gotik bölgesini ve 
sokaklarını geziyo 
ruz. Rehberimiz 
“Avinyo” 
sokağından 
geçiriyor bizi ve bu 
sokağın anlamını 
açıklıyor. Eskiden 
burası genelev 
olarak varlığını 
sürdürmüş za
manla bu özelliğini 

yitirerek bir ses 
sizliğe bürünmüş. 
Buranın önemi Sal
vador Dali’nin 
“Avinyo Kadınları’’ 
tablosundan kay
nak lanıyor.

Gece buraları 
görmeseydik 
Barcelona’yı sanki 
biraz eksik tanımış 
olacaktık. İlginç 
yerler görmemiz 
bu gezi sayesinde 
gerçekleşiyor. 
Yoruluyoruz; ama 
yorgunluğa da 
değdi bu gezimiz; 
çünkü herkes 
memnun kalmıştı 
gördüklerinden.

8.GÜN
1 Haziran 2018 
BARCELONA- 

İSTANBUL
Sabah kahvaltı 

sonrası alışveriş 

için serbest 
zaman...

Otelden ayrılış 
işlemleri.

Rehberimizin 
eşliğinde saat 
10.30 da özel oto
büslerimiz ile 
havalimanına 
hareket ediyoruz. 
Bilet ve bagaj 
işlemlerinin 
tamamlanmasında 
n sonra Pegasus 
Havayollarının PC 
1092 sefer sayılı 
uçuşu ile saat 
13.50’de İstanbul’a 
hareket ediyoruz. 
Çok rahat 3 saatlik 
bir yolculuktan 
sonra yerel saat ile 
19.00’da İstanbul’a 
varıyoruz. Gelecek 
zamanda başka 
dünyalara yelken 
açmak dileğiyle...

BİTTİ

»ıiaian gelip Bursa'ıla TiirHt meMerlııle laıısniar
Bursa'ya dünyanın 
dört bir yanından 
gelen yabancı 
öğrenciler, dolma 
sardı, mantı yaptı. 
Bursa'yı gezen ve 
kültürünü tanıyan 
öğrenciler, en çok 
kebabı beğen 
diklerini söyledi. 
Ankara Üniversitesi 
Türkçe ve Yabancı 
Dil Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
(TÖMER) Bursa 
Şubesi ve Yunus 
Emre Enstitüsü'nün 
ortaklaşa yürüttü 
çalışma 
kapsamında 
dünyanın dört bir 
yanından Türkiye'ye 
gelen bine yakın 
öğrenci, bulunduğu 
şehrin kültürünü 
yakından inceleme 
ve uygulama fırsatı 
buluyor. Bursa'ya 
40 farklı ülkeden 48 
öğrenci gelirken, iki 
gruba ayrılan 
öğrenciler, hem 
şehri geziyor hem 
de Türk kültürünü 
yakından tanıma 
imkanı buluyor. 
İtalya, Fransa,

Amerika, Arjantin, 
Gana, Mısır, 
Malezya, Nijerya, İn
giltere gibi ülkeler
den gelen toplam 
25 öğrenci, BUS- 
MEK'te düzenlenen 
programda Türk 
yemekleri yapmayı 
öğrendi. 
"OsmanlI tarihinin 
Bursa'daki 
kalıntılarını görmek 
beni çok 
heyecanlandırdı" 
Dolma saran, mantı, 
köfte gibi yemekler 
yapan öğrenciler, 
yaptıkları 
yemekleri de hep 
birlikte yedi. Türk 
yemeklerinin çok 
güzel olduğunu 

ifade eden 
MalezyalI Xın Yı 
Tan, "Türk yemek
leri çok güzel 
bugün sarma 
sarmayı öğrendik. 
Türkiye'ye ilk defa 
geliyorum. 
Türkiye'ye bir daha 
gelmek istiyorum. 
Kapadokya'yı 
görmek istiyorum. 
Türk insanlarını, 
kültürlerini ve 
yemeklerini çok 
beğendim. OsmanlI 
tarihinin Bursa'daki 
kalıntılarını görmek 
beni çok 
heyecanlandırdı. 
Kendi ülkeme 
döndüğümde 
öğrendiğim bütün 

yemekleri 
yapacağım. En çok 
İskender Kebap'ı 
çok beğendim" 
dedi.
"Nijerya'ya 
gittiğimde sarma 
sarmaya devam 
edeceğim" 
Nijerya'dan gelen 
31 yaşındaki 
Njideka Dimgba da, 
"Türk mutfağı ile 
bazı yemeklerimiz 
benziyor. Ancak Ni
jerya'ya gittiğimde 
sarma sarmaya 
devam edeceğim. 
Bizim için bu güzel 
bir deneyim oldu. 
Türk insanının 
misafirperverliği 
beni çok mutlu etti.

Bursa'da ise 
dağından denizine 
her şeyi ile yeşil bir 
şehir olması çok 
dikkatimi çekti" 
diye konuştu. 
Türk yemeklerini 
öğrenmenin çok 
güzel olduğunu 
dile getiren 
Bangladeş'den 
gelen Sadikur 
Rahman ise, 
"Türkiye'yi zaman 
geçirdikçe sevmeye 
başladım. Türk 
yemeklerini 
öğrenmek çok 
zevkli. Türk kahve 
sini ve kebabı çok 
beğendim" dedi. 
Ankara Üniversitesi 
TOMER Bursa

Şubesi Müdür 
Yardımcısı Mesut 
Ege Demirtaş, 
"Yunus Emre En
stitüsü tarafından 
düzenlenen 'Türkçe 
Yaz Okulları' 
kapsamında 118 
ülkeden bine 
yakın öğrenci 
Türkiye'ye geliyor. 
Bursa'da 24 farklı 
ülkeden 25 
öğrenciyi burada 
misafir ediyoruz. 
Fransa'dan 
İtalya'ya, Nijer 
ya'dan Arjantin'e 
kadar birçok 
farklı ülkeden 
gelen öğrencile 
rimiz var. 4 hafta 
boyunca burada 
ağırladığımız 
öğrencilere gün 
içerisinde sabah 
Türkçe dil eğitimi 
verirken, öğleden 
sonra ise o şehrin 
kültürünü tanıma 
fırsatı buluyorlar. 
Son haftada ise 
İstanbul'da 
bütün öğrenciler 
buluşacak" 
şeklinde konuştu.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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İŞMB iş ilanları aracılığııHa 103 bin persmel anııor
İŞKUR iş ilanları 
aracılığıyla 103 bin 
kişiye iş fırsatı 
sağlıyor. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nın 
bünyesinde faaliyet 
gösteren ve işsizli 
ğin önlenmesine 
yardımcı olmak 
amacıyla kurulan 
İŞKUR, çok sayıda 
boş pozisyon için iş 
ilanı yayınlandı. 
İŞKUR iş ilanları 
aracılığıyla birlikte 
kolayca iş bulabilir 
ve ihtiyaçlarınızı 
karşılayabilirsiniz.

Birçok kişinin 
ihtiyacına göre 
pozisyon açılan 
İŞKUR'a başvuru 
yaparak özel sek
törde istihdam 
edilebilirsiniz.

İŞKUR İŞ 
İLANLARI
Kamu Kurumlan 
veya Özel Sektör 
Firmalarında işçi 
statüsüyle çalışmak 
üzere iş arayanlar, 
ister internet 
Şubesi isterse en 
yakın İŞKUR İl 
Müdürlüğü 

aracılığıyla sisteme 
üye olup, 
özgeçmişlerini kayıt 
ettikten sonra yine 
Internet Şubesini 
kullanarak; Kişisel 
bilgileriyle eşleşen 
iş ilanlarına doğru 
dan ulaşabilirler,

I İŞKUR
TÜRKİYE İŞ KURUMU

Çeşitli kriterler gi 
rerek yurtiçi iş 
ilanlarını arayabilir, 
kişisel bilgileriyle 
eşleşebilen ilanlara 
başvurabilirler, 
Çeşitli kriterler gire 
rek yurtdışı iş 
ilanlarını arayabilir, 

yurtdışındaki 
işyerlerine işgücü 
sevk etmek isteyen 
işverenlerin iletişim 
bilgilerine ulaşarak 
kendileriyle 
doğrudan temasa 
geçebilirler, Bilgi 
sahibi olmak iste
dikleri memur 
ilanları vb. gibi 
yukarıdaki kapsa 
mın dışında kalan 
diğer iş ilanlarına 
ulaşabilirler.
NASIL BAŞVURU 
YAPILIR?
İş arayanlar, ister 
İŞKUR'un internet 

sitesinden, ister en 
yakın İŞKUR İl 
Müdürlüğü'nden 
sisteme üye olup 
kendine uygun işe 
başvurabiliyor. 
İş arayanlar 
İŞKUR'un sitesine 
özgeçmişlerini kayıt 
ettikten sonra; 
kişisel bilgileriyle 
eşleşen iş ilanlarına 
doğrudan 
ulaşabiliyor.
Yurtiçi, yurtdışı iş 
ilanlarını araya
biliyor, işverenlerle 
doğrudan temasa 
geçebiliyor.

Bursa, Türkiye'ye örnek oldu
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü Halk 
Sağlığı Hizmetleri 
Başkanı Dr. Esma 
Kuzhan, "İlimizde 
2017 yılında anti 
biyotik reçete 
edilen ilaç 
ortalaması 23.8 ile 
Türkiye ortalama 
sının da altında 
oldu" dedi.
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü 
tarafından akılcı ilaç 
kullanımına dikkat 
çekmek amacıyla 
düzenlediği 
'Sağlıkçıların 
Gözünden Yaşlı 
Çınarlarımız' isimli 
fotoğraf 
yarışmasında 
ödüller sahiplerini 
buldu. Ödül 
sponsorluğunu 
Medicana Bursa 
Hastanesi üstlendi. 
Bursa'da görev 
yapan sağlık 
çalışanları ile sağlık 
alanında eğitim 
alan öğrencilerin 
katıldığı yarışmada 
dereceye girenlere 
Ördekli Kültür 
Merkezi'nde

gerçekleştirilen 
törenle ödüllerini 
aldılar.
Törene Bursa 
Vali Yardımcısı 
Ergün Güngör, 
Yıldırım 
Kaymakamı 
Mehmet Aydın, 
Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık 
İşleri Daire 
Başkanı Düşünsel 
Şentürk, İl Sağlık 
Müdürlüğü Halk 
Sağlığı Hizmetleri 
Başkanı Dr. Esma 
Kuzhan ile çok 
sayıda sağlık 
personeli katıldı. 
Törende konuşan 
Vali Yardımcısı 
Ergün Güngör, 
Bursa'da her alanda 
olduğu gibi sağlık 
alanında da başarılı 
çalışmalara imza 
atıldığına dikkat 
çekti. Sağlığın 
dünyadaki en 
büyük hazine 
olduğunu belirten 
Güngör, "Bu yüz
den sağlığımıza iyi 
sahip çıkmamız 
lazım. Akılcı ilaç 
kullanımı konusuna 

hem sağlığımız 
açısından hem ülke 
ekonomisi açısın 
dan önem ver
memiz lazım. Bu 
konuda hekim 
ierimizin, 
eczacılarımızın 
ve vatandaş 
larımızın aynı 
duyarlılıkta ve 
sorumluluk bilin 
cinde olması 
gerekiyor" dedi.

BURSA 
BİLİNÇLENİYOR

Yarışmanın teması 
olarak kültür ve ge
lenekleri bugünden 

yarına aktarılmasını 
sağlayan yaşlıların 
seçildiğini dile ge
tiren İl Sağlık 
Müdürlüğü Halk 
Sağlığı Hizmetleri 
Başkanı Dr. Esma 
Kuzhan ise, 
"Amacımız bu 
konuda farkındalık 
oluşturmak. İlim
izde yapılan 
farkındalık 
çalışmalarının etk
isiyle Türkiye 
ortalamasına göre 
daha iyi seviye 
olduğumuzu görüy
oruz. 2011 yılında 
aile hekimlerinin 
Türkiye genelinde

antibiyotik reçete 
edilen ilaç 
ortalaması yüzde 
34,64 iken, 2017 bu 
sayı 24,97 seviye
sine düşmüş 
durumdadır. İlim
izde ise 2017 yılında 
antibiyotik reçete 
edilen ilaç 
ortalaması Türkiye 
ortalamasının da 
altında 23,8 se
viyesindedir" 
şeklinde konuştu.

HERKESE 
SORUMLULUK 
DÜŞÜYOR

Akılcı olmayan ilaç 

kullanımı çeşitli 
boyutlarda 
sorunlarına sebep 
olduğunu vurgu
layan Dr. Kuzhan, 
"Gereksiz ve akılcı 
olmayan ilaç 
kullanımı tedavi 
maliyetlerinin yük
selmesi, ilaçların 
ulaşılabilirliğinin 
azalması ve ilaç 
kullanımına bağlı 
yan etkilerin 
artması gibi pek 
çok problemi be
raberinde getirmek
tedir. Akılcı ilaç 
kullanımı konu 
sunda farkındahğın 
arttırılması için 
hekimler, sağlık 
çalışanları, 
eczacılar, ilaç sek
törü, hasta ve hasta 
yakınlarına büyük iş 
düşmektedir" diye 
konuştu.
Konuşmaların 
ardından fotoğraf 
yarışmasının birin
cisi Selman Paksoy 
ile ikinci olan Özgür 
Konuş ve üçüncü 
olan İsmail Aygan'a 
ödülleri takdim 
edildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

FjjlBebook sayfamız Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Çin’de n 2 tri lyo n dolarlık ithalat daveti
Çin'in 2 trilyon 
doları bulan ithalat 
pazarı için ilk kez 
düzenleyeceği 
fuara, Türkiye'den 
41 firma milli katılım 
gösterecek 
Çin Uluslararası 
İthalat Fuarı, 5-10 
Kasım 2018'de 
Şanghay'da düzen
lenecek.
Çin tarihinde ilk 
defa düzenlenecek 
ithalat fuarı, tüketici 
elektroniği/cihazları, 
elektronik ev 
eşyaları, mutfak 
eşyaları, gıda ve 
tanm ürünleri, oyun 
caklar, cilt bakımı, 
saç ve kişisel bakım 
ürünleri, kıyafet, ak

sesuar ve günlük 
tüketici ürünleri, 
sağlık ürünleri, yeni 
teknoloji ve akıllı ci
hazlara yönelik ola
cak.
Şanghay'da 240 bin 
metrekarelik alanda 
düzenlenecek 
fuarla, gelişmiş ve 
gelişmekte olan 
ülkelerin ürünlerini 
Çin pazarına 
tanıtmaları 
sağlanacak. Fuar 
sayesinde, çeşitli 
seminer, forum ve 
yeni ürün tanıtım 
larıyla rekabet 
avantajı farklı 
ülkelerin Çin 
piyasasından 
faydalanmaları

hedefleniyor. 
Hizmet sektörüne 
ayrı bir holün 
ayrıldığı fuarda, tur
izm, kültür, eğitim, 
yaratıcı tasarım, 
gelişen teknolojiler, 
dış kaynak kullanı 

mı gibi konuların 
tanıtımı yapılabile 
cek. Fuara katılım 
için 120 ülkeden 
başvuru yapıldı. 
Firmalar, Ticaret 
Bakanlığının, fuar 
katılımlarına yönelik 

kararı kapsamında 
desteklenecek. 
Türkiye'den fuara 
milli katılımla 41 
firma katılacak. 
Bireysel katılacak 
Türk firmalarıyla bu 
sayının daha da 

artması bekleniyor. 
Fuara katılacak fir
malar daha çok 
mutfak eşyası, 
kuyumculuk, kimya, 
gıda, beyaz eşya, 
tarım, otomobil 
yedek parça sektör
lerinde faaliyet 
gösterecek. Fındık 
üreticileri de fuarda 
yer alarak Türk 
fındığını tanıtacak. 
Çin, tarihi İpekyolu 
ticaretini canlan 
dırmak ve bölge 
ülkelerindeki 
ticareti geliştirmek 
amacıyla 2018'den 
itibaren ithalat 
fuarına ev sahipliği 
yapacağını 
açıklamıştı.

On Numara da HM ikramiye BuısaHa ciltti
On Numara oyu
nunun bu haftaki 
çekilişinde 10 bilen 
2 kişi 157 bin 108 
lira 85'er kuruş 
ikramiye kazandı. 
Milli Piyango 
İdaresi Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya 
göre, çekilişte 9 
bilen 111 kişi bin 
887 lira 55'er 
kuruş, 8 bilen 2 bin 
203 kişi 95 lira 
50'şer kuruş, 7

bilen 23 bin 689 kişi 
16 lira 85'er kuruş, 6 
bilen 122 bin 652 
kişi 3 lira 40 kuruş, 
hiçbir numarayı 
doğru tahmin ede
meyen 162 bin 527 
kişi 3 lira 35 kuruş 
ikramiyenin sahibi 
oldu.
Bu haftaki çekilişte 
büyük ikramiyeyi 
kazanan talihlilerin 
kuponlarını 
Bursa'nın Os- 
mangazi ve

Adana'nın Karataş 
ilçelerinden 
yatırdıkları 
belirlendi.
Toplam 2 milyon 
94 bin 764 lira 15 
kuruş ikramiyenin 
dağıtıldığı 
çekilişte, kamuya 
KDV olarak 834 
bin 620 lira 64 
kuruş, Şans 
Oyunları Vergisi 
olarak 465 bin 503 
lira 14 kuruş 
aktarıldı.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
GEREKLİ TELEFONLAR DENİZ OTObBsITRESMİ Dftl RELER1

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıllğl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 1° 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Pamukluıle • « OO 2®
DENİZ UÇAâl 013 6613
Psgssus Aiunis Seyahat 314 33 32
METRO 313 12 12
Aydın Turtam 313 20 77
BOsar Turtam 312 1O 72
Kanberoftlu<fiaadaa 314 43 43
Anrtur 314 47 71
Kamil Koç 312 O1 63

HASTANELER

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 613 46 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 69 81
Bütünler Llkltgaz 513 60 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Msnastır Taksi 517 33 94

BELEBİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Anza* Yalnız 185

Akcan Petrol o13 İO 7O
MAR-PET ®13 3O 33
Tuncay Otogaz bis 1® 43
Beyza Petrol ®13 01 03

Gemlik Karfez
^OHILİirİNİLKOÛNLÛK SİYASİ 0AZITI6İ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 6154 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
CANAVAR GİBİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

ŞEYTAN KAPISI 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
KABİR AZABI 

11.30-14.00-16.15-, 
18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

İNŞAATYİĞİT
1 987

LİM 
I fal

YAPI MALZ€MeL€Rİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ 

9JSINIFKAYITLARINAÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

Fiyatlarımıza 
Eğitim, yemek, yayınlar 

kıyafetler dahildir.

%20 ve üzeri 
eğitim bursu 

için okulumuza 
başvurunuz, j

ÖZELHATEM OKULLARIİ 02245144949-05355452887
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www.hatemokullari.kl2.tr

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.hatemokullari.kl2.tr


■ TI YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

—n - fvı M , ^YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! GÜNLÜK 300 TON |i 17 K\ 71 A 1 İl
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ || |V<vV Ld/vlC II a■II DOĞANIN HÂZİNESİDOĞANIN HÂZİNESİ

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey Mh.Yalova.Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA 0 224 J|
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ | ""f Bjf jfc

GemlikKHrfez
Kurulus:1973

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
11 Ağustos 2018 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA

Tel: 0.224 513 0677 ’ Fax : 513 3Ö 3Ö K

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kriz geliyor mu?
Dün, Türkiye yeni bir krizin eşiğinde 

olduğunun sinyallerini verdi.
Sabah döviz borsalan açıldığında Tah- 

takale piyasasında dakika dakika fiyatlar 
yükseldi.

Öylesine yükseldi ki döviz müdahale 
kaçınılmaz oldu.

Saat 10.oo sıralarında tabelalarda dolar 
6.40 liraydı.

Sonra yapılan müdahale ile 5.85 tere in
dirildi ama Tahtakalede alım satım durdu.

Gemlikteki kuyumcular ve döviz 
büroları da şaşkınlıkla gelişmeleri izledi.

Ancak satış tabelaları karartıldı. 4’de

il w

CHP Genel Başkanı Kemal Kıhçdaroğlu 
yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 

üyelerini yeniden belirledi

Milli limillli
CIMılMı

• \veK • * Ya.

İDURDURULÂMIYORK

Dün serbest piyasada doların sabah sşat- 
lerinde 6 lira 40 kuruşa kadar yükselmesi 
devalüasyon söylentilerini arttırdı.
Başta dövizin artması piyasalara büyük 
etki yaptı. Altın fiyatları da dövizle birlikte 
arttı. İstanbul Tahtakale’de alım ve satımlar 
durduruldu. Akşam saatlerinde ise altın 
alım ve satışları da durdu. Piyasalarda be
lirsizlik herşeyi altüst etti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan yaptığı konuşmada yastık 
altındaki dolarların satılmasını istedi.

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
S İG0RT3CILIK

TRAFİK SİGORTASI \ 

KASKO
EV VE İŞYERİ YANGIN ve 

DEPREM SİGORTASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kıhçdaroğlu 
yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 
üyelerini belirledi.CHP Bursa Milletvekil
leri Lale Kara bıyık ve Orhan Sarı bal, 
MYK’da görev aldılar. Haberi sayfa 2’de

□ +90 53241436 28 #Merkez5|r. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK 
e+90 224 512 22 39 | m ^rıZiya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK

+90 224512 2238 MM

• İDRAR TAHLİLİ
• KAN TAHLİLİ
• RÖNTGEN
• ULTRASON
• UCUZ MAMA
• KISIRLAŞTIRMA

HANVET e OPERASYONLAR
CLINIC ww.hanvetclinic.com 

H hanvetclinicgemlik' @ hanvetveterinerclinic 
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

+9085030422 39 ® erdogansagllk@hotmail.com Tel: 0 224 513 5152 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
ww.hanvetclinic.com
mailto:erdogansagllk@hotmail.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini yeniden belirledi

Sannal ııe Karaaıyıt CHP MYK'ıla görev alili
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu 
yeni Merkez Yöne
tim Kurulu (MYK) 
üyelerini belirledi. 
CHP’de yeni Parti 
Sözcüsü Ekonomi 
Politikaları Genel 
Başkan Yardımcılığı 
na da Faik Öztrak 
getirildi.

TARIM POLİTİLARI 
SARIBAL'A 
EMANET

CHP’nin MYK’da 
“Tarım Politikaları 
ve Tarım Örgütleri” 
Genel Başkan 
Yardımcılığı da 
oluşturuldu. 
Bu göreve Bursa 
Milletvekili Orhan 
Sarıbal getirildi. 
Yeni MYK'da, 
mevcut yönetici 
lerden Haluk Koç,

Bülent Tezcan, 
Tekin Bingöl ve 
Öztürk Yılmaz'ın 
yer almaması dikkat 
çekti.
19 ÜYELİ MYK 
Kılıçdaroğlu, 17 
olan genel başkan 
yardımcısı sayısını 
yeni A takımında 
18’e çıkardı. 
Böylece yeni MYK 
18 genel başkan 
yardımcısı ve bir 
genel sekreter 
olmak üzere 19 
kişiden oluştu.

CHP’DE YENİ 
MYK ÜYELERİ:

AR-GE BİLİM 
YÖNETİM VE 
KÜLTÜR 
PLATFORMU 
Fethi Açıkel

BASINLA

Lale Karabıyık Orhan Sarıbal

İLİŞKİLER VE KU
RUMSAL İLETİŞİM- 
Tuncay Özkan

BİLGİ VE İLETİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ- 
Onursal Adıgüzel

DIŞ İLİŞKİLER- 
Ünal Çeviköz

DOĞA HAKLARI- 
Gülizar Biçer 
Karaca

EĞİTİM 
POLİTİKALARI- 
Yıldırım Kaya

EKONOMİ

POLİTİKALARI- 
PARTİ SÖZCÜSÜ- 
Faik Öztrak

GENÇLİK 
POLİTİKALARI-
Yunus Emre

HALKLA İLİŞKİLER- 
Gamze Akkuş Gezli

HUKUK 
POLİTİKALARI- 
Muharrem Erkek

İDARİ VE MALİ 
İŞLER- .
Bülent Ülent 
Kuşoğlu

İNSAN HAKLARI- 
Gökçe Gökçen

İŞÇİ SENDİKALARI- 
MESLEK 
KURULUŞLARI VE 
SİVİL TOPLUM 
ÖRGÜTLERİ-

Veli Ağbaba

İŞVEREN 
SENDİKALARIZ 
KURULUŞLARI- 
ESNAF ODALARI 
VE SOSYAL 
POLİTİKALAR- 
Aykut Erdoğdu

KADIN POLİ- 
TİKALARI- 
Lale Karabıyık

PARTİ ÖRGÜTÜ VE 
ÖRGÜT 
YÖNETİMLERİ- 
OğuzKaan Salıcı 
TARIM POLİTİLARI 
VE TARIM ÖRGÜT- 
LERİ- 
Orhan Sarıbal 
YEREL YÖNETİM 
POLİTİKALARI- 
Seyit Torun

GENEL SEKRETER 
M.Aif Hamzaçelebi

Borusan Okyanus Gönüllüleri ve DEM Derneği “Aşkını Başka Dilde Anlat” projesi ile 40 cümleyi işaret diliyle öğrendi ve aktardılar

İIWİİWİiillîlilitllilHillWWW
Borusan Okyanus 
Gönüllüleri ve DEM 
Derneği ile “Aşkını 
Başka Dilde Anlat” 
projemizi gerçekleş 
tirdiler. Geçtiğimiz 
günlerde 25 gönüllü 
40 cümleyi işaret 
dilinde öğrendiler 
ve öğleden sonra 
öğrendikleri bu 
cümleleri diğer 
Okyanus Gönüllü
lerine öğrettiler. 
Borusan Gemlik 
Kampüs Koordi
natörü Serdar 
Özkaleli Borusan 
Okyanus Gönüllüğü 
programının 10.

yılında, 10 projeden söyledi.
birisini daha ger Özkaleli, “Bu pro 
çekleştirdiklerini jeye liderlik yapan

Aynur ve Canan’a, Öznur’a, fotoğraf 
her zamanki eşsiz Iarımızı çeken
desteği ile sevgili sevgili Ahmet

Okkol’aveDEM 
Derneği’nden Dam 
la’ya ve eğitme 
nimiz sevgili 
Nevada’ya çok 
teşekkür ediyoruz” 
dedi.
Okyanus Gönüllü
leri öğrendikleri 
40 kelimeyi işaret 
dili ile duyma en
gellileriyle iletişime 
geçebilmek için 
önemli rol 
oynayacağını, 
böylece bu 
kişilerle daha 
kolay anlaşma 
sağlanabilecekleri 
açıklandı.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

c=ı
BYEGM

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

'•y.Sayfamız i Iite Körfez - Güler Ajans
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ZehlrtaclıleriiHsrtlMslMnl

Bursa'da, sürücü 
sünün kontrolünden 
çıkan otomobil, re
füje çarptıktan 
sonra takla atarak, 
ters döndü. Kazayı 
görüp, yardıma 
koşanlar, ters dönen 
otomobili düzeltti. 
Kazada yaralanan 
sürücü Hüseyin 
Özdemir (42), sağlık 
ekibi gelene kadar 
hurdaya dönen 
aracını inceledi. 
Kaza, sabah saat-

taMmılıııM!
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde fare zehiri 
içerek intihara 
teşebbüs eden 27 
yaşındaki Anıl A.'yı 
jandarma ekipleri 
ölümden kurtardı. 
Hastaneye kaldırılan 
gencin midesi 
yıkandı.
İnegöl'de bir parkta 
oturup aldığı fare 
zehirini meyve 
suyuna koyarak 
içen Anıl A.'yı 
gören vatandalar 
kendisine engel 
olamayınca jan 
darmaya haber 
verdi. Kısa 
sürede gelen 

KUÇUK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

C/9 05353781800

lerinde, İnegöl 
ilçesinde meydana 
geldi. Kent 
merkezinden İnegöl 
yönüne giden 
Hüseyin Özdemir*in 
kullandığı 16 ADM 
74 plakalı otomobil, 
kontrolden çıkıp, 
refüje çarptıktan 
sonra takla atarak, 
ters döndü. Kazayı 
görüp, yardıma 
koşanlar, ters dönen 
otomobili düzeltti. 
Kazada hafif

jandarma ekipleri 
Anıl A.'yı çağrılan 
ambulans ile İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
gönderdi. Midesi 
yıkandıktan sonra 
bir süre müşade 
altında tutulan Anıl 
A. daha sonra 

yaralanan özdemir, 
sıkıştığı araçtan 
çevredekilerin 
yardımıyla çıktı. 
Özdemir, çağırılan 
sağlık ekibi gelene 
kadar hurdaya 
dönen otomobilini 
inceledi. Hüseyin 
özdemir, sağlık 
görevlilerinin gelme
siyle ambulansla 
İnegöl Devlet Has
tanesi'ne kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruş 
turma başlatıldı.

taburcu edildi. 
Girdiği bunalım 
sonucu yaşamına 
son vermek 
isteyen Anıl 
A.'nın intihar 
girişimiyle ilgili 
soruşturmaya 
başlandı.

Bursa'da yapılan eş 
zamanlı uyuşturucu 
operasyonunda 7 
kişi gözaltına alındı. 
Şahısların ikamet
lerinde yapılan 
aramada, tuvaletin 
deliğine gizlenmiş 
uyuşturucu madde 
ele geçirildi.
Bursa II Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Ekipleri, dün 
gece gerçekleş 
tirdikleri eş zamanlı 
uyuşturucu 
operasyonunda 
'uyuşturucu 
madde ticareti yap
mak ve bulundur
mak' suçlarından 7 
kişiyi gözaltına aldı. 
Şahısların ikamet ve 
otomobillerinde

l!htmriBii!s>l bastı!
Bursa'da yapılan eş 
zamanlı uyuşturucu 
operasyonunda 7 
kişi gözaltına alındı. 
Şahısların ikamet
lerinde yapılan 
aramada, tuvaletin 
deliğine gizlenmiş 
uyuşturucu madde 
ele geçirildi.
Bursa II Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Ekipleri, dün 
gece gerçekleş 
tirdikleri eş zamanlı 
uyuşturucu 
operasyonunda 
'uyuşturucu 
madde ticareti yap
mak ve bulundur
mak' suçlarından 7 
kişiyi gözaltına aldı. 
Şahısların ikamet ve 
otomobillerinde

İzelhalliotılıiisiiteliscti!
Bursa'da ters yönde 
giden özel halk oto
büsünün çarptığı 22 
yaşındaki profes 
yönel bisikletçi ağır 
yaralandı.
Kaza, merkez Nilüfer 
ilçesi Gümüştepe 
mahallesi Lefkoşa 
caddesi üzerinde 
meydana geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, akşam sporu

yapılan aramalarda 
ise tuvaletin deliğine 
gizlenen 210 gram 
uyuşturucu madde 
esrar, 100 adet 
uyarıcı tablet, bir 
miktar metamfeta- 
min ile birlikte 100 
gram cannabinoid 
maddesi ele ge 
çirildi.

yapılan aramalarda 
ise tuvaletin deliğine 
gizlenen 210 gram 
uyuşturucu madde 
esrar, 100 adet 
uyarıcı tablet, bir 
miktar metamfeta- 
min ile birlikte 100 
gram cannabinoid 
maddesi ele ge 
çirildi.

için Lefkoşa cad
desinden Orhaneli 
istikametine pedal 
çeviren profesyonel 
bisikletçi Mustafa 
T.'ye,(22) ters yöne 
giren E.M.A. 
idaresindeki 16 M 
00160 plakalı özel 
halk otobüsü çarptı. 
Kazada ağır 
yaralanan Mustafa 
T.'nin başındaki

Emniyete getirilen 
şüphelilerden 
5 kişi hakkında 
uyuştu ru cu madde 
kullanmak suçun
dan işlem yapıldı. 
Uyuşturucu madde 
ticareti yaptığı belir
lenen Z.Ş. ve R.E.Ş. 
ise adliyeye sevk 
edildi.

Emniyete getirilen 
şüphelilerden 
5 kişi hakkında 
uyuşturu cu madde 
kullanmak suçun
dan işlem yapıldı. 
Uyuşturucu madde 
ticareti yaptığı belir
lenen Z.Ş. ve R.E.Ş. 
ise adliyeye sevk 
edildi.

kask otobüsün ön 
camından içeri girdi. 
Olay esnasında 
oradan geçen bir 
ambulans Mustafa 
T.'ye ilk müdahaleyi 
Saparak Uludağ 

niversitesi Tıp 
Fakültesi'ne kaldırdı. 
Çocuklarının kaza 
geçirdiğini duyan 
aile olay yeri ve has
taneye akın etti.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

Kriz geliyor mu?
Gün boyu Karataş Döviz Bürosuna gidip 

geldim.
Tahtakale açılır mı diye bekledim ne 

açılması akşam saatinde altın alım ve 
satımı da durdu.

Piyasalarda büyük bir korku yaşanıyor.
Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak’ın ekonomi ile ilgili verdiği brifing 
ardından ABD Başkanı Ronald Trump'in 
sosyal medyada yaptığı açıkla masında 
"Türkiye'den çelik ve alüminyumda gümrük 
vergisinin iki katına çıkarılmasına onay 
verdim" sözleri dikkatlari üzerine topladı.

Türkiye ABD arasındaki siyasi gerginlik 
giderek artıyor.

ABD Başkanının Türkiye den ihraç edile
cek çelik ve alimünyum ürünlerinin vergi
lerini iki kat arttırması bir çeşit ekonomik 
ambargodur.

Bu ambargonun arkası gelir mi bilinmez 
ama Türkiye ile ABD arasında eski sıcak 
ilişkilerini sona erdiği belli oluyor. Bir 
yanda Fetö’nün iade edilmeyişi, öbür yanda 
Halkbankası Genel Müdür yardımcısının 
tutukluluğu, Rezza Zarrap olayı, iki bakanı 
mızın ABD’deki mal varlıklarına el konulma 
sı kararı, rahip Andrew Brunson serbest 
bırakılma istemlerii de ele alındığında krizin 
temel kaynağı hem iç hem de dış kaynaklı 
olduğu gülüyor.

Piyasalarda dün akşam dolar 6.50 liradan 
avro ise 7.50 lira, sterlin ise 8.31 liradan 
kapandığı yazıldı.

Çevrek altın tarihi rekorunu kırdı 412 Hra. 
Vann bu gidişin sonunu siz düşünün. 
Sonu zamdır, enflasyonun körüklenmesi 

ve ardından yeterli önlem alınamazsa de- 
vaülasyondur.

Tüm bunların faturası halka çıkacaktır.
Bu durum bir ülkenin liderinin kabadayıca 

her önüne gelene efelenmesinin faturası 
ağır olur.

Bu ağır yük her kesimi vurur ama en çok 
gariban halkı vurur.

Şimdi asnn lideri halka çağrı yapıyor. 
Dış güçlerin Türkiye’yi dize getireme 

yeceğini söyleyerek halktan yastık altındaki 
dolarlarını bozdurmasını istiyor.

Bakalık ona oy veren halk koşup 
dolarlarını bozduracak mı?

Bence AKP’li vekiller önce gidip 
dolarlarını bozdurmak, sonra AKP li 
destekleyen devletten beslenme mütteahhit 
grubu sıraya girmeli.

Sanki dün yaşananlar bu ülkede değil. 
Tanzanya da yaşanıyor.
Hiçbir şey olmamış gibi suçu başkalarına 

yüklemeye çalışarak medyanın gücü ile 
ortalığı süt liman olduğunu anlatıyorlar.

Bence yemezler.
Bakın ekonomide piyasalar iktidarın 

baskılarıyla düzelmediğini görüyor ve 
yaşıyoruz.

Birileri tehdit ettikçe dolar da avroda 
çıkıyor.

Tutun tu bilirseniz.

Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Genel 
seçim ve Milletve 
kili seçimleri 
sonrası teşekkür 
ziyaretlerine 
devam ediyor. 
Bu kapsamda son 
olarak, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı ile 
birlikte Gemlik 
Esnaf ve 
Sanatkârlar 
Odası Başkanı 
İsmail Beki ve 
yönetimini ziyaret 
eden Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, seçimlerde 
vermiş oldukları 
desteklerden 
dolayı Başkan Beki 
ve yönetimine 
teşekkür etti.
Mesleki sıkıntıların 
gündeme geldiği, 
istek ve dileklerin 
görüşüldüğü 
ziyarette konuşan 
Başkan Yılmaz,

Nilüfer Belediye- 
si'nin düzenlediği 
Nilüfer Müzik Festi
vali bu yıl, 7-9 Eylül 
tarihleri arasında 
müzik dünyasının 
ünlü isimlerini 
ağırlayacak. 
Nilüfer Belediyesi, 
bu yıl da çok 
konuşulacak bir or
ganizasyona imza 
atıyor. İlki 2015 
yılında düzenlenen 
Nilüfer Müzik Festi
vali bu sene 
dördüncü kez 
yapılacak ve dop
dolu programıyla 
müzikseverlere un
utulmaz günler 
yaşatacak. 
"Dünyayı sev, 
geyiği öp, festivale 
gel" sloganıyla 
Balat Atatürk 
Ormam'nda düzen
lenecek festival, 
zengin sanatçı lis
tesiyle, on binlerce 
kişiyi ağırlamaya 
hazırlanıyor. Müzik
severler 3 gün 
boyunca müziğe

her zaman esnaf 
dostu bir belediye 
olduklarının bir kez 
daha altını çizdi. 
Toplumun nabzını 
tutan en dinamik 
unsurun her zaman 
esnaf olduğunu 
belirten Yılmaz, 
"Esnaf toplumun 
vicdanıdır. Biz alın 
teri ile rızkını 
helalinden kazan
mak için çalışan 
esnaflarımızı önem

doyacak. Festi
valde müziğin 
sevilen isimleri, 3 
ayrı sahnede 
aralıksız müzikle 
katılımcılara 
eğlence dolu anlar 
yaşatacak.
İTİ yabancı toplam 
28 isim ve grubun 
yer alacağı Nilüfer 
Müzik Festivali'nde 
sahne alacak isim
ler arasında Selda 
Bağcan da var. 
Ünlü sanatçı, Israilli 
surf-rock grubu 
Boom Pam ile 
Nilüfer Müzik Festi
vali'nde hayran 
larının karşısına 
çıkacak. Festivalde 
büyük sahnede 
müzik tutkunlarının 
karşısına çıkacak 
diğer isimler 
arasında rock 
müziğin güçlü sesi 
Şebnem Ferah, 20 
yıldır gönüllerdeki 
yerini koruyan Mor 
ve ötesi, kısa 
sürede üne kavu 
şup, dünya çapında 

siyor ve seviyoruz. 
Esnafa yakın olan, 
topluma yakın 
olmuş demektir. Biz 
de esnafımızla bir
likte aynı yöne bak
maya, esnafımız 
için gayret etmeye, 
odalarına destek ol
maya her zaman 
devam edeceğiz" 
diye konuştu. 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası 
Başkanı İsmail Beki 

yüzden fazla kon 
ser veren İsviçreli 
pop müzik grubu 
Kadebostany ile In
giltere'de kurulan 
Metronomy de var. 
Nilüfer Müzik Festi
vali'nde ikinci sah 
nede konser vere
cek isim ve gruplar 
ise şöyle olacak: 
Büyük Ev Ablukada 
'Fırtınayt', Ceyl'an 
Ertem, Acid Arab, 
Xinobi Live, Hey 
Douglas, Leoniden, 
Manuş Baba, Vega, 
Sattas, Ezhel, Ev 
geny Grinko, We 
valjntergalactic 
Lovers, Findlay, 
Melek Mosso, Yüz 
yüzeyken Konuşu 
ruz, Korhan Futacı, 
Max the Sax. Üç 
sahnede konser
lerin gerçekleşe 
ceği Nilüfer Müzik 
Festivali'nde ayrıca 
Sedef Sebüktekin, 
Can Ozan, Palmiye 
ler, Nova Norda ve 
Dolu Kadehi Ters 
Tut da üçüncü

ise, Odanın, 
Gemlik Belediyesi 
ile her zaman 
işbirliği ve uyum 
içinde çalıştığına 
vurgu yaparak, 
"Esnaf ve 
sanatkârlarımıza 
her zaman destek 
veren, esnaf dostu 
Belediye Başkanı 
m ız Sayın Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
ediyoruz" diye 
konuştu.

sahnede verecek
leri konserlerde 
sevenleri ile 
buluşacak. 
Bilet satışları 
devam eden Nilüfer 
Müzik Festivali'nde 
isteyenler belir
lenen alanda çadır 
kurarak müziğe 
doyacak. Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, 
bütün müzik 
tutkunlarını 7-8 ve 9 
Eylül 2018 tarihinde 
festivale davet etti. 
Mustafa Bozbey, 
festivalin, müziğin 
birleştirici gücün
den hareketle 
düzenlendiğini 
ifade etti. Nilüfer 
Müzik Festivali'nin, 
gerçekleştirilecek 
atölyeler, oyun 
alanı, tasarım 
stantları, farklı ve 
yerel yeme-içme 
duraklarıyla 
katılımcılara bol 
müzik, bol eğlence 
vaat ettiğini ifade 
edildi.



11 Ağustos 2018 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 5

Yaklaşan kurban 
bayramı öncesi 
kurbanlık bıçak 
satışlarında artış 
başladı. Vatan 
daşlar vücuttaki 
kılları bile kesen 
Bursa bıçaklarını 
tercih ediyor. 
Dünyaca meşhur 
Bursa bıçaklan, 
büyük bir ustalık ve 
özenle yapılıyor. 
Bursah ustalar 
tarafından farklı 
işlemden geçiril
erek yapılan 
bıçaklar o kadar ke
skin ki, bıçakla kuru 
kuru vücudunuz
daki kılları bile ke
sebilirsiniz. BursalI 
bıçak ustaları 
yaptıkları ürünün 
kalitesi ve 
keskinliğine o kadar 
güveniyor ki,

yaptıkları bıçakla 
vücutlarındaki 
kılları tıraş ediyor. 
Kurban bayramı 
öncesi artan talebe 
yetişmeye çalışan 
Bursah bıçak 
ustalan, gece 
gündüz mesai 
harcıyor. Kurban 
bayramı öncesi 
vatandaşlar bıçak 
alırken, bıçakları 
olanlar ise bıçaklan 
daha iyi kessin diye 
biletiyor. İyi bir 
kurbanlık bıçak 50 
ila 100 lira arasında 
satılıyor. İçinde kur
ban bıçağı, yüzme 
bıçağı, et kesme 
bıçağı ve masadın 
bulunduğu bıçak 
seti 100-150 lira 
arasında fiyatla 
satılıyor.
Bursah bıçak Ustası

Aziz Şen, "Yaklaşan 
kurban bayramı se
bebiyle hummalı 
çalışmalar devam

ediyor. Biz birinci 
sınıf işçilikle 
bıçaklarımızı imal 
ediyoruz.

Bıçaklarımızı test 
ettik, jilet gibi kes 
kin, vücudumuzdaki 
kılları kesiyor.

Bıçaklarımız o 
kadar keskin ki, 
Bursa bıçaklarıyla 
kesilen hayvan 
eziyet görmüyor. 
Bıçaklarımız uzun 
süre körelmiyor. 
İşçilikler elde 
yapıldığı için kalite 
ön palana çıkıyor. 
Bursa bıçakları 
dünyaca ünlü. Çin'
den gelen kalitesiz 
bıçakları Bursa 
bıçağı diye 
satıyorlar.
Vatandaşlar 
bıçakları güvenilir 
ve bildik yerlerden 
alsınlar. Kurbanlık 
bıçaklar 50 ile 100 
lira arasında 
değişen fiyatlarla 
satılıyor. Kurbanlık 
bıçak setini ise 100- 
150 lirasında 
satıyoruz” dedi.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans

SATIŞIMIZ BAŞLAMIŞTIR

Ekmek arası, dürüm, porsiyon köfte, 
sucuk, ciğer ve et çeşitleri 

siparişleriniz için bir telefonunuz yeterli

ÇORBA SERVİSİMİZ BAŞLAMIŞTIR 
5 KELLE PAÇA - İŞKEMBE - EZO GELİN -

MERCİMEK - TAVUK SUYU 

KURBANLIK 
BÜYÜKBAŞ VE 

KÜÇÜKBAŞ

Tek: O 224 512 00 OO - O 535 822 5.5 64
Demirsubaşı Mah. Gazino Sok. No: 4/A GEMLİK 

____  ‘ X ■' ' .
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Emenlilere ttayranı ilmimsi H Ağustosta
Emeklilere 
ödenecek bayram 
ikramiyesinin 
tarihi belli oldu. 
Hükümetin 
geçtiğimiz 
Ramazan Bayramı 
öncesinde almış 
olduğu kararla 
milyonlarca

emekliye yılda iki 
kez bayramlarda 
bin liralık 
ikramiye verileceği 
duyurulmuştu.
Yasanın hızla 
onaylanmasından 
sonra emekliler 
ilk ikramiyelerini 
Ramazan

Bayramı öncesi 
almışlardı.
16-17 AĞUSTOS 
TARİHİNDE 
HESAPLARA 
YATACAK

Kurban bayramı 
bu ayın 21'ine denk 
geliyor. 18-19

Ağustos'unda 
hafta sonuna denk 
gelmesinden 
dolayı emeklilerin 
maaş ve 
ikramiyelerinin 
16-17 Ağustos 
tarihlerinde 
hesaba yatacağı 
belirtildi.

Yenişehir Havalimanı'nda üölcü sanısı nünle 8 arttı
Yenişehir 
Havalimam'nda bu 
yılın ilk 7 ayında, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 9 artışla 150 
bin 239 yolcu 
taşındı.
Devlet Hava Mey 
danları İşletmeleri 
(DHMİ) Genel 
Müdürlüğü tarafın 
dan yılın ilk 7 ayı ile 
geçen yılın aynı 
dönemine ait ista
tistikler açıklandı.

Yenişehir 
Havalimanından bu 
yılın ilk 7 ayında, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 9 artışla 150 
bin 239 yolcu 
taşındı. Bu yıl aynı 
dönemde hizmet 
veren uçak sayısı 3 
bin 70'e, taşınan 
yük ise bin 561 tona 
ulaştı.
TEMMUZ AYINDA 
22.4 BİN YOLCU 
TAŞINDI

Temmuz ayında ise 
Yenişehir 
Havalimam'nda iç 
hat yolcu sayısı 20 
bin 754, dış hat 
yolcu sayısı ise bin 
709 oldu. Böylece 
Temmuz ayı içinde 
iç ve dış hat toplam 
yolcu sayısı 21 bin 
463'e ulaştı. Tem
muz ayında 573 iç 
hat, 32 de dış hat 
olmak üzere toplam 
uçak sayısı 605 
olarak gerçekleşti

HhatsApp'a sınır geliyor!
VVhatsApp'ın İOS 
sürümüne gelen 
yeni güncellemeyle 
birlikte mesajları ve 
medya öğelerini 
beşten fazla kişiye 
yönlendirmek 
mümkün olmaya
cak. Yeni gelen 
kısıtlamanın sebe
binin ise yalan 
haberlerin önüne 
geçmek olduğu 
düşünülüyor. 
En çok kullanılan 
mesajlaşma 
uygulamalarından 
biri olan 
VVhatsApp'ın İOS 
sürümüne önemli 

bir güncelleme 
geldi. Birkaç yıl 
önce eklenen mesaj 
yönlendirme 
özelliğine yeni 
gelen güncelle
meyle birlikte 
sınırlama getirildi. 
Artık kullanıcılar bir 
mesajı en fazla 5 
farklı kişiye yön
lendirebilecek. 
Ayrıca medya 
mesajlarının 
yanındaki çabuk 
yönlendirme tuşu 
da kaldırıldı.
Yeni güncelleme bir 
süredir diğer 
ülkelerin aksine

kullanıcıların daha 
fazla mesaj, 
fotoğraf ve video 
yönlendirdiği

Hindistan'da test 
ediliyordu. Mesaj 
yönlendirmedeki 
kısıtlamanın nedeni

resmi olarak 
açıklanmadı ancak 
geçtiğimiz aylarda 
VVhatsApp'ın adının

karıştığı acı olaylar 
yaşanmıştı. VVhat- 
sApp'tan yayılan 
sahte haberler, 
ülkede birçok linç 
girişimine sebep 
olmuştu.
Uygulamanın yeni 
güncellenen 
sürümü, 
iPhone'larında 
VVhatsApp'a sahip 
olan bütün 
kullanıcıların hizme
tine sunuldu. Artık 
mesajları ve medya 
öğelerini beşten 
fazla kişiye yön
lendirmek mümkün 
değil.
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0 üriinlenleki gümrük »ercileri sıfırlanüı!
Besicilikte kullanı 
lan yem ham mad
delerinin gümrük 
vergileri sıfırlandı, 
ithalat Rejimi 
Kararına Ek Karar
lar, Türkiye 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın imza 
sıyla Resmi Gaze 
te'de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, İthalat 
Rejimi Karan'nda 
yer alan bazı mad-

delerin gümrük 
vergilerinde 
değişikliğe gidildi. 
Ayçiçek yağının iç 
piyasa fiyatlarının 
makul seviyelerde 
tutulması amacıyla 
ayçiçeği tohu
munda uygulanan 
gümrük vergisi yerli 
üretim üzerinde 
olumsuz etki yarat
mayacak şekilde 
yüzde 27'den yüzde 
13'e çekildi.
Ayrıca, besicilik

(iSoansrasKUâyi'-M

if

maliyetlerinin ve et 
fiyatlarının makul 
düzeyde seyretmesi 
amacıyla yem ham 
maddelerinin 
gümrük vergileri 
sıfır olarak 
belirlendi. 
Öte yandan, İthalat 
Rejimi Karan'nda 
"Gelişme Yolundaki 
Ülke" statüsünde 
olan Moğolistan 
"En Az Gelişmiş 
Ülkeler" listesine 
alındı.

Dış ticaret endeksleri açıklanın
TUIK, haziran ayı
dış ticaret endek
slerini açıkladı. 
İhracat birim değer 
endeksi %3,8 arttı. 
İhracat birim değer 
endeksi Haziran 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
%3,8 arttı. Endeks 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde 
%5,2 azalırken, ham 
maddelerde (yakıt 
hariç) %4,2, 
yakıtlarda %43,4 ve 
imalat sanayinde 
(gıda, içecek, tütün 
hariç) %4,1 arttı. 
İhracat birim değer 
endeksi 2018 yılı ik
inci çeyrekte bir 
önceki yılın ikinci 

çeyreğine göre 
%5,6 arttı.
İhracat birim değer 
endeksi Haziran 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
%3,8 arttı. Endeks 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde 
%5,2 azalırken, ham 
maddelerde (yakıt 
hariç) %4,2, 
yakıtlarda %43,4 ve 
imalat sanayinde 
(gıda, içecek, tütün 
hariç) %4,1 arttı. 
İhracat birim değer 
endeksi 2018 yılı 
ikinci çeyrekte bir 
önceki yılın ikinci 
çeyreğine göre 
%5,6 arttı.
İthalat birim değer

endeksi %6,9 arttı 
İthalat birim değer 
endeksi Haziran 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
%6,9 arttı. Endeks 
bir önceki yılın aynı 

ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde 
%1,8, ham 
maddelerde (yakıt 
hariç) %10,6, 
yakıtlarda %34,9 ve 
imalat sanayinde

(gıda, içecek, tütün 
hariç) %1,3 arttı.
İthalat birim değer 
endeksi 2018 yılı 
ikinci çeyrekte bir 
önceki yılın ikinci 
çeyreğine göre

%7,4 arttı. 
İhracat miktar en
deksi %5 azaldı 
İhracat miktar en
deksi Haziran 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
%5 azaldı. Endeks 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde 
%4,5 artarken, ham 
maddelerde (yakıt 
hariç) %3,4, 
yakıtlarda %24,4 ve 
imalat sanayinde 
(gıda, içecek, tütün 
hariç) %0,4 azaldı. 
İhracat miktar en
deksi 2018 yılı ikinci 
çeyrekte bir önceki 
yılın ikinci 
çeyreğine göre 
%1,6 azaldı.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

itfaiye 110 Telefon Arıza 121
Polis İmdat 155 UEDAŞ ARIZA 186
Jandarma İmdat 156 UEDAŞ İşletme 513 45 03
Jandarma K. 513 10 55 Statyum 514 00 95
Polis Karakolu 513 18 79 Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Gar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt Md. 

Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.

513 11 74
KAYMAKAMLIK 513 13 53

513 10 57
Kaymakamlık 513 10 51 Karayolları 513 13 08
C.Savcılığı 513 10 53 Liman Baş. 513 11 33
C.Savcı Yrd. 513 29 54 Mal Müd. 513 10 95
Emniyet Müd. 513 10 28 Nüfus Md. 

özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 37 42
ULAŞIM 513 15 07

Pemuklcale
DENİZ UÇAâl

0*12 OO 26
013 66 13

513 14 14
513 13 64

Pageıue Alemle Seyahat
613 12 12 Gümrük Md. 524 85 86

Aydın Turizm 613 20 77 Ver. Dairesi Md. 513 10 92
SOzar Turizm
Kanberofilu-Esadae

612 1O 72 İlce Tarım Müd. 513 10 45
Anıtur 
Kamil Koç

614 47 71
612 O1 63 İlçe Seç. Md. 513 77 73

Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166HASTANELER

Devlet Hastanesi 517 34 00 BELEDİYE
Sahil Dev. Hsst 513 23 29
Mer.Safi.Ocaöı 513 10 68 Santral 513 45 21 -23Tomokey Tomografi 
Acıbadem

513 65 29
280 44 44 Başkanlık 51345 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 513 18 21 İtfaiye 513 23 25
Çınar Taksi 513 24 67 Muhasebe Md. 513 45 21-182
Güven Taksi 513 32 40 Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Gemlik Taksi 513 23 24 Su Arıza Yalnız 185
Manastır Taksi 517 33 94

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 25e 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 04

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 613 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz__________ 514 17 00
Akcan Petrol o13 70
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 0*13 16 40
Boyza Petrol ai3^ı_Q3_

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK 1İYA1I «AZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6155 

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)

ffllISİHİlN
VENÜS SİNEMASI 
CANAVAR GİBİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45

ŞEYTAN KAPISI 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
KABİR AZABI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU

%2 O ve üzeri 
eğitim bursu 

için okulumuza 
başvurunuz. j

%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15-26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

ÖZEL HATEM OKULLARI I 0224 514 49 49 - 0535 545 28 87
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www.hatemokullari.kl2.tr

Fiyatlarımıza 
Eğitim, yemek, yayınlar 

kıyafetler dahildir.

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.hatemokullari.kl2.tr
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YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

■ GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ lı

MARMARA BÖLGESİNİN EN BÜYÜK
KAVLAK

l DOĞANIN HÂZİNESİ J

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

www.kavlak.com.tr

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA O 224 J|
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ |

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

|Kunılıif:1973|

StavKıfl

13 Ağustos 2018 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Dronlar kaçakçılara aman vermiyor. Körfez’de kaçak midye avlayıcıları 
dronlar sayesinde kıskıvrak yakalandı

5 ton M miılwı el hnılu
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Dronlar işe yaradı..
İlçe Kaymakamımız Gürbüz Kara 

kuş’un ileri teknoloji araçlarının güven
lik için kullanılması projesi ile başlayan 
süreçte, ilçemizdeki kurumların satın 
alarak Emniyet güçlerine bağışladığı 
dronlar büyük görevler yapıyor.

Bugün gazetemizin manşetimize 
taşıdığımız polisin dronla takip ettiği 
midye kaçakçılarına yapılan baskın 
sonucu 5 ton kaçak midyeye el kondu, 
kaçakçılar gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde ise uyuşturucu 
bitki ekili bir tarla dronlarla tesbit edildi 
ve hint kenevirleri imha edildi. Dev. 4’de

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gem
lik Körfezi'ndeki sorumluluk sahasında drene 
ile yaptığı gözetleme ve kontroller sırasında 
kaçak bir teknenin kaçak midye yükü ile 
zeytinlik alana yanaşmaya çalıştığını belirledi. 
Ele geçirilen midyelerin İzmir ve İstanbul gibi 
illere götürülmeye çalışıldığı öğrenilirken, 
gözaltına alınan 3 zanlı ile birlikte bir de kapalı 
kasa minibüs ele geçirildi. Haberi sayfa 2’de

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA 

Tel: 0.224 513 06 7? ;Fax: 513 30 3O.t

Sheraton İstanbul Ataköy’de gerçekleş 
tirilen fikstür çekimine, TBF Ligler Direk
törü Samer Şenbayrak, TB2L Koordi
natörü Oktay Yılmaz, TBF yetkilileri, 
Gemlik Basketbol adına Başkan Berkay 
Bulut, Yöneticiler Fuat Çelik ,Halit Tunalı, 
Menajer Yahya Gümüş ve basın men 
supları katıldı. Haberi syf 6’de

• İDRAR TAHLİLİ
• KAN TAHLİLİ
• RÖNTGEN
• ULTRASON
• UCUZ MAMA
• KISIRLAŞTIRMA

HANVET »OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com 

fi hanvetclinicgemlik ® hanvetveterinerclinic , 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0 284 513 5152 GEMLİK® erdogansaglik@hotmail.com

• Merkez: Dr. Ziya Kaya Nah. İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK
• Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK

□ +905324143628 
@«+9022451222 39

+90 2245122238 
+90850 3042239

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

V SAĞLIK

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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Dronlar kaçakçılara aman vermiyor. Körfez’de kaçak midye avlayıcıları dronlar sayesinde kıskıvrak yakalandı

5 ton Kaçak midyeye el kondu

Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
Gemlik Körfezi’ndeki 
sorumluluk 
sahasında drone ile 
yaptığı gözetleme ve 
kontroller sırasında 
kaçak bir teknenin 
kaçak midye yükü ile 
zeytinlik alana 
yanaşmaya 
çalıştığını belirledi.

Uzun süre drone ile 
takip edilen kaçak 
tekneye kenara 
yaklaştığı sırada 
baskın düzenlendi. 
Çoğu zaman midye 
dolu çuvalları denize 
atarak kaçan zanlılar 
bu sefer polis ekip
leri tarafından 
kıskıvrak yakalandı. 
Çuvallar dolusu ağır 

metal yüklü ve 
zehirleyici olduğu 
öne sürülen 5 ton 
midyeye el konuldu. 
Operasyon sıra 
sında bölgede 
şüphelilerin kaçma 
ihtimaline karşın 
sahil güvenlik botu 
da tur attı.
Ele geçirilen 
midyelerin İzmir ve

İstanbul gibi 
illere götürül 
meye çalışıldığı 
öğrenilirken, 
gözaltına alınan 3 
zanlı ile birlikte bir 
de kapalı kasa 
minibüs ele geçirildi. 
Kaçak ve zehirleyici 
midye olayı ile ilgili 
soruşturma devam 
ederken, Gemlik 

polisi drone'lu 
operasyonları ile 
başarılı çalışma 
larına devam ediyor. 
Daha önce de çeşitli 
tarihlerde sayısız 
uyuşturucu 
baskınını drone 
desteği ile yapan 
emniyet güçleri, 
'doktor' lakaplı 
uyuşturucu 

imalatçısı 
R.C.'nin yanı sıra 
Kumla bölgesinde 
binlerce kök Hint 
keneviri ele 
geçirmiş, otoyolda 
yaptığı başka 
bir operasyonla da 
piyasa değeri 
binlerce lira olan 
uyuşturucu ele 
geçirmişti.

İyi Partinin 2. kurultayında Meral Akşener yeniden Genel başkan seçildi.

Mildiler M Parti kurultayına katıldı
İyi Parti’nin 
Ankarada yapılan 
2. olağan kongre
sine Gemlik İlçe 
Örgütünden de 
geniş katılım oldu. 
Meral Akşener’in 
yeniden genel 
başkan seçildiği 
dünkü kongrede 
ayrıca 80 üyeden 
oluşan Genel İdare 
kurulu (GİK) ile 10 
üyeden oluşan 
Merkez Disiplin 
Kurulu seçimleri de 
yapıldı.

Kurultayda bir 
süre önce genel 
başkanlıktan 
istifa ettiğini 
açıklayan Meral 
Akşener tek 
aday gösterildi. 
Akşenerin 
istifasından sonra 
evinini kapısının 
önünde partililer 
çadır kurarak 
Akşener’in istifasını 
geri almasını 
istemişti.
Dün yapılan kurul
tay saat 10.00’da

başladı. 
Kurultay'da tek 
başkan adayı 
olan Meral Akşener, 
888 delegeden 
881'inin oyunu 
alarak yeniden 
genel başkan 
seçildi.
Gemlik kurultay 
dellegeleri 
Akşener’e oy 
erdiler.
Ankara’ya giden 
iyi Parti Üyeleri 
gece Gemlik’e 
döndüler.

KAŞ6D6 B€KL.€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TE. LİM EDİLİR

GÜLER AJANS
ATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde düğünde 
çıkan kavgada 
sırtından bıçaklanan 
33 yaşındaki Aslan 
A. kaldırıldığı has
tanede tedavi 
altına alındı.
Edinilen bilgilere 
göre olay İnegöl'ün 
Kurşunlu Mahalle- 
si'nde ki bir düün

MİMİMİ

İzmir merkezli 2 ilde 
Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) 
Türk Silahlı Kuvvet
leri (TSK) yapılan 
masına yönelik 
operasyonda, 
"asker abisi" ol 
duğu iddiasıyla 
aranan kişi ile TSK'- 
dan ihraç edilen bir 
teğmen tutuklandı. 
İzmir Cumhuriyet 
Başsavcılığının 

töreninde meydana 
geldi. İddiaya göre 
düğünde alkol alan 
iki grup arasında 
çıkan tartışma 
bıçakların 
kullanıldığı kavgaya 
dönüştü. Yaşanan 
arbede sırasında 
Aslan A. henüz 
kimliği belirlene
meyen bir kişi

FETÖ'nün TSK 
içerisindeki 
yapılanmasına 
yönelik soruş 
turmaları 
devam ediyor. 
Bu kapsamda, 
İl Jandarma 

Komutanlığı ekiple 
rince "asker abisi" 
olduğu iddiasıyla 
aranan M.F. İzmir, 
örgütün şifreli 
haberleşme

tartından sırtından 
bıçaklandı. Ambu
lans ile İnegöl De
vlet Hastanesine 
kaldırılan Aslan A. 
tedavi altına alındı. 
Olayla ilgili 
soruşturmaya 
başlandı. Jandarma, 
Aslan A?yı 
bıçaklayan kişinin 
kimliğini araştırıyor.

programı ByLock'u 
kullandığı belirlenen 
ve KHK ile TSK’dan 
ihraç edilen teğmen 
M.Ş. ise Bursa'da 
düzenlenen eş 
zamanlı operas 
yon la gözal 

tına alındı.
Zanlılar, jandar
madaki işlem 
lerin ardından 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde otomobil 
ile motosikletin 
karıştığı kazada 
yaralanan moto 
siklet sürücüsü 
Nizam D. hasta 
neye kaldırıldı. 
Kaza anı ise 
güvenlik kamerası 
tara fından 
görüntülendi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mahmudiye 
Mahallesi 
Ertuğrulgazi Cad
desi üzerinde ki 
kaza, Avarlar 
Kavşağı is-* 
tikametinden 
seyir halinde olan 
Hüseyin D. yöneti
mindeki 16 KON 19 
plakalı otomobille, 
kavşaktan dönüş

Ilıırcft illine ImM (W
İnegöl'de, üzerinde 
kontak anahtarı 
unutulan hafif 
ticari araç, hırsız 
tarafından çalındı. 
Olay, sabah saat
lerinde İnegöl ilçesi 
Mahmudiye Ma
hallesi Haşan 
Koyuncu Sokak'ta 
meydana geldi. 
Osman Çelebi, 16 
KKG 97 plakalı hafif 
ticari aracını sokak 
üzerine park etti. 
Kontak anahtarını 
üzerinde unutup 
evine giden araç 
sahibi, geri 
geldiğinde aracının 
bıraktığı yerde

yapmak istediği 
sırada arkasından 
gelmekte olan 
Nizam D.'nin 
kullandığı 16 ABG 
913 plakalı moto 
sikletin çarpması 
sonucu meydana 
geldi. Kaza sonu 
cu motosikletten 
düşerek yerde 
sürüklenen 
Nizam D. hafif 

olmadığını fark etti. 
Çevredeki bir işye 
rinin güvenlik karne 
rasını inceleyen 
Çelebi, aracının bir 
şahıs tarafından 
çalındığını tespit 

şekilde yaralandı, j 
Çevredeki 
işyerlerinin güvenlik 
kameralarına da 
yansıyan kaza 
sonrası yaralıya ilk 
müdahaleyi 
112 Acil Servis 
Ambulansındaki 
sağlık ekipleri yaptı. 
Kaza ile ilgili 
soruşturmaya 
başlandı.

etti. Çelebi, polise 
haber verdi. Olay 
yerine gelen polis 
ekipleri, yapılan in
celemenin ardından 
aracın bulunması 
için çalışma başlattı.

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZGİİZELYALI SİTESİNDE

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800

Gece yarısı girdiği 
evde çalacak bir şey 
bulamayan hırsızlık 
şüphelisi, buzdola 
bındaki birayı içip 
mutfak tezgâhındaki 
bayat ekmeği yedi. 
Mahkemenin beraat 
ettirdiği sanığa kötü 
haber Yargıtay'dan 
geldi.
Hırsızlık şüphelisi, 
saat 02.00 sularında 
girdiği evde çalacak 
değerli bir eşya 
bulamadı. İddiaya 
göre karnı acıkan 

hırsızlık zanlısı, 
evde kimsenin 
olmamasını fırsat 
bilip bir şeyler 
atıştırmak için 
mutfağa girdi. 
Dolaptaki bir adet 
birayı açıp içen 
zanlı, tezgâh 
üzerindeki bir 
parça bayat ekmeği 
de yedi. Ertesi gün 
ev sahibi karı - 
koca soluğu polis 
karakolunda aldı. 
Evden alınan par
mak izi incelemesi 

sonrası hırsızlık 
şüphelisinin kimliği 
tespit edildi. 'Konut 
dokunulmazlığını 
ihlâl ve mala zarar 
verme' iddiasıyla 
hırsızlık zanlısı 
hakkında dava 
açıldı. Asliye Ceza 
Mahkemesi, hırsızlık 
suçunun vasfı 
oluşmadığı 
gerekçesiyle 
sanığın beraa 
tine hükmetti. 
Cumhuriyet Savcısı 
kararı temyiz etti.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Dronlar işe yaradı...
Güvenlik sorunlarının çözümünde dronların 

kullanılması projesi Bursa da ilk ilçemizde 
başladı.

Bu konuda iş dünyası, kurumlar dron alımı 
için destek verdi.

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret 
Borsası, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından satın alınarak Güvenlik Güçlerine 
verilen dronlar 24 saat görevde.

Aldığımız bilgilere göre, dronlar her yerde.
Gemlik semalarında, köylerin tepelerinde, 

denizde...
işe yarıyorlar.
Dronlar kaçakçıları, trafik teröristlerine, 

kaçak balık avlayanlara ve midye vurguncu 
larına, uyuşturucu yetiştirenlere ve satıcıları 
izleme de.

Son olarak ele geçen 5 ton kaçak çıkarılmış 
midye getiren tekne, deniz üzerindeki dron- 
dan izlenerek kaçakçılar ürünlerini karaya 
çıkardığında, polisin yaptığı baskın ile suçüs 
tü yakalandılar.

Burdan güvenlik güçlerine sesleniyorum.
Denizlerimizde yıllardır kaçak balık avlayan, 

yasaklara uymayan, lamba yakan, algarna ve 
tarak kullanan balıkçılar ile amatör balıkçı 
geçinip, 5 kilodan çok balık yakalayıp bunları 
satarak ticaret yapan kişilerin tekneleri üzeri 
ne öe uçuran ûron'ıarınızı.

Çünkü yıllardır bu konuda Sahil Muhafaza 
Güvenlik güçleri, başarılı bir sonuç alamadı.

Mudanya dan yola çıktığın teknenin hareketi 
denizdeki balıkçıya anında bildirdiğinden 
yıllarca ne bir kaçakçı teknesi yakalandı, ne 
de bir balıkçı ağına el konabildi.

Bu konuda başkaları kaçakçılarla mücadele 
etmek zorunda kaldı.

Gemlikli adının karalanması neden olan 
polisiye olaylar, görülüyor ki dronların devre 
ye girmesiyle olaylarda düşüş gösterecek.

Bu teknolojiyi bulanlara teşekkür etmek hepi 
mizin görevi.

MANASTIRIN TRAFİK LAMBALARI

Gemlik Küçük Kumla yolununda yapılaş 
manın en yoğun olduğu yer Manastır (Cumhu 
riyet Mahallesi) dir.

Manastır'daki ana yol üzerine 2 yeni trafik 
sinyalizasyon lambaları kondu.

Bu doğru mudur? Bence yanlış bir hizmettir.
Yayaların karşıya geçmesi için trafik akışını 

kesen bu lambalar, bilhassa hafta sonlarında 
trafiğin sıkışmasına yol açıyor.

500 metre arayla konan sinyalizasyon lam 
baları yerine, aynı bölgeye üst geçit veya - 
zemin uygun olduğundan- alt geçit yapılmış 
o'ısayûı, surun yaşanmazdı.

Yaz bitse de buradaki sorun devam edecek
tir.

Dün Kumladan dönerken her trafik lambas. 
nın altında bir trafik polisinin konduğunu 
gördüm. Bu sıkışmayı bir nebze de olsa hafi
fletiyor. Ama, anayolda sık sık trafik akışını 
lamba sistemiyle kesmek doğru bir yöntem 
değil. (L veya alt geçit soruna kesin 
çözümü

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, seçim 
sonrası teşekkür 
ziyaretlerinde 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odasına 
konuk oldu. 
GTSO Başkanı 
Paşa Ağdemir ve 
GTSO Meclis 
Başkanı Haşan 
Yıldırım ile yönetim 
kurulu üyeleri 
tarafından karşıla 
nan Belediye 
Başkanı, Gemlik 
Ticaret Odası'nın 
da, Gemlik'in geli 
şiminde önemli pay 
sahibi olduğunu 
vurguladı. 
Ziyarette söz alan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz; "24 Haziran 
Cumhurbaşkanlığı 
ve milletvekilliği 
seçimleri 
sonrasında, odala 
rımızı ve STK' lan 
mızı ziyaret ediyo 

ıTizr. itenisüreçte, 
hizmet ile alakalı 
kararları çok daha

Bursa Barosu yönetimi Baro Bülteninin kapağında
temasını katliamlara ayırdı

fcılmlMıııMMIııMııı
MtıııiıMiillaMlMıııııtııılı
Bursa Barosu tem
muz ayı bülteni 
yayınlandı.
Bursa Barosunun 
sürekli yayınların 
dan olan Bursa 
Barosu Bülteninin 
son sayısında, 
1979 yılında silahlı 
saldırı sonucu 
öldürülen 
Gazetemiz Sorumlu 
Müdürü Avukat 
Mehmet Cengiz 
Göral ile geçtiğimiz 
yıl davasına bakma 
dığı halde işyerin 
den çıkarak aracına 
bindiği sırada gözü 
dönmüş bir katil 
tarafından katle 
dilen Av. özgür Ak- 
soy’un fotoğraf 
larına bültenin 
birinci sayfasında 
yer verildi.

hızlı alacağız. 
Kazanan bu sayede 
Türkiye olacak.
Dünyanın en büyük 
10 projesinden 6 
tanesi Türkiye'de 
gerçekleştiriliyor. 
Türkiye'de topye 
kün kalkınma 
sağlanıyor. Lider
imizin Belediye 
Başkanlığından 
gelmesinin de 
avantajlarını yaşı 
yoruz. Nerede 
ihtiyaç olduğunu 
doğrudan biliyor. 
Büyükşehir Yasası 
nın da faydalarını 
en fazla Gemlik'te 
görüyoruz.

Bültenin kapağında 
Temmuz ayının 
siyasi toplumsal 
olaylarının başlıkla 
rina yer alıyor. 
Acılarımız, Temmuz 
Güneşi’nden daha

Türkiye'de hizmet 
çıtası çok yükseldi. 
Belediyelerin gece 
ışıkları yanmıyorsa, 
sorun var demektir. 
Bizler, kamu kurum 
tarımız ve STK'lan 
mızla uyumlu çalışı 
yoruz. Pek çok ku
rumun binasını da 
Belediye olarak biz 
yaptık" dedi.
TOBB dilekçe İn
celeme Komisyo 
nunda Yer Alıyoruz 
Paşa Ağdemir ise;
"İlçemize önemli 
hizmetler veren 
Gemlik Belediye 
Başkanımıza teşek 
kür ediyoruz.

yakıcıcı sözcüğü 
nün altında: 
Sivas / 2 Temmuz 
1993, Başbağlar/5 
Temmuz 1993, 
Suruç / 20 temmuz 
1915 yazısı yer

Bizler de, elimizden 
geldi ğince katkı 
sağlı yoruz. Kurum- 
larla iyi ilişkiler 
kurmak için 
çabalıyoruz. Gem
lik'te gözle görülür 
hizmetler var. Yeni 
sürecin de ülkemi 
ze hayırlar getire 
ceğine inanıyoruz. 
TOBB da önemli 
bir görev aldık. 
Dilekçe İnce 
leme Korniş 
yonu kuruldu, 
bizler de üyesi 
olduk. Artık sonuç 
veren toplantılarda 
yer alacağız" 
şeklinde konuştu.

alıyor.
3 Temmuz 1979 
günü evine 
giderken siyasi 
düşüncelerinden 
dolayı katledilen 
Av. Mehmet Cengiz 
Göral her yıl ölüm 
gününde Adliye 
Mahallesindeki 
mezarı başında 
Bursa Barosu 
tarafından anılıyor. 
Yok yere öldürülen 
Av. Özgür Aksoy 
ise ölümünün 
birinci yılında 4 
Temmuz 2018 günü 
Orhangazi Yeniköy 
Mezarlığındaki 
babası Av. Ali Ak- 
soy’un mezarının 
yanındaki kabri 
başında Bursa 
Barosu tarafından 
anılmıştı.
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Bursa'da düzenle
nen ve iki gün 
süren Hamak 
Festivali'nde ilginç 
görüntüler ortaya 
çıktı.
Nilüfer İlçesi Balat 
Ormam'nda bu yıl 
İkincisi düzenlenen 
Hamak Festivali, 
yoğun ilgi gördü. 
Salıncak ve 
hamaklarıyla festi
vale katı lanlar din
lenmenin yanı sıra 
düzenlenen konser 
ve etkinliklerle vakit 
geçirip butik start
larda alışveriş 
yapma imkanı 
buldu. Festivale 
Eskişehir'den 
arkadaşıyla katılan 
Hacer Özer, "Doğa 
sever biriyim. Sık 
sık da yürüyüşlere 
çıkarım. Bu festivali 
de duyup merak 
ettik. O yüzden

II II

kalkıp geldik. 
Hamak Festivali 
olduğu için inatla 
sadece hamaklarda 
kaldık" dedi.
Saç tasarımı üzeri 
ne butik stant açan 
Tarih Öğretmeni 
Meriç Şeyma Tirya 
ki ise, "Rasta ve 
saç tasarımı yapıyo 
rum. Burada hemen 
hemen herkese bir 
tasarım yaptım. Bu

rada çok güzel 
etkinlikler düzen
leniyor, keyifli vakit 
geçiriyoruz. Ayrıca 
Bursa'da bulunan 
çeşitli alanlardaki 
tasarımcılar da bu
rada satış yapıyor" 
şeklinde konuştu. 
'AMACIMIZ 
SADECE HAMAK' 
Amaçlarının sadece 
hamak kültürünü 
yaymak ve insan

lara anlatmak 
olduğunu söyleyen 
organizasyon yetki 
lisi Engin Çakır ise, 
"Burada biraz sakin 
vakit geçirmek için 
bulunuyoruz. As 
lında hamak herke 
sin evinde bir köşe 
de duran piknik 
öğesidir. Biz bunu 
piknikten bir adım 
öteye taşıyıp in 
sanları sanatsal 
etkinliklerle de 
buluşturduk. Bu yıl 
İkincisini düzenledi 
ğimiz festival dün 
yada ilk ve tek olma 
özelliğine sahip. 
Bundan sonraki yıl 
larda da bunu dü 
zenlemeye de vam 
edeceğiz. Burada 
yetişkinleri de ço 
cukları da gerçek
ten mutlu edecek 
bir etkinlik gerçek 
leştirdik.” dedi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına 
çıkmak için bekleyen TIR'ların oluş 
turduğu kuyruk 11 kilometreye ulaştı. 
İhracat yüklerini teslim edecekleri 
adreslere götürmek için yola çıkan 
TIR'lar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 
yoğunluğa neden oldu.
Taşıdıkları yükleri hafta başında götüre
cekleri adreslere ulaştırmak isteyen 
TIR'lar, sınır kapısında 11 kilometrelik 
kuyruk oluşturdu.
Yaklaşık 440 tır, Kapıkule Sınır Kapısı 
önünde yurt dışına çıkmak için 
işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor 
Bu arada yurt dışına çıkmak için 
bekleyen TIR'lar, Hamzabeyli Sınır 
Kapısı'nda da 2 kilometrelik kuyruk 
oluşturdu.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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I GEMLİK BASKHBOL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Türkiye Basketbol 
2.Ligi’nde 2018- 
2019 sezonu 
fikstürü kura 
çekimiyle belirlendi. 
Sheraton İstanbul 
Ataköy’de 
gerçekleştirilen fik
stür çekimine, TBF 
Ligler Direktörü 
Samer Şenbayrak, 
TB2L Koordinatörü 
Oktay Yılmaz, TBF 
yetkilileri, Gemlik 
Basketbol adına 
Başkan Berkay 
Bulut, Yöneticiler 
Fuat Çelik ,Halit 
Tunalı, Menajer 
Yahya Gümüş ve 
basın mensupları 
katıldı.
TBF Ligler 
Direktörü Samer 
Şenbayrak’ın açılış 
konuşmasının 
ardından 2018-2019 
sezonunun kura 

çekimi gerçekleşti. 
Gemlik Basketbol 
adına konuşma 
yapan Berkay Bulut 
Kuranın tüm 
takımları hayırlı 
olması temen
nisinde bu
lunurken,Bursa ilini 
Türkiye Basketbol 
2.liginde temsil 
eden tek takımız. 
Ligin değerinin 
artması için 
takımlar elinden 
gelen imkanları 
zorladığı ama Tbf 
bu doğrultuda 
takımlara destek 
olmadığını ve bu 
yüzden liglerden 
maddi sıkıntılar 
çeken bir çok köklü 
kulübün faaliyet
lerini sonlan 
dırdığını belirterek, 
Türkiye Basketbol 
federasyonu bu

süreçte takımlara 
mali kriter getirerek 
harcamalarını kon
trol altına alması 
takımların bir bir 
kapanmasını en
gellerdi ifadeleri 
kullandı.
Gemlik Basket
bolün kura çekimi 
sonucunda A

Grubu’ndaki rakip
leri şu şekilde 
oluştu: 
Ups Spor 
İSTANBUL 
Söğütsen Seramik 
ANKARA
T.E.D 
İSTANBUL 
Bossan 
İZMİR

Samsun Bşb. 
Anakent 
SAMSUN 
Merkezefendi Bld. 
DB DENİZLİ 
Haliliye Bld. 
URFA 
Kocaeli Bşb. 
Kağıtspor KOCAELİ 
Efe Spor 
AYDIN

Bornova Bld.
İZMİR
Gemlik Basketbol 
Menajeri Yahya 
Gümüş Gemlik 
adına iyi bir kura 
çektiklerini 2018- 
2019 sezonunda 
mütevazı bir bütçe 
ile mücadele ede
ceklerini, Gemlik 
Basketbol olarak 
ilk hafta bay 
olacağımızdan 
sezona Kasım 
ayının ilk haftası 
başlayacağız.
Antrenörümüz Fatih 
Elbaşın sistemine 
göre oynayacağımız 
sporcular ile 
anlaşarak transferi 
sonlandırdık. 13 
Ağustosta sezon 
hazırlıklarına 
başlayacaklarını 
ifade ederek sözleri 
tamamladı.

EHGELSİZ HJEE'DE "BİZOEH SESLER" İLGİ GÖBDİİ
Gemlik Belediye- 
si'nin 2018 Kültürel 
Etkinlikleri 
kapsamında 
organize ettiği 
“Bizden Sesler” 
programı yoğun 
ilgi gördü.
Engelsiz Kafe’de 
düzenlenen pro
gramda Gemlik’in 
sevilen sesleri 
Mahmut Büyük 
oruç ve Yunus 
Emre Çelik’in 
seslendirdiği

birbirinden güzel 
şarkıları yüzlerce 
vatandaş beğeniyle 
dinledi. Türkçe 
Pop şarkıların yanı 
sıra Türk Halk 
Müziğinin sevilen 
türkülerini de 
seslendiren 
Büyükoruç ve 
Çelik’e dinleyen
lerde halaylar 
çekerek eşlik etti. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve Belediye

Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı’nın da 
katıldığı müzik 
şöleninde 
Gemlik’in gençleri 
geç saatlere kadar 
doyasıya eğlendi. 
Yaklaşık iki buçuk 
saat boyunca 
yüksek bir tempo 
ve dinleyici 
coşkusuyla 
süren konser 
sonunda genç 
şarkıcılar ayakta 
alkışlandı.

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Gemlik Körfez ABONE C.D'JNUZ MU?
ABONE .LUN OKUYUN OKUTUN BYECŞM

Bu gazete
Anadolu’nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulaması nda 
yayıhlljjnmaktadır.

sayfamız ; Gemlikjgarfe^ - Güler Ajans
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Bedelli askerliğe rekor başvuru!
3 Ağustos itibarıyla 
da bedelli askerlik 
için 3 Kasım 2018’ 
de sona erecek 
başvuru süreci 
başladı. İlk iki 
günde yaklaşık 200 
bin’e ulaşan 
başvuru sayısı, 
başvuru sürecinin 
ilk haftasının tamam 
landığı önceki gün 
itibariyle 290 bini 
aşarak bir önceki 
düzenlemeden 
yararlananların 
üstüne çıktı 
Bedelli askerlikle il
gili düzenlemenin 
yürürlüğe 
girmesinin ardından 
ilk 2 gün içinde 200 
bine yakın başvuru 
yapılırken Bakan

Akar, "Hedefimiz 
gençlerimizin be
delli askerlik 
uygulamasından en 
kısa zamanda ve 
sorunsuz bir 
şekilde yararlan 
masını sağlamaktır" 
demişti.
BİR HAFTADA SAYI 
290 BİNİ AŞTI 
Ak Parti ve bakanlık 
kaynaklarından 
edinilen bilgiye 
göre, 10 Ağustos 
itibarıyla bedelli 
askerlikten yarar
lanmak için yapılan 
başvuru 290 bin’i 
aştı.
BİR ÖNCEKİ 
BEDELLİDEN 
203 BİN KİŞİ 
YARARLANMIŞTI

Bedelli askerliğin 
bir önceki toplamda 
203 bin kişi yararlan 
mıştı. 2011'de çıkan 
bedellide ise 
toplamda 66 bin kişi 
başvuru yapmıştı. 
SON BAŞVURU 
SÜRESİ 3 KASIM 
Başvuru süresinin 3 
Kasım'da sona 
ereceğine dikkat 

çeken Milli 
Savunma Bakanlığı 
yetkilileri, bedelli 
askerlik başvuru 
larının e-devlet 
üzerinden veya 
askerlik şubele 
rinden yapıldığını 
hatırlattı.
BEDELLİ ÜCRETİ 
15 BİN TL 
Bedelliden 1 Ocak

1994 tarihi dahil 
olup bu tarihten 
önce doğanlar 15 
bin TL ödeyerek 
yararlanabiliyor. Be
delli askerlik ya
pacaklar 21 günlük 
temel askerlik 
eğitimi alacak. 
Yurtdışında yaşa 
yanlar ise 2 bin 
euro ödeyip Milli 
Savunma Bakanlığı 
tarafından verilecek 
uzaktan eğitimi 
almaları halinde as 
kerlik hizmetini yer
ine getirmiş olacak. 
Bedelli askerlik 
hakkından yarar
lananlar, temel 
askerlik eğitimi 
süresince 
çalıştıkları işyeri, 

kurum ve kuruluşlar 
tarafından aylıksız 
veya ücretsiz izinli 
olacak. Bedelli 
paraları Vakıfbank, 
Ziraat Bankası, 
Halkbank ve PTT 
üzerinden 
yatırılıyor. Tahsil 
edilen tutarlar, 
Hazine ve Maliye 
Bakanlığı merkez 
muhasebe birimin
deki hesapta 
toplanacak. Bu 
tutarları Savunma 
Sanayii Destekleme 
Fonu'na aktarmak 
üzere, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı 
bütçesine ödenek 
eklemeye 
Cumhurbaşkanı 
yetkili olacak.

Konut kredileri 200 milyar liraya dayandı
Bireysel tüketici
lerin bankalardaki 
konut kredi bakiyesi 
haziran sonu 
itibarıyla 200 milyar 
liraya dayandı, 
ankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) ve 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerinden derlediği 
bilgilere göre 
bankaların 
kullandırdığı konut 
kredi bakiyesi bu 
yılın haziran so
nunda 199 milyar

964 milyon 792 bin 
liraya ulaştı. Geçen 
yıl sonuna göre 
konut kredi bakiyesi 
8 milyar 430 milyon 
717 bin TL (yüzde 
4,4) artış gösterdi. 
İstanbul, bu 
dönemde en fazla 
konut kredisinin 
kullanıldığı il olmayı 
sürdürdü. Toplam 
konut kredilerinin 
yüzde 31,8'i İstan
bul'da kullanıldı. İs
tanbul'daki konut 
kredileri miktarı, 
yılın ilk yarısında

yüzde 2 artarak 63 
milyar 607 milyon 
656 bin liraya 
yükseldi.
İstanbul'u 23 milyar 
195 milyon lira 
(yüzde 11,6) ile

Ankara, 14 milyar 
774 milyon lira 
(yüzde 7,4) ile İzmir, 
7 milyar 417 milyon 
lira ile Bursa ve 6 
milyar 430 milyon 
lira ile Antalya

izledi. Ankara, İzmir, 
Bursa ve Antalya'da 
konut kredi bakiyesi 
artışı sırasıyla 
yüzde 3,4, yüzde 
5,5, yüzde 5,5 ve 
yüzde 4,6 oldu. 
Bu dönemde konut 
kredisi bakiyesinin 
en az olduğu il 69 
milyon 503 bin lira 
ile Bayburt olarak 
kayıtlara geçti. Bay
burt'u 112 milyon 
379 bin lira ile Arda
han, 137 milyon 
111 bin lira ile 
Gümüşhane ve 143 

milyon 305 bin lira 
ile Muş ve 153 mü 
yon 558 bin lira ile 
Kilis takip etti. 
Konut kredilerinin 
yarısı 3 büyük ilde 
Konut kredi 
bakiyesinde son 
altı aylık dönemde 
en fazla artışın 
yaşandığı il yüzde 
17,9'la Hakkari oldu. 
Bu ili yüzde 16,5 ile 
Şırnak, yüzde 
11,6 ile Van, yüzde 
11,5 ile Kilis ve 
yüzde 11,3 ile 
Ordu takip etti.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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GEBEKLİ TELEFONLAR RESMİ BAİRELER
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
186

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

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

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

ULAŞIM 513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73I £44 46 40

Pamukkale
DENİZ UÇAĞI 
Pegesus Akmls Seyahat
METRO
Aydın Turtam
SOzer Turizm
Kanberoğlu-Eeaday
Anıtur 
Kemli Koç___________

612 OO 26
613 66 13
613 12 12
613 20 77
612 1O 72

612 O1 63

HASTANELER
naik cyıurn iyiuu. 010 101u
İŞ-KUR 513 71 66

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE__________

Mer.Beğ. Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 08
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

51345 21 -23
5134520

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

51318 21
513 24 67
013 32 40
013 23 24
017 33 94

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya S44 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (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
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_____________ 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET Bi, ,0 33
Tuncay Otogaz 8*13 *18 45
Boyzn Petrol 813 0*1 03

Gemlik KHrfez
. OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ OAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6156 

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)

lElllllllHlNİl
VENÜS SİNEMASI 
CANAVAR GİBİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45

ŞEYTAN KAPISI 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
KABİR AZABI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU

%20 ve üzeri 
eğitim bursu 

için okulumuza 
başvurunuz, j

%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000TL

%1.26-3.25="/o75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

ÖZELHATEM OKULLARIİ 02245144949-05355452887
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www.hatemokullari.kl2.tr

Fiyatlarımıza 
Eğitim, yemek, yayınlar 

kıyafetler dahildir.

http://www.hatemokullari.kl2.tr


YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

GÜNLÜK 300 TON |. f /I A 1
YAĞLIK ZEYTİNİŞLEME KAPASİTESİ || Lr/V|<

HHHHİl DOĞANIN HAZÎNESİ )]
MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

www.kavlak.com.t

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK :UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd.N:42 Gemlik-BURSA FABRİKA :UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd.No:44 Gemlik-BURSA 0224 F J|
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68 -İZMİR YÖNÜ I £1 lU

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

14 Ağustos 2010 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Dün akşam saatlerinde 1 dolar 7 liradan satıldı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA 

Tel: 0.224 513 06 77 Fax: 513 30 30

II IIB I I ■■■■■■ ■■ II

llMlIl IİUM $m mm
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Piyasalar durdu...
Kara cumada döviz piyasalarında do 

lar ve diğer yabancı paralarının fiyatla 
rında görülen yükseliş, piyasaları fena 
vurdu.

Bizim kağıt sektöründe satışlar durdu.
Yıllarca alışveriş yaptığımız kuruluşun 

yetkilisi, “bayrama kadar piyasaların 
oturmasını bekleyeceği? " ueaı.

Siparişimizi almadıklarını söyledi.
Başka satıcıları aradık.
Önce telefonlara çıkan olmadı, daha 

sonra fiyatları öğrenince dilim tutulacak 
gibi oldu. Devamı sayfa 4’de_________

f*

Serbest piyasada yükselişini sürdüren döviz ve 
altın fiyatları durmak bilmiyor. Dün öğle saatle 
rinde Karataş Döviz Bürosunda 6.25 liradan ah 
nan 1 dolar 6.835 liradan satıldı. Saat 17.oo'sıra 
larında ise dolar fiyatlarında yükseliş gözlendi. 1 
dolar 6.25 liradan alıp 7 liradan satıldı. Avro ise 
7.25 liradan alınıp 7.95 liradan satıldı. Kapanışta 
22 ayar bileziğin gramı 255 Hra, bir küçük altının 
satış fiyatı 415 lira, yarım altının satış fiyatı 830 li
radan işlem gördü. Bu arada dolar ve çok sayıda 
kişinin altın bozdurduğu gözlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali 
nur Aktaş, Küçük Kumla’da incelemeler 
de bulunarak, Büyükşehir Belediyesi’nin, 
sahillerin değerine daha da değer kazan 
dıracak çalışmalarının hızla sürdüğünü 
söyledi. Aktaş, vatandaşlarla sohbet 
ederek, bölge halkının talep ve önerilerini

Haberi sayfa 2’de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SİG0RT3 CILIK

o +905324143628
0» +902245122239

+902245122238
+90 85030422 39

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN ve
DEPREM SİGORTASI V

dinledi.

Merkez: Dr, Ziya Kaya Mah. istiklal Cd. No: 82/A GEMLİK 
• Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok, No: 1 DIB GEMLİK

• İDRAR TAHLİLİ
• KAN TAHLİLİ
• RÖNTGEN
• ULTRASON
• UCUZ MAMA
• KISIRLAŞTIRMA

HANVET •OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com 

H hanvetclinicgemlik © hanvetveterinerclinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

erdogansaglik@hotmail.com Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

http://www.kavlak.com.t
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Küçük Kumla’da incelemeler yaptı

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Küçük 
Kumla’da incele 
melerde bulunarak, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
sahillerin değerine 
daha da değer 
kazandıracak 
çalışmalarının hızla 
sürdüğünü söyledi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş’ın Küçük 
Kumla sahilinde 
yaptığı incelemeye, 
önceki dönem

İçişleri Bakanı ve 
AKP Bursa Millet 
vekili Efkan Ala, 
AK Parti İl Başkanı 
Ayhan Salman, AKP 
Bursa Milletvekili 
Zafer Işık ve Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz da 
katıldı.
Başkan Aktaş, Kü 
çük Kumla’da vatan 
daşlarla sohbet ede 
rek, bölge halkının 
talep ve önerilerini 
dinledi.
DENETİMLERİ 
SIKLAŞTIRACAĞIZ

Büyükşehir Beledi 
yesi’nin kent 
merkezinde olduğu 
kadar Bursa’nın 
sahillerinde de 
özveriyle çalıştığını 
söyleyen Başkan 
Alinur Aktaş, 
“Kumla’nın resmi 
nüfusunun 5300 
olması rağmen, yaz 
aylarında ve özellikle 
hafta sonları burada 
nüfus 180 - 200 bin
lere ulaşıyor. Bu 
kapsamda biz de 
Büyükşehir Beledi 
yesi olarak gereken 

çalışmalarımızı 
gerçekleştiriyoruz. 
Zabıta denetimlerini 
daha da sıklaştıra 
cağız” dedi. 
Kumla’da vatandaş 
lan kimsenin rahat 
sız etmemesi gerek 
tiğini vurgulayan 
Başkan Aktaş, 
“Özellikle çağnda 
bulunuyorum, kimse 
seyyara değer ver
mesin ve kimse, 
Kumla’da tatilini 
yapmaya gelenleri 
rahatsız edecek hal 
ve hareket içinde 

olmasın. 
Vatandaşlarımız da 
özellikle araç 
parklarıyla ilgili daha 
dikkatli olmalılar” 
diye konuştu.

BAKANLIKTAN 
LİMAN İÇİN İZİN 
ALACAĞIZ

Başkan Aktaş, 
vatandaşlardan, 
Kumla’ya, mevcut 
kayıkların yanaşa 
bileceği bir liman 
yapılması ve 
meydan düzen

lemesi ile ilgili 
talepler geldiğini 
belirterek, 
“200 kilometreye 
varan göl ve deniz 
sahillerimizde 
yapacağımız 
düzenlemeler hızla 
devam edecek. 
Uman içinde 
Ulaştırma Bakan 
lığı’ndan izin aldığı 
mızda Kumla da 
diğer sahillerimiz 
de çok daha güzel 
bir ortama kavuşa 
cak” şeklinde 
konuştu.

Gemlik’ten 8 plajın numuneleri alınarak tahlil edildi

Gemlik plajları teiniz çıktı

Gemlik’te hava 
sıcakları mevsim 
normallerinde 
seyrederken, 
sahillerimizden ve 
plajlarımızdan 
alınan suların 
temiz çıkması 

tatilcileri ve 
vatandaşları 
sevindirdi. 
Gemlik’te bulunan 8 
plajın su örnekler 
alınarak tahlil eu. Ji. 
100 mililitrede bulu
nan bakteri 

sayısının "kılavuz 
değerler" olarak 
dikkate alındığı 
ölçümlerde "toplam 
koliform, fekal 
koliform ve fekal 
streptokok" 
parametrelerinin

16 plajda değerlerin 
altında, 8 plajda 
ise kılavuz değerle 
zaruri değer 
aralığında olduğu 
tespit edildi.
Gemlik’in 
plajlarında ise su 

kaliteleri şu 
şekilde: 
Gemlik: Karacaali 
Gençlik Kampı, 
Gemsaz Halk Plajı, 
B.B.B. Küçükkumla 
Halk Plajı, 
Büyükkumla Halk 

Plajı, Narh Halk Plajı 
'iyi kalite su', B.B.B. 
Kumsaz Halk Plajı, 
B.B.B Kurşunlu 
Hanımlar Plajı, 
Hasanağa Gençlik 
Kampı, 'orta 
kalite su'.

sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bursa'da, 10 kişilik 
grup, seyir halindeki 
özel halk otobüsüne 
taşlarla saldırdı. 
Otobüsün camlan 
kırılırken, yolcular, 
panikleyip, 
koltukların altına 
sığındı. Otobüsten 
inen sivil polis, 
havaya ateş açarak, 
saldırganlan 
uzaklaştırdı. Bu 
anlar, otobüs karne 
rasınca anbean 
kaydedildi, 
negöl merkezden 

Çeltikçi Mahallesi'ne 
yolcu taşıyan 
Emrah P. yöneti 
m indeki 16 M 06024 
plakalı özel halk oto
büsü, dün, yaklaşık 
10 kişilik grup 
tarafından seyir 
halindeyken 
taşlandı.

miiıiiiıııııiaffiiiMiiiii
Bursa'da Karaağız 
köyünde yapılması 
planlanan biyokütle 
enerji santraline 
karşı çıkan köylüler, 
inşaatın başlaması 
için önlem almaya 
gelen jandarmaya 
tepki gösterdi, bazı 
köylüler sinir krizi 
geçirdi. 
Büyükorhan İlçesi 
Karaağız köyünde 
yasal izinleri alınan 
ve inşaatına 
başlanmak istenen 
biyokütle enerji 
santraline köylüler 
karşı çıktı. 40 
gündür 24 saat 
şantiye sahasında 
nöbet tutup inşaatın 
yapılmasına 
engel olan köylüler, 
kendilerini bil
gilendirmek için 
Bursa Valiliği'nin

Atılan taşlar 
nedeniyle otobüsün 
çamları k.ı.nldı,. Çam 
kırıkla rından kaçan 
yolcular, otobüsün 
koltuklarının altına 
sığındı. Emrah P.'nin 
500 metre gittikten 
sonra durmasıyla 
yolcular, otobüsten 
indi. Taşlı saldırı 

görevlendirdiği 
aralarında sağlık, 
hayvancılık, 
orman ve çevre 
konusunda 
sorumluların 
bulunduğ heyet ile 
köy meydanında 
cumartesi günü bir 
araya gelip görüştü. 
Sert tartışmaların 
yaşandığı

üzerine otobüste 
bulunan sivil polis 
oldu ğu öğrenilen 
bir kişi, aşağı inip, 
tabancasıyla havaya 
ateş açarak, saldır 
ganları uzaklaştırdı. 
Taşlı saldırı anı, 
otobüs kamerasınca 
saniye saniye 
kaydedildi.

konuşmaların 
ardından Karaağız 
köyüne dün sabah 
gelen jandarma 
ekipleri inşaatın 
başlatılması için 
çevrede önlem 
aldı, Buna karşı 
çıkan köylüler tepki 
gösterdi. Bazı 
köylüler ise sinir 
krizi geçirdi.

Bursa'da takla atan 
kamyonette iki kişi 
yaralandı.
Olay, İzmir yolu 
Görükle Kavşa 
ğında sabah 
saatlerinde mey
dana geldi.
Edinilen bilgiye 
göre iki otomobil 
sürücüsü başka bir 
aracın makas 
atması üzerine

Bursa'tfa SıriyeJi gerainliği!
İnegöl'de Suriyeli 
gençler arasında 
alacak verecek 
meselesi yüzünden 
çıkan kavgada iki 
genç falçata yarası 
ve darp sonucu 
hastanelik oldu. 
Edinilen bilgilere 
göre, aralarında 
alacak verecek 
meselesi bulunan 
Suriye uyruklu 
Azeb Yessef ile 
Abdülhakim Rızık 
arasında tartışma 
çıktı. Sözlü 
tartışmanın kav 
gaya dönüşmesi 
üzerine gençler 
birbirine girdi.
Vatandaşların 
araya girerek 
ayırdığı gençler 
falçata ve darp 
sonucu

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK 

05353781800

direksiyon 
hakimiyetini kaybe
dip kaza yaptı. 
Araçlardan biri 
ağaca çarparak du
rurken, diğer araç 
sürücüsü önce 
bariyerlere çarptı ve 
takla atarak dura
bildi. Takla atan 
araçta bulunan iki 
kişi hafif yaralı 
şekilde Uludağ

yaralandı.
Yaralı gençler İnegöl 
Devlet Hastanesi 
acil servisine geti 
rilerek tedavi altına

alındı. Yaralı gençler 
tedavinin ardından 
ifadeleri alınmak 
üzere emniyete 
götürüldü.

Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Trafik ekipleri Izmir- 
Bursa otoyolu Bursa 
güzergahında bulu
nan trafiği kontrollü 
şekilde sağlarken 
kazanın kesin ne
denini belirlemek 
için inceleme 
başlattı. 
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Güne Bakış Umurbey Atış Poligonu açıldı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Piyasalar durdu...
Öğle saatlerinde yeniden aradığım kağıt toptancısı 

satışlara avro ve dolar kurları üzerinden devam ettik
lerini söyledi.

Aldıdırp vepi fivatlar dudak ucuzlattı.
Gazete basımında kullandığımız 60gr. kağıdın topu 

(500 tabaka) 94 liradan 123 liraya yükselmiş.
Yaklaşık yüzde 30 zam döviz fiyatları nedeniyle el

lerindeki mevcut malın satış fiyatına eklenmiş.
Haydi kolay gelsin.
Sıkıntı şurada, kimin ne yapacağı, ne kadar zam 

yapacağı belli değil.
Gündüz 6 lira 83 kuruş olan dolar satışı akşam saat 

17.oo de 7 liraya yükseldi.
Kuyumcularda ve döviz bürolarında gün boyu ha

reketlilik yaşandı.
Kimi döviz daha da yükselecek diye dolar veya 

avro alırken, kimi de yastık altındaki altınlarını tepe 
fıvat vpptı devjo düsjneden satıypr.

Kuyumcu ve dövizci arkadaşlara durumunu 
sorduğumda, alanın da satanın da olduğunu 
tahtaların kapanmadığını söyledi.

Şimdi herkes dövizi hükümetin daha doğrusu 
Merkez Bankasının müdahalesini bekliyor.

Petrol fiyatları şimdilik sabit tutuluyor. Ancak 5 li
radan doların 7 liraya çıkmasına Enerji Bakanlığı ne 
kadara sessiz kalabilecek.

Sonunda akaryakıta gelecek zamlar herşeyi 
tetikleyecek.

Otomobil sektöründe büyük sıkıntılar başladı. 
Bayramda yurt dışına gidecekler rezervasyonlarını 
iptale başlamışlar.

Yakında konut sektörüne de bu sorun sıçradığında 
ardından kaçınılmaz olarak iflaslar gelecektir.

Döviz piyasalarındaki bu yükselişler Türkiye eko 
nomisini yakından izleyenler için gecikmiş bir 
durum.

Durup dururken, erken Cumhurbaşkanlığı seçim 
/erinin bütçeye getirdiği yük, devlet katındaki inanıl 
maz israf ve gereksiz harcamalar, araba saltanatı, 
yazlık kışlık milyar dolarlık saraylar...

Bugünlerin geleceği dünden belliydi.
Ama yandaş medya ve iktidar, dış güçlerin -başta 

ABD- Türkiye’yi baskı altına alarak ekonomik saldırı 
başlattığı propagandasını yapıyorlar.

Cumhurbaşkanı ise neredeyse ABD’ye savaş aça
cak.

Yine esiyorlar, yine kükrüyorlar.
Vatandasın yastık altındaki altınını ve dolarını boz

durarak ekonomi kurtulur mu?
Türkiye’nin dış borcu 400 milyar doları aşmış. Biz 

İMF’den kurtulduk derken, yemden kapı kapı dolaşıp 
borç almanın peşine düşüldü.

Bugün Türkiye ye karsı bir güvensizlik söz konusu.
Elin oğlu, damadını Maliye ve Hâzineden sorumlu 

Bakan yaparsa, bunda bir bit yeniği var der.
Bunları hiç düşünmüyorlar, kendi hatalarını görme 

mezlikten geliyorlar.
Biz nerede hata yaptık demiyorlar.
Sucu dış güçlere endeksliyorlar.
Yalova Üniversitesi İslam 'ı İlimler Fakültesi Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sif il, sosyal medyada 
yaptığı açıklamada bakın ne diyor:

Yaşadığımız, adı konulmuş bir istiklal savaşıdır. 
Bu savaşta tarafsız kalmak, sessiz kalmak düşme.

la işbirliğidir. Elinde dövizi, altını olanların bozdurup 
Tüye çevirmesi farz-ı aynıdır’’

Fetfa verildi. Dolar bozdurmayanlar yakında “itan 
haini ilan JiNrse şaşmayın

"Biz sek hazırız söylemleri ile ekonomi düzel
mez” ü/H 'batırır.

Gemlik Belediyesi 
Umurbey Mahalle 
si’nde bulunan Atış 
Poligon alanını ye
nileyerek açılırken, 
vatandaşların 
aileleriyle birlikte 
piknik yapıp hoşça 
vakit geçirebilecek
leri mesire alanı da 
düzenlenen törenle 
hizmete açtı.
Törene, eski İçişleri 
Bakanı Efkan Ala, 
AKP Bursa Millet 
vekili Zafer Işık, 
Gemlik Kaymakam 
Vekili Dr. Yalçın 
Yılmaz, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Gem
lik Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
Ak Parti Bursa İl 
Başkanı Ayhan 
Salman ve İl yöne
timi, Ak Parti İlçe 
Başkan vekili Fer
hat Doğan ve Yöne
timinin yanı sıra 
muhtarlar, STK ve 
dernek temsilcileri 
ile ve davetliler 
katıldı.
Törende açılış ko 
nuşmasını gerçek 
leştiren Umurbey 
Avcılık Kulübü 
Başkanı İbrahim 
Düşmez, atış poligo 
nunun geçmişte 
çok önemli müsa 
bakalara ev sahipli 
ği yaptığını be

Sıcaklar nedeniyle'kokmaya başlayan Dere içi greyderle temizliyor

Karsak Deresi temizleniyor
Yaz sıcaklarında 
içindeki birikintiler 
nedeniyle çevreye 
pis kokular salan 
Karsak Deresi’nde 
temizlik çalışmaları 
başlatıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi su ve 
Kanalizasyon 
Müdürlüğü (BUSKİ) 
tarafından yapılan 
şikayetler sonucu 
geçtiğimiz hafta 
içinde Karsak 
Deresi içindeki 
birikintiler dereye 
sokulan bir greyder 
ve bir büyük kepçe 
tarafından temiz 
lenerek kamyon
larla tahliye 
ediliyor.

lirterek, yaşanan 
bazı olumsuzluklar
dan dolayı poligon 
alanının zamanla 
atıl hale geldiğini 
söyledi. Yenilenen 
yüzüyle Umurbey 
Poligonunu Atıcılık 
Sporlarının merkezi 
haline getirecekle 
rini belirten Düş 
mez, Gemlik Bele 
diye Başkanı Refik 
Yılmaz ve ekibine 
hizmetlerinden 
dolayı teşekkür etti. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz da 
konuşmasında, her 
haftaya bir temel ya 
bir açılış töreni 
gerçekleştirdiklerini 
hatırlatarak, 2018 
yılının Gemlik’in 
hasat yılı olduğunu 
söyledi. Hizmet 
halkasına bir yeni 
sini daha eklemenin 
mutluluğunu yaşa 
dıklarını ifade etti. 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Alinur

Yaz aylarında yağış 
ların azalmasıyla 
kuruyan ilçe için
den geçen iki dere
den biri olan Kar 
sak Deresi’ne yeni 
mezarlık yanındaki 
su toplama göle 
tinden bırakılan

Aktaş da, "Belediye 
Başkanımız Refik 
Yılmaz, gerçekten 
Gemlik halkının 
işini kolaylaştıran, 
bazen bir spor 
tesisi bazen altyapı 
yatırımı, bazen üst 
yapı yatınmı bazen 
de mesire alanı ve 
atış poligonu gibi 
farklı tesislerle, 
Gemlik’e değer 
katan hizmetlerine 
devam ediyor" 
dedi. Güçlü devlet, 
güçlü devlet başka 
nı, güçlü hükümet 
ve güçlü yerel yöne 
tim vurgusu yapan 
Başkan Aktaş, “Şü 
kürler olsun herke 
sin sıkıntıyı ve prob 
lemi konuştuğu, 
yatırımların durdu 
ğu bütün dünyada, 
biz atış poligonu da 
yapıyoruz, spor 
tesisi de yapıyoruz, 
alt yapı yatınmı da 
yapıyoruz, üstyapı 
yatırımı da 

suların da yetersiz 
akması sonucu 
dere içindeki kirli 
birikintiler çevreye 
pis kokular saçıyor. 
Bilhassa akşam 
saatlerinde BUSKİ 
çevresinden araç 
larıyla ve yaya ola 

yapıyoruz, makine 
ekipman da alıyo 
ruz” dedi.
Önceki Dönem 
İçişleri Bakanı 
Efkan Ala da, "Tüm 
arkadaşlarımızla 
Gemlik’i ziyaret ede 
rek buradaki prob
lemleri yerinde 
görmek, çözümlerin 
ne kadar başarılı 
olup olmadığını 
tespit etmek ve yeni 
çözüm önerilerini 
vatandaşlarımızla 
paylaşmak üzere 
buradayız. Gem
lik’te çeşitli etkinlik
lere katılıyoruz. Çe 
şitli yerleri geziyo 
ruz, oralardaki 
vatandaşlanmızla 
sorunları konu 
şuyor ve alacağımız 
önlemleri kendiler 
ile paylaşıp onlann 
da önerilerinden 
yararlanmaya çalı 
şıyoruz. Bu bizim 
siyaset etme anla 
yışımızdır.” dedi 

rak geçen vatan 
daşlar çıkan koku
dan şikayetçi olu 
yorlardı.
BUSKİ’nin 
başlattığı temizliğin 
dere ağzına kadar 
devam edeceği 
bildirildi.
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Diyanet1 ten kurbanlık alacaklara önemli man
Diyanet İşleri 
Başkanlığı Din İşleri 
Yüksek Kurulu 
Başkanlığı Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet 
Yaman, "Bedelin 
kredi kartıyla öden
mesi kurbanın 
sıhhatine engel 
teşkil etmez ancak 
kredi kartı borcunu, 
ödeme tarihinde 
ödemek ve gecik 
meden kaynakla 
nan faizli işleme 
düşmemek 
gerekir." dedi.
Yaman, Kurban 
Bayramı öncesi 
merak edilen 
konuları değerlen 
dirdi. Kurban 
ibadetinin zorunlu 
ihtiyaçların ve 
borçların dışında 
belirli miktarda 
mala sahip kişiye 
vacip olduğunu be
lirten Yaman, temel 
ihtiyaçların ve bor

cun dışında 80,18 
gram altın, bunun 
değerinde para 
veya eşyası bulu
nan kişinin dinen 
zengin sayıldığını 
ve kurban kesebi 
leceğini ifade etti. 
Yaman, bu miktarda 
bir mala sahip ol
mayan kişinin kur
ban mükellefiyeti 
bulunmadığını ve 
etraftan borç alarak 
kendisini ve 

başkasını zor du
rumda bırakmaması 
gerektiğini söyledi. 
Bu borcun 
bankadan kredi 
çekilerek alınması 
durumunda, faiz 
verme yasağının 
işleneceği için gü
naha girilebile 
ceğini aktaran 
Yaman, "Maddi du
rumu iyi olmayan 
kişinin böyle yön
temlere başvurması 

yerine kurban 
kesmemesi daha 
uygundur." diye 
konuştu.

PEŞİN, VADELİ 
VEYA TAKSİTLİ 
OLARAK 
VERİLEBİLİR 
Yaman, kredi 
kartıyla kurban 
kesilip kesilemeye 
ceğine ilişkin de 
değerlendirmelerde 
bulundu.
Kurban kesecek 
kişinin, satın 
alacağı hayvanın 
bedelini peşin 
olarak verebileceği 
gibi vadeli veya tak
sitli olarak da 
ödeme yapabile 
ceğini kaydeden 
Yaman, şunları 
söyledi: 
"Bedelin kredi 
kartıyla ödenmesi 
kurbanın sıhhatine 
engel teşkil etmez 

ancak kredi kartı 
borcunu, ödeme 
tarihinde ödemek 
ve gecikmeden 
kaynaklanan faizli 
işleme düşmemek 
gerekir. Kredi 
kartıyla taksitli kur
ban alırken, taksit 
yapma karşılığında 
bankaya ilave bir 
ücret ödenmesi 
durumunda ise ke
silen kurban geçerli 
olmakla birlikte 
faizli işlem sebe
biyle ayrı bir günah 
söz konusu olur."

SATIM İŞLEMİ, 
KESİMDEN ÖNCE 
GERÇEKLEŞMELİ 
Kurbanlık hayvanın 
kesilerek tartıldık 
tan sonra fiyatının 
kesinleştirilme 
sinin caiz olup 
olmadığını da 
değerlendiren 
Yaman, kurbanlık 

hayvanın kilo 
birim fiyatının 
belirlenmesi 
suretiyle canlı 
olarak satılabile 
ceğini aktardı. 
Yaman, toplumda 
herhangi bir al
datma, kargaşa 
ve ihtilafa yol 
açmayacak şekilde 
yaygın bir uygu
lama varsa, kurban 
edilecek hayvanın 
kesilmesinin 
ardından etinin 
tartılarak parasının 
ödenmesi yoluyla 
da satılabileceğini 
belirtti. Bu şekildeki 
satışın geçerli 
olması için 
kesimden önce 
taraflar arasında 
satım işleminin 
kesinleşerek, 
hayvanın müşte 
rinin mülkiyetine 
geçmiş olması 
gerektiği belirtildi.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans

ÇORBA
SERVİSİMİZ BAŞLAMIŞTIR
KELLE PAÇA - İŞKEMBE - EZO GELİN - 

MERCİMEK - TAVUK SUYU

KURBANLIK
BÜYÜKBAŞ VE AjH

KÜÇÜKBAŞ
SATIŞIMIZ BAŞLAMIŞTIR^^
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flkta$: "Bursa yüzünü turizme dönmeli'1
Bursa Turizm Plat
formu tarafından or
ganize edilen isti 
şare toplantısına 
konuk olan Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa'nın 
gelişen yüzünün 
kesinlikle turizme 
dönük olması 
gerektiğini söyledi. 
Başkan Aktaş, 
Bursa Turizm Plat
formu tarafından 
Mercure Otel'de 
düzenlenen istişare 
toplantısına konuk 
oldu. Bursa Turizm 
Platformu Koordi
natörü ve BTSO 42. 
Komite Başkanı 
Haşan Eker'in 
yönettiği toplantıda, 
Bursa'nın turizm 
potansiyeli ve 
yapılması gereken
ler konuşuldu,

katılımcılar görüş 
ve düşüncelerini 
dile getirdi.
Bursa'nın Allah ver
gisi bir coğrafyada 
bulunduğunu 
söyleyen Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş, avantaj ve 
dezavantajlar belir
lenerek, turizmde 
yol haritası oluş 
turulması gerek 
fiğini ifade etti. 
"Bursa'nın gelişen 
yüzü kesinlikle tur
izm olmalı dır" 
diyen Başkan Al
inur Aktaş, şehir 
için turizmi 12 aya 
yayacak uzun 
soluklu bir süreç 
belirlenmesi 
gerektiğini kaydetti. 
Doğru adımlar 
atılması halinde 
başarının

kendiliğinden 
geleceğini belirten 
Başkan Aktaş, 
"Bursa, sanayi- 
turizm-tarih-kültür 
ve tarımın yanında 
daha birçok özelliği 
bünyesinde barın 
diriyor. Hepsinin 
kıyısından köşe sin
den tutmuş. Ancak 
Bursa'nın yüzünü 
turizme dönmesi 
gerekiyor. Turizm 

bizler için kaçınıl 
maz. 'İstanbul'a çok 
yakınız, insanları bir 
günden fazla 
şehirde tutamıyo 
ruz' gibi bahaneleri 
asla kabul ede
meyiz. Turizmin 
birçok alt başlığı 
var. Süreci iyi yöne
tirsek, hedefe vara
biliriz. Sadece İznik 
bile tek başına 
Bursa'yı ihya eder.

Turist akınına uğrar. 
Dünyanın standart 
larında Iznik'i geliş 
tirmeliyiz" dedi. 
Organize sanayi 
bölgelerinde dolu
luk oranının yüzde 
49 civarında 
olduğunu hatırlatan 
Başkan Aktaş, 
"Yeni sanayi böl
gesi kesinlikle 
açılmamalı" diy
erek, Bursa'nın 

nitelikli sanayiye 
ihtiyacı olduğuna 
dikkat çekti. Küçük 
ve orta ölçekli 
işletmelerde dolu
luk oranının yüzde 
93 civarında 
olduğunu anlatan 
Başkan Aktaş, 
bunların şehir 
dışına taşınmasına 
ciddi ihtiyaç 
duyulduğunu, bu 
durumu ortaya 
çıkan verilerden an
layabildiklerini ifade 
etti. Başkan Aktaş, 
"Bundan sonra 
reklam ve tanıtımla 
alakalı daha kurum
sal, profesyonel 
adımlar atmalıyız. 
Elimizdeki değerleri 
geniş kitlelere 
ulaştırmahyız. 
Kendimizi anlat
mak, tanıtmak 
zorundayız” dedi

Uludağ Universitesi'nden hiiyiik haşarı!
Bursa Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Tıp Fakültesi Tıbbi 
Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Sinan Çavun ve ek
ibinin insan vücu 
dunda bulunan 
"Glycyl-glutaminin" 
(Gly-GIn) molekü 
lünün depresyon te
davisinde kullanıla 
bileceğini ortaya 
koyan çalışmasına 
Avrupa'nın 
ardından ABD'den 
de patent alındı. 
Bilimsel çalışma, 
"mutluluk hor
monu" olarak bili
nen "B-endorfin"in 
yıkımı sırasında or
taya çıkan ve 
vücutta sentez 
edilebilmesi ne

deniyle yan etkisi 
bulunmadığı belir
tilen Gly-GIn'in 
depresyon tedavi 
sindeki etkinliğini 
kanıtlıyor. 
UÜ Tıp Fakültesi 
Tıbbi Farmakoloji 
Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Sinan Çavun, 
AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, 
projede ciddi 
mesafe katettik- 
lerini söyledi.
"Glycyl-glutaminin" 
Amerika'daki patent 
sürecinin 5 yıl 
sürdüğünü aktaran 
Çavun, "Şu ana 
kadar biz Türki 
ye'de, Avrupa'da ve 
Ameri ka'da bunun 
patentini aldık. Bu 
patent sayesinde

artık "Glycyl-gluta
minin" depresyon 
tedavisinde kullanı 
lacak bir ilaç haline 
geldiğinde Avru
pa'da, Ameri ka'da 
ve ülkemizde bizim 
iznimiz olmadan 
herhangi bir şeklide 
üretimi, 
ticarileşmesi söz 
konusu olamaya 

çaktır." diye 
konuştu.
"Proje deneyle 
rimiz sona gelmiş 
durumda"
Devam eden pro
jede karşılaştırmalı 
deneyler üzerinde 
çalışmalar 
yaptıklarını anlatan 
Çavun, şöyle 
devam etti:

"Şu an kullanılan 
antidepresan 
ilaçlarla ilgili olarak 
Gly-GIn molekülünü 
hayvanlara 
verdiğimizde bizim 
molekülümüzün 
mevcut antidepre
san ilaçlara göre 
aynı etkide hatta 
kısmen onlardan 
daha iyi etkiler or

taya çıkardığını 
gösterdik. Gly- 
GIn'in antidepre 
san ilaç olma 
yolunda önemli bir 
aşamasıydı. Bir 
diğer önemli aşama 
insanlara uygun 
şekilde uygulanan 
formülasyonu ile 
yaptığımız 
deneylerde Gly- 
Gln'nin mevcut 
antidepresan 
etkiyi ortaya 
koyduğunu 
gösterdik. Bu iki 
sonuç bizim için 
önemliydi, ilaç 
olma yolunda iki 
önemli deneyi 
başarıyla 
gerçekleştirmiş 
olduk. Proje dene 
ylerimiz sona 
gelmiş durumda."

GÜRAL POR. TURİZM VE VİTRİFİYE SAN. A.Ş. ADINA
VHVID GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDE TESCİLLİ 18160400EX073376 nHI İl SAYILI 27.07.2018 GÜNLÜ GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ 
- - - - - - - - - - - -  ZAYİİ OLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

:aqgöok sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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BYEGM ı'Uygulamasında
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□tellerde doluluk yüzde 951 astı!
aJz\mIz F**"*————- 11  Yaz sezonuna denk

gelen Kurban 
Bayramı tatilinin 9 
gün olarak açıklan 
masının ardından 
turizm sektöründe 
ciddi hareketlilik 
yaşanıyor. Tatil 
merkezlerinde re 
zervasyonlar yüzde 
95'in üstüne çıktı, 
bayrama kadar da 
doluluk oranlarının 
yüzde 100'e ulaş 
ması bekleniyor. 
Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği 
(TÜRSAB) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Firuz Bağhkaya, 
"Turizmcinin en ve 
rimli aylarından bir 
tanesindeyiz ve üs 
tüne bir de bayram 
gelince otellerde 
ciddi doluluklar 
yaşanıyor. Doluluk

oranları şu anda
yüzde 95'in üze 
rinde ama otellerin 
tamamı dolacaktır" 
dedi
TÜRSAB Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Bağhkaya, başta 9 
günlük kurban 
bayramı tatilinin tur
izmciye yansıması 
olmak üzere turizm 
sektöründeki 
önemli gelişmeleri 
değerlendirdi. 
9 günlük bayram 
tatilinin Ağustos 
ayına denk gelme
siyle otel doluluk 
oranlarının çok yük
sek olduğunun 
altını çizen Firuz 
Bağhkaya, "Ağus 
tos ayı en verimli 
tatil ayı. Otel dolu 
lukları zaten çok 
yüksek. Türki

ye'deki yabancı 
turist sayısında da 
yüzde 30 gibi çok 
ciddi bir artış var. 
Dolayısıyla turizm
cinin en verimli 
aylarından bir 
tanesindeyiz ve 
üstüne bir de 
bayram gelince çok 
ciddi doluluklar 
yaşanıyor. Bazı 
standartlardaki 
otellerde hiç yer 

kalmadı. Doluluk 
oranları şu anda 
yüzde 95'in üze 
rinde ama otellerin 
tamamı dolacaktır" 
diye konuştu.
Başkan Bağhkaya, 
bayram tatili için en 
fazla rağbet gören 
bölgelerin başında 
başta Ege ve Ak 
deniz'in sahil böl
gelerinin geldiğini 
vurguladı. Ayrıca 

akraba ziyaret
lerinin de turizm 
hareketini bera 
berinde getirildiğini 
kaydeden Bağlı 
kaya, alternatif tatil 
turlarında da ciddi 
bir yoğunluk 
olduğunu ve özel
likle bu alanda Ka
radeniz bölgesinin 
büyük talep 
gördüğünü aktardı. 
Karadeniz bölgesin

deki tatil otel
lerinde doluluk 
oranlarının yüksek 
olduğu bilgisini 
paylaşan Bağhkaya, 
özellikle son gün
lerde Ordu ve Rize 
bölgelerinde 
yaşanan sel felaket
lerinin turizm sek
törünü çok ciddi 
anlamda etkile 
yeceği yönünde 
bir düşünce taşıma 
dığını dile getirerek, 
"Tam tersine vatan 
daşların o bölgelere 
daha fazla seyahat 
etmelerini teşvik 
etmek lazım. 
Hem bölgedeki 
vatandaşların mo 
rali ve motivasyonu 
için önemli hem de 
bölge ekonomisine 
katkısı açısından 
çok önemlidir.” dedi

Bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak
Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra 
Selçuk, 1000 TL'nin 
altında emekli 
maaşı kalmayaca 
ğını söyledi. 
Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra 
Selçuk'un 
açıklamasında şu 
ifadeler kullanıldı: 
"Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip

Erdoğan’ın 100 
Günlük İcraat
Planı Tanıtım 
Toplantısında Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlı 
ğımızın 100 günlük 
yol haritasına ilişkin 
duyurduğu hedefler 
kapsamında kadın 
larımız, gençlerimiz, 
işverenlerimiz, 
ihtiyaç sahiplerimiz, 
çalışanlarımız ve 
emeklilerimizin

yanında olmaya 
devam edeceğiz. 
100 gün içerisinde 
önemli projeleri 
hayata geçiriyoruz. 
Bu kapsamda 
çalışanlarımızın, 
şehit ve gazilerim
izin sosyal güvenlik 
koşullarına yönelik 
düzenlemelerimiz 
şu şekildedir: 

“1000 TL ALTINDA 
EMEKLİ MAAŞI

KALMAYACAK!” 
“1000 liranın 
altında emekli 
maaşı bırakmama” 
sözümüzü yerine 
getiriyoruz. 
Gerçekleştirece 
ğimiz mevzuat 
değişikliği ile 
emeklilerimiz 
1000 TL’nin altında 
maaş almayacak. 
Düzenlemeden 150 
bin emekli yarar
lanacak.
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GEREKLİ TELEFONLAR
itfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110

156
513 10 55
513 18 79
513 12 06

517 33 94

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

ULAŞIM
Pamukkalo 612 OO 26
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasua Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzer Turizm 612 1O 72
Kanbarofilu-Eaadaç 614 46 46
Anıtur K 1 zl 4 / z "l
Kamil Koç 612 O1 63

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

TAKSİLER
513 18 21
513 24 67
513 32 40

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

RESMİ BAİBELEB
Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Bol.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayollan 
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 Anzâ

DENİZ OTOBÜSÜ*

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86

524 85 86
513 10 92

513 71 66

51345 21 -23
513 45 20

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam

544 30 60

Aslan
Dinlenme Tes.

(226)811 13 23

VAPUR-FERİBOT

Topçular 
Esklhlsar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası Oto
büs Terminali

261 5400 
(18 Hat)

dağiticilar

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz
Tota Igaz________
Akcan Petrol 
mar-pet
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol______

513 29 29
513 12 95

513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00

513 80 00
514 88 70

Gemlik Karfez
, : V 'eiHLİk'İN İLK OONLOK SİYAtTOAZETISr

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6157 

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)

lEllllllffllM
VENÜS SİNEMASI 
CANAVAR GİBİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45

ŞEYTAN KAPISI 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
KABİR AZABI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=°/ol00 EĞİTİM BURSU 4.000TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

ÖZELHATEM OKULLARIİ 02245144949-05355452887
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www.hatemokullari.kl2.tr

http://www.hatemokullari.kl2.tr


■ YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

—— t - ..YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!
GÜNLÜK 300 TON | AV /1 A 17 11

YAĞLIKZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ || K/vV LAK I 
DOĞAN>N HÂZİNESİ III

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK www.ka

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK :UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik -BURSA FABRİKA :UmürbeyMh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik -BURSA 0224
Şube 1:GEMLİKİSTİKLALCAD' Şube2:OKŞİJEN68-İSTANBULYÖNÜ Şube3:OKSİJEN68-İZMİRYÖNÜ I "T

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

15 Ağustos 2018 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. ŞU.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Ğemlik/BURSA 

Tel: 0.224 513 06 77 Fax: 513 30 30

Bursa ve Gemlik Belediye Zabıta Küçük Kumla sahilinde seyyar satıcıların 
toplanan mallarını muhafaza altına aldı

Kumla da zabıta operasyonu
2018 yılı yaz sezonunun sona ermesine

15 gün kala Bursa ve Gemlik zabıtası 
yollan işgal eden seyyar satıcılara yönelik 
önceki gün bir operasyon düzenledi.

Birçok seyyann ürünlerine ve tezgahlan 
ile masa ve sandalyelerine el kondu.

Bu eylemler apartmanların altındaki 
işyerleri sahiplerine değil, gezi yolu ve 
sahilde şezlong ve şemsiye satan esnafa 
yönelik oldu. Bence göstermelik bir ope 
rasyon yapıldı. Önemli olan sezon başın 
dan sonuna kadar hergün çözüm üreten 
görev yapmaktır. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gemlik 
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekimleri, 
Küçükkumla'da kurallara uymayan sey
yar satıcıların sattıkları mallar ve işgal et
tikleri tezgahlara el koydu. Sahilde izinsiz 
şemsiye koyan ve şezlong satanların 
şezlong ve şemsiyeleri toplanarak kam 
yonlara yüklendi. İlgililer haksız reka
betin önüne geçmek için seyyarlara taviz 
vermeyeceklerini söylediler. Sayfa 2’de

TOOB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında 
TOBB ikiz kulelerde yapılan toplantıda Paşa Ağdemir 

Gemlikli işadamlarını temsil etti.

Ağdemir, Marmara 
Başkanlar 

toplantısına katıldı

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
kurulu Başkanı Paşa Ağdemir Yönetim 
Kurulu TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, TOBB 
İkiz Kuleler’de yapılan Marmara Bölgesi 
Oda Borsa başkanlarınının katıldığı 
toplantıya ilçemiz işadamlarını temsilen 
katıldı. Ağdemir, Gemlik’in sorunlarını 
TOBB başkanına aktardı. Sayfa 2’de

TRAFİK SİGORTASI 1 KASKOEV VE İŞYERİ YANGIN ve
GEMLİK'TE SİGORTACILIĞIN 

GÜVENİLİR ADRESİ

\ SAĞLIK
J SiGORTaCILIK DEPREM SİGORTASI

0 +905324143628
S» +90 224 512 22 39

+902245122238
+908503042239

I Merkez: Dr, Ziya Kaya İlah, istiklal Cd, No; 82/AGEMLİK ; 
«Şube : Dr. Ziya Kaya Hah. Sağlık Sok, No: 10/B GEMLİK '

® erdogansaglik@hotmail.com

A • İDRAR TAHLİLİ 
İKAN TAHLİLİ 
»RÖNTGEN 

ifj »ULTRASON 
Mİ 1R «UCUZMAMA 

»KISIRLAŞTIRMA 
HANVET »OPERASYONLAR 

CLINIC www.hanvetclinic.com 
f] hanvetclinicgemlik. @ hanvetveterinerclinic 
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

http://www.ka
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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Bursa ve Gemlik Belediye Zabıta Küçük Kumla sahilinde seyyar satıcıların toplanan mallarını muhafaza altına aldı

Mı m imi ismi Mı milini ıi Mı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, Küçükkum- 
la'da kurallara uy
mayan seyyar 
satıcıların sattıkları 
mallar ve işgal 
ettikleri tezgahlara el 
koydu.
Bursa ve Gemlik 
Zabıta ekipleri, 
sonzamanlarda 
seyyar satıcılara ve 
Kumla da şezlong 
koyan işyerlerine

yönelik baskın 
düzenledi.
Sahilde izinsiz 
şemsiye koyan ve 
şezlong satanların 
şezlong ve 
şemsiyeleri 
toplanarak 
kamyonlara 
yüklendi.
Bazı esnafın zabıta 
mn toplama işlemi 
öncesi şezlong ve 
şemsiyeleri 
kaldırdığı görüldü. 
Öte yandan, 
sahil yürüyüş

yolu üzerindeki 
kaldırımları işgal 
eden esnafa 
yönelik operasyon 
gerçekleştiren 
zabıta ekipleri, 
kaldırımları işgal 
eden esnafın 
masa, sandalye ve 
çadırlarını 
toplayarak arabaya 
yükledi.
Konuyla ilgili 
yapılan açıklamada 
el konulan seyyar 
tezgâhların Bursa 
Büyükşehir Bele

diyesi tarafından 
muhafaza altına 
alındığını, bu 
esnafların satıştan 
men edildiğini 
bildirdi.
Büyükşehir 
ekipleri ile birlikte 
denetimleri 
sıklaştıracaklarını 
vurgulayan ilgililer 
haksız rekabetin 
önüne geçmek için 
seyyarlara taviz 
vermeyeceklerini 
söylediler.
Yürüyüş yolu

üzerin de özellikle 
yaşlı ve engelli 
vatandaşların 
geçişini zorlaştıran 
eşyaların kaldırıl 
masıyla yaya trafiği 
rahatladığı belirtildi. 
Zabıta eyleminin 
yürüyüş yolundaki 
apartman 
altlarındaki esnafın 
yolları işgaline 
dokunmayan zabıta, 
Büşükşehir 
Belediyesi’nin 
yaptırdığı yürüyüş 
yolu ve kumsaldaki

işgalleri engellen
mesi esnafların 
tepkisine neden 
oldu.
Kumla da 
işyerlerinin önün
deki kaldırımlar ve 
yürüyüş yollan da 
esnaf tarafından 
tezgah açarak 
yürüyenlerini 
rahat gezmesini 
engelliyor.
Bu esnafa 
dokunulmamasına 
anlam veremedik 
leri belirtildi.

TOOB Başkanı Rifat Hisarcıklloğlu’nun başkanlığında TOBB ikiz kulelerde yapılan toplantıda Paşa Ağdemir Gemlikli işadamlarını temsil etti.

Aodemir W armara Başkanlar loplaniısma katılıiı
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim kurulu 
Başkanı Paşa 
Ağdemir Yönetim 
Kurulu TOBB 
Başkanı 
M. Rifat 
Hisarcıkhoğlu’nun 
başkanlığında, 
TOBB İkiz 
Kuleler’de yapılan 
Marmara Bölgesi 
Oda Borsa 
başkanlarınının 
katıldığı toplantıya 
ilçemiz işadam 
larını temsilen 
katıldı.
Toplantıda, 
TOBB’un 
çalışmaları ve

Türkiye ekonomi
sine ilişkin 
sunumlar yapıldı. 
Bölge sorunlarının 
tartışıldığı

toplantıda ülke ve 
dünya ölçeğindeki 
ekonomik 
gelişmeler de ele 
alınarak görüşüldü.

TOBB’un 
çalışmaları 
hakkında oda ve 
borsa başkanlarını 
bilgilendiren M.

Rifat Hisarcık 
hoğlu, toplantıya 
katılan başkan 
larla görüş 
alışverişinde bu

lundu.
Ağdemir, Gemlik’in 
sorunlarını 
TOBB başkanına 
aktardı.

BHKOSIOE^ ^a3CQSEiSBSBBIB0I
ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ekBü gazete .
Anaidolu'nuh Sesi 
iPad-iPhone ■ L

•uygu.iâfnasında, 
.y^yıh^l.apırtıaktadıry. ,<
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Hamile siiriicjilerin karıştığı 
kaza yürekleri ağza getirdi

Bursa Ankara Yolu 
ve Süleymaniye Ma- 
hallesi'nde meydana 
gelen iki ayrı kazada 
4 kişi yaralandı. 
Her iki araç 
sürücüsünün ha 
mile olması yürek
leri ağza getirdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, ilk kaza, Bursa 
Ankara Yolu'nda 
meydana geldi. 
Betül A. yönetimin
deki 16 UY 016 
plakalı araç 
sürücüsü kırmızı 
ışıkta beklemede 
olan Murat B. yöne
timindeki 34 HG

Tün Imıııba Bitti patladı
Bursa'da bir tüp 
dükkanında belirlen
emeyen bir neden 
dolayı patlama mey
dana geldi. Tüp de
posunun yanında 
bulunan lastik ve 
kereste deposuna 
sıçrayan yangın 2 
saatlik müdahalenin 
ardından kontrol 
altına alındı.
Yangın, merkez Os- 
mangazi ilçesi 
Soğanlı Ma
hallesinde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre O.E.ye ait 

। tüp dükkanında bil
inmeyen sebepten 
dolayı patlama mey
dana geldi. Patlama 
sesini duyan 
vatandaşlar polis ve 
itfaiye ekiplerine

0139 plakalı araca 
arkadan çarptı. Mey
dana gelen kaza 
sonucu Betül A. ile 
Hümeyra C. ve Ergi 
Acar B. yaralandı. 3 
yaralı olay yerine 
gelen sağlık ekip
lerinin ilk müda
halesinin ardında 
ambulanslarla İn
egöl Devlet Has
tanesi acil servisine 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Diğer kaza ise Sü
leymaniye Mahallesi 
Şeyh Şamil Cadde- 
si'nde meydana 
geldi. Elif Ö.

haber verdi. Tüp
lerin patlaması ne
deniyle yangına 
müdahale edemeyen 
ekipler elektriğin ke
silmesini istedi.
Kontrol altına 
alınamayan alevler, 
deponun yan 
tarafında bulunan 
lastik deposu ve 
kereste atölyesine 
sıçradı. 11 itfaiye 

yönetimindeki 
16 AZZ301 plakalı 
araç ile Sinan E. 
yönetimindeki 16 
AFB 249 plakalı 
araç Mustafa 
Kahya sokağı 
üzerinde çarpıştı. 
Kaza sonucu 
Elif Ö. hafif şekilde 
yaralandı. Hamile 
olan sürücü İnegöl 
Devlet Hastanesi 
acil servisine 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. İki ayrı 
kazada yarala 
nan 4 kişinin sağlık 
durumun iyi 
olduğu öğrenildi.

aracı, 35 itfaiye 
erinin müdahale 
ettiği yangın 2 saat 
içerisinde kontrol 
altına alındı. 
Alevlerin elektrik 
trafosuna 
sıçramasıyla 
bölgedeki elektrik 
akımı da kesildi. 
Polis ekipleri 
yangınla ilgili 
soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde 3 katlı 
evlerinin çatısına 
çıkan ve psikolojik 
sorunları olduğu 
öne sürülen 23 
yaşındaki Ömer S. 
dengesini kaybedip 
düştü. Yaralanan 
Ömer S. kaldırıldığı 
hastanede tedavi 
altına alındı.
İnegöl'de Çayyaka 
Mahallesi'nde 
yaşayan ve psikolo
jik sorunları ne
deniyle tedavi 
gördüğü öne 
sürülen Ömer S.

Barsalı nenclB haân somu!

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir gencin 
şüpheli ölümü 
üzerine soruşturma 
başlatıldı.
Olay Akbaşlar Ma
hallesi'nde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, 25 
yaşındaki B.B, 
arkadaşları M.Y. (43) 
ve S.Ş. (25) ile bir
likte akşam saat
lerinde araba ile 
gezmeye gitti. 
İnegöl'e bağlı 
Akbaşlar Mahalle
sine giden 3

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800

3 katlı evlerinin 
çatısına çıkı. 
Ailesinin ikna et 
meye çalıştığı Ömer 
S. dengesini kaybe
dip yaklaşık 10 met 

arkadaş, iddiaya 
göre burada alkol 
ve uyuşturucu aldı. 
Bir müddet burada 
vakit geçiren 
arkadaşlar, daha 
sonra İnegöl şehir 
merkezine dönerek 
burada gezmeye 
devam etti.
Sabaha kadar gezen 
3 arkadaştan 25 
yaşındaki B.B. 
fenalaştı.
Arkadaşları B.B'yi 
özel bir hastaneye 
götürdü. B.B. has
tanede yapılan mü

reden toprak zemine 
düştü. Çağrılan 
ambulans ile İnegöl 
Devlet Haştanesi'ne 
kaldırılan Ömer S. 
tedavi altına alındı.

dahalelere rağmen 
kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. 
İnegöl Cumhuriyet 
Savcısının incele 
meşinin ardından 
genç adamın ce
nazesi Adli Tıp Ku- 
rumu'na kaldırıldı. 
Yapılan otopsinin 
ardından B.B'nin ce
nazesi ailesine tes
lim edildi. B.B.
İnegöl'de kılınan 
cenaze namazını 
müteakip defnedi 
lirken, olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Kumla da zabıta operasyonu
Kumla da Bursa Zabıtasının bundan önce yaptığı 

operasyon sonrasında da yazdığım gibi, yapılan 
görevler medyatik olmak yerine kalıcı olmalıydı.

Oysa, 2 aylık bir turizm süreci olan Küçük Kumla 
veya Kurşunlu sahillerinde bir yanda tatilciler, öte 
yanda onlara hizmet sunan esnaf var.

Ancak, bilhassa Küçük Kumla da yaz aylarında 
yıllardır değişmeyen şey, denetimsizliktir.

Küçük Kumla sahilinde kısa süren yaz sezonu 
süresince halkın en önemli zevki gün batınımdan 
önce denize veya sitelerde havuza girmek, akşam 
saatlerinde ise Kumla sahilinde tur atmaktır.

Binlerce insan akşam yemeğinden sonra süslenip 
püslenip sahilde yürüyüşe geçer.

Bu arada apartmanlar altına işyeri açan esnafta bu 
kısa süreden yararlanarak ekmek parası kazanmaya 
çalışır.

Çalışır ama, bir düzensizliktir yıllarca sürer gider.
Kimse hakkına razı olmaz.
İşyerlerinin sınırlanndan taşarlar.
Önce işyerinin önündeki vava kaldırım iştial edilir, 

sonra yürüyüş yoluna taşılır.
Avgı sçvjSemlik’te de olmuvçr mu?
Yaya kaldırımlar kimin tarafından işgal ediliyor. 

Esnaf tarafından.
İlçenin en önemli caddesi olan İstiklal Caddesinde 

hangi işyerinin önünde buzdolabı, bisiklet, gömlek, 
elbise, vantilatör, kova, saksı, diş macunu, şampuan 
peynir ve süt, dondurma dolabı konuyor.

Veya börekçinin önünde, 7-8 masa kaldırım olmuş 
börekçi dükkanı...

Kumla da böyle.
Buna kim müdahale edecek?
Tabii ki Belediye.
Ama o belediye ve zabıtası ortalıkta yok.
Kumla sahilinde kimine göre kadınlara kaba 

davranmaktan, kimine göre şezlong, şemsiye rant 
kavgası medyaya taştı.

İki taraf birbirine girdi.
Uyardık, ne dedik.
Bir gece yapılan göstermelik operasyonla, bir 

şeyleri toplayıp götürmekle, Kumlalının ne seyyar 
sorunu çözülür, ne de şezlong ve şemsiye sorunu.

İki aylık bir yaz sezonunu öncesi kıyılardan halkın 
nasıl yararlanacağı adam gibi planlanıp, programla 
nıp düzenlenmiş olsaydı, emlakçısı, bakkalı, çaycısı, 
lokantacısı, tuvaletçisi, çay bahçesi işletmecisi kum
sala şezlong koyup, vatandaştan para alamazdı.

Belediye bunu yapmadı, ipin ucu koptu.
Kumla sahiline beton döküp, üç tane duş, üç tane 

dinlenme yeri yapmakla hizmet yapılmaz.
Köklü çözümler üretmelisiniz.
Kumla'da bir tane halk plajı yok.
Sahilleri belli aralarla, belli kişilere hazine kirala 

saydı bu kavgalar olmaz, hem devlet kazanırdı, hem 
vatandaş, hem de kumsallar pırıl pırıl olurdu.

Bunu bile beceremiyorsanız gidip Didim’i, 
Kuşadası’nı, Alaçatı'yı, Çeşme’yi inceleyin..

Bakın şunun şurasında yaz ayının bitmesine 15 
gün kaldı. 1 Eylül’den sonra Kumla sahilinde kimsek J 
bulamazsınız. Yarından sonra yine seyyarlar ortaya 
çıkacak, yine kumsallarda şezlong ve şemsiye rantı 
devam edecek.

Birşeyyağffli&k istiyorsanız, reklam olsun diye 
değil, kate ^zmet için yapm.

Biz de sı» ^/kışlayalım.___________________

İlçe genelinde saha 
çalışmalarını 
aralıksız devam 
ettiren Gemlik 
Belediyesi Park ve 
Bahçeler ve Temiz
lik İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, kentin her 
köşesinde yenile 
me, peyzaj ve çevre 
düzenlemeleri 
kapsamında orta re- 
füjleri de güzelleş 
tirmeye devam 
ediyor.
Farklı peyzaj tasa 
rımlarının uygulan 
dığı estetik çalış 
malarla kent 
güzelleştirilirken, 
ilçenin modern 
görünümü de 
tazeleniyor.
Park ve Bahçeler ve 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 
saat kulesinin 
çevresinin yanı sıra

havuzun ve heykel
lerin de bakım, 
onarım ve boyama 
çalışmalarını 
tamamladı.
Bu sayede ilçenin 
en önemli sembol 
yapılarından biri 
olan saat kulesinin

estetik görselliği 
zenginleştirildi. 
Belediye Temizlik 
İşleri Müdürü 
Ahmet Dedetürk’ün 
koordinesinde 
yapılan çalışmalara 
kentin muhtelif 
noktalarında

devam edileceği 
bildirildi. 
Öte yandan 
mevsimlik yaz 
çiçeklerinin bakımı 
da yapılırken son
bahar çiçekler için 
de çalışmalar 
başladı.

Gemlik Basketbol transferde sona geldi
Son olarak Faik 
Can Nurkan’la 
sözleşme imza
layan Bursa ekibi 
lige lig hazırlık 
larına başlıyor. 
Fenerbahçe, Trab- 
zonspor, Adanas- 
por, Gaziantep 
Büyükşehir, Düzce 
Belediye ve 2017- 
2018 sezonunda 
Boluspor forması 
altında 19 maçta 30 
dakika sürede 9,8 
sayı, 4,2 ribaunt ve 
7,5 asist ortalaması 
ile dikkatleri üze 
rine çekti. Gemlik 
Basketbol daha 
öncede Dış trans
ferde Canberk Uzun 
kaya, Adnan Hep-

gür, Efe Karadu- 
man, Burak Türk, 
Furkan Firar, Meh 
met Şen, Güney Gül 
ve Faikcan Nurkan 
anlaşırken, İç trans
fer Berkay Kutlu ve 
Cihan Hafızoğlu ile 
tekrar devam ede
cek. Prensip anlaş

masına vardığı 
oyuncular ve alt 
yapıdan takviye ola
cak sporcular ile 
yeni sezon 
hazırlıklarına başla 
yacak. Bursa ekibi 
nin Genel Menajeri 
Yahya Gümüş 
‘Genç bir kadro

yapısı ile mücadele 
edeceğiz. Antrenö 
rümüz Fatih Elbaş 
ile birlikte kadro 
yapısını oluştur 
mak için yaptı 
ğımız çalışmalara 
Faik transferi ile 
sona ulaştırdık. 
Kadro yapısının 
oluşmasında 
Kulüp Başkanımız 
Berkay Bulut ve 
yönetimin tam 
destek olmaları 
hedeflerimize 
ulaşmamızdaki en 
büyük katkıdır. 
2018/2019 sezo
nunda maddi an
lamda çok düşük 
bütçeli bir takım 
oluşturuldu.”dedi

KAYIP
GEMLİK VERGİ DÂİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDE 960 014 2002

VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İŞLEM GÖREN HALİL YILDIRIM 
ADİ ORTAKLIĞI ÜNVANLI FİRMAMIZA AİT AŞAĞIDA SERİ VE SIRA NUMARALARI 

İLE DÖKÜMÜ YAPILMIŞ BELGELERİMİZİ 
ZAYİ ETTİĞİMİZDEN HÜKÜMSÜZDÜR.

CİNSİ ADEDİ
FATURA 1 CİLT
MÜSTAHSİL MAKBUZU 2 CİLT
SEVK İRSALİYESİ 2 CİLT
SEVK İRSALİYESİ 5 CİLT
GİDER PUSULASI 1 CİLT

BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SERİ VE SIRA NO 
A 95151 -95200
A 5251-5350
A103751 -103850
A151551 -151800
A 2651 -2700
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Mirııı ■ıftın mimi
Orta öğretim ile il
gili yardımcı kurslar 
açan Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Sanat ve Meslek 
Eğitim Kursları 
(BUSMEK), 
önümüzdeki eği 
tim-öğretim döne
minde üniversi 
teye hazırlanan 
öğrencilere takviye 
eğitimi verecek. 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
halka açık en 
önemli kurumla 
rından biri olan 
BUSMEK, 'hayat 
boyu öğrenme 
prensiplerine bağlı 
eğitim anlayışıyla' 
7'den 70'e tüm 
insanların 
hayatlarına 
dokunmaya de 
vam ediyor. Orta 
öğretime (8. sınıf-

Kurslar

-Yeni Karaman Kurs Merkezi 
-Mustafa Kemal Paşa Kurs Merkezi
-Orhangazi Kurs Merkezi

_____ a-busmek ^bursabusmek______

Üniversite Sınavına
Hazırlık Kursları Başlıyor (YKS)

BUSMEK'te

liseye hazırlık) 
destek kurslarını 
başarıyla sürdüren 
kurum, şimdi 
de üniversite 
sınavlarına 
hazırlanan gençler 
için takviye kursları 
açıyor. Her yıl 
ortalama 2 milyon 
öğrencinin ter 
döktüğü üniver
sitelere giriş 
imtihanı, geleceğin 
teminatı olan genç
lerin hayatlarında 
bir dönüm noktası 

haline gelmiş du
rumda. Öğrenciler, 
BUSMEK'in açtığı 
kurslarla gelecek
lerine yön verecek. 
Kurslar, 
önümüzdeki eğitim 
ve öğretim yılı için 
düzenlenecek. 
Bursa merkezde 
yeni dönemde 
hizmet verecek 
olan Yeni Karaman 
Kurs Merkezi ile 
Mustafakemalpaşa 
ve Orhangazi 
ilçelerindeki kurs

merkezlerinde or
ganize edilecek 
eğitimlerde kulla 
nılacak materyaller, 
öğrencilere 
ücretsiz 
dağıtılacak. 
Öğrenciler, 
'eğitimler sürerken' 
seviyelerinin ne 
durumda oldu 
ğunu takip ede 
bilecekleri de 
neme sınavlarına 
da alınacak. 
Açılacak kurslara 
başvurmak is 
teyenler, eğitim 
lerin verileceği 
kurs merkezlerine 
müracaat edebile
cek ya da 'bus- 
mek.bursa.bel.tr* 
internet adre 
sinden online 
olarak başvu 
ruda buluna 
bilecek.

Devletin kasası 
bedelli ile domu
Bedelli askerlik için üç aylık sürenin ilk 
haftasında 290 binin üzerinde başvuru 
yapıldı. Rakamın 400 binin üzerine 
çıkması bekleniyor.
Bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin 
yürürlüğe girmesinin ardından ilk 2 gün 
içinde 200 bine yakın başvuru yapılırken 
Bakan Akar, "Hedefimiz gençlerimizin 
bedelli askerlik uygulamasından en kısa 
zamanda ve sorunsuz bir şekilde 
yararlanmasını sağlamaktır." demişti 
Ak Parti ve bakanlık kaynaklarından 
edinilen bilgiye göre, 10 Ağustos 
itibarıyla bedelli askerlikten yararlanmak 
için yapılan başvuru 290 bin'i aştı. 
Böylece Hazine'ye de 4,5 milyara yakın 
para girdi.
Bedelli askerlikten bir önceki toplamda 
203 bin kişi yararlanmıştı. 2011'de çıkan 
bedellide ise toplamda 66 bin kişi 
başvuru yapmıştı.
SON BAŞVURU SÜRESİ 3 KASIM 
Başvuru süresinin 3 Kasım'da sona 
ereceğine dikkat çeken Milli Savunma 
Bakanlığı yetkilileri, bedelli askerlik 
başvurularının e-devlet üzerinden veya 
askerlik şubelerinden yapıldığını 
hatırlattı.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Suuıli turistlenlen Bursa’va yoğun ilai
Türkiye'nin Riyad 
Büyükelçisi Erdo 
ğan Kök, geçen yıla 
göre Türkiye'ye 
gelen Suudi turist 
sayısında ilk altı 
ayda yüzde 35 artış 
olduğunu söyledi. 
10. Büyükelçiler 
Konferansı için 
Ankara'da bulunan 
Kök, sorularını 
yanıtladı. 
Kök, Türkiye'nin 
Suudi turistler için 
bir cazibe noktası 
haline geldiğini be
lirterek, Türkiye'nin 
hem kaliteli hizmet 
sektörü, imkanları 
hem de mevcut at
mosferi nedeniyle 
tercih edildiğini dile 
getirdi.
Geçen yıl toplam 
620 bin turistin 
Türkiye'ye geldiğini 
ve bu yıl rakamın 

artacağına 
inandığını belirten 
Kök şöyle konuştu: 
"Özellikle İstanbul, 
Bursa, Yalova, 
Sapanca, Trabzon 
gibi şehirlerimizde 
çok sayıda Suudi 
ArabistanlI 
yerleşmiş vaziyette. 
Tabii herkes bir- 
biriyle konuşuyor. 
Türkiye'de çok 
rahat ettiklerini, bir
inci sınıf kalitede 
hizmet aldıklarını, 
Avrupa ve Amerika 
ülkelerine göre son 
derece iyi bir fiyata 
bu hizmeti 
aldıklarını söylüyor
lar. Kültürel olarak 
da yakınlığın etkisi 
var. Son 6 aylık 
turizm rakamları 
incelendiğinde 
ülkemizi ziyaret 
eden Suudi turist

sayısında geçen 
yıla göre yüzde 35 
artış var." 
Kök, Türkiye'de 
özellikle Suudi tur
istlerin karşılaştığı 
sorunların çözümü 
için ciddi adımlar 
atıldığını kayded
erek,İstanbul'da 
taksi sisteminin 
iyileştirildiğini ve 
"Alo 155'e" Arapça 
dilinin eklendiğini

anımsattı.
Riyad Büyükelçiliği 
olarak Türkiye'ye 
gelmek isteyen 
Arapların yanında 3. 
ülke vatandaşı 
hizmetçisini, 
aşçısını, şoförünü 
getirmek istediğini, 
bu konuda daha 
önce problemler 
yaşanabildiğin! vur
gulayan Kök, son 
zamanlarda vize 

konusunda ortaya 
çıkan bu gibi 
sıkıntıların çözül 
düğünü söyledi. 
- "Haccın sorunsuz 
geçmesi için bütün 
tedbirler alındı” 
Kök, "Hac dönem
ine girdik. 80 
binden fazla 
vatandaşımız dini 
vecibesini yerine 
getirmek için hacca 
gidiyor. Haccın 

sorunsuz geçmesi, 
vatandaşlarımızın 
emniyetli, huzur 
içinde hac farizasını 
yerine getirmeleri 
için Suudi 
makamlarıyla bütün 
tedbirler alındı. Bu 
konuda gerçekten 
Suudi makamlarına 
teşekkürü bir borç 
biliyoruz." değer 
lendirmesinde bu
lundu. Hac fariza 
sının yerine getir
ilmesi konusunda 
Türkiye'nin Cidde 
Başkonsolosluğu'n 
un da bütün eki 
biyle sahada 
olduğunu dile ge
tiren Kök, Diyanet 
İşleri Başkanlığının 
Suudi makamlarıyla 
iş birliği içerisinde 
her türlü gayreti 
sarf ettiği bilgisini 
verdi.

armut festivali sona erdi
Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde "21. 
Kültür, Sanat ve 
Armut Festivali" 
konserlerle sona 
erdi.
Bu yıl 21'incisi 
gerçekleştirilen 
"Gürsu Kültür, 
Sanat ve Armut 
Festivali", Mehmet 
Erdem, Vira Cemal 
ve Tuna Tunçok 
konserleriyle son 
buldu. Ziraat Odası 
Başkanı Kamil Dön
mez'e teşekkür 
eden Gürsu 
Belediye Başkanı 
Mustafa Işık,"Ar
mudun suyu, reçeli, 
sirkesi, armuttan ne 
yapılabiliyorsa 

yapıyoruz. Sağ ol
sunlar alt yapısını 
hazırlamışlar. Şimdi 
biz de Büyükşehir 
ile beraber üst 
yapısını yapıyoruz. 
Tarım A.Ş'yle be
raber, eski hâlin 
olduğu yerde güzel 
bir tesis yaparak 
seri üretime 
başlayacağız" dedi. 
Gürsu'nun her 
bölgeden gelmiş in
sanlara, bir ana 
sevgisiyle kucak 
açarak sahip 
çıktığını vurgulayan 
Başkan Işık, "Bir 
kısmımız Balkan- 
lar'dan gelmiş, bir 
kısmımız 
Kafkaslar'dan

gelmiş. Doğudan, 
güneydoğudan, Ka
radeniz'den, her 
bölgeden gelmiş. 
Gürsu, hepimizi 
büyütmüş, hepimizi 
geliştirmiş. Bu 
arada kendi de 

gelişmiş. Hepimizin 
Gürsu'ya vefa 
borcu var. Gürsu 
büyürse Bursa 
büyür, Bursa 
büyürse Türkiye 
büyür, Türkiye 
büyürse, ecdadımız 

gibi dünyaya adalet 
götürürüz inşallah. 
Dünyanın ahiliğine 
soyunmuş; lâkin 
abilik değil de 
sömürgecilik yapan 
ülkeler işte bundan 
korkuyor. İşte bu 

yüzden 15 Tem- 
muz'u getirdiler, 
Allah'a çok şükür 
başaramadılar. 
Şimdi dolarla 
oynuyorlar, 
inşallah onu da 
başaramayacaklar. 
Bizler dolarsız 
olabiliriz, ama 
vatansız olamayız" 
dedi.
Festival kapsa 
mında düzenlenen 
armut yarışmasında 
dereceye giren 
üreticilere ödül
lerinin de verildiği 
şenlikte Gürsulular, 
Mehmet Erdem, 
Vira Cemal ve Tuna 
Tunçok konser
leriyle coştu.

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

0 SAATTE TE&.İM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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"Türk lirası ile ihracata hazırız"
Ege Yaş Meyve 
Sebze ihracatçıları 
Birliği Başkanı 
Hayrettin Uçak, 
"Cumhurbaşkanım! 
z Recep Tayyip 
Erdoğan'ın dediği 
gibi bizim yeni müt
tefiklerle yürüme 
zamanımız geldi. 
Yeni müttefikleri 
mizle Türk lirası ile 
ticaret yapmak isti 
yoruz. Türk lirası ile 
ihracat yapmaya 
hazırız." ifadesini 
kullandı.
Uçak, yaptığı 
açıklamada, doların 
lira karşısında son 
dönemde aşırı 
değer kazanmasının 
dünya genelinde 
yaşanan ekonomik 
savaşların

yansıması 
olduğunu, 
Türkiye'nin bu 
süreci dirayetli bir 
şekilde yönettiğini 
ifade etti.
"Gezi olaylarında 
kazanan Türkiye 
oldu, 15 Temmuz'da 
kazanan Türkiye 
oldu, bugün de 
kazanan Türkiye 
olacak." 
değerlendirmesinde 
bulunan Uçak, 
şunları kaydetti: 
"Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Al- 
bayrak tarafından 
açıklanan yeni 
ekonomi modeline 
ihracat dünyası 
olarak tam destek 
veriyoruz. 2018- 
2019 ekonomik den

gelenme dönemi 
olacak. Hüküme
timiz enflasyonla 
güçlü mücadele 
edecek. Özellikle 
mali disiplin, cari 
açığın düşürülmesi 
ve güven ortamının 
iyileştirilmesi için 

hükümetimizin 
atacağı adımları 
destekliyoruz. 
Türkiye, 2023 yılı 
hedeflerine 
ulaşacak." 
Son gelişmelerin 

ABD Başkanı Don- 
ald Trump döne

minde iki ülke 
ilişkilerinin 
müttefikliğe uygun 
nitelikte 
gerçekleşmeyeceği 
ni ortaya 
koyduğunu ifade 
eden Uçak, şu 
değerlendirmelerde

bulundu:
"Trump yönetimi, 
müttefiki Türkiye'de 
seçimle iş başına 
gelmiş hükümetle 
ilişkileri geliştirmek 
yerine, terör örgüt
leriyle iş birliğini 
tercih ettiğini de
falarca ortaya 
koydu.
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın dediği 
gibi bizim yeni müt
tefiklerle yürüme 
zamanımız geldi. 
Yeni müttefikleri 
mizle Türk lirası ile 
ticaret yapmak 
istiyoruz. Türk 
ihracatçısı olarak 
Türk lirası ile ihra
cat yapmaya 
hazırız."

Temmuz ayında kartlı ödemeye yüklendik!
Bankalararası Kart 
Merkezi'nin (BKM) 
verilerine göre, 
banka kartlan ve 
kredi kartlarıyla 
temmuz ayında 
toplam 73,9 milyar 
TL’lik ödeme 
yapıldı.
KM, bu yılın 
temmuz ayı veri
lerini açıkladı.
Verilere göre, banka 
kartlan ve kredi 
kartlarıyla temmuz 
ayında toplam 73,9 
milyar TL’lik ödeme

yapıldı. Bu tutarın 
65 milyar TL’si kredi 
kartlarıyla 
ödenirken, 8,9 
milyar TL’sinde 
banka kartları 
kullanıldı.
Büyüme oranlan 
özelinde incelen 
diğinde ise banka 
kartıyla yapılan 
ödemelerde, önceki 
yılın aynı dönemine 
göre büyüme oranı 
yüzde 40 olurken, 
kredi kartıyla 
ödemelerde ise bu

oran yüzde 21 
olarak gerçekleşti. 
Toplam kartlı 
ödemeler ise son

yıllardaki en yüksek 
büyümeyi göster
erek geçen yılın 
aynı dönemine

kıyasla yüzde 
23 arttı.
İnternetten kartlı 
ödemeler 14 
milyar TL’ye 
yaklaştı 
İnternetten ödeme 
alışkanlığının her 
geçen gün artması 
kartlı ödeme is 
tatistiklerine de 
yansırken, temmuz 
ayında toplam 13,8 
milyar TL internet
ten kartlı ödeme 
yapıldığı görülüyor. 
Bu veriler, 2017 yılı

temmuz ayıyla 
kıyaslandığında in
ternetten kartlı 
ödemelerde yüzde 
35 oranında artış 
gerçekleştiğine 
işaret ediyor. 
Geçen yılın aynı 
döneminde toplam 
kartlı ödemelerin 
yüzde 16’sını 
oluşturan inter 
netten kartlı 
ödemelerin bu yıl 
payını artırarak 
yüzde 18’e ulaştığı 
görülüyor.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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GEREKU TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

OTODÜS
ULAŞIM

Pamukkale »12 00 28
DENİZ UÇASI •• 13
P«0«sus Akml* Seyahat S14 «3 62
METRO S13 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzar Turizm 612 1O 72
Kahbaro0lu-Eaadaf 614 46 46
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 012 0103

HASTANELER

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 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.Safi.Ocaöı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

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

RELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 5134520

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

Akcan Petrol B13 1OTO
MAR-PET o13 30 33
Tuncay Otogaz a-i 3 1e 4»
Boyza Petrol »13 01 03

Gemlik KBrfez
fejC ta.ll|LİK'İH İLK OONLDK SİYASİ OAZITESİ,

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6158 
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 
istiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

alISİHHİM
VENÜS SİNEMASI 
CANAVAR GİBİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

ŞEYTAN KAPISI 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
KABİR AZABI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


YİĞİT İNŞAAT

ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

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

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ

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

www.yigitinsaatgemlik.com

GemlikKSrfez
OEMLİK'İN İLK OÜNLOKIİYMİ OAZtTMİ

987

GEMLİK ÖZEL MATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

%2 O ve üzen

Fiyatlarımıza
Eğitim, yemek, yayınlar

kıyafetler dahildir.

eğitim bursu
için okulumuza
başvurunuz.

ÖZEL HATEM OKULLARI I 0224 514 49 49 - 0535 545 28 87
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www.hatemokullari.kl2.tr

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.hatemokullari.kl2.tr


YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE
n . >YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

^GÜNLÜK 300 TON |, IX A\ 71 A I 
YAĞLIKZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ || fL«VV lw/v|C ■■ili DOĞANIN HÂZİNESİ I

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK''-
DOĞANIN HÂZİNESİ

www.kavlak.com.tr

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK :UmıırbeyMh.Yalova Yolu Cd.N:42 Gemlik-BURSA FABRİKA :UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik-BURSA
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ |

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

16 Ağustos 2018 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. Ş t i.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA 

Tel: 0.224 513 06 71 Fax: 513 30 30

Petrol Ofisi’nin düzenlediği gecede, ay sonunda başlayacak olan 
Balık yasaklarının kalkması için kutlama yemeği düzenlendi

Güne Bakış

flğdemirvp 
Çakır ankara’dan

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Vatan Haini..
ABD’nin Türk malı demir çelik ve alüminyum 

ürünlerinin ABD'ye girişinde vergileri arttırmasının 
Trump tarafından onaylaması Türkiye açısından 
tepki gördü.

ABD’nin Türkiye'de terör örgütüne destek ve ca
susluk iddiasıyla tutuklu olan rahibin serbest 
bırakılmasını istemesi ise pişmiş aşa su kattı.

Birden bire Türkiye de 1970’11 yıllardaki gibi bir 
ABD karşıtlığı çığ gibi büyüyor.

Bunda en önemli etken, Cumhurbaşkanının 
açıklamaları oldu.

Şimdi kimi dolarları yakıyor, kimi ABD malı cep 
telefonlarını kırıyor, dolar bozduranlara bedava 
meyve dağıtan esnaflarımız türedi. Dev. 4’de

Petrol Ofisi tarafından Akcan Petrol 
aracılığıyla ilçemiz ve çevre köylerdeki balık 
çılara önümüzdeki günlere açılacak olan yeni 
av dönemi nedeniyle yemek verildi. Gece 
Petrol Ofis Türkiye Deniz Satış Müdürü Satış 
Celal Ersan ve Petrol Ofis görevlileri ile Akcan 
Petrol İşletmesi sahibi Alaattin Akcan, oğlu 
Uğur Akcan ile personeli ile Gemlik, Narlı, 
Karacaali, Kapaklı, Fıstıklı ve Armutlu'dan 
gelen 100’ün üzerinde balıkçı ve reisleri ile 
Bursalı balıkçı kabzımalları katıldı. 2’de

döndüler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce 
Ankara’da düzenlenen Marmara Bölgesi 
Odalar ve Borsalar Başkanlar/ toplantısına 
katılan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Paşa Ağdemir ve Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı Özden Çakır, TOBB Başka 
nı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı toplantı 
da Gemlik’in sorunlannı merkeze ilettikten 
sonra dün ilçemize döndüler

® erdogansaglik@hotmail.com

□ +905324143628
©’ +90 224 512 22 39

+902245122238
+908503042239

A Merkez: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK 
«Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 1018 GEMLİK

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

i SAĞLIK
• İDRAR TAHLİLİ
• KAN TAHLİLİ
• RÖNTGEN
• ULTRASON
• UCUZ MAMA
• KISIRLAŞTIRMA 

HANVET »OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com 

flhanvetclinicgemiik @ hanvetveterinerclinic 
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel :0224 513 5152 GEMLİK

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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Petrol Ofisi’nin düzenlediği gecede, ay sonunda başlayacak olan Balık yasaklarının kalkması için kutlama yemeği düzenlendi

Petrol Ofisi 
tarafından Akcan 
Petrol aracılığıyla 
ilçemiz ve çevre 
köylerdeki balık 
çılara önümüzdeki 
günlere açılacak 
olan yeni av dönemi 
nedeniyle yemek 
verildi.
Atamer Hotel 
Restaurantında 
düzenlenen gece 
Petrol Ofis Türkiye 
Deniz Satış Müdürü 
Satış Celal Ersan ve 
Petrol Ofis görevlile 
ri ile Akcan Petrol 
işletmesi sahibi 
Alaattin Akcan, oğlu 
Uğur Akcan ile per
soneli ile Gemlik, 
Narh, Karacaali, 
Kapaklı, Fıstıklı ve 
Armutlu’dan gelen 
100’ün üzerinde 
balıkçı ve reisleri ile 
Bursah balıkçı 
kabzımalları katıldı. 
Gecede, Petrol Ofisi 
tanıtım yapılan bir 
sinevizyon gösteri 
sinden sonra konu 
şan Petrol Ofisi 
Deniz Müdürü Celal 
Ersen Petrol Ofisinin 
büyük bir yapı oldu 
ğunu ve Türkiye’nin 
en büyük ikinci özel 
şirketi konumunda 
bulunduğunu 
söyledi.
Ersan, şöyle 
konuştu: 
“1.720 akaryakıt 
istasyonu, 1.450 köy 
pompasına ikmal, 9 
akaryakıt terminali, 
3 LPG terminali, 20 
hava alanı ikmal 
ünitesi, 1 madeni 
yağ fabrikası ve 
yaklaşık 850 bin- 
metreküp depolama 
kapasitesi ile

Türkiye’de benzeri 
bulunmayan büyük
lük ve çeşitlilikte 
güçlü bir alt yapıya 
sahiptir.

PAZARIN LİDERİYİZ 
Petrol Ofisi olarak, 
Türkiye akaryakıt 
pazarının geleneksel 
lideriyiz. Petrol Ofisi 
Madeni Yağlarda, 
122 bin tonun üzerin 
deki satışı ise made 
ni yağ ve kimyasallar 
pazarının lideridir. 
İleri teknolojisi, 140 
bin tonluk üretim ka
pasitesi ile Petrol 
Ofisi Madeni Yağlar 
bugün, 4 kıtada 33 
ülkeye ihracat 

gerçekleştirmekte 
dir. PO AIR ile de 
Türkiye’de havacılık 
ve jet yakıtı pazarın 
da faaliyet gösteren 
en eski şirket konu 
mundayız. Petrol 
Ofisi’nin karada ve 
havacılık alanındaki 
bu güçlü hizmetleri, 
denizde de aynı şekil 
de devam ediyor. 
Petrol Ofisi Deniz 
Satışları - PO Mari 
ne, Türkiye’de deniz
cilik sektörüne 
transit ÖTV’siz, 
gümrüklü yakıtlar ve 
deniz yağlarında, 
ikmal, üretim ve 
hizmetlerini bir 
arada sunabilen

yegâne şirket konu
munda. Hopa’dan 
İskenderun’a kadar 
Türkiye’nin tüm sahil 
şeridi boyunca 
konumlandırılmış 
7 deniz terminali ve 
1 yüzer istasyonu
muz ile Türkiye 
denizlerinin tama 
mında yakıt ikmali 
yapabilen tek marka 
konumundayız. 
Gümrüklü satışlarda 
ülkenin sahil şeri 
dine yayılmış en 
geniş bayi & tesli 
matçı ağı ve 5 ma
ri n a istasyonuna 
sahibiz. 12 deniz 
tankeri (barç) ile 
transit ve iç pazarda 

yıllık 600.000 tonun 
üzerinde yakıt ikmali 
gerçekleştiriyoruz. 
Bunu da örneklemek 
gerekirse; PO 
Marine’nin bir günde 
yaptığı ortalama 
yakıt satışı miktarı; 
iyi satış performans 
larına sahip 120 
istasyonun günlük 
satış miktannın topla 
mına eşittir. PO Mari 
ne’in yıllık satışı; 
Türkiye’de trafiğe 
kayıtlı toplam 12 
milyonu aşkın her 
binek aracın depo
sunu bir kez doldu
racak büyüklüktedir. 
Bu örnek de uzay
dan verelim isterse 
niz; PO Marine’in 
yıllık satışı ile büyük 
bir uzak sefer gemisi 
(ki bu gemiler malu
munuz biraz fazla 
yakarlar), Dünya ile 
Ay arasında en az 20 
sefer düzenleyebilir. 
PO Marine’in 
hizmeti, ülke sulan 
ile de sınırlı kaimi 
yor, dünyadaki tüm 
limanlardan gelen 
yakıt taleplerine 
anında cevap vere
biliyor. PO Marine, 
hali hazırda Türkiye 

suları ile birlikte 
acenteler üzerinden 
dünyanın farklı 
ülkelerinde hizmet 
veriyor. Moritanya’da 
Türk balıkçılarına 
hizmet veriyoruz 
İşte böylesine deva 
sa bir yapı içerisinde 
değerli bayimiz 
Akcan Petrol bizler 
için özel bir önem ve 
farklı anlamlar ifade 
ediyor. Bu güzel 
günü bizlere yaşat 
tıkları için öncelikle 
Akcanlar Petrol 
yönetimine Alaattin 
Akcan ve UğurAk- 
can’a ve emeği 
geçen herkese 
teşekkür ediyorum.’’ 
Gecede balıkçılar 
arasında yapılan 
çekiliş ile ruada 
numaralan çıkanlara 
İpod 6 cep telefonu, 
Samsung cep tele
fonu, derin don
durucu, laptop, 
televizyon gibi 
hediyeler dağıtıldı. 
Balıkçılar ve balık 
satıcıları olan 
kabzımallar gecenin 
ilerleyen saatlerine 
kadar müzik 
eşliğinde neşeli bir 
zaman geçirdiler.

B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TL »LİM EDİLİR 

$ÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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lırsa'ıh»rirıiffaswnı!

Bursa'da 1 öğren 
cinin hayatını kay 
bettiği, 37 öğren 
cinin ise yaralandığı 
kazada bütün yara 
lıların hastanelere 
kaldırılması ve olay 
yerindeki incele
menin bitmesinin 
ardından, yaralı 
öğrencilerin eşyaları 
toplanarak oto
büsün enkazı 
kaldırıldı.
Bursa'da Uludağ'ı

Depoda çıkan yangının 
detayları ortaya çıktı
Bursa'da tüp bayii 
işleten İsmail Akçan, 
kamyonunda bulu
nan tüplerini hırsız 
lar çalmasın diye 
arkadaşının depo
suna bıraktı. Ancak 
çıkan yangında tü
pler bomba gibi 
patladı.
Soğanlı odun 
depolarında bulunan 
bir lastik deposunda 
gece geç saatlerde 
bilinmeyen sebeple 
yangın çıktı. Alevler 
lastik deposunun 
yanındaki odun de
posuna sirayet etti. 
Biri içi tüp dolu iki 
kamyon alevlere tes
lim .oldu. Tüp bayii 
işleten İsmail 
Akçan'ın 
hırsızlardan bıktığı 
için kamyonunu 
arkadaşının boş 
olan deposuna 
bıraktığı öğrenildi. 
Alev alan tüpler 
bomba gibi patla
maya başladı. Gece 
itfaiyenin saatler 
süren müdahalesi 

gezmeye giden 
öğrencileri taşıyan 
16 S 0825 plakalı 
otobüs şarampole 
devrildi. Kazada 37 
öğrenci yaralandı, 
1 öğrenci hayatını 
kaybetti. Kazayla il
gili olay yerinde 
uzun süre çalışma 
yapan ekipler, oto
büste sıkışan 5 
öğrenciyi de 
kurtarmayı başardı. 
Yaralı öğrenciler

sonrası söndürülen 
yangının sebep 
olduğu tahribat 
gündüz gün yüzüne 
çıktı. Kamyonda bu
lunan tüplerin 
yarısının patladığı 
görüldü. İtfaiye ekip
leri tüpler patlama 
sın diye soğutma 
çalışmalarına sabah 
da devam etti. De
posu yanan Orhan 
Gürbüz, "Yangın 
gece saatlerinde 
komşumun lastik 
dükkanında başla 
mış. İtfaiye ekipleri 
nin verdiği bilgiye 
göre sabotaj olma 
ihtimali varmış.
Oradan da yangın 
bizim depoya sirayet 

hastanelere sevk 
edilirken, geride 
kalan eşyaları olay 
yerindeki ekipler 
tarafından toplandı. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatan polis ekip
leri olay yerindeki 
incelemesini 
tamamladı. Kazanın 
yaşandığı otobüsün 
enkazı kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruş 
turma devam ediyor.

etmiş. Benim de
poda da komşu iarın 
araçları vardı. 
Toplam 150 bin 
liralık zarar var. 
Devletimizden yar 
dım bekliyoruz" 
dedi. Hırsızlardan 
kaçırdığı tüp dolu 
aracı yangında 
yanan İsmail Akçan, 
"Bizim kendi depo
muzda 1 gün önce 
hırsızlık meydana 
geldi. Ben de tedbir 
için aracımı buraya 
park ettim. Gece 
haber geldi.
Hırsızlardan kaçırdı 
ğım tüplerim yangın 
da zarar gördü. 70 
bin lira zararımız 
var" dedi

Çanakkale merkezli, 
aralarında Bursa'nın 
da bulunduğu 3 ilde 
düzenlenen operas 
yonda, sosyal 
medya aracılığıyla 
terör örgütü 
PKK/KCK propagan 
dası yaptıkları öne 
sürülen 8 zanlı 
gözaltına alındı.
II Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele ve İstih
barat şubeleri ekip
leri, sosyal medya 
aracılığıyla terör 
örgütü PKK/KCK 
propagandası 
yaptıkları iddia 
edilen 10 kişinin

Uman haşkanının cenazesi 
Eskişehir'e gönderildi
Balıkesir'in Bandır 
ma ilçesinde evinde 
ölü bulunan Liman 
Başkanı Bahadır 
Ay'ın (52) 
cenazesi toprağa 
verilmek üzere 
Eskişehir'e 
gönderildi. 
Bandırma Liman 
Başkanı Bahadır Ay, 
dün sabah göreve 
gitmeyince, 
çalışanlar cep tele
fonuyla kendisine 
ulaşmaya çalıştı. 
Eşi, öğrenim gören 
kızını ziyaret için 
gittiği İstanbul'da 
bulunan Bahadır Ay, 
telefona cevap ver

KUÇİİKKUMIA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2*1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800
Facebooksayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

yakalanması için 
Çanakkale, 
İstanbul ve Bur 
sa'da belirlenen 
adreslere eş 
zamanlı operas 
yon düzenledi. 
Operasyonda, 8 
zanlı gözaltına 

meyince, çalışanlar 
Hacı Yusuf Ma
hallesi Mücahitler 
Sokak'taki lojmanına 
gitti. Ay kapıyı da 
açmayınca polise 
haber verildi. Gelen 
polisler, çilingir 
yardımıyla girdiği 

alındı. Adresle 
rinde buluna 
mayan 2 kişinin 
yakalanması için 
çalışma başlatıldı. 
Zanlılar, sağlık 
kontrolünün 
ardından emniyete 
getirildi.

evde Bahadır Ay'ın 
cansız bedeni ile 
karşılaştı. Daha 
önce iki kez kalp 
krizi geçiren Bahadır 
Ay'ın cenazesi, 
otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi.
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Güne Bakış OmerHalisieınirftileSaglıfcMerteziacılılı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Vatan Haini...
Bu tepkileri solcular yapsaydı, bilin ki çoktan vatan 

haini ve komünist derlerdi.
Aynı 1970'lı yıllardaki gibi..
Amerikan 6. filosunun İstanbul'a demir attığında, o 

günlerin devrimci gençleri, "Tam BağımsızTürkiye" 
sloganlarıyla Amerikan filosunu protesto ederler 
ken, MTT Birliği üyeleri ABD filosunun karşında 
namaz kılarken, çivili tahtalarla devrimci gençlerin 
üzerine yürüdüğü günleri unuttular.

Kimdi o MTTB tikli aençler?
Bugünkü AKPTıler.. Erdoğan, Gül, Karaman vb. 
Suriye yi yok etmek, Esat rejimini yıkma isteyen 

ABD nin Büyük Ortadoğu projesini kim uygulamaya 
soktu.

AKP'li Türkiye Cumhuriyeti hükümeti.
O proje sonunda 3.5 milyon Suriyeli'ye bakmak 

zorunda kaldık.
ABD'nin Irak'a girmek istemesine karşı çıkan AKP’ 

tileri kim oşrtiden tasfîvg etti?
Ertuğrul Yalçınbayır gibi bir yurtsever neden AKP- 

den dışlandı?
ABD çıkarlarını korumadım için.
Suriye topraklarında şimdi ABD ve Rus üstleri ile 

doldu.
Bugün ise durum değişti.
Dünyanın jandarması olan ABD, her istediğini yap 

(ırmak istiyor. Yapmayanları ise cezalandırıyor.
Bunu bilenler hep iktidarı uyardı. Dinletemediler.
Şimdi ise BİM bile ABD ürünü İport 6 telefon 

satışını iptal etti. Kimi dolar alanları, vatandaşlıktan 
çıkarmak istiyor, kimi dolar bozdurana kombine maç 
bileti veriyor.

Din adamları ise cihat ilan ediyor, iktidarı eleştiren 
teri bir yandan da vatan haini ilan ediyorlar.

Oysa sîzlerin komünist dediğiniz Nazım Hikmet, 
1962 yılında "Vatan Haini” şiirinde ABD için bakın 
neler demiş.

"Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ. 
Amerikan emperyalizminin yan sömürgesiyiz, dedi Hikmet 
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ." 
Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar, üç sütun üstüne, kap

kara haykıran puntolarla,
bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında Amiral Vilyam- 

son'un
66 santimetre karede gülüyor, ağzı kulaklarında, Amerikan 

amirali
Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon 

lira.
"Amerikan emperyalizminin yan sömürgesiyiz, dedi Hik

met
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ."
Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtsever 

şeniz, ben yurt
hainiyim, ben vatan hainiyim.
Vatan çiftliklerinizse, 
kasalannızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan, 
vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan, 
vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa 

yazın,
fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, 
vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, 
vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa, 
ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, 
vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, American 

donanması topuysa,
vatan, kurtarmaksa kokmuş karanlığımızdan, 
ben vatan
Yazın üç sütüne kapkara haykıran puntolarla:
Nâzım Hile' atan hainliğine devam ediyor hâla. 28.7.1962

Gemlik Belediyesi 
tarafından Eşref 
Dinçer, Ömer 
Halisdemir Aile 
Sağlık Merkezi 
hizmete açıldı. 
416 metrekare 
inşaat alanına 
sahip, 9 Doktor 
odası, 3 tıbbi 
müdahale odası, 
1 bebek emzirme 
odası, kadın, erkek 
ve engelli tuvalet
leri ile mutfak kat 
ofisi, depo ve 
temizlik odalarının 
da yer aldığı Ömer 
Halisdemir Aile 
Sağlığı Merkezinin 
açıl I ışı için tören 
düzenlendi.
Törende açılış 
konuşmasını yapan 
Başkanı Refik 
Yılmaz, 15 Temmuz 
hain darbe süreci 
nin sembol 
şehitlerinden olan 
ve ülkenin işgalden 
kurtuluşunu sağla 
yan Şehit Ömer 

.WftlğtfLQmjrıkTminir 
verildiği Aile Sağlığı 
Merkezini hizmete

MMomteMlıaneıderilBiteMiıııır
CİUS AVM merkezi 
önündeki mini 
parkta bulunan otur 
ma gruplarının hali 
perişan durumda. 
Daha çok emekli 
lerin tercih ettiği bir 
yer olan AVM önün
deki oturma ve din
lenme alanında bu 
lunan kanepelerin 
kırık ve boyasız 
olması dikkat 
çekiyor.
Burada oturan 
emekliler gazetemi 
ze yaptığı açıklama 
da, temizliğin her 
gün yapıldığını 
belirterek, “Kane
pelerin uzun 
zamandır boyasız 
ve bakımsız bir 
durumda olmasını 
Gemlik’e ya kıştı ra 
mıyoruz. İlçenin en 
önemli merkezinde 
bulunan oturma 
durumunun 
ilgililerce görülme 
meşini hayretle 
karşılıyoruz.” 
dediler.

sunmaktan mutlu
luk duyduklarını 
söyledi.
“Sağlık ocaklarımız, 
apartman altlarında 
dükkânlarda değil, 
şehrin en ulaşılır, 
en güzel yerlerinde 
olsun istedik” diye 
konuşan Yılmaz, 
“İbn-i Sina Aile 
Sağlığı Merkezinin 
ardından bugünde 
Ömer Halisdemir 
Aile Sağlığı Merke 
zimizi açıyoruz.
İnşallah bayramdan 

tiemen sonra 
Hisartepe Mahalle 
mizdeki Farabi Aile

Sağlığı Merkezi ve 
yıl bitmeden de 
Balıkpazarı Mahal 
temizdeki Şifa 
Hatun Sağlık Merke 
zimizi hizmete suna 
rak, 5 mahallemizin 
sağlık alanındaki 
ihtiyaçlarını büyük 
ölçüde karşılamış 
olacağız” dedi.
Bursa İl Sağlık 
Müdürü Özcan 
Akan, Gemlik’in 
sürekli nüfusu 
artan ve sağlık 
alanında ciddi an
lamda talep gören 
bir ilçe olduğunu 
belirttti. Akan, İl

Sağlık Müdürlüğü 
bünyesinde, 
8. Aile Sağlık 
Merkezini hizmete 
açıldığına 
dikkat çekti. 
Bursa’nın, en 
fazla yatırım alan 
illerden bir tanesi 
olduğunu açıklayan 
Akan, 17 ilçenin 
17’sine de hastane 
kazandır dıklarını 
hatırlatarak, 
bundan sonraki 
süreçte de mahal
lelere Sağlıklı 
Yaşam Merkezleri 
kazandıracaklarını 
söyledi.
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İşsizli k rakamları acıklanıiı! Gastronomi ustaları 
Bursa'da buluştu

Türkiye genelinde 
15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz 
sayısı 2018 yılı 
Mayıs döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 89 
bin kişi azalarak 3 
milyon 136 bin kişi 
oldu
İşsizlik oranı 0,5 
puanlık azalış ile 
yüzde 9,7 se
viyesinde gerçek 
leşti. Aynı dönem 
de; tarım dışı 
işsizlik oranı 0,6 
puanlık azalış ile 
yüzde 11,6 olarak 
tahmin edildi. Genç 
nüfusta (15-24 yaş) 
işsizlik oranı 2 
puanlık azalış ile 
yüzde 17,8 
olurken, 15-64 yaş 
grubunda bu oran 
0,5 puanlık azalış 
ile yüzde 9,9 olarak

gerçekleşti. 
İstihdam oranı 
yüzde 48,1 oldu 
İstihdam edilenlerin 
sayısı 2018 yılı 
Mayıs döneminde, 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 650 
bin kişi artarak 29 
milyon 138 bin kişi, 
istihdam oranı ise 
0,4 puanlık artış ile 
yüzde 48,1 oldu. 
Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan 
sayısı 97 bin kişi 
azalırken, tarım dışı 
sektörlerde çalışan

sayısı 747 bin kişi 
arttı. İstihdam 
edilenlerin yüzde 
18,8'i tarım, yüzde 
19,5'i sanayi, yüzde 
7,2'si inşaat, yüzde 
54,6'sı ise hizmet 
sektöründe yer aldı. 
Önceki yılın aynı 
dönemi ile karşılaşt 
ırıldıgında tarım 
sektörünün istih
dam edilenler için
deki payı 0,8 puan, 
inşaat sektörünün 
payı 0,3 puan 
azalırken, sanayi 
sektörünün payı 0,6

puan, hizmet sek
törünün payı 0,6 
puan arttı. 
İşgücüne katılma 
oranı yüzde 53,3 
olarak gerçekleşti 
İşgücü 2018 yılı 
Mayıs döneminde 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 561 
bin kişi artarak 32 
milyon 274 bin kişi, 
işgücüne katılma 
oranı ise 0,3 puan 
artarak yüzde 53,3 
olarak gerçekleşti. 
Aynı dönemler için 
yapılan 
kıyaslamalara göre; 
erkeklerde 
işgücüne katılma 
oranı değişim 
göstermeyerek 
yüzde 72,6, 
kadınlarda ise 0,5 
puanlık artışla 
yüzde 34,4 olarak 
gerçekleşti.

Gastronomi Turizmi Derneği üyeleri, 
Bursa'ya geldi. Şehre has lezzetlerin 
tadına bakan gastronomi uzmanları, 
Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bursa Vakıf 
Kültürü, Merinos Tekstil ve Sanayi, 
Bursa Göç Tarihi ve Bursa Bıçak 
müzelerini de gezdi.
Gastronomi Turizmi Derneği tarafından 
Şanlıurfa'dan başlatılan 'Marka Gas
tronomi Kentler Ziyaretleri'nin son 
durağı Bursa oldu. Bursa Turizm Platfor- 
mu'nun desteğiyle yapılan geziye; yeme- 
içme üzerine yazan blogerlar, süreli 
yayın temsilcileri ve mutfak sanatları ile 
ilgilenen profesyoneller katıldı. Ziyaret 
kapsamında Merinos Müze Sergi 
alanında düzenlenen toplantıda, 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat 
Daire Başkanı Aziz Elbas tarafından Bur- 
sa'da gastronomi üzerine gerçekleşti 
rilen çalışmalar hakkında bilgiler verildi

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bawa mfla otvt ti» r iler ü cretsiz diacak
Kurban Bayramı 
tatilini kapsayan 9 
gün süresince 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü 
sorumluluğundaki 
köprü ve otoyollar
dan geçişler 
ücretsiz olacak 
urban Bayramı 
tatili süresince 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü 
sorumluluğundaki 
köprü ve otoyollar
dan geçişlerin 
ücretsiz olmasına

ilişkin karar Resmi 
Gazete'de 
yayımlandı.
Türkiye Cumhur 
başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
imzasıyla yayımla 
nan Cumhurbaş 
kanı kararına göre, 
Kurban Bayramı 
dolayısıyla 18 
Ağustos Cumartesi 
günü saat 00.00'dan 
başlayarak, 27 
Ağustos Pazartesi 
saat 07.00'ye kadar 
"yap-işlet-devret"

projeleri hariç 
olmak üzere 
Karayolları Genel

Müdürlüğü ile 15 Temmuz
sorumluluğu altında Şehitler Köprüsü ve 
bulunan otoyollar Fatih Sultan

Mehmet Köprüsü'n- 
den geçişlerde 
ücret alınmayacak. 
Aynı karar 
kapsamında, 21 
Ağustos Sah günü 
saat 00.00'dan 
başlayarak, 24 
Ağustos Cuma 
günü saat 24.00'e 
kadar belediyeler ile 
bunların kurdukları 
birlik, müessese ve 
işletmelerce 
yürütülen toplu 
taşıma hizmetleri de 
ücretsiz olacak.

İsçiler İtendi isteğine göre latil ilanı yagamayacak
Milyonlarca çalışanı 
yakından il
gilendiren emsal 
nitelikte bir karara 
imza atan Yargıtay, 
yıllık izin zamanının 
işverenin belirleye 
ceğini, işçinin kendi 
isteğine göre tatil 
planı yapama 
yacağına hükmetti. 
Yargıtay, milyon
larca çalışanı 
yakından il
gilendiren emsal 
nitelikte bir karara 
imza attı. Yüksek 
mahkemeden, yaz 
aylarının gelmesiyle 
yıllık izin planları 
yapanlara kötü 
haber geldi.
Yargıtay 9. Hukuk 
Dairesi, yıllık izin 
zamanının işverenin 
belirleyeceğini, 
işçinin kendi 
isteğine göre tatil 
planı yapama 
yacağına hükmetti.

İŞ AKDİ TEK 
TARAFLI 
FESHEDİLDİ

Bursa'da, savunma 
sanayi sektöründe 
hizmet veren bir 
şirkette çalışan işçi, 
işverenin bilgisi 
dahilinde tatil planı 
yaptı. Bu esnada 
işyeri el değiştirdi. 
Yeni gelen yönetim, 
otel rezervas 
yonlarını yaptıran 
çalışana izin 
kullanamayacağı 
bildirildi. Büyük şok 
yaşayan işçi, haksız 
ve eşitlik ilkesine 
aykırı olan uygu
lama üzerine iş ak
dini tek taraflı 
feshetti. İşçiye 
ihbar tazminatı 
ödendi.Bursa 9. İş 
Mahkemesi'nde 
işveren hakkında 
dava açan tatil 
mağduru işçi, kağıt 
üzerinde işveren 
değişikliği yapıldı 
ğını, çalışma yerinin 
değişmediğini, her 
iki davalının işini 
aynı işyerinde 
yaptığını, iş akdini 
haklı nedenlerle

feshettiğini ileri sür
erek kıdem 
tazminatı, fazla 
mesai ücreti, hafta 
tatili ücreti ve ücret 
farkı alacaklarının 
davalılardan tah
silini istedi.
YARGITAY'DAN 
EMSAL 
NİTELİĞİNDE 
KARAR

Mahkemede 
savunma yapan 
davalı patron, iş ak
dinin davacı tarafça 

yıllık izin kullan 
dırılmadığı gerekçe
siyle feshedildiğini, 
fesih sebebinin İş 
Kanunu'nun 24. 
maddesinde sayılan 
haklı nedenle fesih 
halleri arasında 
bulunmadığını öne 
sürdü. Davacının 
fesih sebebiyle 
bağlı olduğunu, bu 
nedenle haklı fesih 
söz konusu 
olmadığını savu
narak davanın reddi 
ile ihbar

tazminatının davacı- 
karşı davalıdan 
tahsilini talep etti. 
Mahkeme, 
davacının iş 
sözleşmesini fesi
hte haksız olduğu 
gerekçesiyle 
davanın kısmen 
kabulüne ve 
bununla bağlı 
olarak karşı davada 
ihbar tazminatının 
davacı-karşı 
davalıdan tahsiline 
karar verdi. Kararı 
davacı-karşı davalı 

vekili temyiz etti. 
Yargıtay 9. Hukuk 
Dairesi emsal 
nitelikte bir karara 
imza attı. Kararda, 
davacıya ait fesih 
bildiriminde, 
şirketin sağladığı 
tatil olanağından 
faydalanmak üzere 
gerekli izin tarih
lerini yönetime ve 
insan kaynakları 
departmanına 
bildirerek, otel 
rezervasyonu ve 
ödemelerini 
yaptırdığına 
dikkat çekildi.
Son gün yeni yöne
tim tarafından 
izin hakkını 
kullanamayaca 
ğının tarafına 
bildirildiği, bu 
haksız ve eşitlik 
ilkesine aykırı olan 
yazı nedeniyle iş 
akdinin tazminatları 
ödenerek fesih 
edilmesinin 
istendiğinin 
bildirildiği 
hatırlatıldı

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

0 SAATTE TE&LİM EDİLİR

GÜLER AJANS
' MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Kredi tanlarınla Haili önemli JeMsiMlltl
Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurulu'nun banka 
kartları ve kredi 
kartları, bankaların 
kredi işlemleri, fi- 
nansal kiralama, 
faktoring ve finans
man şirketlerinin 
kuruluş ve faaliyet 
esasları hakkında 
olmak üzere üç 
yönetmelikte 
değişiklik yapılması 
kabul edildi. 
Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurulu (BDDK) 
banka kartları ve 
kredi kartlan, 
bankaların kredi 
işlemleri, finansal 
kiralama, faktoring 
ve finansman 
şirketlerinin kuruluş 

ve faaliyet esasları 
hakkında olmak 
üzere üç yönet
melikte değişiklik 
yapılması kabul 
edildiğini açıkladı. 
Kurumunda yapılan 
duyuruda banka 
kartları ve kredi 
kartlan hakkında 
yönetmelikte 
yapılan değişiklikler 
şöyle sıralandı: 
"Mal veya hizmet 
alımı sonrası belli 
bir ücret karşılığı 
borcun tak- 
sitlendirilmesi veya 
ödemenin 
ertelendiği dönem
ler de dâhil olmak 
üzere, kredi kartları 
ile gerçekleş tirile- 
cek mal ve hizmet 
alımları ile nakit

çekimlerinde tak- 
sitlendirme süresi 
on iki ayı geçemez. 
Bu süre; elektronik 
eşya alımlarında üç 
ay, bilgisayar 
alımlarında, kulüp 
ve derneklere 
yapılan ödemelerde, 
havayolları, seyahat 
acenteleri,

taşımacılık ve kon
aklama ile ilgili har
camalarda altı ay, 
sağlık ve sosyal 
hizmetler ile ilgili 
harcamalarda ve 
sağlık ürünü 
alımlarında, vergi 
ödemelerinde 
dokuz ay olarak 
uygulanır. Kredi 

kartlarıyla gerçek 
(eştirilecek kuyum, 
telekomünikasyon, 
doğrudan 
pazarlama ile ilgili 
harcamalar, yurt 
dışında yapılan har
camalar ve, yemek, 
gıda, alkollü içecek, 
akaryakıt, kozmetik, 
ofis malzemesi ile 

hediye kart, hediye 
çeki ve benzeri 
şekillerde herhangi 
somut bir mal veya 
hizmeti içermeyen 
ürünlerin 
atımlarında taksit 
uygulanamaz. 
Kurumsal kredi 
kartları ile, mal 
veya hizmet alımı 
sonrası belli bir 
ücret karşılığı 
borcun tak 
sitlendirilmesi 
veya ödemenin 
ertelendiği dönem
ler de dâhil olmak 
üzere gerçekleş 
tirilecek mal ve 
hizmet alımları ile 
nakit çekimlerinde 
taksitlendirme 
süresi dokuz ayı 
geçemez"

ABD mallarına ek vergi getirildi
ABD'den ithal 
edilen bazı ürünlere 
ek vergi getiren 
karar Resmi Gaze 
te'de yayımlandı. 
Aralarında pirinç, 
alkollü içecekler, 
yaprak tütün, binek 
otomobil, güzellik 
veya makyaj 
malzemelerinin de 
olduğu ABD 
menşeli bazı malla 
nn ithalatında uygu
lanan ek mali 
yükümlülük oranlan 
iki kat artırıldı.

ABD menşeli bazı 
ürünlerin ithalatında 
ek mali yükümlülük 
uygulanmasına dair 
kararda değişiklik 
yapılmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanı 
kararı Resmi 
Gazete'de 
yayımlandı.
BAZI ÜRÜNLERİN 
VERGİSİ YÜZDE 
100 ARTIRILDI 
Türkiye 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın

imzasıyla Resmi 
Gazete'de 
yayımlanan karara 
göre, 11 Haziran 
2018'de yürürlüğe

konulan ABD 
menşeli bazı ürün
lerin ithalatında ek 
mali yükümlülük 
uygulanan oranlar

yüzde 100 artırıldı. 
ARALARINDA 
OTOMOBİL, 
ALKOLLÜ İÇECEK, 
TÜTÜN,KOZMETİK 
VE BİRÇOK ÜRÜN 
VAR
Yapılan düzenleme 
ile kuruyemiş ürün
lerine yüzde 20, 
prince yüzde 50'ye, 
alkol oranı yüzde 
80'den az olan içe
ceklere yüzde 140, 
tütün ürünlerine 
yüzde 60 ve binek 
otomobillere yüzde

120 ek vergi uygu
lanacak.
Başkan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Siyaset, Ekonomi 
ve Toplum 
Araştırmaları Vakfı 
(SETA) tarafından 
düzenlenen 
"İktidarının 16. 
Yılında AK Parti 
Sempozyumu"nda 
yaptığı açıklamada, 
ABD ürünlerine 
boykot 
uygulanacağını 
açıklamıştı.
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Mudanya
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İDO İmam Aslan 
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544 30 60
(212) 516 12 12
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Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz

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

OTODÜS
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261 5400 
(18 Hat)

DAĞITICILAR
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Mogaz 
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YIL : 43 SAYI: 6159 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
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Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 
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GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
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9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL
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%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL
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15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

ÖZEL HATEM OKULLARI I 0224 514 4949 - 0535 54529 97
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www.hatemokullari.kl2.tr

http://www.hatemokullari.kl2.tr
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YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

GÜNLÜK 300 TON
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KAVLAK!

II . DOĞANIN HÂZİNESİ I

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

www.kavlak.cor
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Emekliler bayram ikramiyesini alabilmek için kuyruklar oluşturdular...

Ml İMİ İM İlil
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sular duruluyor mu?
ABD’nin Türkiye’nin ihraç ettiği demir, çelik ve 

alüminyum ürünlerinin gümrük vergilerinin iki katı 
na çıkarması, rahip Andrew Brunsoriun serbest 
bırakılmasını isteyen talepleri sonrası doların lira 
karşısında akıl almaz yükselişinin şoku yavaş, 
yavaş azalıyor.

Kara cuma olarak tarihe geçecek olan doların 7 
liranın üzerine çıkışı, piyasaların durmasına neden 
oldu.

Dolar dün akşam piyasalarda 5.89, euro ise 6.78 
liradan kapandı. Düşüş 1.10 lira dolaylarında.

Öğle saatlerinde dolar 5.65 lere kadar indi.
Devamı sayfa 4'de

50 Kr.

Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel: 0.224 513 06 77 Fax: 513 30 30

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Hamıdıye Mahallesi Orhangazi Caddesi

Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA

Bursa da
ulaşımda 
iiıdeBO

indirimi
Devlet Kurumlannda 9 gün sürecek 
olan Kurban Bayramı Salı günü baş 
hyor. Kurban Bayramı nedeniyle dün 
alışverişlerde telaş başladı. Bayram 
öncesi ikramiyelerini almak için emekli 
ler kamu bankalarının önünde sabahın 
erken saatlerinden itibaren uzun kuy 
ruklar oluşturdular. Mağazalar bayram 
nedeniyle giriş bölümlerini bayram tatlı 
lan ve bayram şekerleri ile çikolata kutu 
larıyla doldurdular. Haberi sayfa 2’de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SİG0RT8CILIK

□ +905324143628 j 
©+902245122239 I 

+902245122238 ’ 
+908503042239

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

rııesarıeı 
Bursa'da 
lirin. 
irorem 
uyarısı!

Bursa Büyükşe 
hir Belediye Baş 
kanıAlinurAk 
taş, Kurban Bay 
ramı’nda 4 gün 
boyunca toplu 
ulaşımın yüzde 
50 indirimli yapı 
lacağını söyledi. 
Başkan Aktaş, 
kararın vatandaş 
lan sevindirece 
ğini söyledi.
Haberi sayfa 4’de

Boğaziçi Üniver
sitesi Kandilli 
Rasathanesi De
prem Araştırma 
Enstitüsü Ulusal 
Deprem İzleme 
Merkezi Müdürü 
Dr. Doğan Kalafat, 
Eskişehir Teknik 
Üniversitesi'nden 
Prof. Dr. Berkan 
Ecevitoğlu ve 
Doç. Dr. Muam
mer Tün, deprem 
araştırmaları ve 
raporlannın yanı 
sıra Bursa'da 
yapılacak deprem 
çalışmalarına 
yönelik bilgiler 
paylaştı. Syf3’de

“W . ' •
* Merkez: Dr, Ziya Kaya Nah, İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK

• İDRAR TAHLİLİ
• KAN TAHLİLİ
• RÖNTGEN
• ULTRASON
• UCUZ MAMA
• KISIRLAŞTIRMA

HANVET • OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com 

f] hanvetclinicgenalik © hanvetveterinerclinic 
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

erdogansaglik@hotmail.com Tel: O 2845135153 GEMLİK

http://www.kavlak.cor
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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Emekliler bayram ikramiyesini alabilmek için kuyruklar oluşturdular...

Man Bayramı telası başladı

Devlet Kuramlarında 
9 gün sürecek olan 
Kurban Bayramı 
Sah günü başlıyor. 
Kurban Bayramı 
nedeniyle dün 
alışverişlerde 
telaş başladı.
Emeklilere Ramazan 
bayramında 
verilmeye başlanan

1000 liralık ikramiye, 
Kurban Bayramı 
nedeniyle de dün 
verilmeye başlandı. 
Bayram öncesi 
ikramiyelerini almak 
için emekliler kamu 
bankalarının önünde 
sabahın erken 
saatlerinden itibaren 
uzun kuyruklar

oluşturdular. 
Bayram ikramiyesini 
alan emekli daha 
sonra bayram harca 
maları için ihtiyaç 
larını olan ürünleri 
almak için işyerlerini 
dolaşarak aldığı 
paranın büyük biri 
bölümünü harcadı. 
Kurban Bayramı

nedeniyle büyük 
mağazalarda dün 
alışveriş yoğunluğu 
gözlendi.
Mağazalar bayram 
nedeniyle giriş 
bölümlerini bayram 
tatlıları ve bayram 
şekerleri ile 
çikolata kutularıyla 
doldurdular.

Kurban satışlarında 
ise fazla hareketlilik 
göze çarpmadı.
Kurbanlık satışla 
rımn bayrama iki 
gün kala hızlanması 
bekleniyor.
Kurban Bayramı 
tatilinin uzun olması 
nedeniyle, SGK ve 
Emekli Sandığı

Emeklilerinin 
bayram öncesi 
emekli maaşlarının 
ödemesini bekledik
lerini ifade ettiler. 
Maaşların bayram 
öncesi verilmesi 
piyasalarda ahşve 
rişin hareketlenme
sine neden olması 
bekleniyor.

Cami Yaptırma ve Yaşatma Demeği Başkanı Fehmi Arslan çay ocağının namaza gelenleri dinleneceği yer olacağını söyledi

Dr. Ziya Kaya Ma
hallesinde yapımı 
bir süre önce 
tamamlanarak 
ibadete açılan 
Akşemsettin 
Camii’nin bah 
çesi içine çay 
ocağı 
inşa ediliyor. 
Akşemseddin

Camii Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği 
Başkanı Fehmi 
Arslan, yeni yapılan 
camiye ibadet 
etmek için gelen 
lerin bekleyecekleri 
ve namaz saatine 
kadar vakit geçire
cekleri çevrede bir 
yer olmadığı için,

dernek olarak 
Cami bahçesi 
içinde bir çay ocağı 
yapma kararı 
aldıklarını ve 
yapımına başladık 
larını söyledi.
Arslan, “Camiye 
ibadet için erken 
gelen bir kardeşimiz 
yapılacak çay

ocağında namaz 
saatine kadar 
başka ibadete 
gelenlerle oturup, 
sohbet edecekleri ve 
su veya meşrubat 
içecekleri, din
lenecekleri bir 
mekan yaratıyoruz. 
Böylece cami 
çevresinde yeni

bir hayat ve hare 
ket lilik doğacaktır. 
Bölgedeki yerleşim 
yerleri dağınıklık 
arz ettiğinden cami 
çevresi adeta bir 
merkez haline 
gelecektir. Bu 
rada içeçeklerden 
ücret alınmayacak. 
Karsak camii

yanında nasıl bir 
çay ocağı varsa, 
namaz vaktini 
bekleyen 
vatandaşlarımız 
orada zamanlarını 
sohbetle geçi 
recekler ve ar 
dından ibadet 
lerini yapacaklardır. " 
dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

F^^booksayfamız s Gemi■ k, Kö rfez -, Güler Ajans
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Prolesönlen Butsa'ia torimtan Jeımm mıansı!
Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa 
Dündar, Türkiye'de 
kentsel dönüşüm 
master planı yapan 
ilk belediye olduk 
larını belirterek, "De
preme dayanıklı bi
nalarla yaşama 
alanları oluşturan ve 
planlı şehirleşmenin 
önünü açan projeleri 
şehrimize kazandır 
mak için çalışıyoruz" 
dedi.
17 Ağustos Marmara 
depreminin 19. 
yıldönümünde, Os
mangazi Belediyesi 
tarafından "17 
Ağustos ve Bur 
sa'nın Deprem 
selliği" konulu 
toplantı düzenlendi. 
Toplantıya konuş 
maçı olarak katılan 
Boğaziçi Üniver
sitesi Kandilli 
Rasathanesi Deprem 
Araştırma Enstitüsü 
Ulusal Deprem 
İzleme Merkezi 
Müdürü Dr. Doğan 
Kalafat,Eskişehir 
Teknik Üniversite- 
si'nden Prof. Dr. 
Berkan Ecevitoğlu 
ve Doç. Dr. Muam
mer Tün, deprem 
araştırmaları ve 
raporlarının yanı sıra

Bursa'da yapılacak 
deprem çahşmala 
rina yönelik bilgiler 
paylaştı.
Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa 
Dündar, Bursa'nın 
deprem tehlikesi 
karşısında önemli 
kırılganlıklara sahip 
büyükşehirlerden 
biri olduğuna dikkat 
çekerek, belediye 
olarak Bursa'nın 1. 
derece deprem 
kuşağında yer aldığı 
gerçeğinden hareke
tle çalıştıklarını 
söyledi. Belediye 
bünyesindeki mimar
lar, uzmanlar, şehir 
plancıları ile birlikte, 
akademik odaların 
ve üniversitenin de 

desteğini alarak 2011 
yılında Şehircilik 
Akademisi'ni kur 
duklarını belirten 
Dündar, "Şehircilik 
Akademisi ile 
kentsel dönüşüm 
projeleri ve planlı 
bölgeler oluşturmak, 
deprem riskine karşı 
alınacak tedbirleri 
belirlemek ve uygu
lamak, şehrimize es
tetik ve vizyon 
kazandıracak 
yatırımlar oluştur 
mak üzerine çalış 
malar yaptık.
Şehrimizin 30 yıllık 
vizyonunu şekillen 
dirmek için 
kurduğumuz 
Şehircilik Akademisi 
ile ayrıca Türkiye'de 
kentsel dönüşüm 
master planı yapan 

ilk belediye olduk. 
Master plan 
çalışmaları 
kapsamında ilçemiz 
genelinde ulaşım, 
bina kullanımı, 
sosyo-ekonomik 
yapı, kat adetleri 
analizi, afet riskli ve 
koruma alanlarının 
tespitini yaptık. 
İlçemizi kentsel ye
nileme, kentsel 
tasarım, kentsel 
iyileştirme ve 
kentsel yeniden 
oluşum olmak üzere 
4 farklı müdahale 
bölgesine ayırdık" 
dedi. Başkan Dün
dar, ayrıca her 
bölgedek zemin 
yapısına ilişkin bil
giler neticesinde 
Anadolu Üniversitesi 
Uzay ve Yer Bilimleri

Enstitüsü iş 
birliğiyle 5 farklı nok
taya depremistasy- 
onu kurduklannı 
ifade ederek, "Bu 
istasyonlarımız Ar- 
mutköy, Mollafenari, 
Hamitler, Çırpanve 
Demirtaş mahal
lelerinde yer alıyor. 
Deprem izleme 
istasyonlarımız 
kurduğumuz bölgel
erdeki irili ufaklı 
birçok toprak 
hareketini ölçerken, 
'Saroz depremini de 
kaydetti. İstasyonlar
dan elde edilen ver
iler eş zamanlı 
olarak Ulusal De
prem Yer Hareketi 
İzleme Ağı ile 
paylaşıldı ve 
şehrimizdeki deprem 
etkisi hakkındaki bil
giler anlık olarak 
yetkililere ulaştırıldı. 
Ayrıca veriler, AFAD 
ve Kandilli 
Rasathanesi'yle de 
anlık paylaşılıyor" 
diye konuştu.
Bütün bu çalışmalar 
sonucunda elde 
edilen verilerle 
çalışma şeklini, 
alanları ve müdahale 
türlerini belirleyerek 
'Kentsel Dönüşüm' 
çalışmalarını 

başlattıklarını anla
tan Dündar, "Deprem 
gerçeğini göz 
önünde bulun
durarak hem sahip 
olduğumuz tarihi 
mirası hem de planlı 
şehirleşmenin 
önünü açmak 
amacıyla Türki 
ye'deki en kapsamlı 
örnek kentsel 
dönüşümü 
Soğanh'da hayata 
geçirdik. Türkiye'ye 
örnek ve Başkanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da ideal 
gösterdiği zemin+5 
kat olarak inşa 
ettiğimiz ve şu an 
hayatın başladığı 
bölgede 2 bin 161 
konut yer alıyor. 
Sağlam yapı, güvenli 
gelecek 
kapsamında; 1999 
depreminden sonra 
Osmangazi'de 
güvenliği tehdit eden 
ve riskli bulunan 
toplam 3 bin 935 
bina yıktık. Ayrıca, 
11 bin 953 binaya 
yapı, 53 bin de daire 
ruhsatı verdik. Şu 
anda Osmangazi'de 
212 bin kişi daha 
güvenli konutlarda 
yaşıyor diyebiliriz" 
dedi.

Freni patlayan is 
makinesi dehşet saçtı!

MomolıirileeleklriMllılslkleicarıışiı

Bursa'da freni 
patlayan iş 
makinesi 10 aracı 
kullanılamaz 
hâle getirdi. 
Olay, Uludağ'ın 
eteklerindeki 
Mollafenari Mahalle

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

sinde meydana 
geldi. Yokuşta freni 
patlayan iş makinesi 
kontrolden çıktı. 
Hızlanan iş makinesi 
10 araca çarparak 
durabildi. Kazada 
şans eseri kimse 

yaralanmazken, 
araçlar demir 
yığınına döndü, iş 
makinesi ve 10 
araç kullanılamaz 
hâle geldi. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

İnegöl de otomo
bille çarpışıp yarala 
nan elektrikli bisiklet 
sürücüsü (17) Me- 
likhan Ç. yaralandı. 
Yaralanan bisiklet 
sürcüsü hastaneye 
kaldırıldı.
Kaza dün, İnegöl 
AVM istikametinden 
belediye yönüne 
gelmekte olan Ab

KUÇUKKUMU
İZGIZEEYAİISITESINIE 

HAVOniEŞYALI 
2+1 MİRE SAHİBİNDEN SATILIK 

05353781800

dullah A. yönetimin
deki 16 BN 029 
plakalı öotomobil,'in 
Nuri Doğrul Cadde- 
si'nde, Melikhan 
Ç.'nin kullandığı 
elektrikli bisiklet ile 
çarpışması sonucu 
meydana geldi. 
Kırmızı ışıkta 
geçerek özel otomo
bille çarpışan bisik

let sürücüsü genç 
kaza sonucu yere 
düşerek yaralandı. 
Haber verilmesi üz
erine belirtilen 
adrese gelen 112 
Acil Servis 
ambulansı ile ilçe 
devlet hastanesine 
kaldırılan Melikcan 
Ç. tedavi altına 
alındı.
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Güne Bakış S MM Üİİm'lllU ll|M lltMll
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Sular duruluyor mu?
Bir yandan Merkez Bankası’nın piya 

saya büyük miktarda döviz sürmesi, 
siyasilerin ABD Başkanı Rolan’ın 
açıklamaları karşısında birlikte hareket 
etmeleri, TOBB ye TÜSİAD başkanla 
rının piyasaları rahatlatıcı konuş mala 
n, psikolojik ortamın yumuşamasına 
neden oldu.

Tabii bu arada, Alman Başbakanı 
Merkel’in destek çıkışı, Rusya Dış İşleri 
Bakanı Sergey Lavrov’un Türkiye’ye 
gelişi, İran’ın yanımızda duruşunun da 
bu psikolojik ortamın yumuşamasına 
etkin oldu.
Dolar fiyatları eski haline gelir mi 

bilmem ama, ilk günkü telaş ve şaşkın 
lığı yerini sukunet aldı.
Sular yavaş yavaş duruluyor gibi 

gözükmekle birlikte, köklü önlemler 
alınmazsa yükseliş yeniden kaçınılmaz 
olur.
Bizim sektörde mal satışları günlük 

kur üzerinden yapılıyor.
Yani Türk parasının hükmü dolar ve 

euro karşısında yine bağımlılık gös
teriyor.
Liraya güven tam değil.
Neden böyle olduğuna hiç 

girmeyeceğim.
Bakanlıkların kiraladıkları konutlar ve 

binaların büyük çoğunluğu dolar üze 
rinden, köprülerden geçit dolar üzerin 
den, yapılan yatırımlar hep dolar üze 
rinden..

Türkiye devleti dolara bu kadar 
bağımlı olursa sonuç kaçınılmazdır.

Onun için "Tam Bağımsız Türkiye" 
diyoruz.

Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’ndan 
sonra yıkılmış bir ülke devralırken bir 
de Osmanhnın Duyun-u Umumiye 
borçlarını da üzerine alarak ödedi.

Bir yandan kalkınma hamlesi başla 
tırken bunu dışarıya borçlanarak değil, 
ülkenin kendi kaynaklarını kullanarak 
yaptı.

Ekonomide tam bağımsızlık, askeriye 
de tam bağımsızlık düsturu ile ölesiye 
dek ülkeyi yönetti.

Türkiye bir Hollanda kadar üretim 
yapamıyor.

Dışarıdan dövizle aldığı mallar (ithala 
tı), sattığından (ihracaatından) daha 
fazla.
Bu da bütçede açığa neden oluyor. 

Dışarıdan alınan krediler ve onların faiz 
leri devletin belini büküyor.
İMF’den kurtulduk demek yetmiyor, 
önce üretmeli ve ekonomideki yapı 

sal bozuklukları gidermeliyiz.
Binalara harcanan para yerine fabrl 

kalar kurmalıyız. Üretimi arttırmahyız.
Yoksa aynı kriz her an kapımızı çalar.

Gemlik Belediyesi 
tarafından dar 
gelirli ailelerin 
giyim ihtiyacını 
karşılamak için 
kurulan Sevgi 
Mağazası, 
bugünlerde Bayram 
telaşı yaşıyor. 
Kurban Bayramı 
nedeniyle dolup 
taşan mağazada 
her zaman olduğu 
gibi para yerine 
sevgi geçiyor. 
Vatandaşlar hem 
kendilerine hem de 
çocuklarına bu 
bayramda bayram 
lık almanın 
mutluluğunu yaşı 
yor. Paranın değil 
sevginin geçtiği 
Sevgi Mağazası son 
on günde 250 kişi 
nin giyim ihtiyacını 
karşılayarak 
bayrama mutlu 
girmesini sağladı. 
Yardıma muhtaç 
vatandaşların giyim 
ihtiyaçlarının ücret
siz karşılandığı 
Sevgi Mağazasında

BURSA - Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
Kurban 
Bayramı’nda 4 
gün boyunca toplu 
ulaşımın yüzde 
50 indirimli 
yapılacağını 
söyledi.
‘Daha yaşanabilir 
ve daha ulaşılabilir 
bir kent’ hedefiyle 
çalışmalarına yön 
veren Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
Kurban Bayra 
mı’nda toplu 
ulaşımın yüzde 
50 indirimli 
olacağının müjde 
sini verdi.
Başkan Aktaş, 
kararın vatan 
daşları sevindire 
ceğini belirterek, 
"Bursa’da 
vatandaşlarımızın 
Kurban Bayramı’nı 
en güzel şekilde

pantalondan 
ayakkabıya, ceket
ten gömleğe kadar 
çok sayıda eşya 
yardımı yapılıyor. 
Konuyla alakalı 
açıklama yapan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
‘‘Belediyecilik 
sadece bir şehrin 
cadde, sokak ve 
imar işleriyle il
gilenmek değildir. 
Şehrin çehresinin 
mükemmelliği 
kadar, o şehirde 
yaşayan insanların 

geçirmeleri için 
tüm çalışmalarımızı 
yapıyoruz. Bu kap
samda ulaşım 
faaliyetlerimizi de 
değerlendirdik ve 
21 Ağustos Salı 
gününden itibaren, 
24 Ağustos Cuma 
gece yarısına 
kadar, Bukart ile 
yapılan yolculuklar 
yüzde 50 indirimle 
gerçekleşecek. 
Burulaş otobüsleri, 
sözleşmeli oto
büsler, özel halk 
otobüsleri, Bur- 
saray, T1 ve T3 
tramvay hatlarında 

da sosyal açıdan 
huzurlu ve mutlu 
olmaları bizim 
sorumluluğu 
muzun bir 
parçasıdır" dedi. 
Sevgi Mağazasının 
hayırseverlerle 
ihtiyaç sahiplerini 
bir araya getirmek 
amacıyla kurulmuş 
olan bir yardım 
organizasyonu 
olduğunu hatırlatan 
Başkan Yılmaz, 
"Kadın, erkek, 

genç, yaşlı her 
yaştan insan, her 

seyahat edecek 
yolcular indirimden 
faydalanacak" diye 
konuştu.
Başkan Aktaş, 
BursalIların, 
bayramın en güzel 
geleneklerinden 
olan akraba ve 
dost gezileri ile 
mezarlık ziyaret
lerini daha da 
rahat bir hale 
getirerek, birlik 
ve beraberliğin 
pekişmesine katkı 
sağlamak istedik
lerini de belirtti. 
Kent Mezarlığı’na 
ücretsiz ulaşım 

türlü giyecek ihtiya 
cini sevgi mağaza 
sından her bayram 
olduğu gibi bu 
bayramda ücretsiz 
olarak temin ede
bilirler. Kullanıla 
bilir durumdaki 
giysi ve ev eşyaları 
nı, ihtiyaç sahiple 
rine ulaştırmak 
isteyen vatandaşla 
nmız katlı otopark 
altı, yeni çarşı 
içinde bulunan 
sevgi mağazasına 
ulaştırabilirler" diye 
konuştu.

Ote yandan 
Kurban 
Bayramı’nda, 
20 Ağustos 
Pazartesi (arife 
günü) ile Kurban 
Bayramı süre 
since, Kent Meyda 
nı ile Hamitler 
Kent Mezarlığı 
arasında ücretsiz 
ulaşım imkanı da 
sağlanıyor. 
BursalIlar, Kent 
Meydanı’ndan 
hareket eden oto
büslerle Ulubath 
Haşan Bulvarı, 
İzmir Yolu, Yeni 
Mudanya Yolu, 
Filament Kavşağı, 
Kavaklı Caddesi ve 
Albayrak Caddesi 
güzergahından 
Hamitler Kent 
Mezarlığı’na ulaşa 
bilecekler. Kferler, 
Ter saat arayla, 
Kent Meydanı’n 
dan akşam saat 
17.15’e, akşam 
saat 18.30’a kadar 
devam edecek.
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Borusan Otomotiv 
Motors port, yeni 
projesi BOM E- 
Team ile motorspor 
larının e-spor 
dünyasına katılımı 
konusunda Türki 
ye’deki ilk adımı at
maya hazırlanıyor. 
Borusan Otomotiv 
Ana Sponsorlu 
ğu’nda, ‘Sanaldan 
gerçeğe giden yol’ 
sloganı ile yarış 
ortamını sanal 
dünyaya taşıyan 
Borusan Otomotiv 
Motosport (BOM), 
e-spor dünyasında 
Türkiye’deki ilk 
adımı atmaya 
hazırlanıyor. Son 
yıllarda büyük 
gelişim gösteren e- 
spor dalında 
motorsporları 
dünyasını da temsil 
eden bir ilki hayata 
geçirecek olan 
BOM, üyelerini özel 
bir şampiyonayla 
belirleyeceği BOM 
E-Team ile gerçek 

pistlerden sonra 
sanal pistlerde de 
yetenekli sporcu
lara destek verecek. 
Tüm dünyada 
ülkelerin ve büyük 
şirketlerin e-spor 
organizasyonlarınd 
a yer almak üzere 
önemli yatırımlar 
gerçekleştirdiğini 
belirten Borusan 
Otomotiv İcra Ku
rulu Başkanı Hakan 
Tiftik, “Türkiye’de 
bir ilki 
gerçekleştirerek e- 
spor arenasına 
güçlü bir giriş yap
mak istiyoruz’’ dedi.

Borusan Otomotiv 
olarak BOM 
bünyesinde biri 
antrenman diğeri 
yarış organ izas 
yonlarında kullanıl 
mak üzere iki e- 
spor sunucusunu 
devreye aldıklarını 
ifade eden Hakan 
Tiftik, “BOM olarak, 
Türkiye’yi dünya 
liginde temsil ede
cek sanal yarışçıları 
yetiştirmeyi ve 
hatta yetenekli 
olanları sanal 
pistlerden gerçek 
pistlere taşımayı 
hedefliyoruz,”

şeklinde konuştu. 
BOM E-Team 
sporcularını belir
lemek amacı ile 
düzenlenecek olan 
şampiyona altı 
yarıştan oluşacak 
ve ilk beş yarış 
Avrupa’nın önde 
gelen pistlerinde 
gerçekleştirilecek. 
Assetto Çorsa plat
formu üzerinde 
düzenlenecek 
şampiyonanın ilk 
beş yarışında ilk 
dört dereceyi elde 
edecek sporcular 
İstanbul Park Pis- 
ti’nde 
gerçekleşecek olan 
final yarışına 
katılma hakkının 
yanı sıra, BOM 
Akademi’den Per
formans Sürüş 
Eğitimi alarak 
gerçek bir yarış oto
mobili ile piste 
çıkma fırsatı 
kazanacak. Ayrıca 
final yarışında ilk üç 
sırada yer alan

sporcular BOM E- 
Team’de yer 
alma ve BOM’dan 
motor sporları 
eğitimi alma 
şansına erişecek. 
BOM tarafından 
aktif hale getirilen 
www.bometeam.co 
m adresini kulla
narak sisteme 
giriş yapan 
adaylar, Assetto- 
Corsa platformu 
üzerinde ve aktif 
durumda olan iki 
platformda hem 
antrenman hem de 
yarışma fırsatı 
bulabiliyor. Antren
man sunucusu 7 
gün 24 saat 
dönüşümlü olarak 
dünyanın en önemli 
pistlerinde otomobil 
kullanmaya izin 
veriyor. BOM E- 
Team projesinin 
temelinde bulunan 
yarış sunucusu ise 
tamamen kurgu
lanan şampiyonalar 
için kullanılıyor.

Borusan Otomotiv 
ana 
sponsorluğunda 
yarışan Borusan 
Otomotiv Motor- 
sport’un diğer 
sponsorları, Shell, 
Borusan Lojistik, 
Glasurit, Sofra 
Grup, Özüaydın, 
Cesan, Securitas ve 
Technogym’dir.

E-TEAM YARIŞ 
TAKVİMİ

19 Ağustos 2018 
Belçika / Spa Fran- 
corchamps 
23 Eylül 2018 İn
giltere / Brands 
Hatch 
14 Ekim 2018AI- 
manya / Nürbur- 
gring
11 Kasım 2018İtalya 
/ Mugello
2 Aralık 2018İtalya / 
Monza 
23 Aralık 
2018Türkiye / İstan
bul Park (Final 
Yarışı)

SERVİSİMİZ BAŞLAMIŞTIR
KELLE PAÇA - İŞKEMBE - EZO GELİN - 

MERCİMEK - TAVUK SUYU
KURBANLIK

BÜYÜKBAŞ VE 
KÜÇÜKBAŞ

h&P 224 512 0000-0 535 822 cc azl
emırsubaş^Mah. Gazino Sok. No: 4/A GEMLİK

http://www.bometeam.co
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Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
alınan tahminlere 
göre, hava 
sıcaklığının yurdun 
genelinde 1 ile 3 
derece artacağı tah
min ediliyor.
Yapılan son değer 
lendirmelere göre, 
yurdun kuzeydoğu 
kesimlerinin parçalı 
yer yer çok bulutlu, 
diğer yerlerin az bu
lutlu ve açık 
geçeceği tahmin 
ediliyor.
Meteoroloji Genel

Müdürlüğünden 
alınan tahminlere 
göre, hava sıcaklı 
ğımn yurdun 
genelinde 1 ile 3 
derece artacağı 
tahmin ediliyor. 
Rüzgarın ise ge 
nellikle kuzey ve 
kuzeydoğu, Doğu 
Akdeniz kıyıları ile 
Güneydoğu 
Anadolu Bölge- 
si'nde batı ve 
güneybatı yönler
den hafif, ara sıra 
orta kuvvette es
mesi bekleniyor.

Bazı illerde bekle
nen hava duru
muyla günün en

yüksek sıcaklıkları 
ise şöyle: 
Ankara: Az bulutlu

ve açık 34 
İstanbul: Az bulutlu 
ve açık 33

İzmir: Az bulutlu ve 
açık 32 
Adana: Az bulutlu 
ve açık, kuzey kes
imleri yer yer 
parçalı bulutlu 35 
Bursa: Az bulutlu 
ve açık 33 
Antalya: Az bulutlu 
ve açık 32 
Samsun: Parçalı ve 
az bulutlu 30 
Trabzon: Parçalı yer 
yer çok bulutlu 28 
Erzurum: Parçalı 
bulutlu 29 
Diyarbakır: Az bu
lutlu ve açık 41

fiemlik’te havram temizliği
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 
ilçe genelinde 
temizlik çalışma 
larını hız kes 
meden sürdürüyor. 
Kurban Bay 
ramı temizlik 
çalışmalarını da 
şimdiden başlatan 
ekipler, ilçenin en 
ücra köşelerinde 
bile hizmet verm
eye devam ediyor. 
Çöp konteyner- 
lerinin temizlen
mesi, ilaçlanması 
ve boyanmasının 
yanı sıra yabani 
otların kesimi, 
süpürme, cadde 
ve sokakların 
yıkanması 
çalışmalarını peri 
yodik hale getiren 
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü 
ekipleri, ilçenin 
tüm cadde ve 
sokaklarını pırıl 
pırıl yapacaklarını 
söyledi.

Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz'ın talimatları 
doğrultusunda 
Bayram temizliği 
çalışmalarına 
yoğun bir şekilde 
başladıklarını anla
tan Temizlik İşleri 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk, hem 
süpürme hem de 
yıkama işlemlerinin 
ilçenin tüm ma
halle, cadde ve 
sokaklarını

Kapsayacağını 
ifade etti.
Çalışmalar 
kapsamında 
ayrıca çöp 
konteynırlarının da 
temizlenerek 
dezenfekte 
edileceğini 
açıklayan Dedetürk, 
"Bayram Temizliği 
ile Gemlik sokakları 
pırıl pırıl olacak" 
dedi. Dedetürk, 
Eşref Dinçer Ma
hallesi, Hamidiye

Mahallesi, Dr. ZTya 
Kaya Mahallesi, 
Cumhuriyet Ma
hallesi, Orhaniye 
Mahallesi, Yeni 
Mahalle ve Balık 
Pazarı Mahal
lelerinden başlayan 
çalışmaların, sahil 
bölgelerinin yanı 
sıra, mahalle 
statüsüne dönüşen 
köylerde de 
aralıksız devam 
edeceğini söz 
lerine ekledi.

Türkiye'de 
rekor Bursa'da 

ise düşüş
Konut satışları Türkiye genelinde tem
muz ayında yüzde 7 artış gösterirken, 
Bursa'da yüzde 5 oranında geriledi. 
TEMMUZDA ZİRVEYE ÇIKTI 
Türkie İstatistik Kurumu, 2018 yılı Tem
muz ayı Konut Satış İstat isti kleri' ni 
açıkladı. Türkiye genelinde konut 
satışları 2018 Temmuz ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında 
artarak 123 bin 878 oldu. Temmuz 
ayında 123 bin 878 konut satıldı. Böyle
likle 2018 yılının en yüksek konut satışı 
gerçekleşti. Konut satışlannda, İstanbul 
19 bin 503 konut satışı ve yüzde 15,7 ile 
en yüksek paya sahip oldu. Satış 
sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 119 

konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 
6 bin 322 konut satışı ve yüzde 5,1 pay 
ile İzmir izledi. Bursa'nın payı ise 3,3 
olarak kayıtlara geçti 
YÜZDE 5'LİK KAYIP!
Temmuz ayında Bursa'da 4 bin 349 adet 
konutun satışı gerçekleştirildi. Söz 
konusu rakamın 2 bin 64 adedini ilk kez 
satılan konutlar oluştururken, 2 bin 285 
adedi ise ikinciel konutlardan meydana 
geldi. 2017 Temmuz ayında Bursa'da el 
değiştiren konut sayısı ise 4 bin 583'tü. 
Böylece kentte yıllık bazda konut satışı 
yüzde 5 oranında gerilemiş oldu. Bur
sa'da aylık baz ise satılan konut sayısı 
106 adetlik, hafif artış gösterdi.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TE. .İM EDİLİR

GÜLER AJANS
IUATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Kuyumcıılardan 'taksitli satış' talebi
Ankara Kuyumcular 
ve Saatçiler Odası 
Başkanı Haşan 
Çavuşculu, sek
törde taksitli satışın 
kaldırılmasının, 
kuyumcu imalatçıla 
rının ve perakende 
satıcılarının 
işlerinin düşmesine 
neden olacağını be
lirterek, "Ayrıca 
halkımız da özel 
günleri için altın 
takılarını alamaya
cak ya da almakta 
zorlanacaklardır." 
dedi.
Ankara Kuyumcular 
ve Saatçiler Odası 
Başkanı Haşan 
Çavuşculu,

düzenlediği basın 
toplantısında, 
kuyumculuk sek
töründe kredi kartı 
ile 4 taksite satışın 
kaldırılmasını 
değerlendirdi. 
Kuyumda taksitli 
satışın 
kaldırılmasının, 
imalatçı ve perak
endecilerin işlerinin 
düşmesine neden 
olacağını savunan 
Çavuşculu, "Ayrıca 
halkımız da özel 
günleri için altın 
takılarını alamaya
cak ya da almakta 
zorlanacaklardır. 
Gelin, damat ve 
aynı zamanda

aileler arasında 
mahcubiyet duy
gusu ortaya 
çıkacaktır. Sonuç 
olarak kuyumda 4 
taksitin kaldırılması 
yerine taksit

sayısının 9 ya da 
12'ye çıkarılmasının 
yerinde olacağını 
düşünmekteyiz." 
diye konuştu.
Çavuşculu, kredi 
kartıyla taksitli satış 

sayesinde nişan 
ve düğün gibi 
özel gün 
alışverişlerinin daha 
rahat yapıldığına 
işaret ederek, 
söz konusu

yönetmeliğin göz
den geçirilerek 
kuyumculuk sek
törünün ve halkın 
mağduriyetinin 
giderilmesini talep 
ettiklerini söyledi. 
Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Al- 
bayrak'tan bu 
konuda destek 
beklediklerini 
ifade eden 
Çavuşculu, kuyum
culuk yapabilmek 
için bazı şartların 
aranması 
gerektiğini, bu 
konuda düzen 
lemeye ihtiyaç 
bulunduğunu da 
kaydetti.

Haziran dönemi ciro endeksinde artış
Toplam ciro 2018 
yılı haziran döne
minde yüzde 24,7 
arttı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2018 Haziran 
dönemi ciro endek
slerini açıkladı. 
Buna göre; sanayi, 
inşaat, ticaret ve 
hizmet sektörleri 
toplamında takvim 
etkilerinden 
arındırılmış ciro en
deksi, 2018 yılı 
Haziran ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
24,7 arttı. Mevsim

ve takvim etki
lerinden arındırılmış 
toplam ciro endeksi 
ise bir Önceki aya 
göre yüzde 0,7 
azaldı.
Sanayi sektöründe 
ciro yüzde 30,6 arttı 
Takvim etkilerinden 
arındırılmış sanayi 
ciro endeksi, 2018 
yılı Haziran ayında 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
30,6 arttı. Mevsim 
ve takvim etki
lerinden arındırılmış 
sanayi ciro endeksi 
ise bir önceki aya 
göre yüzde 0,3 arttı.

inşaat sektöründe 
ciro yüzde 22,1 arttı

Takvim etkilerinden 
arındırılmış inşaat 
ciro endeksi, 2018

yılı Haziran ayında 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
22,1 arttı. Mevsim 
ve takvim etki
lerinden arındırılmış 
inşaat ciro endeksi 
ise bir önceki aya 
göre yüzde 10 
azaldı.
Ticaret sektöründe 
ciro yüzde 20,2 arttı 
Takvim etkilerinden 
arındırılmış ticaret 
ciro endeksi, 2018 
yılı Haziran ayında 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
20,2 arttı. Mevsim 
ve takvim etki

lerinden arındırılmış 
ticaret ciro endeksi 
ise bir önceki aya 
göre yüzde 0,3 
azaldı.
Hizmet sektöründe 
ciro yüzde 28,7 
arttı
Takvim etkilerinden 
arındırılmış hizmet 
ciro endeksi, 2018 
yılı Haziran ayında 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
28,7 arttı. Mevsim 
ve takvim etki
lerinden arındırılmış 
hizmet ciro endeksi 
ise bir önceki aya 
göre yüzde 2,1 arttı.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
GEREKU TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kem. 513 12 06

KAYMAKAMUK
Kaymakamlık 513 10 51
C-Saveıhğı 513 10 53
C.8aveıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 813 1° 28

ULAŞIM 
Pamukkale ®12 oo 2®
DBNtZUÇAÖI ei® •• 13
Pegaaua Atanla Seyahat <14 ®3 ®2 
MBTRO O1» 12 12
Aydın Turtam ® 1 • 20 77
SOser Turtam 012 1O 72
Kanberogiu-Caaday 014 40 40
KamMKe? 212 0103

HASTANELER

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
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 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 303 43 19
Eaklhlaar (262) 866 80 31

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 813 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 614 59 01
Bütünler Llkltgaz 513 60 00
Akçagaz 514 as 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 817 34 00
Sahil Dev. Kast, 513 23 20
Mer.SaO.OcaOı 613 10 08
Tomokay Tomografi 813 88 20
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 10 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Takal 613 23 24
Manaetır Taksi 517 33 04

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

Akcan Petrol
MAR-PBT 3 3O 33
Tuncay Otogaz B13 16 4S
Boyza Petrol 013 O1 03

Gemlik KHrfez
OEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ SAHTESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6160 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacıhk-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal CâdT Bora* Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEllMlItMİlI
VENÜS SİNEMASI 
CANAVAR GİBİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45

ŞEYTAN KAPISI 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45
KABİR AZABI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.2B-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

%20veuzen

Fiyatlarımıza
Eğitim, yemek, yayınlar

kıyafetler dahildir.

eğitim bursu
için okulumuza
başvurunuz.

ÖZEL MATEM OKULLARI 02245144949-05355452887
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ www-hatBmokullari.kl2.tr

hatBmokullari.kl2.tr
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GÜNLÜK 300 TON | A\ 71 A ’LZ’ il
YAĞLIKZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ || KA.V Lrf/XI< 

DOĞANIN HÂZİNESİ I

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK
DOĞANIN HÂZİNESİ

www.kavlak.com.tr

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK :UmurbeyMh. Yalova Yolu Çd.N:42 Gemlik BURSA FABRİKA .‘UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd.No:44 Gemlik-BURSA XI

Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ \a |

Kunıluş:1973l

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Karacaali’deki Akcan Hayvan Çiftliğinde yetiştirilen 2 yaşındaki Şarole cinsi dana göz doldı|rau
50 Kr.

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA 

Tel: 0.224 513 06 77 Fax: 513 30 30

SiOUIlHilOİlIMM
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kurban
Tam, Kurban Bayramı’nı kutlayacağız.
Islama inananların iki bayramı var.
Biri Ramazan bayramı, diğeri ise Kurban bayramı..
Ramazan ayı oruç ve ibadet ayıdır.
Oruç, yalnız müsliimanlann değil, diğer dinlerde 

de değişik şekillerde tutulan bir inanç türüdür.
Kurban ise insanlık tarihi boyunca kutsal güçtüler 

için bir adak şeklidir.
Çok tanrılı inançlardan, tek tanrılı inançlara 

kurbanların tannlar için kesildiğini görüyoruz.
Islamiyetin yayılmasından sonra Kevsersuresı 

indiğinde şöyle der: Devamı sayfa 4’de

Kurban Bayramı’nda Kurbanlık hayvan 
satışlarında son günlerde yaşanan hareke 
tlilik dikkat çekti. Akcan Hayvan Çiftli 
ğinde yetiştirilen 2 yaşındaki Şarole cinsi 
erkek dana, 22 bin liraya satıldı. 950 kilo 
gelen danayı Osman Onsekiz ile ortağı 
Turhan Kasap aldı. Haberi sayfa z'ae

I»
Bayramlaşma

yanılacak
Yann başlayıp 4 
gün sürecek olan 
resmi bayramlaş 
ma yann saat 
10.oo da Beledi 
ye Sosyal Yaşam 
Merkezinde yapı 
lacak Kaymakam 
vekili Dr. Yalçın 
Yılmaz açıklama 
sında bayramla 
rın milli birlik ve 
beraberlik duygu 
larının yüceldiği, 
yardımlaşma ve 
dayanışmanın 
arttırıldığı günler 
olduğuna dikkat 
çekti. Sayfa 4’de

Celal 
Bayar’ın 
anılması 
Havram 
sonuna 

ertelendi
Türkiye Cumhuri 
yeti Devletinin 3. 
Cumhurbaşkanı 
Umurbey doğum 
lu merhum Celal 
Bayar ölümünün 
32. yıldönümün 
de devlet töre 
niyle anılacak. 
Celal Bayar’ın 
ölüm günü olan 
22 Ağustos’un 
bayrama rastla 
ması nedeniyle 
anma töreni bay 
ram sonrasına 
alındı. Syf2’de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SİG0RT8 CILIK

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

O +905324143628
€•+90 22451222 39

+902245122238
+908503042239

# Merkez: Dr. Ziya Kaya Mah. istiklal Cd. No: 82/A GEMLİK ( 
«Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK

e İDRAR TAHLİLİ 
e KAN TAHLİLİ 
d RÖNTGEN 
UULTRASON 
e UCUZ MAMA 
e KISIRLAŞTIRMA

HANVET t OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com 

H hanvetclinicgemlik © hanvetveterinerclinic 
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

O erdogansaglik@hotmail.com Tel: O 2245135152 GEMLİK

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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Karacaali’deki Akcan Hayvan Çiftliğinde yetiştirilen 2 yaşındaki Şarole cinsi dana göz doldurdu

Kurban Bayra 
mı’nda Kurban 
hk hayvan 
satışlarında son 
günlerde yaşanan 
hareketlilik 
dikkat çekti. 
Gemlikli Hayvan 
Üreticisi Aiaattin 
Akcan’ın 
Karacaali

Mahallesi Aysıncık 
Mevkiindeki 
Akcan Hayvan 
Çiftliğinde 
yetiştirdiği 2 
yaşındaki Şarole 
cinsi erkek dana, 
22 bin liraya 
satıldı.
950 kilo gelen 
danayı kendi

çifliğinde 
büyüttüğünü 
söyleyen Aiaattin 
Akcan, danayı 
kapalı alan 
dışında çiftlik 
içinde mısır, 
saman, arpa 
gibi yemlerle 
beslediğini ve 
çiftliğin en gözde

hayvanını 22 bin 
liradan Osman 
Onsekiz ile ortağı 
Turhan Kasap’a 
sattığını söyledi. 
Her yıl kasaplık ve 
süt hayvanı 
olarak beslediği 
hayvanları Gem
lik’te sayılı kişilere 
sattığını belirten

Akcan, “Bizim 
çiftliğimizde 
yetişen tüm büyük 
baş hayvanlar, 
aylar önceden 
çiftliğimizi gezen 
ve bilen müşterile 
rimiz tarafından 
ayrılır.
Biz, pazara hayvan 
götürmeyiz.

Besi değeri 
yüksek olan 
hayvanlarımız 
bayram gelmeden 
sahipleri belirlenir, 
kesimi de çiftliği 
mizde yapılır.
Bu nedenle 
hayvanlarımızı 
alanlar memnun 
olurlar.” dedi.

Umurbey’deki Anıt Mezarda yatan 3. Cumhurbaşkanı Bayar, için 32. ölüm yıldönümünde 28 Ağustos günü resmi devlet töreni düzenlenecek

Celal Bayafın anılması bayram sonuna eıtelendi
Türkiye Cumhuri 
yeti Devletinin 3. 
Cumhurbaşkanı 
Umurbey doğumlu 
merhum Celal 
Bayar ölümünün 
32. yıldönümünde 
devlet töreniyle 
anılacak.
Ölümünden sonra 
Umurbey’de adına 
kurulan Celal 
Bayar Vakıf Müzesi 
ve Kütüphanesi 
üzerinde bulunan 
anıt mezarda kabri 
bulunan Mahmut 
Celal Bayar’ın 
ölüm günü olan 
22 Ağustos’un 
bayrama rastla 
ması nedeniyle 
anma töreni

bayram sonrasına 
alındı.
Gemlik Kaymakam 
lığı’nın hazırladığa 
anma programına 
göre, merhem 3.

cumhurbaşkanı 
Celal Bayar 28 
Ağustos Sah günü 
saat 10.oo da Anıt 
Mezarı önünde 
düzenlenecek

tören ile anılacak. 
Törende, 
Celal Bayar’ın 
özgeçmişinin 
okunmasından 
sonra, mezarına

Cumhurbaşkanlığı 
çelengi, Türk 
Silahlı Kuvvetlerini 
çelengi, Valilik Ce- 
lengi, Gemlik 
Belediye

Başkanlığı çelengi, 
Celal Bayar aile- 
si’nin buketinin 
konmasından 
sonra saygı 
duruşunda 
bulunulacak.
Daha sonra 
Celal Bayar 
ailesi teziyeleri 
kabul edecek. 
Anıt Mezar önün
deki törenden 
sonra Celal Bayar 
Müzesi ve evi 
gezilecek.
Öğle namazından 
sonra ise 
Umurbey Çarşı 
Camiinde Celal 
Bayar için mevlit 
okutulacak.

F^Bbpok sayfamız : Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Bursa otobanında feci 
kaza! Can pazarı yasanımı

MIMıMı tallı

Orhangazi ilçesinde 
otoyolda otobüse 
kamyon çarptı. 
Can pazarı yaşa 
nan kazada 4 kişi 
yaralandı.
Kaza bugün saat 
14:00 sıralarında 
Gebze Orhangazi 
İzmir otoyolunun 
Orhangazi kesi
minde meydana 
geldi. Çanakkale'ye 
gitmek üzere İstan
bul'dan hareket 
eden Mesut Canbaz 
(44) idaresindeki 77 
DD 477 plakan oto
büs Örnekköy 
mevkiine geldiğinde, 
bir çocuk yolcu 
rahatsızlandı.

Bursa'da telefonda 
kendilerini polis 
olarak tanıtıp, FETÖ 
bahanesiyle iş 
adamı ve eşinden 
215 bin lira isteyen 
şüphelilerin dolandı 
rıcıhk girişimi, polis 
tarafından engel
lendi.
Alınan bilgiye göre, 
iş adamı N.K. ve 
eşini aynı anda tele
fonla arayan ve bir- 
birleriyle iletişim 
kurmalarının önüne 
geçen şüpheliler, 
N.K'ye adının 
FETÖ'ye karıştığını, 
evinde arama 
yapıldığını, bu 
yüzden eve git
memesi ve geceyi 
otelde geçirmesi 
gerektiğini söyledi. 
Geceyi otelde 
geçiren iş adamını 
sabah arayan 
dolandırıcılar, 
evindeki eşinin 
yanında 2 polis 
bulunduğunu,

Ailenin talebi üzer
ine şoför otobüsü 
otoyolun emniyet 
şeridinde çekti. 
Rahatsızlanan 
çocuk ve annesi 
otobüsten indikten 
kısa bir süre sonra 
aynı istikamette 
seyreden Şerafettin 
Akça (30) idaresin
deki 45 RN 357 
plakalı kamyon oto
büse arkadan çarptı. 
Otobüsün arka sol 
tarafını parçalayan 
kamyon yaklaşık 
îW meıîe sonra 
durabildi.
Bir çoğunun 
uyuduğu öğrenilen 
yolcular kazanın 

V

bu olaydan kurtul
mak istiyorsa 200 
bin lira vermesi 
gerektiğini belirtti. 
Bunun üzerine 
dolandırıldığını 
anlayan iş adamı, 
Bursa Adliyesin 
deki Adliye Koru 
ma Büro Amirliğine 
durumu bildirdi.
İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Dolandırıcılık ve 
Yankesicilik Büro 
Amirliği ekipleri, 
iş adamının eşini, 

sarsıntısı ile uyandı. 
Büyük korkunun 
yaşandığı kazada 
yolculardan Gülay 
Ceylan (25), Eda 
Ceylan, Kamuran 
Akın ve Selma 
Şişman yaralandı. 
Kaza yerine bölge
den çok sayıda 
ambulansın yanı 
sıra kurtarma ekibi 
sevk edildi. Yaralılar 
ambulanslarla 
Orhangazi ve Gem
lik hastanelerine 
kaldırıldı. Kaza se- 

ıteıh jitr d cnfk'cntışi' 
bir müddet kontrollü 
olarak sağlandı. 
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

dolandırıcıların 
verdiği hesap 
numarasına 15 bin 
lira göndermek is
terken durdurdu. 
Polisin devreye 
girdiğini anlayan 
şüpheliler, 
telefonlarını kap
atarak ortadan 
kayboldu.
Güvenlik güçleri, iş 
adamının eşine ver
ilen banka hesabının 
sahibini ve çeteyle 
bağlantısını 
araştırıyor.

Bursa av malzeme 
leri satan dükkana 
giren hırsızlar, silah 
yerine 50 bin liralık 
av bıçağı çaldı. 
Hırsızlar bıçaklarla 
birlikte yakalandı. 
Nilüfer 23 Nisan Ma
hallesinde av 
malzemeleri satan 
Y.B'ye ait dükkana 
giren hırsızlar, silah, 
av fişeği, balık tutma 
malzemelerine 
dokunmayarak, 50 
bin liralık av bıçağı 
çaldı. Ekipler, olaya 
karıştığı tespit 
edilen kırmızı renkli 
aracı takibe aldı. Bu 
aracın yerinin tespit 
edilmesiyle op
erasyon yapan 
ekipler, hırsızlık 
suçundan çok 
sayıda kaydı bulu
nan A.S. isimli 
şüphelinin 
kullandığı aracı dur

Araçtan fırlamıştı.
hayata 4 gün tutunabildi
Araçtan fırlayarak 
sığır yaralanan genç 
kız, tedavi gördüğü 
hastanede hayatını 
kaybetti.
Yeniceköy Mahalle
sinde 4 gün önce 
meydana gelen 
kazada, 24 yaşındaki 
Büşra Yağız 
idaresindeki 16 BTM 
98 plakalı otomobil, 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi net
icesinde kontrolden 
çıktı. Savrulan oto
mobil yoldan 
çıkarak ağaca çarptı. 
Otomobilden fırla 
yan kadın sürücüsü 
tarlalık alana uçtu. 
Ağır yaralanan

K AŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez-Güler Ajans

durdu. Araçta bulu- 
na n A.S. ile onunla 
birlikte yaşayan ve 
birçok hırsızlık 
suçundan kaydı 
olan G.T. yunus tim
leri tarafından 
yaıkalandı. A.S'nin 
üstünden iş 
yerinden çalınan bir 
adet bıçak çıktı. 
Şüpheli şahısların 
ik ametinde arama 
yapan ekipler 29 

sürücü, sağlık ekip-
lerince Devlet Has
tanesine kaldırıldı. 
Burada yapılan te
davinin ardından du
rumu kritik olan 
genç kız Bursa'ya 
sevk edildi. Burada 

adet bıçak ele 
geçirdi. Çalınan 
bıçaklar iş yeri 
sahibine teslim 
edildi. Çalınan 
bıçakların 500 tane 
olduğu ileri sürüldü. 
Adliyeye sevk edilen 
A.S. tutuklanırken, 
G.T ise salıverildi.
G.T'nin adliyeye 
kucağında 
çocuğuyla sevk 
edildiği görüldü.

tedavi gören Büşra 
Yağız'dan 4 gün 
sonra acı haber 
geldi. Hastanede bu 
sabah hayatım 
kaybeden Yağız'ın 
ölümü sevenlerini 
yasa boğdu.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Kurban
“Fe salli lirabbike venhar"
Yani, “Sen de Rabbin için namaz kıl 

ve kurban kesiver"
Tanrı sana verilenlere şükretmek için 

kurban kesilmesini buyuruyordu.
Kurban olayı bilindiği gibi Hz. 

İbrahim’in Nemrudun ateşinden kurtul 
masından sonra oğlu olmayınca tanrı 
ya yalvarır ve bir oğlu ihsan etmesini 
ister.
Bu olay Kur’an da anlatılır.
“Biz sana alim bir oğul müjdeliyoruz 

dediler. İbrahim (A.s.) ‘benimi bir evlat 
ile müjdeliyorsunuz ?’bana ihtiyarlık 
gelip çatmışken, artık beni ne suretle 
müjdeliyorsunuz dedi. Meleklersem 
hak ile müjdeledik artık Hz. Allah’ın 
rahmetinden ümidini kesme rahmeti 
ilahiden ancak sapıtanlar ümidini keser 
dediler"

Hz. İbrahim’in oğlu İsmail dünyaya 
gelir. İbrahim rüyasında 3 kez tanrı ile 
görüşür ve oğlu İsmail’i kurban etmesi 
tüm bunların ardından artık sözünü 
yerine getirmesi gerektiği 
düşüncesiyle bayram sabahı eşine 
oğlunu hazırlamasını söyler. Annesi İs
mail’i bir güzel giydirip süsledikten 
sonra baba ögul birlık'fe Mına istikame
tine doğru yola çıkarlar. Nereye gittik
lerin ne İsmail ne de anne biliyordur.

Şeytan bu duruma şaşırmış vaziyette 
Hz. İbrahim’in önüne çıkarak şöyle der;

-Yâ İbrahim! Böyle bir evlâdı nasıl ke
sersin? Hiç baba evlâdını kesebilir mi?

Şeytanın söylediklerine kulak bile ver
meyen Hz. İbrahim hiç tereddüt etme 
den, yerden aldığı taşı şeytana atarak 
yoluna devam eder.

Rivayet devam eder ve İbrahim 
oğlunu tanrı adına kurban ederken 
gökten bir koç indirilerek, İsmail’in kur
ban edilmesi önlenir.

Burada tanrı Hz. İbrahim sınanmıştır. 
Bu rivayet kur’anda yer alınca tanrı 

adına inanmış müslümanlara da kur
ban farz kılar.

Günümüzde ekonomik durumları 
uygun olan inanmış müslümanlar kur 
banlarını kesip, görevlerini yapıyorlar.

Bu nedenle Kurban bayramlarının en 
büyük özelliği kurban kesimidir.

Bayram namazından sonra başlayan 
kesimler kurallarına göre kesilip 
dağıtılmalıdır.

Cadde ve sokakları kan gölüne 
döndürmeden, hayvanlara işkence 
yapmaw> yapılan kesimler makbuldür, 
sevapta

Herkt en Kurban bayramı kutlu olsun.

Gemlik İŞKUR, 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığına bağlı 
Karacaali Gençlik 
Kampında öğrenci 
lere Meslek 
Seçimi sunumu 
gerçekletirdi. 
Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen 
öğrenciler bir 
haftalık kamp 
süresince tiyatro, 
müzik vb. eğitimler 
almakta, sportif 
faaliyetlerde bu
lunup güzel bir tatil 
haftası geçiriyorlar. 
Kamp liderleri 
öncülüğünde 
etkinlikler yapan 
öğrenciler doğayla 
iç içe yaz etkinli 
ğinde buluşuyorlar. 
İş yaşamında iş 
arayan, işverenlere 
ve meslek seçimi 
noktasında 
öğrencilere hizmet 
vermekle yükümlü 
olan İskur. karrço 

dolayısıyla Kara- 
caali’ye gelen 
öğrencilere meslek 
seçimi konusunda 
slayt eşliğinde 
mini bir sunumda 
bulundu.
Sunumu Gemlik 
Hizmet Merkezinde 
görevli bulunan İş

Besmi Bayramlaşma »arın yanılacak
Yarın başlayıp 4 
gün sürecek olan 
resmi bayramlaşma 
yarın saat 10.oo da 
Belediye Sosyal 
Yaşam Merkezinde 
yapılacak.
Gemlik Kaymakam 
vekili Dr.Yalçın 
Yılmaz tarafından 
yapılan yazılı 
açıklamada, Kur
ban bayramı 
kutlamalarının her 
zaman olduğu gibi 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının tem
silcileri, siyasi par
tiler, sivil toplum 
kuruluşları ve 
halkımızın katılımı 
ile yapılacağı 
bildirildi.
Kaymakam vekili

ve Meslek Danış 
manı Hamdi Ünlü 
gerçekleştirirken, 
öğrencilerin yanı 
sıra Gemlik Hizmet 
Merkezi Müdürü 
Ünver Ün ver, Kamp 
Sorumlusu Eğitim 
Uzmanı Orçun 
Sarıgül, kamp 
liderleri de 
etkinliğe katıldı. 
Hamdi Ünlü, 
“Yapılan araştır 
maıâra göre öır 
bireyin yaşamının 
40 yılını bir 
mesleğe hazırla 
narak ve geçirdiği 
ni, bu sayede 100 
bin gününü mesle 
ğimiz ile ilgili 
etkinliklerle 
geçirdiğimizi 
söyleyerek doğru

Dr. Yalçın Yılmaz 
açıklamasında 
bayramların milli 
birlik ve beraberlik 
duygularının yücel 
diği, yardımlaşma 
ve dayanışmanın 
arttırıldığı günler 
olduğuna dikkat 

bir meslek seçi
minin güzel bir 
yaşam döngüsü 
nün vazgeçilmez 
unsuru olduğunu 
söyledi. Yanlış 
meslek seçiminin 
ise sık iş değiştir 
me, düşük verim, 
işinden memnun 
olmama, iş bulma 
da güçlük ve tüm 
bunların bireyin 
özel hayatı na 
ölümsüz etkisinin 
olduğunu belirterek 
yanlış meslek 
seçimi yapılması 
nın kişinin tüm 
yaşamını etkilediği 
ni belirtti.
Meslek seçimi 
noktasında doğru 
ve gerçekçi 
kararların ise ken

çekerek, “Yeni bir 
bayrama daha 
ulaşmanın sevinci 
ve coşkusu ile tüm 
çalışma arkadaş 
larımın ve halkımı 
zın aileleri ile bir
likte Kurban Bay ra 
mini tebrik eder, 

dini tanıma, meslek 
leri tanıma, mesleki 
eğitimin hangi 
eğitim kuramların 
da verildiğinin 
bilinmesiyle ortaya 
çıkacağını ifade 
ederken, öğrencile 
rin meslek seçimi 
noktasında okulla 
rında bulunan 
Rehberlik 
öğretmenlerinden 
ve İŞKUR da 
bulunan İş ve 
Meslek Danışman 
larından yardım 
alabileceğini, bu 
fırsatla mesleki 
seçim noktasında 
tüm öğrencileri 
İşkurHizmet Mer 
kezlerine bek 
■ediklerini dile 
getirdi.

huzurlu bir şekilde 
nice bayramlara 
ulaşmalarını dile 
f7/n.”dedi.
KUTLAMA 
PROGRAMI

Kurban Bayramının 
resmi kutlama 
programı ise şöyle: 
Saat 10.oo da resmi 
bayramlaşma, saat 
11.oo de Emniyet 
Müdürlüğü 
ziyaret edilerek 
bayramlaşma 
yapılacak, 
saat 11.30 da ise 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı 
ziyaret edilecek. 
Aynı gün içinde 
ise şehit aileleri 
ziyaret edilecek.
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Turizm merkezinden uyarı! Gelmeyin...
Kurban Bayramı 
tatilinde, Muğla'nın 
önemli turizm 
merkezlerinden Bo
drum, Ula, Marmaris 
ve Fethiye'deki turis
tik tesislerin rezer- 
vas yonlarında 
yüzde 100 doluluğa 
ulaşıldı
Kurban Bayramı 
tatili dolayısıyla 
Muğla'nın önemli 
turizm merkez
lerinden Bodrum, 
Ula, Marmaris ve 
Fethiye'deki turistik 
tesislerin 
rezervasyonlarında 
yüzde 100 doluluğa 
ulaşıldığı bildirildi. 
Bodrum Otelciler 
Derneği (BODER) 
Genel Sekreteri 
Orhan Kavala, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, temmuz 
ve ağustos aylarının 
Bodrum için oldukça 
yüksek seviyelerde 
geçtiğini söyledi. 
İlçede Türk 
müşterilerin ağırlıkta 
olduğunu belirten 
Kavala, "Bu yüksek 
sezonda bir de Kur

ban Bayramı'nın 
devreye girmesi 
bunu daha da 
yoğunlaştırdı. Şu 
anda bayram 
öncesinden bayram 
tatili sürecindeki rez
ervasyonlar yüzde 
100'ler seviyesinde 
doluluk sağladı. O 
bakımdan bir sorun 
yok." diye konuştu. 
"MUTLAKA 
ÖNCEDEN YERİNİZİ 
AYIRTIN" 
Bodrum'a gelecek
lere çağrıda bulunan 
Kavala, "İlçeye gele
cek kişilerin mutlaka 
önceden yerlerini 
ayırtmaları, Bo
drum'a geldikten 

sonra rezervasyon- 
suz sıkıntı çek
memeleri açısından 
önem arz ediyor. Yer 
bulabilirler mi? Ola
bilir ama şöyle, bu 
acentelerin konten 
janlarında boşluk 
olabilir. Otellerin 
rezervasyonlarında 
iptal olup 
değişiklik olabilir. 
Bunlardan dolayı 
rezervasyonlarını 
yapabilirler." 
ifadelerini kullandı. 
Tatilcilerin trafik 
kurallarına uymaları 
gerektiğine dikkati 
çeken Kavala, şöyle 
konuştu:
"En önemlisi özel

likle bayramlarda 
hepimizi çok üzen 
trafik olayına çok 
dikkat etmemiz 
lazım. Trafik 
kaidelerine uymamız 
lazım. Tatilimizi zehir 
etmememiz lazım. 
Gelip tatil yapıp, 
mutlu olarak evimize 
dönebilmemiz lazım. 
Bunun için de 
gelirken ve giderken 
trafik kaidelerine 
mutlaka riayet ede
lim. Hayatımızı ve 
başkalarının hayatını 
tehlikeye 
atmayalım." 
Türkiye Seyehat 
Acenteleri Birliği 
(TÜRSAB) Bodrum

Yürütme Kurulu 
Başkanı Yüksel 
Aslan da yurt için
den ve dışından 
gelen misafirlerle 
Bodrum'da kon
aklama tesis
lerindeki doluluğun 
yüzde 100 seviye
sine ulaştığını dile 
getirdi.
Bodrum'un bayra
mda dolu geçeceğini 
ifade eden Aslan, 
"Bodrum'da bayram
dan turizmcilerimiz 
memnun. Bayram 
sonrası da bu 
şekilde devam ede
cek gibi gözüküyor. 
Baktığınız zaman 
15 Eylül'e kadar üst 
seviyede doluluk 
gözüküyor." dedi. 
Erken rezervas 
yonlara da deği 
nen Aslan, 
"Rezervasyonlarınızı 
erken yapın.' 
demiştik. Şu ana 
kadar yapan yaptı. 
Bodrum doluluğa 
ulaştı. Herkesin 
güzel ve sağlık, barış 
ve huzur içinde bir 
bayram geçireceğini 

umuyoruz. Bodrum 
esnafı ve buradaki 
İnsanlar gelen mis
afirleri en iyi şekilde 
ağırlayacaktır." 
görüşünü paylaştı.

Güney Ege Turistik 
Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği 
(GETOB) Başkanı 
Bülent Bülbüloğlu 
da Marmaris'in hem 
iç hem de dış 
pazarda doluluk 
yaşadığını, Kurban 
Bayramı ile de dolu 
dolu bayram geçire 
ceğini dile getirdi. 
Yüksek sezonun 
yaşandığı aylarda 
olduklarına dikkati 
çeken Bülbüloğlu, 
"İç ve dış pazarda 
doluluklarımız üst 
seviyede. Dolu dolu 
bir Kurban Bayramı 
geçireceğiz. İç 
pazarda talep artışı 
çok fazla. Güney 
Ege ve Akdeniz çok 
dolu ve turizmci 
açısın dan çok 
verimli bir bayram 
geçirecek." diye 
konuştu.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

Tüm hemşehrilerimizin 
Kurban Bayramını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve huzur dolu günle' 
geçirmelerini dileriz.

Yönetin Kurulu adına İlçe Başkanı
Mehmet Emin ÖZCANBAZ
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Kartınlar bol bol temizlik 
yanarak yağlarından Kurtuluyor
Bayram için evinizi 
dip köşe demeden 
temizlerken 
vücudunuzun en 
büyük düşmanı 
yağlarınız dan da 
kurtulmaya ne 
dersiniz?
Hisar Interconti- 
nental Hospital 
Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Elif 
Karacanoğlu’ndan 
bayram temizliği 
yaparken nasıl 
kalori kaybedebi 
leceğimizi anlattı.

Yağlarınızı enerjiye 
dönüştürmeyi 
öğrenin!

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

takdirde, yağlar 
enerjiye dönüşerek, 
enerji gereksi 
niminizi karşı 
layabilir.
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 
yarışa neden 
olacaktır. 
Bu nedenle 
yağlarınızı yakmaya 
kararlıysanız 
yemeğin hemen 
ardından egzersiz 
yapmayın. 
En çok kaloriyi 
banyoyu temizler 
ken harcarsınız! 
Öncelikle ‘Fiziksel 
efor gerektiren 
ev işleri yapılırsa 
kalori harcanabilir* 
bunu aklınızdan 
çıkarmayın.

30 dakikalık ev 
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 raftan 
temizlemek, 
perde takıp 
çıkarmak: 
50 kalori

Tüm dost ve müşterilerimizin 
Kurban Bayramını kutlar, 

huzurlu bir bayram geçirmelerini dileriz 

/e ) GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUYUMCULUK 
n.;. Ârn İNŞAAT GIOA SAHAYI VE TİCARET 
PA&SIEL ANONİM ŞİRKETİ

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

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

Tel: 0 224 513 14 00 ■ 514 34 34 Fax : 514 64 00
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Meteoroloil'den açıMamal 
Bavramfla terleyeceksiniz

7 bucuk avda 25 ınilvoıı yolcu
Bayram tatilinin 
başlamasıyla 
birlikte vatan 
daşlar 'Kurban 
Bayramı'nda hava 
nasıl olacak?' 
sorusunun 
yanıtını merak 
ediyordu.
Meteoroloji'den 
yapılan açıkla 
maya göre Bur- 
sa'da bayram az 
bulutlu geçecek. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
edindiği bilgilere 
göre, bayram tatili 
boyunca ülke 
genelinde sıcaklık 
mevsim normal
lerinde olacak. 
Ülkenin büyük 
bölümünde 
yağış beklen
mezken, Doğu 
Karadeniz ile Doğu 
Anadolu'nun 
kuzeydoğusunda 
yere! sağanak ve

gök gürültülü 
sağanak geçişleri 
görüleceği tah 
min ediliyor. 
Rüzgar genellikle 
hafif, ara sıra orta 
kuvvette, Marmara 
ile Kuzey Ege 
kıyılarında 
kuzeydoğu 
yönlerden zaman 
zaman kuvvetlice 
esecek.
Bayram tatili 
boyunca en yüksek 
hava sıcaklıkları, 
İstanbul'da 30-33, 
Ankara'da 30-32, 

İzmir'de 33-35, 
Bursa ve An
talya'da 32-34 ve az 
bulutlu, Adana'da 
34-36, Samsun'da 
29-31, Trabzon'da 
27-29, Erzurum'da 
26-28, 
Diyarbakır'da 
38-41 derece 
civarında olacak. 
Karayoluyla seya
hat edecekler, yol 
güzergahı ve 
hava şartlarına 
"www. mgm.gov.tr" 
adresinden 
ulaşabilecek.

167 yıldır İstanbul
lulara hizmet veren 
Şehir Hatları 
Vapurları, 2018 
yılının ilk 7 buçuk 
ayında 25 milyon 
yolcu taşıdı. Bu 
rakamın Marmara 
Bölgesi'nin nüfusa 
eş değer olduğu 
belirtildi.
19. yüzyıldan bu 
yana 167 yıldır İs
tanbullulara hizmet 
vermekte olan İs
tanbul Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Hatları, İstanbul'un 
deniz ulaşımına ve 
trafik sorununun 
çözümüne ciddi bir 
katkıda bulunuyor. 
Avrupa ve Anadolu 
yakaları arasında 
artan ulaşım alter
natiflerine rağmen 
Şehir Hatları vapur 
seferleri halen en 
çok tercih edilen 
ulaşım araçları 
arasındaki yerini 
koruyor.
Kent içi deniz

ulaşımında tercih 
edilen Şehir 
Hatlarını 1 Ocak 
2018 tarihinden 
itibaren Ağustos 
ayının ortasına 
kadar 25 milyon 
yolcu kullandı. 
Marmara Bölge
si'nin toplam nü
fusu kadar insanı 7 
buçuk ay gibi bir 
sürede taşıyan 
Şehir Hatları, yol
culuk sırasındaki 
görsel zenginliği ile 
popüler bir ulaşım 
aracı olmaya 
devam ediyor. 
Yılda 219 bin sefer 
Eminönü-Kadıköy 
seferini yapan 
gemi kaptanı 
Ahmet Telci, Şehir 

Hatlarının kültürel 
mirasa sahip 
çıktığını ifade ed
erek, "19. yüzyılın 
ortalarından 
günümüze 167 
yıllık deneyimi tem
sil eder Şehit 
Hatları. Kültürel 
mirasımızın 
simgelerinden olan 
vapur, tersane ve 
iskelelerle beraber 
İstanbul 
ulaşımında alter
natif oluşturur. 
Şehir Hatları olarak 
araç ve yolcu 
taşıyoruz. 50'ye 
yakın iskelede gün
lük 600 sefer 
yapmaktayız. Bu da 
yıllık 219 bin sefer 
demektir.” dedi

GEMLİK ESNAF SANATKARLAR ORASI
' - ; ..-'i-- . ' 7 . T’’ •. •

THE GEMLİK VARIOUS CRAFTSMEN AND TRADESMEN

B(uj tmıuıt ewj ue
wta, ue çmktaHU^a, ta kayutı otam; 

ömjfchfc, kşmfc, be/ıekdli ue taflançfı 
güutet gettaeoiııi diQwıi%

Yönetim Kurulu adına Başkan
İsmail BEKİ

Hamidiye Mah.2. Kordon Boyu Alemdar Apt. ALtı No: 16 16600 GEMLİK Tel: (0.224) 513 2018 Fax: (0.224) 5145010 www.gemlikeso.org

mgm.gov.tr
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Dünyaca meşhur 
Bursa bıçakları, 
büyük bir ustalık 
ve özenle 
yapılıyor. Bursalı 
ustalar tarafından 
farklı işlemden 
geçirilerek yapılan 
bıçaklar o kadar 
keskin ki, bıçakla 
kuru kuru vücud
unuzdaki kılları 
bile kesebilirsiniz. 
Bursalı bıçak 
ustaları yaptıkları 

ürünün kalitesi ve 
keskinliğine o 
kadar güveniyor 
ki, yaptıkları 
bıçakla 
vücutlarındaki 
kılları tıraş ediyor. 
Kurban bayramı 
öncesi artan talebe 
yetişmeye çalışan 
Bursalı bıçak 
ustaları, gece 
gündüz mesai 
harcıyor.
Kurban bayramı 

öncesi vatandaşlar 
bıçak alırken, 
bıçakları olanlar 
ise bıçakları daha 
iyi kessin diye 
biletiyor. İyi bir 
kurbanlık bıçak 
50 ila 100 lira 
arasında satılıyor. 
İçinde kurban 
bıçağı, yüzme 
bıçağı, et kesme 
bıçağı ve masadın 
bulunduğu bıçak 
seti 100-150 lira

arasında fiyatla 
satılıyor.
Bursalı bıçak 
Ustası Aziz Şen, 
"Yaklaşan 
kurban bayramı 
sebebiyle hummalı 
çalışmalar devam 
ediyor. Biz birinci 
sınıf işçilikle 
bıçaklarımızı imal 
ediyoruz. 
Bıçaklarımızı test 
ettik, jilet gibi ke
skin, vücudumuz

daki kılları kesiyor. 
Bıçaklarımız o 
kadar keskin ki, 
Bursa bıçaklarıyla 
kesilen hayvan 
eziyet görmüyor. 
Bıçaklarımız uzun 
süre körelmiyor. 
İşçilikler elde 
yapıldığı için kalite 
ön palana çıkıyor. 
Bursa bıçakları 
dünyaca ünlü. Çin'
den gelen kalitesiz 
bıçakları Bursa

bıçağı diye 
satıyorlar.
Vatandaşlar 
bıçakları güve 
nilir ve bildik 
yerlerden alsınlar. 
Kurbanlık bıçaklar 
50 ile 100 lira 
arasında deği 
şen fiyatlarla 
satılıyor. Kur 
banhk bıçak 
setini ise 100-150 
lirasında 
satıyoruz" dedi.
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Kurtlan eti tüketimi nasıl olmalı?
Bayramlar, büyük 
aile sofralarının 
kurulduğu, lezzetli 
yemeklerin yendiği 
ender zamanlardan, 
özellikle de Kurban 
Bayramı’nda yapılan 
etli yemekler, 
midemize de bayram 
yaptırıyor 
Kurban Bayramı’m 
sağlıklı bir şekilde 
geçirmek için 
beslenmeye de 
dikkat edilmeli. Peki, 
ne yapmak gerekir? 
Diyetisyen Emre 
Uzun, öncelikle 
bayram tatillerinde 
daha özenli 
hazırlanan kahvaltı 
sofralarında daha 
hafif; bol peynir, 
söğüş yeşillik, 
haşlanmış yumurta 
içeren bir kahvaltı ile 
bayram sabahına 
başlamak gerektiğini 
söylüyor.
Uzun, “Kurban telaşı 
nedeniyle kahvaltı 
için çok vakit 
ayrılamıyorsa da 
kahvaltıyı atlama
mak gerekiyor. Ace
lesi olanlar süt içip

yanında ceviz, 
fındık, badem yahut 
meyve tüketilebilir.” 
diyor.
Eti dinlendirin! 
Diyetisyen Emre 
Uzun, et tüketimi ile 
ilgili şu bilgileri 
veriyor:
“Kurban etini, kes
imden hemen sonra 
tüketmemeye özen 
gösterilmelidir. Etin 
en az 24 saat bek
letilmesi gerekiyor. 
Hem etin 
yumuşaması ve 
lezzetinin yerinde 

olması için hem de 
içinde bulunduruy
orsa 
mikroorganizmaların 
etkisiz hale gelmesi 
için önemlidir.
Ayrıca en önemlisi 
dinlendirilmemiş 
etin sindirimi daha 
zor olmaktadır. Et, 
en önemli protein 
kaynağıdır fakat aynı 
zamanda yağ ve ko
lesterol de içerir. Bu 
sebeple pişirirken 
kendi yağında 
pişirmek gerekmek
tedir.

Ete ekstra yağ eklen
memelidir. Sakatat
lar ise çok yağlı 
olduğundan tüke
timine dikkat etmek 
gerekmektedir. 
Kavurma 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.”

Aynca çok fazla 
et tüketimi de 
sağlıkla ilgili 
sorunları oerabe 
rinde 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.” 
atlı tüketimi 
nasıl olmalı? 
Uzun, daha çok 
sütlü tatlılar, don
durma, meyve ve 
meyve tatlıları tercih 
edilmesi gerektiğini 
söylüyor. 
Sıvı ahmını es 
geçmeyinl 
Sıvı ahmlarının kon
trol edilmesi 
gerektiğine dikkat 
çeken Uzun, “Günde 
8-10 bardak su 
tüketilmesi çok 

önemlidir. Yapılan 
bayram ziyaret
lerinde içilen kahve 
ve çaya da dikkat 
edilmelidir, 
sanıldığının aksine 
çay ve kahvenin su 
ihtiyacını 
gidermediği 
unutulmamalıdır. 
Yemeklerden 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 
çalışılabilir, 
özellikle kilo prob
lemi, kalp damar 
rahatsız 
lıkları, diyabet, 
hipertansiyon, mide 
rahatsızlıkları gibi 
problemleri olan 
kişilerin dikkat et
meleri gereklidir” 
dedi.

ALTAN TİCARET

Dost ve müşterilerimizin 
Kurban Bayramını 

en içten dileklerimizi6 
kutlar, mutlu ve huzurlu 

günler dilerim

Haluk Altan
İstiklal Caddesi No: 49 GEMLİK 

Tel: 51312 81 - 513 32 28 Fax: 513 42 98
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Kurban elini sebze ile birlikte tüketin
Kurban bayramı et 
tüketiminin en yük
sek seviyeye çıktığı 
zamanlardan biri. 
Hatta kesilen 
kurbanın eti ile 
pişirilecek yemek
ler şimdiden pek 
çoğumuzun iştahını 
kabartıyor. Ancak 
uzmanlar fark 
edilmeden aşırı 
protein tüketimi ile 
geçecek olan 9 
günlük tatilin sonu
cunda özellikle ko
lesterol yükselmesi 
sorunu ile karşı 
karşıya kalınabile 
ceği konusuna 
uyarıyor. Et tüke
timine ve tüketim 
biçimine dikkat 
etmek ise hem kilo 
kontrolünün hem 
de sağlıklı 
kalmanın önemli 
koşullarından biri 
olarak gösteriliyor. 
Memorial Ataşehir 
Hastanesi Beslen 
me ve Diyet

Bölümü Uzmanları, 
sağlıklı bir kurban 
bayramı geçirmek 
için etin hazırlan 
ması, saklanması 
ve tüketimi 
hakkında bilgi 
verdi.
Sebzeler etin tadını 
zenginleştirir 
Etin içerisinde C ve 
E vitamini bulun 
mamaktadır. Kur
ban etinin sebze ile 
birlikte tüketilmesi 
ette bulunan 
demirin emilimi

artırır. Böylelikle 
etin biyoyararlılığı 
artmaktadır.
Pişirme esnasında 
soğan, sarımsak, 
yeşil ve 
kırmızıbiber, do
mates ve benzeri 
sebzelerle birlikte 
zenginleştirmek 
hem etin tadını 
artırır hem de etin 
kan kolesterolünü 
yükseltme etkisini 
en aza indirmekte
dir.
“Eti iyi pişireyim” 

derken eti kansore- 
jen hale getirmeyin 
Pişirme işlemi 
sırasında dikkat 
edilecek en önemli 
nokta, eti kısık 
ateşte ve kendi öz 
suyunda pişir mek- 
tir. Bu sayede et 
kısa sürede 
pişecek ve vitamin 
kaybı olmayacaktır. 
Fazla haşlanan etin 
suyundaki vitamin
ler de kısa sürede 
değerlerini 
kaybeder. Kesilen 
etler diğer besin
lerle temas etme 
yecek şekilde 
uygun saklama 
poşetleri veya yağlı 
kağıtlara 
yerleştirilerek en 
kısa sürede buzdo 
labına koyulmalıdır. 
Etler 7 günden 
fazla süre için derin 
dondurucuda don
durularak saklan 
malıdır. Poşetleme 
işleminde etler tek 

kullanımlık olacak 
şekilde ayarlan 
malı; böylece 
çözdürülen etin 
tekrar 
dondurulması gibi 
son derece yanlış 
işlemin önüne 
geçilmelidir. Etler 
mangalda 
pişirilecekse en 
az 15cm uzakta 
ve yavaş yavaş 
pişirilmelidir. 
Kömürleştirilen 
ve mangala yakın 
olarak pişirilen 
etler kanser riski 
taşır. Etin iyi 
pişmesi için 
mangalda yavaş 
yavaş pişirilmelidir. 
Etin mangala yakın 
pişirilmesi B vita
mini kayıplan 
oluşturur.
Et doğranılan tah
tada sebze kesmek 
gıda zehirlenme
sine neden olabilir 
Eti hazırlarken 
kullanılan doğrama 

tahtalarında se
bzelerin de 
doğranması yanlış 
bir uygulamadır. 
Doğrama 
tahtasında 
pişmemiş etin bak- 
terleri bıçağa ve 
oradan da tahtaya 
geçer. Sonrasında 
aynı tahtanın 
sebzeye de 
kullanılması ile en 
fazla görülen gıda 
zehirlenmesi 
oluşmaktadır. 
Etler, büyük 
parçalar şeklinde 
değil; kıymalık, 
kuşbaşılık, pirzola, 
biftek ve bonfi 
lelik olarak 
hazırlanmalıdır. 
Günlük pişirilecek 
miktarlara bölün- 
meli ve buzdolabı 
poşetine veya yağlı 
kâğıda sarılarak 
buzdolabının bu
zluk kısmında veya 
derin dondurucuda 
saklanmalıdır.

Emeklilerimizin ve 
Gemlik halkının

Kurban Bayramını 
en içten 

dileklerimizle kutlar, 
bayramın sağlık, 
mutluluk ve huzur 
getirmesini dileriz.

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUBESİ 

YÖNETİM KURULU ADINA 
ÖMER ŞİMŞEK

Ortaklarımızın ve 
Gemlik halkının 

Kurban Bayramını en içten 
dileklerimizle kutlar, 

sağlıklı ve mutlu bir bayram 
geçirmelerini dileriz.

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
SANATKARLAR KREDİ 
KEFALET KOOPERATİFİ
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SANAYİİ TİC.LTD.ŞTÎ. rasraBrm wSağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dileriz...
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Hasretle yolunu gözlediğiniz sevdiklerinizle birlikte mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle.
Kurban Bayramı'mız kutlu olsun!

ÖztViVeVc
YAŞAMIN İÇİNDE
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Büyükşelıir kurban bayramına hazır
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, kur
ban bayramı için 
her türlü tedbiri 
aldıklarını söyledi. 
Başkan Aktaş, 
Büyükşehir Bele 
diyesi'nin bayram 
hazırlıklarını 
tamamlandığını 
söyleyerek, "kur
ban bayramı için 
gereken çalışma 
larımızı yaptık, nö
betçi ekiplerimizi 
oluşturduk ve 
bayrama hazırız. 
BursalI hemşehri 
terimizin, Kurban 
Bayramı'nı en kalbi 
duygularımla 
tebrik ediyor, 
aileleriyle, sağlık 
ve huzurla güzel 
bir bayram geçir 
melerini temenni 
ediyorum” diye 
konuştu.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi sınırları 
dahilinde Raylı Sis
tem ve Otobüs

işletmeciliği hiz 
metlerini yürüten 
BURULAŞ Genel 
Müdürlüğü, vatan 
daşların rahat ve 
güvenli bir şekilde 
yolculuk etmelerini 
sağlamak için ted
birlerini alarak Bur- 
saRay seferlerini 
sürdürecek.
Vatandaşlar, kur
ban bayramında 4 
gün boyunca toplu 
ulaşımdan yüzde 
50 indirimli olarak 
faydalanabilecek. 
Şehir içi otobüs 
seferleri ve BUDO 

seferleri ile ilgili 
bilgilere https://bu- 
rulas.com.tr/ 
adresinden ulaşı 
labilecek. Vatan 
daşlar, ulaşımla il
gili her türlü talep 
ve şikayetlerini ise 
08508509916 
numaralı telefon ile 
ulaşım hattına 
bildirebilecekler 
Öte yandan kurban 
bayramında 20 
Ağustos Pazartesi 
(arife günü) ile kur
ban bayramı 
süresince, Kent 
Meydanı ile

Hamitler Kent 
Mezarlığı arasında 
ücretsiz ulaşım 
sağlanacak. 
BursalIlar, Kent 
Meydanı'ndan 
hareket eden oto
büslerle, Ulubath 
Haşan Bulvarı, 
İzmir Yolu, Yeni 
Mudanya Yolu, 
Filament Kavşağı, 
Kavaklı Caddesi ve 
Albayrak Caddesi 
güzergahından 
Hamitler Kent 
Mezarhğı'na 
ulaşabilecekler. 
Kent Meydanı'ndan 
saat 10.15'de, 
Hamitler'den de 
saat 11.30'da 
başlayacak olan 
seferler, Ter saat 
arayla, Kent Meyda 
nı'ndan akşam saat 
17.15'e, Hamitler'
den de akşam saat 
18.30'a kadar 
devam edecek.
Zabıta Daire 
Başkanlığı, bay 
ram öncesi ve 

süresince (20 - 24 
Ağustos) vatan 
daşlardan şahsen 
veya 7163300, 
2615240, 4441600 
ve Alo Belediye 
153 no'lu telefon
lara gelen öneri ve 
şikayetleri anında 
değerlendirmek 
üzere yaya ve mo
torize olmak üzere 
nöbetçi ekip bulun
duracak. Ayrıca, 
şehir içerisinde 
toplu taşıma 
hizmeti veren özel 
halk otobüsleri, 
minibüs, taksi ve 
dolmuşlar ile seya
hat eden yolcuların 
her türlü mağdu 
riyet ve şikâyetle 
rinin giderilmesi 
maksadıyla Trafik 
Denetleme Zabıta 
Amirliği'nde, şehir 
lerarası yolculuk 
yapan yolcula rın 
şikâyetlerinin 
değerlendiril 
mesi için de 
Şehirlerarası Oto

büs Terminali'nde 
bulunan Terminal 
Zabıta Amirliği'nde 
yeterli sayıda per
sonel görevlen 
dirilecek. İtfaiye, 
24 saat nöbette 
Büyükşehir Bele 
diyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı, kurban 
bayramında her 
türlü itfaiye hizmeti 
ve yangın ihtima
line karşı, 28 ayrı 
grupta 435 itfaiye 
personeli ve 112 
araçla, 71 gönüllü 
grubunda da 637 
gönüllü itfaiyeciyle 
kesintisiz 24 saat 
yangın, kurtarma 
ve olası afetlerde 
görevlerini 
sürdürecek.
Bursa sahillerinde 
de çalışmalarına 
devam eden itfaiye 
teşkilatı, yüzmeye 
uygun olan 15 nok
tada, vatandaşın 
güvenliği için 
cankurtaranla 
hizmet veriyor.

Üyelerimizin ve 
değerli Gemlik halkının 

Kurban Bayramı’nı 
en içten dileklerimizle 

kutlar, 
esenlikler dileriz

Elektrikiaturalarındayenldönenı
Elektrik fiyatlarında, 
konutlarda 1 Ekim'- 
den itibaren elek
trikte kademeli 
fiyatlandırmaya 
geçilecek. Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK), 
elektrik dağıtım 
şirketleri ile temasa 
geçti. Kademeli 
tarife için teknik 
çalışmanın yapılma 
sim istedi. Şirketler, 
faturalama sistem
lerini düzenleyecek. 
Elektrikte, yeni bir 
uygulamaya 
geçiliyor. Ekim 
ayından itibaren 

Dr. Ziya Kaya Mah. Cumhuriyet Cad. No: 2 
Gemlik/BURSA

Tel: 0 224 513 46 00 - 0 224 513 43 73
Fax: 0 224 514 08 82

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800

GEMLİK TİCARET BORSASI

elektrik tarifeleri 
kademelendirilecek. 
Konutlarda, dar 
gelirli aileleri koruy
acak biçimde aylık 
belli bir tüketime 
kadar tarifeler düşük 
tutulacak. Bu sınırın, 
150-160 kilovatsaat 
olması bekleniyor. 
Bu tüketimi aşanlar 
daha yüksek fiyattan 
elektrik tüketecek. 
Döviz kurundaki ve 
petrol fiyatlarındaki 
dalgalanma, 
doğalgazda ve elek
trikte maliyet ve zam 
baskısını artırıyor. 
Enerji yönetimi,

eylül ve ekim 
aylarında ve 
sonrasında gün
deme gelebilecek 
olası zamlardan dar 
gelirliyi korumak 
üzere ilk adımı attı. 
Konutlarda, 1 Ekim'- 
den itibaren elek
trikte kademeli 
fiyatlandırmaya 
geçilecek. Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK), 
elektrik dağıtım 
şirketleri ile temasa 
geçti. Kademeli 
tarife için teknik 
çalışmanın 
yapılmasını istedi

https://bu-rulas.com.tr/
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GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

O ve üzen

Fiyatlarımıza 
n, yemek, yayınlar 

kıyafetler dahildir.

eğitim bursu
için olculumuza
başvurunuz.

ÖZEL HATEM OKULLARI I 0224 514 49 49 - 0535 545 28 87
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www-hatemokullari.kl2.tr

hatemokullari.kl2.tr
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Ekonomik güven endeksi açıklandı!
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK), 
ağustos ayına 
ilişkin ekonomik 
güven endeksini 
açıkladı. Buna göre 
ekonomiye güven 
ağustos ayında 68,3 
oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası işbirliği ile 
yürütülen tüketici 
eğilim anketi 
sonuçlarından 
hesaplanan tüketici 
güven endeksi, 
Ağustos ayında bir 
önceki aya göre 

yüzde 6,5 oranında 
azaldı; Temmuz 
ayında 73,1 olan en
deks Ağustos 
ayında 68,3 oldu. 
Hanenin maddi 
durum beklentisi 
endeksi 85,5 oldu 
Hanenin maddi 
durum beklentisi 
endeksi bir önceki 
aya göre yüzde 7 
oranında azalarak 
Ağustos ayında 
85,5 oldu. Bu azalış, 
gelecek 12 aylık 
dönemde hanenin 
maddi durumunun 
daha kötü olacağını 
bekleyenlerin

artmasından 
kaynaklandı. 
Genel ekonomik 
durum beklentisi 
endeksi 88,3 oldu 
Genel ekonomik 
durum beklentisi 
endeksi Temmuz

«S 
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ayında 96,3 iken, 
Ağustos ayında 
yüzde 8,3 oranında 
azalarak 88,3 
değerine düştü. Bu 
düşüş, gelecek 12 
aylık dönemde 
genel ekonomik du

rumun daha kötü 
olacağı yönünde 
beklentisi olan 
tüketicilerin bir 
önceki aya göre 
artmasından 
kaynaklandı. 
İşsiz sayısı 
beklentisi endeksi 
74,1 oldu 
İşsiz sayısı beklen
tisi endeksi bir 
önceki aya göre 
yüzde 3,6 oranında 
azalarak Ağustos 
ayında 74,1 oldu. 
Bu azalış, gelecek 
12 aylık dönemde 
işsiz sayısında artış 
bekleyenlerin yük

selmesinden 
kaynaklandı. 
Tasarruf etme 
ihtimali endeksi 
25,3 oldu 
Tasarruf etme ihti
mali endeksi Tem
muz ayında 27,1 
iken, Ağustos 
ayında yüzde 6,6 
oranında azalarak 
25,3 oldu. Bu azalış, 
gelecek 12 aylık 
dönemde tasarruf 
etme ihtimali 
olduğunu düşünen 
tüketicilerin bir 
önceki aya göre 
azalmasından 
kaynaklandı.

Staj ücretine devlet katkısında değişiklik!
Aday çırak ve 
çıraklar ile işletme 
lerde mesleki 
eğitim gören, staj 
ve tamamlayıcı 
eğitime devam 
eden öğrencilerin 
ücretlerine yapılan 
devlet katkısı 
ödemelerinin 
2018-2019'dan 
itibaren üç eğitim 
ve öğretim yılı 
uzatılmasına 
karar verildi. 
Aday çırak ve 
çıraklar ile işletme 
lerde mesleki eğitim 
gören, staj ve 
tamamlayıcı eği 
time devam eden

öğrencilerin 
ücretlerine yapılan 
devlet katkısı 
ödemelerinin, 
2018-2019'dan 
itibaren eğitim ve 
öğretim yılı 
uzatılmasına 
dair karar Resmi 
Gazete'de 
yayımlandı. 
Türkiye Cumhur 
başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
imzasıyla Resmi 
Gazete'de 
yayımlanan 
Cumhurbaşkanı 
kararına göre, aday 
çırak ve çıraklar ile 
işletmelerde

melerde mesleki 
eğitim gören, staj 
veya tamamlayıcı 
eğitime devam 
eden öğrencilere

lerine yapılan devlet 
katkısı ödemelerinin 
süresinin uzatılması 
kararlaştırıldı.
Buna göre, işlet

mesleki eğitim 
gören, staj ve 
tamamlayıcı eğitime 
devam eden 
öğrencilerin ücret-

ödenebilecek 
en az ücretin 
20'den az personel 
çalıştıran işletmeler 
için üçte ikisinin, 
20 ve üzerinde 
personel çalıştıran 
işletmeler için 
üçte birinin İşsizlik 
Sigortası Ka- 
nunu'nda belir 
tilen tutarının 
devlet katkısı 
olarak öden 
meşine ilişkin 
süre 2018-2019 
eğitim öğretim 
yılından itibaren 
üç eğitim ve 

öğretim yılı 
uzatıldı.
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Kazasız kurban kesimi için 'Reutneiıniği

Sakarya Hekimler 
Odası Başkanı 
Mustafa Yıldız, Kur» 
ban Bayramı'nda 
yaşanan kazaların 
önüne geçmek için 
bulunan 'Reuff 
tekniği1 kesiminin 
vatandaşlara büyük 
bir kolaylık 
sağladığını belirtti 
Sakarya Veteriner 
Hekimler Odası 
Başkanı Mustafa 
Yıldız, Kurban

Bayramı'nda kesim 
için kolaylık 
sağlayan 'Reuff 
tekniğinin nasıl 
uygulandığını 
kurbanlık hayvan üz* 
erinde anlatarak 
vatandaşlara 
uyarılarda bulundu. 
Yıldız, kullanıla bile
cek 10 teknik 
arasındaki bu 
tekniğin en güvenli 
ve kolay teknik 
olduğunu ifade ed

erek, bu yöntemle 
kazaların önüne 
geçileceğini ifade 
etti. Bu teknikle kes
imi yapan kişinin 
zarar görme ihtima
linin olmadığını be
lirten Yıldız, "Bu 
kesim tekniği 'Reuff 
tekniği olarak bilinir. 
Türk yöntemi var 
ama çok 
kullanmıyoruz. Bu 
daha basit geliyor 
bize. 1800'lerde bu

lunan bir teknik bu. 
Bir sürü yatırma 
teknikleri var. 8-10 
tane ayrı teknik var. 
En kolayı da bu. 
Yatıran kişiye de 
hiçbir zarar vermi 
yor” diye konuştu. 
Yıldız veterinere 
kontrol ettirilmeyen 
kurbanların ke
silmesi durumunda 
binlerce kişiye 
hastalık bulaşma 
riski olduğuna

dikkat çekerek, 
şöyle konuştu:

"Kesim öncesi 
serbest veterinere 
gidip bir kontrol et
tirsin vatandaşlar 
hayvanı. O hayvanın 
herhangi bir sağlık 
sorunu varsa kestik
ten sonra iş işten 
geçmiş oluyor. Bir 
sürprizle 
karşılaşmamak için 
bir veteriner hekime 

muayene ettirsinler. 
Türkiye'de milyon 
adetle tabir ettiğimiz 
kurban kesiliyor.
Toplamda 7-8 milyon 
hayvan sayısı var 
her bayram. Bunlar
dan yüzlerce, bin
lerce kişiye hastalık 
geçme riski var. 
Bunun da ülke 
bütçesine yüklü bir 
maliyet getirir"
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Kurbanlık Alışverişinde Sahte Para Uyarısı
ETÜDER Başkanı 
Murat Koca 
baş:"Ahm satım 
işlemlerinin hızlı 
bir şekilde olma 
sından dolayı 
vatandaşlarımız 
bazen kanabiliyor. 
Dolandırıcılara 
karşı çok dikkatli 
olunmalı ve 
sahte paraya 
kanmamalı" 
Edirne Tüketiciler 
Demeği (ETÜDER) 
Başkanı Murat 
Kocabaş, kurbanlık 
alışverişinde 
mağdur olunma 
ması için sahte 
para kullanımına 
dikkat edilmesi 
uyarısı yaptı.
Kocabaş, yaptığı 
açıklamada, Kur
ban Bayramı'm 
fırsat bilen dolan 
dırıcılann sahte 
parayla vatan 
daşları kandırmaya 
çalıştığını kaydetti. 
Bayrama bir gün 
kala pazarlarda

hareketliliğin 
arttığına işaret 
eden Kocabaş, 
sahte para 
kullanımına karşı 
hem üreticilerin 
hem de alıcıların 
uyanık olması 
gerektiğini belirtti. 
Kocabaş, kurbanlık 
satıcılarının büyük 
emeklerin, dikkat
sizlik halinde sahte 

paraya kurban 
gidebileceği uyarı 
sında bulunarak, 
şunları kaydetti: 
"Kurban Bayra 
mı'na sayılı günler 
kala tüm yurtta 
kurban pazarları 
hareketlendi ve 
alışveriş hızlandı. 
Alım satım 
işlemleri nakit 
parayla oluyor.

Kurbanlıkların 
fiyatları da oldukça 
yüksek ve büyük 
meblağlarla 
işlemler gerçekleşi 
yor. Ahm satım 
işlemlerinin hızlı 
bir şekilde olmasın 
dan dolayı vatan 
daşlarımız bazen 
kanabiliyor. 
Dolandırıcılara 
karşı çok dikkatli 

olunmalı ve sahte 
paraya kanmamalı 
Alım satım 
işleminden sonra 
alınan paralar 
dikkatlice 
sayılmalı. Büyük 
para destelerinin 
arasına sahte 
para konularak 
dolandırıcılık 
yapılmaya 
çalışıldığını

duyuyoruz." 
Sahte paranın 
dikkatli 
olunduğunda 
kolaylıkla ayırt 
edilebileceğini 
ifade eden 
Kocabaş, şunları 
söyledi: 
"Sahte paranın 
kağıdı normal 
defter kağıdı 
gibi oluyor. Elimize 
aldığımızda biraz 
dikkatle bunu an
layabiliriz. Yine 
gerçek paranın 
üzerinde bulu 
nan şerit ve pa 
ranın kağıdı 
içinde gömülü 
fotoğraflara 
bakarak sahteyle 
gerçeği ayırabiliriz. 
Üreticilere bir 
tavsiyem de 
imkanları varsa 
para sayma 
makinesi edin
meleri. Böylece 
doğabilecek 
olumsuzlukların 
önüne geçerler."

(Uanâınkt damla damla umuL 
^ünlmnkt bin lallı 
mallaluk dahun,

SudilduûıizlufL 
^ûdinûzki^^lmaLia,

JMı 01mui.„
GİRİT V0 RUMELİ 

TÜRKLERİ KÜLTÜR ve 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

AHMET ÇAKMAK

HEP9İUMH, 
imi dolu n 

Hianuıutamvmouİ 
GEÇMEKDİltfİHl, 
KnMHumanm

Kunuoısum

ÇAKMAK
KUYUMCULUK ve 

TAVUKÇULUK LTD.ŞTİ.
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Konul fiyatları yüzde 10.5 arttı
Merkez Bankası 
verilerine göre, 
konut fiyattan hazi
randa yüzde 10.5 
oranında artış gös
terdi. Aynı ay en- 
flayon rakamı 
yüzde 15.4 olarak 
gerçekleşmişti. 
Konut fiyat 
artışında İstanbul 
yüzde 3.8 ile kötü 
bir performans 
sergiledi 
ürkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB) haziran 
ayına ilişkin 
'konut fiyat 
endeksi' rapo 
tunu açıkladı. 
TCMB raporuna 
göre, konut 
fiyatları aylık bazda 
yüzde 0,9, yıllık 
bazda yüzde 10,53 
oranında artış gös
terdi. Aynı ay en
flasyon rakamı ise 
15.4 oranında 
açıklanmıştı. Konut 
fiyatları enflasy
onun yaklaşık 5

puan altında kaldı. 
Yatırımcılar için bu 
rakam 'yüzde 5'lik 
reel kayıp 
anlamına geliyor. 
Konut fiyat 
artışında İstanbul 
yüzde 3,8 ile olum
suz performansını 
sürdürürken, 
Ankara'da yüzde 
8,4'lük artış 
yaşandı. İzmir ise 
yüzde 16,9'lukfiyat 
artışı ile dikkat

çekti.
Hedonik konut 
fiyat endeksi 
Merkez'in 
Türkiye’deki 
konutların gözlem- 
lenebilen özellik
lerinin zaman 
içinde kontrol 
edilerek, kalite 
etkisinden 
arındırılmış fiyat 
değişimlerini izle
mek amacıyla 
hesapladığı Hedo

nik Konut Fiyat 
Endeksi (HKFE) 
aynı ay bir 
önceki aya göre 
yüzde 0,6 oranında 
artarak 226,73 
seviyesine çıktı. 
Bir önceki yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 9,36 
oranında artan 
HKFE, aynı dönem 
de reel olarak 
yüzde 5,23 oranın 
da azalış gösterdi.

IDO'dan bayram 
için 42 ek sefer
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Kurban 
Bayramı tatili nedeniyle 17-26 Ağus 
tos'ta 42 ek seferle hizmet verecek.
Açıklamaya göre, "Kurban Bayramı Tar
ifesi” uygulayacak olan İDO, bayram 
boyunca oluşacak trafik yoğunluğunun 
da önüne geçmeyi hedefliyor.
İDO, 17-26 Ağustos'ta tüm hatlarda 5 
bin 843 sefer gerçekleştirerek, 450 bini 
aşkın araçla yaklaşık 5,5 milyon yolcu 
kapasitesine ulaşacak.
En yoğun günlerin tatilin ilk ve şon 
günleri olacağını hesaba katan İDO, 
hızlı feribot, araba vapuru ve deniz oto
büslerinde, 42 ek seferle yolcularına 
hizmet verecek.
İDO bayram boyunca hızlı feribotta 
yaklaşık 860, dış hat deniz otobüsünde 
405, iç hat deniz otobüsünde ise 108 
sefer gerçekleştirecek. Araba vapuru 
batlarındaki 4 bin 470 seferle birlikte 
Kurban Bayramı boyunca sefer sayısı 
yaklaşık 5 bin 843'e ulaşacak.
İDO, ayrıca 18-26 Ağustos'ta Deniz Oto
büsü İç Hatlar ve Sirkeci-Harem AV 
hattında hafta sonu ve tatil günleri tar
ifesi uygulayacak.
Eskihisar-topçular hattında kredi 
kartıyla ödeme kolaylığı 
İDO, Kurban Bayramı boyunca bayram 
ve tatil dönemlerinde en fazla tercih 
edilen Eskihisar-Topçular hattında dol 
dur-boşalt sistemiyle hizmet vermeye 
devam edecek

Gemlik halkının 
Kurban Bayramım kutlar, 

sağlıklı, yaşanabilir 

kentlerde 
mutluluk ve huzur dolu 

günler dileriz.

MİMARLAR ODASI 
GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ

Yönetim Kurulu adına

Betül ARI
Gürle İş Merkezi Kat : 2 No: 76 
Tel: 0 224 513 38 05 GEMLİK
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Cezaeırterintle lıavraıiKla acık aöriis var
Kapalı ceza infaz 
kuramlarında bulu
nan hükümlülere 
Kurban Bayramı ne
deniyle belirli gün 
ve sürelerde açık 
görüş yaptırılacak. 
Adalet Bakanlığ 
Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğü, 
Kapalı ceza infaz 
kuramlarında bulu
nan hükümlülere 
Kurban Bayramı ne
deniyle belirli gün 
ve sürelerde açık 
görüş yaptırılacağını 
bildirdi.
Açıklamada, 
Hükümlü ve 
Tutukluların Ziyaret 
Edilmeleri Hakkında 
Yönetmelik in İkinci 
Bölüm 15. maddesi 
gereğince, kapalı 
ceza infaz 
kuramlarında Kur
ban Bayramı ne
deniyle belirli gün 
ve sürelerde açık 
görüş yaptırılacağı 
belirtildi.
AÇIK GÖRÜŞ 
SURELERİ

Açık görüş uygu
lanacak cezaevleri 
ve süreleri şöyle: 
-Adana E Tipi, 
Ankara 1 ve 2 Nolu 
L Tipi, Alanya L Tipi, 
Antalya E ve L Tipi, 
Aydın E Tipi, Bursa 
E Tipi, Çorum L Tipi, 
Denizli D Tipi, 
Diyarbakır E Tipi, 
Gaziantep E Tipi, 
Hatay E Tipi, Izmir- 
Buca Kapalı, Mal
tepe 1,2 ve 3 No.lu 
L Tipi, Mersin E Tipi, 
Muğla E Tipi, Metris 
1 ve 2 Nolu T Tipi, 
Nazilli E Tipi, Üm

raniye E ve T Tipi, 
Silivri 3,4, 5,6,7 ve 
8 No.lu L tipi kapalı 
ceza infaz 
kuramlarında kalan 
hükümlü ve tutuklu- 
lara 28-29-30 Kasım 
ile 1-2-3-4 Aralık tar
ihlerinde 7 gün, 
-Diğer bütün ağır 
ceza merkezi ve 
müdürü bulunan 
bağlı kapalı ceza 
infaz kuramlarında 
kalan hükümlü ve 
tutuklulara 28-29-30 
Kasım ile 1-2 Aralık 
tarihlerinde 5 gün, 
-Müdürü bulun

mayan bağlı ceza 
infaz kuramlarında 
kalan hükümlü ve 
tutuklulara 28-29-30 
Kasım tarihlerinde 3 
gün açık görüş 
yaptırılacak. 
Açıklamada, adlî 
suçlardan hükümlü 
ve tutuktular ile 
örgütlü suçlardan 
hükümlü ve tutukta
lar için ayrı gruplar 
oluşturularak, her 
grubun görüş gün
leri ve saatlerinin 
Cumhuriyet 
başsavcılıkları ile 
kuram idareleri 
tarafından tespit 
edileceği belirtildi. 
Ayrıca, bu grupların, 
aynı zamanda ve 
aynı görüş ma
hallinde birlikte 
bulundurulmamasın 
a dikkat edilecek. 
Açıklamada, kınama 
cezası dışında disi
plin cezası almış ve 
bu cezası 
kaldırılmamış 
hükümlü ve tutuklu- 
larun, açık görüşten 

yararlandırılmayaca 
ğı belirtildi.
Hükümlü ve tutukta
lar ile belge
lendirilmek suretiyle 
sadece anne, baba, 
eş, çocuk, torun, 
büyükanne, büyük
baba ve kardeşlerin 
görüşübileceği be
lirtilen açıklamada 
şu ayrıntılara yer 
verildi:
1-Hükümlü ve tutuk
talar ile görüşmek 
isteyen kişilerin, 
akrabalık durumla 
rım nüfus idarelerin 
den veya ilgili kon
solosluklardan ver
ilen resmî 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, 
ağırlaştırılmış müeb
bet hapis cezasına 
hükümlüler 
hakkında 
uygulanmayacaktır. 
2. Hükümlü ve tu
tukta sayısının, ver
ilen açık görüş günü 
sayısına bölünmesi 
suretiyle görüş 
gününe kadar gru
plar oluşturula 
çaktır. Her grubun 
görüş günü ve saat
leri, ailelerine 
bildirilmek üzere 
hükümlü ve tutuklu- 
lara tebliğ edilecek; 
hazırlanan program, 
ayrıca koğuşlara ve 
ziyaretçilerin 
görebileceği uygun 
yerlere asılmak 
suretiyle her zi
yaretçinin, ziyaret 
gününde ceza infaz 
kurumuna gelmesi 
sağlanarak, izdiham 
önlenecektir.
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Sürücülere bayram trafiği uyarısı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Pa

landöken, 9 günlük tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız trafikte her 
zamankinden daha dikkatli olmalı. Sürücülerimiz trafik kurallarına uymalı” dedi

Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Kon
federasyonu Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, 
"Kurban 
Bayramı'nda 
9 günlük tatili 
değerlendirmek 
isteyen vatandaş 
lanmız trafikte her 
zamankinden 
daha dikkatli 
olmalı." 
ifadesini kullandı. 
Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu 
(TESK) Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, 
yazılı

açıklamasında, 
9 güne uzatılan 
Kurban Bayramı 
tatilinde yola 
çıkacakları uyardı. 
Dini bayramların 
hafta sonları ile 
birleştirilerek 
uzatılması duru
munda kazalar ile 
buna bağlı ölü ve 
yaralı sayısında 
artış yaşandığını 
belirten Pa
landöken, şunlar 
kaydetti: 
"Geçtiğimiz yıl 
Kurban Bayramı 10 
günlük tatilinde 
meydana gelen 
159 kazada 122 
ölü ve 482 yaralı

vatandaşımız vardı. 
Bu yıl da bayramda 
9 günlük tatili 
değerlendirmek 
isteyen vatandaş

lanmız trafikte her 
zamankinden
daha dikkatli olmalı. 
Sürücülerimiz 
trafik kuralla

rina uymalı, 
güzergahlarındaki 
kör noktaları 
bilmeli ve yolcular 
emniyet kemerini

mutlaka takmalı. 
Bayramımızın ve 
tatilimizin zehir 
olmasına izin 
vermeyelim."

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans

S.S.73N0LU GÜZEL GEMLİK 
OTOBÜS VE MİNİBÜSCÜLER 

KARAYOLU YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ

Gemlik Halkının 
Kurban Bayramını kutlar, 

bayramın sağlık, mutluluk ve huzur dolu 
günler getirmesini dileriz.

YÖNETİM KURULU
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Bayramda nüfusu 40 katına çıkacak
Yaklaşık 3 bin 
kişinin yaşadığı 
Avşa Adası'nın, 9 
günlük Kurban 
Bayramı tatilinde 
günde 120 bin 
vatandaşı ağırlaya 
cağı tahmin 
ediliyor. 
Marmara'nın önemli 
turizm merkezle 
rinden olan, özel
likle İstanbul luların 
büyük ilgi 
gösterdiği Avşa 
Adası'nın, Kurban 
Bayramı tatili 
süresince nüfusu 
nun 40 katı turisti 
konuk etmesi 
bekleniyor. 
Marmara Adalar 
Belediyesine bağlı 
olan ve yaklaşık 3 
bin kişinin yaşadığı 
Avşa Adası'nın, 9 
günlük Kurban 
Bayramı tatilinde 
günübirlikçi tatilcil
erle birlikte günlük 
120 bin kişiyi 
ağırlayacağı

tahmin ediliyor. 
Marmara Adalar 
Belediyesi Başkanı 
Süleyman Aksoy, 
yaptığı açıklamada, 
Avşa'nın, Marma 
ra'nın en önemli 
turizm merkez 
lerinden olduğunu 
ve özellikle 
İstanbulluların 
büyük ilgi göster 
diğini söyledi. 
Bayram tatili 
süresince günübir
lik gelenlerle birlik 
te günlük 120 bin 
kişiyi ağırlamayı 
beklediklerini ifade 
eden Aksoy,

"Bayram tatiline 
yönelik adadaki 
bütün ev, pansiyon 
ve otellerin 
rezervasyonları 
doldu. Günübir
likçilerle çok yoğun 
bir bayram tatili 
geçireceğiz. Sıkıntı 
yaşanmaması için 
tüm önlemlerimizi 
aldık. Kayma 
kamlık, emniyet ve 
belediye olarak 
toplantı yaptık. 
Kuramlarımız bu 
konuda istişare 
halinde. Vatandaş 
lar, bayram tatilini 
rahat ve huzurlu 

geçirecek." dedi. 
Balıkesir Büyük 
şehir Belediyesinin 
yaptığı bakım çalış 
malarının ardından 
denizden arıtılan su 
miktarının 4 bin 700 
tona ulaştığını be
lirten Aksoy, şunları 
kaydetti: 
"Daha önceki 

yıllarda sıkıntı 
yaratan su soru 
nunu tamamen 
çözmüş durum 
dayız. Şu anda 
depolarımızdaki 
doluluk oranı yüzde 
75 civarında. Avşa 
Adası'nda 12 çöp 

aracımız ve 65 temi
zlik işçimiz, 
vardiyalı olarak 24 
saat çalışıyor. 
Belediyemiz 
bayram tatili 
boyunca açık ola
cak. Vatandaş 
larımız herhangi bir 
şikayetleri olduğun 
da belediyemize 
bildirebilirler. Biz 
de bayram boyunca 
vatandaşlarımızla 
birlikte olacağız." 
Kapıdağ Yarımada 
şı'na da ilgi yoğun 
Öte yandan önemli 
turizm merkezle 
rinden olan Balıke 
şirin Erdek ilçesi 
ve Kapıdağ Yarım 
adası çevresindeki 
tesislerde de 
bayram tatiline 
yönelik rezer vas 
yonlar tamamlandı. 
Erdek Kaymakamı 
Ekrem Çalık, bay 
ram tatilini süre 
since vatandaşların 
güvenli huzur

içinde tatillerini ya
pabilmeleri için 
bütün kuramların 
hazır olduğunu 
söyledi.
Erdek Belediye 
Başkanvekili 
Mehmet Ali Tetik de 
Kurban Bayramı 
tatilinde ciddi bir 
yoğunluk bekledik
lerini söyledi.
Tetik, "Tesislerimiz 
hazır. Belediye 
olarak her türlü 
imkanlarımızı 
kullanıyoruz. İlçem
ize her gelen yerli 
ve yabancı turistin 
memnun olmasını 
istiyoruz. Daha 
şimdiden Erdek ve 
Ocaklar, Narlı gibi 
mahallelerimizdeki 
turistik konaklama 
tesis lerimizde 
bayram rezer 
vasyon al imlan 
tamamlan mış du
rumda." 
diye konuştu.
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Muharrem Gül - Enes Haşıloğlu

Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu 
bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz.

Kurban Bayramınız
Kutlu Olsun...

Eşref Dinçer Mh. Dereler Sok. No: 5/C GEMLİK

Tel: 51414 50
StorkS -şaat&saat



Sevdiklerinizle beraber 
nice Bayramlar dileriz.

CHP

Kurban Bayramınız 
kutlu olsun

Cumhuriyet Halk Partisi 
Gemlik İlçe Başkanlığı
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MMiftilııftı
Hazine ve 
Maliye 
Bakanlığından 
yapılan açıkla 
mada "KOBİ’lerin 
finansmanı ama 
cıyla, tüm 
paydaşlarla 
çalışılan yeni 
kredi paketi 
çalış masının 
detayları en 
kısa sürede ka- 
muoyuyla payla 
şılacak" denildi, 
azine ve Maliye 
Bakanlığı, 
piyasalarda 
istikrarın 
sağlanması 
yanında eko 
nomik faaliyetin 
sağlıklı olarak 
sürdürülmesinin 
desteklenme 
sini teminen 
Bakanlık tara 
fından alınan 
önlemlere ilave 
olarak reel sek 
tör ve bankalar

işbirliğinde de 
ek önlemler 
alındığını bildirdi. 
Yapılan açıkla 
mada, bu kap
samda, KOBİ’lerin 
finansmanı 
amacıyla, TOBB ve 
çatısı altındaki 
odaların işbirliği, 
özel ve kamu 
bankalarının 
gönüllü katilı 
mıyla, tabana 
yaygın yeni bir 
kredi paketi 
üzerinde çalışıldığı 
hatırlatılarak,

"Yakın bir zaman 
içinde başlaması 
beklenen uygu
lama hakkında 
detaylı açıklama 
ilgili taraflarca 
kısa bir süre 
içinde kamu 
oyu ile 
paylaşılacaktır. 
İlgili kurumlara 
teşekkür eder, 
uygulamaların 
ekonomimiz ve 
KOBİ’lerimiz 
için hayırlı olma 
sini dileriz." de
nildi.

Emre Söken, bazı 
ekspertiz firmala 
rının vatandaşları 
mağdur ettiğini 
vurgulayarak, “TSE 
belgesi olmayan 
Ekspertiz şirketleri 
tarafından verilen 
raporların hiçbir 
resmi dayanağı 
yok. Eğer bu ra
poru almak 
istiyorsanız mut
laka ekspertiz 
şirketine TSE bel
gesi var mı yada 
yok mu ona sorma 
nız gerekiyor" 
uyarısında 
bulundu. 
Anadolu Oto 
Ekspertiz Fede 
rasyonu Başkanı 
Emre Söken, ikinci 
el araç alıp sa
tarken başvurulan 
ekspertiz ra 
poru hakkında 
vatandaşları 
uyardı. 13 Şubat 
2018 tarihinde 
yayınlanan İkinci El 
Motorlu Kara

Taşıtlarının Ticareti 
Hakkında Yönet
melik Kanunu 
kapsamında eks 
pertiz raporunun, 
Türk Standardları 
Enstitüsü 
tarafından belir
lenen standarda 
göre verilen TSE 
hizmet yeterlilik 
belgesi bulunan 
işletmeler tarafın 
dan düzenlenmesi 
gerektiğinin altını 
çizen Söken,"Son 
aylarda ortaya 
çıkan merdiven altı 
ekspertiz firmaları 
vatandaşları 
mağdur ediyor.

TSE belgesi ol
mayan Ekspertiz 
şirketleri 
tarafından verilen 
raporların hiçbir 
resmi dayanağı 
yok. Eğer bu ra
poru almak 
istiyorsanız mut
laka ekspertiz 
şirketine TSE bel
gesi var mı yada 
yok mu ona 
sormanız 
gerekiyor. Bu 
arada çalışıyor 
muş gibi görü 
nen ama bozuk 
olan ekspertiz 
aletlerine de çok 
dikkat edin."

ÇORBA
SERVİSİMİZ BAŞLAMIŞTIR
KELLE PAÇA - İŞKEMBE - EZO GELİN - 

MERCİMEK - TAVUK SUYU

KURBANLIK 
BÜYÜKBAŞ VE 

KÜÇÜKBAŞ 
SATIŞIMIZ BAŞLAMIŞTIR”

Tek; O 224 51 2:Q0 OO - O 535 822 55 64
Demirşubaşı Mâh. Gazino Şok. N0: 4/A GEMLİK
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ZGKÎ KAPTAN
İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL | 
TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. I

Bina, temel, fabrika hafriyatları 
Gölet İşleri hafriyatları 
Uman dolgu ve anroşman işleri 
Zemin dolgu ve stabilize İşleri 
Kazı ve nakliye İşleri
Hazır beton, torba ve dökme çimento, kireç
Liman tahmil tahliye, konteyner nakliye işleri

Gemlik Halkının Bayramını kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz

A. Hamdı Tanpınar Cad. Öndül İşhanı Kat: 3 No: 42 
Tel: 0 224 220 90 73 Fax : 220 81 40 OSMANGAZİ / BURSA
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Bursa ve Gemlik Zabıtası kumsaldaki Şezlong ve Şemsiye ticaretine izin vermiyor

Hı sahilleri temizlendi
Güne Bakış

U Kadri GÜLER
I kadri_guler@hotmail.com

Bayram ve ötesi
Resmi kuramlarda çalışanlara 9 gün süren büyük 

bayram tatili sona erdi.
Bayram tatili öncesi emeklilere verilen biner lira 

ve 25 Ağustos’a kadar maaş atımları denk gelenlere 
ödenen emekli maaşları da düşünülürse piyasalara 
büyük nakit para girdiğini söyleyebiliriz.

Ne var ki, bayram öncesi emeklilerin 3/1 i maaş 
lannı alamadıkları için bayramı buruk kutladılar.

Bu işe akıl ermiyor.
Bir kısım emekliyi sevindireceksin, bir kısmını ise 

üzeceksin.
Olmadı Mâliyeden ve Hâzineden Sorumlu Bakanı 

mız olmadı. Devamı sayfa 4’de

Küçük Kumla ve Kurşunlu sahillerinde bazı 
şahısların kumsala koydukları şezlong ve 
şemsiyeler ile sahilleri işgaline sezonun so
nuna doğru Bursa ve Gemlik Belediye Zabı 
tasının başlattığı sıkı kontrol sonuç verdi. 
Zaman zaman yer konusunda paylaşım 
kavgalarının basında yer almasından sonra 
Bursa Büyükşehir ve Gemlik zabıtası kum
sallardaki tüm işgalleri önlemek için şezlong 
lan ve şemsiyeleri toplamaya başladı. Zabıta 
nın sıkı mücadelesi sonucu Kurban bayra 
mında ve öncesinde sahillerde tamamen 
halka açık hale geldi. Haberi sayfa 2’de

Vergi 
borcu 
olanlar
dikkat! 
Süre 
doluyor
Vergi borçlarının 
yapılandırılması 
na yönelik düzen 
lemeden fayda 
lanmak isteyen
ler için süre 27 
Ağustos Pazar 
tesi doluyor. 
Borçlarını peşin 
ödeyenlere in
dirim yapılıyor ya 
da 18 aya kadar 
taksit seçenekleri 
bulunuyor. 7’de

Bayram 
tatilinde 

kaza 
bilançosu:

105 ölü, 
524 »aralı
Kurban Bayramı 
tatilinde vatandaş 
lar memleketler
ine ve tatil yöre 
lerine gitmek için 
yollara düştü.
Alınan tüm önlem
ler ve yapılan tüm 
uyarılara karşın, 
bilanço yine 
ağır oldu.
Yurt genelinde 
137 kaza mey 
dana geldi. Bu 
kazalarda toplam 
105 kişi yaşamını 
yitirdi, 524 kişi de 
yaralandı.

_ GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SiGO RT3 CILIK
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• İDRAR TAHLİLİ
• KAN TAHLİLİ
• RÖNTGEN
• ULTRASON
• UCUZ MAMA
• KISIRLAŞTIRMA

HANVET •OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com 

flhanvetclinicgemlik ® hanvetveterinerclinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

88 erdogansaglik@hotmail.com Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

â

http://www.kavlak.co
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com


27! Ağustos 2018 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 2
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Kumla sahilleri temizlendi

Küçük Kumla ve 
Kurşunlu sahil
lerinde bazı 
şahısların kumsala 
koydukları şezlong 
ve şemsiyeler ile 
sahilleri işgaline 
sezonun sonuna 
doğru Bursa ve 
Gemlik Belediye

Zabıtasının başlattığı 
sıkı kontrol 
sonuç verdi.
Kumsallardaki 
tüm şemsiye ve 
şezlonglar kaldırıldı, 
haksız kazancın 
önüne geçildi. 
Kumla ve Kurşunlu 
sahillerinde esnaflık 

yapan bakkal, çay 
bahçesi işletmeleri, 
tuvalet çiler, çay 
ocakları, emlakçılar 
gibi esnaf kumsal
lara koydukları 
şezlong ve şemsiye 
başına 15 liraya ki
ralanarak gelir elde 
etmeye başladılar.

Başlangıçta çay 
bahçelerinin 
önlerine konan 
şezlong ve şem 
siyeler zamanla tüm 
sahillerde baştan 
sona doldurdu.
Ve kıyılarla hiçbir 
bağlantısı olamayan 
esnaf bu işten

haksız para kazan
maya başladı.
Zaman zaman yer 
konusunda 
paylaşım kavgaları 
nın basında yer 
almasından sonra 
Bursa Büyükşehir ve 
Gemlik zabıtası kum
sallardaki tüm 

işgalleri önlemek 
için şezlongları ve 
şemsiyeleri topla
maya başladı.
Zabıtanın sıkı mü
cadelesi sonucu 
Kurban bayramında 
ve öncesinde 
sahillerde tamamen 
halka açık hale geldi.

2018 YKS sınavlarında, sayısal, eşit ağırlık, sözel ve yabancı dil sınavlarına giren öğrencilerden ilk 10 bine 13, ilk 20 bine 20 kişi girdi

Celal Banar hnaflolu Usesi'nin haşarısı
Gemlik Celâl Bayar 
Anadolu Lisesi, 
açıklanan 
Yükseköğretim 
Kurumlan Sınavı 
(YKS) sonuçlarına 
göre Bursa 
genelinde yine 
büyük bir başarıya 
imza attı. 
2018YKS’de; 
sayısal, sözel, eşit 
ağırlık ve yabancı 
dil puanında iyi 
dereceler elde etti. 
Celâl Bayar Anadolu 
Lisesi’nde bir araya 
gelen öğretmen ve 
öğrenciler, YKS’de 
elde ettikleri 
başarılarını kutladı. 
Celâl Bayar Anadolu 
Lisesi’nden 13 
öğrenci ilk 10 binde;

20 öğrenci ilk 20 
binde; 31 öğrenci ilk 
30 binde yer aldı. 
Yüksek puan alan 
öğrenciler, 
tercih süresince 
öğretmenlerinin 
rehberliğinde, 
sayısal puan 
türünde Tıp, Diş 
Hekimliği ve Makine 
Mühendisliği; eşit 
ağırlık puan türünde 
Hukuk ve Psikoloji; 
sözel puan türünde 
Özel Eğitim 
öğretmenliği, Türk 
Dili ve Edebiyatı ile 
İlahiyat; dil puan 
türünde İngilizce 
Öğretmenliği bölüm
lerini tercih etti. 
Okul Müdürü Kamil 
Beki, “Öğrencilerimi

zin bu başarılan 
okulumuzda verilen 
eğitimin kalitesinin

en önemli gösterge
sidir. Emeği geçen 
herkese sonsuz

teşekkür ederim. 
Bizi er başarıya 
gerçekten âşık

olmuş bir okul 
olmaktan büyük 
şeref duyuyoruz. 
Bundan dolayı 
öğretmenleri 
mizi ve 
öğrencilerimizi 
yürekten 
alkışlıyorum. Her 
öğrencimiz, başaran 
ve başarıyı hak 
etmiş bir öğrenci 
olarak gönlü 
müze ve zihni 
m ize ismini 
yazdırmıştır.
Burada en büyük 
yardımcımız Allah 
oldu. Gayretimiz, 
amacımız ve 
çalışmamız her 
zaman sonuca 
varacak inanç 
üzerine oldu.” dedi.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER U5GUN FİYATLARLA

SAATTE TESLİM EDİLİR

OOLER A«JANS
It ATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Serinlemefc için Binliği suda can «erili
Bursa'nın Kara
cabey ilçesinde 
serinlemek için 
denize giren bir kişi 
boğularak hayatını 
kaybetti.
Olay, Karacabey 
ilçesi Malkara 
sahilinde bayramın 
ikinci günü mey
dana geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, serinlemek 
için akşam saat
lerinde denize giren 
43 yaşındaki Aykut

MMHHtaNUl
İnegöl Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
(OSB) yola dökülen 
mazot kazaya neden 
oldu. Dökülen mazo
tun kayganlaştırdığı 
yolda, motosiklet 
sürücüsü kaza yaptı, 
2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere 
göre, Organize 
Sanayi Bölgesi 1. 
Cadde üzerinde mo
tosikletiyle seyir 
halinde olan Murat 
K., (26), kamyondan 
yola dökülen ma
zotu fark etmeyince 
altındaki motosiklet 
kayarak devrildi. 
Kazada motosiklet 
sürücüsü ile 
arkasında bulunan 
ağabeyi Fırat K., (29) 
yaralandı. Çevredeki

Zeytin havuzuna düşerek öldü
Orhangazi'de zeytin 
havuzuna düşen 
yaşlı kadın kaldırıl 
dığı hastanede 
hayatını kaybetti. 
Talihsiz olay 
Orhangazi'ye bağlı 
Sölöz Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Alınan bilgilere 
göre, Yaşar Çelik 
(70) isimli yaşlı 
kadın, kurban et
lerini doğramak için 
kendilerine ait zeytin 
havuzunun kena 
rında çalışırken den
gesini kaybederek 
yaklaşık 3 metre 
yüksekliğindeki boş 
zeytin havuzuna 
düştü. Kendisi ile 
birlikte bir cam ka
vanoz da havuza

İğneli boğularak 
hayatını kaybetti. 
Dağcılık sporuyla da 
ilgilenen Aykut 
İğneli'nin cenazesi 
Yıldırım Beyazıt 

vatandaşların 
yardıma koştuğu 
kazada, arkadan 
başka araçların 
gelmemesi muhte 
mel bir faciayı ön
ledi. Sağlık ekipleri 
tarafından ilk müda
halesi olay yerinde 
yapılan yaralılar, 
İnegöl Devlet Has
tanesi Acil Servisine 
kaldırıldı. Bu arada, 

düştü. Zeytin havu 
zunda kavanozun 
üzerine sırt üstü 
düşen kadının beli, 
parçalanan cam ka
vanozdan dolayı 
yaralandı.
Yakınlarının haber 
vermesi üzerine 
Yaşar Çelik zeytin 
havuzundan 
güçlükle

Cami'nde kılınan 
ikindi namazının 
ardından Gemlik 
Muratoba köyü 
mezarlığına 
defnedildi.

mazotun döküldüğü 
alanda sürücüler 
zor anlar yaşarken; 
trafik polisleri 
sürücüleri uyardı. 
İtfaiye ve zabıta 
ekiplerinin kaza ye 
rine gelmemesi üze 
rine kolları sıvayan 
trafik ekipleri, 
yakındaki bir fab
rikadan aldıkları 
kepeği yola döktü.

çıkarılabildi. Çok 
kan kaybettiği belir
lenen Çelik, 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Burada ilk 
müdahalesi yapılan 
Yaşar Çelik, daha 
sonra Bursa Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edilmesine rağmen 
kurtarılamadı.

ÇocuğunuB Ualkondan ılüstiiğiinü 
görünce kentli de atladı

Bursa'da yatalak 
annesini ziyaret 
gelen bir kişi çocu 
ğunun balkondan 
düştüğünü görünce 
kendini 5. kattan 
aşağıya attı. Çocuk 
hastanede hayatını 
kaybederken, anne 
ağır yaralandı.
Olay, Yıldırım'a bağlı 
Emirsultan Ma
hallesi Gündoğdu 
Sokak'ta meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, Nigar 
Karakaya (36), oğlu 
Abdulvahap 
Karakaya (3) ile bir
likte yatalak an
nesini ziyarete geldi. 
Evde çocuk oyun 
oynadığı sırada bi
randa balkondan 
aşağıya düştü. Bunu 
gören anne sinir

Mudanya’da 410 litre 
kacak şarap ele geçirildi

Mudanya'da bir bağ 
evine yapılan ope 
rasyonda 410 litre 
kaçak şarap ele 
geçirildi.
Mudanya İlçe 
Jandarma
Komutanlığı ekipleri,

K AŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

krizi geçirerek, ken
disini 5. kattan 
aşağıya atarak 
aracın üzerine 
düştü. Çevredeki
lerin ihbarı üzerine 
olay yerine 112 ekip 
leri sevk edildi. 
Anne Devlet, çocuk 
ise Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma 

bir ihbar üzerine ilç
eye bağlı kırsal 
Çınarlı Mahallesi 
Horoz Tepe mevki
inde B.K.'ye (47) ait 
bağ evine operas 
yon düzenledi. Bağ 
evinde yapılan ara

Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralı 
çocuk yapılan tüm 
müdahalelere 
rağmen hayatını 
kaybederken, an
nenin ise durumu
nun ağır olduğu 
öğrenildi.
Polis, olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

malarda depo 
kısmında 410 litre 
kaçak şarap ele 
geçirildi. Yurt 
dışında olduğu 
belirlenen B.K.'nin 
yakalanması için 
çalışma başlatıldı.
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V

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Bayram ve ötesi...
Bugün bayram sona erdi. 
Milyonlarca insanın tatili de bitti. 
Aslında bayramlar şekil değiştirdi. 
Artık toplum dini bayramları bir gele 

nek olarak değil, bir tatil fırsatı olarak 
değerlendiriyor.

Ceplerdeki kredi kartlarıyla bir yılın 
veya ayların yorgunluğunu, bir kıyı 
beldesindeki görkemli bir otelde 4-5 
gün tatil yaparak geçiriyor.

Otel lobilerinde, kumsalda veya 
havuzda çekilen fotoğrafları sosyal 
medyada paylaşarak, havaların 
atılması da cabası.

Kurban bayramı tatili nedeniyle Mar
maris ve Çeşme belediye başkanları 
beldelerinde kalacak yer kalmadığı 
için buralara gelmemelerini istedi.

Bodrum ve Marmaris’in nüfusu 1 mil 
yonu aştı.

Doların bayram öncesi 7 lirayı 
aştığı, 6 liralarda seyrettiği, ekonomik 
kriz söylentilerinin tavan yaptığı bir 
dönemde, insanımızın tatil beldeleri 
ne böylesine akını şaşırtıcı değil mi?

Demek ki ekonomik bir sıkıntıda 
değilmiş Türkiye...

Tüketim ekonomisi bayram nedeniy 
le turizm sektörüne taze kan verdi.

Bayram tatiline gidişi ve dönüş ise 
her zaman olduğu gibi yolları kan 
gölüne çevirdi.

Bu yazımı bir gün önceden 
yazıyorum.

Şu anda haber ajanslarının bildirdiği 
ölü sayısı 105, yaralıların sayısı bin
leri geçiyor.

Dilerim pazar dönüşünde bu sayı 
artmaz.

Biz bayram tatilini her zamanki gibi 
Gemlik’te dinlenerek geçirdik.
Aylarının yorgunluğunu üzerimiz

den attık.
Yarın her zamanki tempomuzla 

işimizin başında olacağız.
Bayramda dinlenirken yarım kalmış 

kitaplarımı okumak, bahçemle 
uğraşmakla geçirdim diyebilirim.

Sizin anlayacağınız bugün kürkçü 
dükkanındayız.

Her zamanki gibi bildik işlerimizi 
sürdüreceğiz.

Tatile gidenler acaba dinlendiler mi 
yoksa evlerine yorgunmu dönüyorlar 
bilemiyorum.

Bildiğim tek şey, değişik yerlere git
mek moral açısından insana güzel) 
motivasyon vermesi.
Herken bayram sonrası keyifli gün

ler ve çzhşmalar diliyorum.

Kurban Bayramı 
nedeniyle, resmi 
bayramlaşma 
Bayramın birinci 
günü Belediye 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün 
Salonu’nda yapıldı. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün 
Salonundaki 
bayramlaşma saat 
10.oo başladı.
Bayramlaşma töre
nine Kaymakam 
Gürbüz Karakuş, 
Garnizon Komu 
tanı Tank Albay 
Kıvanç Kerpişçi, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, İlçe 
Emniyet Müdür ve 
kili Orhangazi 
Emniyet Müdürü 
Halis Erdoğan, 
AKP İlçe Başkan 
Vekili Ferhat Doğan

Büyükşehir Belediyesi Sahiller Daire Başkanlığının düzenlemesinden 
sonra Atatürk ve Emin Dalkıran kordonları birbirine bağlandı.

Şl^rnıotao
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sahiller 
Daire Başkanlığı 
tarafından yapılan 
projeler sonucu 
yenilenen İskele 
Meydanında 
yıkılan 5 çay 
bahçesi yeni 
düzenlemesi ile 
hizmete açıldı.
Belediye loke/esıTi- 
den, yıkılan eski 
Ticaret ve Sanayi 
Odası önüne kadar 
yapılan taş dolgu 
ile denizden yer 
kazanılmasından 
sonra yapılan ikinci 
ihale ile doldurulan 
zemin parke taşı ve 
yürüyüş alanında 
mermer kaplandı. 
Bu arada yenilene 
cek olan ve işletme 
çileri tarafından 
yerleri kendilerince 
yapılan çay 
bahçelerinden önce 
Kahve Durağı (eski 
Gurup) daha sonra 
Armodies (eski 
Dilek Çay bahçesi) 
hizmete açıldı. 
Çevre düzenleme 
çalışmaları 
tamamlanmadığı

ve yönetim kurulu 
üyeleri, MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, CHP İlçe 
Başkanı Cemil 
Acar ve yönetim 
kurulu üyeleri, 
belediye meclis 

için diğer üç çay 
bahçesinin yapımı 
gecikti.
Trafo yerinin 
değişmesi, kaldırım 
çalışmalarının 
tamamlanmasından 
sonra dereye bakan 
köşede Milton Çay 
bahçesinden sonra 
da bayram öncesi 
Marine (Mert çay 
bahçesi) ve Beyza 

üyeleri, muhtarlar, 
sivil toplum 
örgütü yöneticileri, 
daire müdür ve 
amirleri ile 
vatandaşlar katıldı. 
Geleneksel Kurban 
Bayramı Protokol 
Halk buluşmasında 
yapılan konuşma

Çay Bahçesi de 
hizmete girdi. 
Çay bahçelerin 
hizmete açılmasın 
dan sonra ortada 
kalan alana zeytin 
ağaçları ve çınar 
ağaçları dikildi. 
Meydanın ortasına 
ise Gemlik Beledi 
yesi tarafından 
Osmanh Çeşmesi 
yapımı ise devam 

larda birlik, 
beraberlik ve 
kardeşlik mesajları 
verildi. Bayram 
laşma töreni, 
Emniyet, Jandar 
ma Komutanlığı 
ve Şehit Aileleri 
ziyaretleri ile 
sona erdi.

ediyor. Öte yandan, 
Atatürk Kordonu 
ile Emin Dalkıran 
Kordonunu 
birleştiren Çarşı 
Deresi üzeri ne 
yapılan köprü de 
bayram öncesi 
yerine takıldı.
Köprü üzerinin 
aydınlatılması ve 
çevresinin düzen
lenmesi bekleniyor.
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litıMliıııiııIromıteiı
Bursa'da Kurban 
Bayramı tatilinden 
dönen tatilciler 
yoğunluğa neden 
oldu. Karacabey- 
Bursa kara 
yolunda kilomet 
relerce kuyruk 
oluştu.
9 günlük Kurban 
Bayramı tatilini 
fırsat bilen 
BursalIlar, bayram 
tatilinin son gün
lerinde Bursa'ya 
geri gelmek için 
yola çıkınca Kara
cabey- Bursa 
karayolunda kilo
metrelerce kuyruk 
oluşturdu. Akşam 
saatlerinde başla 
yan araç yoğunlu 
ğunun gittikçe 
arttığı görüldü. 
Karacabey-Bursa 
D-200 Karayolu, 
Orhaniye Mahallesi 
mevkisinden 
Bursa 
güzergahında 
trafiğin durma

noktasına geldiği 
görüldü. Araç 
yoğunluğunun 
çok olduğu böl 
gelerde herhangi 
bir aksilik 
yaşanmasın diye 
emniyet güçleri 
yoğunluğu kon
trollü bir şekilde 
giderdi. Ekiplerin, 
araç yoğunluğunu 
azaltmak için 
yoğun çaba 
harcadığı belirtildi.

namın nail 
Park a akın ettiler

Kurban Bayramı'nı fırsat bilen tatilciler 
Bursa'da hayvanat bahçesi ve Botanik 
Park'a akın etti. 9 günlük bayram tatilini 
fırsat bilen tatilciler Bursa'da hayvanat 
bahçesi ve Botanik Park'a akın etti. 
Sıcak havada serinlemek ve tatili 
değerlendirmek isteyen vatandaşlar 
Botanik Park'ta bisiklete bindi, piknik 
yaptı. Hayvanat bahçesi ise bu bayram 
da on binlerce vatandaşı ağırlıyor. Özel
likle çocukların televizyonda gördükleri 
hayvanları yakından görme şansı 
bulduğu ortamda, yetişkinler de stres 
ten uzak bir gün geçiriyor. Geçtiğimiz 
günlerde hayvanat bahçesinin yeni misa 
firi beyaz gergedan da oldukça ilgi 
görüyor.

Bursa'da İnadına üretim inadına ihracat!
Türkiye ekonomi 
sinin çetin bir 
sınavdan geçtiği 
dönemde iş dünya 
sı temsilcilerine 
yönelik vizyoner 
projelerini sürdüren 
BTSO, eylül ayında 
da yurt dışı prog 
ramlarına dolu diz
gin devam edecek. 
BTSO'nun Küresel 
Fuar Acentesi ve 
Ur-Ge projeleri 
kapsamında ABD'- 
den Çin'e, Alman 
ya'dan Kazakistan'a 
geniş katılımlı 11 
yurt dışı programı 
na 350'den fazla fir
madan temsilci 
katılacak.
Üyelerini farklı sek
törlerde dünyanın 
en önemli fuar 
organizasyonlarıyla 
buluşturmaya 
devam eden BTSO, 
firmaların yeni iş 
bağlantıları kurma 
sına büyük katkı 
sağlıyor. Türkiye 
ekonomisinin son 
dönemde maruz

kaldığı saldırılara 
rağmen üyelerinin 
ihracatına ve üre
timine yönelik pro
jeler geliştirmeye 
devam eden BTSO, 
Küresel Fuar Acen
tesi ve Ur-Ge pro
jeleri kapsamında 
eylül ayında yoğun 
bir yurt dışı 
programı 
hazırladı.BTSO, 
ihracat odaklı pro
jelerini tüm hızıyla 
sürdürüyor. 2018 
yılının ilk 7 aylık 
döneminde 30'a 
yakın yurt dışı 
programına imza 
atan Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası, 

eylül ayında ise 11 
ayrı yurt dışı 
programını takvime 
aldı. Ur-Ge projeleri 
kapsamında kimya 
sektörü temsilcileri 
Romanya'da, raylı 
sistemler sektörü 
temsilcileri Al
manya'da ve kom- 
pozit sektörü 
temsilcileri ABD'de 
düzenlenecek yurt 
dışı pazarlama 
faaliyetlerine 
katılacak. Bebe ve 
Çocuk Konfeksi 
yonu Ur-Ge Projesi 
kapsamında ise 65 
kişilik heyet ilk defa 
Kazakistan ve 
Kırgızistan'da yeni 

iş bağlantıları kur
mak adına Bursa'- 
dan yola çıkacak. 
BTSO, eylül ayında 
ayrıca Çin'de 
düzenlenecek mo
bilya fuarı 'Furni- 
ture Fuarı'na, 
Almanya'da otomo
tiv sektörüne yöne
lik düzenlenecek 
Automechanika'ya, 
Rusya'da gıda sek
töründe düzen
lenecek ’VVorld 
Food Moscow 
Fuarı'na ve Paris'te 
tekstil sektöründe 
düzenlenecek Tex- 
vvorld ve Premiere 
Vision fuarlarına 
çıkarma yapacak.

BTSO üyeleri ayrıca 
İtalya'da mermer 
sektöründe düzen
lenecek olan Mar- 
momac - Cersasie 
2018 Fuarı'nda yer 
alacak. Küresel 
Fuar Acentesi pro
jesi kapsamında 
düzenlenecek yurt 
dışı programlarına 
350'den fazla iş 
insanı katılacak. 
BTSO Yönetim Ku
rulu Başkanı 
İbrahim Burkay, oda 
olarak Türkiye 
ekonomisinin kalbi 
olan Bursa'da 
firmaların ihracat 
odaklı büyümesi 
noktasında önemli 
çalışmalara imza 
attıklarını kaydetti. 
Bursah firmaların 
yurt dışı fuar 
veB2B 
organizasyonlarıyla 
sektörlerinde 
yaşanan gelişmeleri 
yakından inceleme 
fırsatı yakaladığını 
belirten Burkay, 
Ticari Safari Projesi 

kapsamında ise son 
4 yılda 17 bini aşkın 
iş insanını Bursa'da 
sektörlerle 
buluşturduklarını 
ifade etti. "İhracat 
odaklı projelerim
izin de katkısıyla 
son 5 yılda Bursa'- 
daki ihracatçı 
sayımızda bine 
yakın artış yaşandı" 
diyen Burkay, "İhra
cat ve üretim üs 
sü Bursa'mız 
ülkemizin büyüme 
yolculuğunda kilit 
rol oynuyor. Bursa 
iş dünyası olarak 
ürünlerimizi dünya 
pazarlarıyla mut
laka daha fazla 
buluşturmamız 
lazım. Ülke olarak 
zor bir dönemden 
geçtiğimiz ve 
yoğun şekilde 
ekonomik 
saldırılara maruz 
kaldığımız bu 
dönemden ancak 
üreterek ve ihracat 
yaparak çıkabiliriz" 
diye konuştu.
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BOM E-TEM START flLDI
Borusan Otomotiv 
Motorsport’un 
‘Sanaldan gerçeğe 
giden yol’ sloganı 
ile başlattığı BOM 
E-Team projesinin 
ilk sanal yarışı, 
Belçika’nın ünlü 
Spa Francor- 
champs Pisti’nde 
gerçekleşti. 
Borusan Otomotiv 
Motorsport’un 
(BOM) yetenekli e- 
sporculara destek 
olmak ve onlara 
sanal yarışlar 
dışında gerçek 
pistlerde de şans 
tanımak amacıyla 
hayata geçirdiği 
BOM E-Team pro
jesinin ilk yarışında 
toplam 187 e- 
sporcu İstanbul 
Park’ta düzen
lenecek final için 
mücadele etti. 
Borusan Otomotiv 
ana sponsorlu 
ğunda gerçekleşen 
ve toplam 6 yarışa 
sahne olacak 
şampiyonanın ilk 
eleme yarışı, Boru
san Otomotiv Mo- 
torsport Takım 
Direktörü İbrahim 
Okyay, BOM E- 
Team Teknik So
rumlusu Alişan 
Fidan ve Formula 3 
Türkiye Şampiyonu

E rtan 
Nacaroğlu’nun 
sunumuyla, Boru
san Otomotiv Mo- 
torsport YouTube 
kanalından canlı 
olarak yayınlandı. 
Yoğun ilgi ne
deniyle iki seansta 
yapılan eleme 
turları sonucunda 
en iyi 23 dereceyi 
elde eden sporcu
lar, yarış sıralama 
turlarında elde et-
ıınıcıı UGICUUIUIU 

göre gride dizilerek 
renkli ve rekabetin 
yüksek olduğu, 
gerçek pistlerde 
yaşanan mü
cadeleleri arat
mayan bir yarış 
gerçekleştirdi. 
Sezonun ilk 
yarışında ilk dört 
dereceye giren 

sporcular 23 Aralık 
2018 tarihinde İs
tanbul Park sanal 
pistinde 
gerçekleşecek olan 
final yarışına 
katılma hakkı ve 
final yarışı öncesi 
gerçek otomo
billerle BOM 
Akademi’den Per
formans Sürüş 
Eğitimi kazandı. 
Sıradaki eleme 
yarışı 23 Eylül 2018 
uîiTı nıTvrt? ıS cîıTvîo' 
Hatch’te 
gerçekleşecek. 
www.bometeam.co 
m adresinden kayıt 
yapılabilen yarışlar 
ile ilgili bilgiler aynı 
zamanda @bome- 
team instagram 
hesabından da 
takip edilebiliyor. 
Borusan Otomotiv 

ana 
sponsorluğunda 
yarışan Borusan 
Otomotiv Motor
sport’un diğer 
sponsorları, Shell, 
Borusan Lojistik, 
Glasurit, Sofra 
Grup, Özüaydın, 
Cesan, Securitas ve 
Technogym’dir. 
E-TEAM YARIŞ 
TAKVİMİ
23 Eylül 2018 İn
giltere / Brands
II dil# II

14 Ekim 2018 Al
manya / Nürbur- 
gring
11 Kasım 2018 
İtalya / Mugello
2 Aralık 2018 İtalya 
/ Monza
23 Aralık
2018Türkiye / İstan
bul Park (Final 
Yarışı

Deline avcıları 
Uludağ'ı talan 

ediyor!

Uludağ'ın farklı 
bölgelerinde bulu
nan ve her biri bin
lerce yıllık toprak 
altında kalmış 
manastırlar, define 
avcıları tarağından 
kazılıyor. Defineci
lerin yaptığı kazılar 
sonucunda duvar 
ve kemerleri gün 
yüzüne çıkan tarihi 
manastırların hala 
yıkılmadığı görü 
lüyor. Uludağ'ın 
Bursa yüzüne ba 
kan eteklerinde bu
lunan tarihi manas 
tırlar, köylerde 
hayvancılıkla 
uğraşan vatandaş 
lar için tehlike arz 
ediyor. Defineci
lerin kazdığı çukur 
lar o kadar derin 

oluyor ki, hayvan
lar çukurlara dü 
şüp telef oluyor. 
Bölge halkı Ulu 
dağ'da bulunan 
tarihi manastırların 
defineciler tara 
fından değil de 
yetkililer tarafından 
kazılıp turizme 
kazandı rılmasını 
istiyor. Fidyekızık 
'ta bulunan manas 
tır da defineciler 
tarafından kazılmış 
durumda. Defineci
lerin yaptığı metre 
lerce derinlikteki 
çukurlar ise dikkat 
çekiyor. Manastırın 
tarihi duvar ve ke
merlerinin toprak 
altında kalmasına 
rağmen yıkılmadığı 
görülüyor.

Bursa GUHEM ile dünya ligine tınacak
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da 100 
günlük planında 
açıkladığı, Gökmen 
Uzay Havacılık 
Eğitim Merkezi'nin 
(GUHEM), Bursa 
için bir gurur abide 
si olacağını söyledi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi (BTM) 
kompleksi içinde 
inşa edilen Gökmen 
Uzay Havacılık 
Eğitim Nterkezi'nde 
(GUHEM incelemel

erde bulundu. 
Başkan Aktaş'a, 
Büyükşehir Beledi 
yesi Genel Sekreteri 
İsmail Yılmaz ile 
Bursa Bilim ve Tek 
noloji Merkezi 
(BTM) Genel Koor
dinatörü Fehim 
Ferik de eşlik etti. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
GUHEM'in Bursa 
için değerine işaret 
ederek, "GUHEM, 
Bursa'mız için bir 
gurur abidesi ola
cak. Cumhuı 
başkan imiz Rv cep 
Tayyip Erdoğan'ın 
da 100 günlük 
planında açıkladığı

Gökmen Uzay 
Havacılık Eğitim 
Merkezi'mizin inşa 
at çalışmalarını 
yerinde inceledik" 
dedi.
Türkiye'de ilk ve tek 
Başkan Aktaş, BTM 
hakkında da bilgiler 

verdiği açıklamasın 
da, "Büyükşehir 
Belediyesi kon
trolünde çalışmala 
rını sürdüren Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi (BTM), 
250'den fazla deney 
düzeneği ile bilimin 

uygulanabilir halini, 
başta çocuklarımız 
olmak üzere toplu 
mun her kesimine 
ulaştırmak için çok 
ciddi faaliyetler 
yapıyor. GUHEM'de 
ise Bursa Büyük 
şehir Belediyesi, 
TÜBİTAK ve BTSO'- 
nun katkılarıyla yeni 
bir projeye imza 
atıyoruz. Gökmen 
Uzay ve Havacılık 
Eğitim Merkezi 
(GUHEM) Türki 
ye'de ilk ve tek 
olacak. Bu mer 
kezle Bursa olarak 
dünya ligine çık 
mış olacağız.
GUHEM, hem işlevi 
hem de görselliği 

itibariyle de Bur- 
sa'ya çok ciddi bir 
değer katacak" 
diye konuştu.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin yer 
tahsisi yaparak 
katkıda bulunduğu 
GUHEM'e, TÜBİ 
TAK'ın 60 milyon 
TL'lik düzenek ve 
malzeme desteği 
sağladığını belirten 
Başkan Aktaş, 
BTSO'nun da Bur- 
sa'ya yeni bir imaj 
katacak merkezin 
inşaatının mas 
raflarını üstlen 
diğini ve bu 
maliyetin yaklaşık 
50 milyon TL 
olduğunu söyledi.

http://www.bometeam.co
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Vergi horcu olanlar dikkat! Süre doluyor
Vergi borçlarının 
yapılandırılmasına 
yönelik düzenleme
den faydalanmak 
isteyenler için süre 
27 Ağustos 
Pazartesi doluyor.
Borçların 
yapılandırılmasına 
yönelik düzenleme 
için süre doluyor.

Yapılandırma, 31 
Mart 2018 ve öncesi 
döneme ait vergi 
borcu, trafik, 
otoyol ve köprü 
lerden ihlalli geçiş, 
askerlik, seçim, 
nüfus gibi cezalar 
ve öğrenim kredi
lerini kapsıyor. 
Yapılandırmadan

yaralanmak 
isteyenler için 
son gün 27 Ağus 
tos Pazartesi. 
Bu tarihe kadar 
başvurmayanlar 
yapılandırma 
hakkını kay 
bedecek.
Borçlarını peşin 
ödeyenlere indirim

yapılıyor ya da 18 
aya kadar taksit 
seçenekleri bu
lunuyor.
Gelir İdaresi 
Başkanlığı da 2 
milyan 821 bin 
619 mektup 
göndererek 
borçlulara çağrı 
yapmıştı.

"Bez «e tile çanta kullanımına naşlanmah"
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları 
Konfederasyonu 
Genel Başkanı 
Bendevi Pa
landöken, "Nay 
lon poşetleri 
hayatımızdan 
tamamen 
çıkartmaya 
en kısa sürede 
başlamalıyız. 
File, bez torba 
gibi ürünler bir 
defaya 
mahsus olmak 
üzere işletmeler 
tarafından müşte 
riiere hediye 
edilmeli." ifa 
desini kullandı. 
Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarları 
Konfederasyonu 
(TESK) Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandökenyazılı 
açıklamasında, 
marketlerde verilen 

naylon poşetlerin 
yeni yıl itibarıyla 
paralı olacağını 
hatırlatarak, naylon 
poşetlerin ham 
maddesi petrol 
türevleri 
olduğundan 
uygulamanın 
1 milyar doların 
üzerinde bir cari 
açığın önlenmesine 
de yardımcı 
olacağını bildirdi. 
Geri dönüşümü 
zor olan plastik 
poşetlerin çevreye 
verdiği zarara 
dikkati çeken 
Palandöken, 
"Naylon poşetlerin 
kullanımını azalt
mak için 1 Ocak 
2019'dan itibaren 
parayla satıl 
masını destekli 
yoruz. Bu durum 
hem kullanımı 
azaltacak hem de

çevreye verilen 
zararı en aza indire
cek." değerlen 
dirmesinde bu
lundu.
Palandöken, file, 
bez torba ve kese 
kağıdı gibi 
çantaların günlük 
hayatta şimdiden 
kullanmaya

başlanması 
gerektiğinin altını 
çizerek, şunları 
kaydetti: 
"Naylon poşetleri 
hayatımızdan tama
men çıkartmaya en 
kısa sürede 
başlamalıyız. File, 
bez torba gibi 
ürünler bir defaya 

mahsus olmak 
üzere işletmeler 
tarafından 
müşterilere 
hediye edilmeli. 
Yıl içerisinde 
naylon poşet için 
yaptıkları harca 
mayı bez torba ve 
file için de rahatça 
yapabilirler.

Bunun için ek bir 
ücrete gerek 
yoktur. Bu tür file 
ve bez torbaları 
sadece alışverişe 
çıkarken değil 
normal zaman 
da da yanımızda 
bulunması gerekir. 
Üzerinde 
yaşadığımız bu 
dünya ve bu ülke 
bizim. Onu kir 
letmek demek 
geleceğimizi kir 
letmek demektir. 
Bu konuda 
duyarlılık oluştur 
mak, komşumuzu 
akrabamızı da 
uyarmak gere 
kiyor. Ülke olarak 
bu dönüşüm 
bilincine kavuşma 
mız başta ekonomi 
mize, doğamıza ve 
sağlığımıza da 
olumlu geri 
dönecektir."

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Gemlik Kafez
OEMLİK'İN İLK OÜNLÛK SİYASİ «AZETIESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6162 
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)

lEllllllliliMİ
VENÜS SİNEMASI 
CANAVAR GİBİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45

ŞEYTAN KAPISI 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
KABİR AZABI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT
1 987

1

İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000TL

%1.2B-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

ÖZELHATEMOKULLARIİ 02245144949-05355452887
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www.hatemokullari.kl2.tr

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.hatemokullari.kl2.tr


64
YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ ||

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK

-—^.YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!
DOĞANIN HÂZİNESİ

www.kavlak.com.tr

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
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GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

28 Ağustos 2018 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA 

k Tel: 0.224 513 06 77 Fax: 513 30 30'

MMMİ Bayramda 
sahilleri

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Suriyeliler...
Kurban Bayramı sırasında birçok sosyal medya 

paylaşımcıları Gemlik Sahillerine serinlemeye 
gelen Suriyelilerin görüntülerini cep 
telefbnlanndan yayınladılar.

Bu arada, Gençali Mahallesi Muhtarı Mürüvet 
Aslan Günay’da, Kumsaz sahillerini dolduran 
Suriyelilerin kıyılan işgalini gösteren fotoğraflar 
yayınladı sosyal medyadan.

Görüntüler iç açıcı değildi.
Oysa, bu görüntülere geçen yaz da Kumla sahil

lerinde görmüş, biz de gazetemizde bir turizm 
beldesindeki görüntü kirliliği yaratan bu duruma
tepki koymuştuk. Devamı sayfa 4’de

Türk Hava Kurumu Gemlik Şube Başkanı 
Gökhan özler gazetemize yaptığı açıklama 

da, dört gün süren Kurban Bayramı sırasında 
kurban kesen vatandaşlarımızdan 3 bin 131 
adet koyun, 444 adet keçi 147 adet (3 ton 130 
kilo) ise sığır derisinin bağışlandığını söyledi. 
Özler, “Elde edilen gelirler yönetmeliğe göre 

paylaştırılacak" dedi. Haberi sayfa 2’de

Suriyeliler 
işgal eni
Dört gün süren 
Kurban Bayramı 
süresince Kur 
şunlu, Gemsaz 
ve Küçük Kumla 
sahillerine Suri 
yetiler akın etti. 
Suriye’den göç 
edenler, çoluk 
çocuk, kıyılara 
kurdukları 
derme çatma 
gölgeliklerin 
altında, yediler, 
içtiler bira 
kıp gittiler.
Haberi sayfa 2’de

Ümurbey deki Anıt Mezarı 
önünde saat 10.oo da 
tören düzenlenecek

Celal Bini 
Bugün 

anılacak
Türkiye Cumhuri 
yetinin 3. Cumhur 
başkanı Mahmut 
Celal Bayar, ölümü 
nün 32. yılında bu 
gün Umurbey’deki 
Anıt Mezarı başında 
devlet töreni ile 
anılacak. 22 Ağustos 
1976 günü yaşama 
veda eden Bayar’ın 
ölüm yıldönümü 
Kurban Bayramı’na 
rastlaması nede 
niyle anma töreni 
bugüne ertelendi. 
Anma programı 
bugün saat 10.oo 
da başlayacak. Kızı 
ve torunu taziyeleri 
kabul edecek, daha 
sonra saygı duru 
şunda bulunulacak.

S

$ GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 1
GÜVENİLİR ADRESİ TRAFİK SİGORTASI ’

\ CAfil lif KASKO
11 J/A\JUII\ EV VE İŞYERİ YANGIN ve
U SiGORTaCILIK DEPREM SİGORTASI

y □ +905324143628 Merkez : Dr, Ziya KayaMalı,istiklalCd.No:82/A(
®’ îon OOA Kio 00 M * $ube :Dr'Ziya Kaya Mal). Sağlık Sok. No: U/B1 

+»U 2Z4 ulZ LL oo ! M. • İDRAR TAHLİLİ 
İKAN TAHLİLİ 
»RÖNTGEN 

İV J »ULTRASON 
wl Aİ »UCUZMAMA 

»KISIRLAŞTIRMA 
HANVET »OPERASYONLAR 

CLINIC ww.hanvetclinic.com 
fîhanvetclinicjemlik ^hanvetveterinerclinic 
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

+90 850 304 22 39 erdogansaglik@hotmail.com Tel;02245135152GEMLİK |

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
ww.hanvetclinic.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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THKya 3722 deri bağışlandı
Kurban Bayra 
mı’nda kesilen 
kurbanların 
derilerinden 
3 bin 722 adedi 
Türk Hava 
Kurumu 
Gemlik Şube 
si’ne bağışlandı. 
Türk Hava 
Kurumu Gemlik 
Şube Başkanı 
Gökhan Özler 
gazetemize 
yaptığı açıkla 
mada, dört gün 
süren Kurban 
Bayramı sıra 
sında kurban 
kesen 
vatandaşlarımız 
dan 3 bin

131 adet koyun, 
444 adet keçi 
147 adet 
(3 ton 130 kilo) 
ise sığır deri 
sinin bağışlan 
dığını söyledi. 
Özler, derilerin 
ayrımının yapılma 
sından sonra 
satılacağına da 
dikkat çekerek, 
“THK yönetmeli 
ğine göre, 
topladığımız 
hayvan derilerin 
den elde edilen 
gelirler yönet
melikte belir 
ti İd iğ i gibi pay 
laştırılacaktır.” 
dedi.

Kurşunlu, Kumsaz ve Küçük Kumla sahillerinde binlerce Suriyeli sahillerde buldukları yerlere yayılarak çirkin görüntüler sergilediler..

Dört gün süren 
Kurban Bayramı 
süresince 
Kurşunlu, 
Gemsaz ve 
Küçük Kumla 
sahillerine 
Suriyeliler akın etti. 
Bayram öncesi 
sahillerde yer 
kapmaya başlayan 
Suriye’den göç 
edenler, çoluk 
çocuk, kıyılara 
kurdukları derme 
çatma gölgeliklerin 
altında, yediler, 
içtiler bırakıp

gittiler.

ZABITAYA 
ŞİKAYET 
ETTİLER

Kurşunlu Mahalle 
sindeki sahillerin 
büyük bir bölümüne 
Suriyelilerin yerleş 
mesi Kurşunlu’nun 
yerleşik halkını 
rahatsız etti.
Suriyelilerin 
sahiller de kurduk 
lan çadırların ve 
gölgeliklerin 
kaldırılmasını

isteyen Kurşunlu 
halkı durumu 
belediye zabıtasına 
bildirdi.
Belediye zabıtası 
Suriyelileri uyardı 
ve derme çatma 
gölgeliklerinin 
kaldırılmasını istedi. 
Öte yandan, 
Gençali Mahallesin 
de de du durum 
aynıydı.
Çok sayıda 
Suriyelinin çoluk 
çocuk Gemsaz 
sahillerine akın 
etmesi üzerine

Mahalle Muhtarı 
Mürüvet Günay, 
sosyal medya 
hesabından şu 
açıklamada bu
lundu: 
“Bugünlerde El- 
Arabiye den selam
lar. Sizler tatile 
gidersiniz de ben 
gidemez miyim? 
Ben de Halep’teyim. 
Maalesef Kumsaz’ın 
hali böyle aynı 
Halep.
Al i nur Başkan 
sezonluk güvenlik 
veririm dedi.

Onu da vermedi. 
Sonuç rezalet bir 
görüntü kirliliği. 
Büyükşehir Güven
lik verip koru mak
tansa Suriyelilerin 
çarşaflarıyla 
çevreledikleri 
pervoleleri söktü 
kamyonlara yük
leyip götürdüler. 
Milyonlarca lira 
değerinde milli 
servet heba oluyor. 
Bu da görmeden 
geliniyor.
Bunlar milli servet, 
yazık, yazık çok

yazık.
Bunları yetkililer 
görsün lütfen.’’ 
dedi.
Küçük Kumla 
sahillerinde de 
aynı durum 
görüldü.
Suriyeliler 
buldukları her ağaç 
altına yayılarak 
günlerini burada 
yiyerek, içerek 
ve denize girerek 
geçirirken 
Kumlalı sakinler 
duruma tepki gös
terdiler.

İFajBhbook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bursa lunanarlıta acı elan! Feci kaza: 7 yaralı

Bursa'da luna
parkta bindiği 'ah
tapot' adlı eğlence 
aracında fenalaşan 
lise öğrencisi 
Rümeysa 
Arslanbuğa (16), te
daviye alındığı has
tanede bir gün son 
ra yaşamını yitirdi. 
Kentte bir 
çelik döküm 
fabrikasında 
çalışan Ahmet 
Arslanbuğa, 
Cumartesi günü 
oğlu ve lise son 
sınıf öğrencisi kızı 
Rüneysa ile Kültür- 
park'taki lunaparka 
gitti. Burada,

Bursa'da eş zamanlı tastın!
Bursa'da narkotik 
polisi uyuşturucu 
kullandıkları tespit 
edilen 10 şahsı 
gözaltına aldı. 
Şahıslara 
uyuşturucu madde 
satan kişilerin 
peşine düşen 
narkotik polisi, 
düzenledikleri eş 
zamanlı baskında 1 
kişiyi gözaltına aldı. 
Bursa II Emniyet 
Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube 
Mûdurtûğü ekipleri, 
uyuşturucu madde 
kullandıkları tespit 
edilen 10 şahsi 
gözaltına aldı. 
Şahıslara 
uyuşturucu madde 
satanların peşine 
düşen narkotik 
polisi, 10 kişinin 
ifadelerinden yola 
çıkarak zehir 
ticareti yaptıkları 
tespit edilen 
adreslere eş 

kardeşi ile 'ahtapot' 
adlı eğlence aracı 
na binen Rümeysa 
Arslanbuğa bir 
süre sonra 
rahatsızlandı.
Baygınlık geçiren 
Arslanbuğa, durdu
rulan araçtan in
dirildi. İlk 
müdahalesi, bu 
sırada tesadüfen 
lunaparkta bulunan 
bir sağlıkçı tarafın 
dan yapılan Rümey 
sa Arslanbuğa, 
çağrılan ambu
lansla Muradiye 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak te
daviye alındı.

zamanlı baskın 
düzenledi. Çok 
sayıda polisin 
katıldığı op
erasyonda E.U. 
isimli bir şahıs 
yakalandı.
Yakalanan şahsın 
ev ve iş yeri 
ikametinde yapılan 
aramalarda satışa 
hazır vaziyette 
paketlenmiş bir 
miktar metamfeta- 
min, bir miktar 
esrar maddesi, bir 
miktar sentetik

Şuuru kapalı olan 
Arslanbuğa, dün 
saat 11.00 sırala 
rında doktorların 
tüm müdaha 
leşine karşın 
kurtarılamadı. 
Ölümü ile 
yakınlarını ve 
arkadaşlarını yasa 
boğan Rümeysa 
Arslanbuğa'nın ce
nazesi, Bursa Adli 
Tıp Kurumu'nda 
yapılan otopsinin 
ardından aynı gün 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Güneybayır 
köyünde toprağa 
verildi.

kannobinoid ve 
uyuşturucu 

tadımında 
kullanıldığı tahmin 
bir adet hassas 
terazi ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 
E.U. işlemleri 
yapılmak üzere em* 
niyete götürüldü. 
İşlemlerinin 
ardından adli 
makamlara sevk 
edilen E.U. 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

Bursa'nın Kara
cabey ilçesinde iki 
aracın karıştığı 
trafik kazasında 7 
kişi yaralandı. Kaza 
sonrası can pazarı 
yaşandı.
Kaza Trakya Birlik 
kavşağında mey
dana geldi.
Kavşaktan çıkan 
R.H. idaresindeki 
16 TG 944 plakalı 
kamyonet, 
Bandırma yönün
den Karacabey'e 
seyreden C.K. 
idaresindeki 6 KZ 
127 plakalı araçla 
çarpıştı. Çarpmanın 
şiddetiyle her iki 
araç yol kenarına 
savrulurken, 
kaza sonrası can

Bebesin acı olumu-

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde 1 yaşın 
daki Elif Subaşı, 
gece uykusunda 
hayatını kaybetti. 
Akhisar Mahalle
sinde oturan 
Hamdiye ve Ra
mazan Subaşı çifti, 
bebekleri Elifi gece 
uyuttuktan sonra, 
kendileri de uyudu. 
Yaklaşık 6 saat
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pazarı yaşandı. 
Her iki araçta bulu
nan toplam 7 kişi 
yaralandı. Olay 
yerine sevk edilen 
ambulanslarla 
yaralılar Karaca 
bey Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldıralarak 

sonra kontrol için 
bebeğin yanına 
giden Subaşı çifti, 
kızlarının hareket
siz olduğunu 
görünce hemen 
kucaklayıp, 
otomobilleriyle 
hastaneye götürdü. 
Hastanede görevli 
doktor ve sağlık 
çalışanları, kalbi 
duran bebeği hay

tedavi altına alındı. 
Yaralılardan 
durumu ağır olan 
iki kişi Uludağ 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne 
sevk edildi.
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

ata döndürmek için 
büyük çaba 
harcadı. Yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen minik Elif, 
kurtarılamadı. 
Sabaşı çifti, acı 
haberle gözyaşına 
boğuldu.
Elifin hastalığı 
bulunduğu ve 
kemik iliği nakli 
beklediği öğrenildi.

Vh!:’ t B s J
, «r fiM a v
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Güne Bakış Ceınlifcsnor tonüası rantıı

t Kadri GÜLERJ kadri_guler@hotmail.com 
Suriyeliler...

Kumla daki bu manzaralar yazlıkçılar 
tarafından tepki gördü.
Kumla sahillerinde ilk kez böylesi bir 

düzensizlik yaşanıyordu.
ABD’nin büyük Ortadoğu Projesi ile 

Suriye deki Esat rejimini devirmek yeri 
ne yandaş bir devlet kurmak, aslında 
Suriye’yi 3’e bölme için düğmeye basıl 
dığında BOP projesinin ilk ateşini 
Türkiye yaktı.
Esat karşıtlarını eğitti, donattı ve ayak 

lanmaları başlattı.
0 günlerin Başbakanı Recep Tayyip 

Erdoğan “BOP’un es başkanıyım” 
açıklamaları yapıyordu.

Esat devrilecek, Suriye’de ABD’nin 
istediği, ABD güdümünde ılımlı bir müs 
lüman devleti kurulacaktı.
Bunun karşılığında ise Türkiye Başba 

kanı Erdoğan İslam dünyasının lideri 
yapılacaktı.

Yeni İslam Halifesi olacaktı.
Karışıklıklar başlatıldı.
Daha önce ise Irak ABD askerlerince 

işgal edilmiş, Saddam Rejimi yıkılmıştı.
Saddam, rejim muhaliflerince yakala

narak linç edilerek öldürüldü.
İslam dünyasında rejim değişiklikleri 

Arap Baharı adı altında Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu da devam ettirildi.
Sonucu fiyasko.
Esat, Türkiyenin desteklediği rejim mu 

hatiflerine karşı şiddetli savaş başlattı.
ABD veTürkiye’nin desteği ile kurulan 

Özgür Suriye Ordusu’na her türlü lojis
tik destek, silah yardımı el altından 
askeri yardım ve eğitim verildi.

Erdoğan, 3 gün içinde Şam’a girilip 
Emevi Camiinde Cuma namazını kıla 
cağını açıkladığı bir dönemin üzerinden 
8 yıl geçti. Esat rejimi yıkılmadı, ama 
ABD, Rusya ve Iran Suriye’ye yerleşti.

Esat devrilmedi ama, Suriye deki iç 
savaş sonucu, Ortadoğu kana bulandı.
3.5 milyon Suriyeli evini barkını terk 
ederek Türkiye’ye sığında.
Milyonlarcası başka ülkelerde.

Türkiye hükümeti kaçanları bağrına 
bastı, her türlü ihtiyaçlarını karşıladılar.

Bu kaçanlar vatanlarının kurtuluşu 
için kılını kımıldatmıyorlar. Kıyılarda 
denizin keyfini çıkarmaya çalışıyorlar. 
TSK Suriye topraklarında Esat’ı de
virmek için çabalıyor.

Göç eden Suriyeliler Türkiye’nin her 
yanına dağıldılar.

Gemlik’te kaç Suriyeli var bilmiyorum 
ama, çevreden gelenler maalesef her 
yerde olduğu gibi toplum da infiale 
neden oluyor.

Sahillerimizde Kurban Bayramında 
rastlanan bu görüntüler sîzlerin içiniz? 
sindi mi?

Sinmediği ortada.
Gençali muhtarının seslenişine k ılak 

verin aktarsınız.
Suriy^üer, Türkiye’nin başına bakalım 

ne çor . Sar örecek.

Transfer sezonunu 
kapatan ve yeni lig 
hazırlıklarını 
tamamlayan 
Gemlikspor Futbol 
Takımı geçtiğimiz 
hafta sonu 
topbaşı yaptı. 
Kulüp yöneticileri 
ve futbolcularla bir
likte Atatürk Stadın 
da 2018-2019 sezo
nunu başlatan 
Gemlikspor, bu yıl 
ligte şampiyonluk 
için top koşturacak. 
Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Cumhur 
Aydın, “Bu yıl liğde 
başarılı olacağımıza 
inanıyorum. Güzel 
bir takım oluştur 
duk, altyapıdan 
transfer ettiğimiz 
gençler ve dışarı 
dan aldığımız 
futbolcular ile

sezona hazırlan 
maya başladık.” 
dedi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
stadı Gemlikspor’a 
tahsis ettiğini 
hatırlatan Aydın, 
“Gemlik Atatürk 
stadında karşılaş

malar yapacağız. 
Yıllardır başka sa
halarda top koştur 
duk. Artık kendi 
sahamızda kendi 
taraftarlarımızın 
desteği ile maçlara 
çıkacağız. İnanıyo 
rum ki bu sezon 
geçmiş yıllardan

daha iyi bir dönem 
olacak. Genç 
oyuncularımıza 
güveniyoruz. 
Sahalarda centil
menlik, sporculuğa 
yakışır davranışlar 
bekliyoruz.
Hayırlı olsun.” 
dedi.

Abdullah Aslan Mahallesinde çıkan yangında 80 yaşındaki
Cezmi Sakallıoğlu ölümden döndü.

Mi'm ııslı ıtıın sn ııUa iıııtınlıi
Gemlik 
Küçükkumla Ma
hallesi Abdullah 
Aslan Caddesi 
üzerinde bulunan 
bir evde meydana 
gelen yangında 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta ekipleri 
seferber oldu. 
Binanın 5 katında 
yalnız yaşayan 80 
yaşındaki Cezmi 
SakalİioğTu isimli* 
vatandaşın evinin 
mutfak kısmından 
çıkan yangın 
sonucu evi alevler 
kaplayınca itfaiyeye 
haber verildi. 
Zabıta ekipleri de 
hemen bölgeye 
giderek ilk etapta 
çevre güvenliği 
aldı, itfaiyenin 
gelmesiyle söndür 
me işlemleri başlatı 
lirken, merdiven ile 
balkon kapısından 
içeriye girilerek

KAYIP 18160100EX064480 numaralı beyannameye ait V0890074 
numarairAl'K belgesi kayıp olmuştur. 

KIRAYTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
VERGİ DAİRESİ:ERTUĞRULGAZİ VERGİ N0:5570000501

yangın söndürüldü. 
Yatakta yarı yanmış 
durumda bulunan 
yaşlı vatandaş, 
sedye ile taşınarak

ambulansla hasta 
neye kaldırıldı. 
Yangının çıkış se
bebi henüz bilin
miyor.

Olayla ilgili olarak 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye 
Müdürlüğü in
celeme başlattı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Paşa Ağdemir son 
günlerde yaşanan 
ekonomik problem
lere ilişkin bir basın 
bildirisi yayınladı. 
Ağdemir açıklama 
sında; “Ülkemiz 
ekonomisinde 
gerek küresel 
gelişmeler, gerekse 
iç dinamiklerimiz 
nedeniyle hassas 
bir dönem 
içerisindeyiz. 
Bu durumun reel 
ekonomi üzerinde 
kalıcı bir etkiye 
neden olmaması 
için herkesin 
üzerine düşeni 
yerine getirmesi 
büyük önem

arz etmektedir. 
Yaşanan sürecin 
Hükümetimiz ve 
Merkez Bankamız 
tarafından saniye 
saniye takip edildi 
ği ve gerekli önlem
lerin alındığı orta 
dadın Bizler bu 
noktada iş dünyası 
olarak devletimiz ve 

milletimizin daima 
yanında olacağız. 
Hükümetimizin 
ekonomik hedefleri 
hedeflerimizdir.
Tüm spekülasyon 
ve manipülasyon- 
lara karşı milletçe 
dayanışma içinde 
olmalıyız. Bizler 
Türkiye’nin gücüne

inanıyoruz. İş 
dünyası olarak, 
gerekli önlemlerin 
uygulanmasıyla, 
ekonomimizin 
yeniden denge
lenerek sürdürü 
lebilir büyüme 
sürecine süratle 
döneceğine inan 
cimiz tamdır. ’’ dedi.

3ertefctenîiimemetien 
ahsııerisMor

Türkiye'de 5 yılda internet kullanan 
bireylerin oranı yüzde 35,5, internet 
bağlantısı olan ev oranı ise yüzde 39,2 
artış gösterdi. Aynı zamanda Türkiye'de 
3 erkekten 1 'inin internetten alışveriş 
yaptığı belirtildi.
Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) veri
lerinden derlenen bilgilere göre, vergi 
ödemesinden alışverişe, sosyal me
dyadan film izlemeye kadar hayatın her 
alanına giren internetin kullanım oranı 
artıyor. 5 yıllık veriler karşılaştırıldığın 
da, Nisan 2014'te yüzde 53,8 seviyesin 
de bulunan 16-74 yaş grubundakilerin 
internet kullanım oranı, bu yılın nisan 
ayında yüzde 72,9 olarak gerçekleşti. İn
ternet kullanan birey oranı, bu dönemde 
yüzde 35,5 artış gösterdi. İnternetin 
evlerde kullanımı, bağlantı ücretlerinin 
ucuzlaması, servis sağlayıcıların sayısı 
nın artması ve kampanyalar gibi etken
lerle yaygınlaştı. Nisan 2014'te her 100 
haneden 6O'ı internete erişim imkanına 
sahipken, bu yılın nisan ayında her 100 
haneden 84'ü bu imkana kavuştu.

Gemlik'te ücretsiz internet yaygınlaşıyor
Modem çağın 
gereklerini her 
geçen gün yakın 
dan takip eden ve 
insan refahını 
düşünerek yenilik
leri hayata geçiren 
Gemlik Belediyesi, 
ilçe genelinde 
başlatmış oldu ou 
“Ücretsiz Fiber In
ternet Hizmetini” 
yaygınlaştırıyor, ilk 
etapta vatandaş 
ların yoğun olarak 
kullandığı Engelsiz 
Kafe ve Şehit Savcı 
Mehmet Selim Kiraz 
Parkında hizmete 
giren Gemlik Net 
Wifi Ağı son olarak 
Atatürk Parkı ile 
Gemlik-Bursa Oto
büs duraklarının 
bulunduğu nokta
larda da hizmete 
girdi.
Birçok resmi işlem,

müracaat, sonuç 
öğrenme ve bil
gilendirme gibi 
işlemler internet 
üzerinden 
yapılırken, Gemlik 
Net Wif i Ağı ile 
vatandaşlar günün 
her saati bu nokta
larda, akıllı telefon, 
tablet veya 
taşınabilir bilgisa
yarlar üzerinden in
ternet erişimine

sahip olacaklar. 
Göreve geldikleri 
günden itibaren 
tüm hizmetlerini ye
nilikçi uygulamalar 
üzerine kurduklarını 
ifade eden Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Internet günümüz 
dünyasında 
hayatımızın çok 
önemli bir 
bölümünü teşkil 

ediyor. Biz de hem 
sosyal belediyecilik 
hem de akıllı kent 
anlayışımız ile mey
dan ve parkları 
mızda ücretsiz, hızlı 
ve güvenli internet 
erişimi hizmeti için 
çalışmalara 
başlayarak hızlı bir 
şekilde netice
lendirdik. Günlük 
yaşamı kolaylaştır 
ma adına sunduğu 

muz hizmetlerin 
yoğun ilgi ile 
karşılanması bizi 
sevindiriyor” dedi. 
İlerleyen süreç 
içerisinde ücretsiz 
internet erişim 
noktası sayısını 
artıracaklarının 
müjdesini de veren 
Başkan Yılmaz, 
“İlçenin farklı 
noktalarında Ücret
siz Gemlik Net Wifi 
ağını hemşerile 
rimizin kullanımına 
sunduk. Modern 
çağın gereksinimini 
karşılayacak uygu
lamalarla sosyal 
donatı alanlarını, 
tam donanımlı din
lenme mekânları 
haline getirmeye 
devam ediyoruz. 
Gemlik’imize ve 
özellikle gençle 
rimize hayırlı

olsun" diye 
konuştu. 
Ücretsiz Wifi 
hizmetinden yarar
lanmak için telefo
nunuzun Wifi 
özelliğini açtıktan 
sonra “Gemlik Net 
Wifi” isimli ağa 
bağlanmak için 
tıklıyorsunuz. 
Güvenlik adımı 
için açılan sayfada 
telefon numaranız 
ile gerçekleştir 
diğiniz kayıt işlemi 
nizin ardından kısa 
mesaj ile size özel 
şifreniz telefo
nunuza geliyor. 
Şifre bölümüne ise 
kısa mesaj ile 
gelen şifreyi 
girdikten sonra bu 
hizmetten ücret 
siz olarak yarar 
lanmaya 
başlıyorsunuz.
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ENGELSiZlUBEUlINHNİSEBİ
Gemlik Belediyesi 
Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü 
tarafından düzenle
nen ve yaz ayları 
boyunca devam 
eden etkinlikler 
kapsamında Gem
likli genç sanatçılar 
Engelsiz Kafede 
sahne almaya 
devam ediyor.
Uzun yıllardır Gem
lik’te Anormal adı 
altında sahne alan 
grup üyeleri yenile
nen grup isimleri 
KARO4 adı altında; 
Bas Gitarda Ahmet 
Bayoğlu, Kemanda 
Furkan Karaman, 
Bateride Mehmet 
Karaman ve Gitar 
Vokalde Batuhan 
Gülşen’le sahne 
deki yerlerini

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
Atatürk Kent 
Ormanı’nda, 76 bin 
metrekarelik alanda 
yapımı devam eden 
ve 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nda 
hizmete açılması 
düşünülen Extrem- 
Park Bursa’nın, 
adrenalin dolu 
içeriğiyle macera- 
severlerin 
vazgeçilmezi 
olacağını söyledi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
Büyükşehir Bele 
diyesi bürokrat 
larıyla birlikte 
Atatürk Kent Orma 
nı park alanında in
celemelerde bu
lundu, macera 
tutkunlarını bir 
araya getirmeye 
hazırlanan Extrem- 
Park Bursa’yı gez 
di. Tesiste dağ 
kızağının deneme 
sini yapan Başkan 
Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
yatırımlarıyla daha 
da güzelleşen 
Bursa’^n alternatif 
sporlar imkan

aldılar. Engelsiz 
kafe önünde sahne 
alan KARO4 grubu, 
yaz akşamlarına 
ayrı bir renk 
katarken ilçe halkı 
ve ilçe dışından 
gelen konukların 
yoğun ilgisiyle 
karşılaştı.

veren potansiyeline 
de değinerek, 
“Atatürk Kent 
Ormanı içerisinde, 
yapımı hızla devam 
eden ve çalışmaları 
son aşamaya gelen 
ExtremPark’ın 
açılışını, 30 Ağus 
tos Zafer Bâyra 
mı’nda yapmayı 
düşünüyoruz” dedi. 
Tesisin henüz res
men faaliyete 
başlamamasına 
rağmen kentte çok 
büyük ilgi 
uyandırdığını anla
tan Başkan Aktaş, 
“ExtremPark, 
hizmete açıldığımda 
Bursa için bir fark 
oluşturacak.
Bursa’nın yanı sıra 
şehir dışından ve 
yurt dışından da 
misafirlerimizi Ek- 

Hareketli şarkıların 
yanı sıra duygusal 
parçalar da 
seslendiren 
KARO4 hayranları 
hep bir ağızdan 
eşlik etti. Konserde 
müzik tutkunları 
cep telefonlarının 
ışıklarıyla görsel 

stremPark’ta 
ağırlayacağız. Her 
yaştan ziyaretçini^ 
güzel vakit 
geçireceği, adrena
lin dolu sporlara 
ulaşabileceği, farklı 
oyun ve eğlence 
parkurlarının 
bulunduğu, güvenli 
ve sıradışı bir 
mekan oluyor. 
Türkiye’de birçok 
yerde olmayan özel 
bir mekan hazırlan 
dı” diye konuştu. 
Tesisin Büyükşehir 
Belediyesi’nce yap 
- işlet - devret 
modeliyle Bursa’ya 
kazandırıldığını an
latan Başkan Aktaş, 
EkstremPark 
Bursa’nın adrenalin 
dolu içeriğiyle ma 
cera tutkunlarının 
vazgeçilmezleri 

bir şölen 
oluşturdu. 
Yaklaşık iki buçuk 
saat boyunca 
yüksek bir tempo 
ve dinleyici 
coşku suyla süren 
konser sonunda 
genç şarkıcılar 
ayakta alkışlandı.

arasında ola 
cağını söyledi. 
ExtremPark Bursa 
Genel Müdürü 
Fikret Bilir de 
doğanın içinde, 
büyük küçük 
herkese hitap eden 
Extrempark 
Bursa’nın, şehrin 
gürültüsünden 
uzaklaşarak 
yemyeşil doğanın 
içerisinde rahatlık 
ve mutluluğu 
arayanlara önemli 
bir alternatif 
olacağını söyledi. 
Tesiste, Türkiye’nin 
en büyük ipli 
parkurlarından biri, 
2000 metrekare 
alan üzerine kurulu 
çocuklar için mac
era alanı, 15 m 
yüksekliğinde 
tırmanma duvarı, 
serbest atlayış, dev 
salıncak, dev tram- 
bolin, salto tram- 
bolin, bungee 
trambolin, suni 1 
kayak merkezi, 
Türkiye’nin en 
uzun dağ kızağı- 
Alpin Croster, 
zip line, tubing, 
seyir terasları 
ve kafeler bu
lunuyor.

Uludağ'a 
havramda 

ziyaretçi akını

Doğa ve kış 
turizminin önemli 
merkezlerinden 
olan Uludağ bay 
ramda da ziyaretçi 
akına uğradı. 
9 günlük Kurban 
bayramı tatilini 
fırsat bilen zi
yaretçiler, 
Uludağ'ın bin 800 
rakımlı Çobankaya 
mevkiinde piknik 
yaparak ormanın 
tadını çıkardı. 
Dünyanın en uzun 
teleferik hattını kul
lanarak Uludağ'a 
çıkan vatandaşlar, 
Bakacak'tan 
Bursa manzarasını 
seyretmeyi de 
ihmal etmedi.

I fanin ÜMlIl!
Dünyaca ünlü sosyal medya platformları 
Facebook ve Twitter, İran ve Rusya 
bağlantılı sahte ve manipüle edici 
hesapları sildiğini açıkladı.
Facebook ve Twitter, İran ve Rusya ile 
bağlantılı birçok kısmını sahte olmaları 
ve manipüle edici davranışlarda 
bulunmaları nedeniyle askıya aldığını, 
birçoğunu ise sildiğini bildirdi. Facebook 
kurucusu Mark Zuckerberg 650'den fazla 
hesap ve grubun insanları yanılttıklarının 
tespit edildiğini bildirirken, Tvvitter askıya 
alınan 284 hesabın İran'la direk 
bağlantısının olduğunu tespit ettiklerini 
açıkladı.
Facebook yaptığı açıklamada, aylar 
süren soruşturmanın ardından İran ve 
Rusya kaynaklı kampanyalar ile 
bağlantılı ve özgün olmayan davranış 
gösteren birden fazla hesap bulduğunu 
belirtmişti. Facebook'un yaptığı 
açıklamada, "Bu tür davranışları 
yasaklıyoruz çünkü insanların yaptıkları 
bağlantılara güvenmelerini istiyoruz" 
ifadeleri yer aldı.

Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 2. 
Bölge Müdürlü 
ğünden yapılan 
açıklamada, 
"Sorumluluk 
sahamızda bulu
nan Uludağ Milli 
Parkı'nı 9 günlük 
kurban bayra 
mında 130 bin 315 
kişi ziyaret etti. 
Uludağ Milli 
Parkı'nda bulunan 
dört adet günü bir
lik mesire yerinde 
piknik yapma 
keyfini yaşayan 
ziyaretçilerimiz, 
ulaşım için tele
ferik imkânından 
da yararlandılar" 
denildi.
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Açlık ve yoksulluk sınırı lıelli oldu
Ağustosta 4 kişilik 
ailenin açlık sının 
bin 812, yoksulluk 
sının 5 bin 904 lira 
olarak hesaplandı 
Türk-lş'in 
araştırmasına göre, 
ağustosta 4 kişilik 
ailenin açlık sının 
bin 812, yoksulluk 
sının 5 bin 904 lira 
olarak hesaplandı. 
Türk-iş tarafından 
çalışanların geçim 
koşul lan nı ortaya 
koymak ve temel 
ihtiyaç mad
delerindeki fiyat 
değişikliğinin aile 
bütçesine 
yansımalannı belir
lemek amacıyla her 
ay yapılan "açlık ve 
yoksulluk sınırı 
araştırması"nın 
ağustos ayı 
sonuçlan açıklandı. 
Araştırmaya göre, 
bu ay dört kişilik 
ailenin sağlıklı, 
dengeli ve yeterli 

beslenebilmesi için 
yapması gereken 
gıda harcaması 
tutarını ifade eden 
"açlık sınırı" bin 
812 lira olarak 
belirlendi. 
Gıda ile giyim, 
konut, ulaşım, 
eğitim, sağlık ve 
benzeri ihtiyaçlar 
için yapılması 
zorunlu diğer 
harcamaların 
toplam tutarına 
denk gelen "yoksul
luk sının" ise 5 bin 
904 lira oldu. 
Ankara'da yaşayan 
4 kişilik bir ailenin 
"gıda için" yapması 
gereken asgari har
cama tutan bir 
önceki aya göre 
yüzde 4,26 oranında 
arttı. Yılın sekiz 
aylık döneminde 
fiyatlardaki artış 
yüzde 12,71 
oranına ulaştı.
Gıda enflasyonunda

son oniki ay 
itibarıyla artış oranı 
yüzde 20,45 
olurken, yıllık orta
lama artış oranı ise 
yüzde 12,05 olarak 
hesaplandı.
Süt ve süt ürün
lerinin fiyatı arttı 
Süt, yoğurt, peynir 
grubunda beklenen 
zam gerçekleşti ve 
fiyatlar yüksek 
oranda arttı. Yapılan 
hesaplamada sütün 

litre fiyatı yüzde 
13,67 oranında artış 
gösterirken, yoğurt 
yüzde 21,04 ve 
peynir yüzde 17,54 
oranında zamlandı. 
Et, tavuk, balık, 
sakatat, bakliyat 
ürünlerinin 
bulunduğu grupta 
Kurban Bayramı ile 
kıyma ve kuşbaşı et 
fiyatı artış gösterdi. 
Tavuk kilogram 
fiyatı da artarken 

sakatat fiyatı 
değişmedi.
Geçen ay yükselen 
yumurtanın 
fiyatında az da olsa 
düşüş oldu. Bak
liyat ürünlerinde 
(kuru fasulye, 
kırmızı-yeşil mer
cimek, nohut, bar
bunya vb.) mevcut 
stoklar bitmediği 
için fiyatların 
değişmediği, yeni 
mahsulün devreye 

girmesiyle artış 
olacağı ifade edildi. 
Yaş sebze-meyve 
fiyatları mevsim 
şartları ile yaz 
tatili ve bayram 
öncesi gerileyen 
talep nedeniyle 
biraz düşüş gös
terdi. Mutfak 
harcamasının 
vazgeçilmez İkilisi 
kurusoğan ile 
patates fiyatı bu ay 
da geriledi.
Tereyağı (yüzde 
31,14 oranında) ve 
ayçiçeği yağı 
(yüzde 11,17) fiyatı 
arttı, margarin ve 
zeytinyağı fiyatı 
değişmedi. Siyah ve 
yeşil zeytin orta
lama fiyatı yine yük
seldi. Yağlı tohum 
(ceviz, fındık, fıstık, 
ayçekirdeği vb.) 
ürünlerinden ceviz 
ve ayçekirdeği fiyatı 
arttı, diğerleri 
değişmedi.

Araç satışları fren yaptı
Bu yıl başından beri 
her ay düşüş 
yaşayan hafif ticari 
araç satışları, ocak- 
temmuz döneminde 
toplam yüzde 23,4 
gerilerken, pazarda 
satılmakta olan 17 
hafif ticari araç 
markasının 14'ünün 
satışları geçen yılın 

aynı dönemine göre 
azaldı.
Otomotiv Dis
tribütörleri Derneği 
(ODD) verilerine 
göre, Türkiye'de bu 
yılın ocak- 
temmuzaylarında 88 
bin 188 hafif ticari 
araç satışı yapıldı. 
Geçen yılın aynı 

döneminde 
gerçekleşen 115 bin 
147 hafif ticari araç 
satışıyla 
kıyaslandığında, 
pazar yüzde 23,4 
küçüldü.
Bu yıl başından beri 
her ay küçülme 
yaşayan hafif ticari 
araç pazarı, ocakta 

yüzde 12, şubatta 
yüzde 10, martta 
yüzde 9, nisanda 
yüzde 11, mayısta 
yüzde 21, haziranda 
yüzde 44 ve tem
muzda yüzde 46 
daraldı.
Ocak-temmuz 
dönemi itibarıyla 
hafif ticari araç 

pazarındaki 17 
markanın 14'ünün 
satışlarında düşüş 
yaşadı. Bu pazarda 
satışlarını artıran üç 
marka ise Merce 
des-Benz, Mitsubis 
hi ve Isuzu oldu. 
Ford pazar lideri 
Ford, ocak-temmuz 
döneminde 27 bin 
859 hafif ticari araç 
satışıyla pazar lideri 
oldu. Ancak, 
markanın sattığı 
hafif ticari araç

sayısı 2017'nin aynı 
dönemine göre 
yüzde 19,5 azaldı. 
Bu yılın ocak- 
temmuz döne
minde, bu pazar 
da 19 bin 142 
adetle ikinci olan 
Fiat'ın satışları 
yüzde 29,5 
gerilerken, üçüncü 
sırada yer alan 
Volksvvagen yüzde 
20,9 azalışla 11 bin 
431 hafif ticari 
araç sattı

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
GEREKU TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.8avcılıfiı 513 10 53
C.SaveıYrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 OO 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
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
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 25e 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94

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

OTODÜS
ULAŞIM

Pamukkal* S12 OO 2S
DENİZ UÇAâl »13 •• 13
Pesesus Akmls Seyahat 014 03 02
METRO 813 12 12
Aydın Turizm S13 20 77
Büzer Turizm 012 1O 72
Kanberogiu-Eaaday 614 40 40
Kamil Koç 612 0103

HASTANELER

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 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 68
Tomokay Tomografi 513 6529
Acıbadem 280 44 44

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

Akçen Petrol Bd3 1o 7O
MAR-PET o13 3O 33
Tuncay Otogaz 013 16 48
Boyza Petrol 013 01 03

Gemlik KErfez
I OIMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ 0AZITE1I

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6163 

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)

alliMil
VENÜS SİNEMASI 
CANAVAR GİBİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45

ŞEYTAN KAPISI 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
KABİR AZABI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT İNŞAAT
-1 987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL

%1.26-3.25=%75 EĞ <5

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

Fiyatlarımıza 
Eğitim, yemek, yayınlar 

kıyafetler dahildir.

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

%2 O ve üzen
eğitim bursu

için okulumuza
başvurunuz.

ÖZEL HATEM OKULLARI | 0224 514 49 49 - 0535 545 28 87
www.hatemokullari.kl2.trGEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.hatemokullari.kl2.tr
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DOĞANIN HÂZİNESİ I
YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK www.kavlak.com.tr

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK :UmurbeyMh.Yalovâ Yolu Cd,k:42 Gemlik-BURSA FABRİKA :UmurbeyMh. Yalova Yölu;Cd.No:44 Gemlik - BURSA 0224 /I
ŞubelıGEMLİKİSTİKLALCAD. Şube 2: OKSİJEN 68 - ISTANBULYÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ I "T

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

29 Ağustos 2018 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesLcom^^^^^^^^^^^^^^^^^^5^KE

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK 
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA 

k Tel: 0.224 513 06 77 Fax: 513 30 3(f

Anma törenine Cumhurbaşkanlığı adına İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. 
Törende Bayar’ın Torunu Akile Gürsoy taziyeleri kabul em.

Celal İmi II MİmiiIi Milli
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

BURS
2018-2019 yılı eğitim ve öğretimi yılının başlama 

sına az kaldı.
İlk ve orta öğretim ile yüksek öğretim kurumlan 

büyük olasıkla 17 Eylül günü ders başı yapacak.
Milyonlarca öğren doku Harı ve öğretmenleriyle 

biraraya gelirken, okula yeni başlayacak minikler 
de okulla öğretmenleriyle tanışacaklar.

Ülkelerin geleceğinin mimarları olacak olan 
çocuklarımız ve onların aileleri bugünlerden 
başlayarak stres içine girmeye başladılar.

Dün, büyük marketleri gezerken, rafların ders 
araç ve gereçleriyle donatıldığını gördüm.

Bu hazırlıkları başlatın mesajıdır. Dev. 4’de

Kurtuluş savaşının 
Galip Hocası, 
Türkiye Cumhuriye 
ti’nin 3. Cumhurbaş 
kanı Mahmut Celal 
Bayar ölümünün 
32. yıldönümünde, 
Umurbey’deki Anıt 
Mezan’nın başında 
düzenlenen devlet 
töreniyle anıldı.
Bayar’ın torunu 
Akile Gürsoy’un 
taziyeleri kabul 
etmesinin ardından 
mevlit okutuldu.
Haberi sayfa 2’de

4. Illuslaraası Gemili 
Zeylini Festivali gün sayıyor

7-8-9 Eylül Günleri yapılacak olan 4. Ulus
lara rası Gemlik Zeytini Festivali gün sayı 
yor. Bu yıl 4. düzenlenecek olan Uluslara 
rası Gemlik Zeytin Festivali için hazırlıklar 
tamamlandı. Festival programı kapsamında 
Mehmet Erdem de konser verecek. 2’de
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Anma törenine Cumhurbaşkanlığı adına idari işler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. 
Törende Bayar’ın Torunu Akile Gürsoy taziyeleri kabul etti.

Celal »w 32. ölüm ııMönümiinde anıliı

Kurtuluş savaşının 
Galip Hocası, 
Türkiye Cumhuriye 
ti’nin 3. Cumhurbaş 
kanı Mahmut Celal 
Bayar ölümünün 
32. yıldönümünde, 
Umurbey’deki Anıt 
Mezarı’nın başında 
düzenlenen devlet 
töreniyle anıldı.
Törene, Cumhurbaş 
kanlığı İdari İşler
Başkanı Metin 
Kıratlı, Bursa Vali 
Vekili Abidin Ünsal, 
Garnizon Komutanı 
Tank Kıdemli Albay 
Kıvanç Kerpiççi, 
AKP Bursa Mil
letvekili Zafer Işık, 
İyi Parti Bursa Mil
letvekili ve GİK 

üyesi Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Kemal Erozan, 
Bursa Milletvekili 
İsmail Tatlı, GİK 
üyeleri, Gemlik 
Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş, Orhangazi 
Kaymakamı Yalçın 
Yılmaz, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Orhangazi Belediye 
Başkanı Neşet 
Çağlayan, AKP İlçe 
Başkanı Yaşar 
İslam, CHP İlçe 
Başkanı Cemil Acar, 
İyi Parti Gemlik İlçe 
Başkan Yardımcısı 
Kürşad Beşe katıldı. 
MEZAR ÖNÜNDE 
TÖREN

Cumhurbaşkanlığı 
İdari İşler Başkanı 
Metin Kıratlı 
Türkiye’nin 3. 
Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ın anıt 
mezarına çelenk 
sunmasının ardın 
dan bir dakikalık 
saygı duruşunda 
bulunuldu.
Bayar’ın yaşam 
öyküsü anlatılır 
ken, Celâl'Bayar’in 
torunu Akile Gür- 
soy’a taziyeleri 
kabul etti. 
Daha sonra Celal 
Bayar Vakfı Müzesi 
ve evi de ziyaret 
edildi.
Törende konuşan 
Cumhurbaşkanlığı

İdari İşler Başkanı 
Metin Kıratlı, Ata 
türk’ün son Başba 
kanı Celal Bayar’ı 
Türk Demokrasisi 
kahramanlarından 
birisi olarak nite
lendirerek, “Hem 
Osmanh döneminde 
hem Cumhuriyet 
döneminde yaşa 
mış, Türkiye’nin 
sanayileşmesine, 
gelişmesine, 
ekonomik olarak 
atak yapmasına, 
demokrasinin filiz 
lenmesine 
yeşermesine ve 
büyümesine katkı 
sağlamış büyük bir 
devlet adamıydı. 
Kendisini rahmetle

yad ediyoruz.
Başta Akile Hanım 
olmak üzere tüm 
yakınlarına başsağlı 
ğı diliyorum.
İnşallah onların 
geçirdiği zor ve 
sıkıntılı günler bun
dan sonraki 
Cumhuriyet döne
mimizde ve sonra 
sında hiçbir zaman 
gerçekleşmesin ve 
demokrasimiz 
böyle acı günler 
yaşamasın.
Onların yaşadığı 
kötü günlerden biz 
ler ders alalım ve 
birlik ve beraber 
Iiğimizi muhafaza 
edelim” dedi.

GÜRSOY 
CUMHURİYET 
ÇOK BEDELLER 
ÖDENEREK 
KURULDU 
Celal Bayar’ın 
torunu Akile Gür
soy da, “Kurduktan 
Cumhuriyet’in daha 
iyiye, barış, huzur 
ve refah içresinde 
daha ileri bir se
viyede devam 
etmesini diliyorum. 
Çok büyük emek
lerle ve bedeller 
ödenerek kurulmuş 
bir Cumhuriyetin 
evlatlarıyız” dedi. 
Celal Bayar’ın anısı 
na öğlen namazına 
sonra Mevlit oku
tuldu.

Bu yılki festival etkinlikleri 7- 8- 9 Eylül günü yapılacak

4.UluslararasıEemlilıleytiniFestivaliaiinsayıyor
7-8-9 Eylül Günleri 
yapılacak olan 4. 
Uluslararası Gemlik 
Zeytini Festivali 
gün sayıyor.
Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik 
Belediye Başkanh 
ğı, Sivil toplum 
kuruluşları, sanayi 
kuruluşlarının 
desteğiyle, Gemlik 
Belediyesi Kent 
Konseyinin orga- 
niza törlüğü ile bu 
yıl 4. düzenlenecek 
olan Uluslararası 
Gemlik Zeytin Festi
vali içte hazırlıklar 
tamai^mdı. 
“ZeytFAâi başkenti

Gemlik” temali fes
tivalin bu yıl ki onur 
konuğu Yunanistan 
Nea- Kios Argos 
kentleri Belediyesi 
olacak.
Geçtiğimiz yıl ki 
festivalde onur 
konukluğunu 
Bosna Hersek 
Zavidovici Kenti 
olur ken, sırayı 
Yunanistandaki 
kardeş şehir 
Nea-Kios aldı. 
Gemlik’in ilk kardeş 
şehri Romanya’nın 
Navodarı Kenti 
Belediyesinin de 
katılacağı festival, 
7 Eylül günü İskele

Meydanında yapılan 8 Eylül günü İskele 
folklor gösterileriyle Meydanı ve Atatürk 
açılacak. Kordonunda

karagöz hacivat 
oyunları, ilüzyon 
gösterisi ve 
Ayşegül Dede ile 
masal anlatımı 
yer alacak.
Aynı gün 81 il, 91 
genç buluşması 
gösteri sahnesinde 
yer alacak.
Bu yılki zeytinlik 
buluşması ise eski 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt’ın 
Cihatlı Mahallesi 
yolundaki zeytinli 
ğinde gerçekleşe 
cek. Burada zeytin 
hasadı gösterimi 
yapılacak.

Gece Bosna Hersek 
ve Novadari kent
lerinin folklörcü- 
lerinin gösterileri 
yer alacak.
Festivalin son 
gününde ise 
Prof. Dr. İbrahim 
Saraçoğlu ile 
söyleşi ve köy 
düğünü düzen
lenecek.
Halk oyunlarının da 
gösteri yapacağı 
törende gecenin 
konseri Borusan 
A.Ş. desteğiyle 
Mehmet Erdem 
sahne alacak.
Ödül töreni ile festi
val son bulacak.



29 Ağustos 2018 Çarşamba GemlikKörfez Sayfa 3

Bursa'da Suriyelilere 
uyuşturucu öperasyonu!

Esnaf kavgasınıla ortalık Mı

Osmangazi'de, 
uyuşturucu ticareti 
yapıldığı tespit 
edilen eve polis 
ekipleri tarafından 
operasyon düzen
ledi. Operasyonda 
yüklü miktarda 
uyuşturucu ele 
geçirilirken, Suriye 
li uyruklu 2 şüpheli, 
'uyuşturucu 
ticareti' yapmak 
suçundan tutuklan 
dı. Bursa Os- 
mangazi ilçe Em
niyet Müdürlüğü 
Suç Önleme ve

Otomobil fabrikaya daldı

İnegöl'de, kontrol 
den çıkan otomobil 
mobilya fabrikasına 
daldı. Hurdaya 
dönen otomobilde 
sıkışan sürücü 
Necati Civek (53), 
itfaiye ekiplerince 
kurtarıldı.
Kaza, Ağaç İşleri 
Sanayi Mahmu 
diye Mahallesi 
Tandoğan Caddesi 
26. Mobilya- 
Sokak'ta meydana 

Soruşturma Büro 
Amirliği ekipleri, 2 
ay süren fiziki takip 
ile Osmangazi 
ilçesi Sırameşeler 
Mahallesi'nde bir 
evde uyuşturucu 
ticareti yapıldığını 
belirledi. Ekipler, 
gece saatlerinde 
eve operasyon 
düzenledi.
Uyuşturucu satışı 
yapan Suriye 
uyruklu Hüseyin H. 
(31) ile İbrahim V.N. 
(22) gözaltına 
alındı. Evde yapılan 

geldi. Necati Civek 
yönetimindeki 16 
F1740 plakalı oto
mobil, sürücüsü 
nün direksiyon 
kontrolünü yitirme 
si sonucu yolun 
sağında faaliyet 
gösteren Mobilya 
fabrika sının 
duvarına çarptı. 
Sürücü Civek, hur
daya dönen otomo
bilde sıkıştı. 
Sıkışan sürücü, 

detaylı aramalarda 
834 adet 
uyuşturucu hap, 25 
gram metamfeta- 
min ve 4 bin 725 TL 
para ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 2 
şüpheli emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklandı. Suriye 
uyruklu 2 kişinin, iç 
savaştan kaçarak 
önce Gaziantep'e 

daha sonra Bur- 
sa'ya yerleştikleri 
öğrenildi.

ihbar üzerine olay 
yerine sevk edilen 
İnegöl İtfaiyesi 
Arama Kurtarma 
ekiplerince sıkıştığı 
yerden kurtarıldı. 
Yaralı sürücü, am
bulansla hastaneye 
götürülerek te
daviye alındı. Kaza 
anı ise işyerinin 
güvenlik kamera 
sına yansıdı. Kaza
yla ilgili soruştur 
ma başlatıldı.

Bursa'da esnaf ve 
bir aile arasında 
çıkan kavgaya ma
halle sakinleri de 
karışınca ortalık 
karıştı
Olay Osmangazi'ye 
bağlı Demirtaş Ma
hallesi'nde mey
dana geldi. 
Evlerinin altındaki 
oto yıkamadaki 
gürültüden 
şikayetçi olan aile,

Hanla ecamiMM

Bursa'da bir aracın 
çarptığı park halin
deki taksi dolmuş 
kaldırımda bulunan 
eczaneye girdi.
Kazada ölen ya da 
yaralanan olmaz 
ken eczanede ve 
araçlarda maddi 
hasar meydana 
geldi.
Olay, Osmangazi 
ilçesi Haşimişcan 
Caddesi üzerinde 
saat 22.00 
sıralarında 
meydana geldi. 
16 Z 8451 plakalı 

GemlikK
■■ıııııyıınııııi'iııııııııjanı

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Facebooksayfamız: Gemlik Körfez-Güler Ajans

oto yıkamanın 
çalışanları ile 
tartışmaya başladı. 
Tartışma kısa 
sürede kavgaya 
dönüşünce, bütün 
mahalleli gürültü
den şikayetçi olan 
aileye saldırdı. 
Can güvenliği için 
evlerine kaçan 
ailenin evine bu 
sefer de mahalleli 
taş ve sopalarla 

hafif ticari araç 
cadde üzerindeki 
16 D 0340 plakalı 
taksi dolmuşa 
arkadan çarptı. 
Taksi çarpmanın 
etkisiyle yan 
tarafındaki 
kaldırıma çıkarak 
eczaneye daldı. 
Kaza sırasında 
kaldırımda kim 
senin bulunmaması 
ve eczanenin kapalı 
olması sebebiyle 
herhangi bir can 
kaybı yaşanmazken 
eczanenin 

saldırdı. 
Vatandaşların 
ihbarı üzerine olay 
yerine çok sayıda 
polis ekibi sevk 
edildi. Saldırıya 
uğrayan aile gü 
venlik maksadıyla 
karakola götü 
rüldü. Polislerin 
mahalleliyi 
sakinleştirmesinin 
ardından herkes 
evlerine dağıldı.

camlarında ve 
kazaya karışan 
araçlarda ciddi 
hasar meydana 
geldi. Taksinin 
sürücüsü büyük 
bir şok yaşarken 
arkadan çarpan 
diğer aracın 
sürücüsü ise 
hatanın kendisine 
ait olduğunu 
belirtirken, olay 
yerine gelen polis 
ekipleri konuyla 
kazayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.
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Güne Bakış
Burs almak isteyen lise ve üniversite öğrencilerinin 1 Ekim günü başvuruları başlıyor

II II

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com
BURS...

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının 
yaklaşması ile Yüksek öğretim kurumlan 
sınavlarına girenlerin hangi yüksek öğrenim 
kurumuna yerleşeceğinin belirlenmesiyle hız 
alacak.

Bunun için beklenen takvim 31 Ağustos. 
Ancak bu tarih bir iki gün öne çekilebilir. 
Bu konuda heyecanla bekleyenlerden biri de 

benim.
Tabii oğlum Barış ve eşim Serap ve kardeşi 

Özgür.
Önümüzdeki günlerde fakülte ve yüksek 

okullara gireceklerin kayıt koşuşturması ve 
barınak sorunu yaşanacak.

Tabii ondan sonra asıl sorun eğitim gider 
terinin karşılanması.

Ülkemizde lise ve yüksek okullara devam 
eden öğrencilere başta devlet ve kurumlar ile 
özel kişiler, eğitimi süresince ders kitapları 
alımı, yeme içme, barınma, ulaşım gibi gider
lerini sağlamak için para yardımı yapıyor.

Buna BURS diyoruz.
Bilhassa yaşadıkları kentlerden başka 

kentlere giden, dar gelirli ailelerin çocukları 
için burs bulmak ülkemizde oldukça zordur.

Ayrıca gerek devletin, gerekse özel kişi ve 
kurumların verdiği burslar da yeterli değildir.
Bunun için bir öğrenci çok değişik yerlere 

başvurarak burs almak gayreti içinde oluyor.
Bir öğrencinin büyük bir kentte yüksek 

öğrenim görmesinin faturası okuluna ve 
çevresine göre değişiyor.

Eğer barınağını devletin Kredi ve Yurtlar Ku
runtundan sağlıyorsa sorun biraz hafifliyor.

Yok, bir ev tutmaya kalkarsanız, bunun 
eğitimi süresince aileye faturası oldukça yük
sek oluyor.

Eylül ayından başlayarak öğrenciler ve 
aileleri, burs verecek kurumlarının kapısını 
çalıyor.

Kurumların bu konuda kısıtlı bütçeleri 
olması, başvuruların fazlalığı sorun yaratıyor.

Bence gücü olan herkes zekat verir gibi en 
az bir öğrencinin eğitimine destek için belli bir 
parayı o kişinin hesabına yatırırsa, ekonomik 
sıkıntıda olan o öğrenciye büyük iyilik yapmış 
olur.

Onun geleceğini belirler.
Bugünkü gazetemizde ADD’nin 3 Eylül günü 

lise ve yüksek okullarda öğrenimi görecek 
öğrenciler için burs başvuruları haberini 
yazarken, bu konuuyu köşe yazısı yapmak 
geldi aklıma.

Bence bu tür derneklerin üyeleri elini taşın 
altına koymalı, önce üye aidatını ödemeli hatta 
burs desteği için bağlı olduğu kuruma destek 
olmalı.

Bu konuda dinci tarikat ve cemaatler büyük 
çaba içinde olup, öğrencileri daha ilkokuldan 
kıskaçlarına alarak, kendileri gibi düşünen 
toplumun yaratılmasının altyapısını 
oluşturuyorlar.

Çağdaş, demokrat, ilerici, Atatürk dairimle 
rinin sadık birer ferdi gibi, fikri hür bir gelecek 
yaratmak istiyorsak, herkesin üzerine düşen 
görevi yanası gerekir.

İş işte geçtikten sonra kimse yakınmasın.

Atatürkçü Düşün 
ce Derneği Gemlik 
Şubesi tarafından 
yüksek öğrenim 
gören gençlere 
verilen Öğrenci 
Bursları için son 
başvuru tarihinin 
1 Ekim 2018 
olduğu açıklandı. 
Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı 
Muhammet Usta 
gazetemize 
yaptığı açıkla 
mada şunları 
söyledi: 
“2018-2019 Eğitim 
öğretim yılının 
yaklaşması nede

ı ı

R I
niyle Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesinin 
her yıl olduğu gibi 
bu yıl da çalışkan, 
zeki, yurtsever ve 
cumhuriyet’e, 
Atatürk ilke ve 
devrimlerine bağlı 
ihtiyaçtı lise ve

üniversite 
öğrencilerine 
BURS kayıtları 3 
Eylül 2018 
pazartesi günü 
başlayacaktır. 
Kayıtlar 1 Ekim 
2018 Pazartesi 
günü mesai 
bitimine kadar

devam edecektir. 
Öğrenciler burs 
başvurusuna 
gelirken;
1- 2 adet fotoğraf 
2- Cumhuriyet 
Savcılığından 
sabıka kaydı,
3- Mezun oldukları 
okuldan mezuniyet 
belgesi,
4- Kaydoldukları 
okuldan kayıt 
belgesi,
5- Nüfus Müdürlü 
ğünden veya 
muhtarlıktan 
ikametgah belgesi, 
6- Nüfus cüzdanı 
fotokopisiyle 
bizzat başvurmalı 
gerekmektedir. ”

V V I II

FAMBUllf S JGUGIM EEKEZIGUN SMIVOR
Her yıl artan nü
fusa yönelik ilçe 
halkının istek ve 
ihtiyaçları 
doğrultusunda 
çalışmalar yürüten 
Gemlik Belediyesi, 
sağlık alanındaki 
yatırımlarına da 
hız kesmeden 
devam ediyor. 
Bu kapsamda 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
Hisartepe 
Mahallesinde 
yaptırılan Farabi 
Aile Sağlığı 
Merkezi açılışa 
gün sayıyor. 
Toplam 416 
metrekare inşaat 
alanına sahip iki 
katlı Aile Sağlığı 
Merkezinde 9 
Doktor Odası, 3 
tıbbi müdahale 
odası ve 1 bebek 
emzirme odasının 
yanı sıra ayrıca 
kadın, erkek ve en
gelli tuvaletleri ile 
mutfak kat 
ofisi, depo ve

___________

Gemlik K

temizlik odaları da 
yer alıyor.
Konuyla alakalı 
açıklama yapan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Farabi Aile 
Sağlığı Merkezinde 
çalışmaların büyük 
ölçüde tamamlan 
dığını söyledi. Aile 
Sağlık Merkezinin 
önü müzdeki haf
talarda hizmete 
gireceğini müjdele 
yen Başkan Yıl 
maz, şehir merke 
zinden en uzak 
yerleşim alanlarına 
kadar hizmetleri 
aksatmadan 
vatandaşların

kullanımına sun 
duklarını dile ge
tirdi. Bahkpazarı 
Mahallesi Şifa 
Hatun Aile Sağlığı 
Merkezi ve Cihattı 
Mahallesi Toplu 
Konut alanında 
yapımı devam 
eden Aile Sağlığı 
Merkezinin de 
önümüzdeki ay
larda hizmete 
sunacaklarını 
kaydeden Başkan 
Yılmaz, “Yeni ve 
modern konutları 
ile Gemlik’in gözde 
mahallelerinden 
biri olan Hisartepe 
Mahallemizde 
insanlarımızın

eğitim, sağlık ve 
sosyal alanlarda 
ihtiyaçlarını 
karşılayarak eksik
lerini giderecek 
planlamaları 
yapıyoruz. Bu 
kapsamda sağlık 
alanında önemli 
bir eksiği ortadan 
kaldırmak adına 
fiziki bir mekâna 
ihtiyaç duyulu 
yordu. Mahalle 
mizin merkezi 
noktasın da, 
modern şartlarda 
hizmet verecek 
aile sağlığı mer 
kezinin inşasında 
sona yaklaştık. 
Yapım aşaması 
yüzde 90 seviye 
sinde olan merke 
zimizin kısa süre 
içeri sinde açılışını 
gerçekleştirerek 
bölge sakinlerinin 
hizmetine suna 
cağız. Amacımız 
daha yaşanabilir, 
daha sağlıklı bir 
kent oluşturmak” 
dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ı■mg^^^ıluı^ıı^ııımcgncxg^ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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MİMBitdıMIsirilrt
Milli Savunma 
Bakanlığı, bedelli 
askerlikten fay
dalanmak isteyen
lerin celp bilgilerini 
e-Devlet üzerinden 
açıkladı.
Bedelli askerlik için 
başvurusunu 
tamamlayan ve 
kabul edilen 
vatandaşların ilk 3 
dönemine ait celp 
dönemleri belli 
oldu. Alınan karar 
doğrultusunda ilk 
12 bin yükümlü 15 
Eylül'de birliklerine 
sevk edilecek. Silah 
altına alınacak bu 
askerlerin birlik bil
gileri, yoklama 
durumları ve sevk 
evrakları Milli 
Savunma

Bakanlığıtarafından 
e-Devlet aracılığıyla 
açıklandı.
BEDELLİ 
ASKERLİK YER
LERİ BELLİ OLDU 
MU?
İlk 3 döneme ait 
temel eğitime plan

lanan yükümlülerin 
birlik bilgileri, yok
lama durumları ve 
sevk evraklarını 
alabilecekleri tarih
ler de belirlendi. 
Bedelli askerlikte 
ikinci celp dönemi 
6 Ekim, üçüncü 

celp dönemi ise 
27 Ekim'de 
başlayacak. Bu 
dönemde birlikler
ine teslim olacak 
yükümlüler ise 6 
Eylül ve 27 Eylül 
günlerinde yine 
e-Devlet'te ilan 
edilecek.
BEDELLİ 
ASKERLİK 
CELPLERİ BELLİ 
OLDU
Buna göre başvu 
rusunu tamamlayan 
61 bin 843 kişi, 3 
aylık sürenin 
bitmesi beklen
meden 21 gün 
askere alınacak.
Bedelliye toplamda 
600 bin kişinin 
başvurması bek
leniyor.

10 çocuktan 6'sınıla 
akıllı telelon «ar

GFK ve Digital Talks'ın araştırmasına 
göre Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki 
çocukların yüzde 59'unda akıllı telefon, 
yüzde 42'sinda tablet ve yüzde 44'ünde 
bilgisayar bulunuyor.
Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki 
çocukların yüzde 59'unun akıllı telefon, 
yüzde 42'sinin tablet ve yüzde 44'ünün 
bilgisayar sahibi olduğu belirlendi.
GFK ve DigitalTalks iş birliğiyle yapılan 
"Çocukların Cihaz Sahipliği ve Sosyal 
Medya Kullanımı" araştırması 
kapsamında, Türkiye'de 15 ilde 6-15 yaş 
grubunda çocuğu olan 161 ebeveyn ile 
görüşülerek çocukların cihaz (akıllı tele
fon, bilgisayar, tablet) sahipliği, sosyal 
medya hesapları ve bu hesapları ne 
amaçla kullandıkları sorgulandı.
Söz konusu araştırma, 6-15 yaş arası 
çocukların yüzde 59'unun akıllı telefon, 
yüzde 42'sinin tablet ve yüzde 44'ünün 
bilgisayar sahibi olduğunu gösterdi.

Balıkçının umudu palamutta
Batı Karadeniz'deki 
balıkçılar, 
1 Eylül'de "vira 
bismillah" demek 
için teknelerinin 
ve ağlarının 
onanmını yaparak 
son hazırlıklarını 
tamamladı.
Batı Karadeniz'in 
en önemli balıkçı 
limanına sahip 
Düzce'nin 
Akçakoca ilçe 
sinde, 1 Eylül'de 
"vira bismillah" 
demek için son 
hazırlıklarını 
yapan balıkçılar, 
yeni sezona 
palamut bolluğuyla 
başlayacak. 
Teknelerini ve 
ağlarını onara 
rak hazırlıklarını 
tamamlayan

balıkçılar, sezo 
nun açılmasını bek
liyor.
Palamut bolluğu 
dolayısıyla 
heyecanları 
yüzlerine yansıyan 
balıkçılar, sezo 
na bereketli 

başlayacak olma 
nın mutluluğunu 
yaşıyor.
"Denizde bol 
miktarda
palamut var” 
Akçakoca Su Ürün
leri Kooperatifi 
Başkanı Mustafa 

Karakaş, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, sezo
nun yaklaştığını ve 
balıkçıların denize 
açılmak için 
sabırsızlandığını 
söyledi.
Denizde bol mik

tarda palamut 
görüldüğünü ak
taran Karakaş, 
"Sezon önümüzdeki 
günlerde açılacak. 
Şu anda denizde 
görülen palamudun 
durumu çok iyi. 
Belki bizim 
gördüğümüzden 
çok daha iyi olacak. 
Balıkçılar son 
hazırlıklarını 
tamamlıyor." 
diye konuştu. 
Geride kalan 
sezonun hayal 
kırıklığıyla 
tamamlandığını 
dile getiren 
Karakaş, bu 
sezon palamuttan 
umutlu olduklarını 
kaydetti.
Karakaş, 
balıkçılığın hava 

şartlarıyla doğru 
orantılı olduğuna 
işaret ederek, 
"İnşallah havalar 
müsaade ederse 
güzel bir başlangıç 
yapacağız." dedi. 
"Herkes 1 Eylül'ü 
bekliyor" 
Yaklaşık 30 yıldır 
balıkçılık yapan Arif 
Alkan da bu yıl 
diğer sezonlara 
göre bir ay erken 
palamut avlamaya 
başladıklarını ve 
denizde bol 
miktarda bu 
balıktan oldu 
ğunu söyledi.
Alkan, balıkçıların 
denize açılacakları 
1 Eylül'ü 
sabırsızlıkla 
beklediğini dile 
getirdi.
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BursalI yamaç 
paraşütçüler Kerem 
Dinçer ile Şahin 
Yılmaz, davet 
edildikleri Çorum'- 
daki bir etkinlikte 
davulcu ve zurnacı 
ile aynı anda tan
dem (ikili) atlayış 
yaptı. 700 metre 
yükseklikte davul 
ve zurna çalınarak 
yapılan gösteri, 
kamerayla da 
kaydedildi. 
Bursa'da, tandem 
atlayışlar düzenle 
yen yamaç paraşü 
tü pilotları Kerem 
Dinçer ile Şahin 
Yılmaz, geçen hafta 
aldıkları davet üzer
ine Çorum'un 
Ağaçamı köyündeki 
etkinliğe katıldı. 
Etkinlik 
kapsamında 30

BirMioıkmiaMiicretstz dağıttılar
Bursa'da "2. 
Uluslararası Kahra 
manmaraş Don
durma ve Kültür 
Sanat Festivali" 
kapsamında 
bir ton "Maraş 
dondurması" 
ücretsiz dağıtıldı. 
Osmangazi 
Belediyesinin 
destek verdiği 
organizasyonda 
Kahramanmaraş 
Büyükşehir 
Belediyesince 
bir ton "Maraş 
dondurması", tır 
ve kamyonetlerle 
Kent Meydam'na 
getirildi. Kurulan 
platformda 
Osmangazi 
Belediye Başkan 
Vekili Erkan 
Albayrak'ın kestiği

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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GÜLER AJAilS
MA föAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel = (0.224)51396 83 GEMLİK
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kişiye 15'er 
dakikalık uçuşlar 
yaptıran Kerem 
Dinçer ile Şahin 
Yılmaz, son olarak 
davulcu ve zurnacı 
ile de tandem 
atlayış yaptı. Yer
den 700 metre yük
seklikte davul ve 

ilk diliminin 
ardından külahlarla 
kent sakinlerine 
ücretsiz don 
durma dağıtıldı. 
Uzun kuyruk 
oluşan etkinlikte 
bir ton dondurma 
bir saatte tükendi. 
Organizasyon 
sorumlusu Şaban 

zurna çalınarak 
yapılan gösteri, 
kamreyla da 
kaydedildi. Kerem 
Dinçer, "Köy 
etkinliğinde 30 
kişiyi uçurmak için 
Çorum'a davet 
edildik. Köyde 
davul çalan kişi

Yumruk, yaptığı 
açıklamada, 
etkinliği Bursa'da 
gerçekleştir 
dikleri için mutlu 
olduklarını söyledi. 
Bu yıl İkincisini 
düzenledikleri 
organizasyonu 
büyüterek devam 
ettireceklerini 

benimle zurna 
çalan ise arkadaşım 
Şahin Yılmaz ile 
havalandı. Yamaç 
paraşütü ile havada 
davul-zurna 
eşliğindeki gösteri 
ile yamaç paraşütü 
ile yapılan bir ilke 
imza attık" dedi.

belirten Yumruk, 
"Festivalin 
amacı marka 
değeri yüksek 
bir ürün 
olan Maraş 
dondurmasını 
vitrine koymak ve 
daha popüler, 
bilinir hale ge
tirmek." dedi.

MudanyaBelediyesi 
3Qflğusios 

kutlamalarına hazır

Mudanya Beledi 
yesi, Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
önderliğinde 
kazanılan Büyük 
Zafer'in 96. yıl 
dönümünü kutla
maya hazır. Kutla
malar 6 kilometre 
lik Zafer Yürüyü 
şü'nün ardından 
Selda Bağcan 
konseri ile devam 
edecek.
30 Ağustos 
1922'de Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
başkumandanlığın 
da zaferle sonuçla 
nan Büyük Taar- 
ruz'u anmak üzere 
tüm yurtta kut
lanan Zafer 
Bayramı coşkusu, 
Mudanya'yı sara
cak. Mütareke 
Meydam'nda Mu
danya Belediyesi 
kursiyerlerinin 
"Atatürk" temalı 
resim sergisi izlen
ime sunulacak. 30 
Ağustos Zafer 
Bayramı kutla 
maları kapsamın 
da, Güzelyalı 
Atatürk Parkı'ndan 
Mütareke Meydanı' 
na 6 kilometrelik 
"Zafer Yürüyüşü" 
düzenlenecek. Her 
bir kilometre 
Atatürk'ün Laiklik, 
İnkılâpçılık, De
vletçilik, Milliyetçi
lik, Halkçılık ve 
Cumhuriyetçilik 
ilkelerini temsil 
edecek. Mütareke 
Meydam'nda son 
bulacak yürü 
yüşün ardından 
Mudanya'nın 
sevilen grupların 

dan Alt Cadde 
konser verecek. 
Kutlamalar, 
Türkiye'nin en 
değerli seslerinden 
Selda Bağcan'ın 
konseriyle sona 
erecek.

'TARİHİMİZDEN 
İLHAM ALIYORUZ1

30 Ağustos Zafer 
Bavramı coşku 
sunu Mudanya'da 
yaşatacaklarının 
altını çizen Mu
danya Belediye 
Başkanı Hayri 
Türkyılmaz, tüm 
BursalIları 
Mütareke 
Meydam'na davet 
etti. Milli 
bayramların Mu
danya'da her 
zaman coşku ile 
kutlandığını dile 
getiren Başkan 
Türkyılmaz, 
"Göreve geldiğimiz 
günden bu yana 
tarihimizden ilham 
alıyoruz. Tarihi, 
milli değerlerimize, 
Cumhuriyetimize 
sahip çıkmaya ve 
yaşatmaya devam 
ediyoruz. Büyük 
zaferimizi bu yıl 
yine büyük bir 
coşku içerisinde 
kutlayacağız. Bu 
ülkenin kurucusu 
Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah 
arkadaşlarının 
çocukları olarak 
bizlere bırak 
tıkları Cumhu 
riyeti, milli 
değerlerimizi ilele
bet yaşatacağız" 
dedi.
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İnşaat maliyet endeksi arttı
İnşaat maliyet en
deksi, haziranda 
mayıs ayına göre 
yüzde 2,29, geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 26,06 artış 
gösterdi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
haziran ayına ilişkin 
inşaat maliyet en
deksini açıkladı. 
Buna göre, inşaat 
maliyet endeksi 
haziranda bir 
önceki aya göre 
yüzde 2,29, geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 26,06 yük

seldi.
Aylık bazda 
malzeme en
deksinde yüzde 
3,26, işçilik en
deksinde yüzde 0,11 
artış görüldü.
Geçen yılın aynı 
ayına göre ise 
malzeme endeksi 
yüzde 30,84, işçilik 
endeksi yüzde 16,09 
artış gösterdi.
Bina inşaatı maliyet 
endeksinde bir 
önceki aya göre 
yüzde 2,38, geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 24,87 artış

yaşandı. Haziranda 
mayıs ayına göre, 
malzeme endeksi 
yüzde 3,41, işçilik

endeksi yüzde 0,13 
artış kaydetti. Yıllık 
bazda bakıldığında 
ise malzeme en

deksi yüzde 29,23, 
işçilik endeksi 
yüzde 16,01 
yükseldi.

Bina dışı yapılar 
için inşaat maliyet 
endeksi de bir 
önceki aya göre 
yüzde 2,01, geçen 
yılın aynı ayına 
göre de yüzde 
30,07 artış 
kaydetti. Bir önceki 
aya göre malzeme 
endeksi yüzde 
2,76, işçilik endeksi 
yüzde 0,06 
yükseldi. Geçen 
yılın aynı ayına göre 
ise malzeme en
deksi yüzde 36,06, 
işçilik endeksi 
yüzde 16,36 arttı.

Banram tatilinle elefctf ik nitelimi iiistü
Türkiye'de elektrik 
tüketimi Kurban 
Bayramı tatiline 
denk gelen 20-26 
Ağustos'ta bir 
önceki haftaya 
kıyasla yüzde 24 
azalarak 4,7 milyar 
kilovatsaate düştü. 
Bayram tatili 
süresince iş yeri ve 
sanayi 
kuruluşlarının 
büyük kısmının 
kapalı olması tüke

timin düşmesinde 
etkili oldu.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığından 
derlediği verilere 
göre, 20-26 
Ağustos'ta elektrik 
tüketimi bir önceki 
haftaya göre yüzde 
24 azalarak 4 milyar 
747 milyon 700 bin 
kilovatsaate 
geriledi.
Türkiye genelinde

13-19 Ağustos'ta 
elektrik tüketimi ise 
6 milyar 277 milyon 
152 bin kilovatsaat 
olarak kayıtlara 
geçti.
16 Ağustos'ta 942 
milyon 193 bin kilo
vatsaate kadar 
çıkan elektrik tüke
timi, bayramın bi 
rinci günü olan 21 
Ağustos'ta 602 
milyon 557 bin kilo 
vatsaate geriledi.

Gemlik ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN BYEGM

Bu gazete
Anadolu'nunSesi 
iPad-iPhöne, «< 
uygulamasında < 
yayımlanmaktadır.-
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİ2 OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md.

121
186

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

KAYMAKAMLIK 513 13 53
513 10 57 1
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
Ram u ideale
DENİZ UÇAÖI 
Psgıtuı Akmlı Seyahat 
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberogiu-Esedaş 
Anrtur
Kamil Koç

012 OO 20
013 00 13
0*14 03 02
013 12 12
013 20 77
012 1O 72

012 O1 03

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
513 18 46
513 71 66HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast

5*17 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ. Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 08 ।
513 05 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

itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185
Akcan Petrol 813 1o 7O
MAR-PET 0*13 30 33
Tuncay Otogaz B13 ib.b
Beyzo Petrol 013 0*1 03

VAPUR - FERİDOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

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

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

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 43 SAYI: 6164

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)

fflÜIlMI
VENÜS SİNEMASI 
CANAVAR GİBİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45

ŞEYTAN KAPISI 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45
KABİR AZABI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKErfez
OBMLİK’İH İLK OONLOKIİYASİ OAZtTHl

GEMLİK ÖZEL MATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

O ve üzen

Eğitim, yemek, yayınlar
kıyafetler dahildir.

eğitim bursu
için okulumuza
başvurunuz.

OZELHATEM OKULLARI 0224 514 49 49-0535 54528 87
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ www.hatemokullari.kl2.tr

http://www.hatemokullari.kl2.tr
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Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

30 Ağustos 2018 Perşembe wYvw.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA 

Tel: 0.224 513 06 77 Fax: 513 ’30 30.

Mustafa Kemal Paşa Komutasındaki Türk askerleri 30 Ağustos 1922 günü Yunan askerlerini bozguna 
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Biiyiiklaterln 96. yılılöniiınünii tüUıunnıı
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Büyük Zaferi Anlamak...
Bugün 30 Ağustos Büyük zaferin 96.yıldönümü.
96 yıl önce Anadolu topraklarında nelerin yaşan 

dığını bugün kaç kişi anımsar.
30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mü 

terekesi ile OsmanlI İmparatorluğu parçalandı.
Bu, 600 yıllık imparatorluğun sonuydu.

Paylaşım savaşının ünlüleri Talat Paşa, Enver 
Paşa ve Cemal Paşalar kaçtılar veya yabancı elçi
liklere sığındılar.

İtti laf güçleri olan Ingilizler, Fransızların ve ital 
yanların korumasında, 15 Mayıs 1919 tarihinde 
ise emperyalistlerin uzantısı Yunan Askeri İzmir’e 
ayakbastı. Devamı sayfa 4’de

30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 96. 
yıldönümü bugün 
bütün yurtta tören
lerle kutlanacak. 
İlçemizdeki törenler 
saat 9.oo da Atatürk 
Anıtına çelenk koy 
ma töreni ile başla 
yacak. Saat 9.30 - 
9.45 arasında Kay
makam, Garnizon 
Komutanı ve Beledi 
ye Başkanı törene 
katılan birliklerin ve 
halkın bayramını 
kutlayacak. 2’de

GTSO Kaliteli 
Hizmette Sınır 
Tanımıyor

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmalarında 
verimliliği arttırmak, hizmet kalitesini arttırarak 
sürekliliğini sağlamak üzere uyguladığı TS EN ISO 
9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin TS EN ISO 
9001:2015 versiyonuna geçiş denetimi oda hizmet 
binasında gerçekleştirildi. Haberi sayfa 2’de
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Mustafa Kemal Paşa Komutasındaki Türk askerleri 30 Ağustos 1922 günü Yunan askerlerini bozguna 
uğratarak, yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun önünü açtı.

Bmlı Zaferin 96. ınldOMiniinii tııthiHnii
30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nın 
96. yıldönümü 
bugün bütün 
yurtta törenlerle 
kutlanacak.
Birinci Dünya 
Şavaşı’ndan sonra 
OsmanlI İmparator 
tuğunun parçalan 
ması ve ittilaf 
kuvvetlerinin 
Anadolu’yu işgal 
ederek paylaş 
masının ardından, 
16 Mayıs 1920 
tarihinde Yunan 
Askeri İzmir’den 
çıkarak Megola 
İdeallerini (Büyük 
Yunanistan Krallı 
ğım kurmak) 
gerçekleştirmek 
üzere Anadolu’nun 
birçok illerini 
işgale başladı. 
Mustafa Kemal 
Başkanlığında

Ankara’da toplanan 
Millet Meclisi, 
işgale karşı koy
mak için Mustafa 
Kemal’i Başkomu 
tan seçerek işgale 
karşı direnişe 
başlandı. Çetin ve 
2 yıl süren savaşlar 
sonunda, Yunan 
Ordusu Afyon 
Dumlupınar’da boz
guna uğrayarak 
İzmir’e doğru kaç
maya başladı.
Savaşı cephede 
yöneten Başko 
mutan Mustafa 
Kemal, 26 Ağustos 
günü büyük taar
ruzu başlatarak, 
düşman kuvvet
lerinin 30 Ağutos 
günü İzmir’den 
denize döktü. 
OsmanlI İmparator 
luğu’nun sonu olan 
30 Ağustos Zaferi 

daha sonra 
bayram olarak kut
lanmaya başladı. 
Yeni Türkiye 
Cumhuriyetinin 
kuruluşunun 
başlangıcı sayılan 
30 Ağustos 
Bayramı, bu yıl 
yine görkemli 
törenlerle milletçe 
kutlanacak.
Bugün ilçemizdeki 
törenler saat 9.oo 
da Atatürk Anıtına 
çelenk koyma 
töreni ile 
başlayacak.
Ardından saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşımız söylene 
cek.
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş’un 
kutlamaları maka 
mında kabülünden 
sonra İskele 
Meydanı’nda kutla

malara devam 
edilecek. Buradaki 
tören saat 9.30 - 
9.45 arasında Kay
makam, Garnizon 
Komutanı ve Bele 
diye Başkanı töre 
ne katılan birliklerin 
ve halkın bayramını 
kutlayacak.
Saat 9.35-9.40 
arasında istiklal 
Marşı okunacak. 
Ardından günün 
anlamını belirten 
konuşma bir 
subay tarafından 
yapılacak.
Tören şiirlerin 
okunması folklor 
ve karete gösteri
leriyle son 
bulacak.
Havanın yağışlı 
olması halinde, 
etkinlikler Kapalı 
Spor Salonunda 
gerçekleştirilecek.

TS EN ISO 9001:2015 Geçiş Denetimi Başarıyla Gerçekleşti

GTSO Kaliteli Hizmette Sınır Tanımınoı
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
TSEN ISO 9001: 
2015 Geçiş Dene
timi Başarıyla 
Gerçekleşti 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
çalışmalarında 
verimliliği arttırmak, 
hizmet kalitesini 
arttırarak sürekli 
I iğini sağlamak 
üzere uyguladığı 
TS EN ISO 
9001:2008 Kalite 
Yönetim Sisteminin 
TS EN ISO 
9001:2015 versi 
yonuna geçiş dene
timi oda hizmet 
binasında 
gerçekleştirildi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Yöne
tim Kurulu Başkanı
Paşa Ağdemir, 
Meclis Başkanı 
Haşan Yıldırım, 
Yönetim Kurulu 
Saymam Myesi Şefik 
Yılmaz, Yönetim 
Kurulu Mesi Fatih

Buluk, Genel Se. 
ter Agah Arda, 
Kalite ve Akreditas 
yon Sorumlumu 
Pınar Akın, TSE Baş 
Tetkik Görevlisi 
Ebru Bali ile Tetkik

Görevlisi Hüseyin 
Hekim’in katıldığı 
açılış toplantısı ile 
başlayan tetkik 
programı, hizmet 
birimlerinde gün 
boyu süren incele 

meler sonunda 
tamamlandı. 
Programda bir 
konmuşma yapan 
Oda Başkanı 
Ağdemir; "GTSO 
köklü ve güçlü bir 

kurum. Üyelerimiz 
başta olmak üzere 
toplumun bütün 
kesimlerine hitap 
eden ve çözüm 
odaklı çalışan bir 
yapımız bulunmak 
tadır. Hizmetlerimizi 
icra ederken hep 
daha iyiyi yapmaya 
gayret göstermek
teyiz. GTSO çalışan 
larından, en üst 
yönetime kadar üye 
memnuniyetini esas 
alan ve sürdürüle 
bilir kalite anlayışı 
ile hizmet etmekte
dir. TSEN ISO 
9001:2015 versiyo 
nu sürecine geçiş 
yapmak için gerekli 
çalışmalarımızı 
tamamladık.
Fırsatlarımızı, 
tehditlerimizi ve 
olası risklerde nasıl 
davranacağımızı 
analiz ettik ve sis
temimizi buna 
adapte ettik.
Umarım verimli ve 
faydalı bir denetim

olur.
Hepinize teşekkür 
ederim" dedi.
Genel Sekreterlik, 
Ticaret Sicil 
Müdürlüğü, Oda 
Sicil, Muhasebe, 
Sanayi Sicil, Bilgi 
İşlem ve Kalite 
Birimlerinde, 
dokümanların ve 
kayıtların yeni 
versiyona göre 
incelenmesi sonu
cunda Odada 
yürütülen faaliyet
lerin TS EN ISO 
9001:2015 
standartlarına, 
dokümantasyon ve 
uygulama açı 
sından uygunluğu 
denetlen di. Dene
tim sonucunda 
başarılı bir şekilde 
TSE ISO 9001:2015 
Kalite Yönetim Sis
temi Belgesini ye
nileyen Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası kalitede 
başarısını tekrar 
kanıtlamış oldu.
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II II VlınmumMl
Gemlik Belediyesi 
ve Türkiye Fotoğraf 
Sanatı Federasyonu 
işbirliği ile düzenle
nen geçmişten 
günümüze kültürel 
ve mimari değerlere 
sahip 4 mevsimi 
ayrı güzel Gem- 
lik’in, doğal güzel
liklerinin fotoğraf 
karelerinde 
ölümsüzleştirilmesi 
amacıyla düzenle
nen fotoğraf yarış 
masında ödüller 
sahiplerini buldu. 
Yarışmanın tamam 
lanmasının ardın 
dan Türkiye’nin 
önemli fotoğraf 
sanatçılarının da 
aralarında 
bulunduğu jüri en 
iyi fotoğrafları seçti. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, 
Belediye Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü 
Hüseyin Turhan, 
Fotoğraf Sanatçısı 
Faruk Akbaş, Mimar 
Sinan Üniversitesi

Güzel Sanatlar 
Fakültesi öğretim 
Üyesi Kamil Fırat, 
BUFSAD YK 
Başkanı Serpil 
Savaş ve TFSF 
Temsilcisi Altuğ 
Şenel ’in oylaması 
ile bir birinden 
güzel fotoğraflar 
özenle seçilerek 
dereceye giren 
fotoğraflar 
belirlendi.
Jürinin değerlen 
ditmesi sonucunda 
yarışmanın birinci 
liğini Zeytin 
Toplama fotoğra 
fıyla Caner Başer 
kazanırken, 
ikinciliği Zeytin 
Seçme fotoğrafıyla 
Salih Kuş, 
üçüncülüğü ise 
Dinlenme Arası 
fotoğrafıyla Erdem 
Kayakazandı. 
Jüri Özel Ödülünü 
ise Ağaç fotoğra 
fıyla Öya Kanar 
kazanırken drone 
özel ödülünün 
sahibi de Zeytinden

Dağlar fotoğrafıyla 
Hakan Gümüş 
oldu. Yine 50 
fotoğraf ise 
sergilenmeye 
layık görüldü. 
Yarışmaya bir 
birinden güzel 
fotoğrafların 
katıldığını belirten 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Gemlik

Belediyesinin 
daima sanata ve 
sanatçıya önem 
veren bir kurum 
olduğunu söyledi. 
Gemlik’in doğal 
güzellikleri, denizi 
ve zeytiniyle çok 
önemli bir merkez 
olduğunu kaydeden 
Başkan Yılmaz, “Bu 
yarışmaya Gemlik’i 
anlatan yüzlerce 

fotoğraf katıldı. Her 
bir fotoğraf bir 
birinden güzeldi. 
Jürimiz de fotoğ 
rafları seçerken çok 
titiz ve özenli 
davrandı. Amacımız 
burada Gemlik zey
tinini tanıtmak ve 
ilçemizin güzellik
lerini tüm dünyaya 
gösterip fotoğraf 
sanatçılarını Gem

lik’e getirmektir. 
Ben yarışmaya 
katılan tüm fotoğ 
rafçılara ve jürimize 
teşekkür ediyorum. 
Ayrıca ödül alan 
arkadaşlarımızı da 
tebrik ediyorum” 
dedi.
Yarışmada dere 
ceye giren tüm 
fotoğraflara Türkiye 
Fotoğraf Sanatı 
Federasyonunun 
(www.tfsfonayli- 
yarismalar.org) 
ve Gemlik 
Belediyesinin 
www.gemlik.bel.tr 
adresinden 
ulaşılabilecek.
“Zeytinin Başkenti 
Gemlik” konulu 
fotoğraf 
yarışmasının 
ödülleri 7 Eylül tari
hinde 15 Temmuz 
Demokrasi Meyda 
nında düzenlenecek 
olan 4. Uluslararası 
Gemlik Zeytini 
Festivalinde sahip 
lerine takdim 
edilecek.

1972

'Gençler!Geleceğe yüvenimiziyüçlendiren ve 

sürdüren sîzsiniz. Siz, almakta olduğunuz 

eğitimle, bilyiile, insanlıkta üstünlüğün, yurt 

sevğisinin, düşünce özyürlüğünün en değerli 

örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak! 

Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek 

ve yaşatacak sîzlersiniz." s,

GEMLİK ESNAF SANATKARLAR ODASI
THE GEMLİK VARIOUS CRAFTSMEN AND TRADESMEN

30 Ayustos ZafertSayramımızın 96. 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

http://www.tfsfonayli-yarismalar.org
http://www.gemlik.bel.tr
http://www.gemlikeso.org
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Güne Bakış
ADD Gemlik Şubesi’nden yapılan açıklamada, iktidarın “Yeni Türkiye” ve “Yeni Tarih” 
arayışlarının Kurtuluş Savaşı ve kurtuluş süreci ile mücadelenin İnkarı olduğunu açıkladı

t Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Büyük Zaferi Anlamak...
Yunan hükümetinin İzmir'e asker çıkarmasın 

dan 4 gün sonra İstanbul'dan Bandırma 
Gemisi ile Samsun'a giden Mustafa Kemal ve 
arkadaşları, bu bölgedeki azınlık hıristiyanlara 
şiddet uyguladığı iddia edilen türk çetelerin 
bastırılması ile görevlendirilmişti.

Mustafa Kemal'in kafasında daha Anado 
lu'ya çıkmadan İstanbul’da planladıkları 
düşmanı yurttan kovmak yatıyordu.

Bunun için Amasra, Sivas ve Erzurum da 
kongreler düzenleyip, yıllardır savaşan ve 
bitkin düşmüş olan halkı, düşmana karşı bi- 
raraya getirip, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmaktı 
amacı.

İstanbul Hükümeti ve padişah işgal güçleri 
nin kuklası olmuş, yalnız canlarının derdine 
düşmüştü.

Mustafa Kemal’in Anadolu’da bağımsızlık 
hareketi başlatması emperyalistlerin ve 
payitahtın huzurunu bozdu.

İstanbul’a geri dönmesi istendi.
Mustafa Kemal sırtındaki askeri üniformayı 

çıkarıp, bir sivil vatandaş olarak mücadeleyi 
yurtseverlerle birlikte sürdürdü.

Padişah Hazretleri yakalanması ve idamı için 
ferman yayınladı, Şehülislam, "Katli vaciptir” 
dedi.

Ingiliz uçaklarıyla atılan bildirilerle Mustafa 
Kemal’in hain olduğu iddia edildi.

Mustafa Kemal ve arkadaşları Erzurum Kong 
resinden sonra 23 Nisan 1920 günü Anadolu- 
nun ortası Ankara’da Büyük Millet Meclisi 
toplayıp, yeni türk devletinin ilk ışığını yakarak 
Kurtuluş Savaşının başkomutanı oldu.

Bu arada Yunan ordusu İzmir den Aydın, 
Denizli öte yandan Manisa ve Balıkesir üze 
rinden Bursa’yı işgal etti.

Eskişehir düştü Sakarya önlerine gelindiğin 
de Meclisin Sivas’a taşınması tartışıldı ancak, 
Sakarya da yenilgiye uğrayan Yunan Ordusu 
geri çekilmeye başladı.

Birinci ve İkinci İnönü Savaşları ise kurtulu 
şun belirleyicisi oldu.

Silahlı Kuvvetlerin düzenli ordu haline getiril 
mesi sonucu Mustafa Kemal 22 Ağustosta geri 
çekilmekte olan Yunan Ordusuna tüm cephe 
de saldırı emri verdi. Büyük Taarruz, 30 Ağus 
tos günü Yunan askerinin İzmir’den denize 
dökülmesiyle son buldu.

Büyük Taarruz ve zaferin elde edilişi, yeni 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulmasının 
yolunu açtı.

Bugün bu büyük kurtuluşun 96. yıldönümün 
de, Mustafa Kemal’in Başkumandanlığında 
kazanılan zafer küçüksenerek, kurduğu yeni 
devleti numaralamaya veya "Yeni Türkiye” 
diye isimlendirerek Mustafa Kemal itibarsız 
taştırmak istenmektedir.

Bunun için aynı tarihe rastlayan Malazgirt 
Savaşı ön plana çıkarılmak istenmektedir.

Malazgirt Savaşı Türklerin Anadolu’ya 
gelişiyse, 30 Ağustos ise Türk yurdundan 
Türklerin atılmasının önlendiği gündür.

Yeni bir >-wh yazmak arayışları nafiledir. 
Buna coşanlar bedhattır, gafildir, haindir.

Atatürkçü Düşün 
ce Derneği Gemlik 
Şube Başkanhğı’n 
dan yapılan yazılı 
açıklamada, 30 
Ağustos’un yurdu
muzu işgal eden 
emperyalizmin 
uzantılarının yenil
gisi olduğu belir 
tilerek, Yeni Türki 
ye, yeni Tarih ara 
yışlarının Kurtuluş 
savaşı ve verilen 
mücadelelerin 
inkarı olduğu 
bildirildi.
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Muham 
met Usta, açıkla 
sında şunları 
söyledi:

■ıııtuniıMniKiBi
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın 2018 
yılı Ağustos Ayı 
Meclis Toplantısı 
Hizmet Binası 
Meclis toplantı 
salonunda yapıldı. 
Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan 
başkanlığında 
gerçekleşen 
toplantıda, bir 
önceki toplantıda 
alınan kararlar 
oylamaya 
sunularak oy 
birliğiyle kabul 
edildi.
Daha sonra Tem
muz ayı genel 
geçici mizanı, 
Temmuz ayı gelir 
gider bütçe takip 
çizelgesi incelendi 
ve oy birliğiyle 
kabul edildi 
Toplantının diğer 
gündemi ise 
7-8-9 Eylül 2018 
Tarihlerinde 
gerçekleşecek 
olan 4.Uluslararası 
Gemlik Zeytini 
Festivali idi. 
Toplantıda söz

"Türk Kurtuluş 
savaşı bütün maz 
lum uluslara güç 
ve umut kaynağı 
olmuştur.
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün eşsiz 
liderliğinde Em
peryalist güçlerin 
yenilgiye uğratıl 
ması dünya tari
hinde bir ilktir.
Bu nedenle ADD 
olarak, iktidarın 
son yıllarda özel 
çaba harcadığı 
"Yeni Türkiye yeni 
tarih” çalışmala 
rina karşı olduğu 
muzu her fırsatta 
dile getirmek 
teyiz.

alan Yönetim Ku
rulu Başkanı 
Özden Çakır, "Bu 
yıl dördüncüsü 
düzenlenecek olan 
Gemlik Zeytini 
festivaline borsa 
olarak tam kadro 
olarak maddi ve 
manevi destek 
veriyoruz. Festi
valin açışına 
Borsamız davetlisi 
olarak katılarak 
bizleri onurlandı 
racak olan Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı M. 
Rıfat Hisarcıklıoğlu

"Yeni Türkiye, yeni 
tarih” anlayışı, 
Kurtuluş ve kuru 
luş sürecinin, 
verilen büyük 
savaşın ve mü
cadelenin inkarı 
denmektedir.
Kurtuluş ve 
kuruluş değerleri 
mize, Cumhuriyet 
kazananlarımıza 
sahip çıkabildi 
ğimiz ölçüde üzeri 
mize oynanan 
oyunları boşa çıka 
rabilir, Ulusal kim 
/iğimizi ve varlığı 
mızı koruyabiliriz. 
Bu nedenle 30 
Ağustos bir büyük 
uyanışın günü 

ile festivalin ulusal 
basında daha fazla 
ses getireceğini 
düşünüyoruz.
Sahip olduğumuz 
coğrafi işaretin 
tanıtımı açısından 
çok önemsedi 
ğimiz Gemlik 
Zeytini Festivali 
m izin ilçemize 
hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi. 
Daha sonra söz 
alan Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan ise 
"Kaymakamlığı 
mızın öncülüğün 

olmalıdır. 
1922’nin zaferi, 
günümüzün 
uyanış ve şahla 
nişinin ilk 
temel taşıdır. 
Türkiye Cumhu 
riyeti’ne giden 
yolda 30 Ağustos 
önemli bir dönüm 
noktasıdır.
30 Ağutos 1922 
zafer, şahlanış, 
ve uyanıştır. 
Selam olsun Tek 
Başkomutan 
Mustafa Kemal 
Atatürk’e ve silah 
arkadaşlarına. 
Bayrak bizde, 
nöbet bizde, dava 
emin ellerde.” 

de Belediyemiz, 
Ticaret Odamız, 
Esnaf Sanatkarlar 
Odamız ve 
sponsorlarımız ile 
ortak yürütülen 
festival çalışmaları 
ile birlikte bu yılki 
festivalin çok 
daha çoşkulu 
geçeceğini 
düşünüyoruz. 
Emeği geçen 
herkese teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Toplantı diğer gün
dem maddelerinin 
görüşülmesinden 
sonra sona erdi.

Gemlik K^fez
f-"”' 1 ClMLİK'İN İLK GÜNLÜK 8İ Y ASİ O AZBTB5İ .

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Muhasip Üye Şefik YILMAZ

(Süngülerle, silahlarla oe kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, 
fen ne ekonomi alanlarında da zaferler, kazanmaya deoam edeceğiz

Meclis Başkanı 
Haşan YILDIRIM

Başkan Vekili Abdullah KAVLAK Başkan Vekili Semih AŞKIN
- Üye Alaattin AKCAN - Üye Fatih BULUK - Üye Haşan HAMALOĞLU - Genel Sekreter Agah ARDA

Yönetim Kurulu Başkanı 
Paşa AĞDEMİR

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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A.Hamdi Tanpınar Cad. Öndiil İşhanı Kat: 3 No: 42 
Tel: 0 224 220 90 73 Osmangazi / BURSA
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Türk Ulusunun yeniden dirilişidir.
Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları ile

Türk tarihi zaferlerle doludur.
30 Ağustos 1922'de sonuçlanan zaferler

AYD

Kahraman Türk Ordusu'na şükranlarımızı sunar, 
tüm ulusumuzun

96. yıldönümünü kutlarız

Mad. Taş. San. Tic. A.Ş.

IR
İnş. Turz. San. ve Tic.Ltd.Sti.

AYDINLAR
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30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!
OztViVelc

YAŞAMIN İÇİNDE
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uuımraMiımılKüiMi
Alt yapılarda 4 kate
gori ile mücadele 
edecek Gemlik Bas
ketbol kulübünün 
rakipleri ve grupları 
belli oldu.
Bursa Yerel Lig’de 
U12 , U14, U16 ve 
U18 yaş kategori
lerinde mücadele 
edecek Bursa ekibi, 
Tofaş Nilüfer Arena 
'da çekilen kuraya 
kulüp antrenörleri 
Nurullah Targıt ve 
Özer Başsezgin 
2018-2019 sezonun 
alt yapılarda müca 
dele edecek takım 
ların rakiplerinin 
belli olduğu 
toplantıya katıldı. 
U18 B Ligi Beyaz 
Grup
Genç Saray Spor 
Kulübü
Ahmet Erdem (A) 
Spor Kulübü 
Bursa Basket Spor 
Kulübü
Mudanya Gençlik 
Spor Kulübü 
Nilüfer Belediye (A)

Spor Kulübü 
U18 B Ligi Beyaz 
Grup 
Ege Yıldızları Spor 
Kulübü
MG (A) Spor Kul. 
Fastline Gençlik (B) 
Spor Kulübü 
Orhangazi Gençlik 
Spor Kulübü 
Gücüm Spor 
Kulübü 
Anadolu Asya Spor 
Kulübü 
Can Altıntığ Spor

Kulübü 
U16B Ligi Yeşil 
Grup
Oksijen Gençlik (B) 
Spor Kulübü 
Bursa Basket (B) 
Spor Kulübü 
Orhangazi Gençlik 
Spor Kulübü 
Bursaspor 
Ahmet Erdem (A) 
Spor 
Toplantı sonrası 
grupları değerlen 
diren Antrenör Nu

rullah Targıt, “İlçe 
miz gençlerinin 
Bursa alt yapıların 
da mücadele etmesi 
ilçemiz adına çok 
önemli. Gençlerin 
spora yönelmesi 
için önlerinde rol 
model takımların 
olması gerektiğini 
belirti. Bu sene 
Altyapılarda 
yetişen 3 oyuncu
muzun Türki ye 
Basketbol 2.ligin de 

mücadele edecek 
takımımızın kadro
sunda olması 
yaptığımız isin ne 
kadar önemli oldu 
ğunun kanıtıdır. 
Gemlik Basketbol 
Kulübü olarak 3 
senedir yapılan 
çalışmaların her 
yıl üzerine koyması 
Gemlik gençliği 
için çok büyük 
fırsattır” ifadelerini 
kullandı.

KPSS 
lisans 
sonatları 
atıManm
ÖSYM tarafından 
2018-Kamu Per
sonel Seçme 
Sınavı (KPSS) 
lisans sonuçları 
açıklandı. 
ÖSYM tarafından 
2018-Kamu Per
sonel Seçme 
Sınavı (KPSS) 
lisans sonuçları 
açıklandı. 
ÖSYM tarafından 
2018-Kamu Per
sonel Seçme 
Sınavı (KPSS) 
lisans sonuçları 
açıklandı. 
Sonuçlara 
"https://sonuc.os
ym.gov.tr" 
adresinden 
ulaşılabiliyor.

30 Ağustos 
Zafer Bayramımızın 

96. yıldönümü 
kutlu olsun

M A R M A R A BI R L İ K
S.S. 72 SAYILI GEMLİK 

ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
Yönetim Kurulu Adına

Yönetim Kurulu Başkanı
İBRAHİM DEMİR

■■■■■»■ .M——_____

https://sonuc.osym.gov.tr
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fiüHstos ayı enllasvon hetlenti anket i sonuçlanılı
AA Finans Enflas
yon Beklenti An- 
keti'ne katılan eko 
nomistler, ağustos 
ayında Tüketici 
Fiyat Endeksi'nin 
(TÜFE) yüzde 2,15 
artmasını bekliyor. 
A Finans'ın TÜIK 
tarafından 3 Eylül 
Pazartesi günü 
açıklanacak 
ağustos ayı en
flasyon verilerine 
ilişkin beklenti an
keti, 15 ekonomistin 
katılımıyla 
sonuçlandı.
Ankete göre, ekono-

mistlerin ağustos
ayı enflasyon 
beklentilerinin 
ortalaması 
yüzde 2,15 oldu. 
Ankete katılan 
ekonomistlerin 
ağustos ayı için 
enflasyon beklenti
leri en düşük yüzde 
1,13, en yüksek 
yüzde 2,75 
aralığında yer 
aldı.
Ekonomistlerin 
2018 sonu en
flasyon beklen
tisinin ortalaması 
ise yüzde 17,95

olarak belirlendi. 
Ankete katılan 
ekonomistler 
arasında yıl sonu

enflasyon beklentisi 
en düşük yüzde 
15,50, en yüksek 
yüzde 20,40 oldu.

Bir önceki anket 
döneminde yıl 
sonu enflasyon 
beklentisi yüzde

14,64 düzeyinde 
gerçekleşmişti. 
Ekonomistlerin 
ağustos ayı en
flasyon beklenti
lerinin ortala 
masına (yüzde 
2,15) göre, bir 
önceki ay yüzde 
15,85 olan yıllık 
enflasyonun 
yüzde 17,73'e 
yükseleceği 
hesaplanıyor. 
Enflasyon, tem
muzda bir önceki 
aya göre yüzde 
0,55 artış 
göstermişti.

Yabancı ziyaretçi sayısında mim artış!
Turizm Bakanlığı, 
yabancı ziyaretçi 
sayısının 
temmuzda yıllık 
yüzde 11,74 
arttığını açıkladı. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nden 
alınan geçici 
verilere göre 
2018 yılı Temmuz 
ayında ülkemizi 
ziyaret eden 
yabancı sayısı 
geçen yılın aynı 
ayına göre %11,74 
oranında bir artış 
göstererek 
5 milyon 671 bin 
801 oldu.
Temmuz ayında

ülkemize gelen 5 
milyon 671 bin 
801 yabancı 
ziyaretçinin 54 bin 
250'si (% 0,96) 
günübirlik 
çilerden oluştu. 
Temmuz ayında 
ülkemize gelen 
yabancı ziyaret 
çilerin en çok giriş 
yaptıkları sınır 
kapılarının bağlı 
olduğu iller 
sıralamasında 
ilk 5 il aşağıdaki 
şekilde ger 
çekleşti: 

1-Antalya %37,09 
(2103 421 )

2-lstanbul %26,49 
(1 502 397) 
3-Edirne %11,03 
(625 791 ) 

4-Muğla %9,10 2018 yılı Ocak-Tem-

(516191 )
5-Artvin %4,24 
(240 651 )

muz döneminde 
Ülkemizi ziyaret 
eden yabancı 
sayısında geçen 
yılın aynı dönemine

göre %24,9 artış 
kaydedilmiştir.
2018 yılı Ocak- 
Temmuz döne 
minde Ülkemizi 
ziyaret eden 
yabancı sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
%24,9 artış 
göstererek 
21 639 802 
olmuştur.
2018 yılı Ocak- 
Temmuz döne 
minde Ülkemize 
gelen 21 639 802 
yabancı ziyaret 
çinin 166 249 
(% 0,77) günü 
birlikçidir.
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GEREKLİ TELEFONLAR ~
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SaveıYrd. 513 20 54
Emniyet MOd. 513 10 28

ULAŞIM

HASTANELER
Devlet Hastanesi 017 34 00
Sahil Dev. Hsst. 613 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 58
Tomokty Tomografi 513 65 29
Acıbadem 200 44 44

TAKSİLER___
Körfez Taksi 613 18 21
Çınar Taksi 613 24 67
Güven Taksi 613 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

RESMİ DAİRELER ________DENİZ OTOBÜSÜ
Telefon Arıza 121 Bursa 256 77 84
UEDAŞ ARIZA 186 Mudanya 544 30 60
UEDAŞ İşletme
Statyum

513 45 03
514 00 95

YenlKapi (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan

Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane

513 12 86 Dinlenme Tes. 513 23 94
513 11 74
513 13 53 VAPUR- FERİBOT

Askerlik Şb. 513 10 57 Yalova (226)814 10 20
Karayollan 513 13 08 Topçular (226) 363 43 19
Liman Baş. 513 11 33 Esklhlsar (262) 655 60 31
Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTORÜS

Özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük

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

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

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

BELEDİYE__________Ergaz 
Mllangaz

513 88 43
513 22 59

Santral 513 45 21 -23 Habaşgaz 513 45 46
Başkanlık 513 45 20 Yeni Likitgaz 513 65 00

BP Gaz 514 59 81
BUSKİ 514 57 96 Bütünler Likitgaz 513 00 00
İtfaiye 513 23 25 Akçagaz 514 88 70
Muhasebe Md.
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-182 Totalgaz 514 17 00
513 45 21-111

Yalnız 185
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz

013 1O 70
813 30 33
613 16 40

Boyzn Petrol 013 Q1 03

Gemlik Körfez
v G5I8LİK'İNİLKGÛNLÛK,3İYA«I.G*İEYK»I.

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6165 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

iHiiniııiiiiııîii
VENÜS SİNEMASI 
CANAVAR GİBİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

ŞEYTAN KAPISI 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
KABİR AZABI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU

%2 □ ve üzeri 
eğitim bursu 

için okulumuza 
başvurunuz, j

%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

ÖZELHATEM OKULLARIİ 02245144949-05355452887
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www.hatemokullari.kl2.tr

Fiyatlarımıza 
Eğitim, yemek, yayınlar 

kıyafetler dahildir.

http://www.hatemokullari.kl2.tr
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GÜNLÜK 300 TONYAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ |l [C AY |
DOĞANIN HÂZİNESİ |

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK www.kavlak.com.tr

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
M RK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA O 224 0^
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ I 11 < J J

GemlikKSrfez
_______ GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
31 Ağustos 2018 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50 Kr.

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA 

k Tel: 0.224 513 06 77 Fax: 513 30 30

30 Ağustos Zafer Bayramının 96 yıldönümü kutlama törenlerine vatandaş yine katılmadı...

Zafer Bayramı sönük geçti
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

ABD’nin Büyük Ortadoğu projesinin yaşama 
geçirilmesinden sonra, Esat rejiminin devrilerek 
Suriye’nin bütünlüğünün bozulmasına yönelik 
girişimler, milyonlarca insanı evsiz barksız 
bırakırken, yüzbinlerce insan da yaşamını yitirdi.

Suriye’ye başta Türkiye’nin müdahale etmesi, 
Ortadoğu’daki karmaşayı daha da içinden 
çıkılmaz hale soktu.

Önceki gün, Suriye ordusunun ABD ve Türkiye 
Hfinfitiminde olan Idlib’deki rejim muhaliflerini 
yönelik kuşatması fitili yeniden ateşledi. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Devamı sayfa 4’de

30 Ağustos Zafer 
Bayramı'nın 96. 
yıldönümü Gemlik’te 
de çeşitli etkin 
likler ve kutlandı. 
Atatürk Anıtına 
çelenk sunularak, 
saygı duruşunda 
bulunuldu. Törene 
İskele Meydam’nda 
devam edilirken, 
halk yine Zafer 
Bayramı törenlerine 
ilgi göstermedi. 
Haberi sayfa 2’de

CHPlileralternatii 
kutlamatarenîdiizenleMi

CHP Gemlik İlçe Başkanlığı, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nda, alternatif çelenk sun 
ma töreni düzenledi. CHP’lilerin ilgi gös 
terdiği törende günün anlam ve önemini 
belirten konuşmayı CHP Gemlik İlçe Yö
neticisi Gülru Gencer okudu. Sayfa 2’de

SiGO RT3CILIK

® erdogansaglik@hotmail.com

«Merkez: Dr. Ziya Kaya Nah. İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK 
«Şube :Dr.ZiyaKayaMah.SağhkSok.No:10/BGEMLİK

O +905324143628 
@>+902245122239 

+902245122238 
+90 850 304 22 39

TRAFİK SİGORTASI 1 
KASKO

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

i SAĞLIK
• İDRAR TAHLİLİ
• KAN TAHLİLİ
• RÖNTGEN
• ULTRASON
• UCUZ MAMA
• KISIRLAŞTIRMA

HANVET »OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com 

H hanvetclinicgemlik ® hanvetveterinerclinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0224 513 5159 GEMLİK

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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30 Ağustos Zafer Bayramı’mn 96 yıldönümü kutlama törenlerine vatandaş yine katılmadı...

Zafer Bayramı sönük geçti

30 Ağustos Zafer 
Bayramı'nın 
96. yıldönümü 
Gemlik'te de 
çeşitli etkinlikler 
ve kutlandı. 
Zafer bayramı 
kutlamalarına 
vatandaşlar bu yıl 
da ilgi göstermedi. 
Kutlamaların 
yapıldığı meydanda 
protokol, siyasi 
parti temsilcileri 
ve sporcular ile 
öğrencilerin dışında 
100 kişi ibile sivil 
vatandaşın 
olmaması üzüntü 
yarattı.
Atatürk Anıtında

düzenlenen ilk 
törende saygı 
duruşu ve istiklal 
marşı okundu. Kay
makam Gürbüz 
Karakuş, Garnizon 
Komutanı Veteriner 
Albay Ramazan 
Ekemen ve Bele 
diye Başkanı Refik 
Yılmaz tarafından 
Atatürk Anıtı'na 
çelenk bırakıldı. 
Buradaki progra 
mın ardından 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş tebrikleri 
makamında 
kabul etti. 
Meydandaki tören 
İstiklal Marşının

n alternatif kutlama töreni düzenledi
CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığı, 30 
Ağustos Zafer 
Bayramı’nda, 
alternatif çelenk 
sunma töreni 
düzenledi.
Gemlik Atatürk 
Anıtı’nda alternatif 
çelenk sunma tö 
reni gerçekleştirdi. 
CHP’lilerin ilgi 
gösterdiği 
törende günün 
anlam ve önemini 
belirten konuşmayı 
CHP Gemlik İlçe 
Yöneticisi Gülru 
Gencer okudu. 
Gencer, milli mü
cadele vurgusu 
yaptığı konuşma 
sında; mücadele 
lerini sürdürecek
lerini belirtti. 
Gencer’in açıkla 
masında şu 
görüşlere yer 
verildi:

“Bugün Büyük 
Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
bizlere armağan 
ettiği 30 Ağustos 
Zafer Bayramını 
sîzlerle, vatansever 
halkımızla beraber 
burada kutlaman a 
sevincini ve mutlulu 
ğunu yaşıyoruz” 
“Türkiye’de Hugün 
pek dile getirilmese 
de, kalplerden ve zi
hinlerden silinmey 

le çalışılan milli 
bayramlarımızın 
yerine yeni alternat
ifler üretmeye 
çalışanlar bilmiyor 
ki; Dünyaya örnek 
olan bir milli mü
cadele sonucu biz 
bu bayramları kut
luyor ve ülkemizde 
rahatça ve özgürce 
gezebiliyoruz.
Bu özgürlüğü bize 
sağlayan Başkomu 
tan Gazi Mustafa

Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşlarını 
rahmet, minnet ve 
özlemle anıyoruz. 
Ruhları şad olsun” 
“Mustafa Kemal’in 
bize öğrettiği gibi;
Özgür, Laik, 
Demokrat bir 
Türkiye hedefinden 
bizleri gün geçtikçe 
uzaklaştırmaya 
çalışsalar da 
vatandaşlarımız 
Milli Bayramlarda

ATA’sına koşuyor 
ve ATA’sının ona 
gösterdiği yolda hiç 
durmadan ilerliyor” 
“Türkiye’de biz 
oldukça, siz olduk 
ça ve bizler oldukça 
kimse merak etme 
sin, bu Cumhuriyet 
geçmişten aldığı 
güç ve yeni neslin 
vatan, millet aşkı 
olduğu sürece 
dimdik ayakta 
olacaktır ve yarın 
lara emin adımlarla 
koşacaktır” 
“Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
“Türkiye Cumhuri 
yeti şeyhler, 
dervişler, müritler 
ve meczuplar mem
leketi olamaz” söz
leri bugüne adeta 
ışık tutmuş, bunun 
aksini yapmak 
isteyenler ise aziz 
milletimiz gerekli 

cevapları vermiş 
dün Çanakkale’de 
olduğu gibi, bugün 
de kendisini siper 
ederek ülkemizi ele 
geçirmeye 
çalışanlara en güzel 
cevabı vermiştir. 
Bizler dün olduğu 
gibi bugün de, 
Bugün olduğu gibi 
yarınlarda; Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ikinci 
eserim dediği 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin neferleri 
olarak mücadelemi 
zi sürdürecek, 
Türkiye Cumhuri 
yeti devletini layık 
olduğu yerlere ge
tirmek için elimiz
den gelenin her 
zaman en iyisini 
yapacağız.
30 Ağustos Zafer 
Bayramımız kutlu 
olsun”
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Bursa'da çiftlik evine şok hastan
Çiftlik evine Jan
darma tarafından 
yapılan operas 
yonda 122 kök hint 
keneviri ele geçi 
rilirken 4 şahıs 
gözaltına alındı. 
Olay, Bursa'nın 
merkez Osmangazi 
llçesi'nde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, Yığ ita I i 
Mahallesi Karakiraz

başı mevkinde bu
lunan bir çiftlik 
evinde kenevir 
ekildiği ihbarını 
alan Osmangazi İlçe 
Jandarma Komu 
tanlığı ekipleri, 
E.T.'ye ait çiftlik evi 
ne (68)'narkotik 
köpek destekli yapı 
lan operasyon dü 
zenledi. Evin bah 
çesinde, saksılara

ve çuvallara ekilmiş 
122 kök hint kene 
viri ele geçirildi. 
Yapılan baskında 
evin içerisinde bu
lunan T.D.(35), 
M.D.(67), A.P.(52) ve 
M. D. (15), isimli dört 
şahıs gözaltına 
alındı. Araştırmalar 
neticesinde ev 
sahibinin rahatsız 
lığı nedeniyle il 

dışında olduğu, 
evini ve bahçesini 
bakmak maksadı ile 
başka şahıslara 
kiraladığı bilgisine 
ulaşıldı. Olayla ilgili 
soruş turmaya 
devam eden jan
darma ekipleri, ev 
sahibi şahsın bulun 
ması ve gözaltına 
alınan şahısların 
sorguları sürüyor

Masheli saldırgan silahıyla dehşet saçtı!
Bursa'nın İznik 
ilçesinde gece geç 
saatte börekçi 
dükkânını 
kurşunlayan 
kar maskeli 
saldırgan ile 
kendisine yardım 
ettiği iddia edilen 
iki kişi yakalandı. 
Polis, cadde ve 
sokak aralarında 
bulunan

güvenlik 
kameralarını tek 
tek inceledi. 
Kemalpaşa Ma 
hallesi'nde M.C'ye 
(39) ait börekçi 
dükkanının 
camlarına altı el 
ateş edenin A.B. 
(27) olduğunu 
tespit etti. Zanlı, 
olaydan kısa süre 
sonra ilçe

merkezinde 
yakalandı. Polis, 
daha sonra kendi
sine yardım ettiği 
iddia edilen E.Ö (23) 
ve F.Ç'yi de (23) 
yakaladı. İfadeleri 
alınan zanlılar 
adliyeye sevk 
edildi. Olayın 
husumetten 
kaynaklandığı 
iddia dildi.

Hatalı sıllama haza Mttimi II

İti ıılı illisi İnin llM
BURSA'nın İnegöl 
ilçesinde, sollama 
sırasında traktörün 
arka tekerine 
çarpan otomobil, 
takla attı. Kazada 1 
kişi yaralandı. 
Kaza, kırsal 
Kurşunlu Mahallesi 
yolunda meydana 
geldi. Hüseyin G., 
yönetimindeki 41 
ZA 510 plakalı oto
mobille, önündeki 
İbrahim S.'nin 
kullandığı 16 KME 
21 plakalı traktörü 
sollamak istedi. 
Sollama yaptığı 
sırada traktörün 
arka tekerine çar 
pan otomobil, kon
trolden çıkarak

takla attı. Yolun 
solundaki sulama 
kanalına düşen 
otomobil, ters dön 
dü. Kazada, otomo
bilde bulunan 
yolcu Sezgin G. 
yaralanırken, araç 
sürücüleri yara al
madan kurtuldu.

Haber verilmesi 
üzerine kaza yerine 
gelen sağlık ekip
lerinin ilk müda
halesinin ardından 
yaralı Sezgin G. 
ambulansla İnegöl 
Devlet Hastane
sine kaldırılarak 
tedaviye alındı.

Bursa'da şüpheli 
valiz polisi 
harekete geçirdi. 
O anları 
vatandaşlar cep 
telefonları ile 
görüntüledi. 
Olay ihsaniye 
Mahallesi'nde 
bulunan Plaza 
16 isimli iş yerinin 
önünde meydana 
geldi. Öğle 
saatlerinde 
vatandaşların 
ihbarı ile olay 
yerine gelen 
polis ekipleri 
tedbir aldı. Araç 
trafiğine kapatılan 
yolda yayaların 
ulaşımları da 
kaldırımdan

sağlandı. Daha 
sonra Bursa Em
niyet Müdürlüğü'ne 
bağlı bomba imha 
ekipleri olay yerine 
geldi. Özel 
kıyafetini giyen 
bomba uzmanı 
bavulu inceledi, 
inceleme sonu

cunda bavulun 
boş olduğu anla 
şildi. Fakat 
vatandaşların 
korkusuz bir 
şekilde o anla 
rı cep telefonları 
ile çekmeleri 
kameralara 
yansıdı.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Kadri GÜLER 
kadrijjuler@hotmail. com

GüneBakıs

Akdeniz’de sular ısınıyor

Suriye ordusu
nun, Idlib kentin
deki muhaliflere 
karşı saldırıyı 
düzenlemek için 
yaptığı hazırlıkları 
devam ediyor.
Rusya ve Iran 

Esat rejimi 
yanında.

Bu arada siyasi 
atmosfer de 
ateşlenirken, 
ABD Başkanı 
Ronald Trump,

Alman Başbakanı 
Merkel ile Idlib 
sorununu masaya 
yatırırken, ABD 
donanması Suriye 
kıyılarına doğru 
rota tutu.

Rusya İşleri 
Bakanı Lavrov, 
Avrupa ülke 
lerini Idlib 
konusunda 
tarafsız kalmaya 
çaırdı.
Bu arada dün

Rusya Savunma 
Bakanlığı 25 
savaş gemisi, 30 
uçak ile Akdeniz 
de tatbikat yapa 
cağını duyurdu.

Sanki giderek 3. 
Dünya Savaşı'nın 
alt yapısı 
oluşturuluyor.
Bunun için 

birinci Dünya 
Savaşı’ndaki gibi 
bir suikast mı 
düzenlenir,

yoksa fitili 
başka bir şey mi 
ateşler?

Kurban Bayramı 
süresince ’Admi- 
ral Grigorovich 
isimli güdümlü 
füze firkateyninin 
de bulunduğu 
toplam 16 askeri 
gemi, Rusya'nın, 
Suriye'de bulunan 
Tartus ve Lazkiye 
üslerine gitti.

Türkiye'nin yeni 
ittifak içinde 
olduğu Rusya ve 
İran'ın İdi ip 
konusunda ters 
düştükleri biliyor.

Türkiye yeni 
müttefikleriyle bu 
konuda nasıl 
anlaşacaklar.

Iran ve Rusya,

Esat rejimini 
başından beri 
destek verirken, 
Türkiye Esat reji
mini yıkmak için 
ABD ile birlikte 
hareket etti, 
ediyor.
Akdeniz de sular 

ısınıyor.
İki süper gücün 

gövde gösterisi 
nasıl son bulacak 
bilinmiyor.
ABD Suriye de 

PKK'nın yan 
kuruluşu PYD'yi 
destekliyor, 
silahlandırıyor.

Türkiye PYD'yi 
terörist (PKK)h 
sayılıyor.

Rusya, Suriye re
jimine karşı olan 
Özgür Suriye or

dusunu terörist 
kabul ediyor.

Böyle bir 
karmaşa içindeki 
Suriye de silahlar 
ne zaman 
susacak?

Yoksa susmak 
yerine daha da mı 
artacak?

Türkiyenin 
hemen 
yanıbaşında 
coğrafi sınırlar 
değiştiriliyor.

Yepyeni em- 
peryal oyunlar 
sergileniyor.

Suriye de 
rejim değişikliği 
istemleri bize 
pahalı ya patladı, 
daha da 
patlayacağa 
benziyor.

AKSA GEMLİK DOĞALGAZ 
YENİ OFİSİNDE

UZUN SÜREDİR FAALİYETTE BULUNDUĞUMUZ 
HAMİDİYE MAHALLESİ IRMAK SOKAK NO: 16/E GEMLİK 

ADRESİNDEKİ ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ 
SİZLERE DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN 

HAMİDİYE MAHALLESİ IRMAK SOKAK
NO: 88 GEMLİK

ADRESİNDEKİ YENİ YERİMİZE TAŞIYORUZ.
31.08.2018 TARİHİ İTİBARİ İLE YENİ ADRESİMİZDE 

YENİ OFİSİMİZLE HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAĞIZ.

Gemlik Körfez
■unmsni

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Fa>cebooksayfamız ıGemlikKörfez - Güler Ajans
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II I

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, dövizde yaşa 
nan iniş çıkışlar ne
deniyle, yerli üretim 
yapılan birçok 
kalem üründe bile 
zam yapıldığını 
söyledi. Yaşanan 
bu sürecin birçok 
kesim tarafından 
fırsatçılığa çevril 
mek istendiğini 
ifade eden Yönetim 
Kurulu Başkanı Hi
damet Asa, ülke 
mizin doğal 
kaynaklarından 
olan suya bile zam 
yapıldığına dikkat 
çekti. Ülkemizde 
yaşanan bu sürecin 
güç birliği ile aşıla 
bileceğini ifade 
eden Asa, “Zeytin 
üreticisinin kurulu 
şu olan Marmara
birlik olarak ürün 
satış fiyatlarımıza 
kesinlikle zam 
yapılmayacaktır. Bu 
uygulamamıza aynı 
zamanda bayiler
imiz ve Marmarabir
lik ailesi olarak 
destek verilecek. 
Amacımız, kamptan 
ya öncesi daha çok 
ürün satmak.

Yaşanan bu süreçte 
fırsatçılık yapmaya 
cağımızın kamuoyu 
tarafından bilin
mesini isteriz.” 
dedi.
Marmarabirlik’e 
bağlı İznik Zeytin 
Satış Kooperati- 
fi’nin 26 Haziran 
2018 tarihinde 
yapılan seçimli 
olağan genel kurul 
sonrası göreve 
gelen başkan, 
yönetim kurulu 
üyeleri ve birlik 
temsû'cııen ıTe dır 
araya gelindi. 
Ortağı oldukları 
Marmarabirlik’in 
Entegre Tesislerini 
gezen İznik Koope 
ratifi Başkanı Ali 
Bulut başkanlığın 

daki yönetim kurulu 
üyeleri ve birlik 
temsilcilerine, Mar
marabirlik’in dünü- 
bugünü hakkında 
bilgiler verildi. Mar
marabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hi
damet Asa, İznik 
Kooperatifi üretici 
ortaklarına, “Sizler, 
Marmarabirlik’in 
gözü, kulağı, sa
hadaki temsilcisi ve 
sesimizsiniz. ” diye 
konuştu.
Yönetim Kurulu 
eaşkanı rıYaamet 
Asa, göreve geldik
leri gün itibariyle 
köklü bir değişim 
sürecinin startını 
verdiklerini söyledi. 
Başkan Asa, “Mar- 
marabirlik’te geli

nen noktada daha 
çok ürün alan, daha 
çok ürün satan ve 
denge oluşturan bir 
kurum var artık. 
Tamamen kendi öz 
kaynaklarıyla 1 TL 
bile kredi almadan 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Hem 
üretici ortağımız 
memnun, hem de 
bizler memnunuz. 
Biz gücümüzü 
üretici ortağımız 
dan, kooperatifle 
rimizden alıyoruz. 
ıtfarmaraöıniRTn 
daha da büyümesi 
için herkes elini 
taşın altına 
koymalı.” dedi. 
Birlik temsilci
lerinden bulun 
dukları köy ve ma- 

hailelerde Marmara
birlik’in hizmet 
politikasını üretici 
ortaklara sık sık 
anlatılmasını 
isteyen Başkan 
Asa, sözlerini şöyle 
tamamladı;
“Ürün alım dönem
ine yaklaşıyoruz. 
Sizlerden ortakları 
miza gerçeğe yakın 
rekolte beyanı ver
meleri konusunda 
için bilgilendirme 
yapmanızı rica 
ediyorum. Çünkü 
gerçek dışı beyan 
vererek, kotayı 
koyanda, teslim 
edeceği kadar ürün 
beyanı vererek 
kotanın kalkmasını 
sağlayan da 
ortaktır. Bu ürün 
alım kampanyası 
çok önemli. Bu sen
eye çok daha değer 
veriyoruz. Mar
marabirlik olarak 
rekolte beyanına 
göre planlama 
yapılmakta ve satış 
stratejileri belirlen
mektedir.
Geçtiğimiz yıl iklim 
koşulları sebebiyle 
iri kalibre ürün azdı. 
Bundan dolayı 
büyük bir açık 

yaşanmaktadır. İri 
ka libre ürün alım 
larına önem vermek 
zorundayız. Ortak 
larımız da buna 
anlayış göstermeli. 
Bu ürün kampan 
yasını da daha 
önce olduğu gibi 
kredi kullanmadan 
tamamlamak 
istiyoruz.” 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa’nın 
konuşmasının 
ardından Genel 
Müdür Yardımcıları 
Mehmet Ertaş, 
Onur Cengiz, 
Muhasebe ve Fi- 
nans Müdürü İlhan 
Bayram ve Satın 
Alma Müdürü 
Emrah Aksarı, 
Marmarabirlik’in 
dünü, bugünü, 
satış miktarları, 
ihracat rakamları, 
sektörün nereye 
doğru gittiği, 
değişen tüketici 
alışkanlıkları, 
yapılan ve plan
lanan yatırımlar 
ile gelinen 
süreç hakkında 
bilgilendirme 

yaptı.

GTSO Meclisinde BEBKft Bilailendirme Yaptı
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odasının 
Ağustos ayı olağan 
toplantısını oda 
meclis salonunda 
geniş katılımla 
gerçekleştirildi. 
GTSO Meclis 
Başkanı Haşan 
Yıldıırm 
başkanlığında 
toplanan mecliste 
kısa adı BEBKA 
olan Bursa 
Eskişehir Bilecik 
kalkınma ajansı 
ile alakalı bil
gilendirme yapıldı. 
GTSO Yönetim 
kurulu başkanı 
Paşa Ağdemir ve 
yönetim kurulu 
üyelerinin de 
katıldığı meclis 
toplantısında

Odanın Hukuk 
Müşavirliği 
görevine başlayan 
Nilsu Sertaslan'da 
yönetim kurulu ve 
meclis üyeleri ile 
tanıştı. 
Temmuz ayı gelir 
gider cetvelinin 
incelenerek oy 

birliği ile kabul 
gördüğü meclis 
toplantısında 
BEBKA Uzmanları 
Seher lleritürk ve 
Feyza Yapar, 
meclis üyelerine 
faaliyetleri ve 
projelere verilen 
desteklerle,

bunların proje 
yazımları ve bütçe 
yapılandırması ile 
alakalı bilgiler 
verdi. Oda meclis 
üyesi Mahmut 
Solaksubaşı'da 
BEBKA ile 
birlikte Gemlik'te 
Zeytin konusunda 

proje 
geliştirebilecekleri 
ni söyledi.
Gemlik Zeytini 
festivalinin de 
gündeme 
geldiği meclis 
toplantısında 
konuşan Oda 
başkanı Paşa 
Ağdemir, 
festivale TOBB 
başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu'nun 
da katılacağını 
belirterek simit, 
zeytin ve zeytin 
ürünlerinden 
oluşan bir kahvaltı 
organizasyonunun 
tertip edildiği, oda 
olarak bu organi
zasyona tüm gem
lik halkını davet 
ettiklerini söyledi.

GTSO meclis 
başkanı Haşan 
Yıldırım'da 
Hisarcıklıoğlu ile 
birlikte bölgede 
faaliyet gösteren 
çok sayıda oda ve 
borsa başkan ve 
yöneticisinin de 
Gemlik'e 
geleceğini ifade 
ederek, "ilçemizin 
tanıtımında önemli 
bir yeri olan Zeytin 
Festivalinde oda 
olarak gerekli 
çalışma ve desteği 
sağlayacaklarını" 
belirtti. 
Oda meclis 
toplantısı faaliyet 
konularının 
görüşülmesi ile 
son buldu.
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Zeytinyağı ihracatında tarihi rekor!
Sofralık zeytin 
ihracatında dünya 
liderliğini, zeytin 
yağı ihracatında 
dünya ikinciliğini 
hedefleyen Türkiye 
2017/18 sezonunun 
bitmesine kısa bir 
süre kala son 4 
yılın ihracat reko
runu kırmaya 
hazırlanıyor. 
017/18 sezonunun 
geride kalan dili
minde 341 milyon 
dolarlık ihracat 
yaptıklarını belirten 
EZZİB Başkanı 
Davut Er, 
“Zeytinyağında bu 
sezonun ilk 10 aylık 
döneminde, sofralık 
zeytinde ise ilk 11 
aylık döneminde 
gelir olarak 
geçtiğimiz sezonun 
tamamındaki ihra
cat gelirlerini aşmış 
durumdayız. Se
zonu 400 milyon 
dolarlık ihracat 
rakamıyla 
tamamlamayı hede
fliyoruz” dedi.

Ege Zeytin ve 
Zeytinyağı ihracat 
çılan Birliği (EZZİB) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Davut Er, 
ihracatta son 
yılların en başarılı 
sezonunu geçiren 
zeytin ve zeytinyağı 
sektöründeki 
gelişmeleri 
değerlendirdi. 
Ambalajlı zeytin 
yağında ihracatın 
miktar olarak 
yaklaşık iki katına 
çıktığı müjdesini 
veren Er, geçtiğimiz 
sezona göre 9 bin 
542 tondan 18 bin

126 tona yükselerek 
toplam zeytinyağı 
ihracatı içindeki 
payının yüzde 
25’ten yüzde 32’ye 
yükseldiğini 
söyledi.
Er, şöyle devam 
etti: “Döviz 
kurlarındaki 
değişimlerin pozitif 
katkısı ile birlikte 
ambalajlı zeytinyağı 
ihracatımızdaki 
artışın önümüzdeki 
dönemde de artarak 
devam edeceğine 
inanıyoruz. Önce
likli hedefimiz, 
Türkiye’de 500 bin 

üretici ailenin 
geçim kaynağı olan, 
41 ilimizde üretilen 
zeytin ve 
zeytinyağlınızın 
ambalajlı olarak 
ihracatının daha da 
artırılması.
Önümüzdeki sezon
dan itibaren, 
ambalajlı zeytinyağı 
ihracatımızı 25 hatta 
30 bin ton se
viyelerine çıkarmayı 
hedefliyoruz.” 
Kişi başı tüketimde 
hedef 5 kg

Türkiye’nin 2017/18 
sezonu zeytinyağı 

rekoltesinin ilk 
aşamada 280 bin 
ton olarak tahmin 
edildiğini sonradan 
rekoltenin 264 bin 
ton olarak revize 
edildiği bilgisini 
paylaşan EZZİB 
Başkanı Er, 
Sofralık zeytin 
rekoltesinin ise 
450 bin ton düzey
lerinde tahmin 
edildiğine 
vurgu yaptı. 
Zeytinyağında kişi 
başı tüketimin 
artırılmasını 
hedeflediklerini 
ifade eden Er, 
“Önümüzdeki se
zona ilişkin olarak 
şu anda bir 
varsayımda bulun
mak mümkün 
görünmüyor. UZZK 
ve Tarım ve Orman 
Bakanlığı yetkilileri 
tarafından Eylül 
ayında bir çalışma 
yapılacak, ülkem
izde kişi başına 
zeytinyağı tüketimi 
2 litrenin altında, 
yani toplam tüketim

130-140 bin ton 
düzeylerinde, ama 
hedefimiz kişi başı 
tüketimi 5 litre se
viyelerine 
çıkarılması” dedi. 
Türkiye, 27 
Ağustos 2018 
itibariyle 10 aylık 
dönemde 56 bin 200 
tona karşılık 225 
milyon dolar 
zeytinyağı ihraç 
ederken, sezon 
sonu ihracatının 
65-70 bin ton 
düzeylerine ulaş 
masını bekledik
lerinin altını çizen 
Er, şöyle devam 
etti. “Sofralık zeytin 
ihracatımız ise, yine 
27 Ağustos 2018 
tarihi itibariyle 60 
bin 355 tona 
karşılık 116 milyon 
dolar düzeyinde. 
Önümüzdeki 
1 aylık dönem 
sonunda bu 
rakamın 65-70 bin 
ton düzeyine 
ulaşmasını bekli 
yoruz” ifadesini 
kullandı.

“Turizmde Mucizeni şenler oluyor"
TÜRSAB Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Firuz Bağhkaya, 
Türkiye'ye gelen ilk 
7 aylık turist sayısı 
verilerini 
değerlendirdi. 
Bağhkaya, "2016'yı 
yaşamış bir ülkede, 
2018'de bu tür 
rekorların kırılması; 
gerçekten mucizevi 
şeyler oluyor 
ülkemizde. Biz 
bunu hak eden bir 
ülkeyiz.” dedi. 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Ocak- 
Temmuz ayı yaban 
cı ziyaretçi sayısına 
ilişkin verileri 
açıkladı. Buna göre 
ilk 7 ayda Türkiye'yi 
ziyaret eden yaban 
cı turist sayısı, ge 
çen yılın aynı döne
mine göre yüzde 25 
artışla 21,6 milyona 
yükseldi. Tem
muzda yabancı tu 
rist sayısında yüzde 
11,74'lük artış

yaşanırken, turist 
sayısı 5,6 milyon 
kişi oldu.
Verileri değerlen 
diren Türkiye Seya
hat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Firuz 
Bağhkaya, turizm 
sezonunun bekle
nenden daha iyi 
geçtiğini ve sevin
dirici haberlerin 
gelmeye devam 
ettiğini söyledi.
Bağhkaya, "2016'yı 
yaşamış bir ülkede, 
2018'de bu tür 
rekorların kırılması; 

gerçekten mucizevi 
şeyler oluyor 
ülkemizde. Biz 
bunu hak eden bir 
ülkeyiz" diye 
konuştu. Bakanlık 
verilerine göre 
Ocak-Temmuz 
döneminde 21,6 
milyon turist 
Türkiye'yi ziyaret 
etti. Geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 25 artış 
yaşandı. İstanbul'a 
gelen yabancı zi
yaretçi sayısı da 
yüzde 31 oranında 
artarak 7,4 milyon 
seviyesini aştı. An

talya'ya ilk 7 ayda 
gelen yabancı zi
yaretçi sayısı yüzde 
27 artarak, 6,6 
milyon seviyesini 
geçti. TÜRSAB 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Bağhkaya, 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nın turizm 
sektörüne ilişkin 
açıkladığı ilk 7 aylık 
verileri DHA'ya 
değerlendirdi. Tu 
rizmde sevindirici 
haberlerin gelmeye 
devam ettiğini be
lirten Bağhkaya, 
"Yedinci ayın sonu 
itibariyle toplam 
yabancı ziyaretçi 
sayısı 21,6 oldu. 
Henüz döviz girdisi 
açıklanmadı ancak 
15 milyar doların 
üzerine çıkacağını 
tahmin ediyorum" 
diye konuştu. 
Firuz Bağhkaya, 
özellikle Avrupa 
pazarında çok 
ciddi bir artış

yaşandığına vurgu 
yaptı. Bağhkaya, 
"Avrupa 
pazarındaki geri 
dönüşü bekliyor
duk. Uzun süredir 
Orta Doğu, Çin ve 
Hindistan pazarları 
ağırlık devam edi 
yordu bütün 
hareket. Avrupa 
pazarı da geri 
dönüş yaptı. Al
manya'da yüzde 20, 
Ingiltere'de yüzde 
37, Hollanda'da 
yüzde 30, Fransa'da 
yüzde 24 gibi çok 
ciddi geri dönüşler 
var. Toplamda 2018 
yıh bir önceki yılın 
ilk yedi ayına göre 
yüzde 25'lik bir artış 
var. Rekor yılımız 
dediğimiz 2015'e 
göre de yüzde 6,2 
civarında bir artış 
gerçekleşmiş. 
Hedefe doğru iler
liyoruz. İnşallah 40 
milyon turist 32 mil
yar doları

yakalayacağız" 
dedi.
Turizmde 2018 yıh 
için "40 milyon 
turist ve 32 milyar 
dolar gelir" hede
fine emin adımlarla 
gittiklerini aktaran 
Bağhkaya, "Bu çok 
ciddi bir hedef. 
2016'yı yaşamış bir 
ülkede 2018'de bu 
tür rekorların 
kırılması; gerçekten 
mucizevi şeyler 
oluyor ülkemizde. 
Biz bunu hak eden 
bir ülkeyiz. Rakip
lerimizle mukayese 
edildiğinde çok 
önemli üstünlükler
imiz var. Hak 
ettiğimiz yere doğru 
da gidiyoruz. Bu 
hedefleri yakalaya 
cağız. İnşallah bir 
aksilik olmayacak. 
2019'a da bu moti
vasyonla başlayıp 
daha iyi şeyler yap
mak için uğraşa 
cağız" dedi
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AA Finans En
flasyon Beklenti An- 
keti'ne katılan 
ekonomistler, ağus 
tos ayında Tüketici 
Fiyat Endeksi'nin 
(TÜFE) yüzde 2,15 
artmasını bekliyor. 
A Finans'ın TÜIK 
tarafından 3 Eylül 
Pazartesi günü 
açıklanacak 
ağustos ayı en
flasyon verilerine 
ilişkin beklenti 
anketi, 15 ekono
mistin katılımıyla 
sonuçlandı. 
Ankete göre,

ekonomistlerin 
ağustos ayı en
flasyon beklenti
lerinin ortalaması 
yüzde 2,15 oldu. 
Ankete katılan 
ekono 
mistlerin ağustos 
ayı için enflasyon 
beklentileri en 
düşük yüzde 1,13, 
en yüksek yüzde 
2,75 aralığında 
yer aldı.
Ekonomistlerin 
2018 sonu enf 
lasyon beklentisinin 
ortalaması ise 
yüzde 17,95 olarak

beklentisi en düşük 
yüzde 15,50, en 
yüksek yüzde 
20,40 oldu. Bir

belirlendi. Ankete 
katılan ekono
mistler arasında yıl 
sonu enflasyon

önceki anket döne
minde
yıl sonu enflasyon 
beklentisi yüzde

14,64 düzeyinde 
gerçekleşmişti. 
Ekonomistlerin 
ağustos ayı en
flasyon beklenti
lerinin ortala 
masına (yüzde 
2,15) göre, bir 
önceki ay yüzde 
15,85 olan yıllık 
enflasyonun 
yüzde 17,73’e 
yükseleceği 
hesaplanıyor. 
Enflasyon, tem
muzda bir 
önceki aya göre 
yüzde 0,55 artış 
göstermişti.

Hükümet harekete geçti! Ücretsiz olacak
Normal ya da 
zorunlu hallerde 
sezaryenle doğum 
da özel hastaneler 
de fark ücreti 
alınmayacak. Sağlık 
Bakanlığı ve SGK, 
konuya ilişkin 
gerekli çalışmaları 

‘ "başlattı.
Hazırlıkların olgun 
taşmasıyla özel has
tane temsilcileriyle 
görüşmeler 
başlayacak.
Sağlık alanında 
birçok ülkeye model 
olan reformlara 
imza atan Türkiye, 
kamu has
tanelerinin iş 
yükünün hafi-

fletilmesine yönelik 
adımlara da devam 
ediyor. Özel has
tanelerde fark ücreti 
ödemeden kanser 
cerrahisine ilişkin 
tedavi yolunu 
açılmasının 
ardından, şimdi de 
özel hastanelerde 
ücretsiz doğum için 
hazırlık başlatıldı.

ALTYAPI 
TAMAMLANACAK 
Sağlık Bakanlığı ve 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) yetk
ilileri tarafından 
yürütülen çalışma 
olugnlaştıktan 
sonra, özel hastane

ivr

w‘
temsilcileriyle 
görüşmeler başlatı 
lacak. Gerekli 
altyapının 
tamamlanmasının 
ardından, özel has
tanelerde doğum

yapmak isteyenler 
ek ücret ödemeye
cek.
1.3 MİLYON BEBEK 
DOĞDU
Son yıllarda anne 
ve bebek sağlığı 

konusunda ciddi 
gelişmeler 
yaşanırken, hastane 
ortamında 
gerçekleşen 
doğumların sayısı 
da ciddi artış gös
terdi. Bir yandan 
hastanelerin doğum 
birimlerindeki kapa
site artırılırken, özel 
hastanelerde 
gerçekleşecek 
doğumlar konu 
sunda da Sağlık 
Bakanlığı devreye 
girdi. Türkiye ista
tistik Kurumu veri
lerine göre, canlı 
doğan bebek sayısı 
revize edilen 2016 
yılı verisine göre 1 

milyon 311 bin 
895’ken, 2017 
yılında 1 milyon 291 
bin 55 oldu. Canlı 
doğan bebeklerin 
yüzde 51.3’ü erkek, 
yüzde 48.7’si kız 
oldu. Toplam 
doğurganlık hızı, 
2017 yılında 2.07 
çocuk olarak 
gerçekleşti. Toplam 
doğurganlık hızının 
en yüksek olduğu il 
2017’de 4.29 
çocukla Şanlıurfa 
oldu. Toplam 
doğurganlık hızının 
en düşük olduğu il 
ise 1.31 çocukla 
Gümüşhane olarak 
kayıtlara geçti.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİr'eLEr' DENİİ OTOBÜsIf

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 08

KAYMAKAMLIK

I 
K 
R 
E 
H 
B

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

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

R

ULAŞIM
DCMİZUÇİftl

HASTANELER
Devlet Hastanesi

TAKSİLER

Körfez Taksi
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Tekel

280 44 44

613 18 21

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme l 
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. 
Var. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR___________

BELEDİYE

121
186

514 00 95

513 13 53

513 13 08

813 10 95
513 37 42
513 15 07

513 13 64
524 85 86
513 10 92

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı ,
Yalova 
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

(212) 516 12 12

VAPUR - FERİBOT

Yalova (226) 014 10 20
Topçular (220) 303 43 10
Eeklhlaar (202) 088 60 31

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR

Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

aiwni

Santral 
Başkanlık

BU SKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md.
Yazı Işi. Md.
Su Anza

513 45 21 -23
51345 20

514 57 96
513 23 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz 
Akoan Petrol 
MAR-PBT 
Tuncay Otogaz

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 6166 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
FACİA ÜÇLÜ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

İNANILMAZ AİLE 2 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45
SİCCİN5 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-.20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKsrfez
OIMLİK'İN İLK OİİNLÛK SİYASİ OAZ8T8Iİ

GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.2501

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

ÖZELHATEMOKULLARIİ 02245144949-05355452887
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | .www.hatemokullari.kl2.tr

http://www.hatemokullari.kl2.tr
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